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O titulatur\ c`[tigat\
de institu]iile care
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Tinerii arti[ti fa]\
cu stilul manga

Cui i-e fric\ de
un top literar?

„New York Times“ a realizat un clasament al celor
mai bune opere de fic]iune din ultimii 25 de ani
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„Manga_animé@Carturesti“ – un maraton

care a `ntors „manga“ pe toate p\r]ile
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Citi]i un dialog cu Ion Caramitru `n PAGINA 11

A doua parte a dezbaterii dedicate
institu]iilor na]ionale de spectacole

Scriitorul Ioan T. Morar:

„Eram, p`n\ la «Lindenfeld»,
un prozator f\r\ c\r]i“

Imagine din Lindenfeld

Festivalul Interna]ional de la Sibiu
ne descoper\ „Teatrul-[antier“
Sibiul este `n aceste zile `n [an-
tier. Ora[ul se preg\te[te s\ fie `n
2007 Capital\ Cultural\ Europea-
n\. P`n\ atunci `ns\, `ntre 23 mai
[i 4 iunie se desf\[oar\ Festivalul
Interna]ional de Teatru (FITS) – pe
scene, `n cet\]i, dar mai ales `n o-
ra[, `n pie]e, pe str\zi, `n parc\ri [i
parcuri.

Cum am `ntinat `naltele
idealuri comuniste

Vineri, 26 mai, Vasile Ernu, `n lipsa unei
revolu]ii care s\ ne mai scoat\ din
plictiseal\, [i-a lansat o egografie:

N\scut `n URSS. 

PAGINA 3
PAGINILE 8-9

„Cred c\, `ntr-un anume fel, cel mai pur
sentiment c\ e[ti scriitor `l ai atunci c`nd nu
]i-ai [tirbit aceast\ calitate cu vreo carte pe
care s\-]i la[i numele. Cam cum se `nt`mpl\
cu scriitorii de la Muzeul Literaturii din
Bucure[ti. De la restaurant, nu de la muzeu!
Stau la mas\, s`nt scriitori, celebreaz\
mereu chestia asta. A[a c\ nu mai au timp
s\ [i scrie. Cred c\ au existat mul]i scriitori
mari care nu au scris nimic.“
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Elena Vl\d\reanu

„Manga_animé@Carturesti“ a
fost g`ndit ca un maraton, care,
timp de aproximativ 10 ore, s\ ̀ n-
toarc\ „manga“ pe toate p\r]ile.
De la o prezentare general\ a cu-
rentelor, un scurt istoric al aces-
tora, impactul manga asupra cul-
turii populare moderne: mod\,
design, stil de via]\, p`n\ la pre-
zen]a manga `n România. Orga-
nizatorii, „Com[a-Dan Valentin
aka Unfair_Player aka Different_
Merchanist“, „{tefan Tiron aka
Megatron“, Cristian Neagoe,
justific\ ini]ierea unui astfel de
„manga-maraton“ prin faptul c\
„`n ultima vreme se pare c\ in-
teresul pentru manga [i animé a
crescut `n România“. Drept do-
vad\ mul]imea de arti[ti aduna]i
la C\rture[ti pe 24 mai. 

{i  manga  are  ceva
din  Disney

„«Manga_animé@Carturesti»“
se vrea a fi o component\ mic\
a acestei serii de catalizatori, un
shut `n fundul interesului, dac\
prefera]i a[a, un lucru care s\ `l

`mping\ `nainte. Vrem s\ facem
valuri, vrem s\ ar\t\m c\ Ro-
mânia, de[i este o pia]\ aflat\
`nc\ `n proterozoic atunci c`nd
vine vorba despre cultur\, dar-
mite despre cultura multimedia
nipon\, are poten]ial, [i chiar
poten]ial mare. S\ [i tragem cu
din]ii de oportunit\]ile ce ni se
ofer\ pentru a dovedi acest lu-
cru [i, poate, cine [tie… `n vreo
doi-trei ani vom putea cump\ra
ultimul num\r din «Shounen
Jump» la chio[cul de ziare din
fa]a blocului“, sperau organiza-
torii `nainte de eveniment.

Tradus `n general prin „ima-
gine derizorie“ (sau „schi]\ ra-
pid\“), manga vine din niponul
ga („desen“) [i man („amuzant“).
~n 1814, pictorul Katsushika Ho-
kusai (1760-1849) c\uta un nu-
me pentru a denumi schi]ele pe
care `ncepuse s\ le deseneze.
Le-a numit „schi]e rapide“, deci
manga. Dar sensul pe care `l au
acum, de band\ desenat\, nu l-au
avut dec`t de la `nceputul seco-
lului XX, c`nd populau paginile
cotidienelor. „Norakuro“ („C`i-
nele negru“) de Tagawa Suiho [i
„Boken Dankichi“ („Aventurile

lui Dankichi“) de Shimada Kei-
zo au fost cele mai populare
manga p`n\ pe la mijlocul anilor
’40, c`nd cenzura guvernului
militar nipon a `nchis gura tutu-
ror activit\]ilor culturale [i ar-
tistice [i le-a confiscat pentru pro-
pagand\. Nici manga nu a sc\-
pat. Dup\ r\zboi, Tezuka Osa-
mu revolu]ioneaz\ genul, ̀ mbog\-
]indu-l cu elemente luate din a-
nima]ia lui Walt Disney. Tezuka
este cel care a introdus mi[carea
`n manga, efectul de cinema `n
defavoarea efectului teatral: p`n\
atunci, personajele erau `ntot-
deauna desenate `n picioare, la
distan]e egale unele de altele [i
`n centrul imaginii. ~n 1963, Te-
zuka realizeaz\ prima serie tv de
anima]ie.

Dac\ `n Europa [i `n Statele
Unite manga este un fenomen ar-
tistic de ni[\, `n Japonia aproxi-
mativ 50% din popula]ie cite[te
manga cel pu]in o dat\ pe s\pt\-
m`n\.

„Are  nevoie  de  promovare
[i  de  edituri“
Pentru români, „manga `nseam-
n\ foarte pu]in“, spune Dan
Com[a, unul dintre organizatori.
„Abia acum `ncepe s\ scoat\ ca-
pul din undeground, nu a avut
`nc\ ocazia s\ acapareze o ni[\
mai mare din pia]\. Totu[i, ulti-
mii doi ani au `nsemnat o cre[-
tere continu\ a interesului fa]\ de
aceast\ form\ de art\ din partea
publicului cu v`rsta de 15-20 [i
25-30 de ani“, explic\ Dan Com[a.

P`n\ acum, singura publica-
]ie independent\ `n care românii
puteau g\si „manga made in
Romania“ era „Manga Inc.“, re-
alizat\ de manga.ro. Mai exist\

c`teva site-uri: mangashop.ro,
manga.ro, „problema e c\ au
nevoie de promovare [i pe la e-
dituri, ca s\ ias\ naibii o dat\
din stadiul de undeground, mai
ales c\ deja din ce `n ce mai
mult\ lume `ntreab\ unde se pot
g\si de cump\rat benzi desenate
autohtone `n stil manga“, `ncheie
Com[a.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Toleran]a – sor\
cu românul
De c`]iva ani, pe nesim]ite, românul s-a trezit pus `n situa]ia de a
se manifesta tolerant. Obligatoriu tolerant fa]\ de minorit\]ile na-
]ionale, `n ultimul timp cu prec\dere fa]\ de minoritatea rom\,
obligatoriu tolerant fa]\ de minorit\]ile sexuale, prin care se `n]e-
lege, desigur, minoritatea homosexual\. A[a se face c\ românul,
care se distra copios [i se sim]ea cumva m`ndru c`nd intra `n ba-
rurile „de[tepte“ ale anilor ’90 ce aveau un afi[ la intrare cu: „In-
terzis c`inilor [i ]iganilor“, acela[i român care folosea cuv`ntul ho-
mosexual, cu toate sinonimele lui peiorative, doar c`nd voia s\
jigneasc\ pe cineva se vede `n situa]ia de a cobor` tonul acum,
ba chiar de a min]i cu `nver[unare c\ este un admirator al unora
sau al altora, un lupt\tor pentru drepturile minorit\]ilor [i a[a mai
departe. Mai ales românul care, prin natura ocupa]iei sale, se
preumbl\ des pe la televiziuni.

Toleran]a este, `n sine, un concept pozitiv, cu mari influen]e
cre[tine chiar. ~ns\ modul `n care este ea propov\duit\ acum, de
la politicieni la oameni din pres\, mai ales din televiziuni, este
scandalos `n sine. Pentru c\, de fapt, n-avem discu]ii oneste, de-
spre sensurile ad`nci ale toleran]ei, despre inechitatea dictaturii
majorit\]ii, ci reducem totul, uneori cu o senin\tate de-a dreptul
idioat\, la „a[a ne cere Europa“. Prin urmare, [i acum, c`nd te-
renul pentru `nceputul schimb\rii mentalit\]ilor e tocmai bun, se
merge tot pe o pant\ gre[it\, poate mai periculoas\ dec`t `nainte,
suger`ndu-ni-se nu c\ e bine, nu c\ e moral, nu c\ e cre[tin chiar,
cum spuneam, ci c\ trebuie. F\-te frate cu romul, cu homosexu-
alul, cu oricine, ne spun printre r`nduri oamenii no[tri de opinie,
p`n\ treci puntea.

Minorit\]ile de orice fel, la r`ndu-le, bucur`ndu-se de [ansa a-
p\rut\ de a se manifesta a[a cum au, de fapt, dreptul s\ se ma-
nifeste, nu par a lua nici ele `n calcul, prin reprezentan]ii lor pu-
blici, pericolul de a se crea o alt\ zon\ de mentalitate p\guboas\.
{i apeleaz\, cu insisten]\, la aceea[i Europ\ pentru a ne convin-
ge pe noi, ceilal]i, „românii“ sau „normalii“, suger`nd, cu o exas-
perare care poate fi totu[i de `n]eles, c\ dac\ nu ne conform\m
cerin]elor vestice, s-ar putea s\ ne coste.

Problema este `ns\ c\ noi nu trebuie s\ ne conform\m, ci s\
`n]elegem. S\ accept\m pur [i simplu, odat\ pentru totdeauna,
c\ invita]ia la toleran]\ nu `nseamn\ s\ invent\m, pentru o vre-
me, o masc\ a toleran]ei pe care s-o purt\m pe chip, ci s\ g\sim
aceast\ toleran]\ `n noi. Altfel, dup\ ce trecem puntea, dup\ ce,
adic\, ne vedem cu sacii europeni `n c\ru]\, s-ar putea s\ ne g`n-
dim c\ m\[tile prea ne str`ng sub b\rbie. Iar tensiunea acumu-
lat\ prin anii de re]ineri va putea, oric`nd, s\ dea pe dinafar\. Pen-
tru c\ mentalitatea care a creat expresii de genul „te `neci ca
]iganul la mal“, „`njuri ca la u[a cortului“ sau „a te ]ig\ni“, ca s\ dau
doar c`teva exemple, nu poate fi [tears\, pur [i simplu, printr-o
amenin]are european\, ea poate fi, `n acest fel, doar ]inut\ `n
fr`u. {i [tim foarte bine c\, odat\ sc\pat\ din acest fr`u, poate de-
veni mai periculoas\, mai agresiv\, tocmai pentru a recupera peri-
oada de „interdic]ie“.

E `nc\ de a[teptat momentul `n care, con[tientiz`nd acest pe-
ricol, at`t minorit\]ile, c`t [i oamenii de opinie vor `ncepe s\ lupte
pentru drepturile lor sau, de cealalt\ parte, s\ explice pornind de
la ce e firesc s\ `n]elegem, [i nu de la ce trebuie s\ accept\m.
Cu siguran]\, o asemenea educa]ie se face pe termen lung, dar
e, indiscutabil, singura cale de urmat.

Elena Vl\d\reanu
Un labirint umplut de p\pu[i [i con-
struc]ii LEGO au imaginat ini]iatorii
acestei expozi]ii atipice, compania „E-
vents“. Cei care vor dori s\-[i aduc\
odraslele `n „World of Barbie and
LEGO“ (Bucure[ti, Pia]a Revolu]iei,
p`n\ pe 11 iunie) trebuie s\ [tie c\ `n
cortul unde au fost cazate pre]ioasele
p\pu[i – la propriu, un exemplar Bar-
bie original din 1959 ajung`nd ast\zi
la 10.000 de dolari – este groaznic de
cald, neexist`nd nici un fel de insta-
la]ie de climatizare.

~n schimb, cei mici au locuri de
joac\, pot asculta non-stop „Nu mi-e
fric\, nu mi-e fric\ de Bau-bau“, mai
mult, au [i o minisal\ de cinematograf
unde vor fi proiectate filme de ani-
ma]ie. Intrarea `n timpul s\pt\m`nii
este 8 RON (9 RON pentru p\rin]i),
iar `n weekend, 10 RON (11 pentru
adul]i).

Nu  a  fost  c\s\torit\  niciodat\

Prima Barbie a ap\rut `n 1959, iar
muza creatoarei ei, americanca Ruth
Handler, a fost chiar feti]a sa, Barba-
ra, care `[i petrecea timpul `mbr\c`nd
[i dezbr\c`nd o p\pu[\. Atunci,
Handler a creat o p\pu[\ superco-
chet\, `mbr\cat\ [i accesorizat\ dup\
ultima mod\, pe care a dus-o la T`r-
gul Interna]ional de Juc\rii de la New
York. Aici nu a fost primit\ chiar cu
bra]ele deschise, oamenii fiind destul
de reticen]i cu privire la succesul pe
care l-ar fi putut avea respectiva
crea]ie. Dar la sf`r[itul anului 1959
se v`nduser\ deja 350.000 de exem-
plare. O astfel de p\pu[\ costa 3 do-
lari. Ast\zi, cea mai ieftin\ Barbie
cost\ `n jur de 10 dolari, pentru cea
mai scump\ neexist`nd propriu-zis o
limit\.

~n 1952, Axel Springer scotea pri-
mul tabloid din Germania, „Bild“.

Printre horoscoape, jocuri, poze mai
mult sau mai pu]in scandaloase, `[i
strecura picioarele lungi [i coafura
„coad\ de cal“ Lili. La `nceput un
singur desen, Lili s-a materializat [i
a devenit p\pu[\ `n momentul `n care
proprietarii ziarului de patru pagini
[i cu un pre] ridicol (10 feningi) se
apropiau rapid de faliment, pentru c\
„Bild“ nu se bucura de succesul pre-
conizat. Atunci au f\cut-o pe Lili, un
fel de gadget al „Bild“, care s-a v`n-
dut rapid `n milioane de exemplare `n
`ntreaga lume [i care a reu[it s\ ridi-
ce v`nz\rile tabloidului.

Dincolo de controversele asupra
originii Barbie, cei care vor trece pe
la Expozi]ia din Pia]a Revolu]iei chiar
au [ansa s-o vad\ pe Barbie din 1959
p`n\ ast\zi. Barbie nu a fost c\s\to-
rit\ niciodat\, iar rochii de mireas\ a
purtat doar la prezent\rile de mod\.
Nu a avut niciodat\ copii [i a acumu-
lat peste 60 de profesii.
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Anima]ie japonez\ `n plin centru al
Capitalei. Nu e o glum\ [i nu e f\cut\
de japonezi. Pe 24 mai, `ncep`nd de

pe la ora 11.30, zeci de tineri `[i
ag\]au / `ntindeau pe jos / proiectau
benzile desenate `n mansarda libr\riei

C\rture[ti. {ti]i stilul: fe]e triunghiulare,
ochi mari cu gene lungi [i dese, guri mici,

nasuri `n v`nt. Dup\ revolu]ie, anima]ia
nipon\ a n\v\lit [i pe ecranele din România.
Acum, manga a devenit un stil artistic adoptat
de mul]i dintre tinerii arti[ti vizuali.

Anima]ia nipon\ a dat n\val\ pe ecranele autohtone

Tinerii arti[ti fa]\ cu stilul manga

„Ca orice chestie
underground, manga e
trendy. A[a c\ mai to]i
designerii cu [taif din
România, layout-designeri
sau designeri de mod\, se
inspir\ din stilul manga. La
fel, mul]i dintre studen]ii la
arte. Al]i consumatori [i
produc\tori de hibrizi: fanii
muzicii electronice, arti[tii
video. Problema e c\ `n
România banda desenat\
aproape c\ nu exist\. ~n
afar\ de Hard Comics nu
g\se[ti mai nimic. A[a c\
manga nu are cum s\ fie
prea popular\ c`t\ vreme nu
se g\sesc nici m\car BD-uri
belgiene sau fran]uze[ti,
sfumatti italiene[ti sau pur [i
simplu bd-uri române[ti“ –

Cristi Neagoe,
organizator
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P`n\ pe 11 iunie, `n Pia]a Revolu]iei:

Efectul Barbie asupra Capitalei
Cu pisici, cu c\]ei, cu Ken, singur\ sau cu
prietenele, coafat\ sau proasp\t ie[it\ din
piscin\, pe motociclet\ sau pe cal, g\tit\ de
Ralf Lauren sau copiindu-le pe Marilyn
Monroe, Liz Taylor, ~mp\r\teasa Sissy, pe
Shakira sau pe Diana Ross, cu blan\ sau f\r\,
cea mai popular\ p\pu[\ a tuturor timpurilor
s-a cazat pentru aproape trei s\pt\m`ni `n
Pia]a Revolu]iei din Bucure[ti.



Constantin Vic\

URSS  e  cel  mai
cool  lucru  posibil

Ce am aflat la maratonul
de lectur\ din Club A:
„Planeta Moldova“ face
mici filmule]e la fel de
bolnave despre fete pros-
tu]e [i b\rba]i r\i. An-
drei Gheorghe `n conti-
nuare e Gheorghe, se
descurc\ excelent. Mi-
hai Vakulovski traduce
beton din limba rus\
isteriile de melodii rock
ale anilor ’80 (din DDT:
„Pe cer un curcubeu a-
t`rna, iar pe el o scroa-
f\ st\tea / {i cu ochi de
privighetoare de sus totul ur-
m\rea.“).

Pe partea aparent nesovieti-
zat\, adic\ pe comunismul ro-
mânesc, p\rerile s`nt `mp\r]ite.
Ca [i cum toat\ via]a b\ie]ii
no[tri (fra]i mai mici ai b\ie]ilor
lor, care au luat-o singuri pe
drumul cunoa[terii capitaliste) ar
fi exersat discu]ia liber\, din v`r-
ful pipei, nu cu radioul dat la
maximum, s\ nu se aud\ nimic.

Cum spunea [i Bogdan Ghiu:
„N\scut `n URSS parc\ nu are
autor“. Volumul e scris din me-
moria sovietic\ colectiv\, `n ca-
re lucrurile se amestec\ alanda-
la, de la Stalin la „Nu pagadi“,

cu trecere prin perestroika, Vic-
tor }oi, Maiakovski [i, desigur,
Ostap Bender. Este fic]iune toa-
t\ realitatea asta pe care Vasile
Ernu o exploateaz\ ba antropo-
logic, ba literar, ba logic, ba
sub]ire-ideologic? ~n mod sigur
e o explorare, ceva `ntre prima
vorb\ a lui Gagarin (Poehali –
S\ mergem!) [i frumoasa vorb\
a lui Erofeev: „{i am b\ut ime-
diat“.

Costi Rogozanu observ\ mi[-
carea de marketing: st`nga a
devenit un produs de consum al
capitalismului. Ea e un brand cu
foarte multe picioare. „St`nga e

ceva foarte cool, foarte capita-
list\“, insist\ Rogozanu.

Tovar\[ul Ernu sper\ ca a-
dev\rata st`ng\, de la Marx citi-
re, s\ se redreseze `n România.
Apoi Rogozanu a citit textul `n
care politrucul de ieri face PR-ul
de azi, activistul pierdut e `n
c\utarea noii manipul\ri. {i con-
cluzia: „~n URSS era na[pa;
partea intrigant\ a c\r]ii e toc-
mai paralela `ntre comunism [i
capitalism“.

„Eu  nu  am  nici  un  fel
de  nostalgie...“

...spune Perjovschi. „Coada era
ura fa]\ de aproapele meu. Vasi-
le stric\ imaginea fix\ din cultu-
ra român\. Vasile tocmai a co-
bor`t acum din Cosmos [i lumea
nu mai e a[a cum credea el.“ A
`ncheiat Perjovschi.

„Jos m`inile murdare de pe
visul copil\riei mele!“ De aici

`ncepem s\-l ascult\m pe Ernu.
Apoi se d\ de gol: e de partea
teoriei criticiste. S\ prelu\m cri-
tic [i comunismul, [i capitalis-
mul – conceptul `n care ne mi[-
c\m e represiunea, fie ea ideo-
logic\ sau economic\.

Ce este URSS? Patria `n care
nu exist\ distan]e `n spa]iu, ci `n
timp. Patria `n care, tocmai pen-
tru c\ uniformizarea era coman-
dat\ de la centru, puteai s\ faci
diferen]a. {i patria din care nu
mai po]i pleca niciodat\.

Vasile Ernu nu a f\cut un ex-
periment [i nici m\car o m\r-
turisire despre comunism. A re-
petat, `ntr-o carte u[or lizibil\,
dar cu multe u[i de deschis, vi-
sul copil\riei sale, `n care nimic
nu era mai `nfrico[\tor [i mai
bl`nd ca plapuma roz de pe har-
ta lumii, Uniunea Sovietic\.

www.nascutinurss.ro
reprezint\ extensia
vizual\ [i audio a
c\r]ii. Tot ceea ce
acum a trecut `n
public domain-ul
sovietic
(pentru c\ `n
URSS nu
exist\
pro-

prietate
privat\)
se re-

g\se[te `n
acest site. Desene
animate, discursuri
ale lui Gorbi, afi[e
propagandiste,
obiecte, muzic\,
filmule]e, poze
cu Lenin, afi[e
comerciale,
totul despre o
lume
disp\rut\
doar de pe
hart\.

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

ordinea de zi actualitate

Gripa aviaro-parlamentar\
„Ciudat cum func]ioneaz\ mintea omului!“ Fraza asta am spus-o

de zeci de ori fiecare dintre noi, dar revela]ia, oricare ar fi ea,

r\m`ne de fiecare dat\ la fel de proasp\t\.

Revela]ia mea recent\ a r\s\rit a[a cum r\sar toate marile

descoperiri – m\rul lui Newton, post it-urile semiadezive, para-

tr\snetul –, de la o conexiune ce p\rea imposibil\. M\ fr\m`ntam,

ca tot românul, `ntreb`ndu-m\ cum putem asigura intrarea Româ-

niei `n UE `n ianuarie 2007, mai ales c\ asta nu depinde numai

de noi, oamenii de r`nd, ci mai ales de voin]a [i h\rnicia politicie-

nilor no[tri: senatori, deputa]i, membri `n guvern [i alte persona-

lit\]i de aceea[i teap\.

Spus pe [leau, m\ tem, a[a cum se tem [i responsabilii de la

Comisia European\, c\ politicianul român, de cum va da cu nasul

de var\ [i de [ansa unei vacan]e prelungite, o s\-[i bage picioa-

rele `n ea de integrare `n UE [i o s\ `[i ia o vacan]\ prelungit\.

Parc\ v\d c\ parlamentarii deja fream\t\ [i-[i trimit ]u]erii s\ le

caute bilete de avion. E drept, uneori mi se pare c\ oricum fac

mai mult bine ]\rii c`nd chiulesc sau las\ pe al]ii s\ voteze `n locul

lor... Dar controlorii no[tri europeni de la Bruxelles `nc\ nu [tiu

foarte bine cu cine s-au `ncurcat. Sau [tiu, dar ne roag\ s\ p\s-

tr\m m\car aparen]ele.

A[adar, ca românul p\]it, [tiam c\ nesim]irea clasei politice de

la noi e `ntrecut\ doar de infatuarea ei [i c\ ale[ii nim\nui ar da

oric`nd integrarea `n UE pe o vacan]\ zemoas\ `n Hawaii sau `n

Dubai. {i tocmai m\ g`ndeam c\ iar ne facem de r`sul Ivropii,

c`nd am avut revela]ia: [ansa României se cheam\ gripa aviar\!

{tiu c\ sun\ ciudat, dar o s\ explic a[a cum mi-am explicat [i

mie: simplu, eficient [i pragmatic.

Dup\ cum a aflat `ntreaga ]ar\ din mesajele catastrofice ale

mai tuturor posturilor TV, `n luna mai a anului 2006 gripa aviar\

a ajuns [i `n capitala României. Aviara `n Bucure[ti! Vai de noi, vai

de noi! Bun, mi-am zis eu, dar at`t timp c`t `nc\ nu s-a `mboln\vit

nici un român, de ce e gripa aviar\ a[a de rea? Pentru c\ – am

v\zut eu la [tiri! – `i oblig\ pe oamenii din zona contaminat\ s\

stea acolo, pe loc, s\ nu mai plece pre] de vreo lun\ nic\ieri [i s\

a[tepte s\ dispar\ virusul H5N1.

{i atunci am avut revela]ia: una chiar derridean\, legat\ de

otrava din leac ori – aici – de leacul din otrav\. Am descoperit

cum putem s\-i punem pe pseudoliderii no[tri la treab\, ca s\

aib\ `ntr-adev\r grij\ de intrarea României `n UE sau, m\car, cum

ziceam, s\ p\streze aparen]ele [i s\ se fac\, a[a, c\ lucreaz\. Ar

trebui ca o m`n\ de cet\]eni cu sim] de r\spundere fa]\ de

na]iune s\ se duc\ la sediul guvernului [i la cel al Parlamentului,

c\r`nd `n ni[te saci de plastic zeci de p\s\ri infectate cu virusul

H5N1. Ajun[i acolo, s\ `mpr\[tie zbur\toarele bolnave sau moarte

pe unde or putea, iar apoi s\ anun]e autoritatea sanitar\. ~n mod

normal, ar trebui s\ se instituie imediat un cordon sanitar [i o ca-

rantin\ de 30 de zile, iar mini[trii, secretarii de stat, senatorii [i

deputa]ii ar urma s\ r\m`n\ bloca]i la locurile lor de munc\. Le

aducem ap\, sucuri, m`ncare, b\utur\ [i ce-or mai vrea, numai

s\ stea acolo, `n carantin\, [i s\ lucreze. Iar dup\ 30 de zile, pen-

tru siguran]\, ar fi bine s\ mai arunc\m ni[te p\s\ri bolnave pe

ferestrele Parlamentului. {i la guvern. P`n\ trece vara.

{tiu c\ pare o idee u[or imoral\, dar prop\[irea na]iunii cere

sacrificii [i uneori ce e imoral – sau chiar ilegal – pentru simplii

cet\]eni cu func]ii `nalte e benefic pentru ]ar\. Iar dac\ o fi s\ se

`mboln\veasc\ vreunul, o s\ binemerite titlul de „Euro-erou martir

`n lupta dus\ cu g\inile pentru integrarea României `n UE“. Clasa

I, cu spade `n gheare.

Serios, carantina]i-i pe politicieni la locul de munc\! Gripa

aviaro-parlamentar\ e singura posibilitate s\-i ]inem la treab\.

Mai apoi `[i scot ei oricum p`rleala. Dac\ nu cumva [i-au scos-o `n

avans, de ani [i ani de zile.
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C`teva lucruri
noi despre
un imperiu mort

Gagarin, chiar dac\ e b\iat din popor,

i-a rupt pe americani.

~n URSS nu se face sex. Aici femeile

[i b\rba]ii s`nt tovar\[i de via]\.

~n URSS se bea foarte mult pentru c\

se bea ingenios. Nu po]i bea nimic

a[a, de dragul be]iei. Bei s\ faci sex

cu b\utura. Acest sex e permis `n

URSS.

Micu]a Vera: „Iar scopul nostru, Serio-

ja, este unul singur: comunismul“.

Ostap Bender: „Rusia nu te va uita“.

Cum am `ntinat `naltele
idealuri comuniste

Autorul al\turi de Andrei Gheorghe, unul dintre principalii invita]i ai lans\rii

Vineri, 26 mai, Vasile Ernu, `n lipsa unei revolu]ii
care s\ ne mai scoat\ din plictiseal\, [i-a lansat o
egografie: N\scut `n URSS. ~n Club A. {i cu un puhoi
de fo[ti pionieri gata echipa]i cu cravatele ro[ii. A
fost maraton de lectur\, dar [i Congres
extraordinar, laborator de nostalgie, dar [i munc\
patriotic\. Despre tot ceea ce v-a fost fric\ s\ [ti]i
despre comunism putea]i s\-l `ntreba]i pe Vasile
Ernu. Care nici el nu mai e t`n\rul revolu]ionar de
alt\dat\, parc\ bate `ncet spre un Lenin mul]umit
`mbr\cat `n Ostap Bender, atent la discursul
(auto)ironic, atent la ceea ce niciodat\ comunismul
nu a reu[it s\ simuleze p`n\ la cap\t: pluralismul
opiniilor, interac]iunea ideologiilor.

La  Cannes,  un  succes  r\sun\tor  al  fotbalului  românesc

Mar]i, 30 mai, presa cultural\ din România iar a ie[it `n strad\:
regizorul român Corneliu Porumboiu a c`[tigat Premiul Camera
d’Or. Titluri frumoase [i bombastice, aplauze la scen\ deschis\.
~ntre toate acestea, tabloidul „Averea“, ca s\ nu r\m`n\ anul
acesta chiar repetent la cultur\, a scris negru pe alb: „Premier\
absolut\ `n fotbalul românesc! Fiul fostului arbitru Porumboiu a
luat Premiul Camera d’Or la Cannes!“. Motivul tot `n gazet\ `l
g\sim: „Tat\l regizorului m\rturise[te c\ meritul `n educa]ia lui
Corneliu `i revine mamei“. Un ziar cu subiecte tari, mai ales c`nd
s`nt u[or de citit... (C.V.)

{tirea s\pt\m`nii



Beloved al lui Toni Morrison,
Underworld de Don DeLillo,
Blood Meridian de Cormac
McCarthy, Rabbit Angstrom: The
Four Novels de John Updike [i
American Pastoral de Philip
Roth. Acestea au fost titlurile
desemnate drept cele mai bune
opere de fic]iune americane din
ultimii dou\zeci [i cinci de ani.
La cererea lui Sam Tanenhaus,
editorul „New York Times Book
Review“, au votat 125 de critici,
scriitori, editori, iar c`[tig\tor a
fost romanul lui Toni Morrison.
Dintre autori `ns\, Philip Roth
pare a fi `nving\torul neoficial,
cu [ase romane aflate `n primele
dou\zeci [i dou\ de texte. Topul
a ap\rut `nso]it de un eseu al lui
A.O. Scott (cunoscut mai ales
drept critic de film pentru „New
York Times“) [i a fost urmat de o
dezbatere de-a lungul s\pt\m`nii
trecute, cu post\ri pe site-ul
„NYT“. La ea au participat doi
romancieri, Jane Smiley [i
Michael Cunningham, [i criticii
Stephen Metcalf [i Morris
Dickstein, to]i patru `n calitate
nu doar de scriitori [i critici, ci [i
de contributori la acest top.

Oasemenea ini]iativ\ ridi-
c\ inevitabil `ntreb\ri le-
gate de definirea termeni-

lor („cea mai bun\“, „fic]iune“,
„american“) [i de scopul unei
liste subiective prin defini]ie. E-
seul lui A.O. Scott, In Search of
the Best, accentueaz\ faptul c\
lista nu ofer\ r\spunsuri inflexi-
bile, ci mai degrab\ o `ncercare
de definire a miticului „Mare Ro-
man American“ („the Great A-
merican Novel“, care este, iro-
nic, [i titlul unui roman de Phi-
lip Roth ce nu a ajuns pe list\).
Topul devine a[adar o c\utare a
ceea ce A.O. Scott descrie ca un
Yeti, monstrul din Loch Ness
sau Bigfoot. O creatur\ hibrid\,
`n care unii cred cu t\rie [i pe
care se a[teapt\ s\ o vad\ `ntr-o

aazi, sau

o inven]ie care poate fi z\rit\
oriunde, `n func]ie de imagina-
]ia fiec\ruia. Odat\ riscul accep-
tat, r\m`n de discutat [i de (re)-
citit c`[tig\torii.

Laureat\ cu Premiul Nobel,
femeie afro-american\ printre
b\rba]i albi, prezen]\ constant\
`n cursuri de literatur\ de diver-
se niveluri, Toni Morrison era
c`[tig\toarea previzibil\. At`t de
a[teptat\, `nc`t unii dintre cei ce
au r\spuns aleg`nd alt roman
pentru primul loc au trimis [i
justific\ri anti-Morrison. ~ntr-un
articol de pe slate.com, Stephen
Metcalf propune o reevaluare a
meritelor Beloved nu doar din

punct de vedere estetic, ci [i is-
toric. De pe pozi]ii opuse, `n
dezbaterea de pe site-ul „NYT“,
Jane Smiley, singura dintre cei
patru participan]i care a votat
pentru Toni Morrison pe primul
loc, prezint\ Beloved drept o
`ncercare reu[it\ de a rescrie mi-
tologia american\ integr`nd is-
toriile pierdute. Iar Gregory
Cowles, moderatorul discu]iei,
remarc\ paradoxul apari]iei u-
nui roman despre conflicte ra-
siale pe primul loc al unui top
care nu ]ine cont de ras\, dat\
fiind prezen]a majoritar\ a b\r-
ba]ilor albi pe locurile urm\-
toare.

Peste  `nc\  25  de  ani

~ncerc`nd s\ interpreteze acest
paradox, o parte din dezbaterea
celor patru membri ai juriului a
devenit sociologic\. ~n primele
zile, discu]ia a fost mai ales de-
spre schimb\rile publicului lite-
rar american [i, `n acela[i timp,
ale autorilor americani [i despre
cine cite[te [i c`t. P`n\ c`nd Ste-
phen Metcalf a `mpins discu]ia
`nspre criterii estetice, propu-
n`nd o judecat\ valoric\ a texte-
lor. De aici, cei patru s-au dove-
dit tot at`tea feluri de cititori,
uneori `n dezacord complet le-
gat pe marginea `ntreb\rii: „Ce
face un roman s\ fie valoros?“.

~ntreba]i ce opere de fic]iune
ar alege pentru valoarea pe care
au avut-o pentru ei personal, din-

colo de ierarhii `ndreptate spre
viitor, cei patru au propus un fel
de list\ alternativ\, pe care s-ar
reg\si texte scurte [i perfect con-
struite, dar f\r\ ambi]ii epice [i
tematice de amploarea celor de
pe lista „NYT“. Printre ele se
num\r\ povestiri de Jhumpa La-
hiri, The Mezzanine de Nicho-
lon Baker [i chiar primul sezon
din serialul Sopranos. R\m`ne
de v\zut, au notat mai to]i par-
ticipan]ii, cine va intra `n cano-
nul literar american [i cine va
r\m`ne printre „excentrici“.

Aceast\ a doua list\ spontan\
sau strict subiectiv\ poate suge-
ra cum ar ar\ta un top al celor
mai bune opere de fic]iune `n
2031. Dac\ A.O. Scott `[i `n-
cheie eseul cu o remarc\ legat\
de felul `n care c\r]ile din topul
de acum s`nt toate `ntoarse spre
trecut [i `i `ndeamn\ pe scriito-
rii tineri s\ `nceap\ s\ caute un
nou animal fantastic, poate e vre-
mea [i pentru cititori s\ se pre-
g\teasc\ pentru altceva. Pentru
l\rgirea conceptului de „oper\
de fic]iune“, `n a[a fel `nc`t s\
includ\ [i un serial bine scris
precum Sopranos. Pentru accep-
tarea ambi]iilor mai pu]in gran-
dioase ale scriitorilor din gene-
ra]ii mai noi (majoritatea celor
de pe primele locuri de acum
s`nt n\scu]i `n anii ’30). {i poa-
te pentru c\ut\ri relativizante
ale „celor mai mari romane a-
mericane“.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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Final cu digestiv
Precis v-a]i fi prins c\ am ajuns `n final\, precum Brazilia, chiar
dac\ am fi scos la `naintare numai cuv`ntul digestiv. Dup\ 75 de
pr`nzuri, cine, picnicuri, dineuri, branciuri [cl., pe care vi le-am ser-
vit s\pt\m`n\ de s\pt\m`n\ (cu doar trei suspend\ri) cum ne-am
priceput mai bine, e normal s\ [ti]i c\, la spartul chefului, lumea
bun\ d\ pe g`t un digestiv. Amar\, uneori ca pelinul (dar nu ne-
ap\rat), alcoholizat\ au ba, mari minuni face licoarea asta: domo-
le[te fierea, ogoaie stomac [i colon, alint\ fica]ii. A[a c\ ne-am
g`ndit s\ ne retragem din cochin\rit turn`ndu-v\, ca la casele mari,
`n chip de ultim paragraf din meniu, un digestiv, s\ zicem Parfait
amour, care nici m\car nu-i am\rui. Precis v-o ajuta s\ digera]i
mai u[or aceast\ din urm\ rubricu]\, `nso]it\ de v\lm\[agul de
m`nc\ruri pe care bravii directori suplimentistici [i poliromi au
avut bun\tatea de a vi le a[terne sub forma unei c\r]ulici. Pot-
puriul numit Ultimul sufleu la Paris. 69 de re]ete culinare fire[te
c\-[i trage snaga dintr-o oal\ fran]uzeasc\ (pot-pourri), asta a[a,
de-o ultim\ sclifoseal\, spre a pune punct [i cursului nostru scurt
de cultur\ general\, de care vi s-o fi aplecat deja. Deci ce-o s\
sorbi]i? Un digestiv `n care am stors ce ne-am `nchipuit c\ ar
spune v\z`ndu-ne micu]a lucrare gastrograf\:

a) mama: „D’apoi, draga mamii, dac\ tu te bucuri de cartea
asta, atunci m\ bucur [i io; ce s\ mai zic?“; b) fiica Oana din Ca-
nada: „Uau, mami]i, ce haioas\ e[ti! Ca albinu]a Vitezcoia din
desenu’ de la s`rbi, cu ochel\ranii pe nas. Mi[to c\ ]i-ai luat Old
Navy... [i p\ru-a[a, pe spate... Merge! ~nc\ mai merge“; c) un
adev\rat prieten: „Amice, acuma c\ te-ai dat `n spectacol, zic s\
te apuci [i de chestii serioase. Timpu’ trece, nu st\ dup\ tine“;
d) arhitectul cel iste]: „B\, fato, s\ nu-mi spui c\ apar aici `n chip
de Zbur\tor ce-]i b`ntuie ]ie fantasmele printre gogonele `n Pia]a
700! Maic\, iote-m\ [i pe copert\! Nu e[ti normal\! Sper c\ n-ai
spus cine-s pe bune, c\-mi compromit firma“; e) o prieten\: „Ce
dr\gu]! Ce bine c\ ]i-ai adunat toate buc\]ile! O s\ aib\ succes,
nu-]i fie fric\. Da’ chiar ai dat at`tea re]ete?“; f) o redactori]\: „A-
driana, z\u c\ am r`s la multe poante. S\ [tii c\ ai umor [i c\ cel
mai bine `]i iese unde `]i dai drumul f\r\ prea multe fi]e“; g) alt\
prieten\: „A ap\rut o carte din chestiile astea? Fain. Bravo. Da’
atunci las\ balt\ rubrica. Fiic\-mea a zis c\ nu mai poate s-o ci-
teasc\“; h) un critic: „Bre, nu zic nu, da’ termin\-]i odat\ c\r]oiu’
despre amazoane“. {i tot a[a, am fi putut continua mult [i bine.
Ne-am spus `ns\ c\, m\car acum, `n al 12-lea ceas, `nainte de
a o tuli din toiul balului, s\ avem curajul de a l\sa o urm\ pe h`r-
tie [i de a ne spune p\sul.

Deci ce-am desprins, cu – vorba vine – cuvintele noastre, din
micu]a culinariad\ `n 69 de c`nturi. Adriana, ai leg\tura: „|\\\,
p\i ce s\ zic? Chiar dac\ nu se prea vede [i nici nu intereseaz\
pe nimeni, s\ [ti]i c\ am muncit pe br`nci num\r de num\r. U-
neori f\ceam [i 6-7 variante, chestie care, la un g\tit, nu mi se
`nt`mpl\. S\rm\lu]ele `n foi de vi]\ nu-mi iau dec`t maximum o
or\ jumate, hai, dou\, cu tot cu fiert. Dar pentru o rubricu]\ am
trudit [i-o zi `ntreag\ p`n\ s\ aib\ ceva gust. Ce mai, m\ sim-
]eam marea doamn\ a literelor b\n\]ene. ~mi hipergonflam e-
goul de s\ plesneasc\, numai c\-l pitulam me[te[ugit sub o gla-
zur\ de modestie sfioas\, cum `i st\ bine unei Cenu[\rese har-
nice [i prigonite. Dar de fapt m\ visam ditai prin]esa, Adriana
Karembeu, nu altcineva. ~mi d\deam importan]\ de parc\ m\
preg\team s\ pun la `ncins R\zboi [i pace, nu ni[te biete gogo[i
umflate pre] de 4800, hai 5114 semne (cu spa]ii). Chestia se `n-
t`mpla pentru c\ m\ b\ga [i pe mine cineva `n seam\, poftindu-m\
s\pt\m`n\ de s\pt\m`n\ la osp\] tineresc. {i nu oricum, ci `n
chip de madam Vatel ori Savarin, de Babette Hersant, de mare
maestr\ a ceremoniilor din crati]e, plite, borcane, tig\i.
Ceea ce, trebuie s\ recunosc, nu mi se `nt`mplase nici-
odat\.

A[a c\ m-am str\duit c`t am putut, nevr`nd s\ de-
zam\gesc junimea. N-a trebuit s\ m\ prefac prea tare,
c\ci naturelul `mi e oarecum ghidu[ [i juc\u[, chestie
care unora place, altora, ba. Abia c`nd mi-am v\zut ru-
bricu]ele adunate `ntre dou\ coperte, mi-am dat seama
de ce au dreptate [i unii, [i al]ii. Am dibuit ce era prea
s\rat sau prea dulce, prea pr\jit sau necopt, dar n-a-
veam cum s-o mai dreg. Una peste alta, cu toate ra-
teurile, se `ncropea un meniu u[or de mistuit, f\cut din
multe m`nc\ruri [i b\uturi, plus dulciuri, br`nzeturi [i
fructe, aranjate `n chip de bufet suedez, ca s\ poat\
servi fiecare ce, c`t [i c`nd vrea. Totul era g`ndit [i
preg\tit cu mare bucurie, pl\cere [i drag. Am gustat
c`te pu]in din fiecare fel `nainte de a le pune pe mas\
[i mi-am zis c\ nu-i nimic care s\ cad\ greu la fica]i,
s\ `mbr`nceasc\ fierea, s\ dea gre]uri, s\ le[ieze sto-
mace. Dar am a[ezat la vedere bl`ndul digestiv Par-
fait amour, a[a, ca s\ previn `n `ncheiere orice dure-
re de cap“.

~]i mul]umim, Adriana, pentru gustoasele tale cu-
vinte. {i-acum s\ ne lu\m r\mas bun, c\ci n-o s\
mai cochin\re[ti pentru noi `n pagina 4. ~]i spunem
pa, la revedere, ciao, servus. Ba chiar adio. Nu-i nici
un secret.
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Unde-i lege nu-i tocmeal\,
fra]ilor. Probele incriminatorii ce
mi s-au adus erau f\r\ echivoc,
iar eu mi-am plecat sp\[it capul
`n fa]a justi]iei, sper`nd doar
`ntr-o pedeaps\ c`t mai mic\.

Mi-au luat cureaua, [ireturile
[i lan]ul 24k [i u[ile penitencia-
rului s-au `nchis cu mine proas-
p\t membru. Aici mi-a fost dat
s\ `nt`lnesc ni[te oameni cu un
limbaj foarte pitoresc, personaje
tatuate, t\iate [i cicatrizate `n
cele mai ciudate p\r]i ale corpu-
lui. Da, chiar [i acolo.

~n schimb, dac\
le ar\tai c\ e[ti de-al
lor, infractor pericu-
los [i f\r\ scrupule,
le c`[tigai respectul.
Dup\ cum am remar-
cat. Cred c\ le-am c\-
zut cu tronc, c\ `nc\
din prima sear\ a in-
trat la mine Costel de
la celula 18. Cu un pa-
chet de margarin\ `n
m`na dreapt\, mi-a zis
c\ vrea s\-mi sparg\
pufarina [i s\-mi `mpin-
g\ lutul la deal, c\ el e
condamnat la 25 de ani
pentru dublu asasinat.
C\ s\-mi dau curul la
vorbitor s\-mi planteze
un brad `n el.

V\ da]i seama c\ ce-
va trebuia s\ fac, a[a c\
i-am r\spuns c\ [i eu s`nt
condamnat pentru asasi-

nat, triplu, cu sadism, la 35 ani
de p`rnaie. Figura lui Costel s-a
schimbat `ntr-una admirativ\.
Mi-a `ntins m`na [i mi-a zis c\
m\ respect\ pe via]\. Ba chiar
s-a oferit s\ schimb\m locurile
la un lapte gros. Puteam eu oare
s\-l refuz?

~n a doua sear\ [i-a anun]at
vizita Ticu de la 41. F\r\ mar-
garin\ [i neb\rbierit. B\d\ran.
M-a `mpins pe pat, manifest`n-
du-[i sincer dorin]a de a-mi sonda
marmelada cu guzanul. Guzan
pe care mai `nt`i trebuia s\-l caut
la gingii. C\ pentru el via]a nu
mai `nseamn\ nimic, c\ are de
stat 8 ani, pentru t`lh\rie cu viol.
V\ da]i seama c\ i-am servit-o
tot pe aia cu asasinatul triplu, cu
sadism, 35 ani de p`rnaie.

{i guzanul lui Ticu s-a trans-
format brusc `ntr-un hamster
moale. Mi-am permis chiar s\-l
refuz c`nd m-a rugat insistent
s\-i fac un tu[eu cu pixul.

{i, `ncet, `ncet, lumea a aflat
de fiorosul criminal de l`ng\
bud\ [i to]i m\ salutau lung [i
respectuos. V\ da]i `ns\ seama
c\, dac\ le ziceam adev\rul, c\
s`nt b\gat pe [ase luni fiindc\ am
downloadat dou\ episoade din
Lassie, ajungeam curva peniten-
ciarului [i, vorba lor, mi se l\r-
gea gura la borcan de nu mai pu-
team ]ine gemul.

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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Florin  L|Z|RESCU  (flazarescu@yahoo.com)

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Prima impresie e c\ „pe cealalt\
lume“ glacia]iunea a luat sf`r[it.
S-a creat deja o nou\ geografie,
`n care obi[nui]ii dinozauri, dac\
nu au disp\rut `ntru totul, s-au
izolat – sau au fost izola]i – un-
deva la marginea peisajului. Fi-
in]ele recent ap\rute acolo au
reflexe mult mai bune, adaptate
realit\]ii. Tr\iesc `n prezent, nu
`ntr-o tradi]ie supraevaluat\, pe
care o tot reanalizeaz\, chinuin-
du-se s-o recicleze la nesf`r[it.
Ce-a fost bun s-a p\strat, ce-a
fost r\u a disp\rut `n cea]\ de la
sine, pe cale „natural\“. Nimeni
nu-[i mai bate capul s\ dea im-
presia c\ figurile `mp\iate tr\-

iesc. Oamenii nu-[i pierd mai
tot timpul `n lupte oarbe cu ve-
chiul sistem. Au pus bazele
unuia alternativ, `n care se mun-
ce[te pe rupte. Fiecare e con[ti-
ent c\ nu po]i construi nimic
far\ un proiect, are unul, [tie
cum se face a[a ceva [i se ]ine
de el, pentru a-l duce p`n\ la
cap\t. {i asta cu vitez\.

O alt\ mare diferen]\ e lipsa
mentalit\]ii cazone, a preju-
dec\]ilor din lumea literar\, con-
form c\rora „tre’ s\ mai cre[ti“,
„s\ treci prin ce-am p\timit [i
eu, nu a[a, una-dou\, s\ te bagi
`n fa]\“. O fi r\bdarea o virtute,
dar nu [i atunci c`nd e[ti pus la

coad\ doar pentru c\ n-ai „ve-
chime“. E[ti supus unui test [i,
dac\-l treci, e[ti acceptat din
prima, ca partener egal de lu-
cru, `ntr-o ecua]ie `n care sufi-
cien]a „maestrului“ e `nlocuit\
de tonul colegial, de comunica-
rea fireasc\. Mai mult, „maes-
trul“ nu se ru[ineaz\ s\-]i spun\
c\ are [i el ce `nv\]a de la tine.

Apoi, `mi place c\ exist\ o
lume `n care e mult mai greu s\
tri[ezi. Un film prost se vede cu
ochiul liber. O carte proast\,
sus]inut\ de c`teva personaje-
cheie din culisele literaturii, `n-
v\luit\ `n cronici cu un limbaj
abscons, poate fi dat\ ca exem-
plu de reu[it\, de oper\ ce „mar-
cheaz\ o epoc\“. Oric`t de mare
regizor ai fi, nu prea-]i vine s\
dai rolul principal so]iei tale,
s\-]i pui un coleg de genera]ie
operator de imagine, un prieten
s\rman la sonorizare, dec`t dac\
vrei s\-]i tai singur creanga de
sub picioare. Nu `n ultimul r`nd,
e de remarcat ce motiva]ie bun\
ai atunci c`nd activezi `ntr-un
domeniu `n care oportunit\]ile
s`nt mult mai multe, generate de
un sistem competi]ional bine
pus la punct. Ok. Faci literatur\
de amorul artei, dar altfel scrii

c`nd [tii c\ din munca ta – de ce
nu? – mai po]i c`[tiga [i un ban
cinstit.

~n fine, cred c\ argumenta]ia
mea – care, recunosc, p\c\tu-
ie[te prin idealizare – e u[or de
d\r`mat. Viteza, comunicarea, e-
ficien]a, competi]ia etc. s`nt mai
degrab\ atribute de marketing,
nu [i criterii pentru o ierarhie de
valori. Literatura e ve[nic\. Fil-
mele, show-urile s`nt ni[te efeme-
ride, ni[te musculi]e. Totu[i, in-
sist.

Poate c\ [i noi, cei care „tr\-
im“ mai mult, am avea ceva de
`nv\]at din asta. S\ ne g`ndim
pu]in, dac\ am tr\i la fel de in-
tens, ce via]\ am avea!

Fotbalul c\zut
sub mase
Aud, amuzat [i din ce `n ce mai iritat, inep]ia universal-valabil\:

„Fotbalul e un fenomen social“. E o vorb\ la fel de suculent\ pre-

cum „Ana are mere“, „V`ntul bate din sector vest-nord-vestic“,

„Toamna, p\s\rile pleac\ `n ]\rile calde“ sau, din acela[i registru

al cefelor mici lipite de mingi, „Adversarul [i-a dorit mai mult vic-

toria“. T`mpenia asta e declamat\ `n loc de orice argument, a-

tunci c`nd discu]iile din jurul „fenomenului social“ sus-poreclit

seac\ brusc, iar interlocutorul nu mai are ce s\ spun\. Ca micro-

bist constant [i pasionat, m\ simt jignit c`nd v\d toat\ gama per-

sonajelor mai mult sau mai pu]in pestri]e din jurul fotbalului

arunc`nd `n eter acest sinistru truism ca pe o revela]ie pe care

d`n[ii parc-ar fi avut-o dup\ ce s-au luptat cu insomnia c`teva

nop]i la r`nd, sau dup\ ce au mers ca buimacii prin de[ert [i,

`ntr-un final, li s-a ar\tat un Tata Morgana care sem\na din pro-

fil cu B\nel Nicoli]\, care le-a tr`ntit-o, sec: „Fotbalul e un feno-

men social, asta s\ spui lumii c`nd ai s\ te-ntorci la ea!“.

Am auzit hepatita asta a originalit\]ii verbale din lumea spor-

tului de en[pe mii de ori `n ceasurile trecute, c`nd ecranele ne-au

fost invadate de acelea[i personaje pe care unul ca Ion Barbu

nici n-are cum s\ le caricaturizeze, pentru c\ ar comite, astfel, un

neiertat act pleonastic. Am v\zut emisiuni dedicate marelui tur-

neu de popularizare a na]ionalei noastre `n America, `n care stru]o-

c\mila amintit\ s-a coco[at prin discursurile celor ce comentau

„fenomenul“. I-am surprins, luni noaptea cred, pe trei reprezen-

tan]i ai „genera]iei de aur“ (un alt superb cli[eu, cu eficien]\ ma-

xim\ `n strepezirea din]ilor) folosind acela[i nimicitor truism, la o

emisiune de pe Prima TV. ~n fine, i-am auzit [i pe unii dintre co-

mentatorii de sport din ]ara noastr\ merg`nd cu hot\r`re pe l`ng\

aceea[i s`rmuli]\ sub]ire a logicii discursive. Astfel, putem spune,

f\r\ s\ gre[im, c\ [i tenisul „e un fenomen social“, la fel ca basche-

tul, oina, curlingul, patinajul vitez\ [i concursurile de pescuit `n

ap\ dulce.

De aici [i p`n\ la a pune etichete periculoase pe suporterii ro-

mâni nu mai este dec`t un pas. Se trezesc c`]iva precambrieni cu

fulare la g`t s\ urle lozinci abjecte, automat, to]i suporterii români

s`nt rasi[ti [i, de ce nu, iat\, „rasismul e un fenomen social“. S`n-

tem, probabil, na]ia cu geniul generaliz\rilor. Spunem multe, vor-

bim prea des dar, de fapt, nu avem absolut nimic de transmis ce-

lor care ne ascult\. {i, c`nd discursul ni se `mpotmole[te, tr`ntim

un truism dintr-\sta mai puternic dec`t zece bombe atomice. Pu-

ternic [i nociv, pentru c\ o judecat\ sf`r[it\-ntr-un asemenea cli-

[eu scuz\ apari]ia prin mass-media a tuturor indivizilor numi]i cu

at`ta delicate]e matern\ „finan]atori“, care, `n unele momente, te

pot face s\-]i fie ru[ine c\ tu, suporter anonim, chibi]ezi cu „echipa

X“. De fapt, `n toat\ povestea asta lung\ [i f\r\ de cap\t, de un

singur lucru putem fi siguri: mediocritatea este, cu siguran]\, cel

mai r\sp`ndit „fenomen social“…

Salut\ri de la Petrila
de ION  BARBU

„Suplimentul de cultur\“
a devenit colec]ie de carte

Bobi  [i  Bobo,  Voi  nn-a]i  
`nntrrebat,  F\rr\  ZZah\rr  v\
rr\sspunnde..  Cu  40  de
carricaturri  de  Jup

colec]ia „Suplimentul de

cultur\“, Editura Polirom,

192 de pagini, 16.90 RON

Tupeu d\ bulangiu

Dou\ lumi
~ncep`nd cu anul trecut, am avut [ansa s\ fac c`]iva pa[i
printr-o alt\ lume dec`t cea literar\, cu totul nou\ pentru mine.
Nu foarte mul]i, dar suficien]i, cred eu, pentru a lua pulsul a ceea
ce se `nt`mpl\ `n culisele realiz\rii unui film sau a unui show de
televiziune. Nu vreau s\ m\ apuc acum s\ critic via]a literar\,
s\ m\ dezic de ea [i s\ o ridic `n sl\vi pe cea a filmului, `ns\
c`teva aspecte care fac diferen]a ]in s\ remarc. Asta pornind de
la ideea c\ noi, litera]ii, am avea ceva de `nv\]at de aici.



Poezia lui Octavian Soviany din volumul Dilecta este
una care re]ine aten]ia [i, bine`n]eles, delecteaz\.
S`nt acolo poeme de dragoste cu o fin\ [i atent\
lucr\tur\, pline de imagini pre]ioase, `n care jocul
literar este dublat de o senzualitate c`nd torid\,
c`nd delicat\. Astfel, impresia de gratuitate, de
exerci]iu manierist, care poate surveni la lectur\
(sau mai bine la audi]ie: voi reveni cu am\nunte!),
este corectat\ de mereu nobila miz\ a turnirului
erotic. Seduc]ia lucreaz\ pe dou\ planuri: o dat\
asupra Dilectei, femeia capricioas\, trufa[\, care
[tie s\ cedeze cu elegan]\ [i stil b\rbatului
(cer`ndu-i acestuia, la r`ndul lui, s\ o curteze
inteligent), iar a doua oar\ asupra cititorului,
invitat s\ constate `ndr\zneala unei compara]ii sau
arogan]a c`te unei asonan]e.

Doris Mironescu

Volumul se compune din
serii de poeme scurte dedi-
cate dragostei, adic\ g`ngu-
relilor, suspinelor [i stri-
g\telor femeii „`nvinse“ [i
lamenta]iilor, declam\rilor
sau protest\rilor sonore ale
b\rbatului respins. Imagi-
nile delect\rii erotice s`nt
numeroase, dar mai ales
ingenioase. De cele mai
multe ori, Soviany tran-
scrie o singur\ viziune
fragmentar\ a elanului e-
rotic, transform`nd imagi-
nea `ntr-un poem de sine-
st\t\tor. Poemele „`ntr-un
vers“, sau mai bine zis
„`ntr-o fraz\“, oblig\ ci-
titorul s\ constate exce-
len]a realiz\rii poetice:
„Dup\ ce ne iubim/ ge-
metele tale/ r\m`n mult\
vreme/ `n aer/ ca ni[te/
pic\turi de/ vin ro[u“
sau „M\ urc/ `n patul
t\u negru de/ abanos/ ca
`ntr-o sanie/ tras\ de
lupi“. Alt\ dat\, rima
rar\, asonan]a sau fina-
lul fericit al unui rubaiat
`ncununeaz\ o repre-
zentare erotic\ `ndr\z-
nea]\: „Am `nv\]at, Di-
lecta, anume [iretlicuri,/

Ca s\ `]i scriu cu limba, sub
p`ntece, distihuri“ sau: „Trecu-
ser\ trei zile [i nop]i de Rama-
dan./ Te adoram, Adora, ca un
muftiu persan,/ Apoi, c\ r\s\ri-
se luceaf\rul de sear\,/ M-am
strecurat `n tine, ca Saadi-n Go-
lestan“.

Nu o „poveste de dragoste“
(slav\ Domnului!) spune Sovia-
ny `n cartea sa. Mica istorie e-
rotic\ ce se poate ghici `n spate-
le poemelor este `n mod con-
stant sabotat\ prin imaginarea
de noi [i noi contexte amoroase,
cuprinz`nd toate pozi]iile clasice –
precum [i c`teva mai noi – din
arsenalul iubirii: chemarea `m-
bietoare [i jalea postcoital\, `n-
frigurarea amantului [i extazul
amantei, dezam\girea celui mal-
aimé [i triumful lui Casanova.
Poetul pozeaz\ avantajos `n de-
coruri caracteristice, `n Fran]a
lui „Louis seize“ sau `n Orien-
tul celor O mie de nop]i, `n chip
de amant livresc, care suspin\
ritmic [i muzical. ~n vremi c`nd
iubirea era `nc\ o art\, `ndr\gos-
titul cu peruca pudrat\ declam\
`nfocat: „Dilecta pre]uie[te c`t
Fran]a [i Navara./ Picioarele ei
albe s`nt Sena [i s`nt Loara“
sau, cu narghileaua la picioare,
`ng`n\ un rubaiat: „Desp\tuream

Al doilea roman din ciclul Arhiva tr\d\rii [i a m`niei (primul, Ca-

ietele lui Ozias, a ap\rut `n 2004, la Editura Polirom) reia nara-

]iunea lui Dan Naidin, canaliz`nd-o `ns\ spre alt personaj: Vla-

dimir Vasiliu, director al spitalului psihiatric R\stoaca Melcilor.

Autorul continu\ procedeul folosit `n primul roman al ciclului [i,

urm\rind via]a protagonistului, creeaz\

de fapt o fresc\ a societ\]ii comuniste

române[ti. Pe sub m\[ti, dincolo de nu-

mele schimbate, recunoa[tem astfel

personaje istorice, iar `nt`mpl\rile, la li-

mita dintre dezv\luire [i fic]iune, ne ]in

treaz\ aten]ia [i prin faptul c\ se pe-

trec `ntr-un cadru pe care `l recunoa[-

tem u[or `n propria memorie.

Ion Vianu, Arhiva tr\d\rii [i a m`niei:

Vasiliu, foi volante, colec]ia „Fiction Ltd“,

Editura Polirom, 304 pagini, 19.80 RON

Mihai Zamfir adopt\ tehnica epistolar\ pentru a „povesti“ o iubire

ie[it\ din comun, pe c`t de atr\g\toare, pe at`t de surprinz\toare.

Toat\ nara]iunea se desf\[oar\ `n coresponden]a dintre cei doi prota-

goni[ti, Petru Cosmovici [i Isabel Nogueira, care s-au cunoscut pe

vremea facult\]ii, iar dup\ ani, au reluat leg\tura, exclusiv prin cores-

ponden]\. Gradat, autorul ne introduce `n a-

ceast\ atmosfer\, ne face p\rta[i la dezvol-

tarea unei rela]ii pe care n-o putem b\nui de

altceva dec`t de puritate, ne transform\, cu

alte cuvinte, `n po[ta[ii curio[i ai acestui

schimb epistolar, pe o rut\ care se rupe de

banalitate [i ne ]ine permanent treaz\ dorin]a

de a afla c`t mai multe despre iubirea lor.

Mihai Zamfir, Se `nnopteaz\.

Se las\ cea]\, colec]ia „Fiction Ltd“,

Editura Polirom,

264 de pagini, 17.90 RON

Emil  Brumaru,
Dumnnezeu  sse  uit\
la  nnoi  cu  binnoclul,

colec]ia „Suplimentul

de cultur\“, Editura

Polirom, 232 de

pagini, 16.90 RON
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SEMNAL

Octavian Soviany, Dilecta

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

„Suplimentul de
cultur\“

a devenit colec]ie
de carte

hobbitul (15:54:26): Nu mai plinge...ca ma inlacrimez shi io!

hobbitul (15:54:41): Ma inlacrimez la miez!

abbsurdica (15:55:03): si io mor de cit oftez

hobbitul (15:55:24): Insa porcu-i tot obez!
abbsurdica (15:55:51): degeaba-l dinamitez

hobbitul (15:56:03): Crezi?

abbsurdica (15:56:15):

hobbitul (15:56:26): Asta e refrenul!

abbsurdica (15:56:30): protestez

hobbitul (15:56:42): A, tu ai la purtator porcul

abbsurdica (15:56:50):

hobbitul (15:57:07): Ba, ma nenoroceshti, asta deja e turma

hobbitul (15:57:32): Turma care scurma rima de pe urma

abbsurdica (15:57:42):

hobbitul (15:58:11): Shtii, peste cana de cafea cad fulgii...

abbsurdica (15:58:27): rima care scurma urma de pe turma

hobbitul (15:59:08): Urma care scurma rima de pe turma

abbsurdica (15:59:21): scurma care turma urma de pe rima

hobbitul (15:59:36):

hobbitul (15:59:56): Asta e concluzia!!!

hobbitul (16:00:14): Mincate-ar deziluzia!

abbsurdica (16:00:26):
hobbitul (16:00:46): Ce ba? ce dai din degete?

abbsurdica (16:00:58): nu-mi gasesc perfuzia

hobbitul (16:01:29): LOL Priceput aluzia!

hobbitul (16:02:01): E?

abbsurdica (16:02:18):...m-am blocat... in „uzia“

hobbitul (16:02:33): Du-te-n Andaluzia!

abbsurdica (16:03:23): plec cu autobuzia

hobbitul (16:03:34): Eeeeeeeeeeeee!

abbsurdica (16:03:52): aaaa

hobbitul (16:04:03): bbbbbbbbbbbbbbb

abbsurdica (16:04:19): cccccccccccccccc

hobbitul (16:04:38): ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ shi s-a terminat

alfabetul Sic!!!

hobbitul (16:04:50): YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

abbsurdica (16:04:58): xxxxxxxxxxxx

hobbitul (16:05:06): Tu trishezi

hobbitul (16:05:25): Pui alfabetul anapoda..

abbsurdica (16:06:17): aa

hobbitul (16:06:52): Iar incepi?

abbsurdica (16:07:21): ioi, o trebuit sa vorbesc cu mama la tele-

fon.....

abbsurdica (16:07:32): amu-am gatat

hobbitul (16:07:35): pai ai vorbit?

abbsurdica (16:07:40): da

abbsurdica (16:07:55): atunci cind am gresit alfabetu’

hobbitul (16:08:04): Ba, tu mintzi?

abbsurdica (16:08:11):

abbsurdica (16:08:17): nu mint!

hobbitul (16:08:26): Bine, te cred

abbsurdica (16:08:32):

hobbitul (16:08:56): Da, shtiu ca tu nu mintzi...de asta shi vb cu

tine...e un mom romanitic!!!

hobbitul (16:09:04): romantic!

abbsurdica (16:09:22): „mom“?

hobbitul (16:09:22): Noi traim un mom romantic!!!

hobbitul (16:09:41): Mom = moment! Sic, pe asta nu o shtiai!

abbsurdica (16:09:58): mom= mama
hobbitul (16:10:34): Nu, in engleza e asha cum spui, in romana

e cum zic io!

Octavian Soviany: poezia
care seduce



Canonul [i Tarotul este alc\tui\ `n principal din editorialele lui Carmen Mu[at din „Observator cultural“, dar
[i din contribu]iile ei la dezbateri pe probleme ale `nv\]\m`ntului [i culturii. Str`nse `n volum [i scoase din
contextul `n care au ap\rut – paginile revistei acuzate deseori de conformism, st`ngism [i corectitudine po-
litic\ –, editorialele lui Carmen Mu[at s`nt net avantajate. Descoperim `n ele o voce c`tu[i de pu]in cuminte,
conformist\, corect\ politic, ci doar una lipsit\ de narcisism [i de gust al punerii `n spectacol, vocea bunu-
lui-sim], a bunei cre[teri, a respectului de sine [i de interlocutor, `n fine, lucru at`t de rar `n România tuturor
irit\rilor, umorilor [i chiar grosol\niei, o voce remarcabil\ prin normalitate. Aceasta fiindc\ asemenea revis-
tei `n care au ap\rut de-a lungul a cinci ani, preponderent informative, ele ne aduc la cuno[tin]\ fapte de
cultur\ curente: expozi]ii, happeninguri, colocvii, dezbateri, lans\ri de carte, gale de film [i de teatru, uneori
`n nea[teptate locuri uitate de lume. Cum ar fi, `ntr-un s\tuc pierdut din Semenic, unul dintre cele mai bune
festivaluri de jazz din Europa.

Carmen Mu[at, Canonul [i Tarotul, colec]ia „Actual“, Editura Curtea Veche, 384 de pagini, 26 RON

Debutul `n volum al unuia dintre cei mai aprecia]i critici tineri, C. Rogozanu, este remarcabil, la un prim nivel, prin faptul c\ ofer\ o struc-

tur\-suport foarte bine „desenat\“, `n care cele opt p\r]i ale lucr\rii grupeaz\ tematic recenziile semnate de autor `ncep`nd cu anul 2000

`n „România literar\“, „Observator cultural“ [i „Suplimentul de cultur\“. O asemenea structur\ dinamic\ permite o viziune de ansamblu

asupra unor apari]ii editoriale ce au marcat, `ntr-un fel sau altul, pia]a cultural\ din România `n ultima vreme. {i mai remarcabil\ este

`ns\ unitatea acestui volum, cadrul pe care autorul `l creeaz\ pentru fiecare dintre recenziile sale constituind liantul necesar `ntre tex-

tele cuprinse aici. Observa]iile fine, tonul u[or ironic uneori, acid alteori, p`n\ la polemic, aten]ia pe care criticul

o acord\ detaliilor, toate acestea contribuie la o apari]ie editorial\ important\, care poate fi considerat\ [i un

ghid prin via]a literar\ din ultimii ani.

„Costi Rogozanu este unul din pu]inii critici ai genera]iei lui pentru care actualitatea literar\ exist\. Nu scrie

eseuri, nu scrie studii, scrie cronici literare. Spre deosebire de mul]i, Costi Rogozanu [tie c\ durata unei litera-

turi este garantat\ de efemeritatea unor cronici. Este meritul lui de a paria pe eternitate juc`nd, inteligent, cu

miza cenu[\resei criticii literare. Costi Rogozanu scrie clar, direct [i expresiv. Arta echivocului `i lipse[te. Poate

de aceea a st`rnit at`tea valuri. Ce e val ca valul trece. Cronicile r\m`n.“ (Nicolae Manolescu)

Din cuprins: Eu s`nt un anacronic • Gheorghe Grigurcu dixit • Revizionistul num\rul unu • S\ r`dem trist cu

Andrei Ple[u • Unora nu le place Liiceanu • Pentru cine scrie ultimul dandy? • Un fel de tribut

C. Rogozanu, Agresiuni, digresiuni, Hors collection, Editura Polirom, 344 de pagini, 22.90 RON

alene triste]i f\cute sul./ Se au-
zeau c\mile pe drumul spre Mo-
sul/ {i-]i mirosea ia[macul a
flori de iasomie./ C`nta `ntr-un
magnoliu o pas\re biul- biul“.

Dilecta este  o  muz\
de  bibliotec\

Distihurile adunate de Soviany
`n ciclul „Evantaiul Dilectei“
clameaz\ cu trufie virtuozitatea
pe spa]ii mici a poetului, capa-
bil s\ produc\ juc\rii mirabile
dintr-un material, la prima ve-
dere, perisabil. Cum se poate
crea emo]ie poetic\ `n 28 de si-
labe? Iat\ cum: „Ea-mi r`de cu
to]i din]ii, ca perlele din salb\./
S`nt negru de triste]e. Dilecta
este alb\“. Rima obligatorie a
distihului impune, cel mai ade-
sea, o surpriz\ poetic\. Nume-
roasele rime rare oblig\ poetul
la acroba]ie imagistic\, precum
`n versurile urm\toare: „~n fie-
care noapte te beau ca pe-o o-
trav\./ }i-s coapsele columne.
Iar [oldul arhitrav\“.

Alteori, c`te un neologism
pre]ios subliniaz\ artificiozita-
tea suspin\rii poetice, o priz\ de
con[tiin]\ necesar\ `n cazul unei
poezii at`t de apropiate, prin
gravitatea autoimpus\ a temei,
de kitsch: „C`nd o s\-ajung `n
racl\ merinde pentru vierme/
~mi vei p\stra, Dilecta, regrete
sempiterne?“. Efectul este de
surpriz\ `n fa]a ineditului „so-
lu]iei“ poetice propuse, iar reac-
]ia cititorului bun va fi un u[or
z`mbet participativ. Poezia li-
vresc\ („Dilecta“ lui Soviany
este, cu siguran]\, o muz\ de bi-
bliotec\) trebuie s\ aib\, obliga-
toriu, humor.

Distihul a ajuns, `n cartea lui
Octavian Soviany, la o con[tiin]\
de sine apt\ s\ sus]in\ o `ntreag\
poetic\. Cele dou\ versuri nu
trebuie doar s\ rimeze `ntre ele,
precum membrele iubitei ([i aici

iar citez: „Sub baldachinul ro-
[u [i sem\nat cu stele/ Picioare-
le Dilectei rimeaz\ `ntre ele“),
ci trebuie s\ propun\ o imagine
care traduce, alegoric, o scen\
amoroas\ cu toate semnifica]iile
sale. O frecvent\ prezen]\ `n a-
cest volum este metafora „gen-
til\“, care „explic\“ `n mod
gra]ios pozele mofturoase ale iu-
bitei: „Potop de roze ro[ii a n\-
p\dit oglinda./ ~n patul cu per-
dele, Dilecta scoate limba“. I-
maginea e construit\ prin tu[\:
primul dintre versuri `l explic\
pe cel de-al doilea. Gestul inso-
lent [i senzual al femeii este `n-
nobilat de imaginea pre]ioas\ a
oglinzii n\p\dite de roze.

Omul  [i  CD-ul

Se `nmul]esc c\r]ile de poezie
dotate cu CD con]in`nd o lec-
tur\ de autor. Moda nu a fost
lansat\ de Cartea Româneasc\;
alte edituri, precum Humanitas
sau Casa Radio, au `ncercat mai
`nt`i s\ aduc\ mai aproape omul
din spatele textului de cititor, b\-
nuind c\ autorul va [ti mai bine
dec`t recitatorii de ocazie s\-[i
pun\ `n valoare poemul cu toate
semnifica]iile sale, ascunse sau
nu. Exist\ [i r\i recitatori prin-
tre poe]i, dup\ cum excesul de
virtuozitate `n aceast\ direc]ie
poate semnala un deficit de ex-
presivitate poetic\ al textului `n-
su[i. Totu[i, prezen]a poetului `n
variant\ audio `l ajut\ pe recep-
tor s\ rela]ioneze mai u[or cu o
poezie pe care cei mai mul]i
dintre cititori, s-o recunoa[tem,
nu vor s-o `n]eleag\ dec`t la mo-
dul personal, ca pe o confesiune
a unui personaj cu care s\ se
poat\ identifica.

Octavian Soviany `[i cite[te
versurile cu o voce nazal\, pu]in
sacadat\, graseind cu succes mul-
tele-i fran]uzisme, accentu`nd
cu un fel de trufie fiecare cifr\

din fa]a celor 81 de distihuri sau
35 de „orientale“ [i alung`nd
astfel „vraja“ erotic\ `nv\luitoa-
re, pentru a sublinia vrednicia
stihuitorului, performan]a poe-
tic\. O mic\ pauz\ `nainte de fi-
nal pune mai bine `n valoare
„poanta“ poemelor: „Caut bi-
nele,/ adev\rul [i frumuse]ea./
~n corsajul Dilectei/ am g\sit/
dou\ c\pri]e“. Oricum, prin ca-
racterul adresativ al multora
dintre aceste poeme de dragos-
te, ele se preteaz\ foarte bine re-
cit\rii, mai ales `n cazul textelor
de un patetism euforic, deloc ra-
re `n volum. Atunci, vocea lui
Soviany cap\t\ valen]e expresi-

ve suplimentare, pun`nd `n va-
loare poeme precum acesta:
„S-a `mb\tat [i luna/ {i zace
`ntr-un pe[./ V-a[ `ntreba, prie-
teni:/ De ce s\ fim noi treji?//
Mi-am dezlegat turbanul,/ Ado-
ra, beau [i c`nt!/ Ce-s `mp\ra]ii
Chinei?/ O m`n\ de p\m`nt!“.

Cititorul „cedeaz\“ cu bucu-
rie `n fa]a umorului poetic al u-
nui text care poate func]iona ori-
c`nd ca intertext `ntre `ndr\go-
sti]i: „P\rea un cort albastru se-
raiul caravan./ Dezbrac\-te, A-
dora! Deschide-te, Sesam!“.
Iat\ o poezie care seduce, pu-
n`nd `n scen\ seduc]ia.
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printre r`nduri carte

interviu 

SEMNAL

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

Deun\zi, i-ar fi ars o palm\;
azi, `ns\, `l m\soar\ calm\
de sus [i p`n\ jos: e-n [ort
[i pume gri, l`ng\ un cort
spa]ios [i prev\zut cu prisp\
ca orice,-ar zice rusul, izb\,
chit c\-Afanas, ca mul]i de-aici,
st\-n co[melie de chirpici.
~n fine, t`n\rul e-nalt,
cu ochi albastru de cobalt,
cu gene lungi [i-un p\r-inele
[aten, – c`nd „Ce mai faci, Ninele?“
`l agr\ie[te un coleg
din Eforie-Nord, Oleg,
c\ruia primul: „~mprumut\-mi,
zice, [alupa [i-ai o sut\
de lei, s\ te `neci `n spirt,
dac\ pofte[ti, `n orice birt“.
Oleg `i duce la [alup\,
care-i o luntre cu, la pup\,
un cap de sfoar\: c`nd `l tragi,
te rupi de ]\rmurile dragi
[i navighezi p`n\ acolo
unde permite legea, – solo
sau, ca acum, `n doi: Ionel
[i-o „ea“ ce [tie c\ pe el
`l cheam\ cum `l cheam\, `ns\
nimic `n plus. Inima, str`ns\
`i e, sub ancora de-argint,
c`nd zice,-n fine, „M\ prezint:
sunt P\uni]a Golumbeanu“.

Scrisul, comoditatea, neseriozitatea
Dac\ faci un sondaj printre scriitorii români, indiferent de v`rst\,
despre cum este s\ tr\ie[ti din scris `n România [i dac\ este
posibil, nu vei putea ob]ine dec`t un singur r\spuns: „Doamne
fere[te!“, ceea ce spune ceva mai mult dec`t un simplu „nu“.

Elena Vl\d\reanu
Dincolo de „nu“, cei mai mul]i se pl`ng, iar dac\ nu se pl`ng,
adopt\ automat o strategie de imagine care s\ le reprezinte cel
mai bine imposibilitatea de a tr\i din scrisul-scris (adic\ litera-
tur\: proz\, poezie etc.). Risc`nd s\ par arogant\ [i chiar nesu-
ferit\, spun aici c\ [i a te `mbr\ca de la second-hand, c\ [i hai-
nele puse cu furca pe tine, c\ [i imaginea s\r\c\cioas\ pe care o
creezi astfel este tot un snobism, a[a cum s`nt toate snobismele
pe lumea aceasta.

~n pres\, s-au tot f\cut de-a lungul timpului tot soiul de do-
sare, `n care scriitorii au opinat pe aceast\ tem\. Dar nu [tiu ca
`n ultimii ani s\ se fi pus [i problema pragmatic, adic\ ceva de
genul: bun, nu se poate tr\i din literatur\, ce faci atunci? Re-
nun]i definitiv la scris? Un grant `n afar\ e o solu]ie, dar cum
ajungi la el? Exist\ [i la noi fonduri disponibile scriitorilor, dar
cum le accesezi? Cum s\ faci un proiect bun? Ce `nseamn\ a
face un proiect pe literatur\? Bursele date de Uniunea Scriitori-
lor din România pentru proiecte de carte, fiecare `n valoare de
100 de euro pe lun\, timp de [ase luni, la finalul c\rora trebuie
s\ ai cartea gata, chiar s`nt o solu]ie? Nu ar fi mai bine ca, pentru
`nceput, `n loc de – s\ zicem – cinci burse s\ existe una singur\?

Toate cele de mai sus se reg\seau printre temele anun]ate
pentru a treia edi]ie a DesantZbateri, ini]iate de Asocia]ia Per-
sona. Primele `nt`lniri din seria de dezbateri, av`nd aceea[i
tem\, au fost pentru oamenii din teatru [i film. Oamenii au ve-
nit, au vorbit, au prezentat proiecte mai mult sau mai pu]in fe-
zabile, au discutat despre lipsa de bani [i despre solu]iile – uto-
pice, nu chiar excelente, dar solu]ii.

La `nt`lnirea despre bani [i scris nu a venit nimeni. Doar
vreo doi jurnali[ti [i patru elevi de liceu, care erau realmente
interesa]i de tem\. Culmea este c\ to]i au spus c\ vin: reprezen-
tan]i ai uniunilor de crea]ie (respectiv USR [i ASPRO), ai Insti-
tutului Cultural Român, ai editurilor, scriitori. Bun, scriitorii
nu s`nt oameni de cuv`nt. Oare? Dincolo de asta, c`]i dintre ei
se g`ndesc la solu]ii concrete de a-[i salva literatura din ghea-
rele unui serviciu ucig\tor de neuroni? Sau poate e mai comod
s\ ne ascundem `n b`rlog, s\ ne pl`ngem c\ e greu [i c\, vai, nu
mai avem timp de scris sau, dimpotriv\, scriem [i nu avem bani.

COMENTARIU



Spunea]i c\ `n proiectul dvs. literar, Lindenfeld este doar un punct de plecare, un test, pentru
„Marele Roman“ pe care-l ave]i `n minte. Lucra]i acum la marele roman?

Da, pot spune c\ lucrez, `ncerc s\ m\ documentez. Cei cu care am vorbit, Mircea
Mih\ie[, prietenul meu din liceu, Adriana Babe]i [i {tefan Agopian, de pild\,

c\rora le-am prezentat ideea acestei c\r]i, au spus c\ s`nt [anse s\ ias\
ceva m\re]. {i eu s`nt convins c\ e a[a, depinde numai de talent [i de

Dumnezeu. Porne[te de la ni[te `nt`mpl\ri din copil\ria mea
ar\dean\. Nu spun mai mult, dar v\ rog s\ m\ crede]i c\ povestea
(care s-a petrecut aievea!) este fascinant\. Mai am mult de
muncit, mai am de f\cut ni[te studii `n zona teologiei pentru a m\
descurca mai u[or `n substan]a c\r]ii. E un fel de epopee, de fapt.
Care va trebui s\ fie dublat\ de o poveste paralel\, a unui
infiltrat, despre a c\rui existen]\ [tiu ceva. Va trebui s\ intru [i `n
arhivele CNSAS. Dac\ scriu aceast\ carte (numai dup\ urm\torul
volum de versuri, `n preg\tire), voi fi un scriitor realizat. Apoi voi
putea scrie f\r\ crispare alte c\r]i pe care, de asemenea, le am `n

cap. {i vin acum la prima `ntrebare. Avantajul v`rstei mele, fa]\ de
cea a tinerilor prozatori, este c\ am ni[te proiecte care stau de mult\

vreme `n a[teptare. {i, vr`nd, nevr`nd, unele s-au mai copt!

Interviu realizat de Emilia Chiscop

A]i debutat ca poet `n 1984, la 28 de ani,
cu volumul Var\ indian\, distins cu pre-
miul pentru debut din partea Uniunii
Scriitorilor. Cum e s\ debutezi `n proz\
la 49 de ani, fiind „coleg“ de genera]ie
cu o mul]ime de prozatori de 20 de ani?
E un avantaj, un dezavantaj sau nu
conteaz\ s\ debutezi la o v`rst\ matur\
`ntr-o genera]ie cam „juveniloman\“?

Am debutat dup\ ce am c`[tigat la trei con-
cursuri de debut, cu trei volume diferite. U-
nul la Editura Facla, din Timi[oara, altul la
Cartea Româneasc\ [i, `n fine, adev\ratul
volum de debut, la Albatros. Primele dou\,
pentru c\ nu au fost volume distincte (cel de
la Facla, redus la dimensiunile unei plache-
te, se vindea cu alte dou\ plachete, cu ban-
derol\, „la pachet“. La Cartea Româneasc\
am intrat `n volumul colectiv Nou\ poe]i),
nu le consider apte pentru bibliografie. A[a
c\, da, am debutat cu Var\ indian\ (volum
c\ruia eu ̀ i spusesem, ini]ial, Toba de piatr\),
la Albatros, av`nd-o ca lector pe regretata po-
et\ Gabriela Negreanu, care s-a sinucis c`]iva
ani mai t`rziu. Dar nu a[ vrea s\ trec repede
peste momentul debutului, a[a c\, m\car ̀ ntr-o
parantez\, vreau s\ demontez scuza unora
c\ au scris poezii pa-
triotice [i cu parti-
dul sau Ceau-
[escu pentru 

c\ altfel nu se putea debuta. Se putea, mai
greu, e drept, dar se putea! Restul e exces
de zel! Revin la partea a doua a `ntreb\rii.
E pl\cut s\ debutezi oric`nd, dac\ ai `ncre-
din]area c\ debutul va fi urmat [i de alte
c\r]i. Cred c\ mai degrab\ nu conteaz\ c`nd
`]i apar c\r]ile, conteaz\ s\ fie c\r]i care
conteaz\!

V\ place aceast\ genera]ie de tineri
prozatori? Cine v\ s`nt prefera]ii?

~n proza tinerilor de acum este mult\ auto-
biografie. Exist\ o tenta]ie greu reprimat\,
se vede, s\ poveste[ti experien]ele tale de
via]\ din c\min, primii fiori erotici, primele
`nt`mpl\ri mai deocheate, primele be]ii sau
cele mai reu[ite degust\ri de „iarb\“. Con-
struc]ia romanesc\ e l\sat\ pe mai t`rziu,
probabil. Constat la tinerii prozatori o anu-
mit\ uniform\ stilistic\, dorin]a de a fi cool,
de a [oca. {i asta este explicabil prin v`rst\
[i corijabil prin intensificarea lecturilor. Fi-
lip Florian e un nume care se deta[eaz\ din
pluton. Dar, de altfel, el nu e chiar de dou\-
zeci de ani, iar asta se simte `n maturitatea
scrisului. Am admirat lipsa de inhibi]ii a
unora, dar aceast\ lips\ de inhibi]ii m-a `m-
piedicat s\ v\d [i alte calit\]i. T.O. Bobe mi
se pare un autor ie[it din seria erotizan]ilor.

Lucian Dan Teodorovici [i Dan Lungu
s`nt, de asemenea, autori individuali-

za]i deja, autori cu vocile lor. La
ceilal]i, din genera]ia Polirom,

ca s\ zic a[a, a[tept a doua
carte.

Mi-a pl\cut r\spunsul
dvs. dintr-un interviu
mai vechi, la o `ntrebare
despre cum a]i desco-
perit voca]ia de scriitor,
de poet: „Prima dat\
c`nd am con[tientizat
ce `nseamn\ literatura,

ce ar `nsemna de fapt,
pentru mine, a fost c`nd
am v\zut o lumin\ de
apus extraordinar\,
proiectat\ pe un zid de
c\r\mid\, `n spatele ca-
sei, undeva `n plin\

var\. Am sim]it c\ lumi-
na va trece [i am sim]it
c`t de neputincios s`nt,

c`t de dezarmat `n
fa]a acestei treceri.

Atunci mi-am
spus c\ voi fi

scriitor c`nd
voi putea,

printr-o

descriere, s\ `ntorc din nou clipa, s\
rea[tern lumina aceea pe zidul de c\r\-
mid\“. Cum v-a]i descoperit voca]ia de
prozator?

Risc`nd s\ atrag ironiile unor marginali (s-a
mai `nt`mplat asta!) v\ spun, cu m`na pe
inim\, c\ m-am sim]it scriitor dintotdeauna.
De la prima carte citit\. Poate pentru c\ am
citit destul de devreme, am fost cititor gata
format `nainte de a termina clasa `nt`i. Am
avut lecturi biblice timpurii, am parcurs toa-
te, absolut toate listele cu recomand\ri de
lectur\. Am scris prima poezie `n clasa `nt`i,
am mers la multe `nt`lniri cu scriitorii din
Arad, am scris [i am citit `n tot felul de ce-
nacluri literare. Cred c\ cititul timpuriu,
`ntr-un ritm sus]inut, `]i preschimb\ per-
cep]ia despre lume. Sim]i, uneori, c\ tr\ie[ti
`ntr-o carte care se scrie odat\ cu tine. Mo-
mentul alfabetiz\rii noastre e unul cu schim-
b\ri dramatice. Intr\m `ntr-o alt\ lume. Din
paradisul simplu al copil\riei intr\m `n lu-
mea `ntortocheat\ a c\r]ilor, parcurgem „`n
conserv\“ sim]irile altora, povestirile altora,
vremurile altora. Dac\ te fascineaz\ acea lu-
me nou\, e imposibil s\ nu-]i dore[ti s\ te
ag\]i [i tu de ea, altfel dec`t prin citit, altfel
dec`t prin soliditatea unei biblioteci. A[a c\,
dac\ cite[ti mult, e inevitabil s\ vrei s\ r\s-
punzi, cumva, lecturii. S\ dai `napoi, s\ dai
la schimb. {i vrei s\ r\spunzi scriind, `nseri-
indu-te [i tu acelei lumi. Eram, p`n\ la Lin-
denfeld, un prozator f\r\ c\r]i. Poet cu c\r]i,
dar prozator f\r\ nimic scris. Sau, altfel spus,
eram un scriitor care scrisese doar poezie [i
teatru. Am scris o pies\ de teatru `n stu-
den]ie, am luat [i un premiu na]ional cu ea,
o trup\ studen]easc\ din Timi[oara a [i `n-
cercat s\ o joace, dar proiectul a fost aban-
donat. Pe de alt\ parte, cred c\, `ntr-un anu-
me fel, cel mai pur sentiment c\ e[ti scriitor
`l ai atunci c`nd nu ]i-ai [tirbit aceast\ cali-
tate cu vreo carte pe care s\-]i la[i numele.
Cam cum se `nt`mpl\ cu scriitorii de la Mu-
zeul Literaturii din Bucure[ti. De la restau-
rant, nu de la muzeu! Stau la mas\, s`nt scri-
itori, celebreaz\ mereu chestia asta. A[a c\
nu mai au timp s\ [i scrie. Cred c\ au existat
mul]i scriitori mari care nu au scris nimic.
{i, dec`t s\ fi dezam\git cu o carte proast\,
mai bine au murit cu ideea c\, odat\ cu ei,
`ngroap\ mari capodopere nescrise! Pare
paradoxal, dar cred c\ se poate [i a[a. Scri-
itorul absolut este acela care nu mai trebuie
s\ suporte [i umilin]a scrisului! Scriitor ne-
dublat de un autor! Din nefericire, c`nd la[i

`ndoielile s\ lucreze, ei, bine, atunci trebuie
s\ demonstrezi cu c`te o carte c\ e[ti scriitor.

Am recunoscut `n aciditatea [i ironia
cu care a]i creionat personajele c\r]ii
stilul jurnalistului radical, intolerant
fa]\ de impostur\. Ca jurnalist, a]i scris
neiert\tor fa]\ de multe personaje, in-
clusiv din media: Horia Alexandrescu,
Mihai Tatulici, Ion Cristoiu etc., apoi a]i
scris acel editorial „Clanul Român de
Pres\“... De aici, se na[te o `ntrebare
cu care b\nuiesc c\ v-a]i mai confrun-
tat: la „Academia Ca]avencu“ [i la
„Cotidianul“, to]i oamenii s`nt mai pre-
sus de orice `ndoial\?

P`n\ la proba contrarie, to]i s`nt buni. Eu
s`nt mai degrab\ un fraier care se las\ p\c\-
lit. Dar, `n general, nu adun mai mult de o
p\c\leal\ de la fiecare. P\c\leal\ sau m\g\-
rie, cum vre]i s\-i spune]i. Cei pe care i-a]i
pomenit au oferit de mai multe ori probe
contrarii. Eu cunosc [i activitatea de dinain-
te de ’89 a unor mari mae[tri actuali ai pre-
sei. Le [tiu la[it\]ile, complicit\]ile, limitele,
moralitatea. Am lucrat [i eu `n pres\, la
„Via]a Studen]easc\“ [i „Amfiteatru“, pe
unde au trecut mul]i dintre „marii“ ziari[ti
de azi. Cred c\ intransigen]a trebuie s\ fie
unul dintre st`lpii pe care s\ se construiasc\
noul stil de pres\ din România. S\ iert\m,
dar s\ nu uit\m ce a fost p`n\ `n ’89.

I-a]i luat ap\rarea lui Vladimir Tism\-
neanu, atacat `n mod murdar dup\
nominalizarea `n Comisia pentru con-
damnarea comunismului. Ce crede]i c\
va reu[i s\ fac\ aceast\ Comisie?

Poate c\ s`nt previzibil: `mi ap\r prietenii.
~n cazul lui Vladimir Tism\neanu, cunosc
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interviu `ntrebarea moarte n-are

„Eram, p`n\ la «Lindenfeld»,
un prozator f\r\ c\r]i“
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bine zonele din care este atacat, ra]iunile pen-
tru care s`nt lansate aceste atacuri. {i cunosc
bine calit\]ile, buna credin]\ [i probitatea lui
Vladimir Tism\neanu. Cred c\ un document
sintetic de condamnare a comunismului va
duce la un gest istoric din partea României.
Pentru c\ nu Traian B\sescu, personal, va con-
damna comunismul, ci România. Graba cu
care s-au aruncat pietrele `n direc]ia lui Volo
demonstreaz\ c\ exist\ cele mai mari [anse
s\ se produc\ aceast\ condamnare. Atacuri-
le murdare au venit din direc]ia unor oameni
murdari, care se tem c\ se va vedea partea
lor de vin\ `n r\ul f\cut de comunism.

Revenind la ideea romanului Linden-
feld, corectarea realit\]ii, dumnea-
voastr\ a]i corecta ceva la propria bio-
grafie?

Nu a[ avea prea multe de corectat. M-am
str\duit s\ corectez totul „`n timp real“. M-am
str\duit s\ nu fac lucruri de care s\ ro[esc
mai t`rziu. Am o mare realizare p`n\ `n 1989.
Nu am fost turn\tor! Consider c\ e o realiza-
re major\, care ar trebui trecut\ `n CV. De[i
au existat tentative de racolare. Asta mi se
pare o realizare extraordinar\. Cine a tr\it a-
tunci `n]elege de ce. Nu a fost un gest de
mare curaj, a fost o fric\ ambalat\ `n curaj.
Nu am scris editoriale dedicate lui Nicolae
Ceau[escu. Nu am intrat `n aparatul de par-
tid. Am f\cut [coala pe care am vrut s\ o fac,
m-am `nsurat cu cine am vrut s\ m\ `nsor,
lucrez unde am vrut s\ lucrez. Am marea
[ans\ de a face ce-mi place. Chiar a[a, mi-am
tr\it via]a cu anumit\ pasiune [i am f\cut tot
ce mi-a stat `n puteri ca s\ alimentez aceast\
pasiune. De aceea nu a[ avea mare lucru de
corectat.

Care e cel mai mare compromis pe care
l-a]i f\cut?

Nu am f\cut compromisuri majore. Cine [tie,
dac\ nu venea Revolu]ia, poate c\ a[ fi ajuns
la momentul unui compromis. De[i, dinspre
„Via]a studen]easc\“, eu deja m\ orienta-
sem ca, `n momentul dep\[irii v`rstei (era
un barem pentru presa de tineret!), s\-mi
g\sesc un loc[or la „Urzica“, unde deja co-
laboram. Era o publica]ie care nu-l avea nici-
odat\ pe Ceau[escu pe copert\. {i nici `n in-
terior!Am totu[i un compromis, inevitabil,
pe atunci: am intrat `n partid. Dar, zic, era
inevitabil, pentru c\, [ef de promo]ie fiind,
am fost `n vederile celor care f\ceau primi-
rile. „Elementele valoroase“ erau inevitabil
propuse pentru a deveni membri. Eram stu-
dent, chestia s-a `nt`mplat `n 1979, nu mi se
p\rea ceva chiar at`t de blamabil. ~n plus, ci-
neva mi-a spus c\ dac\ e[ti membru de par-
tid e[ti mai protejat de racol\rile Securit\]ii.
Oficial, pentru racolarea unui membru de
partid se cerea [i aprobarea secretarului B.O.B.
(pentru cititorii mai tineri, B.O.B. `nseamn\
Biroul Organiza]iei de Baz\). Deci nu mai
era ceva at`t de secret, astfel `nc`t chiar erai
ceva mai protejat. Am refuzat, `n anul II, o
dat\, am spus c\ nu s`nt preg\tit, a[a c\ au
fost f\cute membre de partid ni[te colege

de-ale mele, a[a spunea „propor]ia“. Tot pen-
tru cei tineri, vreau s\ spun c\ a[a era mun-
ca organizatoric\ `n PCR, astfel `nc`t se p\s-
trau mereu ni[te propor]ii pe sexe. Dar c`nd
a venit, ̀ n anul III, r`ndul unui b\rbat, musai,
nu am mai avut sc\pare, eram pu]ini b\ie]i.
Era, pe de alt\ parte, destul de haios, la [e-
din]e ne `nt`lneam profesorii [i `n alt cadru,
la Filologie se mai [i r`dea, era o atmosfer\
mai degajat\. Nu-mi ap\sa pe umeri povara
statutului.

A]i fost profesor de limba român\ la
Lugoj, apoi a]i plecat la Bucure[ti. V-a]i
dob`ndit notorietatea imit`ndu-l pe Ceau-
[escu, la Divertis. Apoi a]i prezentat
semnale editoriale la Pro Tv. C`t de
greu e pentru un „umorist“ s\ schimbe
macazul, s\ `[i construiasc\ o credibili-
tate de „om serios“, de jurnalist viru-
lent, intransigent? M\ refer, fire[te, la
percep]ia din partea publicului larg, nu
din partea celor care v\ cuno[teau `n
multiple ipostaze...

C`nd glume[ti, oamenii se `ncarc\, fa]\ de
tine, cu prejudecata c\ nu ai cum s\ fii pro-
fund, nu ai cum s\ suferi, nu ai cum s\ fii
fr\m`ntat. Am avut de luptat mult cu aceast\
prejudecat\. La prezen]a mea `n cheie co-
mic\ pe la tot felul de `nt`lniri se mai ad\uga
[i fizicul meu de fost lupt\tor. Cu at`t mai
mult nu puteai scrie versuri! Greu treceau cei
care primeau versuri de-ale mele peste apa-
ren]e. De c`nd nu mai s`nt la Divertis (de
unde am plecat `n cele mai bune rela]ii cu
toat\ lumea), mi-a fost, parc\, mai u[or. Dar
[i acum lumea se a[teapt\ mai degrab\ s\
faci o glum\ dec`t s\ te munce[ti cu o meta-
for\. Mi s-a `nt`mplat ca, atunci c`nd aflau
c\ scriu versuri, s\ fiu `ntrebat de cei cu care
discutam dac\ e vorba de epigrame! Nu am
putut s\-mi `nfr`ng latura ludic\. Am f\cut
[i c`teva farse literare, am prezentat un gru-
paj de versuri, `ntr-un Almanah al „Româ-
niei Literare“ (din 1984, mi se pare) ca fiind
scris de Cassius Clay. M\ str\duisem s\ in-
tru `n pielea marelui boxer [i versurile au
avut un mare succes, au fost recenzate chiar,
de Gheorghe Tomozei, care nu [tia c\ e far-
s\. Apoi, `n „Orizont“, la Timi[oara, inven-
tam poezii pe band\ rulant\, erau prezenta-
te ca traduceri pentru o rubric\ de poezie u-
niversal\ intitulat\ „Poemele p\cii“. Inven-
tam [i poe]i, evident. Un grupaj de poezii
„traduse“ din poe]i chinezi au ajuns [i la ga-
zeta de perete a ambasadei chineze din Bu-
cure[ti, dup\ cum mi-a spus Ioan Gro[an. E
greu s\ lucrezi `n dou\ registre, unul umo-
ristic [i unul serios. E derutant pentru opi-
nia public\. A[a c\ am l\sat-o mai moale cu
umorul, ca s\ m\ ia lumea `n serios ca scri-
itor. Acum moderez chiar o emisiune, pe
TVR 1, despre c\r]i, „Lumea cite[te“. Invi-
t\m c`te o vedet\ [i c`te un scriitor sau un om
de cultur\ [i `i punem s\ discute despre ace-
ea[i carte, citit\, `n prealabil, de ambii invi-
ta]i. Nu e o emisiune „`ncruntat\“, elitist\,
din contr\, vrea s\ conving\ telespectatorii
c\ ar mai fi ceva de citit pe lumea asta.
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S-a n\scut la
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]easc\“ [i „Am-
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Este membru
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torilor din Ro-
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Sub semn\tura

Ioan Morar a
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de versuri:

Vara indian\

(Albatros,
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de debut al U-

niunii Scriitori-

lor din România

Fumul [i spada

(Cartea Româ-

neasc\, 1989)

{ov\iala (Bru-

mar, 2000),

premiul pentru

poezie al Uniu-

nii Scriitorilor

Neru[inarea

(Brumar, 2003).
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au fost traduse
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francez\, polo-

nez\, spaniol\

[i maghiar\, `n

antologii [i re-

viste culturale.

REPERE:

`ntrebarea moarte n-are interviu

La lansarea volumului Lindenfeld a]i spus: „E pri-
mul meu roman [i mizez pe o carier\ european\ a
lui“. Ce `nseamn\ aceast\ „carier\“ european\ `n
care crede]i?

C`nd am scris cartea nu m-am g`ndit la criticul român, s\-i
fiu pe plac. Nu am plasat „chei“ de lectur\ care s\ m\gu-
leasc\ inteligen]a [i rafinamentul unora. Asta nu `nseamn\
c\ m-am str\duit s\ scriu inexpresiv. M-am g`ndit la un
cititor european educat, care s\ poat\ `n]elege ce scriu. {i
m-am purtat ca atare, nu am f\cut aluzii pe care s\ le `n-
]eleag\ numai românii, nu am vrut s\ dau fr`u liber „speci-
ficului“ na]ional. Am avut, `n acest sens, standarde de
scriitur\ pe care le-am respectat, `n general. Apoi am mai
mizat pe cariera european\ pentru c\ o serie din `nt`mpl\-
rile c\r]ii privesc minoritatea german\ din Banat, suferin-
]ele ei de dup\ r\zboi, deportarea `n Siberia, depopularea
satelor de tip Lindenfeld. Nu s-a scris prea mult despre
acest episod tragic din via]a [vabilor b\n\]eni. Cartea are

deci, pentru spa]iul german, un caracter de recuperare, de
luminare a unei istorii mai pu]in cunoscute. Iat\ o premis\
pentru un destin european al c\r]ii. Pentru c\ dac\ ai succes
`n Germania, [ansa de a fi citit `n Europa e mai mare. Am
primit o solicitare pentru dreptul de autor `n Portugalia, de
pild\. O traduc\toare de acolo a citit cartea, i-a pl\cut [i s-a
oferit s\ propun\ unei edituri acest roman.

Dar de „cariera“ româneasc\ a romanului ([i de cea
american\ – [tiu c\ relativ recent a avut loc [i o lan-
sare `n SUA a c\r]ii) s`nte]i mul]umit? Cartea a avut
de la `nceput o foarte bun\ critic\, iar `n acest an,
s`nte]i alesul „Ziarului de Ia[i“ pentru Premiul Na]io-
nal pentru Proz\ 2005, decernat anul trecut lui
Mircea C\rt\rescu [i acum doi ani Gabrielei
Adame[teanu...

Am mai spus-o `ntr-un interviu c\, `ntre a a[tepta un suc-
ces de critic\ [i unul de public, am optat, c`t am putut eu

opta, pentru cea de-a doua eventualitate. M\ bucur `ns\ c\
a pl\cut criticii, nu am avut cronici demolatoare [i nici
m\car str`mb\turi din nas. Am r\mas pl\cut surprins de
atitudinea criticilor literari care au v\zut [i au remarcat
calit\]i `n care eu am crezut. {i care au subliniat caracte-
rul cinematografic al c\r]ii, de pild\, miza pe nara]iunea cu-
rat\, scrisul alert (apropo de standardele pe care mi le-am
impus: fraza scurt\ a fost unul dintre obiective).

C`t despre Premiul Na]ional de Proz\, s`nt foarte ono-
rat de el. De pild\, pentru Premiile Uniunii Scriitorilor,
nici nu am trimis exemplare din carte, nu m\ interesa, vor-
besc foarte serios. Nominalizarea [i premierea de la Ia[i
mi se par mai importante. Pentru c\ Premiul Na]ional de
Proz\ este foarte vizibil, deja. Sper s\ r\m`n\, `n conti-
nuare, una dintre distinc]iile care `nt\resc literatura româ-
n\ contemporan\ [i care provoac\ prozatorii.

„Pentru Premiile Uniunii Scriitorilor nici nu am trimis exemplare din carte“
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Horia-Roman Patapievici, Mircea Mih\ie[ [i Ioan T. Morar, la Lindenfeld



Partea a doua a dezbaterii dedicate institu]iilor na]ionale

Aici e cultura dumneavoastr\!

Dosar realizat de
Oana Stoica

Nu [tiu care este diferen]a
artistic\ dintre un
spectacol de la un teatru
na]ional [i unul de la un
teatru ne-na]ional, dar am
o preferin]\ impulsiv\ spre
orice nu este na]ional. Asta
nu pentru c\ a[ avea
probleme cu apartenen]a
mea la o cultur\ na]ional\,
ci pentru c\ valoarea `n
art\ nu e dat\ dup\ cum
produsul artistic e
identificat drept na]ional
ori ba. Dimpotriv\, for]ata
denumire a institu]iilor de
cultur\ ca na]ionale nu
face dec`t s\ goleasc\ de
semnifica]ie cuv`ntul.

Na]ionalul are cea mai
muceg\it\ fa]\ `n teatre,
asta [i pentru c\ Teatrul
Na]ional din Bucure[ti a
fost una dintre cele mai
birocratice [i uzate
institu]ii de cultur\ din
ultimii ani.

Teatrele na]ionale au
excelat `n repertorii prost
alc\tuite, cu texte desuete
[i spectacole „m\re]e“ [i
prost jucate (amintesc
Teatrul Na]ional din
Bucure[ti sub directoratul
lui Dinu S\raru cu ale sale
Apus de soare [i O
scrisoare pierdut\, Opera
Na]ional\ din Capital\, care
nu s-a adaptat deloc la
spectacolul de oper\
modern, na]ionale care „au

disp\rut“ din peisajul
mediatic pentru c\ s-au
mul]umit doar s\ existe –
Teatrul Na]ional din Ia[i, cel
din T`rgu-Mure[ dup\
plecarea lui Victor Ioan
Frunz\, Teatrul Na]ional din
Timi[oara). S`nt [i
contraexemple, desigur. Cel
mai bun este Teatrul
Na]ional din Craiova, care,
sub conducerea lui Emil
Boroghin\ [i cu aportul lui
Silviu Purc\rete, a devenit
`n prima parte a anilor ’90
cel mai titrat teatru din
]ar\. De unde ne d\m
seama c\ omul sfin]e[te
locul… [i na]ionalul.
Dorin]a de a se afla sub
p\l\ria na]ionalului este
motivat\ p`n\ la urm\
pecuniar. Adic\ s`nt salarii
mai mari [i exist\
posibilitatea acces\rii unor
fonduri mai importante
pentru produc]ie.

I-am invitat pe directorul
celui mai cunoscut teatru
na]ional, cel din Bucure[ti,
Ion Caramitru, pentru a
vorbi despre cum va
contracara imaginea trist\
a TNB [i pe directorul
artistic al Teatrului „Radu
Stanca“ din Sibiu, una
dintre cele mai moderne [i
dinamice institu]ii de acest
gen din ]ar\, devenit\
na]ional\ `n urm\ cu doi
ani, s\ r\spund\ anchetei
„Suplimentului de cultur\“.
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dosar prob\ scris\

Virgil Flonda,
director artistic al Teatrului
Na]ional „Radu Stanca“,
Sibiu

La Sibiu, teatrul, ca structur\
institu]ionalizat\, a fost fondat
`n 1788, Sibiul fiind astfel lo-
cul `n care a func]ionat primul
teatru profesionist de pe actua-
lul teritoriu al României. Pri-
mul spectacol de teatru a avut
loc `n 1581. ~n decursul timpu-
lui, teatrul (care este un orga-
nism viu) a avut sui[uri [i co-
bor`[uri, zile de glorie [i zile
de restri[te. Cred c\ `n anii din
urm\ Teatrul Na]ional „Radu
Stanca“ a trecut printr-o pe-
rioad\ fast\. Da, spun teatrul
na]ional pentru c\, `n urm\ cu
doi ani, Teatrul „Radu Stanca“
a primit acest statut. Ce este,
de fapt, un teatru na]ional? O
institu]ie de interes na]ional
(nu unul local sau regional –
zonal), nu una pr\fuit\, un e-
lefant cu picioare de lut. Iar
statutul de na]ional ofer\ alte
posibilit\]i de salarizare ale per-
sonalului angajat [i o alt\ des-
chidere `n rela]iile interna]io-
nale.

Institu]iile de cultur\ care
au `n titulatur\ cuv`ntul na]io-
nal [i care func]ioneaz\ prost
(`nvechite, demodate, birocra-
tice) nu-[i „datoreaz\“ contra-
performan]ele doar cuv`ntului,
ci [i managementului defectu-
os. Nu trebuie suprimat cuv`n-
tul na]ional, ci schimbat mana-
gerul. Spectacolul de teatru e
o „marf\“ care trebuie produ-
s\ [i v`ndut\.

~n România s`nt foarte pu-
]ini oameni care [tiu s\ marke-
teze [i s\ cumpere produsul
cultural. C`nd se va `nv\]a [i

asta, vom deveni mult mai com-
petitivi dec`t s`ntem.

Promovarea [i v`nzarea pro-
dusului artistic s`nt la fel de
importante ca [i producerea
lui. Nu conteaz\ cuv`ntul din
numele institu]iei. Tradi]ie nu
`nseamn\ retrograd sau desu-
et, demodat sau birocratic.
Po]i s\ fii demodat sau desuet,
retrograd sau birocratic [i dac\
nu te nume[ti Teatrul Na]io-
nal, cum la fel de bine po]i s\
fii avangardist [i viu numin-
du-te Teatrul Na]ional „Radu
Stanca“.

Managerul [i echipa sa s`nt
„vinova]i“ de performan]ele sau
e[ecurile unei institu]ii de cul-
tur\. Teatrul Na]ional „Radu

Stanca“ are s\lile pline la toa-
te spectacolele pe care le joac\
[i are `n repertoriu 45 de titluri
(la Sec]iile Român\ [i Ger-
man\), fiind singurul Teatru
Na]ional din România care are
`n componen]\ [i o sec]ie ger-
man\.

Modul `n care se `mpletesc
cele dou\ culturi (român\ [i
german\) este un exemplu de
urmat [i pentru alte regiuni
multiculturale din Europa. Deci
apelativul de na]ional nu este
o piatr\ de moar\ at`rnat\ de
g`tul „bietului“ artist. Perfor-
man]a nu ]ine cont de numele
teatrului, ci de oamenii care-l
fac [i de posibilit\]ile lor. Res-
tul e vorb\ goal\.

Managerul „face“ institu]ia
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Multe institu]ii s`nt na]io-
nale. Termenul a devenit,
din p\cate, sinonim cu biro-
cratic, plictisitor, demodat.

Se d\duse la un moment dat o
hot\r`re de guvern prin care se
interzicea s\ se adauge titulatura
de na]ional pe titluri, institu]ii
[amd.

E o infla]ie de na]ional.

Totul e na]ional. ~n cazul teatre-
lor, e [i o chestiune material\.
Teatrul Na]ional ab initio `n sis-
temul mo[tenit comunist f\cea
parte din cele [ase institu]ii de
interes na]ional, asta era titula-
tura pe vremea lui Ceau[escu.
Asta aduce salaria]ilor ni[te lu-
cruri `n plus, material vorbind.
S`nt salarii mai mari cu 25% [i,
odat\ m\rit salariul la baz\, tot
ce se adaug\ cre[te `n progresie
geometric\. Iat\ de ce salariile
arti[tilor [i ale tehnicienilor din
Teatrul Na]ional, Filarmonica
George Enescu, din Muzeul Na-
]ional de Istorie, Opera Na]iona-
l\, Biblioteca Na]ional\ s`nt mai
mari. {i atunci, pe acest conside-
rent, [i celelalte institu]ii de gen,
pe bun\ dreptate, au cerut acest
privilegiu pentru c\, `n fond, cu
ce un spectacol de la Na]ional e
mai bun dec`t unul de la Bulan-
dra? {i unii, [i al]ii fac teatru.
Spectacolul e mai bun sau mai
prost `n func]ie de presta]ia re-
gizorului, a actorului, nu e un

plus de calitate care se deduce
prin na[tere, nu e un titlu mo[-
tenit. Din acest punct de vedere,
mo[tenirea de care vorbesc e le-
gat\ de o titulatur\ care nu mai
func]ioneaz\, institu]ie de inte-
res na]ional. Sigur c\ aceast\ ti-
tulatur\ au c`[tigat-o institu]iile
care f\ceau servicii de partid.
Teatrul Na]ional f\cea spectaco-
le pentru tovar\[i, la fel [i Filar-
monica, Opera Na]ional\ [i Mu-
zeul Na]ional. E cunoscut [i c\
aceste institu]ii erau `n subordi-
nea direct\ a Consiliului Cultu-
rii [i Educa]iei Socialiste. Situ-
a]ia a disp\rut, dar nu s-au pu-
tut lua aceste privilegii, aceste
drepturi c`[tigate `n trecut, pen-
tru c\ o lege nu poate avea efect
retroactiv, [i atunci au crescut
preten]iile justificate ale celor-
lalte institu]ii. Mai mult, teatre-
le na]ionale care func]ionau [i pe
vremea despre care vorbesc, la
Cluj, Timi[oara, Ia[i, Craiova,
T`rgu-Mure[, se numeau na]io-
nale, dar nu aveau acest plus la
salariu. Acum l-au ob]inut. Iat\
de ce [i Teatrul din Sibiu a ob-
]inut titulatura de na]ional, ca [i
Teatrul de Operet\. ~n Anglia
exist\ un singur teatru na]ional
[i exist\ Royal Shakespeare Com-
pany, care este cu totul altceva.
~n Fran]a exist\ un teatru na-
]ional, care este Comedia Fran-
cez\. Cam \sta e sistemul. La
noi, toat\ lumea vrea titulatura –
fie, `n cazul nostru, pentru a ob-

]ine un salariu mai bun, fie s\ se
`nnobileze cu titlul de na]ional.
Agen]ia Na]ional\ de..., Fun-
da]ia Na]ional\ pentru drepturi-
le nu [tiu cui, to]i vor aceast\ ti-
tulatur\.

Nu c\dem `n derizoriu?

Sigur c\ da. {i-a pierdut com-
plet semnifica]ia.

A]i mo[tenit un teatru
na]ional, din p\cate cu un
management defectuos.
Cum schimba]i `n percep]ia
publicului aceast\ imagine
proast\ a TNB?

Eu cred c\ ini]iativa mea din
1990 de a chema `napoi marii
arti[ti români care tr\iau `n str\-
in\tate, printre care Andrei {er-
ban, a fost bun\. Eu l-am invi-
tat pe Andrei {erban [i l-am
convins pe Andrei Ple[u s\ `l
numeasc\ director la TNB. S\
ne amintim ce era TNB `n 1989,
ce important era c\ Andrei {er-
ban a preluat direc]ia teatrului
`n 1990 [i cum, `n contextul
pierderii a 80% din public pen-
tru teatru – `n perioada aceea to-
tul era mai interesant `n afara
teatrului, un spectacol mult mai
viu dec`t spectacolul teatral –,
venirea lui Andrei {erban [i `n
special Trilogia antic\ realizat\
de el au redeschis gustul publi-
cului c\tre teatrul de anvergur\.
P\cat c\ Andrei {erban a stat
a[a pu]in, doar trei ani. Apoi au
urmat direc]iuni folosite, mai
mult sau mai pu]in, ca sinecuri,
p`n\ la venirea domnului Ion
Cojar, care a asigurat teatrului
stabilitate [i calitate. M\ refer la
repertoriu, la calitatea unor spec-
tacole. Ce s-a `nt`mplat dup\ el,
cu venirea domnului Dinu S\-
raru, a fost c\ teatrul a revenit la
vechiul sistem, s-a subordonat
politic, s-a izolat de contextul
teatral românesc, a f\cut scan-
dal c\ n-a luat premii, `ntr-o
competi]ie `n care regizorii ro-
mâni din alte teatre aveau spec-
tacole notabile. Totul a culminat
cu `ncercarea de a discredita U-
NITER-ul [i mi[carea teatral\ `n
general. Lucrul \sta nu a ]inut
[i, cum era firesc, a produs dis-
pute, procese, controale. Dar
s-au f\cut de r`s `n ochii publici
[i n-au putut s\ anihileze dru-
mul s\n\tos, chiar [i cu sincope,
al teatrului românesc. Eu am ni-
merit, `n sensul bun al cuv`ntu-
lui, la direc]ia TNB pentru o oa-
recare voca]ie pe care pretind c\
o am, pentru ceea ce mi-a pl\-
cut `ntotdeauna s\ numesc poli-
tica bunului-sim]. {i `n perioada
de ministeriat, [i anterior nu
m-am ghidat dec`t dup\ acest
principiu al bunului-sim]. Bunul-
sim] mi-a ordonat la minister o
suit\ de priorit\]i cum este pa-
trimoniul cultural na]ional, ob-
sesia num\rul unu a perioadei `n
care am fost ministru. Am f\cut
lucruri de care s`nt m`ndru, cum

ar fi salvarea Coloanei f\r\ sf`r-
[it [i restaurarea ei la parametrii
impu[i de Brâncu[i. Alt lucru im-
portant a fost m\rirea listei patri-
moniului românesc la UNESCO,
de la 8 la 30 de unit\]i de patri-
moniu. Pe baza celor 23 de do-
sare trimise de noi `n 1997, doi
ani mai t`rziu au fost aprobate
22, iar al 23-lea am`nat. E vor-
ba despre M\n\stirea Neam]u-
lui, a c\rei aprobare a fost a-
m`nat\ din cauza unei con-
struc]ii aiurea, f\cut\ `n perime-

trul de protec]ie a m\n\stirii. ~n
rest, toate siturile arheologice
romane [i dacice au intrat `n pa-
trimoniul românesc al UNES-
CO. Ca exemplu, pentru Sighi-
[oara veche, acesta a fost argu-
mentul suprem pentru a salva o-
ra[ul de la construc]ia Dracula-
land, una dintre marile t`mpenii
ale zilelor noastre, pentru c\ U-
NESCO a anun]at oficial c\ se
retrage dac\ se face acest pro-
iect. S`nt `n patrimoniu [i opt
biserici fortificate din secolele
XIII-XIV din jude]ele Sibiu [i
Bra[ov [i opt biserici din lemn
din Maramure[. Toate astea au
f\cut ca România s\ aib\ 30 de

unit\]i de patrimoniu `n lista U-
NESCO, ceea ce o duce, se pa-
re, `n primele zece ]\ri din lume
cu un asemenea patrimoniu.
Exist\ deci lucruri pe care le-am
f\cut pornind de la politica bu-
nului-sim]. Acela[i lucru m\ ghi-
deaz\ [i acum, pentru c\ un tea-
tru merge bine c`nd spectacole-
le s`nt bune [i publicul vine. Pa-
re o ecua]ie simpl\. Nu e simpl\
deloc, pentru c\ trebuie s\ con-
lucrezi pentru realizarea unui
repertoriu [i e un coeficient de

risc legat de drama-
turgia contempora-
n\. Flerul meu [i al
colegilor mei a func-
]ionat exact c`nd am
dispus s\ se joace
Comedia Ro[ie, o
pies\ care p\rea im-
posibil\ la un mo-
ment dat. {i e im-
portant s\ aducem
regizori care s\ lu-

creze cu trupa ce are talent [i
n-a fost pus\ p`n\ acum `n va-
loare. Am mo[tenit spectacole
neterminate pe care a trebuit s\
le termin\m pentru c\ e vorba
despre bani publici [i, odat\ in-
vesti]i, trebuie justifica]i. Din
toamn\ intru `n linie dreapt\ cu
produc]ii care s`nt strict ale noii
conduceri. Am [i rela]ii bune `n
lumea teatral\ european\. Ri-
chard Eyre care a fost directorul
Teatrului Na]ional din Londra,
unul dintre marii regizori ai lu-
mii, vine `n 2008 s\ monteze
aici. Petrika Ionescu e deja pe
scen\, Lynn Parker, o regizoare
t`n\r\ important\ din Irlanda, a

`nceput repeti]iile pe 3 mai. Am
impus [i dou\ proiecte noi, care
vor intra din toamn\ `n legalita-
te. La proiectul Teatrul nou cu
piese vechi lucrez cu Romulus
Vulpescu pentru aducerea mai
aproape de timpurile noastre a
unor texte scrise la `nceputurile
teatrului românesc, acum 150
de ani, [i asta poate s\ aib\ un
farmec nebun. Ca [i dramatur-
gia contemporan\ pe care am
oferit-o tinerilor regizori. Vreau
s\ ie[im pu]in din cadrul TNB,
dintre zidurile at`t de groase ca-
re `mprejmuiesc doar trei s\li –
dintre care una e aproape impo-
sibil\, cea mare, [i celelalte s`nt
prea mici, p`n\ c`nd sala Opere-
tei va reveni TNB [i va oferi po-
sibilit\]i extraordinare datorit\
geometriei ei variabile. Toate
lucrurile astea le fac pornind de
la elemente simple ale vie]ii u-
nui teatru – punerea `n valoare a
talentului actorilor, regizori im-
portan]i care s\-i ]in\ `n priz\ [i
s\ nu-i lase s\ se „specializeze“
pe anumite genuri. Sper s\ ie-
[im [i `n str\in\tate, pentru c\
TNB nu are `n acest moment, `n
afar\ de spectacolele lui Dan
Puric, care s`nt nonverbale, un
spectacol de ar\tat `n lume. Cul-
mea este c\ spectacolul Inim\
de c`ine, care ar merita acest lu-
cru, este invitat la trei-patru fes-
tivaluri [i nu putem merge din
cauza produc]iilor din aceast\
prim\var\ cu actori care joac\
`n el, dar mai putem a[tepta pu-
]in, p`n\ c`nd vom avea un por-
tofoliu de spectacole care s\ per-
mit\ acest lucru.

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

Lucra]i [i la partea de PR?

De pu]in timp avem pe cineva care a reu[it la un concurs
pentru a acoperi aceast\ parte important\ a unui teatru at`t
de mare ca TNB. Un public relations trebuie conjugat cu
[tiin]a de a intra `ntr-o comunicare real\ cu structuri teatrale
din afar\ `n care noi s`ntem deja. TNB este parte a unei noi
re]ele de teatru din Balcani, NETA, New European Theater
Action, al c\rei pre[edinte am fost ales eu, pe doi ani, de
ceilal]i 25 de conduc\tori de teatre [i festivaluri din Balcani.
S`nt [i teatre din Rusia, din Sankt Petersburg sau de la
Istanbul, dar `n special din fostele ]\ri comuniste din
Balcani, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Albania, Croa]ia,
Bulgaria [i România. Primul festival este la sf`r[itul lui mai,
la Podgorica. Vom avea tot felul de ateliere. Centrul „Ion
Sava“ va func]iona `n direct\ leg\tur\ cu ei. Deocamdat\ nu
am o finan]are precis\ de la Ministerul Culturii, dar Guvernul
a hot\r`t ca el s\ existe pe l`ng\ TNB. S`nt multe de f\cut.
TNB are 500 de angaja]i. Arat\... cum arat\. Nu a fost sp\lat
cred c\ niciodat\ de la ridicarea lui. Abia acum am `nceput.
Sper ca `n toamn\ foaierele Amfiteatrului [i ale S\lii Mari s\
fie a[a cum doresc. S\lile de regrupare, cum le numim noi,
anticamerele scenei unde actorii a[teapt\ s\ intre `n
spectacol, vor fi renovate. Au fost multe reclama]ii legate de
starea toaletelor, pe care le-am ref\cut. Am mo[tenit un

vapor ruginit cu o cal\
imens\ [i a c\rui
cur\]are [i `ngrijire
cost\ enorm. Sala de
Operet\ are nevoie de
repara]ii de milioane
de euro pentru a putea
fi pus\ din nou `n
func]iune. Teatrul
trebuie consolidat.
S`nt multe de f\cut.

Ion Caramitru, director al Teatrului Na]ional din Bucure[ti, fost ministru al Culturii

„Aceast\ titulatur\ au c`[tigat-o institu]iile
care f\ceau servicii de partid“

„Vreau s\ ie[im pu]in din cadrul
TNB, dintre zidurile at`t de
groase care `mprejmuiesc doar
trei s\li – dintre care una e
aproape imposibil\, cea mare,
[i celelalte s`nt prea mici...“
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Coresponden]\ de la
Oana Stoica

Str\zi decopertate, cl\diri `n
renovare, demolare, praf,
macarale, muncitori cam

pu]ini… Sibiul este `n aceste zi-
le `n [antier. Ora[ul se preg\-
te[te s\ fie `n 2007 Capital\ Cul-
tural\ European\. P`n\ atunci
`ns\, `ntre 23 mai [i 4 iunie se
desf\[oar\ Festivalul Interna]io-
nal de Teatru (FITS) – pe scene,
`n cet\]i, dar mai ales `n ora[, `n
pie]e, pe str\zi, `n parc\ri [i
parcuri. Cum spunea un actor,
peste tot `n Sibiu te afunzi de-
acum `n teatru p`n\ la glezne.
Teatrul `n [antier `mi aminte[te
de spectacolul lui Vlad Mugur,
Hamlet. Acolo actorii nu con-
struiau nimic, aici teatrul se
construie[te `n ora[. Sibiul se
preg\te[te s\ arate bine la `nt`l-
nirea cu madam Europa, iar Fes-
tivalul Interna]ional de Teatru `[i
construie[te structura de anul vi-
itor, sub egida „~mpreun\?!“.
{i au fost primele zile…

Dansul  face  festivalul

Prima parte a FITS a `nclinat
balan]a `n favoarea altor arte ale
spectacolului dec`t teatrul. Mu-
zica, dansul, spectacolele-lectu-
r\ din sezonul rusesc [i confe-
rin]ele au avut la Sibiu repre-
zenta]ii mai incitante dec`t spec-
tacolele de teatru. Trupa austra-
lian\ Circa a prezentat un per-
formance mixt de dans [i gim-
nastic\, cu elemente de trapez
extrem de dificile. De departe
cel mai apreciat spectacol de
dans din prima jum\tate a Festi-

valului, The Space Between, este
un studiu acrobativ despre re-
la]iile interumane. Dragoste, tan-
dre]e, nevoie de tandre]e, gelo-
zie, tr\dare, dificultatea armoni-
z\rii `n cuplu, dar [i singur\tate
neputincioas\ s`nt exprimate `n
aceste acroba]ii spectaculoase,
cu prize dificile, multiple, conse-
cutive, extrem de solicitante pentru
cei trei protagoni[ti, care le exe-
cut\ `ns\ impecabil pe fundalul
muzicii melancolice a lui Jacques
Brel [i par]ial pe ritmurile in-
dustriale ale lui Aphex Twin [i
DJ Shadow.

Moartea  `n  varianta  oold  mann

Spectacolul austriacului Klaus
Obermaier – Vivisector – este
unicat `n Festival, datorit\ mix\-
rii coregrafiei cu proiec]ii video
pe corpul dansatorilor, `ntr-o
poveste SF despre identitatea o-
mului-ma[in\, locuitor al Terrei
`n secolul XXI, produs al experi-
mentelor tehnologiei avansate.
Acest cyberman ajunge s\ `n-
ghit\ omul, s\-l includ\ cumva
`n structura lui robotic\. Bazat
exclusiv pe proiec]ii [i muzic\,
f\r\ lumin\ de scen\, spectaco-
lul lui Obermaier presupunea o
dexteritate demn\ de un neuro-
chirurg `n proiectarea imagini-
lor pe trupurile deseori contor-
sionate ale dansatorilor. {i aici
austriacul a f\cut cuno[tin]\ cu
cyberman `n varianta mioritic\.
Unul dintre fotoreporterii din
sal\, trimis poate pentru prima
dat\ la teatru de ziarul cu prici-
na, a fotografiat nestingherit, cu
blitz, `n timpul reprezenta]iei.

Exact la apusul viziunii apo-
caliptico-[tiin]ifice a lui Oberma-
ier, un proiect de dans din India
[i Spania redescoper\ r\d\cinile
comune din secolul al XI-lea din
cele dou\ culturi, prin ceea ce au
ele elitist ̀ n arta mi[c\rii: Kathak
meets FLAMENCO. Spectacolul
mizeaz\ pe cele dou\ dansuri
temperamentale, bazate pe im-
proviza]ie, care alterneaz\, sus-
]inute auditiv de muzicieni din
ambele tabere, [i care `[i conto-
pesc, alunec`nd dintr-unul `n al-
tul `ntr-o reprezenta]ie ce a ]inut
spectatorii chiar [i pe ploaie
timp de dou\ ore `n curtea Mu-
zeului de Istorie. Aici, ca [i `n
alte spa]ii deschise, s-au montat
deja scenele [i gradenele cum-
p\rate pentru 2007, astfel `nc`t
aspectul primitiv al Sibiului de-
molat [i excavat se altoie[te cu
aceste amenaj\ri scenice, `ntr-o
scenografie postmodern\, ofer-
tant\ pentru spectacol. Oricum,
pl\cut\ [i coerent\ ca estetic\,
de[i `nt`mpl\toare… Lucru pe
care nu pot s\-l spun `ns\ despre

un alt spectacol, Henshin, co-
produc]ie a japonezilor de la
Kanazawa Butoh Kan [i a aus-
triecilor de la Theater ASOU.
Spectacolul ar fi trebuit s\ pre-
zinte metamorfoza dup\ Kafka
`n varianta Butoh. Din p\cate,
nu e nici metamorfoza, nici Bu-
toh, ci doar Kafka [i un g`ndac
care trop\ie m\runt.

~n aceea[i not\ monoton\
s-au prezentat [i armenii de la
Yerevan State Pantomime Thea-
tre cu Sheranic, un basm na]io-
nal frumos colorat [i doar at`t.
Mai pu]in colorat, dar mult mai
spectaculos [i bine reprezentat a
fost un mit mexican – Dansul
mor]ii –, inspirat din cultul ce-
lor du[i din aceast\ lume [i pre-
zentat `n Cetatea Cisn\dioara de
Teatro Inercia. Dansatorul este
moartea, `n varianta old man, cu
m\[ti spectaculoase combinate
cu austeritatea costumului care
abia `i acoper\ trupul [i mi[c\ri
care se `nfr\]esc cu cele ale lui
Ryszard Cieslak din Prin]ul con-
stant.

Regizorul Andrei {erban [i-a lansat la
FITS volumul O biografie (Polirom, 2006).
{i cum {erban a fost rugat s\ vorbeasc\
despre carte, teatru [i via]\, regizorul a ex-
plicat `n primul r`nd titlul volumului. A-
cesta spune c\ are mai multe biografii [i a
ales s\ dezv\luie pentru public una sin-
gur\. Regizorul lucreaz\ intens acum `n
România la dou\ spectacole. {erban spune

c\ a ales pentru
Teatrul

Na]ional
din

Cluj
un 

text de Sarah Kane pentru c\ este un lux.
„Pe Broadway, o produc]ie teatral\ cost\
mult [i nu po]i s\ nu te `ntrebi cum va fi
primit de public un spectacol. Nu po]i s\
`]i permi]i s\ faci ceva experimental, radi-
cal precum piesele lui Kane.“

Pe de alt\ parte, Constantin Chiriac, di-
rectorul Teatrului Na]ional „Radu Stanca“
din Sibiu, l-a invitat pe Andrei {erban s\
monteze un spectacol „cuminte“, pentru c\
la Sibiu s`nt prea multe produc]ii shocking.
{erban a ales atunci Pesc\ru[ul de Cehov,
`ntr-o nou\ traducere: a Mariei Dinescu.
Spectacolele vor avea premiera oficial\ `n
august, iar premiera oficial\ a Pesc\ru[u-
lui va deschide `n ianuarie 2007 manifes-
t\rile dedicate programului „Sibiu – Capi-
tal\ Cultural\ European\“.
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TVR a decis s\ caute
cel mai mare român
al tuturor timpurilor
Televiziunea Român\ a ini]iat s`mb\t\, 27 mai, cel mai
mare proiect na]ional de identificare a valorilor, ac]iunilor [i
personalit\]ilor care au conturat, de-a lungul anilor, profilul
cultural [i na]ional al românilor. Postul public de
televiziune `i provoac\ pe telespectatori la un exerci]iu de
identitate [i sinceritate, la o recunoa[tere a celor mai
importante personalit\]i române[ti ale tuturor timpurilor.

„Dincolo de obiectivul imediat de a descoperi o figur\-simbol
a României, prin «Mari Români», vrem s\-i readucem `n a-
ten]ia publicului pe oamenii cu adev\rat valoro[i, pe cei ale
c\ror performan]e au scris istoria ]\rii. Pe cei care, prin in-
ven]ii, crea]ii, pasiune [i voin]\, au schimbat dimensiunile [ti-
in]ei, istoriei, sportului etc. Nu pe cei mai faimo[i [i nici pe cei
crea]i de rating-urile de televiziune. Totodat\, realiz`nd acest
proiect, televiziunea public\ `[i propune [i `[i asum\ o miz\
mai generoas\: redob`ndirea statutului de formator al opiniei
publice, prin expunerea [i analizarea st\rii actuale a socie-
t\]ii“, a declarat Tudor Giurgiu, pre[edintele-director general
al TVR.

G\zduit de C\t\lin {tef\nescu, Irina P\curariu, Gianina Co-
rondan [i Radu Naum, programul „Mari Români“ se desf\-
[oar\ `n dou\ etape: nominaliz\rile [i votul. Campania de no-
minalizare a fost lansat\ `n data de 27 mai 2006, `n cadrul u-
nui program-eveniment. Nominaliz\rile se vor putea face ape-
l`nd gratuit un num\r de telefon fix, acces`nd site-ul www.mari-
-romani.ro, o adev\rat\ enciclopedie virtual\, sau trimi]`nd un
SMS, cu tarif normal. Mai `nt`i, vor fi anun]ate cele 100 de per-
sonalit\]i care au ob]inut cele mai multe nominaliz\ri din par-
tea telespectatorilor, urm`nd s\ `i cunoa[tem apoi pe cei 10
români care vor intra `n cursa pentru titlul de „cel mai mare ro-
mân al tuturor timpurilor“. Este momentul `n care se d\ startul
celei de-a doua etape.

~n perioada iulie-august se vor realiza 10 documentare,
c`te unul pentru fiecare dintre cei 10 finali[ti. ~n septembrie [i
octombrie, pe parcursul a 5 s\pt\m`ni, cei 10 competitori vor
putea fi sus]inu]i de telespectatori `n cadrul unor dezbateri
transmise `n direct de TVR 1. ~n data de 21 octombrie, Tele-
viziunea Român\ va transmite `n direct spectacolul final al
proiectului „Mari Români“, show `n care va fi desemnat cel mai
valoros român al tuturor timpurilor.

Formatul acestui proiect apar]ine BBC [i s-a bucurat de
succes `n toate ]\rile `n care a fost adaptat: Germania, Marea
Britanie, Finlanda, Canada, Olanda, Fran]a, SUA, Africa de
Sud, Republica Ceh\. Fiecare dintre acestea a ob]inut, astfel,
un clasament al marilor personalit\]i autohtone. ~n vederea
realiz\rii unei ierarhii mondiale, BBC definitiveaz\, `n prezent,
formatul unui program `n care protagoniste vor fi, prin figura
celui mai valoros om al na]iunii respective, toate ]\rile care au
preluat acest proiect.

Pe parcursul a cinci luni, perioada de derulare a acestui
proiect, Televiziunea Român\ `[i propune s\ dezv\luie [i s\
creeze atitudini, s\ se transforme `ntr-un forum al dialogului [i
al dezbaterii despre valoare, identitate [i demnitate na]ional\.

Festivalul Interna]ional de la Sibiu
ne descoper\ „Teatrul-[antier“

Biografiile lui Andrei {erban

Henshin, coproduc]ie Kanazawa
Butoh Kan [i Theater ASOU

Vorba, sufletul comunic\rii
Conferin]a lui Mircea Dinescu a st`rnit a[tept\ri nedumerite
gra]ie [i temei, [i discursului, [i Festivalului – „~mpreun\?!“.
Numai c\, nedumerit probabil el `nsu[i de aceast\ tem\, Dines-
cu a citit pamflete [i poezii unui public numeros care l-a ascul-
tat de sus, de jos [i de pe jos [i care, la partea cu `ntreb\rile,
s-a dovedit interesat aproape numai de domeniul d`mbovi]ean al
boerului Dinescu [i de vinurile sale. Am re]inut dintr-unul din-
tre pamfletele sale o fabul\ izvor`t\ dintr-un fapt real: c`nd `n
Slobozia venir\ oficialii Uniunii la o inspec]ie neao[ european\,
oficialii locali au constatat c\ veceurile Prim\riei nu corespund
normelor unionale `n vigoare. Drept urmare, au angajat un om
care, `n timpul vizitei de lucru, trebuia s\ stea `n veceuri [i, `n
cazul `n care cineva ar `ncerca s\ intre, s\ strige „Ocupei[\n!“.

Henshin, coproduc]ie Kanazawa
Butoh Kan [i Theater ASOU

C\t\lin {tef\nescu [i Irina P\curariu, dou\ dintre gazdele
programului „Mari Români“



Rave l
Am cump\rat ultimul roman al lui Jean Echenoz, intitulat
simplu Ravel, a[a cum cump\r multe c\r]i despre
muzic\, incitat de o cronic\ elogioas\ din „Le Monde“,
urmat\ de altele `n presa muzical\ francez\. L-am citit
abia noaptea trecut\, f\r\ s\ m\ pot desp\r]i de el p`n\
spre orele dimine]ii, c`nd l-am terminat, dup\ ce, scriind
despre cei doi prieteni, Benedetti Michelangeli [i
Celibidache, am rev\zut concertele lor raveliene p\strate,
din fericire, pe video. Toat\ aceast\ introducere – pentru
a v\ `ndemna s\ citi]i romanul lui Echenoz sau s\
insista]i pe l`ng\ editorii români s\-l publice `n traducere.

30 de ani
de experien]\
spa]ial\. Un

dinamizator de
spa]ii teatrale,

un energizant care
a f\cut istorie.

Jean- Guy Lecat, sce-
nograful care a cola-
borat cu Peter Brook

timp
de

25
de ani, a

]inut un workshop

`n cadrul Festivalului In-
terna]ional de Teatru de
la Sibiu. Din 1967, a cre-
at scenografia `n peste
100 de mont\ri.

A realizat decorul,
costumele [i light-de-
signul pentru Jean Vilar,
Jorge Lavelli, The Living
Theatre, La MaMa,
Jean-Marie Serreau, Lu-
ca Ronconi, Jean-Louise
Barrault etc. A conceput,
a reconstruit teatre, a
animat spa]ii de specta-

cole `n `ntreaga lume.

}ine workshop-uri [i con-

ferin]e `n care spa]iul

teatral e decupat `n parti-

cule dramatic vizuale [i

reconstruit `n func]ie de

cele mai simple [i puter-

nice detalii. ~i `nva]\ pe

cei cu care lucreaz\ s\

g`ndeasc\ organic struc-

tura compozit\ a unui

spa]iu, tensiunea [i evo-

lu]ia lui. A transformat o

sta]ie de metrou pentru

unul dintre spectacolele

lui Brook, spa]io-graful

cel mai fin al loca]iei tea-

trale contemporane.

G`ndirea regizorului este

dramatic spa]ial\, iar

Jean-Guy Lecat `i

con]ine conflictualitatea.

Peter Brook cite[te arhi-

tectural un text. ~i vizuali-

zeaz\ intr\rile [i ie[irile.

Pentru Brook, experien]a

teatrului `nseamn\ expe-

rimentare a spa]ialit\]ii,

cea a actorului [i, impli-

cit, a spectatorului.

Spa]iul stimuleaz\ [i di-

rec]ioneaz\ actul privirii,

adic\ exact ceea ce d\

dimensiune teatrului.

Dup\ cum sus]ine Geor-

ge Banu `n Peter Brook.

Spre teatrul formelor

simple (Polirom, UNI-

TEXT, 2005), „Brook cul-

tiv\ o estetic\ a apropie-

rii `ntre public [i actori. ~n

numele apropierii, la

Bouffes du Nord, teatrul

lui Brook, elementele de

separare s`nt reduse la

maximum, astfel `nc`t pu-

blicul [i actorii aproape

c\ se ating. F\r\ a se

confunda `ns\. C\ci o li-

nie de demarca]ie circu-

lar\, modulabil\, se de-

seneaz\ totu[i: publicul

[i actorii nu se amestec\,

ei se recunosc unii `n

ceilal]i“. Acest teatru

aproape este mediat de

crea]iile scenografice ale

lui Jean-Guy Lecat.

~ntr-o cultur\ teatral\

precar\ ca a noastr\, cu

extrem de pu]ine studii

de specialitate, cu o ana-

liz\ a scenografiei care

con]ine doar c`teva r`n-

duri la sf`r[itul cronicii,

prezen]a lui Jean-Guy

Lecat este esen]ial\ pen-

tru percep]ia integral\ a

spectacolului. Dac\

Brook opteaz\ perma-

nent pentru spectacolul

rotund, Jean-Guy Lecat

ac]ioneaz\ spa]ial

aceast\ rotunjire, o face

vizibil\. Spa]iul contem-

poran (cluburile, halele,

mall-urile, fabricile deza-

fectate, scenele clasice)

relocalizeaz\ teatrul `n

interiorul existen]ei coti-

diene, `n mijlocul unei

corpora]ii de consumatori

care au nevoie de expe-

rien]e mult mai directe.

C\ci, spune Brook,

„Ast\zi ceea ce intere-

seaz\ e s\ ascult\m o is-

torie povestit\ de oameni

situa]i la nivelul nostru“.

Iar acest nivel presupune

un schimb de spa]ii ac-

tor-spectator.

Spa]iul vital

Vizibil perfect documen-
tat, p`n\ la detaliul unei
c\r]i po[tale din cores-

ponden]a lui Ravel, Echenoz a
compus asemenea unei piese
muzicale o mic\ bijuterie roma-
nesc\ ([i nu de via]\ roman]at\),
`n termeni la mod\ echivalentul
unei docu-drama, din care s-ar
putea extrage perfect un scena-
riu de film despre ultimii zece
ani de via]\ ai compozitorului.
Preg\tirile de plecare `n 1928,
`n primul [i ultimul lui turneu
american, cu un Ravel relativ fi-
rav, dar mai mult dec`t pre-
ten]ios fa]\ de imaginea lui, des-
chid romanul. „La cei 52 de ani
ai s\i, `n culmea gloriei, `mpar-
te cu Stravinski rolul celui mai
apreciat muzician al lumii [i
portretul s\u putea fi v\zut ade-
sea `n ziar. E normal dat fiind
fizicul s\u: fa]a ascu]it\, ras\
cu grij\, deseneaz\, `mpreun\
cu nasul lung, sub]ire, dou\ tri-
unghiuri a[ezate perpendicular
unul peste altul. Privire `nchis\,
vie, nelini[tit\, spr`ncene groa-
se, p\rul dat pe spate [i l\s`nd la
vedere o frunte larg\, buze sub-
]iri, urechi cl\p\uge, lipsite de
lob, tenul mat. Distan]\ elegan-
t\, simplitate plin\ de curtoazie,
polite]e rece, nu neap\rat vorb\-
re], el este un om sec dar [ic, la

patru ace 24 de ore din 24“. Ba-
gajele: „Pe l`ng\ o valiz\ bleu,
`ndesat\ v`rf cu Gauloises, cele-
lalte con]in, de exemplu, 60 de
c\m\[i, 24 de perechi de pan-
tofi, 75 de cravate [i 25 de pija-
male care, ]in`nd cont de princi-
piul p\r]ii ce reprezint\ `ntre-
gul, dau o idee de ansamblu
garderobei sale“.

Pe pachebotul luxos, France,
ce traverseaz\ Atlanticul `n nu-
mai [ase zile, prezen]a lui este
s\rb\torit\ [i, `ntr-un recital
surpriz\, i se c`nt\ „sonata pe
care Ravel a terminat-o anul a-
cesta, dedicat\ lui Hélčne [i in-
terpretat\ `n prim\ audi]ie de el
`nsu[i, cu Enesco la vioar\, ca
`ntotdeauna `n sala Érard, `n lu-
na mai“. Concerteaz\ pe vapor,
prilej pentru un alt portret ex-
presiv, fiindc\ nu are „m`ini a-
dev\rate de pianist [i, de altfel,
nu posed\ o tehnic\ aleas\, se
vede bine c\ nu exerseaz\, c`nt\
rapid, `mpiedic`ndu-se tot tim-
pul. C\ st\p`ne[te at`t de ne`n-
dem`natec un pian se explic\ prin
lenea de care nu s-a desprins
niciodat\ `ncep`nd din copil\-
rie: el, at`t de slab, nu are chef
s\ se oboseasc\ cu un instru-
ment at`t de greu. {tie bine c\
execu]ia unei piese, `n special
una lent\, cere consum de for]\

fizic\, de care prefer\ mai bine
s\ se dispenseze... Pe scurt,
c`nt\ prost, dar, `n fine, c`nt\“.
Jum\tate din cele 120 de pagini
ale romanului lui Echenoz de-
scriu un Ravel `nc`ntat p`n\ la
exces de succesul [i recunoa[-
terea sa `n lumea american\, din
California p`n\ `n Canada.

Cealalt\ jum\tate a romanu-
lui descrie lenta sa degradare fi-
zic\, p`n\ la atrofierea cerebral\
ce-i va determina moartea. Nu
`nainte de a evoca momentele de
inspira]ie [i destinul capodope-
relor de maturitate, Bolero-ul [i
cele dou\ concerte pentru pian.
Dansatoarea Ida Rubinstein era
la originea primului proiect, ce-
r`ndu-i ini]ial s\ orchestreze
pentru un balet c`teva piese din
suita Iberia a lui Albéniz. Ravel
a preferat `n cele din urm\ s\
compun\ el `nsu[i. Pornind de
la o fraz\ muzical\ „pe care s\

o repete de mai multe ori, dar
f\r\ s\ o dezvolte, f\c`nd doar
orchestra s\ creasc\ intensitatea
[i grad`nd aceast\ intensitate c`t
mai bine... Pe scurt, este ceva ce
se autodistruge, o partitur\ f\r\
muzic\, o fabric\ orchestral\ f\-
r\ obiect, o sinucidere a c\rei
arm\ este doar extinderea sune-
tului“. Echenoz introduce `n ro-
man [i un episod cu Toscanini,
ce ar fi dirijat Bolero-ul `ntr-un
tempo de dou\ ori mai repede
dec`t era marcat `n partitur\.
„C`nd `l c`nt `n tempoul dum-
neavoastr\, nu mai are nici un
efect“, i-ar fi explicat Toscanini
compozitorului, Ravel r\spun-
z`ndu-i rece: „Bine, atunci nu-l
mai c`nta]i“!

Ravel a compus cele dou\
concerte de pian `ntr-un singur
an, altern`nd `ntre cel pentru
m`na st`ng\, comandat de pianis-
tul Paul Wittgenstein, a c\rui m`-

n\ dreapt\ fusese amputat\ `n
timpul primului r\zboi mondial,
[i cel `n sol major, g`ndit pentru
el `nsu[i. Concertul avea s\-i
displac\ lui Wittgenstein, care a
profitat de exclusivitatea de a-l
interpreta timp de [ase ani, pen-
tru a-l modifica `n numeroase
detalii. La premiera vienez\,
Ravel, neprevenit, ref\cea iden-
tic cu Wittgenstein scena ce-l
desp\r]ise de Toscanini.

La 57 de ani, un accident cu
taxiul `n care circula la Paris [i
como]ia survenit\ au accelerat
aparent un proces de declin fizic
[i psihic. ~n 1937 Ravel disp\-
rea, aminte[te Echenoz `n fina-
lul docu-dramei sale, f\r\ s\ la-
se „vreun testament, nici o ima-
gine filmat\, nici cea mai mic\
`nregistrare a vocii sale“. Cu re-
zerva c\ muzica sa era deja un
testament...

P.S.: Confirmare de primire. Re-
dac]ia mi-a `nm`nat scrisoarea unui
muzicolog bucure[tean recent
`ntors din Statele Unite. Fac mea
culpa pentru o informa]ie gre[it\,
comunicat\ `ntr-o scrisoare prece-
dent\: vizita sa a fost finan]at\ de
o companie privat\ de televiziune,
[i nu de Institutul Cultural Român.
Altfel, `mi p\strez convingerile.
Pentru a educa muzical genera]iile
noi, difuzarea unui film la televi-
ziune nu mai e suficient\. Muzico-
logii, instrumenti[tii trebuie s\-[i
educe viitorul public, merg`nd ei `n
[coli [i universit\]i. A[a cum se
procedeaz\ azi `n lumea anglo-
saxon\. Sus]in `n continuare [i c\
nici o mare editur\ nu a publicat `n
2005 vreo monografie despre Enes-
cu demn\ de a fi oferit\ [i unui pu-
blic occidental. ~n ce prive[te capa-
citatea mea de a m\ exprima `n
limba român\ [i Oedipe-ul de la
[Universitatea] Illinois, r\m`ne cum
am scris...
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

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

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

Visul unei
nop]i de var\,
regia Peter
Brook

Ravel la pian `n cursul unei serate organizate cu ocazia zilei lui de na[tere, `n Statele Unite, la 7 martie 1928. ~n picioare,
`n extremitatea dreapt\ a fotografiei, George Gershwin.



A[a s-a `nt`mplat `n acest
an. Climatele lui Nuri
Bilge Ceylan mi s-a p\-

rut o telenovel\ cu c`teva sec-
ven]e, s\ nu spun cadre, ̀ ntr-ade-
v\r reu[ite, dar autorul lui are
deja `n bibliotec\ Premiul Spe-
cial al Juriului (pentru Uzak).
Les Lumičres du Faubourg e sub
ceea ce face Aki Kaurismäki `n
mod normal, de fapt acesta mi
s-a p\rut obosit [i repetitiv, dar
e un obi[nuit al Cannes-ului,
unde a fost premiat [i acum doi
ani, pentru Omul f\r\ trecut.
Exemplele ar putea continua, dar
n-o s-o fac aici, tocmai ca s\
pot vorbi despre ceea ce mi-a
pl\cut cel mai mult – pe l`ng\
ma[ini – la cea de-a 59-a edi]ie
a festivalului. Mi-au pl\cut c`-
teva filme pe care a[ putea s\ le
str`ng sub aceea[i umbrel\. Pal-
maresul meu. O s\ le iau ̀ n ordi-
nea `n care le-am v\zut (s\ ve-
de]i c\ s`nt pu]ine), dar s\ [ti]i
c\ o s\ revin la ele `n s\pt\m`-
nile urm\toare. Volver de Pedro
Almodóvar – spaniolul a des-
chis acum doi ani festivalul cu
La mala educación, `n afara com-

peti]iei, film care i-a `mp\r]it pe
critici `n dou\ tabere. ~n acest
an, Almodóvar a cucerit unani-
mitatea, fanii lui salut`nd re`n-
toarcerea (precum titlul) la co-
medie, la eroinele sale, la re-
giunea La Mancha (natal\), la
actri]ele Carmen Maura, Pene-
lope Cruz [i Lola Dueńas. Vol-
ver e un film foarte personal, de
familie. Nu numai pentru c\ su-
rorile lui Almodóvar au fost co-
optate `n echip\, ci [i pentru
faptul c\ nicic`nd provocatorul
cineast n-a fost mai tandru [i
mai recunosc\tor fa]\ de tema
maternit\]ii [i fa]\ de femeie.
Volver e viu, colorat, tr\snit,
trist, haios, pe scurt, uman. {i
`i d\ lui Penelope Cruz ocazia
s\ fac\ cel mai bun rol al s\u de
p`n\ acum.

Red  Rooad,  pe  muchia  dintre
policier  [i  thriller

Am v\zut `n competi]ie un foar-
te bun film sco]ian – de debut,
lucru rar pentru competi]ia ofi-
cial\. Intitulat Red Road, filmul
a fost realizat de Andrea Arnold

(Oscar `n 2004 pentru scurtme-
trajul Wasp) [i este povestea u-
nei femei care lucreaz\ la servi-
ciul de supraveghere video din
Glasgow. Sarcina ei este s\ su-
pravegheze un cartier cu ajuto-
rul mai multor camere video.
Foarte bine condus, printr-un
montaj eficient, str`ns, cu mult\
aten]ie la detalii (privirea con-
centrat\ a eroinei nu tr\deaz\
nici un g`nd), filmul porne[te ca
o reeditare a lui Blow-Up de An-
tonioni, dar `[i ]ine bine secre-
tele `n fr`u, pentru a nu l\sa
dec`t la final pu]in loc catharsi-
sului. C\ci b\rbatul pe care fe-
meia `l urm\re[te obsesiv nu e
doar un fost pu[c\ria[ eliberat
pentru bun\ purtare [i care e
poate pe punctul de a comite un
nou delict, ci cel care i-a ucis
so]ul [i fiica. Pe muchia dintre
policier [i thriller, cu o aur\ sexy
ce cre[te mereu `n amploare,
filmul se dezv\luie p`n\ la urm\
ca o dram\ uman\ despre de-
p\[irea traumelor trecutului,

dram\ ce respinge compromisu-
rile, dar care devine con[tient\
de faptul c\ uneori `ntre cel care
gre[e[te [i cel care sufer\ exist\
o ecua]ie complicat\, cu multe
necunoscute subtile.

Filmul  lui  Porumboiu
e  haios  [i  de[tept

A fost sau n-a fost? de Corne-
liu Porumboiu este filmul româ-
nesc pe care l-am iubit cel mai
mult la Cannes anul acesta. (Ce-
lelalte dou\ filme române[ti
prezentate s`nt Cum mi-am pe-
trecut sf`r[itul lumii de C\t\lin
Mitulescu, `n sec]iunea „Un
Certain Regard“, [i Marilena de
la P7 de Cristian Nemescu, `n
„Semaine de la Critique“). Fil-
mul lui Porumboiu, prezentat `n
„Quinzaine des Réalisateurs“ [i
distins cu Premiul Label Euro-
pa Cinemas, e haios [i de[tept,
`n]elept [i sensibil, iar mesajul
lui u[or de priceput de str\ini:

ce rost are s\ ne ag\]\m cu fu-
rie de trecut [i s\ refacem cro-
nologia la minut a Revolu]iei
(sau a istoriei) dac\ nu [tim s\
`nv\]\m ce trebuie? Acela[i me-
saj de `mp\care cu trecutul `l
transmite [i filmul lui C\t\lin
Mitulescu, dar la Porumboiu mo-
dalit\]ile de expresie s`nt mai
noi [i mai directe.

Babel e  o  oglind\  a  lumii
`n  care  tr\im

Babel de Alejandro González
Ińárritu a fost pe c`t de a[teptat
pe at`t de iubit de critici. Mi-a
pl\cut [i mie foarte mult. Reali-
zat dup\ scenariul lui Guiller-
mo Arriaga (care a scris celelal-
te dou\ filme ale mexicanului,
Amores perros [i 21 de grame),
Babel `mplete[te patru pove[ti
petrecute `n Maroc (primele do-
u\), grani]a dintre Mexic [i Sta-
tele Unite, respectiv Japonia.
Mitul biblic e introdus `n tema

prezentului, `n tema lipsei de
`n]elegere [i comunicare nu nu-
mai `ntre culturi, ci [i `ntre oa-
meni, ne`n]elegere sc\pat\ din
fr`ie odat\ cu apari]ia paranoiei
cu terori[tii. Cu un Brad Pitt ne-
maipomenit de re]inut [i puter-
nic, cu o Cate Blanchett `n nota
ei obi[nuit\, grav\, conving\toa-
re, cu actori mexicani, ameri-
cani, japonezi, profesioni[ti [i
neprofesioni[ti, copii marocani
[i americani, cu muzica lui Gus-
tavo Santaolallo care leag\ dis-
tan]ele [i pove[tile ca o f`[ie sub-
]ire de piele, cu dramatismul [i
sensibilitatea rupte din real, cu
amestecul – obi[nuit de-acum –
de hazard [i coinciden]e, Babel
e o oglind\ a lumii ̀ n care tr\im,
una str`mb\, a c\rei unic\ [ans\
de redresare este, oric`t ar p\rea
de telenovelistic, numai iubirea.

Despre Marie Antoinette de
Sofia Coppola, care face parte de
asemenea din palmaresul meu,
o s\ scriu separat alt\ dat\. Pen-
tru c\ e de vorbit.
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Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

Pe l`ng\ Premiul Europa Cinemas, lung-
metrajul lui Corneliu Porumboiu (foto
st`nga sus), A fost sau n-a fost, prezentat
`n cadrul sec]iunii „Quinzaine des Réalisa-
teurs“, a primit, la ceremonia de `nchidere
a Festivalului de la Cannes, Premiul Ca-
mera d’Or pentru debut. Creat\ `n 1978
de Gilles Jacob, distinc]ia revine celui mai
bun film de debut prezentat `n selec]ia ofi-
cial\, la „Semaine de la Critique“ sau la
„Quinzaine des Réalisateurs“.

Corneliu Porumboiu a fost la Cannes [i
`n 2004, c`nd a luat premiul al doilea al
sec]iunii „Cinéfondation“ cu scurtmetrajul
studen]esc C\l\torie la ora[. Apoi, a fost
selectat la „Résidence du Festival“, un
program de dezvoltare a proiectelor cine-
matografice. A fost sau n-a fost? este unul
dintre cele dou\ scenarii pe care le-a scris
`n timpul reziden]ei. ~n România, filmul a
avut premiera pe 2 iunie, `n deschiderea
Festivalului Interna]ional de Film Transil-
vania de la Cluj. Corneliu Porumboiu nu

este `ns\ singurul român premiat la aceast\
edi]ie a Festivalului de la Cannes. Actri]a
Dorotheea Petre (foto st`nga jos) a primit
premiul de interpretare al sec]iunii „Un
Certain Regard“ pentru rolul s\u principal
din filmul Cum mi-am petrecut sf`r[itul lu-
mii, `n regia lui C\t\lin Mitulescu. Acela[i
premiu a fost acordat ex-aequo lui Don
Angel Tavira pentru rolul din El violin de
Francisco Vargas Quevedo (Mexic). Do-
rotheea Petre este student\ `n ultimul an
la Universitatea Na]ional\ de Art\ Teatral\
[i Cinematografic\. {i-a f\cut debutul `n
cinema `n Ryna, un film regizat de Ruxan-
dra Zenide [i produs de C\t\lin Mitulescu
prin firma sa, Strada Film.

~n Cum mi-am petrecut sf`r[itul lumii,
ea interpreteaz\ rolul Evei, o adolescent\
de 17 ani a c\rei maturizare se petrece pe
fundalul ultimului an al dictaturii lui
Ceau[escu [i pentru care Revolu]ia
`nseamn\ un moment de cotitur\ `n
destin.

Corneliu Porumboiu, cel mai
premiat român pe Croazet\

Vasluiul bate Cannes-ul
Cele mai frumoase lucruri la Cannes – am con[tientizat acum, la a
treia edi]ie la care am participat (trimis\ de „România liber\“) – s`nt
c`teva filme [i ma[inile. ~n ceea ce le prive[te pe cele din urm\, nu
cred c\ e alt loc din lume unde s\ po]i vedea mai multe Jaguaruri
ori Mini Morris-uri pe centimetru p\trat. Un real deliciu! C`t despre
filme, pot spune a[a: `nc\ s`nt `ncep\toare pe la marile festivaluri,
dar mi-am dat seama de un lucru – competi]ia celui mai mare

festival de film din lume (cum e Cannes-ul) nu
`nseamn\ cele mai bune filme din lume. Selec]ia se
face [i dup\ alte criterii dec`t cele estetice – de pild\,

cele financiare sau, decurg`nd de aici, cele politice. Mai
s`nt [i alte considerente pentru care un film nereu[it
poate fi selec]ionat `n competi]ie – faptul c\ autorul lui e
un cineast cunoscut, premiat deja (tot la Cannes, dac\
se poate). Competi]ia oficial\ este, `n linii mari, `n
continuare rezervat\ unui cerc restr`ns de ferici]i.

Cele [ase actri]e cu roluri principale din Volver al lui Pedro Almodóvar au ob]inut premiul pentru interpretare al Festivalului
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R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

De obicei, termenul „hip-hop“ trimite `n mod
automat la cultura de cartier din metropolele
americane. Multe s-au schimbat `ns\ de la
lansarea stilului de via]\ hip-hop, inclusiv
faptul c\ hip-hop-ul adev\rat este interpretat
doar `n englez\. Ascult`nd piesele scoase `n
ultimii ani `n român\ de Raku sau CTC, `]i dai
seama c\ s`nt lucruri de spus `n hip-hop p`n\
[i `n limba noastr\. Anul trecut, americanii
Clayton Purdom [i Aaron Newell anun]au:
„Cel mai bun album hip-hop lansat la
`nceputul anului nu este `n englez\“
(cokemachineglow.com). Era vorba despre
„Bâtards Sensibles“ al francezilor de la TTC.

Numele trupei este format din ini]ialele ce-
lor trei MC care, al\turi de DJ Orgasmic, au

relansat hip-hop-ul `n lim-
ba francez\: Tido, Teki-
latex [i Cuizinier. ~nc\
de la primele apari]ii,

cei patru francezi au
ar\tat c\ au destul

de pu]ine lucruri
`n comun cu ce-
ea ce se a[teap-
t\ de la un rap-
per: ei nu dan-
sau, nu s\reau

pe scen\ [i mai
mult vorbeau de-

spre vie]ile lor dec`t rimau sacadat. Specta-
colele TTC erau o combina]ie „`ntre perfor-
mance art, comedie [i Sex Pistols“.

Pentru primul album, Ceci n’est pas un
disque, lansat `n 2002 (omagiu lui Magritte
care le-a atras eticheta de „hip-hop supra-
realist“), TTC a `mprumutat sonorit\]i din
muzica electro [i din stilul celor de la Beas-
tie Boys. Odat\ cu al doilea material – deja
pomenitul „Bâtards Sensibles“ –, au putut fi
recunoscute influen]e ale dj-ilor germani,
prin prelucr\ri electronice ale temelor clasi-
ce disco.

„Quand l’amour ne sera plus témoin /
De nos retrouvailles impossibles / Moi pour
cesser d’ętre invisible / Je me ferai bâtard
sensible“, spune Teki Latex `n piesa care d\
titlul albumului.

Fran]a  descoper\
limba  francez\

Hip-hop-ul francez s-a dezvoltat `n paralel
cu cel american. MC Solar (foto) este pri-
mul francez care, `n 1991, c`[tig\ recunoa[-
tere din partea criticii. Primele semne ale
scenei underground de acest tip apar `ns\ `n
Fran]a `n 1979, `n numai trei ani fiind lan-
sate mai multe sta]ii de radio hip-hop.

Probabil c\ evenimentul major care a in-
fluen]at stabilizarea scenei hip-hop franceze

a fost extinderea proiectului „Universal Zu-
lu Nation“ spre Paris. Fran]a a fost a doua
loca]ie aleas\ pentru proiectul de sus]inere a
culturii hip-hop `n lume, ini]iat `n Bronx de
Afrika Bambaataa.

Succesul lui MC Solar a deschis drumul
pentru nume comerciale ca Solaar, Dee Nasty,
Alliance Ethnik, dar a creat [i nevoia unui
hip-hop francez hardcore [i plin de vitalita-
te (Assassin [i Supręme NTM).

La mijlocul anilor ’90, francezii au ̀ mpru-
mutat foarte repede influen]e din trip-hop-ul
britanic, lucru care s-a sim]it odat\ cu lan-
sarea albumelor duo-ului Daft Punk. Tot a-
tunci, Zulu Nation punea punct activit\]ii
sale oficiale `n Fran]a, dup\ ce a fost atacat\
`n pres\ [i nu numai. Printre altele, membrii
francezi ai organiza]iei erau acuza]i c\ for-
meaz\ o band\.

Dar istoria hip-hop-ului a continuat pen-
tru francezi, genera]ia care a urmat desco-
perind c\ noua formul\ muzical\ nu se re-
duce la dansul care i-a sedus ini]ial pe tine-
rii de pe malul Senei sau din Marsilia.
Rap-ul devenise politic.

Mod\, imita]ie, un mijloc de expresie,
dar de fapt mai mult dec`t at`t, hip-hop-ul a
oferit un vis practicabil pentru tinerii c\rora
propriile culturi nu le rezerv\ nici o op]iu-
ne. ~ntr-un final, ei s`nt cei care `[i schimb\
cultura.

Hip-hop – o istorie non-american\ (II)

M\d\lina  COCEA

LA BLOG

Oferta pentru pelerini [i credin-
cio[i este [i ea pe m\sur\. O bo-
gat\ gam\ de carte religioas\, a-
l\turi de mici suveniruri, proba-
bil importate din Grecia, ]ara-
sor\, unde industria turismului
religios este mult mai bine orga-
nizat\, te `nt`mpin\ seduc\tor.
Scaunele [i m\su]a de l`ng\ ma-
gazin, `ntr-un design retro ’68,
decorativ, de un verde techno,
„cheie cu care deschizi poarta
lumii lucrurilor care nu se pot
c`nt\ri sau m\sura“, func]ionau
`ntr-o stranie rela]ie cu specifi-
cul acestui magazin dintr-un mall
din capitala Moldovei credin-
cioase.

Cum func]ioneaz\ un aseme-
nea magazin `ntr-un loc hedo-
nic, unde pl\cerile sim]urilor [i
materialismul domin\? Privind
pl\cu]ele de `nmatriculare ale li-
muzinelor din imensa parcare,

am observat ma[ini din Neam],
Boto[ani, Vaslui ori Suceava.
Deci turi[ti de duminic\, mici
antreprenori care `n statistici fi-
gureaz\ ca noua clas\ mijlocie
din România, au schimbat „ri-
tualul“ de duminic\ al p\rin]ilor,
care mergeau cuminte la bise-
ric\, cu excursia „ini]iatic\“ la
„mall“-ul mai mare [i mai fru-
mos de la Ia[i. U[ile raiului cu
senzor de prezen]\ li s-au des-
chis „neo-pelerinilor“ cu pio[e-
nie [i supunere, pentru a-i `mbia
s\ se `ndrepte c\tre altarele cu
produse str\lucitor ambalate, i-
coane ale unei lumi materiale a-
bundente. Atunci cred c\ am `n-
]eles de ce Biserica a deschis un
magazin `ntr-un asemenea loc,
nu neap\rat pentru a face o ma-
re afacere, ci pentru a fi pre-
zent\ acolo unde au loc rela]iile
de schimb semnificative.

~ntotdeauna fenomenele cul-
turale [i sociale au afectat prac-
ticile artistice. Industria consu-
mului ne va afecta profund, pe
m\sur\ ce standardele noastre
de via]\ vor cre[te, `nc`t, cu si-
guran]\, [i c`mpul cultural va fi
influen]at de aceast\ situa]ie. ~n
ultimii ani, am v\zut primele
proiecte artistice `n România ca-
re au reflectat critic cultura po-
pular\ promovat\ agresiv prin
media [i contradic]ia structural\
dintre România marilor ora[e,
unde cultura urban\ se dezvolt\
propor]ional cu nivelul investi]i-
ilor, [i România or\[elelor [i sa-

telor, unde misticismul [i arha-
ismul s`nt dominante.

~n momentul `n care acest
text va fi tip\rit, camioanele cu
aparatur\ de amplificare [i de
lumini vor sosi la Bucure[ti pen-
tru concertul extraordinar al gru-
pului Depeche Mode. ~n acela[i
timp, `n satul Tanacu din jude]ul
Vaslui, mul]i dintre oameni fac
agricultur\ ca acum o sut\ de ani
[i `l sus]in `nc\ pe preotul Coro-
geanu, care, cu un an `n urm\,
a ucis-o ritualic pe m\icu]a Cor-
nici, pentru a-i scoate duhurile
rele din trup…

Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Nu `mpu[ca]i defini]ia!
~ntrebarea „Ce este un blog?“ este un fel de „a fi sau a nu fi“ al
Internetului. La fiecare c`teva luni, se mai g\se[te cineva care s\
vrea s\-[i prind\ cititorii `n capcana problemei. La `nceputul ani-
lor 2000, pe c`nd `nc\ nu era dificil s\ cuno[ti [i s\ cite[ti toate
blogurile, r\spunsul era mai la `ndem`n\: un blog este un site ac-
tualizat des, `n care `nsemn\rile apar `n ordine invers cronolo-
gic\, asemenea unui jurnal.

Acum, c`nd sporul demografic al blogosferei l-a dep\[it de
mult pe cel al Chinei, defini]ia devine fie mult mai rafinat\, fie este
sfidat\ pur [i simplu.

La `nceputul lunii mai, `nc\ un blogger a „agitat“ defini]iile, pu-
blic`nd o list\ cu cinci elemente care fac un blog s\ fie blog.
Acestea erau: 1. S\ fie u[or de actualizat; 2. S\ se lase desco-
perit (site-urile de monitorizare a blogurilor pot fi `n[tiin]ate auto-
mat de orice actualizare); 3. S\ genereze conversa]ie (trackback
este o op]iune prin care un blogger poate vedea dac\ `nsem-
narea sa a generat `nsemn\ri `n alte bloguri); 4. S\ aib\ un link
permanent la fiecare `nsemnare; 5. Con]inutul s\ poat\ fi preluat
prin RSS [i pe alte bloguri / site-uri.

Defini]ia se `ndep\rteaz\ cu totul de explica]iile clasice, pu-
n`nd accent mai pu]in pe form\ [i mai mult pe ceea ce `nseamn\
fenomenul blogurilor: un mod de expresie `n care con]inutul nu
este pur [i simplu publicat, ci `mp\rt\[it, `mbog\]indu-se prin
reac]iile [i contribu]iile celorlal]i.

Alte „defini]ii“ consider\ c\ esen]a unui blog ]ine de faptul c\
nimeni nu editeaz\ con]inutul `nsemn\rilor sau de faptul c\ citi-
torii pot comenta `nsemn\rile. A `nchide `ns\ acest fenomen `n
grani]ele unei defini]ii ar `nsemna s\ l\s\m pe dinafar\ mai bine
de jum\tate de bloguri, inclusiv pe cele mai populare: de exem-
plu, BoingBoing [i Postsecret, aflate `n topul celor mai citite, nu
permit comentarii. Majoritatea blogurilor române[ti nu ar primi ti-
tulatura de „blog“, pentru c\ cel mai popular serviciu de g\zduire
are probleme tehnice [i nu ofer\ posibilitatea de preluare auto-
mat\ a con]inutului prin RSS.

Jeff Jarvis, o figur\ proeminent\ at`t a blogosferei, c`t [i a lu-
mii media (a fondat „Entertainment Weekly“ [i scrie pentru „NY
Daily News“, „San Francisco Examiner“ [i „Media Guardian“), re-
fuz\ orice defini]ie. „Nu-mi pas\. Nu este nevoie s\ definim ce
este un blog. M\ `ndoiesc c\ a fost vreodat\ nevoie s\ definim
«ziarul», sau «televiziunea», sau «radio-ul», sau «cartea». Un
blog este doar o unealt\ care te las\ s\ faci ce vrei tu: s\ schimbi
lumea sau s\-]i la[i la vedere lista de cump\r\turi.“ P`n\ [i cel
mai important serviciu de monitorizare a blogurilor, Tehnocrati,
recunoa[te, printr-un purt\tor de cuv`nt, c\ nu au o defini]ie ofi-
cial\, ci doar una intuitiv\.

Chiar dac\ speciali[tii spun c\ a defini un blog este primul pas
spre a studia ADN-ul acestui fenomen, poate p\rea ciudat s\
g\se[ti limite unei lumi care s-a n\scut prin dep\[irea oric\rei ba-
riere din fa]a libert\]ii de expresie. A[a c\ cea mai bun\ defini]ie
poate fi [i urm\toarea: se ia echivalentul electronic al unei foi albe
de h`rtie, pe care po]i scrie / comunica / desena ce vrei, cum vrei.
Acesta este un blog.

Hai s\ ne sim]im bine
~ntr-unul dintre mall-urile de la Ia[i se g\se[te un magazin cu totul
special, care te `mbie cu o muzic\ aparte. Dac\ din celelalte spa]ii
imense din complex, placate cu marmur\ [i gresie din bel[ug,
sc\ldate [i r\corite de f`nt`ni arteziene iluminate halucinant, r\zbate
clasica [i arhicunoscuta muzic\ comercial\ a radiourilor FM, `n
magazinul cu pricina te `nt`mpin\ coruri religioase. De aici po]i
cump\ra obiecte de cult ortodox, cam tot ceea ce `i trebuie
preotului pentru a-[i face slujba de duminic\.
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Ana-Maria Onisei

La cei 51 de ani, Vladimir
Sorokin a intrat cu scan-
dal `n r`ndul autorilor des

invoca]i `n literatura contempora-
n\. Propun`nd o scriitur\ expe-
rimental\, plasat\ `ntr-un con-
text istoric destul de zbuciumat,
rusul a ajuns `n aten]ia opiniei
publice c`nd unul dintre romane,
Gr\simea albastr\ (ce imagina o
leg\tur\ homosexual\ `ntre Stalin
[i Hru[ciov), i-a fost ars la Mos-
cova, `n Pia]a Ro[ie, de c\tre
comuni[ti [i hulit de membrii
„Celor care merg `mpreun\“ –
organiza]ie a tinerilor scriitori
sus]inu]i de pre[edintele Vladi-
mir Putin.

Acuzat de pornografie, vio-
len]\ exacerbat\, „b\taie de
joc“ [i practici antiproletare, So-
rokin r\spunde cu non[alan]\
c\, atunci c`nd i se aminte[te de
partea moral\ a lucrurilor, „chi-
purile cum po]i s\ reproduci ele-
mente violente sau porno“, `n-
treb\rile `i devin de ne`n]eles.

„Pentru mine, toate s`nt doar li-
tere pe h`rtie.“

Ca s\ `ntocme[ti aievea un ta-
blou din literele lui Sorokin e
necesar s\ iei c`teva lungimi de
spirit distan]\ fa]\ de text, s\-]i
potole[ti pornirea de a judeca
brut `n fa]a unui ansamblu `m-
p`nzit de contraste. De[i detali-
ile – de la odoruri de natur\,
p`n\ la gesturi aparent inexplica-
bile ale personajelor – reprezin-
t\ pentru scriitorul rus „lutul“
din care urmeaz\ a fi modelate
formele, baza pastelat\, discre-
t\, poate domoal\ sau chiar di-
afan\, r\bufnirea scurt\, violen-
t\ r\m`ne clenciul. Aceast\ „pa-
t\ de culoare“, aruncat\ dintr-o-
dat\, ca o `njur\tur\ g`tuit\ de
nervi, dezv\luie grani]a fragil\
dintre monstruozitate [i norma-
litate (ca form\ de conven]ie a
socialului, a sistemului).

„Nu  v\  `ncrede]i
`n  nimic“

Ce e „un om normal“ `n prozele
scurte din Diminea]a lunetistu-

lui (Editura Paralela
45, 2004)?

E ple[uvul, coste-
livul, bog\ta[ul „Ciorb\
de Cal“, care pl\te[te,
pe ascuns, o femeie pen-
tru a o observa m`nc`nd
[i a geme cutremur\tor
privind-o? E t`n\rul ca-
re [i-a pierdut iubita –
electrocutat\ – [i care o
dezgroap\ frenetic ca s\-i
ating\ din nou pielea al-
b\, vierm\noas\?

E acela[i cu t`n\rul
care `[i lini[te[te, cu vor-
be calme, mama [i se
strecoar\ `n livad\ ca s\
c`nte la acordeon?

Profesoara-model care
excit\ elevi de 12 ani,
preocupat\ de curiozit\-
]ile [i r\bufnirile „neindi-
cate“ ale acestora fa]\ de
tinerele domni[oare?

„Nu, nu v\ `ncrede]i `n ni-
mic“, spune Sorokin. Crim\
contra umanit\]ii sau crim\ in-
dividual\ e totuna. Intimitatea
erotic\ sau erotismul necenzurat
`n public nu reduc calitatea de
membru de partid a nim\nui,
dup\ cum nici conducerea din-
tr-o fabric\ nu poate func]iona
altfel dec`t umilindu-[i subalter-
nii. Doar `n stilistic\ [i-n g`ndul
pervers c\uta]i vreo explica]ie?
De ce am v`na oameni `n loc de
porci mistre]i [i de ce e ficatul
v`natului mai bun c`nd e proas-
p\t scos dintre viscere? Acesta
s\ fie gustul real sau doar fic-
]iune? F\r\ a e[ua `n semnifica-
]ii ambigue, Sorokin traseaz\ o
linie demarcat\ prin surpriz\
`ntre ceea ce pare [i ceea ce
este. Banal, dac\ nu ne-am g`n-
di c\ tocmai aceast\ violen]\ a
cuv`ntului, a actului `n sine d\
veridicitate, aduce profunzime
celor descrise, fie ele produse
ale creierului `ndoctrinat sau,
dimpotriv\, eliberat. Scopul nu
e reprezentat de producerea cu
orice pre] a [ocului, ci de contu-
rarea unor mon[tri bine ascun[i
`n carnea uman\, al c\ror uni-
vers – de obicei pustiu – poate fi
umplut `ntr-o clip\ cu fapte
reale, imorale sau doctrinare (ca
s\ p\str\m canoanele), iar asta
]ine, paradoxal, tot de puritatea
naturii omene[ti. E suficient s\
ne amintim de zecile de scriitori
sau muzicieni celebri, zmei ai
desfr`ului `n via]a real\, dar
particule de divinitate `n expresia
artistic\. Sau de min]ile distruc-
tiv-geniale ale unor conduc\tori
de stat. Miza lui Sorokin nu e
`ns\ rezultatul artistic sublim al
alchimiei dintre angelic [i de-
monic [i nici ]intuirea ideologiei
bolnave, ci `ns\[i via]a real\, `n
care „cealalt\ parte“ a per-
sonajelor nu mai reprezint\ o
particularitate (benefic\ ori ma-
lefic\) str\lucind\, ci o genera-
litate dezbr\cat\ de prejudec\]i,
acerb\.

Vladimir Sorokin s-a n\scut pe 7 august 1955 `n Bykovo, l`ng\

Moscova. A absolvit `n 1977 Institutul de Petrol [i Gaze „Gubkin“,

specialitatea inginer-mecanic. Ulterior, Sorokin a lucrat `n redac]ia

revistei „Smena“, de unde a fost demis pentru c\ a refuzat s\ intre

`n organiza]ia comsomolist\. Astfel, Sorokin s-a apucat de f\cut

grafic\ de carte, pictur\ [i art\ conceptual\. De-a lungul timpului, a

ilustrat aproximativ 50 de c\r]i. Scriitura i s-a format `n cercul auto-

rilor underground din anii ’80. Primele `ncerc\ri literare ale sale

dateaz\ de la `nceputul anilor 1970, c`nd a publicat poezie `n re-

vista „Za kadry neftyanikov“. ~n 1985 i-au fost publicate [ase pove-

stiri `n revista parizian\ „A-Ya“. ~n acela[i an, la editura francez\

„Syntaxe“ a ap\rut romanul R`ndul. La fel ca operele americanului

Henry Miller, care au fost publicate `n Statele Unite abia dup\ ce

cunoscuser\ succesul `n Europa, scrierile lui Sorokin vor fi editate

destul de t`rziu `n Rusia. Printre volumele cele mai cunoscute se

num\r\ romanul Gr\simea albastr\ (1999), Inimile celor patru

(1991), Cea de-a treizecea iubire a Marinei (1984) [i volumul de

proz\ scurt\ Diminea]a lunetistului (2002).

Dac\ m\ mai enervezi mult,
`]i ard ([i)-o carte!

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Noaptea t`rziu
M\ `ntreb din ce `n ce mai
des de ce [tirile culturale se
dau `ntotdeauna la finalul
buletinului mare de [tiri, chiar
`naintea rubricii de sport.
Adic\ de ce acordarea pre-
miului Büchner scriitorului
Oskar Pastior sau discursul
lui Grass la deschiderea Con-
gresului PEN de la Berlin s`nt
mai pu]in importante dec`t
sosirea „The Black Stars“,
echipa na]ional\ de fotbal a
Ghanei, la Campionatul mon-
dial de peste... exact... 7 zile,
1 or\ [i 35 de minute? Dac\
exist\ o rubric\ special\ pen-
tru sport, de ce nu fac una [i
pentru cultur\? Poate pentru
c\ da, `ntr-adev\r, nu `n
fiecare zi se `nt`mpl\ un
transfer b\nos de la Galli-
mard la P.U.F. sau vreo ru-
pere de menisc `n timpul
orelor de scris de diminea]a
devreme ale Nothombei. Deci
cultura nu e la fel de palpi-
tant\ ca sportul. Dar s-ar
putea s\ se apropie, `ntr-o
oarecare m\sur\, de filmele
erotice, de vreme ce docu-
mentarele cele mai tari [i
concertele de jazz cel mai un-
plugged s`nt date cam pe la
miezul nop]ii. Intelectualii s`nt,
`nseamn\, la fel ca perver[ii
plictisi]i sau bunicii insom-
niaci, care stau nop]ile cu
telecomanda `n m`n\. La fix
23.30, `ntr-o zi de miercuri, a
`nceput pe un post german
un documentar pe care `l
a[teptam de foarte mult\
vreme [i pe care, din cauz\
c\ s`nt [i eu om, nu l-am
putut vedea `n `ntregime –
am adormit. Documentarul e
No Direction Home: Bob Dy-
lan, f\cut de Scorsese, [i `n
el `ncap muuult\ muzic\ folk,
toptanul de revolt\ din anii
’60, America,... now I’m
nothing, Ginsberg [i poe]ii
care cheam\ pe strad\ Apo-
calipsa, Greenwich Village,
boeme [i turnee, plus Joan
Baez, enervant\ cu vocea ei
`ntotdeauna live [i plin\ de
griji pentru `ntreaga lume…
Printre toate astea, `mb\tr`nit
[i neap\rat mai `n]elept,
Dylan explic\ de unde vin
pseudonimul (de la Dylan
Thomas etc. – pe el `l
cheam\, de fapt, Robert Zim-
mermann) [i renumele lui de
revolu]ionar, poveste[te de-
spre Woody Guthrie, despre
Joan, despre permanenta
neimplicare politic\ prost
`n]eleas\, despre Anglia [i
America. ~n sf`r[it, dup\ at`ta
vreme, Dylan vorbe[te. Docu-
mentarul trebuie neap\rat
v\zut, poate nu `ns\ la miezul
nop]ii, pentru c\ risca]i, la fel
ca mine, s\ adormi]i `n timp
ce Dylan c`nt\ „Mr. Tam-
bourine Man“ la Newport Folk
Festival 1964.
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Dac\ m\ mai enervezi mult,
`]i ard ([i)-o carte!

Vladimir Sorokin e un rus europenizat. Un designer textual, [i nu un
scriitor; nici revolu]ionar, nici pornograf. Se `mbat\ cu aromele reci de
taiga [i cu fo[netul de p\dure ruseasc\. Descrie, fascinat, mesteceni
`n coaj\ alb\, personaje masive, „v\tuite“, purt`nd pufoaice de prim\
m`n\ ori pulovere ungure[ti, sau femei cu cosi]e blonde, ale c\ror
forme abia mijesc de sub cojoacele scurte. ~nghite litere ca un monstru
nes\]ios, apoi le scuip\, le r\suce[te sau le a[az\ `n cercuri de foc. {i,
dac\ e cazul, le `neac\ `n ap\ neagr\. C`nd se plictise[te de descris,
Sorokin scoate din underground grotescul, `ntunecatul [i perversul
g`nd al min]ii omene[ti, fapta vie]ii pur [i simplu, necenzurat\,

ne`nc\rcat\, neanun]at\; ca o idee ivit\ `n grab\,
rezultat al unei pofte dubioase, epuizat\ `ntr-o

ac]iune brutal\. Sorokin nu-[i propune s\
provoace erec]ii, ci pl\cere estetic\.

~n române[te au ap\rut volumul de proz\ scurt\ Diminea]a
lunetistului, traducere [i note de Mihail [i Alexandru
Vakulovski, Editura Paralela 45, 2004, [i romanul Ghea]a,
traducere [i note de Denisa Fejes, Editura Curtea Veche, 2006.


