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Legea institu]iilor de spectacole a devenit cunoscut\
opiniei publice mai degrab\ prin disputele pe care
le-a iscat `n r`ndul arti[tilor sau al directorilor din
aceast\ bran[\, dec`t prin con]inutul s\u. Este un
exemplu de controvers\ care aduce `n discu]ie
problema reformei `n sistemul legislativ. Pe de o
parte, genera]ia t`n\r\ prefer\ schimbarea, libera
concuren]\, de cealalt\ parte se plaseaz\ `ns\
�nostalgicii�, care prefer\ un loc de munc\ stabil,

de[i prost pl\tit. R\spund la `ntreb\rile pe tem\ ale
�Suplimentului de cultur\� Ion Caramitru, fost
ministru al Culturii, Mihai M\laimare, deputat PSD [i
ini]iator al Legii, Ruxandra Sireteanu, actri]\ la
Teatrul �Nottara�, Marian R`lea, Cristian {ofron,
pre[edintele Uniunii Sindicatelor din Institu]iile de
spectacole, [i Antoaneta Cojocaru, actri]\ cu
experien]\ pe scenele teatrelor
private din Capital\.

Cititor la monitor

PAGINA 3

Va putea produce vreodat\ Internetul vedete
c\rora prezen]a pe web s\ le fie suficient\ [i s\
nu doreasc\ un alt tip de certificare? Cine sînt
cei care î[i caut\ celebritatea printre bi]i
(Andrei Ple[u, de exemplu, consider\ c\ indi-
vizii care trimit scrisori anonime pe Internet nu
sînt decît ni[te frustra]i, nu persoane care urm\-
resc s\ comunice)? Se prefigureaz\ o subcultur\
a Internetului? ~ncerc\m un r\spuns `n paginile
de dosar ale revistei.

�Mi s-a povestit c\, ani de zile, biblio-

tecara Academiei Suedeze rearanja,

diminea]a, c\r]ile pe rafturile de lite-

ratur\, `n a[a fel ca volumele lui Milosz

s\ fie c`t mai vizibile. Era polonez\.

Preferatul ei avea s\ ia, `n c`]iva ani,

Nobelul. M-a[ `ntreba dac\ s-ar putea

transla `mprejurarea `n context ro-

mânesc. Au fost [i s`nt excelen]i scriitori

`n România [i `n exilul românesc, exist\

nume importante `n literatura, muzica [i

arta modern\ ale lumii. Nici folclorul

suburbanizat, nici fandoseala vanitoas\,

nici b`lb`iala c`rcota[\ n-ar
trebui s\ fie specificul literar ro-
mânesc.

S`nt metehnele unui climat

de suspiciune [i mediocru

narcisism, `n care frustr\rile

vitalizeaz\ megalomania pro-

vincial\, ca [i persistenta

subminare a presupu[ilor

rivali. Sper ca noile gene-

ra]ii s\ spulbere acest

cli[eu caricatural.�

�R\ul nu mai este exclusiv
proprietate de stat�
Interviu cu scriitorul Norman Manea

PAGINILE 8, 9,15
Pune m`na pe-oo carte! Detalii `n PAGINA 15
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Capitalismul `n viziunea sindicatelor arti[tilor:

Timpul trece, 
leafa merge!
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CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

Cearta cu vecinul

C
orneliu Vadim Tudor `l dojene[te amical pe Silviu

Brucan: �Doar nu credeai c\ m\ po]i face s\ m\

cert cu Adrian! A[a naiv e[ti matale?�. Adrian

N\stase, r`z`nd bonom, `i `ntinde m`na, cu v\dit\

simpatie, lui Traian B\sescu: �Ai fost bun, domnule. Eu

am vorbit doar din citate...�. Primarul Capitalei `i

str`nge m`na premierului [i `i `ntoarce, cu aceea[i

simpatie, complimentul. 

Nu este o scen\ creat\ de vreo imagina]ie

�ecumenic\�, u[or deviat\ de la firesc, este o descriere

a imaginilor surprinse `n culisele emisiunii �România,

mai ales� `n care s-au `nt`lnit principalii trei candida]i la

Pre[edin]ie. ProTV, inspirat probabil [i de spectaculosul

imaginilor, a g\sit de cuviin]\ s\ ne dezv\luie ce s-a

`nt`mplat `n pauzele publicitare [i la sf`r[itul emisiunii,

reu[ind astfel s\-[i surprind\, poate chiar s\-[i [ocheze

mul]i dintre telespectatori.

S\ ne [ocheze nu pentru c\ scena idilic\ din spatele

cortinei ar fi una neobi[nuit\ pentru politic\ `n general.

Dimpotriv\, modelul occidental, care ne influen]eaz\

constant de un deceniu [i jum\tate, dar pe care nu l-am

adoptat `nc\ `n multe puncte esen]iale, impune o

rela]ie civilizat\ `ntre candida]i. Asta dincolo de

confrunt\rile, de multe ori mai aprinse chiar dec`t la

noi, pe baza programelor, a ideilor expuse [i promo-

vate de p\r]ile intrate `n jocul electoral. 

S\ ne [ocheze `ns\ pentru c\, la noi, nu lupta de

programe, de idei guverneaz\ jocul, ci o lupt\ `n care

s`nt aruncate acuze [i jigniri de cele mai multe ori

grosolane, `ncep`nd de la dosare ap\rute peste noapte

[i fluturate, cu iz de [antaj, `n fa]a p\r]ii adverse [i

ajung`nd p`n\ la repro[uri ce ]in de moralitatea ori chiar

de aspectul fizic al candida]ilor. Prin urmare, firesc, ne

vine greu s\ diger\m acest �pupat Pia]a Ende-

penden]ii� pe care ni l-a oferit, perfid [i inteligent

totodat\, ProTV-ul. 

Spre deosebire de electoratul occidental, cei mai

mul]i dintre noi nu am `nv\]at `nc\, dup\ aproape

cincisprezece ani `n care ar fi trebuit s\ redescoperim

senin\tatea, s\ nu-i privim cu o aversiune aproape

organic\ pe cei ce nu reprezint\ op]iunile noastre

politice. Contracandida]ii alesului nostru ne s`nt

du[mani; ei nu doar c\ nu ne merit\ votul, ci, dac\ ar fi

dup\ noi, n-ar merita nici m\car s\ umble liberi pe

strad\. {i asta `ntruc`t cei mai mul]i dintre noi vot\m

`nc\ pentru c\ `l credem pe Vadim c`nd spune c`t de

incompetent [i de venal este PSD-ul premierului,

pentru c\ `l credem pe N\stase c`nd ne explic\ c`t de

guraliv [i de near\tos este B\sescu sau pentru c\ `l

credem pe primarul Capitalei c`nd ne vorbe[te despre

corup]ia [i tic\lo[ia guvernului actual. {i-atunci,

normal, s`ntem [oca]i c`nd vedem c\, de fapt, ei nu se

cred pe ei `n[i[i c`nd `[i aduc unul altuia asemenea

`nvinuiri.

Vina, ̀ ntr-o considerabil\ m\sur\, ne apar]ine. Ne-am

obi[nuit s\ g`ndim politica `n termenii unei certe cu

vecinul (cu care, dac\ ai apucat s\-i spui c\-i ho], e

greu de crezut c\ vei mai fi `n rela]ii bune vreodat\),

f\r\ a g`ndi c\ �vecinii� de pe scena politic\ nu fac dec`t

s\ joace, `n fa]a noastr\, o scenet\. {i, captiva]i de

jocul actoricesc dus p`n\ aproape de perfec]iune,

pierdem din vedere c\ scenariul este unul prost, lipsit

de orice urm\ de art\. ~ncuraja]i de ignoran]a noastr\,

actorii-politicieni, la r`ndul lor, ignor\ acest lucru,

continu`ndu-[i jocul pe replici lipsite de substan]\, de

multe ori imunde. 

�Criticii� `ns\, care vin dinspre Uniunea European\

[i s-au obi[nuit cu un alt fel de art\ politic\, urm\resc

`n primul r`nd calitatea scenariului. {i ar cam trebui s\

ne `ngrijor\m cu to]ii, �actori� [i �spectatori�, pentru c\

noi exact din partea lor a[tept\m o not\ de trecere.

L
a deschiderea oficial\,
Pre[edintele Camerei de

Comer] [i Industrie a

României, George Cojocaru,

[i-a exprimat satisfac]ia pen-

tru cinstea de a g\zdui, în

calitate de pre[edinte-director

general al Romexpo, �excep-

]ionalul intelectualit\]ii din

România�. În opinia sa, fap-

tul c\ la edi]ia precedent\ a

T`rgului majoritatea vizita-

torilor aveau sub 45 de ani

constituie un semnal c\ Inter-

netul nu este un pericol

pentru carte.

~n incinta T`rgului, accesul

este gratuit pentru toate cate-

goriile de public. Premiile

edi]iei 2004 a T`rgului Gau-

deamus vor fi decernate în ca-

drul festivit\]ii de închidere

care va avea loc duminic\, 21

noiembrie.

S\pt\m`na c\r]ii la T`rgul Gaudeamus
Miercuri, 17 noiembrie, la Bucure[ti s-a deschis
cea de-a XI-a edi]ie a T`rgului Interna]ional
Gaudeamus � Carte de înv\]\tur\. Acesta se
desf\[oar\ pe parcursul a cinci zile, este organizat
de Societatea Român\ de Radiodifuziune (SRR) [i
Romexpo. Directorul T`rgului este Vladimir Epstein,
iar pre[edintele de onoare al edi]iei din acest an a
fost ales scriitorul George Astalo[. 

Gaudeamus `n cifre:

Fa]\ de anul trecut, suprafa]a T`rgului a crescut cu 15%

Programul de manifest\ri cuprinde 415 evenimente, cu 25
mai multe fa]\ de edi]ia din 2003

Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, la edi]ia din anul
2003, circa 32% dintre vizitatorii Tîrgului aveau vîrste
cuprinse între 18 [i 29 de ani, iar 28%, între 30 [i 40 de ani.
Aproape jum\tate dintre vizitatori aveau studii universitare,
17% studii postuniversitare, iar 3% absolviser\ o form\ de
înv\]\mînt postliceal. Legat de fidelitatea cu care publicul
revine la Gaudeamus, 96% dintre vizitatorii edi]iei 2002
s-au întors [i anul urm\tor. Circa 86% dintre cei care au
venit anul trecut la Tîrg au declarat c\ lectura este princi-
palul lor mod de a petrece timpul liber.

Anul acesta s`nt prezente la tîrg:

136 de edituri române[ti

50 de edituri str\ine

21 de institu]ii de înv\]\mînt

14 agen]ii de difuzare de carte româneasc\ [i str\in\

12 publica]ii culturale [i [tiin]ifice

5 anticariate

de R\zvan }upa
T`rgurile de carte române[ti
au un lucru specific: mi-
meaz\ fastul pentru o in-
dustrie care nu respir\ de-
loc bine. Cu excep]ia c`tor-
va edituri mari care [i-au
construit `n ani `ntregi un
nume, majoritatea produ-
c\torilor de carte din Ro-
mânia supravie]uiesc cu
greu, prefer`nd s\ trans-
forme `ntr-un adev\rat fes-
tin mila anual\ a Minis-
terului Culturii. Subven]iile
Ministerului ar fi trebuit s\
func]ioneze ca un meca-
nism de dinamizare a pie]ei
de carte. C`nd-colo, totul s-a
transformat `n supa s\ra-
cilor din care Academia [i
edituri de care n-a auzit
nimeni s`nt puse pe
picioare din banii publici.
Iar T`rgul de carte din banii
publici este primul eve-
niment care ar trebui s\
resimt\ asta. Cei de la SRR
au rezolvat problema orga-
niz\rii ca [i anul trecut:
aproape jum\tate din bu-
getul t`rgului (care a fost de
9 miliarde) s-a dus spre
cheltuieli, cum spun orga-
nizatorii, indirecte � adic\
publicitate, m\ l\mure[te
cineva.

Putem s\ ne `ntreb\m de
ce revista T`rgului din 2001,
care ajunsese s\ aib\ o
calitate grafic\ demn\ de un
t`rg na]ional [i chiar inter-
na]ional, a fost `nlocuit\ cu
�Ma[ina de citit�, obosit\,
inofensiv\, pe care nu prea
te descurci s\ o r\sfoie[ti
f\r\ s\ ]i se desfac\ toate
foile `n bra]e.

Mai multe calculatoare
ca niciodat\
Fiecare edi]ie a T`rgului
Gaudeamus provoac\ o
compara]ie aproape auto-
mat\ cu T`rgul din var\ de
la Teatrul Na]ional, Book-
arest. La Bookarest, standu-
rile s`nt mai `nghesuite, agi-
ta]ia este mai mare, la
Gaudeamus aglomera]ia
este vegheat\ de cupola
uria[\ a pavilionului central
de la Romexpo, str\du]ele
`ntortocheate, trasate printre
standuri, duc `ntotdeauna la
bufetul din mijlocul T`r-
gului. ~n primele ore de la
deschiderea T`rgului Gau-
deamus, ajuns anul acesta
la edi]ia a XI-a, expozan]ii
se foiau `ntre ultimele pro-
duse aduse special pentru
T`rg. De fapt, asta face [i
spectacolul pentru lumea
c\r]ii adunat\ la Gaudea-
mus: este ultima strigare
pentru publica]iile anului. 

Totu[i, un lucru bun se
`nt`mpl\ [i pentru editurile
române[ti: au `nceput s\ fie
publicate traduceri dup\
volume abia lansate `n
Fran]a sau Italia. Urm\rind
cele trei cercuri care m\r-
ginesc T`rgul, te g`nde[ti c\
industria c\r]ii `n România
poate s\ stea foarte bine
l`ng\ expozi]ia adus\ de la
Muzeul {tiin]ei din Paris.
Un am\nunt important pen-
tru vizitatori: la Gaudea-
mus se g\sesc mai multe
calculatoare dec`t niciodat\,
dar trebuie s\ sta]i la cozi
serioase ca s\ folosi]i unul.
Mai r\m`ne jucatul cu mag-
ne]ii `n expozi]ia �Memoria
metalului�, `ntins\ pe c`teva
zeci de metri la ultimul etaj
al T`rgului.

www.radio3net.ro

S-a lansat primul post de radio
pe Internet din Rom=nia
Societatea Român\ de Radiodifuziune
(SRR) a lansat oficial, mar]i, 16 noiem-
brie, postul de radio pe Internet Radio
3NET, condus de Florian Pitti[, directorul
fostului Radio România Tineret. �Este cel
mai bun lucru pe care l-am f\cut în via]a
mea�, a declarat renumitul actor [i muzi-
cian în cadrul ceremoniei de lansare. Pentru
c\ la orice inaugurare se taie o panglic\,
dar în acest caz nu exista una, Pitti[ [i-a
t\iat o [uvi]\ din p\r. Radio 3NET î[i
propune s\ fie �un radio on-line, on-net,
on-air-live�, au precizat ini]iatorii proiec-

tului. Vizitatorii îi pot vedea pe site în
direct pe realizatorii de emisiuni [i pot
intra în vorb\ cu ei. În aceast\ var\,
Florian Pitti[ a declarat c\ postul Radio
România Tineret, al c\rui director era, î[i
va restructura activitatea [i va emite
numai pe Internet. Consiliul de Admi-
nistra]ie al SRR a luat aceast\ hot\rîre
pentru a respecta prevederile legale,
potrivit c\rora, o dat\ cu trecerea în banda
vest, doar patru re]ele vor acoperi întreg
teritoriul ]\rii, dintre care dou\ publice [i
dou\ comerciale.

Florian Pitti[, directorul Radio 3Net:
�E cel mai bun lucru pe care l-am
f\cut `n via]a mea�

Ultima strigare pe 2004
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P
ropunerea legislativ\
pentru reglementarea
func]ion\rii institu]iilor

de spectacole a fost ini]iat\ de
Ion Caramitru, cunoscut actor
[i ministru al Culturii `n tim-
pul guvern\rii 1996-2000. În
2001, sub o alt\ guvernare,
ideea a fost reluat\ de de-
putatul [i omul de teatru Mihai
M\laimare, pre[edinte al Co-
misiei pentru Cultur\, Arte,
Mijloace de informare în mas\
[i director al Teatrului �Masca�
din Bucure[ti. 

Rezultatul? Dup\ pro-
testele Uniunii Sindicatelor
din Institu]iile de Spectacole
(USIS) [i Federa]iei Arti[tilor
Interpre]i, dou\ prevederi e-
sen]iale au fost abandoate. S-a
renun]at la evaluarea acti-
vit\]ii personalului artistic [i
la transformarea, `n func]ie de
necesit\]ile institu]iei [i de
performan]ele individuale, a
contractelor de munc\ pe peri-
oad\ nedeterminat\ `n con-
tracte pe perioad\ determi-
nat\. Proiectul de lege modi-
ficat se afl\ `n curs de pro-
mulgare abia acum, dup\ mai
bine de trei ani de dezbateri.

�M-aam plictisit de
jelania asta a noastr\�
Legea urma s\ consacre de-
plina autonomie a institu]iilor
publice de spectacole [i con-
certe, `n stabilirea [i reali-
zarea proiectelor [i progra-
melor cultural artistice. Se
reglementa statutul perso-
nalului de lucru, care urma s\
fie evaluat din [ase `n [ase
luni, pentru o mai bun\ apre-
ciere a performan]elor indi-
viduale. O alt\ prevedere
important\ se referea la con-
tractele de munc\, ce puteau
fi încheiate pe perioad\ nede-

terminat\, dar [i pe perioad\
determinat\. Astfel, angaja-
torul putea alege personalul
artistic sau tehnic de care
avea nevoie pentru o durat\
limitat\ de timp. Arti[tii ar fi
avut posibilitatea s\ lucreze `n
cadrul mai multor institu]ii,
printr-un sistem de angajare
contractual, �pe spectacol�.

De[i proiectul a fost
sus]inut de UNITER [i de ma-
joritatea directorilor de insti-
tu]ii de spectacole, protes-
tatarii, membri ai Blocului Na-
]ional Sindical, considerau c\
cea mai mare amenin]are o
reprezint\ tocmai noul sistem
contractual prev\zut de lege.

S-a ajuns p`n\ la greve,
pichetarea sediului Parla-
mentului [i chiar `ntruniri cu
pre[edintele Ion Iliescu. Le-
gea a fost blocat\ la promul-
gare de mai multe ori.

Ion Caramitru, fost minis-
tru al Culturii, ne-a declarat:
�Personalul artistic sau cel
tehnic, mentalitatea [i siste-
mul de salarizare a acestora
nu s`nt de natur\ s\ genereze
performan]\ cultural\, atracti-
vitate pentru public. Joac\, nu
joac\, un actor aflat la finalul
carierei are cel mai bun sala-
riu, bazat pe vechime, în timp
ce tinerii actori de talent, care
aduc public, au salarii la limi-
ta supravie]uirii. De aseme-
nea, posibilit\]ile de c`[tig ale
marilor actori s`nt plafonate�.

Statisticile confirm\ c\ ma-
joritatea actorilor deja angaja]i
nu doresc reforma. ~n 2000,
prin intermediul UNITER s-a
realizat un sondaj de opinie
privind reforma institu]iilor
de cultur\. 68% dintre respon-
den]i au afirmat c\ prefer\ sta-
tutul de func]ionar public,
respectiv venituri modeste,
dar relativ sigure, asigurare
de s\n\tate, pensie pentru li-
mit\ de v`rst\.

Actri]a Ruxandra Sire-
teanu de la Teatrul �Nottara�
explic\: �Aceast\ lege a de-
ranjat. De aceea au [i fost at`-
tea proteste. Eu m-am plictisit
de jelania asta a noastr\. Este
clar c\ to]i `[i doresc un loc de
munc\ sigur, dar mai nimeni
nu este dispus s\ lupte pentru
asta. E totu[i o problem\ de-
licat\. Se poate `nt`mpla ca
`ntr-un an un actor s\ nu joace.
Asta nu `nseamn\ c\ el devine
o «mur\tur\» [i trebuie dat
afar\. Chiar dac\ situa]ia este
grea, majoritatea prefer\, ̀ n de-
favoarea reformei, salarii mici�.

�Ce-nn]elege]i prin
«eficien]\ `n cultur\»?�
~n urma protestelor sindicale
de anul acesta, pre[edintele
Ion Iliescu a dispus o reexa-
minare a proiectului de lege
ini]ial (pe data de 16 iulie
2004), ]in`nd s\ precizeze c\
�ar fi necesar\ sublinierea
caracterului excep]ional al
angaj\rii `n temeiul unui con-
tract de munc\ pe durat\ de-
terminat\ sau pe spectacol sau
proiect�. Cu alte cuvinte, re-
nun]area par]ial\ la o reglemen-
tare important\ din reform\.

Cristian {ofron, pre[edin-
tele USIS [i unul dintre
sus]in\torii principali ai pro-
testelor, a refuzat s\ comen-
teze motivele acestui scandal:
�Ce `n]elege]i prin «eficien]\
`n cultur\»? Actorii nu trebuie
s\ fie tria]i sau da]i afar\ pe
criterii valorice sau angaja]i
prin contracte pe perioad\
determinat\. Totul trebuie sub-
ven]ionat de la bugetul de

stat. Eu nu am f\cut altceva
dec`t s\ prezint punctul de
vedere al majorit\]ii�.

Pe de alt\ parte, deputatul
Mihai M\laimare, ini]iatorul
proiectului de lege, sus]ine c\
`n spatele acestor mi[c\ri de
protest au existat interese
ascunse. �Membrii acestor sin-
dicate, de altfel deloc reprezen-
tative pentru meseria noastr\,
nu au dorit s\ citeasc\ în mod
real aceast\ lege, s-au opus
din principiu [i au continuat
pe aceea[i linie, indiferent
care au fost conclavurile unde
au fost invita]i la o dezbatere
pe aceast\ tem\. Doi dintre ei,
în numele aceluia[i sindica-
lism socialist, s`nt în acest mo-
ment membri ai PRM [i candi-
deaz\ pentru un loc de senator.�

Mare parte dintre actorii
tineri s`nt [i ei nemul]umi]i
de rezultat. �E clar, cei care
`ntr-adev\r joac\ nu au de ce
s\ se simt\ amenin]a]i. Aceast\
lege, `n varianta ei ini]ial\, ar
fi fost singura solu]ie pentru
actorii care fac `ntr-adev\r
ceva, care `i duc `n spate pe cei
«nejuca]i»�, afirm\ Antoaneta
Cojocaru, actri]\ cunoscut\,
`ndeosebi publicului bucu-
re[tean, din spectacolele de la
Teatrul �Luni� (Green Hours)
[i de la Teatrul �Act� al lui
Marcel Iure[. 

Al]ii sus]in c\ proiectul
legii institu]iilor de spectacol
era insuficient chiar [i `n
forma ini]ial\, cu at`t mai pu]in
`n variant\ �periat\�. Actorul
Marian R`lea, spre exemplu,
ne-a declarat: �Nu [tiu dac\
aceast\ lege este eficient\, at`t
timp c`t nu exist\ un sistem
serios, reformat de `nv\]\m`nt,
`n domeniul artelor. Reforma
ar trebui f\cut\ `n mai multe
planuri�. ~n ceea ce prive[te
forma final\ a legii, R`lea
adaug\: �Un sistem de valo-
rificare a angaja]ilor, `n func-
]ie de performan]e, ar fi fost
necesar. Apoi, ar trebui s\
existe un bonus de salarizare.
Trebuie s\ se existe c`t mai
multe teatre de proiect sau
independente. Acestea ofer\
alt\ libertate, o alt\ dinamic\

ROMÂNII E DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO
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Fabula România
Legea institu]iilor de spectacole a devenit
cunoscut\ opiniei publice mai degrab\ prin
disputele pe care le-a iscat `n r`ndul
arti[tilor sau al directorilor din aceast\
bran[\, dec`t prin con]inutul s\u. Este un
exemplu de controvers\ care aduce
`n discu]ie problema reformei `n sistemul
legislativ. Pe de o parte, genera]ia t`n\r\
prefer\ schimbarea, libera concuren]\,
de cealalt\ parte se plaseaz\ `ns\
�nostalgicii�, care prefer\ un loc de
munc\ stabil, de[i prost pl\tit. 

Capitalismul `n viziunea sindicatelor arti[tilor:

Timpul trece, leafa merge!

Ion Caramitru le sugereaz\ colegilor s\i de breasl\
c\ au gre[it calea

N
outatea absolut\ `n spa]iul politic de la noi r\sare
de unde nu te a[tep]i. Campania electoral\ de
anul acesta pare s\ stea sub semnul zoologiei.

Sau chiar al zoofiliei, dac\ accept\m cu inima u[oar\
definirea românului ca zoon politikon. Semnele s`nt
clare. Numai g`ndi]i-v\ un pic.

Candidatul la pre[edin]ie al Alian]ei D.A. s-a
transformat, oximoronic, `ntr-un iepura[. Ca s\ nu
r\m`n\ mai prejos, candidatul Uniunii P.S.D.+P.U.R. a
devenit urs. Ce-i drept, o atare masc\ animalier\ are la
preziden]iabilul din capul guvernului o doz\ de ironie
trist\, dat\ fiind pasiunea recunoscut\ a premierului
pentru v`n\toarea de ur[i. M-am g`ndit dac\ nu cumva,
`n stilul popula]iilor primitive, ursul respectiv, ursul-
v`n\tor, n-o fi un fel de animal-totem, fiara pe care o
m\n`nci ca s\ devii asemenea ei, `ntr-un fel sau altul.
Pe de alt\ parte, dac\ extindem analogia `n planul
aspectului fizic, chiar ai senza]ia c\, `n patru-opt-
doi[pe ani de guvernare postdecembrist\ � dac\ nu-i
socotim [i pe cei `n care au participat la guvernarea
comunist\ �, mul]i dintre membrii P.S.D. chiar aduc cu
un asemenea animal-totem. Clanul ur[ilor care beau
doar ap\ plat\ cu U.E.

Din urm\ vine tare [i pre[edintele P.R.M. De ce s-ar
l\sa el mai prejos? E drept, candidatul etern r\m`ne la
costum alb, dar propune pentru postul de prim-ministru
un c`ine chow-chow � altminteri foarte simpatic. A[adar,
c\]elul chow-chow se preg\te[te pentru preluarea
guvernului, iepura[ul [i cu ursule]ul se h`rjonesc
oarecum futil, iar eu m\-ntreb: o fi oare o `nt`mplare
sau un am\nunt irelevant faptul c\ ambele animale au
o codi]\ extrem de scurt\ sau chiar deloc? Nu vreau s\
alerg acum pe la tot felul de interpret\ri freudiene.
Oricum, m\ mir\ faptul c\ vulpea n-a ap\rut `nc\. 

Dar lucrurile nu se opresc aici. Pe timpul campaniei,
o g\in\ `i [opte[te la ureche premierului c\ o s\ voteze
cu P.S.D.-ul. Interesant. P`n\ una-alta, n-am reu[it s\
afl\m pentru cititorii no[tri nici dac\ g\ina avea
optsprezece ani, nici dac\ avea cet\]enia român\ [i
nici cum pl\nuie[te s\ pun\, democratic, ghearele pe
buletinul de vot, dar ac]iunea se `nscrie `n aceea[i
direc]ie, pomenit\ mai sus. Anul acesta la noi se poart\
fabulele cu animale. Ferma Animalelor `n variant\
electoral\ � iepuri, ur[i, c`ini [i g\ini... Presupun c\ de
porci, m\gari [i vaci `nc\l]ate � faun\ des pomenit\ `n
România � se vor auzi `n continuare la fel de multe.

~ntr-un asemenea context zoologic plin de semni-
fica]ii, o [tire venit\ de prin alte p\duri nu poate dec`t
s\ ne bucure: cercet\torii germani au pus la punct un
sistem de `ns\m`n]are artificial\ pentru reproducerea
rinocerului alb, specie aflat\ pe cale de dispari]ie. ~n
fine, cineva are grij\ [i de am\r`tul de rinocer alb. O
asemenea veste nu poate dec`t s\ ne bucure. Doar [i
noi, de c`t timp avem noi oare grij\ de o alt\ specie pe
cale de dispari]ie prin `mb\tr`nire accelerat\? Nu noi
ne-am str\duit cincisprezece ani ca rinocerii ro[ii s\
tr\iasc\ f\r\ probleme `n Fabula România `nc\ de pe
vremea lui Ceau[escu, fostul Ursar Suprem, v`n\torul
v`nat din acela[i clan al ur[ilor? Ba chiar de pe vremea
ursoaicei Pauker. {i, dup\ cum au dovedit cercet\torii
români, rinocerii ro[ii au prosperat, au supravie]uit
schimb\rilor de climat politic [i chiar au reu[it s\ se
`nmul]easc\, n\sc`nd pui vii. Dup\ iscusitul studiu de
caz Rinocerii, al cercet\torului de origine român\
Eugen Ionescu, iat\ o nou\ prioritate a [tiin]ei [i politicii
române[ti.

Morala: Iepura[ul sau ursarul.

Deputatul Mihai M\laimare
[i-ar fi dorit o lege a institu]iilor
de spectacole mai �liberal\�

�Joac\, nu joac\, un
actor aflat la finalul
carierei are cel mai
bun salariu, bazat pe
vechime, în timp ce
tinerii actori de talent,
care aduc public, au
salarii la limita
supravie]uirii.�

Deputatul Mihai M\laimare
[i-ar fi dorit o lege a institu]iilor
de spectacole mai �liberal\�

Fostul ministru al Culturii
Ion Caramitru crede c\ `ntr-o
Rom=nie democratic\ nu se
poate face reform\ adev\rat\
�far\ acceptul celor pe care
aceasta îi prive[te. La cum
arat\ proiectul acum, cu
toate modific\rile, a[ spune
chiar c\ vom avea o lege a
institu]iilor publice de spec-
tacole ca apa sfin]it\��.
Deputatul M\laimare este,
de asemenea, nemul]umit de

forma final\ a legii: �Este
doar un foarte timid început.
Mi-a[ fi dorit s\ fie mai
aspr\, mai «liberal\»�. Ter-
menul care a fost stabilit de
c\tre Pre[edin]ie pentru pro-
mulgare a fost 5 noiembrie
2004. Legea nu este promul-
gat\ `ns\ nici p`n\ `n prezent.
Conform Constitu]iei Rom=-
niei, termenul pentru pro-
mulgarea unei legi este de
20 de zile.

�Nu se poate face reform\ cu de-aa sila!�



În vara acestui an, v`nz\rile c\r]ii Anna Karenina au explodat în Statele Unite.
Acest lucru a f\cut ca noua traducere a romanului s\ fie reeditat\ în de
dou\zeci de ori mai multe exemplare. Nu pentru c\ ar fi fost vreo aniversare
Tolstoi, nici pentru c\ ar fi doar o nou\ traducere, preferat\ de universitari [i
studen]i, ci datorit\ prezentatoarei TV Oprah Winfrey [i clubului s\u de carte.
O dat\ ce Anna Karenina a avut pe copert\ [tampila �Oprah Book Club�,
cartea a devenit un bestseller.  Fenomenul a provocat multe dezbateri
despre cum s-au îndeplinit inten]iile lui Tolstoi de a scrie pentru mase, iar
unii academicieni s-au îngrijorat de soarta marelui scriitor [i a romanului
devenit bun de consum.

Casiana Ioni]\
casianaionita@yahoo.com

A
nna Karenina nu este
singura carte clasic\
de pe lista de lectur\

pe care Oprah o propune
telespectatoarelor ei, prin-
tre sfaturile despre life-
style, cosmetic\ [i cure de
sl\bire. În 1996, pe lista
lui Oprah se g\seau mai
ales c\r]i scrise de autoare
afro-americane, unele din-
tre ele foarte cunoscute,
precum Toni Morrison,

altele al\turate numelor
mari poate tocmai pentru a
fi promovate. În 1999 apar
deja printre propuneri [i
c\r]i ale autorilor str\ini.
Cititorul lui Bernard Schlink
este recomandat al\turi de
nume mai pu]in celebre pre-
cum Breena Clarek, iar `n
2003 Oprah include pri-
mul clasic conform cano-
nului literar: La r\s\rit de
Eden, al lui John Steinbeck.
De aici p`n\ la a reco-
manda Un veac de singu-

r\tate al\turi de Anna
Karenina anul acesta nu a
mai fost dec`t un pas, cel
dinspre canonul american
spre cel universal. {i dins-
pre scriitorii Tolstoi [i
Garcia Marquez spre sta-
rurile verii în libr\rii [i la
Oprah: Leo [i Gabo.

Maratonul citirii roma-
nului Anna Karenina a
fost promovat prin anun-
]uri precum: �8 capitole
lungi, 817 pagini, 23 de
nume ruse[ti complicate.
Vor reu[i ele s\ citeasc\
Anna Karenina doar într-o
var\? Vor putea ele s\ îl
cucereasc\ pe Tolstoi?�.
Asemenea promo-uri se
adreseaz\, evident, publi-
cului-]int\ al emisiunii
Oprah, format din femei
de v`rst\ medie, din clasa
de mijloc, educate, dar ale
c\ror slujbe [i familii nu le
mai las\ vreme pentru
lectur\, femei care proba-
bil nu l-au citit niciodat\
pe Tolstoi. A le cere teles-
pectatoarelor s\ citeasc\
un roman at`t de lung, cu
nume �impronun]abile�,
este o provocare destul de
serioas\, chiar [i pentru o
vedet\ precum Oprah,
ajutat\ de unii universitari
porni]i s\ îi fac\ reclam\
scriitorului rus. 

O campanie pentru cul-
tur\ în stil american, des-
f\[urat\ cu elementare ar-
me consumiste: maratonul

a fost conceput ca un fel
de a-]i dep\[i condi]ia [i de
a g`ndi pozitiv (cuv`ntul-
cheie), aspir`nd spre o
nou\ via]\, Tolstoi a fost
prezentat drept Leo, a
c\rui via]\ amoroas\ este
descris\ pe website-ul clu-
bului de carte ca într-un
film de Hollywood, ba
chiar [i numele ruse[ti,
cele greu de pronun]at, au
putut fi învinse cu ajutorul
ghidului de limba rus\
oferit pe acela[i website.
Rezultatul maratonului s-a
v\zut în v`nz\ri. Una dintre
întreb\rile ce r\m`n este de
ce nu au crescut la fel de
mult [i v`nz\rile lui Garcia
Marquez, de vreme ce [i
Un veac de singur\tate a
avut [tampila Oprah? Poate
pentru c\ Marquez este
deja extrem de popular în
Statele Unite. Sau poate c\
[i R\zboi [i pace ar fi avut
acela[i succes mai pu]in
r\sun\tor dac\ Oprah, sau
poate consilierii ei, nu ar fi
[tiut ce roman al lui
Tolstoi s\ aleag\: nu pe cel
cu multe personaje, nu o
fresc\ ruseasc\, ci pe cel
despre o femeie. Adic\
romanul care s\ reu[easc\
s\ înve]e at`t de multe
femei americane din clasa
de mijloc s\ fie Emma
Bovary citind despre Anna
Karenina.

pop-cultura teorie [i practic\
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ARS COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

P
entru cine n-a apucat s\ ia o prim\ îmbuc\tur\

din osp\]ul nostru s\pt\m`nal, cu alte cuvinte,

pentru cei care n-au citit ce am scris în num\rul

trecut, iaca un supliment de cultur\ culinar\. Nu înainte

îns\ de a v\ reaminti despre ce era vorba. Cic\ la

vreme de iarn\, s\ tot fie prin ianuarie 1779, într-un mic

palat de pe malurile Beg\i, se petrece vreme de dou\

s\pt\m`ni ceva nemaiv\zut pe fa]a p\m`ntului. Contele

Cristofor Nitzky, diriguitor en titre al Timi[oarei, apucat

de cine [tie ce demon, trimite calea[c\ bine p\zit\ la

Vîr[e] [i-l smulge din tihna c\minului, dar mai ales din

citit [i din scris pe bunul amic Gottfried von

Brettschneider, mare latinist al vremii, prieten cu însu[i

Lessing. Se baricadeaz\ am`ndoi în palat, singuri, în

cel mai mare secret, cu paz\ stra[nic\ la por]i, [i stau

închi[i acolo dou\ s\pt\m`ni, f\r\ s\ vad\ pe nimeni,

f\r\ s\ fie v\zu]i. S\ fie o înt`lnire conspirativ\? O

ne[tiut\ leg\tur\ de amor? S\ aib\ cineva suspus nevoie

de o traducere grabnic\ în sau din latin\ a unui docu-

ment important? S\-l fi cuprins pe conte patima culturii?

Nimic din toate acestea. {i totu[i, c`te ceva din fiecare.

C\ci iat\ ce-i da ghes lui Cristofor Nitzky: pofta de

m`ncare! O poft\ c`tu[i de pu]in plebee, dimpotriv\. Pe

neostoitul Nitzky îl cople[ise n\valnica dorin]\ pe care

o încearc\ doar cei ale[i, doar marii degust\tori, de a-[i

desf\ta cerul gurii, limba, din]ii, p`n\ în str\fundul

stomacului, cu tot ce a închipuit mai rafinat arta culinar\

pe acest p\m`nt. Or, ce s-ar fi potrivit mai bine la ceas

t`rziu de iarn\ dec`t o rescriere în carne [i oase � uneori

chiar a[a: din carne [i oase! (dar cu mult sos) � a celui

mai mare tratat de gastronomie din lume: Ars

coquinaria al lui Apicius, pe care, zice-se, Brettschneider

îl [tia pe dinafar\. A[a c\ cei doi amici au preg\tit ([i-au

m`ncat!) 67 de re]ete, timp de 14 zile. Acu-i acu! Pe

care s\ le alegem ca s\ v\ l\s\m cu gurile c\scate [i

cotropite de saliv\? Gastrologul din noi a ales doar trei,

pe care le-ar recomanda celor n\scu]i sub semnul

scorpionului.

Înt`i, un aperitiv, numit [i �r\sturnat�, a c\rui re]et\

ne-ar strivi numai ea biata rubricu]\. S\ înf\]i[\m atunci

curio[ilor doar din ce se prepara aperitivul, nu [i cum se

fierbeau, amestecau, stropeau, ungeau, t\iau,

decojeau, despieli]au, îmbibau toate celea: sfecle mici,

albe, praji în conserv\, ]eline, bulbi, melci, pipote,

aripioare de pui, chiftele, frunze de nalb\, prune,

c`rn\ciori de Lucania, ghimbir, leu[tean, ou\, vin, piper

[i mai ales garum. Chiar dac\ înc\ nu [ti]i ce-i garum-ul,

a[a-i c\ v-am l\sat mu]i? Nici cu închipuirea n-a]i putea

gusta din antreul care se va fi strecurat par[iv acum

vreo 2000 de ani prin esofagul oaspe]ilor lui Apicius,

spre a se prelinge la 1779 în duodenurile celor doi

gurme]i de pe Bega.

Apoi, c`te un uger de scroaf\ umplut cu arici de mare

s\ra]i, chimen, piper, cusut, fript [i m`ncat cu hallec. Nu-i

a[a c\ nu [ti]i nici ce-i hallec-ul? {i nici de ce ajung

ugerele cu pricina în topul meniurilor pentru b\ie]ii

baza]i de la Roma, dar [i din Timi[? Nu-i nici un bai.

Doar ne-om mai înt`lni. S\ nu uit\m a ad\uga, în fuga

condeiului, ce-au servit ca desert în aceea[i zi de

s`mb\t\ contele Nitzky [i savantul Brettschneider:

curmale dactyli umplute cu semin]e de coconar [i piper

pisat, acoperite cu sare [i pr\jite în miere fript\.

{i tot a[a, re]et\ dup\ re]et\, vreme de dou\ s\pt\-

m`ni. În a 15-a zi, o mar]i cam mohor`t\ [i friguroas\,

por]ile se întredeschid, g\rzile dau onorul [i din palat

ies ca ni[te spectre, abia t`r`ndu-se, cei doi convivi. Se

zice c\ din acea clip\ nimeni nu l-a mai v\zut pe

Brettschneider prin Banat. Precum un schimnic, cic\

s-ar fi retras într-o bibliotec\ privat\ din Buda [i, s\tul

de via]\, s-ar fi apucat de traducerea lui Virgiliu. C`t

despre conte, gurile rele spun c\, lovit de-un fel de

hepatit\, ar fi ]inut amarnic post p`n\ la ad`nci b\tr`ne]i.

SUPLIMENTUL LUI JUP
Ralu Filip, pre[edintele CNA, v\ recomand\:
�Nocturne, o emisiune de tip interviu, interesant\ [i ne[a-
blonat\. O urm\resc des [i descop\r mereu personalit\]i
captivante. L-am v\zut, nu de mult, pe un bun prieten
de-al meu, maestrul Dan Grigore. A fost o discu]ie fru-

moas\, cu un bogat con]inut
informativ, cultural [i spiritual.�

(Emisiunea este difuzat\ de
TVR 2 � n.r.)

�Celor care s-au s\turat de
produc]iile de tip comercial,
le-a[ recomanda, ca alterna-
tiv\ [i «terapie» general\, fil-
mele artistice de pe TVR
Cultural. Cinematograful de

art\ aproape lipse[te
din grila de pro-

grame a televiziuni-
lor. Un film de cali-
tate este o alegere
rar\, dar sigur\.�

Banchet pe Bega

Greta Garbo, `n 1935, pe afi[ul filmului Anna Karenina

Anna, Oprah [i Emma:
Karenina, Winfrey, Bovary



E
ra `n tren. Tocmai deschisese u[a cu
o mi[care larg\, zgomotoas\. Pro-
babil atunci se trezise sau poate pur

[i simplu voia s\-[i azv`rle privirea peste
peron s\ vad\ cine mai urc\, cine mai
coboar\, c`nd pleac\... Trenul era un
personal jefuit, din \la dublu, dup\ care
m\ omoram eu c`nd eram copil, c\
voiam tot timpul s\ stau sus. Ce ]i-e [i cu
\[tia micii. Tot timpul vor s\ stea c`t mai
sus. ~n copaci, pe bloc, `n patul
suspendat. Cu c`t s`nt mai coco]a]i, cu at`t
le e mai bine. Pe tren scria M\r\[e[ti, dar
e irelevant. La fel de irelevant ca faptul
c\ l`ncezea pe linia n `n gara Vaslui.
Eram `n România. Asta e singura
coordonat\ necesar\. Pentru c\ atunci
c`nd l-am v\zut am avut pentru o
milisecund\ trista impresie c\ istoria are
sf`r[it. {i c\ el era sf`r[itul istoriei ro-

mânilor. C\ �mai ieftin nu s\ poace�.
Treningul s\u alb lucios m-a dus cu
g`ndul la un Harap-Alb modern. Sau, la
fel de bine, un ciob\na[ mioritic tras
printr-un ghiul, dar, nu m\ `ndoiesc,
doldora de fibr\ pe dedesubt. Pe trening
avea desenat\ aripa unei zei]e grece[ti cu
nume de ciocolat\ ieftin\. Simbol al
schimbului cultural unidirec]ional cu
]ara care ne-a furnizat materia prim\
pentru muzica lui preferat\. S\racii
greci. Muzica lor chiar e frumoas\. Apoi
mi-am amintit cum, din vremuri str\-
vechi, bunii no[tri foloseau doar produse
naturale pentru `nfrumuse]are [i `ngri-
jire. Ei, hai, nu ridica]i col]urile gurii `n
form\ de corni]e c`rcota[e, c\ nu erau a[a
ur`]i. {i el folosea. Bere la cutie care
c`nt\. Putea foarte bine s\ fie [i la pet. {i-
a turnat `n palme, din pozi]ia cu pi-
cioarele dep\rtate, ca s\ nu se stropeasc\
pe adida[ii la fel de albi, dar mai murdari
dec`t treningul, apoi [i-a lipit de cap

p\rul negru, s\n\-
tos, `mbun\t\]it,
acum [i `n varianta
�slinos�. O [uvi]\
c\reia probabil nu-i pl\cea berea, fiind
b\utoare de vin, s-a desprins de grup [i a
alunecat `n sc`rb\ pe frunte. Apoi a b\ut.
A b\ut ca s\ se purifice [i s\ se cur\]easc\
de necuratul [i pe din\untru. Stilat,
]in`nd cutia cu dou\ degete (se vedea de
la distan]\ c\ era o bere semeseria[\),
folosind dosul palmei pentru a aduce
`napoi `n gur\ pic\turile rebele ce
evadaser\ pe b\rbie `n jos.

Apoi mi-a plecat trenul. Brusc.
Imaginea s-a mi[cat, g`ndurile mi s-au
speriat, au `nceput s-alerge de colo-colo
chi]c\ind ca proastele, s-au lovit cap `n
cap [i s-au ascuns `n ridurile de pe creier.
L-am privit [i am z`mbit pe m\sur\ ce m\
`ndep\rtam. Era frumos. Era o f\r`mitur\
de ]ar\. Era o milisecund\ de istorie.

Bobo

�Zadarnic a[ vorbi cu o c\mil\ despre g`tul ondulat al
unei lebezi: forma ei nu poate pricepe� (Tudor Arghezi)

O
liver Stone m\n`nc\ shaorma pe str\zile Ieru-
salimului divizat. M\n`nc\ shaorma, r`de la glu-
mele lui Ehud Barak, `i z`mbe[te lui Yasser Ara-

fat. Peste fotografii, artileria `[i vede de treab\, membrii
mili]iilor palestiniene discut\ cu patos despre �cauz\�,
prim-ministrul israelian caut\ din privire, pe geam, locul
unei alte deflagra]ii. O femeie `i condamn\ pe militarii
israelieni; c`]iva refugia]i `l vorbesc de r\u pe-al lor �Abu
Ammar�. ~n timpul \sta, din saloanele de primire ale
celor dou\ tabere, r\zbate o atmosfer\ de �five o�clock
tea�, cei care apas\ pe butoane se transform\ `n fini
anali[ti, fac glume. Nimeni nu pare s\ mai [tie de ce [i
de unde a pornit conflictul. ~n noaptea de joi, 11
noiembrie, TVR1 a avut inspira]ia difuz\rii acestui docu-
mentar semnat Oliver Stone despre nenorocirea celor
dou\ popoare. Nu s`ntem `n fa]a produc]iei N\scut pe 4
Iulie, dar �morala� (dac\ o fi exist`nd a[a ceva�) este
aceea[i: drama unui singur om, dac\ aceasta exist\,
valoreaz\ mai mult dec`t o `nt`lnire �`n trei� la Camp
David sau strategiile Cabinetului Nixon. 

Pe Raj Tunaru nu prea ]i-l po]i imagina savur`nd
lini[tit, pe str\zile Capitalei, o por]ie de shaorma. Nici pe
el, nici pe  �George� Becali sau pe to]i ceilal]i. Altfel,
n-ar fi ajuns `n studioul de la �Rom=nia, mai ales�,
al\turi de un Cristi Tab\r\ ce p\rea mai marcat de
moment dec`t la vizita Papei Ioan Paul al II-lea. Clasicul
format al emisiunii impune fiec\rui invitat s\ r\spund\ la
c`te o `ntrebare, `ntr-o anumit\ limit\ de timp. Am putut
observa � pentru a c`ta oar\ `n scurta noastr\ demo-
cra]ie? � c\ no]iunea de �`ncadrare `n timp� nu se
lipe[te de �candidat�. Fie acesta termin\ mai repede ce
are de zis (dac\ are), fie dep\[e[te spa]iul alocat, cit`nd
din �platforme-program� [i b\lce[ti-maiore[ti. Amu-
zant\, la fiecare patru ani, este `mp\r]irea pe care o fac
realizatorii de programe: candida]ii lui �sub 5%� intr\
primii, `ntocmai ca echipele de fotbal care joac\ la
�matineu�; greii, h`r[i]ii, cei cu [anse [i sus]inere
masiv\, `nchid show-ul, t`rziu `n noapte. Parc\-l [i
a[tep]i, dup\ aceea, pe Ioani]oaia s\ discute �cu invita]ii
din studio� dac\ N\stase �a f\cut hen]�, dac\ la Vadim
�s-a reactivat pozi]ia de ofsaid� ori B\sescu �a intrat
corect prin alunecare�. 

N-am rezistat tenta]iei de a face un simplu exerci]iu
mental: Traian B\sescu, sting`nd lumina `n dormitorul
din Ramallah, iar Adrian N\stase, `nconjurat de
generali din Mossad, schi]`nd planuri de atac `n biroul
s\u din Tel-Aviv. Reveria mi-a fost curmat\ brusc,
atunci c`nd pe sticla telecolorului propriu s-a i]it Ion
Iliescu, urmat �prim-plan cu prim-plan� de o echip\ a
televiziunii de stat, `ntr-un reportaj (?!) la frizerie.
Pre[edintele nostru se tundea. Bravo lui! Oare i-ar face
Oliver Stone un film-biografic, cu Tom Cruise `n rolul
principal [i care s\ se cheme N\scut `n Olteni]a?

T
rebuie s\ recunosc c\
scriu acest articol nu
numai de amorul ar-

tei, ci [i din ciuda care m-a
cuprins `n timp ce con-
sultam topul siturilor cul-
turale, pe www.traffic.ro, la
sec]iunea Art\/Cultur\. Pe
l`ng\ galerii virtuale de
pictur\ [i sculptur\, de
teatru [i film, de proz\ [i
poezie, de icoane, topul e
`mp`nzit de site-uri de go-
blenuri. Colec]ia de goble-
nuri a Elenei Zidaru sur-
claseaz\ `n top muzeul vir-
tual al graficianului Mar-
cel Chirnoag\. Locul unde
po]i admira �peste 350 de
goblenuri cusute impeca-
bil, un cadou perfect pen-
tru orice ocazie. Alege]i
unul [i nu ve]i regreta!�

bate cu unsprezece pozi]ii
site-ul scriitorului Paul
Goma. N-am nimic �
Doamne fere[te! � cu iubi-
torii [i creatorii de goble-
nuri, `ns\ m\ `ntreb prin ce
ra]iuni au ajuns ca site-uri-
le lor s\ fie `nscrise la sec-
]iunea Art\/Cultur\. S\ fie
tradi]ia? Unii dintre este-
ticienii no[tri au vorbit
despre dezvoltarea unei
arte �m\runte� a poporului
nostru, `n condi]iile unei
istorii nu tocmai favora-
bile. C`nd d\deau turcii de
vreo dou\-trei ori pe an,
nu prea g\seai timp de
sculptur\ `n piatr\. Era
mai la `ndem`n\ s\-]i con-
centrezi sim]ul artistic `n
covoare, carpete [i cus\-
turi. Ast\zi `ns\ m\ `ndo-

iesc c\ trebuie s\ ai preg\-
tit goblenul ca, la o adic\,
s\ otr\ve[ti repede f`nt`-
nile, s\ p`rjole[ti gospo-
d\ria [i s\ te refugiezi `n
mun]i.

Acces`nd mai multe
site-uri �artistice-cultura-
le�, v\z`nd prezent\rile [i
discu]iile de acolo, m-am
convins c\ goblenurile `m-
bin\ `n mod fericit sim]ul
practic cu cel artistic al
românului: �Oricine poate
s\ se m`ndreasc\ [i s\ arate
prietenilor c\ are un obiect
de art\ � goblenul � care
poate ie[i chiar [i din m`-
inile lui. ~ntre cei care
`ndr\gesc acest\ art\ ne
num\r\m [i noi cei care
am decis s\ facem cunos-
cut [i altora pl\cerea de a
coase [i a prezenta celor-
lal]i aceast\ veche tradi]ie.
Goblenul este un obiect cu
care creatorul s\u se poate

l\uda. Tablouri toat\ lu-
mea are, goblenuri nu�.
Acestea reprezint\ chinte-
sen]a ideii �e frumos ce-
mi place mie�.

Propun ca prin analogie
cu �[tu]ul�, marc\ a sim]u-
lui practic, �rogoblenul� �
a[a cu e denumit pe unul
dintre site-urile despre care
vorbesc � poate fi folosit
chiar [i ca unitate de m\-
sur\ a sim]ului artistic `n
cultura popular\ contem-
poran\. O Idil\ a lebedelor
poate fi punctat\ cu dou\
rogoblenuri. O Giocond\ �
trei rogoblenuri. Un Iisus
`n gr\dina Ghetsemani �
maximum de cinci rogo-
blenuri.

Evident, grila de punc-

taj poate fi extins\ [i asu-

pra celorlalte arte popu-

lare �absolut de admirat�,

reprezentate de maneli[ti,

manechine [i fotbali[ti.

teorie [i practic\ pop-cultura

VOI N-AA}I ~NTREBAT, F|R| ZAH|R V| R|SPUNDE
de BOBO {I BOBI

LA LOC teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

HOMEPAGE, SWEET HOME
de FLORIN L|Z|RESCU flazarescu@polirom.ro

~n privin]a sim]ului nostru practic, mi se pare gr\itor
bancul cu românul care, l\sat de capul lui `ntr-o
camer\ goal\, cu dou\ bile de o]el la `ndem`n\, a
reu[it `n scurt timp s\ o piard\ pe una, s\ o strice
pe cealalt\. Sau mai e `n acest sens supraproduc]ia
de [tu]uri de pe vremea comuni[tilor (am v\zut
o poz\ cu [tu]uri pe internet, dar, sincer, nu prea
m-am dumirit ce-s alea; [tiu doar c\ atunci erau
printre pu]inele lucruri care se g\seau cu
prisosin]\). C`t prive[te sim]ul artistic popular,
primul lucru care `mi vine `n minte e proverbul:
�Nu-i frumos ce-i frumos, e frumos ce-mi place
mie�. E o teorie a c\rei relativit\]i, o dat\ pus\ `n
practic\, nu mai las\ loc de discu]ii pentru nici o
alt\ regul\ de stabilire a frumosului. ~n func]ie de
cel care prive[te, e posibil ca frumuse]ea unui
tablou de Picasso s\ p\leasc\ `n fa]a sublimului
st`rnit de o carpet\ cu R\pirea din Serai.

Gioconda: dimensiuni 29 x 42 cm, pre] � 690 $ numai
la www.bazaar.s5.com/ goblenuri/goblenuri.htm

{tu]uri
[i rogoblenuri

Omul din tren

Voca]ia ~n\l]imilor
Golan `n F`[ia Carpa]ilor
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dreptunghiular\

(indica]ii de regie)
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carte printre r`nduri

Robert {erban, bine cunoscut `n mediile literare ca poet,
distins cu numeroase premii `n cadrul acestei bresle, intr\ pe
pia]a de carte a acestei toamne cu un volum de interviuri. S`nt
dialogurile n\scute `n cadrul emisiunii sale de la �Analog TV�
Timi[oara, �A cincea roat\�. S`mb\ta, la ora 20.00, atunci c`nd
se difuzeaz\ emisiunea sa, �filmele cu van Damme� de la
posturile concurente fac audien]\ mai mic\ dec`t discu]iile sale
cu personalit\]ile din lumea cultural\. Dup\ ce au trecut proba
presei scrise, `n revistele �Orizont� [i �Contemporanul�, o parte
din interviuri au fost publicate `n volumul intitulat Piper pe
limb\. Acum interviurile de televiziune ale lui Robert {erban
trec proba cea mai grea pe care o are de `nfruntat un
asemenea gen: publicarea `ntre copertele unei c\r]i.

Robert {erban, A cincea roat\, Editura Humanitas,
324 pagini, 250.000 de lei

�~n 1995, dup\ publicarea Cerului [i a Zborului, am vrut s\-mi
cunosc cititorii. M-am `nt`lnit cu ei la lans\ri, `n discu]ii
informale, la autografe, lu`nd parte la tot felul de evenimente.
Am descoperit, cunosc`ndu-i, o alt\ Rom=nie dec`t cea
politic\ (detestabil\), economic\ (mizerabil\), institu]ional\
(irespirabil\) � de care ne-am cam s\turat cu to]ii. Desco-
perindu-mi cititorii, mi-am redescoperit ]ara. Am descoperit o
Rom=nie decent\, vie, generoas\, cult\, plin\ de un farmec
pe care, `n izolarea mea, `l atribuiam mai degrab\
Occidentului dec`t ]\rii mele. Ace[ti oameni nu vin dintr-o
profesiune anume: provin din toate. Pentru acest tip de public
au fost concepute, de-a lungul anilor, conferin]ele pe care
le-am adunat `ntre copertele acestui volum.� (H.-R. Patapievici)

H.-R. Patapievici, Discern\m`ntul moderniz\rii.
7 conferin]e despre situa]ia de fapt, Editura Humanitas,
Colec]ia �Filozofie�, 232 pagini, 250.000 de lei
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D
umnezeu se uit\ la noi cu binoclul. {i iat\ ce
vede, drag\ Lou:

1. În camera înalt\, dreptunghiular\, cu geamuri mici [i

plicticoase (afar\ sînt arbori, tufe, flori nestînjenite de

nimeni!), cele dou\ femei uria[e, în picioare, fa]\ în fa]\,

[i-au scos una alteia sînii clasici, rupîndu-[i cu dib\cie

rochiile grele. Pe obrajii lor totu-i uscat (mai ales ochii �

bijuterii clocite în gene), numai saliva li se prelinge prin

col]urile întredeschise ale buzelor groase, rujate cu

c\r\mid\. Ele [i-au prins una alteia (o, ce simetrie!),

stra[nic, sînii în mîini, de r\d\cin\, strîngîndu-le carnea

umflat\, mute [i tandre de atîta durere. Picioarele albe

le ]in în aer, cu mult\ statornicie [i fr\gezime, trupurile.

Unghiile au ajuns pîn\ la sînge. Nici un ]ip\t, numai

pl\cerea de a-[i smulge una alteia (o, ce simetrie!) sînii

cu sfîrcurile murate. Nici un strop de lapte nu picur\.

Sterile [i mari, ele tremur\, sim]ind ciorchinii strivi]i ai

glandelor mamare (laud\ anatomiei!) în palmele late.

B\l]i de saliv\ se-ntind pe podeaua negeluit\ (def\i-

mare a breslei dulgherilor!)� 

2. În camera dreptunghiular\, cu mici ferestre dez-

mo[tenite de soart\, în lumina zguduitoare a zorilor, o

femeie uria[\ st\ în picioare în fa]a unui gramofon ce

cînt\ tangouri celebre. Mîinele ei puternice au prins, de

o parte [i alta a coapselor, poalele rochiei de stamb\

decolorat\, ridicînd-o pîn\ la în\l]imea sînilor. Chilo]ii ei

jilavi, albi, închipuie în dreptul genunchilor o piedic\

asem\n\toare celor ce se pun cailor l\sa]i singuri pe

miri[ti. Dînsa zîmbe[te larg, cu buzele groase rujate cu

c\r\mid\, l\sîndu-se mult pe spate, în a[a fel încît jetul

puternic de urin\ s\ cad\ în pîlnia portocalie a

gramofonului. Cealalt\ femeie uria[\, îmbr\cat\ într-o

veche rochie neagr\, cu vapoare albastre imprimate pe

mîneci, doarme adînc, pe podea, trîntit\ pe burt\, cu

picioarele întinse, cu mîinile strîns lipite de trup�

DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI CU BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@yahoo.com

de Doris MIRONESCU
dorismironescu@yahoo.com

R
omanul �se joac\� `n marginea
realit\]ii, deturn`nd-o, o dat\
cu buna noastr\ credin]\, spre

alte scopuri. Totul se petrece `n
Bucure[tiul anilor �90, un ora[ �al
spiritului�, plin de adolescen]i `ndr\-
gosti]i de folk sau de poezia lui
Nichita, de biserici construite �`n stil
Bizan] dup\ Bizan]�, aflat sub
avalan[a unor mi[c\ri religioase din
ce `n ce mai numeroase [i chiar
agresive, conduse de Mesia mai
mult ori mai pu]in veritabili. Al\turi
de violen]ii �[tefa-

nieni�, m\rturisitori ai Sf`ntului
{tefan cel Mare, apare gruparea lui
Vespasian Moisa, un f\c\tor de
minuni de genul stop\rii calvi]iei,
capabil s\ `i converteasc\ instanta-
neu p`n\ [i pe ofi]erii de informa]ii
infiltra]i `n cercul s\u. ~n preajma
acestor m`ntuitori roiesc credin-
cio[ii, care de care mai pitore[ti,
vis`nd fie descoperirea virtu]ilor
taumaturgice ale limbii române, fie
g\sirea st\rii de vibra]ie a cl\dirilor

bucure[tene `n func]ie de pozi]io-
narea lor cosmic\.

Performan]a autorului nu e doar
aceea de a fic]ionaliza � nepedepsit �
`nt`mpl\ri incredibile. ~n ordine
stilistic\, Bogdan Suceav\ lucreaz\
cu folos. Din c\r]ile sale anterioare
am re]inut pl\cerea autorului de a
relata �alb�, neutru, scenele cele mai
revolt\toare moral [i cele mai
predispuse [arjei. Astfel, `n Bunicul
s-a `ntors la francez\ (Editura T,
Ia[i, 2003), promovarea unui [ef co-
munist c\p\ta aerul unei ini]ieri
masonice prin sobrietatea ritualic\ a
`nt`lnirilor cu e[aloanele superioare
ale ierarhiei de partid. Astfel
anesteziat `mpotriva indign\rii, citi-
torul putea percepe o dimensiune
(surprinz\tor) uman\ a acestor indi-
vizi, cu nevestele lor bolnave de
nervi [i predispuse la sinucidere.

Venea din timpul diez surprinde `n
alt mod: vocea `nso]itoare care ne
poart\ printre minuni [i evenimente
este a unui narator-hagiograf, admi-
rator necondi]ionat al tuturor eroilor
acestei cronici �adev\rate� a anilor
�90, fie c\ e vorba despre mini[tri
incompeten]i, despre f\c\tori de mi-
nuni sau despre playboy de pe-
riferie. Naratorul are capacitatea
de a empatiza cu g`ndirea [i
lexicul diferitelor personaje, imi-
t`ndu-l. Astfel, amorul unei pe-
rechi iubitoare de muzic\ rock [i
de poezie este `nf\]i[at `n tonuri
rapsodice, fals-admirative, de
un lirism le[inat, care face s\
transpar\ parodia prin `ngro-
[are: �~n aerul dens al `nser\rii,
silueta lui p\rea fosforescent\,
p\rea combina]ia c`[tig\toare
de la seiful nop]ii�. Mai t`r-
ziu apar versuri de dragoste,
invocate `n acela[i spirit al
laudei suspecte: �~ntoarce-te,
lun\, `n p\rul meu/ {i des-
chide-mi ochiul secret al
dragostei,/ Erotica sele-
nar\ a luminii�, unde
kitsch-ul e concurat de
stupizenia tautologiei.

O satir\ cu inima `ndoit\

Colec]ia �Ego. Proz\�,
Editura Polirom, Ia[i, 2004.
Colec]ia �Ego. Proz\�,
Editura Polirom, Ia[i, 2004.

Venea din timpul diez, romanul lui Bogdan
Suceav\ de cur`nd ap\rut, se construie[te pe un
paradox: californian prin adop]ie [i �fatalitate�
profesional\ (ca matematician), autorul vorbe[te
totu[i despre o Românie �profund\�, particula-
ritate a majorit\]ii scriitorilor care constituie

ast\zi �literatura t`n\r\�, indiferent c\ forma]ia
lor este umanist\ sau, iat\, [tiin]ific\. �România�
lui Bogdan Suceav\ este `ns\ una aparte, care
viseaz\ fanatic transfigurarea na]ional\ prin
ie[irea din timpul nostru comun [i �urcarea�
`ntr-un alt timp, mai `nalt [i mai armonic.

Ce ne mai preg\tesc editurile

Editura Compania nu particip\ nici `n acest an la T`rgul
de Carte �Gaudeamus�, consider`nd c\ tarifele s`nt pro-
hibitive pentru editurile mici. Totu[i, Compania �pre-
g\te[te ceva�, ne spune Adina Kenere[, [i anume titlurile
noi pentru luna decembrie:

Cele mai frumoase 100 de poeme ale rom=nilor despre
ei `n[i[i [i ]ara lor, alese de Petru Romo[an 

Folclorul literar al rom=nilor. O privire contemporan\,
de Constantin Eretescu

~n seria �ClarObscur�:

Privind `napoi. Amintirile unui fost ziarist comunist
(redactor-[ef al Sc`nteii din 1947 p`n\ `n 1960), de
Sorin Toma.
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Figura central\ a romanului ([i totodat\ naratorul lui) este un

scriitor din epoca brejnevist\. Ac]iunea se desf\[oar\ `ntr-un

complex uria[ de cl\diri, `n care vie]ile [i destinele s`nt

a[ezate una peste cealalt\, la periferia metropolei mos-

covite. Giganticul c\min este Rusia anilor �90, iar coridorul

ce pare infinit este, de fapt, via]a fiec\ruia. Dar c\minul e [i

locul de intersec]ie a unor vie]i mai mult sau mai pu]in

tragice: o mam\ care, `n urma unei aventuri extraconjugale,

[i-a pierdut pentru totdeauna pruncul; un t`n\r se

`ndr\goste[te de so]ia fratelui s\u [i fuge cu ea la Moscova;

o femeie infirm\ practic\ un original [antaj sexual pentru a

t\inui circumstan]ele unei crime.

Vladimir Makanin, Underground, Colec]ia �Biblioteca

Polirom�, 592 pagini, 279.000 de lei

Remarc`ndu-se `n primul r`nd prin maturitatea scriiturii, romanul
abordeaz\ teme p`n\ nu demult considerate tabu, precum
incestul, p\strat aici, surprinz\tor, `n zona erotismului, chiar dac\
a unuia maladiv. Volumul nu mizeaz\ îns\ pe erotismul facil, ca
tem\ de consum; dimpotriv\, autoarea analizeaz\, pune în
balan]\, d\ sentin]e morale �f\r\ a l\sa îns\ impresia c\ este
moralist\� [i refuz\ orice c\dere în desuet. Protagonistul, Cezar,
personaj original [i bine tu[at, î[i tr\ie[te povestea � profund\ [i,
totodat\, extrem de interesant\ � între firesc [i patologic, reu[ind
s\ nu ne dezv\luie, decît într-un final impresionant, �secretul�
s\u. Un roman spectaculos, care confirm\ un nume deja impor-
tant în literatura român\ contemporan.

Veronica A. Cara, Petrecere cu mama,
Colec]ia �Ego. Proz\�,
Editura Polirom, Ia[i, 2004, 408 pagini, 229.000 lei

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Isa

A
m încercat zile întregi s\ o recuperez pe Isa.
Singura referin]\, dintr-o mic\ agend\ cu coperte
bleumarin de vinilin: I.c. � Isa (M.B.) � �Mi-e

ru[ine de faptul c\ a trebuit s\ cunosc via]a numai din
c\r]i�. Habar n-am din ce perioad\ e lectura. S\ fie din
timpul pensionului (sanitar) de domni[oare, cînd
ascultam cu gura c\scat\ cum coborau noaptea din
internat colegele mele, pe funii de cear[afuri, ca s\
ajung\ la discoteca de al\turi sau la comunistul �c\min
de nefamili[ti� luminat pîn\ la ziu\? S\ fie dintr-o
perioad\ ortopedic\, atunci cînd ridicolele iubiri din lifturi
[i camere de gard\ m\ convinseser\ (pe jum\tate) c\
via]a nu e ca în c\r]i? Sau poate din timpul Hotelului
Universal, unde ]ineam, la începutul anilor �90,
mansard\ deschis\ [i f\ceam, f\r\ s\ [tiu, critic\ de
întîmpinare contra ]ig\ri bune: o pagin\ comentat\ pe
un Pall Mall f\r\ filtru?

Dau pagina [i m\ luminez: �Inimile bolnavilor au
primit în via]\ atîtea lovituri de cu]it încît s-au trans-
format în ]esut cicatrizat. Insensibile la frig... la cald... [i
la durere... Insensibile [i învine]ite de duritate�. V-a]i dat
seama, e din Inimi cicatrizate de Max Blecher. Dar cine
e Isa? Exist\ acolo un Emanuel bolnav de Morbul lui
Pott, tratîndu-se existen]ialist, la Berck; exist\ o
Solange, morbid-senzual\, sedus\, abandonat\ [i cu
min]ile pierdute. Dar Isa?

Isa e singura cititoare din micul roman obscur al lui
Blecher [i unicul portret tombal, o micu]\ oriental\ (�cu
pome]i foarte ridica]i ceea ce îi d\dea un vag aer
mongol [i p\rul în franjuri pe frunte, t\iat scurt ca la
chinezoaice�) care-l seduce pe seduc\tor trimi]îndu-i
din camera ei stacojie Les chants de Maldoror. �Eterna
insomnie a vie]ii.� Isa e cititoarea avid\ ce detest\ c\r]ile
[i le ascunde într-un cuf\r vechi, sub patul îngrijitoarei.
E, din cîte [tiu, [i prima vampires\ literar\ de la noi
(înaintea Domni[oarei Christina), care-[i cî[tig\ zilele
r\mase de tr\it la pocker, dar care clacheaz\ lingvistic
încercînd s\ pronun]e � la începutul secolului trecut �
cuvîntul c\cat. O p\pu[\ de pension întins\ pe gutier\,
cu o floare ro[ie dup\ ureche. Patetic, nu-i a[a, de
nerevizitat în vremea celei de-a patra serii a serialului
Totul despre sex.

Kitsch-uul na]ional � adev\rata
]int\ a ironiei autorului
Parodia nu se exercit\ `ns\ numai
asupra unor astfel de ]inte derizorii.
Bucure[tiul anilor �90 este, la
Bogdan Suceav\, unul fascinat de
literatur\ [i `n special de poezia ro-
mân\. Un doctor vrea s\ dovedeasc\
poten]ialul calmant (medicamentos)
al versului eminescian �Trecut-au
anii ca nouri lungi pe [esuri�. Un
adolescent cutreier\ ora[ul dorind s\
colec]ioneze `ntr-un clasor (?) �s\-
ruturile lui Nichita�. De altfel,
N. St\nescu este personalitatea cel
mai des invocat\ `n carte. La fiecare
pas ne `mpiedic\m de un citat
mieros [i celebru, ar\t`nd o conta-
minare a `ntregului Bucure[ti
�diezat� cu sentin]ele sale lirice.
O b\tr`n\ s\rac\ [tie c\ �`n fiecare
scorbur\ se afl\ un zeu�, �c\ci la
orice c\dere de zid, frontierele lumii
se schimb\�, de aceea se `nfiin]eaz\
acolo unde [tie c\ zidul unei magazii
e surpat [i fur\ ce g\se[te. Toate
personajele lui Suceav\ s`nt fas-
cinate de frazele-miraj ale literaturii
române, pe care le citesc literal,
a[tept`nd ca din ele s\ pogoare harul.
La fel, vocea naratoare mimeaz\
aceea[i fascina]ie, de aici rezult`nd o
uria[\ satir\.

Bine`n]eles, Bogdan Suceav\ nu
are nimic de `mp\r]it cu Eminescu
sau cu Nichita St\nescu. Kitsch-ul
na]ional este adev\rata ]int\ a ironiei
lui Suceav\, deconstruit cu mij-
loacele fic]iunii. Mitizarea Bucu-
re[tiului, una `n r\sp\r, face pandant
aceleia serioase din Orbitorul c\rt\-
rescian. România din �timpul diez�
`[i tr\ie[te apoteoza `ntr-o dulce
uitare de sine, c\ci `n\l]area ei `n
spirit echivaleaz\ cu o c\dere `n
ridicol.

Venea din timpul diez este o laud\
pervers\ a �românocentrismului�,
dar, trebuie spus, [i o satir\ cu inima
`ndoit\. Cum am ar\tat, registrul
dublu al vorbirii `i este caracteristic
prozatorului româno-californian. Pe
alocuri, ridicolul personajelor din
suita m`ntuitorilor de ocazie se
transform\ `n lirism pur. Asta nu
`nseamn\ c\ romancierul viseaz\ la
un triumf al teoriilor na]ionaliste
aberante, gen Napoleon S\vescu...
Mi se pare `ns\ c\ naratorul simte
triste]ea unei lumi care nu e `n stare
s\ se ridice deasupra propriei s\r\cii
[i mizerii meschine. România, a[a
cum o vede Bogdan Suceav\, se vi-
seaz\ romantizat\, �eminesciani-
zat\�. Dar Eminescu nu este eroul
acestei lumi, ci cel mult victima ei,
a[a cum f\c\torul de minuni Vespasian

Moisa e compromis [i el `n ochii
propriilor discipoli dup\ ce o band\
de adolescen]i `l vandalizeaz\ [i apoi
�se pi[\ pe el�. România din �timpul
diez�, cu siguran]\, nu este lumea lui
Eminescu. Cine [tie, poate nici
România noastr\ de azi...

Interesant, satira lui Suceav\
sf`r[e[te cu destr\marea ciudatului
clasor `n care erau p\strate �s\ru-
turile lui Nichita�, [i tot con]inutul
se risipe[te deasupra mul]imii
adunate `ntr-o pia]\ central\ a
Bucure[tiului. S\ fie vorba despre
Pia]a Endependen]ii?

�M-a impresionat dintotdeauna c\ noi,
românii, ne punem toate speran]ele `n c`te
cineva despre care nu [tim nimic. Un
personaj providen]ial care e chemat s\ ne
salveze, care devine salvatorul na]iunii,
alesul, izb\vitorul, de care ne `ndr\gostim
[i ne lecuim foarte greu. E un soi de
Caritas metafizic la care tot juc\m [i nu ne
`nv\]\m minte. Avem capacitatea de a
investi iluzii `ntr-un om pe care nu-l
cunoa[tem. Mi s-a p\rut c\ aici e un

sindrom care se repet\. ~n România se va
spera pururea, f\r\ acoperire [i f\r\
`n]elepciune, f\r\ luciditate [i cu o
oarecare [tiin]\ a min]irii de sine, dublat\
de credulitate. Un sindrom care nu se
aplic\ doar spa]iului politic, ci tututor
compartimentelor vie]ii noastre publice.
Mi-am dorit s\ scriu o comedie despre
asta. O comedie `n care diverse grupuri
a[teapt\ fiecare salvarea din partea unui
alt profet. Iar profe]ii nu `nt`rzie s\ apar\:

`n cartea aceasta e plin de ei. B\t\lia
pentru cucerirea Bucure[tiului se d\ `ntre
secte, fiecare cu metode [i scopuri proprii.
Serviciile de infor-
ma]ii fileaz\ `ndea-
proape aceste secte,
considerate pericu-
loase pentru t`n\ra
noastr\ democra]ie. E
o ]ar\ cu at`t de multe
servicii secrete: cum
s\ nu scrii o comedie
despre a[a ceva?�
(Bogdan Suceav\)

�Am vrut s\ scriu o comedie�

�Îmi plac: lucrurile cu sens care se
produc `n cultura român\, de la
literatur\ la fotbal, de la muzic\ la
film. ~mi plac Compact, Phoenix,
Pas\rea Colibri, [i nu `mi plac
melodiile inspirate care s`nt
obstruc]ionate de texte stupide.
Grupul Divertis, [i cred c\ ei ar fi cel
mai bun guvern pentru România de
azi (ne-au min]it ei vreodat\?).

Nu-mi plac: oamenii politici sau
ziari[tii care mint. V`n\toarea de
vr\jitoare declan[at\ de talibanii
no[tri locali, ofician]ii de prostie
pur\.� (Bogdan Suceav\)
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BIOGRAFIE:

S-a n\scut la
Suceava, `n
1936
A fost deportat
de copil, `n oc-
tombrie 1941,
`n lag\rul de
concentrare din
Transnistria.
S-a `ntors `n
Rom=nia, `m-
preun\ cu
membrii supra-
vie]uitori ai fa-
miliei sale, la
sf`r[itul celui
de-al doilea
r\zboi mondial.
A p\r\sit ]ara
`n 1986, stabi-
lindu-se mai
`nt`i `n Berlinul
de Vest (unde
a tr\it p`n\ `n
1987) [i apoi `n
Statele Unite.
~n prezent
locuie[te la
New York [i
este profesor
de cultur\
european\ la
Bard College.

CARIER|:

Debutul literar
al lui Norman
Manea s-a
produs cu
Povestea
vorbii (1966)

Ultima dat\ c`nd am comunicat
v\ afla]i `n Italia, `ntr-un turneu
de promovare a c\r]ii ~ntoarcerea
huliganului, o carte tradus\ `n
mai multe ]\ri, despre care s-a
scris mult `n str\in\tate [i mai
ales de bine. Ce reprezint\
aceast\ carte `n bio-bibliografia
lui Norman Manea? ~n ce ]ar\ a
fost ~ntoarcerea huliganului cel
mai bine primit\?

Am grupat, `n România, unele dintre
c\r]ile mele de proz\ `n ciclul intitu-
lat Variante la un autoportret. Ca
memorialistic\ necanonic\ [i ca na-
ra]iune literar\, ~ntoarcerea huli-
ganului ar putea fi, probabil, [i un
reper al ciclului. Este o `ncercare de
a recupera un destin individual dintr-o
tragedie colectiv\. Cum bine [tim, [i
cum am mai spus-o eu `nsumi,
individualitatea este anulat\
prin masificarea totali-
tar\ [i, fire[te, prin
genocidul totalitar,
dar se pierde, ul-
terior, din nou, [i
prin memoria co-
lectiv\ care ia
act de tragedie

doar c`nd aceasta a devenit cli[eu [i
o [i ruleaz\ p`n\ la satura]ie, tot `n
cli[ee. Fiind o carte post-Holocaust
[i post-comunism, ~ntoarcerea huli-
ganului a trebuit, inevitabil, s\ ]in\
seama [i de trivializarea tragediei `n
gr\bitele noastre vremuri aservite
publicit\]ii [i consumului ei rapid.
Nimic nu mai pare s\ re]in\ azi
aten]ia public\ dac\ nu este
scandalos [i nimic nu este destul de
scandalos pentru a fi memorabil.
Scrierea acestei c\r]i a fost dificil\ [i
`ndelung\ nu doar din cauza bio-
grafiei vulnerate [i a meandrelor ei,
ci [i prin aceste amprente ale actuali-
t\]ii, deloc `ncurajatoare. Volumul s-a
bucurat de o elogioas\ primire `n Sta-
tele Unite, Germania [i Italia, unde a
ap\rut p`n\ acum. Entuziasmul latin
[i-a g\sit `n unele cronici italiene ex-
presii de-a dreptul intimidante, a[

zice. Traducerea italian\ s-a da-
torat, de altfel, unui distins om
de litere, profesorul Marco
Cugno, cu o vast\ [i prestigioas\
experien]\ de cunosc\tor [i tra-
duc\tor al literaturii române.

Cum vede]i receptarea ei `n
presa de aici?

Au fost recenzii remarca-
bile prin acuitate literar\

[i chiar prin soli-
daritate intelectual\,
datorate `ndeosebi
genera]iei mai tine-
re de lectori. Poate
ecoul nu s-a oprit
aici... Am primit
recent de la dis-
tinsul om de li-
tere Victor Iva-
novici, azi lo-
cuitor al Atenei,
un excelent co-
mentariu al c\r-
]ii, erudit [i
subtil, care ur-
meaz\ s\ apa-
r\, luna aceasta,
`n Cuv`ntul.

~n 1980, `ntr-un interviu, spunea]i
c\ o mai bun\ cunoa[tere a
culturii române `n str\in\tate ar
depinde [i de �nivelul «intern» al
publica]iilor, emisiunilor,
activit\]ii editoriale, dezbaterilor
de actualitate..., consumul de
h`rtie tip\rit\ a devenit azi test de
civiliza]ie, ca [i consumul de
s\pun!�. Crede]i c\ s-a schimbat
ceva `n acest sens `n România
postdecembrist\?

~n 1980, �conducerea de c\tre
partid� a `ntregii vie]i sociale, de la
closete publice la cercetarea atomic\
[i de la terenuri sportive la turme de
oi, declan[a o nou\ ofensiv\ pentru
aservirea a ce mai r\m\sese, c`t de
c`t, viu [i ambiguu `n ]ar\. Azi, nu
mai poate fi vorba de a[a ceva. Oric`t
de bizantin\, baroc\ [i buboas\ s-a
ar\tat tranzi]ia româneasc\ spre
capitalism [i democra]ie [i oric`t de
viciate de corup]ie, cinism, vena-
litate i-ar fi rezultatele, r\ul nu mai
este, exclusiv, proprietate de stat.
Desigur, multe institu]ii de stat s`nt
`nc\ departe de a inspira `ncredere,
cum s-a dovedit, recent, [i la
CNSAS, care oferise membrilor
Colegiului statut de demnitari de stat
doar pentru a masca adev\ratul
centru secret de decizie, aflat `n
spatele scenei. Proprietatea privat\
asupra binelui [i a r\ului a cucerit
noi domenii de expresie [i ini]iativ\.
Se pot cita, deja, multe exemple
admirabile de angajare civic\ [i
izb`nd\ profesional\ `n noua
Românie. Secven]e grote[ti nu
lipsesc `ns\, desigur. Destule dintre
ele poart\ o pecete caragialesc\. Nu
m\ g`ndesc doar la re`ncarnarea
capitalist\ a unor fo[ti securi[ti [i
nomenclaturi[ti, fenomen vizibil [i
`n alte ]\ri foste comuniste, ci [i la
unele performan]e dadaiste, nu mai
pu]in stupefiante. De pild\, �schimba-
rea la fa]\� a unui fost poet de curte
ceau[ist\ `n purt\tor de cuv`nt al
noului na]ionalism post-comunist,

doldora de sloganuri antisemite,
antioccidentale, anticapitaliste [i
devenit, apoi, peste noapte, prieten
al evreilor, admirator al Europei [i
chiar al Americii. Sau transformarea
unora dintre pu]inii no[tri diziden]i [i
a unora dintre fidelii lor mentori `n
pamfletari ranchiuno[i [i colportori
de rutin\, dac\ nu [i mai r\u.
Compara]ia cu diziden]ii din alte
foste ]\ri comuniste ne readuce, din
p\cate, `n zona penibilului. Ca s\ nu
mai vorbim despre �cearta� `nve-
ninat\ [i ubicu\ care a dinamizat/di-
namitat tot ce a `nceput s\ mi[te `n
]ara româneasc\, dup\ ce s-a ridicat
capacul de pe zoaiele comuniste, [i
care a devenit, treptat, un soi de dans
na]ional al exorciz\rii, al purific\rii
prin impurificarea vecinului.

Exist\ o via]\ cultural\ mai de

calitate acum `n ]ar\? Se vede

altfel România `n str\in\tate?

Via]a cultural\? Pare extrem de vie:

multe edituri, ziare, posturi de radio

[i de televiziune, un teatru vibrant [i

original, mi se spune. Bucure[tiul

arat\ [i el, am auzit, mai bine dec`t `n

1997, c`nd m-a [ocat rugina unui

ora[ invalid. ~ntr-un recent num\r

din cotidianul canadian �The Globe &

Mail� se vorbea despre fermec\-

toarea atmosfer\ bucure[tean\ de

azi, cu restaurante japoneze, fran-

ceze [i indiene, cu o via]\ cultural\

divers\ [i colorat\.

Imaginea �din afar\� a ]\rii, azi?

Ea nu se compune neap\rat din sedi-

mentate repere culturale de prestigiu

(Enescu, Ionesco, Brâncu[i, at`]ia

al]ii, de la Istrati, Eliade [i Cioran la

Tzara, Gherasim Luca, Celan, Saul

Steinberg etc. etc.). ~n importanta

revist\ �The New Yorker� (1 no-

iembrie 2004), un membru de marc\

al actualei administra]ii americane

spune, referindu-se, resemnat, la

speran]ele modeste ale democra-

tiz\rii Irakului: �Ceea ce am vrea s\

vedem este ceva mai stabil [i mai

liberal dec`t a fost `nainte. Este un

test pe care nu [tiu dac\ irakienii `l

vor trece [i `n nici un caz cu not\

maxim\. Vreau s\ spun c\ dac\ ei

`nf\ptuiesc o democra]ie româneasc\

[i ]ara nu se f\r`mi]eaz\, este destul

de bine�. O referin]\ deloc flatant\ la

�democra]ia româneasc\�... Compa-

ra]ia pare s\ ignore enormele

deosebiri istorice [i geo-politice

dintre cele dou\ ]\ri, m\celul zilnic

din Irak, totala lips\ de tradi]ie

democratic\, acutele conflicte reli-

gioase. Politicianul american ]intea,

evident, optativul (�m\car de ar

deveni Irakul ca biata democra]ie

româneasc\�), dar remarca sa poate

Despre Norman Manea nu se vorbe[te nici suficient, [i nici
`ntotdeauna adecvat `n România. Fie [i numai din
pragmatism, dac\ nu din sincer\ [i justificat\ admira]ie,
alte culturi ar face orice s\ aib\ un scriitor de talia
interna]ional\ a lui Norman Manea [i ar [ti, cu siguran]\,
s-o spun\ cu glas tare. Pentru c\ atunci c`nd un scriitor e
publicat `n Statele Unite, are succes de public [i de critic\,
e apoi tradus `n marile limbi europene, prime[te premii [i
e oaspete de onoare la evenimente culturale de
anvergur\, conteaz\ mai pu]in eventualele rezerve sau
obiec]ii fa]\ de un articol sau o atitudine [i mai mult faptul
c\ scriitorul respectiv trebuie s\ fie prezent `n cultura sa
de origine [i s-o ajute astfel s\ ias\ din anonimat. Dar,
pentru a dep\[i rivalit\]ile sau diferen]a de opinii, e nevoie
de o `n]elepciune la care sistemul nostru cultural ajunge
cu greu. Altfel cum s-ar explica faptul c\ Norman Manea
nu a fost `nc\ invitat la Festivalul de literatur\ de la

Neptun? Sau c\ revistele literare nu s-au `nghesuit s\
scrie despre recentul succes al ~ntoarcerii huliganului,
ultima sa carte, tradus\ [i elogiat\ peste tot `n lume? ~n
acest context de curioas\ rezerv\, mi s-a p\rut chiar
surprinz\tor s\ aud (de[i era c`t se poate de justificat
cultural) c\ Norman Manea a fost nominalizat la premiile
Uniunii Scriitorilor. S\ fie un semn de maturizare a culturii
române oficiale? S\ sper\m.
L-am contactat pe Norman Manea prin intermediul
e-mailului... A avut amabilitatea s\-mi r\spund\ la aceste
`ntreb\ri, g`ndite `n continuarea altora, la care scriitorul a
r\spuns `n anii trecu]i, interviuri adunate `n volumul Casa
melcului (Editura Hasefer, 1999).
Chiar dac\ `nt`mplat\ numai `n spa]iul virtual, f\r\ s\ ne fi
v\zut vreodat\, `nt`lnirea cu Norman Manea a fost una
dintre cele mai pl\cute experien]e de dialog cu un scriitor
român.

�R\ul nu mai este exclusiv
proprietate de stat�

Interviu realizat de Lumini]a Marcu
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fi [i o gaf\ politic\, `n contextul ali-

an]elor (inclusiv militare) dintre

SUA [i România de azi. Tocmai o

astfel de involuntar\ �lunecare�

verbal\ arat\ `ns\ c\ nu despre �nota

maxim\� este vorba c`nd lumea se

refer\ la România. Recentele decla-

ra]ii publice din Olanda, Anglia [i

alte ]\ri europene, despre corup]ia

din justi]ia [i administra]ia româ-

neasc\, despre lipsa mult am`natelor

reforme economice sau despre pre-

siunile de strangulare a presei libere

adaug\ detalii negative expresive

unei imagini `nc\ extrem de tulburi.

Nu neap\rat despre cultur\ este

vorba, cum vedem, dar ar fi greu de

imaginat perfecta imunitate a

culturii la tarele morale [i sociale ale

mediului pe care `l reprezint\. Nu

este `nt`mpl\tor `ns\, cred, c\ nu

pu]ini oameni de cultur\ militeaz\,

cu persistent\ d\ruire, tocmai `mpo-

triva acestei st\ri de lucruri. Un

adev\rat eroism, care merit\ grati-

tudinea ]\rii [i care, sper, `[i va avea

treptat contribu]ia `n stimularea

poten]ialului pozitiv al inteligen]ei,

omenescului [i talentului românilor.

Scriitori ca Milosz, Kundera,

Danilo Ki�, Gombrowicz �au

izbutit singuri, absolut singuri,

f\r\ sprijin «oficial»�, spunea]i.

A[a este, mai ales noi, cei tineri,

credem cu t\rie `n indivi-

dualismul cultural, `n eman-

ciparea fa]\ de institu]iile

statului, care pot ajuta, dar, ca

de at`tea ori, pot ridica [i statui

false, hr\ni orgolii etc. {i totu[i,

v\ `ntreb, nu au aceste institu]ii

o responsabilitate m\car dup\ ce

scriitorul a devenit faimos `n

lume �absolut singur�? ~n

România se organizeaz\ fes-

tivaluri de literatur\, se cheltuie

enorm de mul]i bani, se invit\

scriitori str\ini faimo[i, printre

care nu se afl\ totu[i români

faimo[i. Cum v\ explica]i

atitudinea aceasta at`t de pu]in

pragmatic\, de a nu �exploata�

succesul unor români de �afar\�?

Da, a[a am spus, c`ndva... [i a[ putea

ad\uga [i alte exemple. Scriitorul

solitar, afirmat f\r\ sprijin �na]io-

nal�, ba chiar `n pofida indiferen]ei

sau ostilit\]ii institu]iilor culturale

na]ionale, nu treze[te, neap\rat,

simpatie. Uneori, dar nu totdeauna,

abia dup\ moartea sa se aude,

eventual, vocea unei noi genera]ii,

dornic\ s\ rectifice judec\torii fuduli

[i fal[i care au precedat-o. Fire[te, n-

ar fi prea greu de deslu[it codul de

distribuire a laurilor la Funda]ia

Cultural\ Român\ (devenit\ Insti-

tut), a titlurilor [i medaliilor prezi-

den]iale, a invita]iilor [i fotoliilor

onorifice. Cui ar sluji `ns\ asemenea

iscodire? Dincolo de m\runtele

satisfac]ii ale manipulatorilor [i

m\runtele irit\ri ale neglija]ilor,

carnavalescul jocului de culise

r\m`ne o banal\ cotizare la triviali-

tatea conjuncturii.

Exist\ vreo ]ar\ mic\, asemenea

României, cu o limb\ la fel de

pu]in circulat\, care s\ fi reu[it

s\-[i contureze o imagine

cultural\ mai bun\? Ar trebui

oare s\ renun]\m complet la

obsesia cu �imaginea României�

[i s\ l\s\m folclorul suburbanizat

s\ ne reprezinte `n continuare?

Grecia are poe]i celebri. Islanda nu-l

are doar pe Laxness, ci, propor-

]ional, cel mai mare num\r de cititori

[i cluburi de literatur\ din lume. Nici

Cehia, nici Suedia, nici Olanda, nici

Polonia nu au o limb\ de mare

circula]ie. Solidaritatea polonez\

este proverbial\...

Mi s-a povestit c\, ani de zile,

bibliotecara Academiei Suedeze

rearanja, diminea]a, c\r]ile pe raftu-

rile de literatur\, `n a[a fel ca volu-

mele lui Milosz s\ fie c`t mai vizi-

bile. Era polonez\. Preferatul ei avea

s\ ia, `n c`]iva ani, Nobelul. M-a[

`ntreba dac\ s-ar putea transla `mpre-

jurarea `n context românesc. Au fost

[i s`nt excelen]i scriitori `n România

[i `n exilul românesc, exist\ nume

importante `n literatura, muzica [i

arta modern\ ale lumii. Nici folclo-

rul suburbanizat, nici fandoseala

vanitoas\, nici b`lb`iala c`rcota[\ n-ar

trebui s\ fie specificul literar ro-

mânesc.

S`nt metehnele unui climat de

suspiciune [i mediocru narcisism, `n

care frustr\rile vitalizeaz\ mega-

lomania provincial\, ca [i persistenta

subminare a presupu[ilor rivali. Sper

ca noile genera]ii s\ spulbere acest

cli[eu caricatural.

~n 1997 vorbea]i `ntr-un interviu

despre �lucruri importante [i

mari� pe care urma s\ le realiza]i

pentru România `n numele

Colegiului Bard din New York.

~ntr-o not\ explicativ\ de subsol,

din 1999, reveni]i [i spune]i c\

acele lucruri �au e[uat, din

p\cate, din cauza p\r]ii române�.

Despre ce era vorba [i de ce au

e[uat?

~ntr-un interviu acordat Gabrielei

Adame[teanu (�America celor o mie

de Americi�, `n �22�, nr. 40/2001),

am vorbit [i despre voca]ia �interna-

]ional\� a Colegiului Bard. Noi am

organizat, primii, la c`teva luni dup\

pr\bu[irea comunismului `n Estul

Europei, o conferin]\ interna]ional\

de anvergur\ cu acest subiect. De

peste 10 ani, colegiul are un program

de burse anuale pentru studen]ii din

Estul Europei. Am anul acesta, de

pild\, `n una dintre clasele mele, o

student\ din România, un student

din Croa]ia [i unul din Ungaria. ~n

1997, s-a ini]iat un proiect de `nfiin-

]are a unor colegii similare de �libe-

ral arts� `n ]\ri `n curs de demo-

cratizare.

Ca o favoare acordat\ mie, primul

loc avut `n vedere a fost România.

La colegiu nu se [tia c\ `n acea pe-

rioad\ eram atacat asiduu [i grosolan

`n presa româneasc\, nici c\ desco-

peream, astfel, uluit, recrudescen]e

na]ionaliste de care vroiam s\ uit.

Am propus colaborarea cu univer-

sitatea tri-lingv\ din Cluj, unde

cuno[team rectorul [i aveam prie-

teni. ~n vizita mea, `n 1997, am spus

colegilor din Cluj c\ p\r]ii române

nu i se cere dec`t entuziasm, seri-

ozitate, persisten]\. Noi, la Bard,

urma s\ g\sim fondurile, s\ select\m

[i pl\tim profesorii americani, s\

asigur\m valabilitatea, pe teritoriul

USA, a diplomelor eliberate la Cluj.

Din p\cate, cu toate eforturile [i ex-

cesiva noastr\ r\bdare, ini]iativa a

e[uat penibil. Din cauza birocra]iei

române[ti, probabil, a unor meschine

calcule politice locale, a n\ucelii,

indeciziei. La fel s-a `nt`mplat,

cur`nd dup\ aceea, cu proiectul unei

ample �Ac]iuni Enescu� (moderni-

zarea arhivei, publicarea unei bio-bi-

bliografii noi, difuzarea larg\ a

muzicii etc.). Nu m-am sim]it deloc

bine, trebuie s-o spun, `ntre colegii

mei americani, dup\ e[ecul acestor

�experien]e române[ti� la Bard. Ne-am

reorientat, fire[te, apoi, spre alte

locuri. Ast\zi, Colegiul Smoln`i, din

Petersburg, este o realizare cu care

nu doar noi, la Bard, ci [i Rusia se

m`ndre[te. Iat\ un exemplu, oare-

care, poate, dar edificator, asupra po-

ten]ialit\]ilor ratate: ce s-ar fi putut,

dac\ s-ar fi putut...

continuarea `n pagina 15

REPERE:

CARIER|:

P`n\ `n1986, a
publicat `n Ro-
mânia romane,
eseuri, volume
de povestiri.
Comentariile
dintr-un interviu
publicat `n re-
vista literar\
�Familia�, `n
1981, `n care
solicita deschi-
derea demo-
cratic\ a ]\rii,
au provocat o
lung\ cam-
panie de pres\
`mpotriva sa.
La cererea
autorit\]ilor
comuniste,
premiul literar
care i-a fost
decernat `n
1984 a fost
revocat.

PREMII:

Premiul literar
al Asocia]iei
Scriitorilor din
Bucure[ti
(1972);
Premiul literar
al Uniunii Scrii-
torilor din Ro-
mânia (1984 �
revocat din
ordinul autorit\-
]ilor comuniste);
Premiul
MacArthur
Fellows (1992);
The Literary
Lion-Medal al
National
Library din
New York
(1993);
C`[tig\torul
premiului ita-
lian Nonino
International
Prize 2002
pentru opera
omnia.

C|R}I:

Noaptea pe
latura lung\
(1969); Captivi
(1970); Atrium
(1974); Primele
por]i (1975);
Cartea fiului
(1976); Zilele [i
jocul (1977);
Anii de ucenicie
ai lui August
Prostul (1979);
Octombrie, ora
opt (1981,
1997); Pe
contur (1984);
Plicul negru
(1986, 1996,
2003); Despre
clovni: dictatorul
[i artistul (1997);
Casa Melcului
(1999, inter-
viuri); Fericirea
obligatorie
(1999); ~ntoar-
cerea huli-
ganului (2003);
Plicuri [i
portrete (2004).

Ultima carte ap\rut\ `n Rom=nia a lui Norman
Manea este Plicuri [i portrete (Editura Polirom,
colec]ia �Egografii�). Autorul se folose[te de
coresponden]a purtat\ de-a lungul a patru
decenii [i radiografiaz\ parcursul s\u literar din
clipa debutului literar [i p`n\ azi. Dincolo de
caracterul s\u autobiografic, `n volum s`nt cu-
prinse pagini consistente de istoria literaturii.
Plicuri [i portrete `ncepe cu istoria debutului `n
mica revist\ a lui Miron Radu Paraschivescu (`n
fapt, un supliment literar al revistei craiovene
Ramuri). Norman Manea este �`n[tiin]at� c\
urmeaz\ a-i fi publicate prozele printr-o inedit\
scrisoare po[tal\: �Oricare ar fi s\ fie succesele
mele literare viitoare, spune Sonia (Sonia Larian,
n.r.), cartea po[tal\ de la V\leni va r\m`ne mo-
mentul de neuitat al biografiei mele de scriitor�.

`ntrebarea moarte n-are interviu
�Nici folclorul suburbanizat, nici fandoseala
vanitoas\, nici b`lb`iala c`rcota[\ n-ar trebui
s\ fie specificul literar românesc.�
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dosar prob\ scris\

Ion Manolescu

D
igitalizarea informa]iei în epoca
post-industrial\ atrage [i o
schimbare de paradigm\ literar\.

Lucrul acesta e vizibil în cel pu]in dou\
direc]ii tehno-culturale majore: pe de o
parte, în transformarea re]elelor de uz
informa]ional `n re]ele de utilitate
estetic\, iar pe de alta, în dublarea
electronic\ a formatului tradi]ional de
carte/ text/ literatur\. Ambele feno-
mene presupun o modificare radical\ a
regulilor de comunicare, de produc]ie
[i de recep]ie textual\; nu neap\rat [i a
celor de evaluare.

În prima situa]ie, ca s\ folosim o
metafor\ tehno-cultural\, Internetul
ajunge motorul cerebral al propriului s\u
roman iconico-textual infinit, cu structur\
(roman de roluri, cu sertare, circular,
arborescent, rizomatic, liniar, fractal etc.)
[i variante diferite (Bildungsroman, ro-
man psihologic, social, politic, istoric,
filosofic, religios, [tiin]ifico-fantastic,
cyberpunk etc.). Informa]ia digital\ se
transform\ în egal\ m\sur\ în construc-
tor, form\, vehicul, personaj, cititor,
într-un proces deja firesc de [tergere a
grani]elor între func]ii [i propriet\]i,
cauze [i efecte, produc\tori [i consu-
matori. Filtrat\ prin mediul cibernetic
al re]elei, realitatea scrie [i se scrie,
transcrie [i se transcrie, ca un televizor
care ar emite imagini în interior. Tot ce
se afl\ dincolo de ecran e literatur\. E
suficient s\-l deschidem, pentru a
plonja direct `n lumea virtual\, ca Alice
`n }ara Minunilor.

~n cea de a doua situa]ie, literatura
tip\rit\ devine literatur\ afi[at\, textul
scriptic `mbrac\ forma hipertextului,

iar lectura se transform\ `n rulare [i
derulare, a[a cum se `nt`mpl\ c`nd
citim o povestire poli]ist\ pe un site
interactiv sau desf\[ur\m un capitol
din telenovela preferat\, copiat pe
ecranul computerului nostru de bu-
zunar. ~n acest ultim caz, ar trebui s\ ne
asigur\m c\ avem la `ndem`n\ instru-
mentul potrivit. Cu recentele pocket
books electronice, acurate]ea [i per-
sisten]a afi[ajului depind mai mult de
puterea sursei de alimentare (a acu-
mulatorului/ bateriei utilizate, care se
descarc\/ uzeaz\ foarte rapid), dec`t de
capacitatea de stocare a mini-calcu-
latorului.

C`t prive[te problema valorii, pro-
duc]iile literare se supun acelora[i
dou\ mari criterii de evaluare [i ierar-
hizare, indiferent de suportul pe care
apar, material sau digital: criteriul
estetic (marcat de impunerea valorii
prin competen]\ academic\, negociere
critic\ [i verdict elitist) [i cel socio-
logic (`n care valoarea se exprim\ prin
interes popular, se define[te prin satis-
facerea gustului maselor [i se bazeaz\
pe succesul public al operei). ~n cazul
optim, al intersec]iei de criterii, ca [i al
`nt`lnirii probelor de evaluare (num\rul
de cronici, `ntr-o parte; num\rul de
exemplare v`ndute, `n cealalt\), scrii-
torii se pot declara mul]umi]i. C`]i
autori români se simt mul]umi]i, `n
momentul de fa]\? Dac\ ne g`ndim
bine, exact at`]ia c`t merit\.

A[adar, e mai pu]in important cine
scrie pe foi de h`rtie [i cine pe Internet.
Literatura va continua s\-[i produc\
diletan]ii [i campionii `n ambele for-
mate, cu egal\ `ndrept\]ire.

Cititor
la monitor
Cititor
la monitor

Miron Ghiu

F
\r\ doar [i poate, in-
ternetul este spa]iul
desf\[ur\rii noului co-

munism. Comunismul in-
forma]iei, populist [i tribu-
tar unui nou cheguevarism,
este printre noi. Icon-uri [i
modele s`nt la tot pasul,
practic fiecare individ
poate deveni profet [i
stalker. Uita]i-v\ la web-
log-uri [i la toate porta-
lurile de informa]ie. Mani-
pularea este maxim\ [i
fiecare uit\ s\ citeze,
`ncorpor`nd idei [i �copy�-uri
`n discursul propriu. Totul
este descentralizat, infor-
ma]ia poate veni de
oriunde. Demers cu dou\
t\i[uri, ca toate lucrurile

bune: pe de o parte, accesul
la informa]ie este uni-
versal, �oricine� are acces
la �orice�, pe de alt\ parte,
autorul moare ([tim cine a
zis asta, deci nu-l cit\m) ca
semnatar, r\m`n`nd `ns\ `n
via]\ ca produc\tor de text.
Asta s`ntem cu to]ii `n
spa]iul virtual: produc\tori
de text. Ca autori murim,
pentru c\ oricine are acces
la orice poate deveni
oricine. {i, ca `n orice
comunism aflat `n faza
incipient\ (�eroic\� [i
�idealist\�), impostorii s`nt
pe toate drumurile.

Acest neocomunism al
informa]iei ucide sau sal-
veaz\ logos-ul? Urmeaz\
s\ vedem. E `nc\ devreme.
Schimb\rile care s-au pro-

dus `n vie]ile noastre de
c`nd s`ntem invada]i de
tehnologie (de c`nd tehno-
logiile ne devin inevitabile)
s`nt imposibil de con[ti-
entizat `n momentul de
fa]\. Discursul despre co-
municare instantanee, vir-
tual [i hipertext devine
ml\[tinos din start, pentru
c\ totul se `nt`mpl\ [i se
modific\ prea repede. Ne
trezim `n fa]a faptelor
`mplinite, ne trezim `n di-
gital f\r\ s\ fi avut m\car
[ansa de a ne fi luat la
revedere (sau adio) de la
analogic. S\ sper\m c\ nu
ne vom trezi `n virtual f\r\
s\ ne fi luat la revedere
(sau adio) de la realitate.

Zap\m printre concepte
ce ne s`nt apropiate [i tre-
buie s\ avem mintea foarte
ascuti]\ ca s\ ne d\m seama
cu exactitate ce e cu ade-
v\rat nou `n vie]ile noastre
digitizate [i ce doar apare
sub forme noi, fiind `n
esen]\ cunoscut.

Teoria virtualului mai
are de evoluat. Impactul
asupra vie]ilor noastre nu
poate fi m\surat `nc\.

Un singur lucru este
sigur, f\r\ s\ ni se lase
posibilitatea de a-l comba-
te: s`ntem dependen]i. R\-
m`ne de v\zut c`nd [i dac\
va ap\rea sevrajul. ~l a[-
tept\m, `n orice caz, cu
bra]ele deschise.

Comunismul informa]iei este printre noi C`]i autori români se simt mul]umi]i,
`n momentul de fa]\?

�Suplimentul de cultur\� v\ propune un dosar despre
impactul Internetului asupra fenomenului cultural.
Dincolo de avantajele evidente pe care le ofer\ mediul
virtual � comunicare rapid\, acces la biblioteci virtuale
etc. �, în ce m\sur\ se poate constitui acesta într-o
ramp\ de lansare? Faptul c\ î]i publici un volum la o
editur\ �pe net� te certific\ drept scriitor sau e nevoie
totu[i de p\rerea unui editor consacrat? Va putea
produce vreodat\ Internetul vedete c\rora prezen]a pe
web s\ le fie suficient\ [i s\ nu doreasc\ un alt tip de
certificare? Cine sînt cei care î[i caut\ celebritatea
printre bi]i (Andrei Ple[u, de exemplu, consider\ c\

indivizii care trimit scrisori anonime pe Internet nu sînt
decît ni[te frustra]i, nu persoane care urm\resc s\
comunice)? Se prefigureaz\ o subcultur\ a Internetului?

~n anii din urm\ au ap\rut mai multe edituri
on-line (dintre care numai una reu[e[te s\ �]in\ pasul�
[i s\ lanseze periodic noi titluri), precum [i reviste.
Unul dintre cele mai vizitate site-uri române[ti este
www.poezie.ro, care �public\� operele tuturor acelora
care cred c\ au �chemare�. O dovad\ `n plus c\
rom=nul s-a n\scut poet. Pe de alt\ parte, doi anonimi
din Republica Moldova au devenit, aproape peste
noapte, �hit� prin site-ul lor, www.planetamoldova.net,

de unde pot fi desc\rcate scenete umoristice inspirate
din via]a oamenilor simpli de peste Prut. Acum cîteva
luni, ei au lansat un CD la o cas\ de discuri în
România, care a înregistrat vînz\ri consistente. 

Drago[ Bucurenci [i-a început activitatea de scriitor
publicîndu-[i romanul `n foileton pe Internet. O dat\
terminat, acesta a devenit carte la Editura Polirom,
RealK, care a ap\rut `n colec]ia �Ego. Proz\� [i s-a
bucurat de mare succes. Planeta Moldova [i Drago[
Bucurenci au pornit din mediul virtual, dar au primit
certificare în �lumea real\�.
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Nu e cazul
s\ ne lament\m
Dan Petrescu

D
e ce ne-am c\uta un nou mijloc de comuni-
care? Numai fiindc\ s`ntem editori [i utiliz\m
o �sit\ selectiv\� `n principiu exclus\ de

Internet (ceea ce nu e `ntotdeauna adev\rat, de
altfel)? De ce n-am accepta concuren]a [i nu ne-ar
bucura chiar existen]a unor alternative? De ce n-am
folosi [i noi Internetul (o [i facem, de altminteri),
care, p`n\ la urm\, [i poate `n mod provizoriu, nu
face mai mult dec`t `l punem s\ fac\?

Orice fapt de civiliza]ie `[i secret\ propria cultur\.
Nu e deloc ([i `nc\ o dat\) cazul s\ ne lament\m ca
babele de odinioar\, cum c\ acceleratul alung\
p\s\rile cele at`t de frumos c`nt\toare...

Iar dac\ selec]ia e o problem\ ([i nu pu]ini s`nt
nechema]ii care se exhibi]ioneaz\ pe Internet),
consumatorul n-are dec`t s\ aleag\ el � de ce ar
face-o altcineva `n numele lui? Principalul e s\
existe suficiente alegeri posibile.

(C`t despre ce consider\ Andrei Ple[u privitor la
internau]i, anonimi sau nu, e normal pentru statutul
s\u de corifeu, care a ajuns la stadiul suprem de
expresie, rezervat oracolelor na]ionale � c\ci el nu
mai spune, ci dicteaz\ � aproape `n toate sensurile
cuv`ntului...) ~n fine, nu mediul (virtual ori altfel)
confer\ �calitatea� de scriitor, ci decizia personal\
a fiec\ruia.

Crede]i c\ aceia care

`[i public\ pe net

c\r]ile pot fi certifica]i

drept scriitori?

Nu cred c\ a publica pe In-
ternet `]i certific\ valoarea
`n vreun fel. Eu `mi p\s-
trez scepticismul, pentru
c\ aceste c\r]i nu trec prin
filtrul redactorului de edi-
tur\, care este esen]ial. Pe
Internet publici singur [i
din acest motiv apar tot
soiul de veleitarisme. Ace[ti
veleitari se citesc, `n ge-
neral, `ntre ei. Eu nu am
`ncredere `n ceea ce se
public\ `n mediul virtual.
Nu exclud c\ ar putea fi [i
lucruri foarte bune, `ns\,
cu siguran]\, Internetul nu
te consacr\. Cei cu ade-

v\rat buni caut\ s\-[i pu-
blice c\r]ile `n format cla-
sic, la o editur\ mare.

Ce p\rere ave]i despre
LiterNet, cea mai
important\ editur\
on-line de la noi?

{tiu destul de pu]ine des-
pre experimentul LiterNet.
Am auzit `ns\ c\ a prins
destul de bine `n anumite
cercuri. Nu s`nt amatorul
c\r]ilor citite pe Internet,
deci fenomenul nu `mi
este foarte bine cunoscut.

Poate produce
Internetul vedete `n
genul celor de la
Planeta Moldova?

Cei de la Planeta Moldova
s`nt, deocamdat\, excep]ia

care confirm\ regula. Poate
c\ �via]a virtual\� va ajun-
ge, c`ndva, foarte impor-
tant\.

Andrei Ple[u spunea
despre cei care trimit
scrisori anonime pe
Internet c\ ar fi ni[te
frustra]i. ~i `mp\rt\[i]i
opinia?

Nu putem generaliza `n fe-
lul acesta. Nu to]i cei care
scriu pe Internet la diverse
redac]ii s`nt ni[te anonimi.
Unii dintre ei chiar se
cunosc. Cert este c\ omul
se dovede[te a fi, `nc\ o
dat\, un animal care simte
nevoia s\ comunice `n
orice fel. Faptul c\ In-
ternetul este `n vog\
compenseaz\ alte tipuri de
confesare. E drept c\

aceast\ confesare poate da
na[tere la tot felul de ciu-
d\]enii. Personal, nu m\
simt amenin]at `n nici un
fel de cre[terea impor-
tan]ei mediului virtual.
Am `mbr\]i[at p\rerea
unui specialist polonez
care a scris acum mai
mult\ vreme `n �Lettre
internationale� un text `n
care spunea c\, de fiecare
dat\ c`nd apare un nou
mijloc tehnologic, cel
vechi se simte amenin]at.
Istoria a demonstrat `ns\
c\ la toate aceste �revo-
lu]ii tehnologice� fiecare
mijloc s-a specializat, [i
nu l-a `nlocuit pe cel\lalt.

a consemnat
George ONOFREI

Nicolae Manolescu: �Cu siguran]\
Internetul nu te consacr\�

R\zvan Penescu

A
pari]ia Internetului a
însemnat schimba-
rea modului de ac-

ces la informa]ie prin cre[-
terea rapidit\]ii cu care in-
forma]ia este diseminat\ [i
a num\rului de receptori.
O etap\ normal\, a[ spune,
pentru c\ azi circula]ia in-
forma]iei e cea care pro-
duce valoare [i lipsa de ac-
ces cvasi-instantaneu la in-
forma]ia relevant\ duce la
ie[irea din circuit, la auto-
izolare. În cultur\, dar [i în
economie, în [tiin]\ sau în
orice alt domeniu al vie]ii.

Internetul, ca [i hîrtia, e
îns\ doar un mijloc de
transport. Nici bi]ii, nici
tip\ritura nu garanteaz\
valoarea, nu dau un gir de
calitate. Informa]ia circu-
lat\, selec]ia, rela]ionarea,
prezentarea ei � s`nt toate
opera oamenilor, fie ei de
dincolo de ecranele calcu-
latoarelor sau de dincolo
de rolele tiparni]elor. Dis-
cu]ia nu e, din acest motiv,
corect centrat\ pe disoci-
erea între Internet [i hîrtie.
Discu]ia ar trebui s\ fie
axat\ pe judecarea setului
de valori care st\ la baza
selec]iei fiec\rei edituri
sau a modului în care e
generat\ informa]ia în lip-
sa oric\rei selec]ii.

Cu siguran]\, exist\
dou\ fe]e ale Internetului.
Una e cea a site-urilor unde
nu exist\ un filtru edito-
rial, a weblog-urilor sau a
forumurilor cu o moderare
foarte lax\ în care oricine
poate publica orice. O alt\
fa]\ e reprezentat\ de cele
cîteva reviste on-line cul-
turale [i de LiterNet.ro,

cea mai mare editur\ on-
line din România, singura
cu adev\rat activ\ în acest
moment. Diferen]a între
cele dou\ fe]e ale Interne-
tului e aceea[i cu diferen]a
dintre o carte publicat\ pe
banii proprii la o tipogra-
fie oarecare [i una publi-
cat\ la Editura Polirom.
Texte bune pot ap\rea în
ambele locuri, dar cititorii
tind s\ caute informa]ia
mergînd în locuri consa-
crate, acolo unde exist\ o
selec]ie riguroas\, pe care
au testat-o în prealabil [i
în care se reg\sesc.

LiterNet.ro a început s\
existe acum 3 ani, cu gîn-
dul de a da o [ans\ celor
care merit\ s\ o primeasc\.
Am decis s\ promov\m
cultura astfel încît creato-
rii ei s\ ob]in\ recunoa[te-
rea pe care o merit\ [i
consumatorii s\ aib\ acces
la acele fapte culturale care
s\ nu le iroseasc\ timpul.
Într-o vreme în care timpul
e foarte pre]ios, ne-am
asumat sarcina de a da un
sfat cu privire la ce merit\
v\zut/ citit/ ascultat.

Asta a presupus s\ nu
facem rabat la calitate [i s\
ne comport\m ca o editur\
adev\rat\, cu unica dife-
ren]\ c\ absolut tot ceea ce
ofer\ LiterNet.ro este gra-
tuit. Fiecare dintre cele
120 de volume electronice
ap\rute pîn\ acum a avut
în spate doi redactori care
au certificat valoarea lui.
Machetarea, ilustra]ia, co-
perta, prefa]a s`nt f\cute
cu standarde de calitate si-
milare celor ale editurilor
pe hîrtie. {i pentru c\
avem redactori în mai
multe ]\ri (SUA, Fran]a,
Elve]ia [i România), ne
compar\m cu editurile de
pe mai multe meridiane.
Înv\]\m de la cei mai mari
în domeniu [i aducem ex-
perien]a lor în România.
Promovarea volumelor elec-
tronice e [i ea f\cut\ dup\
standarde interna]ionale,
focalizînd pe grupuri de
interese [i pe domenii.
Nimic nu e l\sat în voia
întîmpl\rii, vrem ca orice
cititor s\ se simt\ pri-
vilegiat pe LiterNet [i s\
g\seasc\ u[or ceea ce caut\.

Iar faptul c\ în fiecare lun\
a acestui an au fost des-
c\rcate peste 10.000 de
volume arat\ c\ am reu[it
ceea ce ne-am propus.

Cine s`nt cei care apar
pe LiterNet? Lista e lung\
[i al\turi de seniori pre-
cum Alexandru Paleologu,
Radu Cosa[u, Mircea Horia
Simionescu, Matei Vi[niec
sau Ana Blandiana apar mai
tinerii Florin L\z\rescu,
Lucian Dan Teodorovici,
Cosmin Bumbu], Lia
Bugnar, Cristian Mungiu
sau Gianina C\rbunariu.
To]i au ales s\ fie prezen]i
aici pentru c\ au recunos-
cut în LiterNet.ro un stan-
dard de valoare cu care s-
au sim]it solidari.

Concluzia? Cultura pe
net e doar o alt\ form\ în
care se manifest\ cultura.
Nu e o schimbare de sub-
stan]\, e doar o nou\ [i mo-
dern\ form\ de prezentare.
Dac\ filtrul editorial e strict,
între hîrtie [i Internet nu e
decît diferen]a c\ acesta din
urm\ permite întîlnirea unui
num\r mult mai mare de
oameni. Asta e tot.

Texte bune pot ap\rea oriunde
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dosar prob\ scris\
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Drago[ Bucurenci

M
iza experimentului
era de a creiona,
într-o perioad\ în

care consumam diverse
substan]e psihoactive, por-
tretul acestei adic]ii la care
]ineam cu destul\ încrîn-
cenare. Dorin]a de a po-
vesti �în priz\ direct\� pu-
nea problema publicului.
Aveam nevoie de spec-
tatori suficient de aten]i ca
s\ nu povestesc în gol, dar
destul de neimplica]i ca s\
nu le vin\ ideea s\ inter-
vin\ [i s\ m\ lase f\r\
subiect. Weblog-ul s-a do-
vedit alegerea optim\: mi-
am putut scrie povestea
pîn\ la cap\t, urm\rind
reac]iile unui num\r de
cititori deveni]i fideli, c\-
rora nu le-am oferit îns\
niciodat\ ocazia de a m\
cunoa[te sau contacta
altfel decît prin interme-
diul comentariilor pe care
le puteau face despre fie-
care însemnare. 

Experimentul reu[ise

Pe m\sur\ ce fumam/
înghi]eam/ m\ injectam tot
mai mult, începusem s\
petrec [i timpi tot mai
lungi în fa]a ecranului cu
cristale lichide. În vreo
trei luni, festa pe care mi-o
jucam a-nceput s\-mi ias\:
consumam ca s\ am des-
pre ce s\ scriu, riscam
situa]ii din ce în ce mai
periculoase de dragul
cîtorva minute de inspira-
]ie, îmi sunam dealerii ca
s\-mi procur gramele [i
flacoanele din care îmi
imaginam c\ se nasc
cuvintele. {i, pe m\sur\ ce

acele deveneau mai boante
[i joint-urile mai groase,
cînd nu eram la serviciu [i
nu eram nici rupt, eram
din ce în ce mai des on-line.
Începusem s\ citesc [i alte
weblog-uri, îmi pierdeam
timpul pe mirc [i pe
messenger-uri, m\ tre-
zeam citind despre pro-
blemele de cuplu ale unui
student din Regie, despre
preferin]ele muzicale (cel
pu]in dubioase) ale unei
pu[toaice pe care n-o
iubeau colegii de clas\,
despre de unde venim [i
încotro ne ducem dup\
p\rerea unei înv\]\toare de
provincie, despre proble-
mele medicale ale mo-
tanului unei fete b\trîne,
în fine, despre tot ce poate
face cineva cînd se [tie
privit pe gaura cheii, adic\
despre via]a pe care unii
[i-o tr\iesc cu faian]a din
baie în fa]a ochilor.

Internetul pusese st\-
pînire pe mine, dar o
f\cuse cu gra]ia unsuroas\
a unei dame de moravuri
u[oare. Spre deosebire de
adic]ia de la care porni-
sem, cea legat\ de web
nu-mi l\sa loc de multe
iluzii. Nu mi-a fost, prin
urmare, prea greu s\-mi
închid într-o dup\-amiaz\
laptopul, dup\ ce pusesem

punct ultimei însemn\ri de
pe weblog. Mi-am sunat
apoi dealerul [i mi-am
procurat o ultim\ noapte
de vise. A[a cum b\nu-
isem, a doua zi nu am
sim]it sevrajul de a nu mai
avea cu cine s\ vorbesc, ci
senza]ia cleioas\ de a nu
avea ce spune mai mult
decît ceea ce fusese spus.
Experimentul îns\ reu[ise:
adunasem o sum\ de texte
pe care le-am [i propus
Editurii Polirom pentru
publicare. A[a a ap\rut
prin libr\rii un iepure cu
urechi canabinomorfe pri-
vind r\t\cit lumea de pe
coperta volumului RealK.

Web [i editur\ � no]iuni
intersectabile
În ce prive[te dezbaterea
despre a publica pe Internet
vs a publica off-line, nu [tiu
ce s\ zic: nu sînt un caz
reprezentativ. Nu mi-am
dorit niciodat\ s\ debutez
pe Internet pur [i simplu,
îngro[înd rîndurile grafo-
manilor de pe diverse
forumuri on-line. În pa-
rantez\ fie spus, întot-
deauna i-am b\nuit în
spatele unor nick-uri de pe
aceste platforme pe �cal-
culatori[tii� de ieri, adic\
pe �IT-i[tii� neadapta]i

social nici azi. RealK a
fost scris\ pe web [i
destinat\ s\ fie publicat\ la
o editur\ serioas\. Obser-
va]i c\ web [i editur\ nu
sînt no]iuni neintersectabi-
le. Alegerea editurii ]inea
de credibilitatea pe care o
cere orice debut. Dup\
acest criteriu, LiterNet.ro
ar fi putut fi o alegere la
fel de bun\ ca Polirom sau
Idea, dar românii nu au
gust pentru distinc]ii de
nuan]\ [i m-a[ fi trezit
apostrofat c\ am �mutat�
RealK de pe weblog.ro pe

LiterNet.ro. Dac\ a[ fi scris
off-line, LiterNet ar fi fost
o op]iune valid\. Pentru c\
am scris on-line, mi s-a
p\rut în primul rînd provo-
cator s\ schimb suportul,
sortind textul tiparului.
Acest traseism mediatic
are virtu]ile sale: mi-a do-
vedit c\ exist\ captivi ai
ambelor media. Unele
nick-uri de pe weblog s-au
sup\rat c\ le-am sustras
textul în proprietatea c\-
ruia credeau c\ intraser\
prin uzucapiune. Iar ulterior
public\rii la Polirom, unii
critici s-au mirat sincer de
�sub]irimea� conven]iei na-
rative, refuzînd s\ cread\
c\ drogul [i weblog-ul au
mers tast\ în tast\ vreme
de trei luni [i c\utînd cu o
curiozitate de mili]ian in-
adverten]e de datare acolo
unde ele nu aveau cum s\
existe. Ambele atitudini
m-au f\cut s\ zîmbesc.
Nick-urile vor continua s\
scrie on-line, dar m\car nu
vor avea preten]ia c\
public\, iar criticii vor
continua s\ publice ori-

unde îi vor îng\dui coala
de tipar, revistele de tiraj
microscopic [i tristul pro-
cedeu al apari]iilor �în re-
gie proprie�. 

Editurile bune, on-line
sau off-line, î[i vor credita
ca [i pîn\ acum autorul în
fa]a cititorilor [i, lucru care
mi se pare la fel de impor-
tant, cititorii în fa]a auto-
rului. Dac\ mi-am permis
s\ risc o a treia adic]ie, am
f\cut-o [tiind c\ Polirom
îmi poate oferi, în materie
de public, marf\ de calitate.

Cum am devenit traseist �RealK este dosarul celui
pe lîng\ care treci pe
strad\, al celui pe care îl
vezi la cinema, al celui
care î]i ofer\ locul în
autobuz [i al celui c\ruia îi
ceri un foc în pia]a din fa]a
universit\]ii [i care ]i-l
ofer\, f\cînd apoi mi[to de
tine împreun\ cu prietenii:
chiar dac\ m-ai vedea, ai
crede c\ m\ droghez? Sînt
însemn\rile unui tîn\r per-
sonaj bucure[tean, con-
sumator de ketamin\, ma-
rijuana [i ecstasy, publi-
cate ca un jurnal on-line pe
m\sur\ ce ele au fost scrise
(14 octombrie 2003 � 7 ia-
nuarie 2004) [i supuse
aten]iei tiparului de ficti-
vul s\u prieten. Personajul
cu damf auctorial [i cu pu-
pilele cînd ro[ii, cînd
dilatate î[i poveste[te ha-
lucina]iile, întîmpl\rile [i
enerv\rile cotidiene, mize-
ria [i frumuse]ile pe care
le tr\ie[te al\turi de prie-
teni, fiole [i joint-uri în
România anului 2003.
RealK este dosarul distru-
sului de azi, a[a cum i s-a
n\z\rit lui s\ ]i se prezinte.�

(Drago[ Bucurenci)

Internetul [i calculatoarele îmi displac din principiu. Am f\cut doi ani de
liceu de informatic\ [i [tiu cum arat\ un �calculatorist�. Mi-e greu s\
privesc cu simpatie o tehnologie [i ni[te ma[ini ie[ite din min]ile unor
indivizi antisociali, cu vestimenta]ie dubioas\ [i igien\ îndoielnic\. Ceea
ce nu înseamn\ c\ m\ feresc de laptop [i de cablul de re]ea. Ar fi
ipocrit s\ nu admit c\ îmi sînt indispensabile, dar tocmai de aceea
încerc îns\ s\ le folosesc cu modera]ie. Spre disperarea oamenilor care
insist\ s\-mi dea de lucru la domiciliu, nu am calculator acas\ [i nici
conexiune la net. Am înc\lcat totu[i aceast\ regul\ cînd am avut nevoie
s\ folosesc serviciile unui weblog pentru a scrie o carte.

�Pentru c\ am scris on-line, mi s-a
p\rut în primul rînd provocator s\
schimb suportul, sortind textul
tiparului. Acest traseism mediatic are
virtu]ile sale: mi-a dovedit c\ exist\
captivi ai ambelor media.�

Florin Iaru s-aa convins, citind �RealK�, c\ realitatea e `n alt\ parte
�Dup\ ce am `ntors ultima pagin\ a c\r]ii lui Drago[ Bucurenci, mi-am spus c\ s`nt,
am fost un dobitoc. Realitatea e `n alt\ parte, a[a cum personajul scriitorului e cu
totul altceva dec`t [tim sau vrem s\ recunoa[tem. E foarte greu s\ ]ii cump\na
dreapt\ atunci c`nd vorbe[ti despre o carte de frontier\. O carte `n care principalul
personaj e proteicul drog, c\l\torind prin ora[, prin localuri, WC-uri, ganguri [i
taxiuri `n c\utarea unor capete care s\-l suporte. Acolo unde va lumina [i tot acolo
unde va stinge lumina. ~n cazul unei astfel de c\r]i, toate cuvintele au un dublu
`n]eles nesuferit. (�) Limpede [i simpl\, f\r\ fandoseli (de[i snoab\), nu prea are
st`ng\cii, nu are bur]i, nu are impropriet\]i. Nu-[i face iluzii, nu-[i pl`nge de mil\.
Nu are timp s\ bat\ c`mpii cu gra]ie. {i nu rateaz\ finalul. Al naibii, nu are
sentimentul românesc al fiin]ei!�

Autoportret
�Drago[ Bucurenci e genul acela de produs antipatic al societ\]ii de consum:
ambalajul î]i spune ce con]ine, dar nici m\car vînz\torul nu-]i poate spune la ce
serve[te. E fabricat în Bucure[ti, a fost depozitat central (cite[te Tineretului [i
nu comenta) pîn\ la vîrsta majoratului, cînd s-a trezit transferat în interes de
familie pe linia de demarca]ie dintre Rahova [i Ferentari. Drago[ Bucurenci a
fost folosit cu modera]ie la «Dilema» înc\ de la 18 ani, de unde a fost preluat
[i la «Dilema Veche». A putut fi consumat, de asemenea, în doze mici pe
LiterNet.ro, în «Observator Cultural» [i în «FHM».�

~n final, c`teva detalii
Drago[ Bucurenci este director al organiza]iei �Salva]i Dun\rea [i Delta �
Academia Ca]avencu�. Este colaborator al s\pt\m`nalului �Dilema Veche�,
din ianuarie 2004, cu rubricile �chat@ clubucurenci� [i �p`ine pr\jit\�.



Am credin]a c\ e plin
de �Seinfelzi� în
lumea asta, de oameni
care te fac s\ mori de
r`s numai dup\ ce au
spus dou\ cuvinte
despre c`inele lor.
{i nu e vorba aici
de r`sul grobian pe
care-l provoac\
spectacolul uman, ci
de r`sul mai în]elept [i
mai în]eleg\tor, c`nd
vine vorba de via]\ [i
de ironiile ei.

E
adev\rat c\, în ceea
ce prive[te teatrul, un
one-man show nu tre-

buie neap\rat s\ semene cu
spectacolele lui Seinfeld de
pe Broadway. {i totu[i, nu

[tiu de ce, m\ a[teptam ca
�woman show-ul� comic
Declara]ia (pus în scen\ la
Teatrul Na]ional din Cluj)
s\ aib\ în prim-plan o
tandr\ doamn\ Seinfeld
autohton\. Nu a fost deloc
a[a. Aleg`nd s\-[i constru-
iasc\ singur\ performan]a,
f\r\ s\ apeleze la ajutorul
vreunui regizor, actri]a
Elena Iv\nu[c\ a c\zut în
capcana umorului facil. 

Textul spectacolului e o
adaptare dup\ Scrisorile lui
Tudor Mu[atescu, înc\ pli-
ne de energie [i savoare
lexical\, de[i destul de pla-
te la nivel stilistic. Elena
Iv\nu[c\ a interpretat rolu-
rile a cinci femei, venite în
biroul comisarului-[ef ca s\
dea o declara]ie despre
�accidentul-incident�. Una
l-a împins pe ghea]\ pe
logodnicul ei [i pe dom-
ni[oara c\ruia acesta îi
ghicise în palm\ la cine-

matograf, alta se pl`nge c\
i-a fot otr\vit\ pisica,  alta
jur\ c\ nu ea a furat
portofelul, alta nu mai [tie
c`nd exact i-a mu[cat ure-
chea logodnicului, pentru
c\ era le[inat\, alta... M\
opresc aici.

Actri]a clujean\ are cu
siguran]\ talent, dar supra-
liciteaz\ în majoritatea ca-
zurilor, ceea ce scade din
efectul comic [i d\ im-
presia de artificial. De
exemplu, n-am în]eles de
ce primul personaj feminin
interpretat a trebuit s\ urle
melodia celor de la Cargo
�Dac\ pleci� sau de ce un
alt personaj  a fredonat o
manea. Toate acestea au
produs clasicul efect de
kitsch, ap\r`nd în clar\
opozi]ie cu muzica dintre
scenete, melodiile interbe-
licilor Gion, Zavaidoc [i
Titi Botez. {i, în felul \sta,
Zaraza (care am impresia
c\ b`ntuie de ceva vreme
imaginarul colectiv al ro-
m=nilor) a cobor`t printre
noi z`mbind ca o vamp\ [i
îmbr\cat\ într-o piele de
[arpe ro[u-str\lucitor. De
pe scaunul meu de specta-
tor cuminte, m-am revoltat.

Nu asta-i Zaraza, am fost
p\c\li]i. {i atunci, deza-
m\git\ de personajele lui
Mu[atescu, m-am refugiat
(numai imaginar) în cel
mai bun one-man show pe
care l-am v\zut p`n\ acum
în Rom=nia, Sex, drugs and
rock�n roll, regizat [i inter-
pretat de Florin Piersic Jr.
(dup\ textul americanului
Eric Bogosian). Acolo ni-
mic nu a sunat fals, nepo-
trivit, nelalocul lui. Perso-
najele au scos din s\rite, au
indignat, au înduio[at, au
dat palme, dar n-au deza-
m\git o clip\ spectatorul. {i
nici Florin Piersic Jr. nu e
Seinfeld, e pur [i simplu un
foarte talentat om de teatru.
A[adar, pentru a crea un
spectacol de unul singur, ai
nevoie de o viziune c`t se
poate de coerent\ asupra
realit\]ii, nu po]i face
ghiveci din timp [i spa]iu,
dec`t dac\ e[ti un supra-
realist declarat sau un �lo-
cuitor� al absurdului. De[i
au trecut doi ani de c`nd am
v\zut spectacolul lui Florin
Piersic Jr., înc\ îi mai simt
for]a [i magia. Nu exist\ [i
nu va exista niciodat\, sper
eu, o re]et\ de one-man

show care s\ mearg\ la
sigur, îns\ exist\ ni[te mici
am\nunte care pot da cre-
dibilitate [i coeren]\ unui
astfel de demers artistic.

Finalul Declara]iei (c\ci
despre ea p\rea s\ fie vorba
totu[i în aceast\ cronic\) a
dezam\git [i mai tare. Ac-
tri]a a sim]it nevoia s\ se
prezinte ea îns\[i ca un per-
sonaj care face o declara]ie

comisarului-[ef, adic\ publi-
cului, c\ruia îi mul]ume[te,
pentru c\ f\r\ el n-ar fi
existat, [i îi mul]ume[te [i
lui Dumnezeu, pentru c\
f\r\ El n-ar fi îmbr\]i[at
aceast\ minunat\ meserie...
{i uite-a[a Zaraza s-a încli-
nat în fa]a noastr\, pierz`nd-
[i toat\ for]a de fascina]ie.
�That�s really a damn
shame!�, ar spune Seinfeld. 

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga
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lovitur\ de teatru arta grea
MEMENTO
de RUXANDRA CESEREANU

I nterpre]ii, m\rturisitorii, actorii, regizorii [i

cronicarii revolu]iei române (în jur de o

sut\ de autori români [i str\ini) s-au

grupat în trei tabere �beligerante�:

1. interpre]ii revolu]iei pure (adic\ puri[tii;

ace[tia s`nt de dou\ tipuri � puri[tii

revolu]ionari ei în[i[i, afla]i în miezul

evenimentelor, [i puri[tii oportuni[ti, afla]i în

straturile Puterii politice decembriste [i post-

decembriste, c\rora le convine ipoteza

revolu]iei pur [i simplu); 2. interpre]ii ipotezei

complotului � a. extern (decreteaz\ în

decembrie 1989 o ocult\ str\in\); b. intern

(decreteaz\ în decembrie 1989 un puci, o

lovitur\ de stat autohton\), 3. interpre]ii care

decreteaz\ un cocteil, un hibrid de revolu]ie

[i lovitur\ intern\ de palat ori complot extern.

Nu întotdeauna aceast\ clasificare va putea

fi men]inut\ între limitele precizate mai sus:

exist\, de pild\, cazuri c`nd puri[tii

crediteaz\, pe l`ng\ revolu]ia propriu-zis\,

existen]a unor diversiuni [i a unor eminen]e

cenu[ii care au speculat [i stimulat

evenimentele, chiar dac\ prin asemenea

ac]iuni nu a fost invalidat\ revolu]ia. Sau

exist\ m\rturisitori care, într-o prim\ analiz\,

sus]in o teorie, ca într-o analiz\ ulterioar\ s\

î[i nuan]eze altfel opinia sau chiar s\ [i-o

schimbe. Nuan]ele s`nt extrem de labile în

anumite cazuri, între puri[ti [i partizanii tezei

hibride, dar [i între sus]in\torii teoriei

conspira]iei [i partizanii tezei hibride. O

ruptur\ evident\ exist\ doar între puri[ti [i

sus]in\torii teoriei conspira]iei, adic\ între

cele dou\ extreme. 

De[i creditez revolu]ia român\, teza mea

este mai apropiat\ de aceea a sus]in\torilor

revolu]iei hibridate nu neap\rat cu o lovitur\

de stat, c`t cu ac]iunea unor grupuri de

putere care au acaparat [i substituit vidul

l\sat de Ceau[escu, negociind cu r\m\[i]ele

vechii puteri, în decembrie 1989.

Interpret\ri
O istorie cu Magdalena
Kožená [i discurile ei

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

U
n prieten bun în ale mu-
zicii, din Ia[i, îmi trans-
mite aprecierea distribu-

itorului bucure[tean al uneia
dintre cele mai mari companii
de discuri clasice din lume: în
toat\ România nu vinde nici cît
într-un singur magazin din
München. La prima vedere,
dispre]uitoare [i revolt\toare
afirma]ie.

S\ se fi îndep\rtat oare ro-
mânii într-atît de acest gen de
muzic\, într-un moment cînd
dau lumii, mai mult ca nici-
odat\ în ultimele decenii,
interpre]i vocali [i instru-
menti[ti de cel mai bun ren-
ume? S\ fi devenit discul clasic
într-atît un bun de lux? S\ fie
marea mas\ a melomanilor atît
de s\r\cit\, încît s\ nu-[i mai
permit\ s\ cumpere un disc? S\
existe doar ofert\, nu [i cerere
pe pia]a �capitalist\�? S\ fie de
vin\, [i în acest caz, comu-
nismul?

Explica]iile sînt de c\utat în
alt\ parte. Iar unele mi s-au
oferit, aproape f\r\ s\ le cer,
aici, la Praga, unde Polygram,
EMI sau Sony s-au gr\bit, la
începutul anilor �90, s\ des-
chid\ filiale nu doar spre a-[i
distribui discurile, dar [i spre a
produce pentru pia]a intern\.
Nu, nu a fost o iubire subit\
fa]\ de cehi! Nici de unguri sau
ru[i, fiindc\ fenomenul s-a
repetat la Budapesta [i Mos-
cova. A fost, ini]ial, o poveste

de imagine, de încredere într-o
pia]\ în ascensiune, pe fundal
de stabilitate politic\. Restul
l-au facut cehii în[i[i. 

{i aici începe istoria mezzo-
sopranei Magdalena Ko�ená,
decretat\ luna trecut\ de criticii
revistei de specialitate brita-
nice �Gramophone� artista
anului 2004. 

Drumul spre
�`nalta societate�
Cu zece ani în urm\ nu o
cuno[tea mai nimeni. Cu o
excep]ie notabil\: o inteligent\
[i entuziast\ profesionist\ în
ale muzicii, angajat\ ceh\ la
reprezentan]a din Praga a casei
Polygram/Deutsche Grammo-
phon. Convins\ de talentul de
excep]ie al Magdalenei, care
abia terminase Conservatorul
la Bratislava [i cî[tigase la
Salzburg, în ianuarie 1995,
premiul întîi la concursul de
canto Mozart, ea a propus-o
firmei germane de discuri. Pe
atunci, ca [i ast\zi, un outsider
încep\tor, [i înc\ din Estul
Europei, nu avea [anse reale s\
intre în echipa restrîns\ de
arti[ti ai unei mari case de
discuri. Dup\ multe insisten]e,
încheiate cu o vizit\ la Praga a
directorului Polygram, celebra
cas\ din Hamburg punea o
condi]ie de via]\ [i de moarte
înainte de începerea fie [i a

unor negocieri preliminare �de
aderare� la paradisul disco-
grafic. Polygram accepta s\-[i
împrumute renumita etichet\
pentru un disc ce urma s\ fie
distribuit exclusiv pe pia]a
ceh\. Încercarea de foc urma s\
fie recuno[terea Magdalenei de
c\tre ai ei compatrio]i, mate-
rializat\ în vînzarea a cel pu]in
5.000 de discuri (în parantez\
fie spus, un disc cu arii din
cantatele [i oratoriile lui Bach).

Discul, nu foarte ar\tos, a
fost produs cu mijloacele cehi-
lor de atunci, sponsorizat nu de
stat, ci de b\nci [i între-
prinz\tori locali. S-au raliat
posturi de televiziune private
care au transmis spoturi publi-
citare, dar [i Radio Vltava,
canalul de muzic\ clasic\ al
radiodifuziunii de stat, [i
Clasic Radio, fiindc\ muzica
simfonic\ e difuzat\ aici [i de
un post privat. Li s-au al\turat
criticii muzicali, iar muzico-
logul, angajata Polygramului,

s-a deplasat în ora[ele Cehiei
pentru a recomanda personal
discul în magazine. Ca s\ nu
lungim povestea, cehii, nici
mai boga]i, nici mai s\raci pe
atunci decît sînt românii azi, cu
tot luxul pe care îl reprezenta
un disc clasic, au cump\rat
circa 7.000 de copii. La 30 de
ani, Magdalena Ko�ená, artista
anului 2004, este unul dintre
starurile marilor scene euro-
pene, cu un contract permanent
DG [i circa 15 titluri de disc.

Îmi st\ pe limb\ o întrebare:
a]i v\zut multe discuri ap\rute
prin eforturile unui muzicolog
român [i promovate pe pia]a
din România cu Elena Mo[uc,
Liliana Nichi]eanu, Carmen
Opri[an sau Ruxandra Donose �
pentru a aminti la întîmplare
doar cîteva nume ale unor
artiste din aceea[i genera]ie cu
Magdalena Ko�ená � care [i-au
cî[tigat singure un loc meritat
pe scenele occidentale?

Magdalena Kožená, pe coperta albumului �Love songs�
(c`ntece cehe), Gramophone Award 2001
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Zaraza [i sexul

Florin Piersic Jr. `n Sex, Drugs and Rock�n Roll

CRONIC| TEATRAL|
de LUIZA VASILIU
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CRONIC| DE FILM
de IULIA BLAGA

PROFE}II DE AUTOR
CE NE PREG|TESC SCRIITORII

F
izic, cei doi eroi sea-
m\n\ `ntre ei. Mari,
negri, agili. Alien a-

pare mai mult `n gros-
planuri, sticlindu-[i m\se-
lele, iar Predator, filmat `n
contre jour, aduce la p\r/
cabluri cu Bob Marley.
Nodul dramaturgic e o
fundi]\ gri-murdar care se
desface repede. Cu multe
mii de ani `n urm\, extra-
tere[trii au populat P\-
m`ntul pentru a `ns\m`n]a
`n oameni micu]i alieni,
care erau de fapt prad\
pentru partidele lor de
v\n\toare. C`nd alienii au
devenit mul]i [i obraznici,
extratere[trii � pe care
oamenii `i venerau ca pe
zei � au distrus civiliza]ia,
[i-au luat juc\riile [i au
plecat. O a[a enormitate
devine de-a dreptul co-
mic\, dar e interesant c\

nici `n film oamenii nu
conteaz\. R`nd pe r`nd,
vedetele Ewen Bremner
(fostul Spud din Trainspot-
ting), Lance Henriksen [i
Raoul Bova cad la datorie,
singurul supravie]uitor al
supei interna]ionale fiind o
mulatr\ (Sanaa Lathan),
care face pactul cu du[-
manul du[manului pentru a
salva P\m`ntul. {i, dup\ ce
matca alienilor, trecut\
prin regulamentara explo-
zie final\, iese la suprafa]\,
ca o Fefeleag\ b\loas\ [i
isteric\, s\ cear\ socoteal\,
[i mulatra cu Predator `i
fac felul, Predator moare [i
e luat de ai lui cu nava,
`ns\ fata r\m`ne singur\ `n
mijlocul Antarcticii. Cum
ceilal]i membri ai echipei
au murit [i toate echi-
pamentele s`nt distruse, ea,
unicul supravie]uitor u-

man, e tot un `nvins. Canti-
tate neglijabil\, c`nd lupta
continu\, `n buna tradi]ie a
seriei Alien: Predatorul
duce acas\ `n burtic\ r\sa-
dul du[manului.

Predator salveaz\
situa]ia
Ce aduce nou acest film?
P\i, cam nimic. Ne distrea-
z\? Nu cine [tie ce, pentru
c\ nu are iste]imea m\car
s\-[i ia eroii peste picior. E
o confruntare serioas\, pe
via]\ [i pe moarte? N]].  Nu
e dec`t o manufacturare de
efecte speciale colate pe o
selec]ie de cli[ee drama-
turgice, pe care nu cred s\
le guste nici copiii care,
`naintea proiec]iei, se h`r-
jonesc [i-[i v`r\ ambalaje
de ciocolat\ dup\ g`t. C`nd
eram cam de aceea[i v`rst\,
`n anii �80, mergeam cu
ga[ca de pe strad\ la filme
[i ne pl\cea orice. Dar �erau
alte vremuri�, n-aveam ter-
mene de compara]ie. Deci

mi-a pl\cut Hangar 18, un
SF al c\rui subiect nu mi-l
mai amintesc [i care nu
[tiu dac\ mi-ar mai pl\cea
acum. Pe atunci orice SF
era nemaipomenit, pentru
c\ ne scotea din cutiu]a
prezentului. Pentru copii,
anul 2000 urma s\ deschi-
d\ oricum epoca navetelor
spa]iale [i a aerodromu-
rilor dintre blocuri, a cap-
sulelor-aliment [i a caselor
cu pere]i de sticl\ (ca `n
basmul Fata din dafin).
~ns\ cei care au azi v`rsta
mea de atunci nu [tiu dac\
mai pot fi aburi]i cu orice.
Cred, nu bag m`na-n foc.

Mi-a pl\cut totu[i un
lucru. ~ntr-una dintre sec-
ven]ele-cheie, c`nd mama
alien e c`t pe ce s-o omoare
pe mulatr\, din col]ul dreap-
ta sus al ecranului se i]e[te
Predator, care salveaz\ si-
tua]ia. A fost momentul `n
care copiii din sal\ au
aplaudat discret. Mi-am
adus aminte de ziua c`nd
am v\zut a treia sau a patra

oar\ Drumul spre victorie,
la cinematograful �Tinere-
tului� din Sibiu, [i deja la
al treilea gol al alia]ilor,
r`ndul din fa]a mea era
aproape `n picioare. Se
aplauda [i se striga ca `n
Cinema Paradiso, unde
italienii lui Giuseppe Tor-
natore aveau o rela]ie
fizic\ [i frust\ cu cine-
matograful. Mi-e greu s\
cred c\ mai po]i avea o
asemenea rela]ie ast\zi,
c\nd tehnica [i consumul
`ndep\rteaz\ spectatorul de
cinematograf, `n aceea[i
m\sur\ `n care `i dezvolt\
reac]ii semi-pavloviene,
monotone [i triste, trans-
form`ndu-l `ntr-un robo]el
care st\ cuminte [i mestec\
chipsuri, ca un [oricel.

Alien vs. Predator 2004,

scenariul [i regia

Paul W.S. Anderson,

cu: Raoul Bova, Sanaa

Lathan, Lance Henriksen,

Ewen Bremner. Distribuit

de InterComFilm România

Ca `n reu[itul show MTV Celebrity Death Match �
unde, r`nd pe r`nd, fel de fel de vedete apar,
animate, `n ring, `ntr-o confruntare care nu ]ine cont
de nici un fel de reguli [i `n care violen]a
exorcizeaz\ revolta `mpotriva institu]iei celebrit\]ii �,
scenari[tii filmului despre care vorbim acum pun
fa]\ `n fa]\ dou\ personaje de marc\ ale SF-ului,
Predator [i Alien. Cu cine ]inem? Cu cine vot\m?
Evident, cu r\ul cel mai mic. (Ca `n caricatura lui Ion
Barbu dup\ preziden]ialele trecute, cu un Iliescu
mic-mic b\t`nd la u[a UE [i spun`nd: �Deschide]i,
s`nt r\ul cel mai mic!�.)

�Alien vs Predator�

Mari, negri, agili, ur`]i

Ion Vianu:
�Îmi promit,

pentru sfîr[i-

tul lui 2005

sau începu-

tul lui 2006,

continuarea

ciclului Ar-

hiva tr\d\rii

[i a mîniei, al c\rui început l-

au constituit Caietele lui Ozias,

roman ap\rut în 2004 la

Polirom. Titlul acestui al doi-

lea volum nu e fixat înc\, dar,

în liniile lui mari, romanul va

relata via]a lui Laban, nepot [i

asasin al lui Puiu Ozias. Eroul

muncii socialiste din anii

cincizeci-[aizeci devine lo-

cuitor al unui azil psihiatric în

deceniile urm\toare, iar la

sfîr[itul veacului � profet. În

peregrin\rile lui, face o serie

de întîlniri care vor dovedi,

sper, c\ veacul în care am tr\it

a fost cumplit, dar nu prozaic.�

Liviu Antonesei:
�Lucrez la dou\ c\r]i: volumul
de poezii Dispari]ia [i eterni-
tatea Eonei e gata, dar trebuie
s\-l finisez [i s\ stabilesc ordi-
nea poemelor. Mai greu e cu
romanul List\ pentru Spielberg,
situat în Cracovia, cam în peri-
oada în care regizorul american
filma Lista... sa acolo, pentru
care am schi]at povestea, am
conturat protagoni[tii, le-am dat
nume, am formulat [i ni[te replici
în polon\, dar n-am apucat s\
scriu decît cîteva zeci de pa-
gini � o foarte ampl\ scen\ de
dragoste [i sex, care înc\ nu-mi
place. Acum, c\ so]ia mea, Codru]a,
a plecat iar la Cracovia, voi
ajunge de Cr\ciun
acolo pentru cîte-
va s\pt\mîni [i
poate c\ revede-
rea ora[ului îmi
va redeclan[a pof-
ta de scris din nou
la roman!�

R\zvan }upa
cosmint@expres.ro

L
a jum\tatea lui noiembrie s-a
lansat Sevraj-ul Bitz\. Auzi
Sevraj [i-]i vine-n minte Vicii

de pe albumul lui Cheloo, pies\ la
care �parazitul� colaborase cu
Bitz\. Acesta este debutul lui
Bitz\, `ns\ colabor\rile sale ante-
rioare s`nt nenum\rate. El s-a
�plimbat� ani buni ca invitat spe-
cial pe albumele hip-hop de la noi. 

Despre Bitz\ se spune c\ a
cochetat lejer cu trupa de muzici
etno Ro-mania. ~n concertul din
clubul �Escape� [i-a adus pe scen\
colaboratorii din hip-hop. Cei mai
mul]i din sal\ doreau s\ vad\ cum
se urc\ pe aceea[i scen\ Ombladon
cu Tataee, rivalii BUG [i Parazi]ii. 

La Bitz\ te frapeaz\ faptul c\ �e
altfel�: nu reg\sim nici lirica lumii
violente � a[a cum func]ioneaz\
hip-hop-ul `n cazul BUG �, nici
b\[c\lia serioas\ a celor de la
Parazi]ii. Nu avem de a face nici
m\car cu sup\rarea [mecher\ &
fabuloas\ a celor din La Familia,
pardon, Si[u & Puya. Din start,

Sevraj-ul sun\ original, iar origi-
nalitatea lui, `]i dai seama destul
de repede, vine mai ales din faptul
c\ nu se limiteaz\ la modelul hip-
hop-ului american. ~n 30 de ani de
cultur\ hip-hop s-au schimbat
multe. Bi]\ vine, mai degrab\, cu
aerul  hip-hop-erilor francezi, care
introduc `n poezia spus\ [i ingre-
dientul cultural. Este ceea ce
f\ceau la noi, cu ani `n urm\, cei
de la Racla. Numai c\ `n cazul lor
versifica]ia nu te l\sa s\ vezi prea
mare lucru dincolo de virtuo-
zitarea turuit\. Bitz\ poveste[te
chestii pe care-]i vine s\ le crezi.
A]i mai auzit de hip-hop melanco-
lic? {i aceasta este numai o fa]\ a
ceea ce �poate� Bitz\. ~n Sevraj
are filozofii de doi bani: �Intr\m `n
via]\ combatant/ lupt\tor `n r\z-
boiu-n care nimeni nu e-nving\-
tor� sau face jocuri u[urele: �To]i
ne lu\m u[or locul `n societate/
unii-au dat la facultate/ al]ii-n cap,
la bloc, `n spate�, dar chiar [i
acestea devin seduc\toare atunci
c`nd s`nt strecurate `n ritmul pe
care Bitz\ [tie s\-l treac\ de la rap

la hip-hop, lejer, `n nota unei
gravit\]i ironice. 

Alteori c`ntecul ajunge, `n
momente ciudat de complicate,
poetic: �De mult prea multe ori
sunt `ntre vis [i realitate/ Ochii
`nchi[i, mutat departe corpul f\r\
greutate/ G`nduri urmate aruncate
departe de toate/ Nel\sate cu
speran]a s\ devin\ realitate/ sper
c\ e un vis sper c\ nu-i real acest
abis/ E prea trist s\ m\ trezesc la
margine de stix�. Merit\ s\ fie luat
`n seam\ amestecul inedit de au-
tentic [i maniere muzicale cu care
jongleaz\ Bitz\ `n albumul s\u de
debut. P`n\ la urm\, pu]ine genuri
muzicale pun at`ta pre] pe vorbe [i
expresie natural\, [i asta face ca `n
hip-hop s\ se simt\ ridicole multe
zone prolixe care `nc\lzesc ima-
ginarului nostru cotidian.

Ileana M\l\nciou

Poeta a primit la sf`r[itul
s\pt\m`nii trecute Premiul
Na]ional pentru Literatur\,
`n cadrul Galei Premiilor
Uniunii Scriitorilor din
Rom=nia, din partea Co-
mitetului Director.

Acest premiu se adaug\
altor distinc]ii importante
primite pentru `ntreaga
oper\, printre care: Pre-
miul Na]ional pentru
Poezie �Mihai Eminescu�,
Marele Premiu �Lucian
Blaga�, precum [i premiul
revistei �Adev\rul literar
[i artistic�. 

Ileana M\l\ncioiu este
doctor `n filozofie al Uni-
versit\]ii Bucure[ti (cu lu-
crarea Locul filozofiei
culturii `n sistemul lui
Lucian Blaga). ~nainte de
1989 a lucrat la Televi-
ziunea Rom=n\ [i la re-
vista literar\ �Via]a rom=-
neasc\�, de unde a [i de-
misionat `n martie 1988,
din cauza cenzurii tot mai
acute. Dup\ �89 a lucrat la
revista �22�, la Editura
Litera [i la s\pt\m`nalul
�Rom=nia literar\�.

Ultimele sale c\r]i ap\-
rute s`nt, A vorbi `ntr-un
pustiu (2002) [i Recursul
la memorie. Convorbiri
cu Daniel Cristea-Enache
(2003), ambele la Editura
Polirom.

PERSONALITATEA
S|PT|M~NII

Tusea ori junghiul?

Bitz\, hip-hop cu fa]\ uman\



Locul I
DaKINO, primul festival in-
terna]ional de film organizat
`n Rom=nia dup\ 1989, a
ajuns anul acesta la cea de-a
14-a edi]ie. Dac\ `n primii
ani rolul s\u a fost de a
promova scurtmetrajele stu-
den]e[ti autohtone, cu timpul,
produc]iile str\ine prezentate
au fost din ce `n ce mai
multe. Radu Muntean, Hanno
Hofer, Corneliu Porumboiu
s`nt nume care, `nainte de a
se consacra `n str\in\tate, au
�trecut� pe la DaKINO.
Festivalul este listat `n
prestigiosul catalog �Carre-
four des Festivals� [i `n
�Variety Guide Film Festi-
vals�. Anul acesta, DaKINO
`mbrac\ o hain\ nou\, intr`nd
`n componen]a unei mani-
fest\ri mai ample, BiFEST,
ce va avea loc `n perioada
22-27 noiembrie. Sloganul
r\m`ne `ns\ acela[i: �Ce
lucru mare s\ fii scurt!�.

Locul II
Pe 18 noiembrie a debutat la
Cluj-Napoca primul festival
interna]ional de teatru expe-
rimental din Rom=nia. Inti-
tulat �man.in.fest�, acesta
poart\ marca Teatrului Impo-
sibil [i se afl\ la �edi]ia
zero�. Tineri actori din Cluj-
Napoca, T`rgu-Mure[, Bucu-
re[ti [i Oradea sus]in re-
prezenta]ii, `n diverse loca]ii
din ora[ul de pe Some[ ale
unor piese din dramaturgia
contemporan\, scrise de
autori rom=ni [i str\ini.

Locul III
Dup\ succesul spectacolului
aniversar �50/30/20�, Alex-
andru Andrie[ a recidivat,
lans`nd o carte cu pove[ti
despre cariera sa. Eve-
nimentul a avut loc miercuri,
17 noiembrie, la libr\ria
C\rture[ti din Capital\. Car-
tea cuprinde fotografii, dese-
ne [i grafic\ realizate de artist.

�R\ul nu mai este exclusiv proprietate de stat�
continuare din pagina 9

~n 1991 a]i publicat
faimosul Felix Culpa
`ntr-un ziar american
(un eseu care, pornind
de la ultimul volum al
Jurnalului lui Mircea
Eliade, vorbea despre
camuflarea voit\ a
exceselor legionare din
tinere]e) ce a produs o
adev\rat\ isterie `n
România cultural\. De
atunci au ap\rut [i alte
studii care discut\
fenomenul... Problema
s-a reluat astfel `n
presa din România [i,
chiar dac\ elanul
mitizant nu a trecut,
parc\ a `nceput s\ fie
acceptat\ cel pu]in ca
problem\ de dezb\tut.
Vede]i o evolu]ie de
mentalitate `n acest
sens sau crede]i c\ ne
afl\m `n aceea[i faz\ de
�confuzie `ntre cultur\
[i cult�?

Chestiunea s-a dep\rtat pen-
tru mine... ceea ce nu `n-
seamn\ c\ nu s-ar putea
alc\tui o interesant\ Addenda
la ~ntoarcerea huliganului,
de felul celei cu care Se-
bastian a `nso]it eseul s\u
Cum am devenit huligan.
Dialogul dintre ieri [i azi
ar spune multe, probabil.
Chiar dac\ �mentalitatea�
s-a mai ameliorat, de c`]iva
ani, cum sper (doar vrem
s\ intr\m `n Comunitatea
European\!), s`nt sigur c\
lectura comparativ\ ar
oferi motive de melanco-
lie. Au ap\rut, este ade-
v\rat, `n ultimii ani, mai
multe c\r]i [i studii, altele
s`nt `n lucru, confirm`nd,
conving\tor, cred, nu doar
informa]ia de care m-am
slujit, ci [i juste]ea punc-
tului meu de vedere. Nu

era vorba, de fapt, `n acel
eseu-recenzie doar despre
Mircea Eliade, ci despre
punerea `n discu]ie a unor
tradi]ionale caren]e ale
intelectualit\]ii [i societ\]ii
române[ti. �Elanul miti-
zant�, cum spune]i, avea
direct\ leg\tur\ cu aseme-
nea �invariante�. Nici
�scandalul Manea� nu m\
privea, de fapt, doar pe
mine, ci viza, prin mine, o
`ntreag\ categorie a �nedo-
ri]ilor�. Ave]i dreptate,
`ntre multele confuzii ma-
nipulate `n trecutul mai
dep\rtat sau foarte recent,
cea dintre �cultur\ [i cult�
nu este neglijabil\. Profi-
laxia, ca [i eradicarea nu
s`nt deloc simple � [i nu
doar `n România.

~i spunea]i lui Philip
Roth `n 1992, legat de
acest caz, c\ s`nt
�[anse ca produc]ia de
falsific\ri, insulte,
insinu\ri, amenin]\ri, s\
m\ `nso]easc\ mult\
vreme, poate de-a
pururi�. A trecut acea
vreme sau r\m`nem `n
exasperantul �de-a
pururi�?

Nu opinia mea are rele-
van]\ `n aceast\ tem\, ci
r\spunsul realit\]ii. ~i pute]i
aprecia, presupun, mai bine
dinamica [i dialectica, din
interior, dec`t a[ fi eu `n
stare, din dep\rt\ri. A[ fi
bucuros s\-mi confirma]i c\
am exagerat `n pesimism.

S`nte]i un scriitor cu �o
sensibilitate special\
fa]\ de primejdiile ob-
scure, fa]\ de me-
canismele incipiente
ale degrad\rii umane
care preg\tesc posibile
viitoare rupturi [i

dezastre�. Care ar fi
primejdiile zilei de azi?

Spulberarea tot mai multor
conven]ii sociale las\ omul
mai st\p`n pe propria
existen]\, dar [i mai singur,
se pare, pierdut `n pustiul
planetar, din care ]`[nesc,
instantaneu, pe ecranul de
televiziune, [tiri tene-
broase. Modernitatea se
afl\, cred, `n fa]a unui grav
test al limitelor, ca [i
democra]ia, de altfel.
Lumea global\, centrifug\,
sperie prea mul]i dintre
marginaliza]i, gata s\
recupereze, cu orice pre],
un centru dogmatic, la
st`nga, la dreapta sau `n
stratosfera zeilor, un sens,
o credin]\, un ]el care s\ le
redea echilibrul, siguran]a
de sine, suficien]a. �Seco-
lul XXI va fi religios sau
nu va fi deloc�, prevestea
Malraux. Ne putem `ntre-
ba, azi, dac\, fiind religios,
noul nostru secol ar putea
cu adev\rat supravie]ui.
Islamismul terorist contra
�infidelilor� este un fas-
cism mistic, de o funest\
ferocitate. Fascina]ia miti-
z\rii [i a idealului religios
acapareaz\ rapid noi zone
ale globului. Alegerile
americane con]in deja, azi,
un puternic factor religios
care a decis, probabil,
victoria masiv\ a conser-
vatorilor de dreapta. Pri-
mejdiile vin, ca `ntotdea-
una, din om, din frustr\-
rile, iluziile [i agresivitatea
sa, u[or manipulabile. S-a
agravat, poate, ceva `n
omul de azi [i `n cadrul
global al `nfrunt\rilor din-
tre societ\]i umane. Capa-
citatea de distrugere cre[te,
traficul urii [i al armelor
urii pare greu de stopat. Se
accelereaz\ un soi de furie
infec]ioas\ anticapitalist\,
antiamerican\, antiocci-
dental\, antidemocratic\,
�anti� orice. Otr\vitele in-
grediente antisemite ale
sloganurilor �anti� de tot
felul nu mai scandalizeaz\.
Tocmai c`nd extraordina-
rele progrese `n [tiin]\ ar
putea promite prosperitate
[i longevitate pentru tot
mai mul]i, fermenteaz\ o

contrareac]ie uciga[\ [i
sinuciga[\. Tabloul este,
mai cur`nd, deprimant `n
gravele sale contraste dintre
extazul uneori iresponsabil
al libert\]ii [i bun\st\rii [i
fanatismul obscurantist,
`nsetat de apocalips\. Bu-
nul-sim] pare adesea anes-
teziat, speran]ele umilite,
marasmul dominator. Pentru
cine a v\zut deja prea
multe orori [i a scrutat r\ul
pe care omul `l poate face
semenului `n societ\]ile
`nchise, ca [i `n cele libere,
nu e u[or de suportat
aceast\ ciclic\ `ntoarcere
`n h\u. {i c`nd te g`nde[ti
c\ mica stea pe care ne
purt\m destinul nu este
dec`t un bob de neant `n

marea constela]ie a Necu-

noscutului! A[adar, s\ z`m-

bim totu[i `n fa]a enigmei

[i a efemerului [i s\ cele-

br\m clipa cea repede ce ni

s-a dat? Poate c\ da, de[i

nu pare deloc o solu]ie.

New York,

5 noiembrie 2004
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Completeaz\, decupeaz\ [i trimite �Tichetul de carte�,

p`n\ la data de 26 noiembrie 2004, pe adresa Editurii

Polirom (B-dul Carol I, nr. 4, CP 266, Ia[i), [i po]i c`[tiga,

prin tragere la sor]i, unul dintre cele zece exemplare ale

ultimului roman semnat Umberto Eco.

Misterioasa flac\r\ a reginei Loana este

cel mai recent roman al lui Umberto Eco,

ap\rut `n Italia, `n luna iunie a acestui an.

Editura Polirom a lansat varianta ̀ n limba

rom=n\ a c\r]ii s`mb\t\, 20 noiembrie, `n

cadrul T`rgului de Carte Gaudeamus de

la Bucure[ti. Volumul are 464 de pagini

[i con]ine ilustra]ii color.

TICHETUL DE CARTE
�Primejdiile vin, ca `ntotdeauna, din
om, din frustr\rile, iluziile [i
agresivitatea sa, u[or manipulabile.
S-a agravat, poate, ceva `n omul de azi
[i `n cadrul global al `nfrunt\rilor dintre
societ\]i umane. Capacitatea de
distrugere cre[te, traficul urii [i al
armelor urii pare greu de stopat.�

Norman Manea la �Festivalul Scriitorilor�, Praga 2004
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�Alchimie pervers\, acumulare de scene
sexuale descrise cu o luxurian]\ nu o dat\
deconcentrat\, cartea lui Leonard Cohen
nu-[i epuizeaz\ semnifica]ia `n cadrul unui
discurs erotologic, oric`t de puternice ar fi
argumentele care sus]in o astfel de
perspectiv\. Sexualitatea nu e o `mplinire, ci
o evadare.� � Mircea Mih\ie[, prefa]\ la
cartea Frumo[ii `nvin[i, Editura Polirom,
2003. La aceea[i editur\ a mai ap\rut Joaca
preferat\.
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FIXURI DE ARTIST

de ION BARBU
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Editura de
cas\, curte
[i gr\din\

A
v`nd o copil\rie pro-

fund nefericit\, adic\

lipsit\ de ideea de a

colec]iona [erve]ele, poze

de arti[ti, cutii de chibrituri [i

timbre, m-am trezit t`rziu,

f\r\ un ideal palpabil. Acum,

la o v`rst\ care ar putea

presupune o maturitate c`t

de c`t, m\ trezesc `ncerc`nd

s\ recuperez timpul pierdut.

Drept care am `nceput s\

colec]ionez c\r]i de carica-

tur\. Umpl`nd un perete cu

ele, mi-am dat seama c\ mi-am

neglijat propria persoan\,

a[a c\ mi-am `nfiin]at o

editura de cas\, curte [i

gr\din\ (HA, HA & HA) [i am

`nceput s\ adun c\r]i dese-

nate de mine.

Cu banii c`[tiga]i din

aceast\ afacere de succes,

mi-am permis a-mi lua un

aparat foto digital [i am ple-

cat s\ adun fotografii despre

România de azi pentru Ro-

mânia de m`ine. De boala

asta m-am vindecat provi-

zoriu, de c`nd am fost depo-

sedat prin efrac]ie de scul\,

unde dracu� altundeva dec`t

`n Bucure[ti. Consolat, `n

a[teptarea unui alt c`[tig,

m-am aruncat orbe[te `n

cultivarea unei alte pasiuni:

colec]ionarea de plicule]e cu

zah\r de 2-3 grame. Ceea ce

nu-i deloc pu]in dac\ ne

g`ndim, profund, la ce ne

mai a[teapt\...

C`ntece: cu versuri `n stil publicistic, care descriu `nt`mpl\ri din ora[ul
s\u natal, Montreal, sau nop]i petrecute al\turi de Janis Joplin. Romane:
The Favourite Game sau Beautiful Losers, apreciate de cotidianul �The
Observer� ca fiind �legi prin ele `nsele, deoarece exist\ foarte pu]ine
scrieri cu care pot fi comparate�. Poezie: volume precum The Spice Box
of Earth, Parasites of Heaven sau Flowers for Hitler � care evoc\ lumea
lag\relor de concentrare, `n fapt, un amalgam de poeme �improvizate,
[ocante�. Toate au `n comun aceea[i lume plin\ de farmec a unui
�old fashioned man� al timpurilor noastre: Leonard Cohen.

Scriitorul r\t\cit
`n muzic\

Ana-Maria Onisei
aonisei@polirom.ro

L
eonard Cohen a de-
venit cunoscut publi-
cului larg abia la

`nceputul anilor �70, dup\
ce publicase deja dou\
romane [i trei volume de
poezie. ~n 1967 au loc
primele sale concerte la
New York. Hitul care `l
consacr\ este Suzanne,
melodie c`ntat\ `n miez de
noapte, prin telefon cele-
brei c`nt\re]e de muzic\
folk Judy Collins. O
poveste `n stil Cohen
despre so]ia unui bun
prieten � care `l trata cu
portocale [i ceai chinezesc
[i pe care nu a reu[it s\ o
ating\, a[a cum spun
versurile, dec`t �`n minte�. 

Semneaz\ un contract
cu Columbia Records, iar
`ntre 1967 [i 1974 `i apar
albumele Songs of Leo-
nard Cohen, Songs from a
Room, Songs of Love and
Hate [i New Skin for the
Old Ceremony.

Moartea unui b\rbat
al femeilor
Celebritatea i se conturea-
z\ mai ales `n cercurile de
�connaiseurs�. Ritmurile
variaz\ `ntre folkul acustic
[i electro-pop, iar versu-
rile spun istorii fie `n-

c\rcate de un umor cinic,
fie de un lirism sensibil.

Doar �moartea� `i adu-
ce statutul de c`nt\re] po-
pular. Death of a Ladies�
Man (1977) � de[i con-
siderat un e[ec `n prim\
faz\ � reu[e[te, p`n\ la
urm\, s\-l extrag\ din
r`ndul arti[tilor �ne`n]e-
le[i�. Dup\ propria m\rtu-
risire: �~n orice lucru
perfect po]i descoperi o
fisur\/ ~n fond, doar a[a
lumina poate p\trunde�.

Urm\torul mare succes
al artistului va veni `n
1988, o dat\ cu I�m your
Man. Acesta marcheaz\ o
schimbare major\ `n stilul
muzicii sale, iar versurile
dob`ndesc puternice cono-
ta]ii sociale. A urmat The
Future (1992), `n care pre-
domin\ comentariul po-
litic: �Nu am mai sim]it o
asemenea fericire de la
sf`r[itul celui de-al doilea
r\zboi mondial�.

Dup\ un turneu mon-
dial de promovare, Cohen
se retrage `n �Mount
Baldy Zen Center�, de
l`ng\ Los Angeles. Se
al\tur\ c\lug\rilor budi[ti
[i ia numele de Jikan (`n
traducere, �cel t\cut�).

Convins de produc\-
toarea Sharon Robinson,
Cohen reia `nregistr\rile [i
lanseaz\ un nou album `n
2001: Ten New Songs, iar
anul acesta, `nainte de a
`mplini v`rsta de 70 de ani,
a lansat Dear Heather.
Considerat minimalist,
plin de moral\ (unul dintre
c`ntece critic\ atentatele
teroriste de la 11 septem-
brie), acest ultim album
nu face dec`t s\ readuc\
fanilor aceea[i voce grav\,
`n tonuri joase [i triste, o
tulburare molcom\ a unui
stil deja consacrat. �N-am
fost niciodat\ at`t de ta-
lentat `nc`t s\ fac un c`ntec
autentic. Cred totu[i c\

ni[te pahare de vin ro[u
pot rezolva problema�,
afirm\ cu umor artistul.

Literatura lui Cohen e
`nc\rcat\ de contradic]ii.
Cele dou\ romane, The
Favourite Game [i Beau-
tiful Losers, s`nt constru-
ite antitetic: primul e un
bildungsroman ce `nf\-
]i[eaz\ jocurile evolu]iei
individuale, teama de a re-
cunoa[te tr\iri [i experi-
ment\ri. �Autobiografie?
Lawrence Breavman nu
s`nt eu, dar am avut expe-
rien]e comune. Am reac-
]ionat uneori diferit la ele,
a[a c\ am devenit oameni
diferi]i.� Cel de-al doilea,

un antibildungsroman,
lipsit de inhibi]ii, `nc\rcat
cu un limbaj [ocant, `nf\-
]i[eaz\ un permanent joc
al iubirii [i frustr\rii, un
amestec de prietenie [i
compasiune, credin]\ [i
blasfemie. Aduce `n prim-
plan alternarea � caracte-
ristic\ stilului Cohen � a
unei sexualit\]i exacer-
bate cu misticismul acut. 

�Str\lucitor, exploziv,
un izvor nesecat de ta-
lent... James Joyce n-a
murit, ci tr\ie[te `n Mont-
real sub numele de Cohen
[i prive[te prin ochii lui
Henry Miller.� (�Boston
Sunday Herald�)

Arti[ti precum Bono de la U2, REM, Suzanne Vega
[i Rufus Wainwright afirm\: �S`ntem convin[i c\ este cel
mai mare poet `n via]\�.

�Pe m\sur\ ce
`mb\tr`ne[ti,
devii mai pu]in
interesat s\ afli
care s`nt cele mai
recente versiuni
ale realit\]ii.�

Cohen avea v`rsta de 32
de ani c`nd a decis s\ intre
`n industria muzicii. Pro-
duc\torii din New York
au apreciat `ns\ c\ este
�cam b\tr`n pentru jocul
acesta�. Albumele sale se
v`nd [i ast\zi `n milioane
de exemplare.

Discografie
Songs of Leonard
Cohen (1968)
Songs from a
Room (1969)
Songs of Love
and hate (1970)
New Skin for the
Old Ceremony
(1974)
Death of a
Ladies� Man
(1977)
Recent Songs
(1979)
Various Positions
(1984)
I�m Your Man (1988)
The Future (1992)
Ten New Songs (2001)
Dear Heather (2004)


