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EDI}IA DE IA{IPamuk – c`[tig\torul
Nobelului pentru
Literatur\
Orhan Pamuk (n. 1952), cel
mai cunoscut [i controversat
scriitor turc contemporan, este
c`[tig\torul Premiului Nobel
pentru Literatur\ pe anul 2006.
Anun]ul a fost f\cut de A-
cademia Suedez\ joi, 12 oc-
tombrie.

N\scut la Istanbul, Pamuk
a urmat studii de arhitectur\
la Universitatea Tehnic\ din
ora[ul natal, abandonate ulte-
rior; `n 1976 a absolvit In-
stitutul de Jurnalistic\ al a-
celeia[i universit\]i. Din 1974
s-a consacrat aproape `n `n-
tregime scrisului, dup\ ce, o
vreme, cochetase cu pictura.
Opera sa, elogiat\ cu entuzi-
asm de critici [i tradus\ `n
peste 40 de limbi, cuprinde
romane precum: Beyaz Kale
(Fort\rea]a alb\, 1985), Kara
Kitap (Cartea neagr\, 1990),
Yeni Hayat (Via]a cea nou\,
1994), Benim Adim Kirmizi
(M\ numesc Ro[u, 1998), Kar
(Z\pada, 2002) [i un volum
de memorii dedicat Istanbu-
lului. Recunoa[terea interna-
]ional\ s-a concretizat [i
`ntr-o pleiad\ de premii pres-
tigioase, precum: The Indepen-
dent Award for Foreign Fic-
tion, Prix de la Découverte Eu-
ropéenne, Prix du Meilleur
Livre Étranger, International
Impac Dublin Literary Award,
Prix Médicis Étranger, Frie-
denspreis [i multe altele.

Anul trecut, c`[tig\torul
prestigiosului premiu a fost
Harold Pinter.

Cum s-a v\zut
Rom=nia la cel mai
mare t`rg de carte

România a fost prezent\ la T`rgul de Carte de la Frankfurt,
`ntre 4 [i 8 octombrie, cu un stand ce a inclus peste
o mie de c\r]i, grupate sub tema general\ „Memorie [i
viziune“. „Suplimentul de cultur\“ v\ prezint\ „memoriile
[i viziunile“ c`torva dintre participan]ii la cel mai mare
eveniment anual al lumii editoriale: Adriana Babe]i,
Lucian Dan Teodorovici, Anca B\icoianu,
Bogdan-Alexandru St\nescu [i Ioana Chira.

~n direct de la Frankfurt,
„Trimisul nostru special“
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Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

Liberalii [i [areta
~n momentul `n care mai toat\ lumea num\ra, cu un soi de satis-
fac]ie, a[a-zisele gafe ale premierului C\lin Popescu T\riceanu,
domnia sa mi s-a p\rut, mai degrab\, o victim\ decent\ a unor
ma[ina]iuni indecente puse la cale de pre[edintele Traian B\sescu.
Ripostele pre[edintelui liberal, chiar [i aceea at`t de contestat\
prin care s-a cerut retragerea trupelor române[ti din Irak, au fost
elegante [i, mai mult, inteligente. ~n ultima vreme `ns\, T\ri-
ceanu, mai ales `n calitatea lui de pre[edinte al PNL, nu mai pare
nici at`t de calculat, nici at`t de sigur pe el. Pentru prima oar\,
domnia sa las\ impresia c\ s-a pierdut cu firea [i, ascunz`ndu-se
`n spatele unor membri de rang doi ai partidului, a `nceput s\ se
r\zbune la nimereal\.

Vorbesc, desigur, despre excluderile pe band\ rulant\ din PNL.
{i nu excluderile `n sine s`nt o problem\, c\ci, de vreme ce unii
liberali fac tot ce pot pentru a distruge imaginea partidului `n ochii
electoratului, e clar c\ ei nu mai au ce c\uta `n partid. Problema
care se pune `ns\ e modul `n care se fac aceste excluderi. PNL
ac]ioneaz\ parc\ `ntr-o disperare, lipsit de strategie [i de un ori-
zont definit – `n fiecare s\pt\m`n\, ofer\ presei, dar mai ales
contestatarilor, prilejul s\ atace, cu opinii devenite deja cli[ee,
partidul. Televiziunile `[i pot trece deja `n grila de programe c`te
un episod din emisiunea (condimentat\ cu intr\ri `n direct) nu-
mit\ „Excluderea s\pt\m`nii“, ceea ce `nseamn\, implicit, c`te o
pic\tur\ chinezeasc\ `n cre[tetul PNL.

Gre[eala de strategie `mi pare a fi aceea c\ liberalii n-au [tiut
s\ profite de unele momente extrem de slabe ale disiden]ei din
partid, cum ar fi cel `n care Mona Musc\, unul dintre liderii opo-
zi]iei, [i-a [ifonat imaginea `n fa]a electoratului, min]ind cu non-
[alan]\ `n leg\tur\ cu colaborarea ei cu Securitatea. Atunci a fost
un prilej bun pentru a „rupe rela]iile“ cu disiden]ii interni, `ntr-o
perioad\ scurt\ – iar reac]iile din pres\ s-ar fi stins de mult. A[a,
revenind periodic cu c`te o excludere, PNL nu face altceva dec`t
s\ `ntre]in\ focul pe care v`ntul `l sufl\ chiar asupra sa. Iar T\ri-
ceanu `[i dovede[te, astfel, o prim\ sl\biciune clar\ ca pre[edinte
al partidului.

Problema este `ns\ [i mai complicat\. A devenit evident pentru
oricine c\ disiden]a liberal\ este sus]inut\, `ncurajat\, ba chiar
coodonat\ `n mare masur\ de pre[edintele B\sescu [i de par-
tidul subordonat PD. La `nceputul s\pt\m`nii, liderul PD Emil Boc
a reiterat, ipocrit, desigur, tema unific\rii liberalo-democrate ̀ ntr-un
singur partid. Sigur c\ tema a devenit ridicol\, dar reexpunerea
ei are un rost clar: PD-ul `[i arat\ `nc\ o dat\ `ncrederea `n A-
lian]\ [i `n principiile ei fondatoare. Grupul disident liberal face
acela[i lucru, mai mult, confisc\ ideea ini]ierii Alian]ei din partea
PNL. Ceea ce, nu-i a[a?, ne va ajuta s\ `n]elegem c\ dreptul la
Alian]\ [i la procentul ei electoral `l au doar PD-ul [i liberalii ex-
clu[i. ~mpreun\ vor forma un partid puternic [i preg\tit s\ ia sub
obl\duire tot electoratul Alian]ei, trimi]`nd PNL-ul `ntr-o zon\ ob-
scur\, ca partid care a refuzat s\ continue sub stindard.

Aceste ac]iuni s`nt foarte periculoase pentru PNL, iar reac]ia
a fost, din p\cate pentru liberali, tot una visceral\, [i nu politic\:
mai to]i liderii au ricanat la propunerea PD amuz`ndu-se, iro-
niz`nd-o etc. Adic\ exact a[a cum se a[teptau democra]ii s\ se
`nt`mple, c\ci tocmai acesta era scopul re`nc\lzirii ciorbei. Prin
urmare, sl\biciunile de care dau dovad\ `n ultima vreme liberalii
ar trebui s\ devin\ `ngrijor\toare pentru membrii partidului. Conti-
nu`nd a[a, reac]ion`nd t`rziu sau prost, PNL risc\, `ntr-adev\r, s\
aib\ aceea[i soart\ cu PN}-ul. Iar noi risc\m s\ r\m`nem cu un
partid unic, mare [i frumos, `nh\mat „european“ la [areta pre[edin-
telui Traian B\sescu.
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Otaku hits
Dic]ionarele urbane definesc termenul
„otaku“ ca pe un derivat al cuv`ntului
„taku“ (cas\), cu un sens predominant
negativ. Inadaptatul social. O persoan\
sedentar\, incapabil\ s\-[i construiasc\ o
via]\ social\, singurele lucruri de care este
interesat\ fiind jocurile video, desenele
animate [i navigarea pe Internet.

Smara Voicu
~n zilele de 7 [i 8 octombrie a avut loc `n
Bucure[ti prima edi]ie a Festivalului Otaku.
Majoritatea manifest\rilor legate de acest e-
veniment s-au desf\[urat `n Sala Rotund\ a
Teatrului Na]ional. Acolo, „otacii“ au avut
parte de muzic\, expozi]ii, proiec]ii AMV,
sesiuni de GO, gaming, origami, proiec]ii a-
nime, concurs de gaming, discu]ii libere.
Ideea s-a conturat la unul dintre cele mai re-
cente evenimente `n domeniu, din luna mai,
MANGA ANIME, desf\[urat la C\rture[ti,
[i `n urma seriei de `nt`lniri na]ionale Otaku
Union [i Anime Conference, de la Bra[ov,
organizate de manga.ro.

~ncurajarea spre un Otaku românesc a
venit [i de la Masao Maruyama, directorul
studiourilor japoneze de anima]ie MadHouse,

care a vizitat România tot `n prim\vara a-
cestui an.

„Un  up-date  major  no]iunii  de  fan  `nr\it“

Evenimentul este conceput de OTAKU EN-
TERTAINMENT, organiza]ie specializat\ pe
promovarea culturii OTAKU `n ROM@NIA
cu sprijinul arti[tilor, voluntarilor otaku, Zile
{i Nop]i, Centrul Na]ional de Dans Bucu-
re[ti [i Tralala. Organizatorul festivalului a
fost Bogdan Gorg\neanu, cunoscut ca pro-
motor al culturii OTAKU `nc\ din 2002. A-
cesta realizeaz\ manga.ro, primul site.RO de-
dicat culturii otaku, precum [i prima publica-
]ie/fanzin Manga. Organizatorii festivalului
vor s\ aduc\ „un update major no]iunii de
«fan» `nr\it, de individ super pasionat de ceva
anume. Fanii diverselor stiluri sau curente nu
mai s`nt personaje inactive dintr-un joc care
de mult timp nu le mai apar]ine. Ei trebuie
s\ `[i asume faptul c\ nu s`nt doar useri, s`nt
creatori activi, organizatori, creatori de jo-
curi; oameni care modific\, transform\ [i
interpreteaz\ tot ce le cade `n m`n\“.

Party  la  Desant.  Au  renun]at
la  ce  haine  au  putut

Un alt eveniment care s-a bucurat de
o aten]ie special\ din partea
otacilor din Bucure[ti

a fost Otaku Party, organizat\ la Teatrul De-
sant, s`mb\t\, 7 octombrie, `ncep`nd cu ora
22.00. ~nainte de ora 10.00, la intrarea `n tea-
tru s-a adunat surprinz\tor de mult\ lume.
Num\rul mare de participan]i de la intrare
s-a p\strat pe tot parcursul petrecerii.

Spa]iul de la Desant a fost folosit inte-
gral pentru diferitele activit\]i care au f\cut
parte din programul petrecerii. Astfel `n ca-
mera mare [i-au f\cut de cap DJ Gojira (Bu-
cure[ti), Rancha & Flow (Craiova), Bully (Bu-
cure[ti), AKM (Bucure[ti). Aici a fost [i cea
mai mare aglomera]ie. Petrec\re]ii au renun-
]at la ce haine au putut pentru a face fa]\
c\ldurii.

Una dintre camere s-a transformat `n sal\
de cinema, unde, pe tot parcursul serii, s-au
derulat anime-uri pentru pasiona]ii man-
ga-Otaku Anime Room – iar camera mic\,
„dotat\“ cu o mas\ [i un televizor, a devenit
ceea ce organizatorii au numit „Game
room“.

Camelia Nicolescu

Cezar Paul-B\descu explic\ de ce a a-
les s\-[i lanseze al doilea roman
(dup\ Tinere]ile lui Daniel Abagiu,

primul titlu din celebra colec]ie „Ego.
Proz\“ a Editurii Polirom) `n anticamera u-
nui concert rock. „Pentru c\ nu-mi plac lan-
s\rile [i pentru c\ am observat c\ nici al]ii
nu se `nnebunesc s\ asculte discursurile in-
terminabile [i docte care asezoneaz\ de obi-
cei lans\rile.“ Scriitorul recunoa[te c\ s-a
g`ndit la concert [i ca la o form\ de recom-
pensare pentru cei care au participat la lan-
sarea c\r]ii. „A[a am ajuns s\ vorbesc cu
amicul meu Mihai Iordache, care e saxofo-
nist la KUMM, [i i-am propus s\ facem o
lansare cu c`ntec.“ Ceea ce s-a [i `nt`mplat.

Atmosfera a fost cu at`t mai palpitant\ cu
c`t `n cele vreo dou\zeci de minute c`te s-au
scurs `ntre finalul lans\rii [i `nceputul con-
certului, [i a[a destul de `nghesuitul Club
Utopia s-a v\zut luat cu asalt nu doar de
fanii Cezar Paul-B\descu [i KUMM, ci [i de
poli]i[ti. Oamenii `n uniforme nu au expli-
cat ce se `nt`mpl\, dar a fost suficient s\ co-
boare `n club pentru a st`rni un strop de agi-
ta]ie. P`n\ am plecat noi nu s-a `nt`mplat ni-
mic. Poate dup\ 22.30.

Romanul Lumini]a, mon amour nu a fost
l\sat s\ se r\ceasc\ prea mult dup\ ce a ie[it
din tipografie. ~n pres\ a [i `nceput s\ se
scrie despre aceast\ carte direct\, „de dra-
goste [i de familie“, cum o prezint\ croni-
carul Paul Cernat. „Este riscant s\-]i exprimi,
ca autor, nemul]umiri fa]\ de felul cum `]i
este interpretat\ cartea. Lumea e tentat\ s\
zic\: «Sigur, se crede un geniu ne`n]eles. El
e de[tept [i ceilal]i s`nt pro[ti. Nu vrea el s\
ne `nve]e cum trebuie s\-i citim cartea?»“,
crede prozatorul. El `i asigur\ `ns\ pe cei
care ar putea s\-l priveasc\ suspicios pentru

a nu fi fost `ntotdeauna `nc`ntat de ce [i cum
s-a scris despre cartea sa: „Am alergie la i-
deea de geniu (ca la multe alte reziduuri ro-
mantice), nu m\ cred mai de[tept dec`t cei
din jurul meu [i nici nu vreau s\ dau lec]ii,
fire[te. Nu m-am putut `ns\ `mpiedica s\ nu
observ `nclina]ia multora de a citi literatura
cum citesc presa tabloid\ [i, pe de alt\ parte,
caracterul absolut rudimentar al comentarii-
lor lor. {i e vorba despre nume destul de so-
nore din presa cultural\ de la noi“.

„Romanul  nu-[i  propune  s\  vorbeasc\
despre  fosta  mea  so]ie“

Unii i-au repro[at c\r]ii tocmai naturale]ea,
faptul c\ replicile par mult prea reale. „Au
scris c\ e prea mult\ realitate `n cartea mea
[i, de aceea, nu mai e deloc creativitate [i
deci literatur\“, spune Paul-B\descu. „Ar fi
trebuit probabil s\ scriu prost dialogurile, s\
sune artificial, ca s\-[i dea [i ei seama c\
s`nt inventate sau s\ bag `n text ceva me-
tafore sau simboluri, ca s\ recunoasc\ litera-
tura“, comenteaz\ cu pu]in cinism scrii-
torul, constat`nd totodat\ „c\ mul]i dintre
oamenii lumina]i de la noi s`nt, `n privin]a
concep]iei despre literatur\, `n urm\ cu cel
pu]in un r\zboi“.

Al]ii `ns\ au a[teptat, apoi citit Lumini]a,
mon amour ca pe un subiect dintr-un ta-
bloid. „Predasem romanul la editur\ de
pu]ine zile [i deja auzeam vorbindu-se prin
t`rg c\ a[ fi scris o carte despre divor]ul
meu, `n care vreau s\ m\ scot pe mine basma
curat\. Asta spuneau, desigur, oameni care
nu citiser\ un r`nd din carte – dar e clar ca
bun\ ziua c\, dac\ scrii despre divor]ul t\u,
o faci pentru a te scoate basma curat\, nu?
Mai t`rziu, dup\ ce a ap\rut cartea, `ntr-o
cronic\ aiuritoare mi se repro[a c\ viziunea

asupra faptelor e prea subiectiv\ [i c\ tre-
buia s\-i fi dat cuv`ntul [i fostei so]ii. S\ pici
de r`s! De parc\ ar fi fost vorba de o depo-
zi]ie la tribunal... Unde mai pui c\ romanul
nici m\car nu-[i propune s\ vorbeasc\ de-
spre un divor] sau despre fosta mea so]ie, c\
miza lui e cu totul alta? (dar mai po]i vedea
ceva dincolo de automatismele create de pre-
sa tabloid\?)“, poveste[te Cezar Paul-B\descu.

Acesta concluzioneaz\: „Dac\ n-ar fi
existat [i voci care s\-mi `n]eleag\ demersul
[i s\ vad\ `n cartea mea exact ceea ce este,
adic\ `n primul r`nd un roman, un text lite-
rar, [i de-aici s\ porneasc\ discu]ia, a[ fi zis
c\ s`nt eu gre[it [i c\ nu mi-a ie[it ju-
c\reaua. Dar iat\ c\ nu a fost a[a“.

„Lumini]a, mon amour“ a ie[it
vineri noaptea, `n Club
Lumini]a, mon amour s-a lansat cu autorul ei, Cezar Paul-B\descu, [i a sa – de pe acum deja –
legendar\ pip\, cu Lumini]a Marcu, `n calitatea sa de cititor avizat, cu muzic\ rock, cu prieteni
[i colegi ai autorului, dar [i cu ceva poli]ie, pentru c\ a[a `i [ade bine unui club care se
respect\: m\car s\ mimeze c\ ar putea ap\rea ceva probleme. Vineri, 6 octombrie, ora 21.00 `n
sus, `n Clubul Utopia din Bucure[ti. Protagoni[ti: Lumini]a (cea din carte) [i forma]ia KUMM.



De ce ai vernisat dou\ expozi]ii
proprii `n dou\ zile?

Pentru c\ am vrut s\ intru `n normalitate,
pentru c\ ceea ce la noi pare un lucru ex-
traordinar, `n Occident se `nt`mpl\ destul
de des. ~n cazul meu, au fost dou\ nive-
luri, la MNAC a fost o chestiune ampl\,
iar la H’Art, ultimul proiect. Temele s`nt
diferite, mizele s`nt diferite. ~ntr-o parte e

ampl\, `n cealalt\ e o expozi]ie ca pentru
o galerie.

Din c`te [tiu nu a mai f\cut nimeni
asta `n România.

~n România nu, dar se `nt`mpl\ peste ho-
tare, eu [tiu c`teva cazuri, `n care cineva
expune `ntr-un loc, `ntr-un muzeu sau
`ntr-un centru, la Viena, [i `n acela[i timp
expune desene `ntr-o galerie. E adev\rat
c\ acolo, de obicei, se bag\ lucruri pu]in
mai u[urele `n galerie, mult mai pu]in am-
ple. Dar, dat fiind c\ noi `nc\ s`ntem la
]ar\, toat\ lumea st\ gean\ pe tine [i, dac\
bagi ni[te c\caturi, te taxeaz\ imediat. {i
atunci a trebuit s\ m\ concentrez un pic
mai serios [i s\ scot un proiect care putea
fi, eventual, valorificat alt\ dat\. Dar, pe
de alt\ parte, era [i momentul s\ fi f\cut
asta. Nu e nicidecum o demonstra]ie de
mu[chi, ci e o `ncercare de normalitate. E
doar o `ncercare de intrare `n normalitate.

Dar asta ar putea fi `n dezavantajul
t\u. Acum te-ai concentrat s\ dai mai
mult, dar s-ar putea s\ dispari o peri-
oad\ mai lung\, p`n\ `]i tragi suflul.
Se [tie c\ arti[tii români nu s`nt at`t
de prolifici.

Din contr\, abia m-am `nc\lzit. Arti[tii
români nu s`nt prolifici pentru c\ nu au

nici un fel de si-
guran]\. De exemplu,
eu am atelierul `ntr-o cas\
`nchiriat\, nu de]in un atelier
personal. Proprietarul ar pu-
tea vinde casa oric`nd [i m-a[
putea trezi `n strad\. Probabil c\
dac\ a[ fi normal la cap a[ avea
mare fric\ [i nu a[ mai produce ca
dementul chestii din astea grele. Arti[tii
români au [i probleme din astea, dar
`ntr-adev\r s`nt [i prea pu]in prolifici.

Dar publicul este preg\tit? Exist\
riscul s\ vin\ la o expozi]ie [i s\ nu
mai fie dispus s\ vin\ [i la a doua,
dup\ numai o zi.

Eu cred c\ publicul este preg\tit. La a do-
ua expozi]ie, de[i a fost o ploaie puternic\,
lumea a venit, a fost lume mult\. Au fost
mul]i oameni care nu au mers la muzeu,
care s-au „p\strat“ pentru expozi]ia de la
galerie [i apoi s\ mearg\ la muzeu. Lucru
care demonstreaz\ cumva c\ exist\ dou\
feluri de a aborda picturile: galeria [i mu-
zeul. ~n galerie, lucrurile s`nt mai aproape,
mai intime, `n muzeu, prin natura lui, s`nt
mai reci, mai formale. ~n fine, cred c\ pe
de alt\ parte publicul trebuie preg\tit, dac\
nu este, trebuie s\ ridic\m [tacheta [i pentru
public, s\ `l obi[nuim deja cu acest fel de
a aborda arta.

Dumitru Gorzo e unul dintre
arti[tii tineri care vor mereu s\
sparg\ bariere, care vor s\
duc\ arta – pictura, `n cazul
s\u – tot mai departe. Dar, `n
plus fa]\ de colegii s\i de
genera]ie, Gorzo are [i foarte
mult umor. C`nd `i prive[ti
lucr\rile nu te scandalizezi
(excep]iile nu vreau s\ le iau `n
seam\), ci doar z`mbe[ti. {i,
dac\ prive[ti ceva mai mult,
chiar r`zi. S\pt\m`na trecut\,
Dumitru Gorzo a realizat o
premier\ pentru pictura
româneasc\: [i-a vernisat dou\
expozi]ii `n doar dou\ zile.
Prima, cu un nume ciudat,
„INDIAN LAVA&RITZ MOOD
GURU Present SALVE FIAT
ROMULI NEPOS“, deschis\ joi,
5 octombrie, la Muzeul
Na]ional de Art\ Contemporan\
(MNAC). A doua, cu un nume [i
mai ciudat, „~mi place
Dumnezeu“, vernisat\ vineri, 6

octombrie, la Galeria
H’Art.

R. Chiru]\

Titlul primei expozi]ii
este, dup\ cum a explicat
Gorzo, o licen]\ poetic\ din dou\
p\r]i. Prima reprezint\ anagra-
mele artistului [i ale curatorului
Liviana Dan. A doua pleac\ de la
o poveste pe care artistul a au-
zit-o `n tren [i care spune c\, pe
la 1790, `mp\ratul austriac Iosif
al II-lea a rostit, `n Transilvania,

„Salva Fiat Romuli Parva Ne-
pos“ („V\ salut, mici nepo]i ai
romanilor!“). Pentru titlul expo-
zi]iei el a p\strat aceast\ vorb\,
numai c\ a renun]at la adjectivul
„parva“. Cum ar veni, Gorzo `i
salut\ pe urma[ii romanilor, dar

renun]\, fie [i numai `n titlu, s\-i
considere mici.

{i cum le arat\ m\re]ia? E-
vident, `n stilul deja caracteris-
tic: dot`ndu-l pe unul dintre
masculi cu un penis imens [i pe
nepoatele femei, grase [i goale,
cu c`te un organ pe m\sur\. A-
dic\, un fel de semn de b\rb\]ie

a poporului, indiferent de
gen.

A doua expozi]ie are
o tem\ ancorat\ mai

puternic `n reali-

tatea imediat\ [i, din p\cate, at`t
de concret\. Se refer\ la fotbal
[i la faptul c\, din c`nd `n c`nd,
la nocturn\, Dumnezeu e ro-
mân, stelist, dinamovist sau ra-
pidist, dup\ starea cronicarilor
tv. Iat\ cum prezint\ curatorul Dan
Popescu aceast\ expozi]ie: „Fot-
balul este un sport aproape per-
fect: are reguli simple (cea mai
complicat\ regul\ este cea a off-
side-ului), nu face o selec]ie
drastic\ a morfotipurilor fizice,
poate fi jucat cu mijloace im-
provizate [i pe maidan. (...) ~n

mod inevitabil, un sport cu
un astfel de impact so-
cial devine un spa]iu

al puterii, un instrument
de ac]iune politic\. (...)

Exist\ `ns\ o culoare
specific\: la noi, concubinajul
dintre politic\ [i fotbal este
«`mbujorat» cu o puternic\ in-
fuzie de na]ionalism ortodox“.

{i are dreptate.
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Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

ordinea de zi actualitate

Al]i mici români
Propuneam s\pt\m`nile trecute, `n contrapartid\ la campania „Mari
români“ (ale c\rei beneficii le-am recunoscut `ntr-un alt text, publi-
cat `n revista ie[ean\ „Timpul“ din iulie-august 2006), un fel de
campanie-joc, cea a „Micilor români“, personaje a c\ror prezen]\
`n istoria sau actualitatea româneasc\ e exagerat de mare ̀ n com-
para]ie cu anvergura lor real\. Am `nceput [i o list\ de zece nomi-
naliz\ri, dar `ntre timp m-am cam plictisit de ea. Mai ales c\, dup\
cum [i-a dat seama orice cititor, `n c`]iva ani o mare parte din
„micii români“ de aici nici nu vor mai conta. A[adar, trec repede
la urm\toarele nominaliz\ri, ca s\ facem treaba p`n\ la cap\t. Ajun-
sesem, f\r\ nici o preten]ie de ierarhizare, la num\rul

6), unde l-a[ plasa pe (azi) omniprezentul Gigi Becali, un perso-
naj de succes tipic pentru România post-revolu]ionar\: a devenit
multimilionar prin afaceri ciudate, este finan]atorul celui mai fai-
mos club de fotbal din România, [i-a `nfiin]at un partid politic, a
candidat – ca tot românul egolatru – la pre[edin]ia României [i
apare sistematic la televizor, unde ]ine discursuri incoerent-patrio-
tarde, cu accente populiste [i vulgare. Traseul lui seam\n\ bine cu
cel al afaceri[tilor dubio[i din Rusia contemporan\, dar la anver-
gura unei ]\ri mult mai mici.

Nu pot pricepe nici `n ruptul capului de unde at`ta poft\ de circ
la posturile TV particulare de la noi, dar asta e: Gigi Becali a fost
mediatizat de[\n]at, iar discursul lui a atras simpatia unui public
frustrat, dezorientat [i, poate, u[or retardat ca urmare a educa]iei
na]ionalist-[ovine din anii comunismului. ~n 2006 partidul domnu-
lui Becali, numit (habar n-am de unde p`n\ unde) Noua Genera-
]ie, a dep\[it 6% `n inten]iile de vot. Desigur, conform regulii cer-
cului vicios, cre[terea `n sondaje impune iar\[i mediatizare, care
aduce, probabil, alt\ cre[tere `n sondaje [i a[a mai departe. Ar fi
interesant de v\zut c`t de sus mai poate urca un individ cu o re-
toric\ primitiv\, care se compar\ c`nd cu Mihai Viteazul, c`nd cu
un R\zboinic al Luminii din romanelele lui Paulo Coelho, `nv`rte
diverse afaceri nu prea limpezi, are conflicte cu Fiscul [i combin\
[mecheria de mahala cu ortodoxismul de Balcani.

7) Dan Voiculescu mi se pare un caz ciudat. Nu [tie s\ vor-
beasc\ române[te corect nici s\-l tai. Are un partid c\ruia `i schimb\
numele c`nd are timp, dar n-are nici o concep]ie politic\ m\car
vag coerent\, darmite un program. E plictisitor la culme. Nu are
nici charisma de mahala a lui Becali, nici discurs atr\g\tor – fie
[i prin vulgaritate pitoresc\ –, nici prea multe idei. Nu are nici o
calitate notabil\ [i totu[i exist\ oameni care `i sus]in partidul [i se
`nscriu `n el, partide care negociaz\ cu el [i se prefac c\-l iau `n
serios, televiziuni – altele dec`t a lui – care `i reiau declara]iile [i
ideile (care declara]ii? care idei?). Ca inteligen]\ politic\, coeren]\
`n limbaj [i atitudine e cel mai aproape de Nicolae Ceau[escu [i
totu[i nu are nici anvergura acestuia. Practic, nici n-ar trebui s\
vorbim despre el. {i totu[i o facem. Dan Voiculescu ascunde cel
mai mare mister dintre toate propunerile de pe lista de mici ro-
mâni: este cunoscut, ba chiar mult prea cunoscut, f\r\ s\ `n-
semne nimic. ~n afar\ de faptul c\ a fost informator al Securit\]ii –
unul cu note informative scrise, probabil, la fel de corect cum [i
vorbe[te. Dac\ ar reu[i mai mult cu nimicul pe care-l de]ine, ar fi
un candidat excelent pentru pozi]ia de cel mai mic român.

8) Iat\ [i a opta propunere, pe scurt: Sergiu Nicolaescu. E
de departe cel mai faimos regizor al României, de[i e un regizor
mediocru. A acumulat extrem de mult capital cu extrem de pu]ine
calit\]i. Dup\ 1990 a devenit [i politician, tot f\r\ calit\]i, a cerce-
tat misterele Revolu]iei din Decembrie 1989 f\r\ s\ se priceap\
[i f\r\ rezultate, a fost abonat mul]i ani la finan]\ri de la stat pen-
tru filme proaste cu Sergiu Nicolaescu regizor, actor [i (spun gurile
rele) personaj... Arhicunoscut publicului românesc pentru rolurile
de comisar interbelic ce simpatizeaz\ cu comuni[tii, `n filmele
poli]iste de serie B ce copiaz\ prost filmele americane de serie
B, s-a v\zut [i auzit foarte mult f\r\ a face mai nimic. Un bun mic
român.

Ca [i urm\torii (ultimii) doi de s\pt\m`na viitoare.

Trebuie s\ ridic\m standardul [i pentru public

Gorzo revine [i joac\ la dublu
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Savan]ii
tr\sni]i
Viteza ultrasunetelor `n br`nza Cheddar este dependent\ de temperatur\, dup\

cum o arat\ [i termogramele de calorimetrie a scan\rilor diferen]iale. Studiul a
fost realizat de cercet\tori de la Universitatea din Palma de Mallorca [i

Universitatea din Valencia, care au demonstrat [tiin]ific [i f\r\
urm\ de `ndoial\ c\ `n br`nza Cheddar dependen]a de

temperatur\ a vitezei ultrasunetelor are
leg\tur\ cu topirea gr\similor

din produs.

Eadev\rat, rezultatele cer-
cet\rii, de[i publicate `n
prestigioasa revist\ [tiin-

]ific\ „Blackwell Synergy“, nu
merit\ chiar un premiu Nobel.
Motiv pentru care li s-a acordat
premiul Ig Nobel – replica paro-
dic\ a celebrelor distinc]ii nor-
vegiene.

„Eureka“,  `nlocuit
de  „Amuzant“

Premiile Ig Nobel se acord\ `n
fiecare an cercet\torilor care,
prin rezultatele studiilor lor, „ne
fac mai `nt`i s\ r`dem [i apoi s\
g`ndim“. Igs-urile, cum s`nt ele

alintate, se

acord\ `nc\ din anul 1991, `n
cadrul unei ceremonii g\zduite
de Universitatea Harvard [i pre-
zentate de adev\ra]ii c`[tig\tori
ai premiilor Nobel. Distinc]iile
recompenseaz\ rezultatele unor
cercet\ri autentice, publicate `n
general `n reviste [tiin]ifice de
prestigiu interna]ional, care a-
duc un z`mbet pe buzele tuturor.

Puii de g\in\ prefer\ oame-
nii frumo[i. Taximetri[tii din
Londra au creierul mai dezvol-
tat dec`t restul oamenilor, deoa-
rece au nevoie de foarte multe
resurse pentru a naviga prin tra-
ficul londonez. Un studiu ce
m\soar\ fericirea molu[telor c\-
rora li s-a administrat Prozac. O
cercetare care dovede[te c\ ape-
titul lipitorilor este stimulat de
mirosul de usturoi. Acestea s`nt
c`teva dintre realiz\rile [tiin]ifi-
ce pe care nimeni altcineva nu le
recompenseaz\, dar care se po-
trivesc perfect motto-ului lui
Isaac Asimov: „Cea mai capti-
vant\ expresie `n [tiin]\, cea care
poate conduce spre noi descope-
riri, nu este «Eureka», ci «Ce

amuzant»!“.

Marc Abrahams, maestru de
ceremonii [i editor al revistei
[tiin]ifice satirice „Analele cerce-
t\rii improbabile“, sus]ine c\
scopul acestor premii este s\
provoace curiozitatea [tiin]ific\
[i s\-i fac\ pe oameni s\ se `n-
trebe cine poate decide ce este
[i ce nu este important `n [tiin]\
[i `n orice alt domeniu.

De  ce  nu  le  doare  capul
pe  cioc\nitori?

Anul acesta premiile s-au acor-
dat la `nceputul lunii septem-
brie, `n lunga tradi]ie a ceremo-
niilor `n care discursurile de
mul]umire s`nt limitate la 60 de
secunde (altfel, o feti]\ `ncepe
s\ strige „M\ plictisesc de moar-
te, v\ rog opri]i-v\“), `n care se
arunc\ spre scen\ cu avioane de
h`rtie.

Iat\  c`]iva
dintre  c`[tig\tori:

Premiul pentru Pace: acordat
pentru inventarea unui dispozi-
tiv de alungare a adolescen]ilor,
bazat pe un sunet sup\r\tor pen-
tru tineri, dar care nu poate fi
auzit de b\tr`ni. Mai t`rziu, ace-
ea[i tehnologie a fost folosit\
pentru inventarea unei sonerii

pentru telefonul mobil care poa-
te fi folosit\ la [coal\ de copii,
f\r\ ca profesorii s\ o aud\.

Ornitologie: a fost acordat u-
nor cercet\tori de la Universita-
tea California care au explicat de
ce cioc\nitorile nu au niciodat\
dureri de cap.

Premiul pentru Acustic\ a re-
cunoscut meritele unui studiu de
acum 20 de ani asupra motive-
lor pentru care ne deranjeaz\
sunetul unei table zg`riate cu
unghiile.

Fizic\: o cercetare despre cau-
zele pentru care spaghetele us-
cate nu se rup niciodat\ `n dou\,
ci `n mai multe buc\]i.

Matematic\: distinc]ia a fost
atribuit\ unor cercet\tori austra-
lieni pentru realizarea unui mo-
del matematic al num\rului de
fotografii necesare pentru ca
nici o persoan\ dintr-un grup s\
nu fie prins\ cu ochii `nchi[i.
Pentru cei interesa]i, formula
este 1/(1 – xt)n, unde x este
num\rul mediu de clipiri pe se-
cund\, t timpul [i n num\rul
participan]ilor. Se pare c\ la un
grup de 50 de persoane este ma-
tematic improbabil s\ fotogra-
fiezi pe toat\ lumea cu ochii des-
chi[i. Say (Cheddar) cheese.

pop-cultura teorie [i practic\
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M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Ig Nobel
Denumirea premiilor, pe l`ng\ jocul de cuvinte

identic `n limba român\ (nobil – ignobil),
are leg\tur\ cu Ignatius Nobel, co-inven-

tator al sucurilor acidulate [i un membru
mai pu]in cunoscut al familiei Nobel.

www.supliment.polirom.ro/contaminari2BLOG

„P`n\ c`nd mai tr\im `n minciun\? P`n\ c`nd n-avem curajul
s\ spunem adev\rul despre trecutul nostru apropiat? C`t mai
z\cem `n acest sos murdar care este compromisul cu
trecutul? C`t\ vreme ne mai facem c\ nu [tim? {i de ce s\ ne
facem c\ nu [tim?“

S`nt dilemele ministrului Iorgulescu, lansate mar]i,
10 octombrie, `ntr-o conferin]\ de pres\

AAssccuulltt\\  MMiinnuuss  ––  „„SSwwiittcchhiinngg  tthhee  BBooddyy““
Pe blogul „contamin\ri2“, coordonat de Adriana Gheorghe pe site-ul
„Suplimentului de cultur\“, pute]i asculta `n exclusivitate o compo-
zi]ie de Minus – Switching the Body. Aceasta a fost conceput\ „ca
o reac]ie `n urma vizion\rii unei repeti]ii a piesei cu acela[i nume
a lui Ion Dumitrescu [i a lui Eduard Gabia. Am `ncercat s\ trans-
pun `n ni[te structuri muzicale oarecum echivalente motivele core-
grafice [i dinamica lor, precum [i contrapunctul realizat de relua-
rea mi[c\rilor lui Eduard de c\tre Ion. De asemenea, am ad\ugat
un grad de fluctua]ie a ritmului, cu opriri [i reapari]ii nea[teptate,
pentru a ilustra senza]ia de nesiguran]\ [i c\utare pe care mi-a
dat-o piesa“, a declarat Minus. Dan Sociu, Mihai Iov\nel, {tefan
Tiron, Viviana Mu[a, Mihaela Michailov, Cosmin Bumbu], Valen-
tina Chiri]\ [i Minus ([i ace[tia s`nt doar reziden]ii) vor putea fi
citi]i, asculta]i, privi]i, timp de mai bine de o lun\ de zile, pe blo-
gul „contamin\ri2“ (g\zduit de site-ul „Suplimentului de cultur\“
[i coordonat de Adriana Gheorghe). „contamin\ri2“ este un pro-
iect care face parte din programul „CorpoRealit\]i“, desf\[urat de
Centrul Na]ional al Dansului (CNDB).

„„DDiiaavvoolluull  ssee  `̀mmbbrraacc\\  ddee  llaa  PPrraaddaa““,,
lliiddeerr  `̀nn  bbooxx  ooffffiiccee--uull  rroommâânneesscc
Filmul Diavolul se `mbrac\ de la Prada, ecranizarea bestsellerului
scris de Lauren Weisberger (ap\rut la Polirom `n 2004 [i reeditat
anul acesta `n colec]ia „Chic“), a intrat pe primul loc `n box offi-
ce weekend-ul trecut, `n timp ce peliculele române[ti A fost sau
n-a fost? [i Cum mi-am petrecut sf`r[itul lumii au cobor`t pe lo-
curile 5, respectiv 11. Potrivit clasamentului `ntocmit de agen]ia
Champions, filmul Diavolul se `mbrac\ de la Prada, cu Meryl Streep
`n rolul unei [efe despotice la cea mai mare revist\ de mod\ din
lume, a fost v\zut de circa 9.000 de români [i a `nregistrat `n-
cas\ri de 123.623 lei.

KKiirraann  DDeessaaii  [[ii--aa  aaddjjuuddeeccaatt  BBooookkeerr  PPrriizzee
Scriitoarea Kiran Desai a primit la `nceputul s\pt\m`nii Man Boo-
ker Prize, cel mai prestigios premiu literar din Marea Britanie,
pentru romanul s\u The Inheritance of Loss, [i a devenit cea mai
t`n\r\ femeie c\reia i s-a decernat aceast\ distinc]ie. Desai a `n-
vins-o pe favorita Sarah Waters, nominalizat\ pentru romanul The
Night Watch. Pe lista de nominaliz\ri s-au mai aflat Kate Green-
ville, Hisham Matar, M.J. Hyland [i Edward St Aubyn. Man Booker
Prize a fost `nso]it de un cec `n valoare de 50.000 de lire sterline.

Kiran este fiica unei alte scriitoare de marc\, Anita Desai. Ea
a fost la r`ndul ei nominalizat\ de trei ori pentru aceast\ presti-
gioas\ distinc]ie, dar nu a c`[tigat niciodat\. Kiran a dedicat pre-
miul mamei sale: „Am scris aceast\ carte `n compania ei, a[a c\
simt c\ i-ar apar]ine [i ei `ntr-o mare m\sur\“. The Inheritance of
Loss prezint\ povestea unui judec\tor indian educat la Cambridge
care s-a exilat la poalele mun]ilor Himalaya. Sosirea fiicei sale a-
dolescente amenin]\ s\-i tulbure pacea.
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Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

VVOOII  NN-AA}}II  ~~NNTTRREEBBAATT,,  ff\\rr\\  zzaahh\\rr  VV||  RR||SSPPUUNNDDEE

Salut\ri din Petrila de la Ion D. S`rbu
ddee ION  BARBU

Florin  L|Z|RESCU  ((ffllaazzaarreessccuu@@ggmmaaiill..ccoomm))

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Trecutul este ceea ce
devine mereu trecut
E o replic\ dintr-o pies\ de tea-
tru, din Creatorul de teatru mai
exact, `n cazul `n care v\ `ntre-
ba]i ce `nseamn\ titlul. Nu `n-
seamn\ nimic. E o replic\ idioa-
t\ la care se [i renun]\ `n pies\
la un moment dat [i se `nlocu-
ie[te cu alta mai breaz\. Dar cel
pu]in e logic\. {i am `nceput cu
ea pentru c\ vreau s\ m\ leg de
trecut, s\ m\ leg de el [i s\ r\-
m`n legat un pic mai mult, ca
`ntr-o `mbr\]i[are a fiului re`n-
tors din pribegie cu b\tr`na sa
mam\ `n platoul emisiunii Sur-
prize, surprize. Pentru c\ `n mo-
mentul de fa]\ tr\iesc cu un pi-
cior `n el, ca un gripat `ntr-un
lighean cu ap\ fierbinte [i cu sa-
re, pentru c\ vreau ca apa aia s\
se r\ceasc\ c`t mai `ncet, fiind
con[tient c\ atunci c`nd se r\-
ce[te, m\ `ntorc `n boal\.

Toat\ brambureala de mai sus
transpus\ `n cuvinte mai simple
`nseamn\ c\ m-am `ntors acas\.
M-am `ntors `n Ia[i, pentru prea
scurt\ vreme din p\cate, [i toam-
na perfect\ ce mi-a fost preg\-
tit\ e cu at`t mai chinuitoare,
complet`nd, `ntregind atmosfera
de `nceput de studen]ie [i brus-
c`ndu-mi `n cap de-a valma fel
de fel de amintiri colorate [i
dr\g\la[e, ca nazi[tii pe evrei `n
camera de du[. Amintiri pl\-

p`nde, amintiri voioase, amintiri
legate de locuri [i amintiri lega-
te de oameni, amintiri cu efect
secundar de `nte]ire a b\t\ilor
inimii [i goluri de aer `n sto-
mac. E chinuitor s\ stai la poa-
lele Copoului [i s\ nu-]i po]i ru-
pe o or\ ca s\-l urci, s\ n-ai
treab\ acolo sus, unde ]i-ai l\sat
mai demult ni[te cr`mpeie de
suflet, [i acum te `ntrebi ce mai
fac, cum mai arat\, dac\ au mai
crescut. Pentru c\ \sta e senti-
mentul. De re`ntregire. Dac\ ar
fi s\-l descriu `ntr-un singur cu-
v`nt. O bucurie general\ ca pe
vremea unirii lui Cuza, c`nd [i-au
`mpreunat m`inile valahii cu mol-
dovenii [i-au sorbit Milcovul, c\
aveau arsuri la stomac dup\ pe-
trecere. A[a [i eu. M-am lep\-
dat de valahie [i-am b\ut, ca
alerg\torul de maraton dup\ 2
ani `n care a fugit `ntruna, din
frunzele unei toamne perfecte [i
din atmosfera str\zilor [i cl\di-
rilor cu care am tr\it, am f\cut
dragoste [i le-am p\r\sit la un
moment dat.

Dac\ via]a e o curv\, e bine
m\car c\ ne putem `ntoarce din
c`nd `n c`nd la ea, chiar dac\ nu
facem altceva dec`t s\ vorbim
]in`ndu-ne de m`n\.

Bobo

De aceea cred c\ mi-ar lua o bun\ bu-
cat\ de eternitate ca s\ am curajul s\
scriu/ spun r\spicat „Ana are mere“

`n limba german\. De ce gen e Ana? Dar
merele? Ce termina]ie folosesc pentru plu-
ral? Ce topic\ trebuie s\ aib\ verbul `n pro-
pozi]ie? Faptul c\ ast\zi s`nt acas\, `mi scriu
articolul [i nu r\t\cesc `nc\ pe str\zile din
Frankfurt, `n c\utarea drumului spre hotelul
meu, se datoreaz\ norocului c\ unul din doi
germani – cel pu]in asta a fost impresia mea –
[tie englez\. M\ opresc aici cu genul \sta de
comentarii pentru c\, ironia soartei, prima
traducere a romanului meu, Trimisul nostru
special, va fi `n limba german\. M\ sperie
doar g`ndul c\ mi-ar lua o eternitate ca s\-mi
pot verifica traducerea.

Pentru un membru cu state vechi `n lu-
mea interlop\ a c\r]ilor, cum cred c\ s`nt [i
eu, T`rgul de Carte de la Frankfurt repre-
zint\ ceea ce pentru un alpinist e v`rful su-
prem pe care visezi s\ ajungi – Everest. Di-
feren]a e c\ nu-]i trebuie rezerv\ de oxigen
[i, `ndr\znesc s\ spun, nici cine [tie ce echi-
pament special. Doar o carte (`n cazul `n care
e[ti autor), mai multe c\r]i (`n cazul `n care
e[ti editor) sau treizeci [i trei de euro intra-
rea (`n cazul `n care e[ti simplu vizitator).
Sincer vorbind, vizita `n Himalaya t`rgurilor
de carte nu mi-a t\iat respira]ia, a[a cum m\
a[teptam. Ini]ial, am avut impresia c\ m\ plimb
printr-un fel de Bookfest multiplicat, a[ezat
pe niveluri [i spa]ii mai mari [i mai frumoase.
Am v\zut zeci de standuri care ar\tau exce-

lent, splendid, superprofy – cum vre]i –,
dar nici unul nu mi s-a p\rut ie[it din co-
mun, de ne`nchipuit `nainte de a merge aco-
lo. Cred c\ m\re]ia T`rgului de Carte de la
Frankfurt nu vine din mult l\udatul spa]iu de
desf\[urare, ci din oportunit\]ile de comuni-
care oferite. E mai degrab\ un t`rg de publi-
citate editorial\ dec`t unul propriu-zis. Ex-
pozantul e `n acela[i timp [i client pentru cei-
lal]i, tranzac]ion`nd drepturi de autor. Oferta
e extrem de variat\, la fel ca [i ofertan]ii de
toate neamurile. Plimb`ndu-te prin t`rg, ]i s-ar
p\rea absolut firesc s\ dai la un moment dat
peste un stand `n care g\se[ti omule]i verzi,
cu tromp\ [i urechi lungi, ascu]ite, v`nz`nd
copyright-ul pentru un bestseller universal:
Cum s\ traversezi Calea Lactee. Ghid practic.

Nu pot s\ compar cu ce s-a `nt`mplat `n
anii trecu]i, dar pot spune c\ standul Româ-
niei de anul acesta mi s-a p\rut de bun gust,
cu c\r]i reprezentative pentru pia]a editori-
al\ autohton\, civilizat, cu nimic mai prejos
dec`t unul occidental. Dac\ se va dovedi [i
eficient – prin copyright-urile tranzac]ionate
de editorii români – ̀ nseamn\ c\ a fost perfect.

~n rest, am b\tut str\zile Frankfurt-ului
ca un alien, c`t s\ fac o pereche de b\t\turi
care m\ vor ]ine probabil o lun\, minu-
n`ndu-m\ de cl\dirile tradi]ionale [i de cele
moderne. N-a[ putea s\ v\ spun cum se che-
mau, pentru c\, evident, totul era scris `n
limba german\. Iar cea mai frumoas\ amin-
tire de acolo e un violonist care c`nta, demen-
]ial, gavote de Bach, `n mijlocul pie]ei. A[a
mai zic [i eu muzic\ popular\!

CSI: România
Am devenit, f\r\ s\-mi dau seama, telespectator fidel al serialelor
cu crime de pe AXN. N-am de g`nd s\ pun la cale ceva care s\
dea de lucru b\ie]ilor `n albastru (`i salut pe aceast\ cale, dac\
se nimere[te cumva ca unul dintre ei s\-[i `nveleasc\ taman acu
borcanul cu mur\turi `n „Supliment“:D), altfel pa[nici, c`nd `[i fac
rondul la semin]e din cartier, [i nici s\ m\ „rebrenduiesc“ acum
`n agent de circula]ie – cu o frumoas\ perspectiv\-n carier\, de
a deveni comandant de cartier. Pur [i simplu, filmele alea despre
care v\ fac vorbire s`nt at`t de bine realizate, `nc`t am l\sat dracu’,
de c`teva zile, [i „g\ozarii“ pre[edintelui nostru iubitor de si(n)e,
[i emisiunile `n care inteligen]a ursului Panda `nvele[te discret
]epo[enia unui bursuc ̀ naripat [i pe-alea stupid-macabre-hazoase-
p`n\-la-le[in de pe B1, Na]ional sau Antena 3.

CSI: New York este o produc]ie americ\neasc\, una care, `n
afara inerentelor efecte speciale peste care d\m (sau care dau
peste noi…) `n orice produc]ie de gen, dezv\luie munca de fur-
nic\ nevrotic\ a c`torva indivizi care toat\ ziua stau `n laborator
[i `ntorc pe o mie de fe]e p`n\ [i cea mai mic\ scam\ de la „locul
faptei“. Din acela[i gen de seriale face parte [i Cold Squad sau,
mai pe române[te, Brigada Special\. |sta din urm\, de[i sun\
mai degrab\ a film `n care se `mpopo]oneaz\ alde Jean Claude
Van Damme sau Pamela Anderson, e o produc]ie canadian\ cu
personaje puternice, jucate de actori aproape anonimi. Curios,
sau poate nu, Cold Squad arat\ mai degrab\ a serial poli]ist eu-
ropean, f\r\ cascadorii pompoase, f\r\ ma[ini care sar `n aer, f\r\
s\ ai vreo secund\ senza]ia c\ regizorul a b\gat prea multe re-
flectoare pe vreo fat\ c\reia i se cite[te pe fa]\ „Mul]umesc domnu-
lui doctor John pentru ultimul implant!“, ca s\-i str\luceasc\ enig-
matic uleiul de pe corp. ~]i apar pe sticl\ doar o m`n\ de detectivi
criminali[ti, dintre care unul tocmai a fost p\r\sit de nevast\ [i de
fiul lor cel pu]in retardat, sau un altul, care se duce la terapie,
pentru c\ sufer\ de singur\tate [i-i vine cheful a[a, c`teodat\, s\
lase naibii meseria asta. Doamnele [i domnii \[tia din „Brigad\“
reu[esc totu[i s\ rezolve cazuri r\mase nefinalizate de ani de zile.

Nu m\ mai uit deloc, de c`nd urm\resc cele dou\ seriale de
mai sus, la [tirile de genul celei care a trezit istericale mass media-
tice s\pt\m`na trecut\, c`nd ni[te doctori, o m`n\ de asistente,
vreo doi p\rin]i [i o m`n\ de jmecheri au contribuit, fiecare cum a
putut, la dispari]ia unui nou-n\scut dintr-un spital al ]\rii. Sau,
dac\ v\ mai aminti]i, la ecraniz\rile din jurnale ale tragediilor cu
copii disp\ru]i sau fete omor`te. Ar trebui, poate, s\ se mai uite [i
poli]i[tii no[tri la serialele astea, care, chiar dac\ s`nt doar rezul-
tatul unor scenarii, au la baz\ document\ri solide din arsenalul
de lucru al „\lora de-acolo“.

P.S.: ~n isteria microbistic\ format\ dup\ ce Mutu a fost b\gat di-
rect `n consuelo la ultimul meci al Na]ionalei, [i care a lansat
subiectul „Unde ar trebui s\ joace echipa României?“, lansez la
r`ndu-mi un sondaj. A[adar: Ce ora[ ar trebui s\ se cheme „Capi-
tala Televiziunii din România?“. Eu unul a[ vota „Pite[ti“, pentru
c\ trei branduri locale au l\sat urme pe sticl\: ochii lui Dobrin,
n\rile lui Mutu, bilele lui Turcescu. Intra]i [i vota]i la adresa de In-
ternet: http://snappoll.com/poll/137849.php. E pe bune!

La Frankfurt
Nu-i frumos ce spun, dar trebuie s\ recunosc c\ recenta mea vizit\ la
Frankfurt mi-a reconfirmat o defini]ie dat\ eternit\]ii, cu ceva timp `n
urm\, de Mark Twain – „timpul necesar mie s\ `nv\] limba german\“.
~nainte de a pleca la marele t`rg de carte, a trebuit s\ fac un pliant `n
german\ [i, pentru o simpl\ sintagm\ de cinci cuvinte, am auzit de la
cunosc\tori zece variante diferite, toate `ncep`nd cu o ridicare de
spr`ncean\, cu un „nu-i chiar a[a simplu“, cu un „depinde“.



C. Rogozanu

Prima `nt`lnire cu
Paul Cornea s-a pe-
trecut `n anul `nt`i,

c`nd am ]inut s\ ajung la
un curs de hermeneutic\
mobilizat fiind de lecturi
complicate [i d\t\toare de
siguran]\ snoab\ precum
Derrida, Deleuze sau Fou-
cault. Arogan]a limbajului
„ales“ [i siguran]a jocului
filosofico-lingvistic de a-
nul `nt`i mi-au fost date
peste cap de un hermene-
ut „cu capul pe umeri“.
Aceasta a fost prima im-
presie dup\ primul curs.
~n afar\ de iritarea fi-
reasc\ pentru un neofit a-
gresiv, cum c\ profesorul
acorda aten]ie unor `n-
treb\ri ignorante [i unor
problematiz\ri futile, am
sim]it clar o referin]\, un
punct stabil `ntr-o mare
de jocuri de cuvinte [i
hipnotizante nesiguran]e
semantice. Paul Cornea
era primul om `n carne
[i oase care se descurca
extraordinar `ntr-o jun-
gl\ de concepte ambi-
gue, de specula]ii extrem
de rarefiate. P`n\ [i cei
mai obscuri filosofi ai
limbajului se limpezeau
`n explica]iile profesoru-
lui. Este [i calitatea prin-
cipal\ a c\r]ii sale nou
ap\rute. O sintez\ per-
fect\, specula]ii cristaline,

pe marginea unora dintre cele
mai complicate medita]ii din is-
toria g`ndirii.

Stilul lui Cornea nu este cel
al lui Popper. Nu se apropie de
„obscuri“ `ntr-o manier\ pole-
mic\, nu traduce ostentativ lim-
bajele complicate (de tip Haber-
mas sau Heidegger). Popper r\-
m`ne `ns\ o referin]\ de n\dejde
(pomenit [i `n scurta introducere
a studiului). Este eliminat spiri-
tul agresiv al polemicii, dar es-
te p\strat\ dorin]a de dezambi-
guizare ca o formul\ absolut\ de
sinceritate „[tiin]ific\“. Am pus
`ntre ghilimele multhulitul cu-
v`nt nu peiorativ, ci admirativ. {i
„popperian“: [tiin]\ nu `nseam-
n\ doar rigurozitate, ci mai ales
examinare critic\. Cursurile pro-
fesorului Cornea: senza]ia de
stabilitate pe care ]i-o ofer\ cre-
din]a de nejustificat `n tranziti-
vitatea limbajului teoretic, oric`t
de aproximativ, prin for]a `m-
prejur\rilor hermeneutice.

Irita  prin  r\bdare  uneori,
pentru  c\  cerea  r\bdare,
la  r`ndul  s\u

Aceast\ carte mi-a amintit de
stilul aparent didactic, dar plin
de profunzime, prin care aveam
acces la alambicatele c\i ale tra-
seului hermeneutic. Paul Cor-
nea irita prin r\bdare uneori,
pentru c\ cerea r\bdare, la r`n-
dul s\u. Regulile de baz\: cer-
cet\torul nu e buricul p\m`ntu-
lui, el `[i stabile[te ipoteze `n

{i nu, nu e vorba despre Bahtin, e vorba despre Paul Cornea.
Care aminte[te, evident, una dintre ideile fundamentale ale
teoreticianului rus, dialogismul, „faptul c\ vorbind sau scriind nu
facem dec`t s\ «r\spundem» unor incita]ii ale altora, directe (ca
`n conversa]ia face à face) ori indirecte (c`nd reac]ion\m la o
lectur\, la o amintire, la o [tire, la indiferent ce provocare a

exteriorit\]ii), cu materialul verbal [i conform regulilor instituite
de comunitate“. Cartea lui Cornea, Interpretare [i ra]ionalitate,
are, cred, o semnifica]ie aparte pentru cei care l-au avut profesor
la Facultatea de Litere din Bucure[ti. De aceea, aceast\ recenzie
nu poate fi dec`t o exemplificare ceva mai aparte a spiritului
general al dialogismului. Lectura Interpret\rii... a fost `n acela[i

timp o amintire continu\ a cursurilor de hermeneutic\
sus]inute de Paul Cornea la care am asistat [i un set
nesf`r[it de `ntreb\ri la care am g\sit sau nu r\spuns de-a
lungul anilor. Ca s\ `n]elege]i de ce v\ recomand o carte `n
fond complicat\, de teoria interpret\rii, destinat\ unui cerc
de ini]ia]i, e nevoie de pu]in joc retoric memorialistic.

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 98, 14-20 OCTOMBRIE 20066

carte printre r`nduri

hobbitul (08:39:26): Shi io am facut un cintec cu toate zilele... Ca

nu e numai Vineri... sint toate zilele... shi unele sint gagici... shi

zilele se fut intre ele!!!

hobbitul (08:40:05): Shi iese o harabaura... dispare timpul real...

apare unul nou...

hobbitul (08:40:43): Un alt timp... shi un alt spatziu... asta era

ideea shi un Robinson disperat ca nu mai naufragiaza odata!

abbsurdica (08:40:47): vai, ce-a facut pizda Profirei din dv.

hobbitul (08:40:57): Da, ba!!!

abbsurdica (08:41:08): si laptele lu’ Luniea

hobbitul (08:41:24): Da ca era LUnaea...

abbsurdica (08:41:43): pardon

hobbitul (08:41:53): Shi toate zilele sint canibali shi canibale...

hobbitul (08:42:36): Shi canibali shi canibale fac garagatze... za-

pacesc TIMPUL!

hobbitul (08:43:00): Citeodata vine Martzi de 3 ori la rind linga

Robinson!!!

hobbitul (08:43:16): Sau numai Duminica... ea e canibala...

hobbitul (08:43:36): Shi saracul Robi nu mai shtie pe ce lume tra-

ieshte...

hobbitul (08:44:12): Ba e numai Vineri, ba e de trei ori Joi pe sap-

tamina...

hobbitul (08:44:30): Da am ratacit manuscrisul... e prin casa...

abbsurdica (08:45:45): io am facut la „Botezul anului 1“, la tea-

tru, coruri cu zilele saptaminii

hobbitul (08:46:28): Da? Pai io am un cintec... e in cartea data

tzie... Azi e luni, maine e martzi... asha incepe...

abbsurdica (08:46:40): vaai...

hobbitul (08:47:00): Da, caut-o, e mishto... e foarte trista...

abbsurdica (08:47:06): si-am facut „povestea unui om lenesh“ cu

zilele sapt.

abbsurdica (08:47:12): e

abbsurdica (08:47:21): „Luuuuminica“

abbsurdica (08:47:29): atita e

hobbitul (08:47:38): Cum?

hobbitul (08:47:54): =))
abbsurdica (08:47:54): Luuu... minica

hobbitul (08:48:12): =D>
hobbitul (08:48:28): Ba, io vreau in trupa ta!!!

hobbitul (08:48:45): Pe bune!

hobbitul (08:49:13): Ca avem obsesii comune!

abbsurdica (08:49:32): atunci cind m-or rugat sa fac „Balu’ bobo-

cilor“, da’ io am vrut sa fie „Botezu’...“

hobbitul (08:49:54): =))
hobbitul (08:50:46): Tre sa caut manuscrisul cu Robinson...

sa-tzi spun cintecele...

hobbitul (08:50:57): Ce shtergi, ba?

abbsurdica (08:51:01): abia astept

abbsurdica (08:51:24): inshiram ce se-ntimpla-n „Botez“

abbsurdica (08:51:49): era cu „umbre chinezeshti“

hobbitul (08:51:54): Da la mine e naufragiu in camera... pacat ca

nu ai fost... io nu mai shtiu unde sint manuscrisele... sint gramezi

de cartzi de ziare... e jale mare...

hobbitul (08:52:15): A, umbre?

abbsurdica (08:52:18): acuma?

abbsurdica (08:52:22): da

hobbitul (08:52:56): Las ca mai vii pe aici... o sa vezi... e chiar un

naufragiu...

hobbitul (08:53:08): Mi s-a umplut televizorul cu apa!

hobbitul (08:53:29): Ca am o floare pe el shi tot am udat-o pina

a intrat apa in televizor!!!

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

HOBBITUL  &  ABBSURDICA

SEMNAL

Jurnalismul românesc de opinie [i, mai ales, cel cultural resimt criza
acut\ generat\ de absen]a scrierilor de specialitate. Adresat\ deo-
potriv\ ziari[tilor [i studen]ilor dornici s\ se specializeze `n genurile
de opinie, lucrarea ofer\ preciz\ri terminologice deosebit de utile,
un bogat inventar de procedee stilistice [i compozi]ionale, exemplifi-
c\ri sugestive [i ample privitoare la conceperea [i elaborarea tex-
tului jurnalistic. Cititorul are ocazia s\ se familiarizeze cu domenii im-
portante ale meseriei de ziarist (argumentarea, persuasiunea, umo-
rul [i deontologia) [i cu tipurile de discurs jurnalistic (polemic, argu-
mentativ, de umor etc.), din cuprinsul volumului nelipsind nici genu-
rile de opinie considerate minore, cum s`nt revista presei, scrisoarea
deschis\, curierul sau horoscopul.

Din cuprins: Genurile jurnalismului cultural • Presa cultural\ [i lite-
ratura nonfic]ional\ • Discursul umoristic • Discursul de comentariu [i
comentariul discursului • Genuri de opinie • Moralitatea argument\rii

Sorin Preda, Jurnalismul cultural [i de opinie, colec]ia
„Collegium. Media“, Editura Polirom, 232 de pagini, 19.50 RON

~ntr-o epoc\ `n care spa]iul identitar, migra]iile [i frontierele culturale
[i-au modificat `n]elesurile, volumul ~ntre patrii compune, ca `ntr-un
joc de puzzle, o imagine cuprinz\toare a `nstr\in\rii. Stau laolalt\ `n
aceast\ carte m\rturiile unor str\ini afla]i de ani buni `n România (mai
mult sau mai pu]in desprin[i de locurile natale) [i confesiunile unor ro-
mâni risipi]i `n cele patru z\ri, unii cu solide r\d\cini `n ]\rile de a-
dop]ie, al]ii doar bursieri-naveti[ti, lega]i cu to]ii de un „acas\“ format din
amintiri, cutume [i obiecte familiare. C`teva eseuri despre exil [i identitate
`ntregesc un demers antropologic necesar, viu [i tulbur\tor, `ntr-o lume
tot mai mobil\ [i mai globaliza(n)t\.

Din cuprins: Printre români: Venind dinspre America • Puritatea sufle-
tului românesc… • Iarba pare mai verde dincolo de gard • Simt c\ am
prins r\d\cini `n România • ~n România cu orice pre] • M\ simt de
acolo, nu de aici • Tr\iesc printre persoane similare cu noi, mexicanii

Mirela Florian, Ioana Popescu (coord.), ~ntre patrii. M\rturii
despre identitate [i exil, Hors collection, Editura Polirom,
264 de pagini, 24.95 RON

Paul Cornea, Interpretare [i ra]ionalitate

colec]ia „Collegium. Litere“, Editura Polirom, 2006,
600 de pagini, 34.95 RON.

Mostr\ de dialogism



Doris  MIRONESCU

LECTURI  ~NTRERUPTE

interviu

printre r`nduri carte
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Lacrimi de giraf\ este cel de-al doilea volum din seria inau-
gurat\ de Agen]ia de detective nr. 1. Precious Ramotswe,
simpaticul personaj principal al acestei serii, este patroana
primei agen]ii de detective din Botswana [i rezolv\ tot felul de
cazuri, de la dispari]ii la pove[ti cu vraci, so]i infideli, con-
cursuri de frumuse]e trucate sau vini imaginare. Dar, pe
m\sur\ ce afacerea devine tot mai `nfloritoare, Mma Ra-
motswe constat\ c\ via]a personal\ i se complic\ `ntr-un
mod cu totul nea[teptat. Precaritatea [i ridicolul cazurilor trans-
form\ tema detectivist\ `n parodie de bun\ calitate, `n linia
umorului englezesc de tip P.G. Wodehouse sau Tom Sharpe.
Seria captiveaz\ de la primele pagini, antren`nd cititorul `n
noi [i noi aventuri `ntr-un ]inut exotic, al\turi de un personaj
comic-bonom.

Alexander McCall Smith, Lacrimi de giraf\, traducere din
limba englez\ [i note de Viorica Boitor, colec]ia „Biblio-
teca Polirom“, Editura Polirom, 280 de pagini, 22.95 RON

Ac]iunea romanului este plasat\ `n nordul Suediei, `n ]inutul Västerbotten, ca majoritatea
c\r]ilor lui Lindgren. Despre aceast\ regiune, scriitorul afirm\: „Nu po]i l\sa `n voia soar-
tei ]inutul mla[tinilor [i al grohoti[ului. Singura posibilitate e s\ «`nscrii» `n el oameni. E
ceea ce am vrut s\ fac `ntreaga mea via]\: s\ `nscriu oameni `n peisaj“. Acest lucru `i
reu[e[te de minune `n romanul Biblia lui Doré, al c\rui protagonist `[i relateaz\ poves-
tea la un dictafon. Povestitorul, care este cel mai de seam\ cunosc\tor al operei lui
Gustave Doré [i este fascinat de gravurile f\cute de acesta pentru Biblie, nu poate s\
scrie sau s\ citeasc\. O form\ grav\ de dislexie, care `n copil\rie l-a f\cut s\ ajung\ `ntr-un
azil de „needucabili“, se dovede[te ulterior o binecuv`ntare a existen]ei lui: privirea sa,
incapabil\ s\ deosebeasc\ literele, a fost ascu]it\ [i rafinat\ de gravurile marelui artist
francez. Pierderea exemplarului din Biblia lui Doré, cartea care i-a `nc`ntat copil\ria,
este motorul ce declan[eaz\ `n erou impulsul de a crea opera vie]ii lui. Destinul s\u `i
ofer\ autorului ocazia s\ descrie o `ntreag\ lume, ordonat\ [i `n acela[i timp u[or stra-
nie, cu personaje memorabile.

Torgny Lindgren, Biblia lui Doré, traducere din limba suedez\ [i note de
Elena-Maria Morogan, colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom,
256 de pagini, 18.95 RON

Spovedania
unui `nving\tor
Recitind Via]a ca o prad\, nu poate s\ nu te izbeasc\ aerul de
spovedanie al volumului. Spun „spovedanie“, [i nu „confesiune“
pentru c\ etimologia slav\ a cuv`ntului p\streaz\ ceva mai mult
din `nc\rc\tura etic\ a ac]iunii de a te confesa dec`t neologismul
latin. Cine se spovede[te are cu siguran]\ cel pu]in un p\cat la
activ. Spovedania izvor\[te din vin\.

Or, confesiunea f\cut\ de autor `n cartea sa autobiografic\ nu
are, la prima vedere, un mobil. Iar `n cazul unui mare scriitor, pre-
cum Marin Preda, nu putem s\ ne mul]umim cu o explica]ie banal\
de genul: autorul `[i aminte[te de copil\rie [i de tot ce datoreaz\
familiei lui. Familia apare de pu]ine ori, esen]ial\ fiind aici aventu-
ra con[tiin]ei sale scriitorice[ti, desprinderea de familie, [colile `n-
dep\rtate [i ucenicia de gazetar la ziarele bucure[tene din timpul
r\zboiului.

Inevitabil, Preda e un mare scriitor [i `n aceast\ scriere memo-
rialistic\. De altfel, el are prevederea de a d\rui c\r]ii o structur\ de
roman. Via]a ca o prad\ poate fi [i este citit\ ca o compozi]ie e-
pic\ cu „amprenta“ definitiv\ a lui Preda, con]in`nd ingredientele
care au f\cut succesul durabil al acestui scriitor: ironie [i sapien]\,
crea]ie epic\ [i valorizare etic\ a vie]ii. Toat\ rememorarea apare
ca av`nd loc c`ndva, `n iarna lui 1949, la vila scriitorilor din Sinaia,
`n mintea unui t`n\r prozator a c\rui solid\ `ncredere `n sine `n-
cepe s\ se clatine. Preda avusese un debut promi]\tor `n „Timpul“,
`n 1943, iar confirmarea valorii sale fusese ob]inut\ prin apari]ia vo-
lumului ~nt`lnirea din p\m`nturi (1948), recenzat favorabil de Paul
Georgescu [i Ovid S. Crohm\lniceanu [i atr\g`nd simpatia lui Mi-
hail Novicov, care, `n acest episod, pozeaz\ `n protector bonom
al debutantului.

~ns\ acum prozatorul resimte urgen]a scrierii unui roman. Mult\
vreme `[i `nchipuise c\ acest roman ar trebui s\ posede acela[i
tip de originalitate stilistic\ al unora dintre nuvelele sale mai vechi,
„comportamentiste“. Proiectele lui se `nv`rteau `n jurul unui tip de
„Feodor Karamazov român“. Acum nu mai e a[a de sigur. Nu caut\
nici leg\tura cu copil\ria sa trecut\, pe care, se vede din ceea ce
scrie, n-o regret\ prea mult. Nu se simte nici acum „fiul naturii“,
cum nu se sim]ise nici `n copil\rie.

~n Via]a ca o prad\, scriitorul vorbe[te mult despre genera]ia
sa pierdut\ prin anii r\zboiului, dar mai ales dup\ aceea. Despre
Virgil Untaru care, devenit Ierunca, avea s\ dispar\ din ]ar\, im-
plic`ndu-se pentru zeci de ani `ntr-o activitate de pres\ militant\ [i
foarte necesar\. Despre Ion Caraion, urm\rit de Siguran]\ `n timpul
r\zboiului [i, dup\ aceea, condamnat la moarte de Securitate.
Despre un poet, Sergiu Filerot, care [i-a pierdut libertatea [i a fost
trimis `n linia `nt`i pentru a fi publicat versuri pacifiste, [tampilate
de cenzur\.

Marin Preda e angajat profund ̀ n b\t\lia genera]iei sale. Numai
c\, dup\ 1948, odat\ cu publicarea unor scrieri pe „linia“ coman-
dat\ de partid (Desf\[urarea, Ana Ro[cule]), el pare s\ abando-
neze, m\car temporar, baricadele eticiste pe care se angajaser\
destui dintre colegii s\i. Inevitabil, romancierul resimte aceste c\r]i
ca pe ni[te `nfr`ngeri, ca pe o victorie a acelui „obstacol de ne-
trecut“ pe care `l nume[te `n Via]a ca o prad\ „abjec]ia uman\“. Cu
Morome]ii, Preda reg\se[te imperativul etic al genera]iei sale, de
care se `nstr\inase prin c\r]ile sale mai noi. Fa]\ de `nfr`ngerile
sale, Morome]ii reprezint\ o splendid\ victorie care a restabilit, `n
epoc\, drepturile esteticului `n fa]a ideologicului. Romanul s\u ]\-
r\nesc isp\[e[te insuportabila vin\ a ced\rii. Iar Via]a ca o prad\
spune istoria acestei isp\[iri.

func]ie de referin]e exacte [i
lecturi extrem de p\trunz\toa-
re; ascult\ cu aten]ie orice `n-
trebare, oric`t de naiv\, pentru
c\ ea ar putea ascunde vicii ale
unei demonstra]ii aparent elabo-
rate; compar\ tot timpul, nu-[i
face chip cioplit dintr-un singur
filosof sau teoretician – teoria
nu exist\ dec`t ca o comunitate
de g`ndire, nu ca un cult al unei
singure g`ndiri.

O alt\ experien]\ vital\ cu
Paul Cornea mi (ni) s-a `nt`mplat
la cursul de master, prin 2001.
Am avut de prezentat referate
legate de cursul despre istoria
interpret\rii care se `ntinsese pe
`ntreg anul. F\r\ s\ ne vorbim
dinainte, [i eu, [i Lumini]a Marcu
am sim]it nevoia unor lucr\ri a-
tipice. Ea a f\cut o mic\ decon-
struc]ie autobiografic\ a teoriei
literare `n Facultatea de Litere
care l-a impresionat nea[teptat
pe profesor. Cu at`t mai mult cu
c`t Lumini]a avusese o mic\ dis-
put\ cu Paul Cornea tocmai pe
marginea `ncetinelii demonstra-
]iei teoretice. Eu am scris de-
spre hermeneutica la... „Proce-
sul etapei“ [i, `n general, `n dis-
cu]iile nesf`r[ite despre fotbal.
Etapele clasice ale interpret\rii
puteau fi identificate inclusiv `n
discursul incoerent al unui Hagi.
Fotbalul suscita, din punctul
meu de vedere, un efort extrem
de popular de interpretare. A
fost un text destul de teribilist,
apreciat de asemenea de extra-
ordinarul profesor. Cel pu]in `n
cazul meu, a fost un clasic sce-
nariu pedagogic despre cuceri-
rea discipolului prin `n]elegerea
actului adolescentin de epatare
generat de ne[tiin]\ sau `nc\-in-
suficient\-[tiin]\.

„Sentimentul  general
al  celor  care  am  p\[it
`n  secolul  XXI  este
c\  lucrurile  nu  merg  bine“

De-a lungul c\r]ii, Paul Cornea
nu a `ncetat s\ m\ surprind\
profund cu afinit\]i extrem de
subiective. De unde s\ [tiu, de
exemplu, c\ aveam s\ dau chiar
[i peste un autor at`t de apropiat
precum Montaigne, ca referin]\
extrem de drag\ [i profesorului
meu. {i nu `n orice context, ci
`n unul dedicat unei foarte ex-
presiv scrise elegii a ra]ionali-
t\]ii. Montaigne observa `ntr-unul
dintre eseurile sale glosarea ne-
sf`r[it\ pe care o presupune in-
terpretarea interpret\rii. Paul
Cornea continu\ cu un comenta-
riu care merit\ citat `n `ntregi-

me, oric`t de pu]in spa]iu a[ a-
vea aici: „Sentimentul general
al celor care am p\[it `n secolul
XXI este c\ lucrurile nu merg
bine, c\ lec]iile tragice ale tre-
cutului nu par s\ ne fi `nv\]at
minte, c\ echilibrul de putere [i
consim]\m`nt pe care se `nte-
meiaz\ actuala ordine a lumii e
fragil [i amenin]at s\ se destra-
me. Cu adev\rat `ngrijor\tor nu
e faptul c\ tot mai multe obiec-
te, conduite, sentimente tind s\
se transforme `n «probleme»,
deci s\ devin\ interpretabile, ci
c\ un num\r tot mai mare de in-
terpret\ri par comandate de
team\, frustra]ii, paranoia, he-
donism iresponsabil, dorin]\ de
putere. (...) A devenit oare
ra]ionalitatea o marf\ desuet\,
f\r\ valoare?“. Cartea Interpre-
tare [i ra]ionalitate este ea `n-
s\[i un r\spuns la astfel de `n-
treb\ri cu aparen]\ retoric\.
Evident c\ nu este o marf\ de-
suet\. Evident c\, oric`t de i-
ra]ional, hedonist cinic, omul
modern este atras irezistibil ca o
insect\ neputincioas\ de becul
aprins. Numai c\ o redut\ lumi-
nos ra]ional\ este din ce `n ce
mai greu de construit. O carte
precum cea a lui Paul Cornea e

din ce `n ce mai greu de scris. O
atitudine luminos-critic\, o poft\
de lectur\, de colaj, de comen-
tare s`nt din ce `n ce mai greu de
(auto)impus. Dar asta nu `n-
seamn\ c\ aceast\ carte nu me-
rit\ citit\ de c`t mai mul]i. Nu e
doar pentru litera]i, este desti-
nat\ tuturor acelora care au me-
ditat m\car o dat\ la rolul comu-
nic\rii `n societatea modern\.

~nchei cu o observa]ie asupra
farmecului retoric la Paul Cor-
nea, farmec ob]inut prin ames-
tecul surprinz\tor de atitudine
critic\ [i viziune permisiv\, de
`n]elegere (ar merge mai bine un
cuv`nt fran]uzesc, „comprendre“)
asupra obiectului studiat. Paul
Cornea accept\ cu o u[urin]\
dezarmant\ uneori evolu]ia lite-
raturii, a „literarit\]ii“ c\tre t\-
r`muri imprevizibile [i, toto-
dat\, impune aceea[i privire ra-
]ional\ [i asupra zonei prin ex-
celen]\ ira]ionale a culturii po-
pulare, de exemplu: „Ajungem
astfel cu to]ii, mai `ncet sau mai
repede, la un mod pragmatic [i
permisiv de a `n]elege literatura.
Faimoasa butad\ a lui Roland
Barthes, [i anume c\ «literatura
este ceea ce se `nva]\ `n [coal\
ca fiind literatur\», nu mai e de

actualitate; adev\rul este c\
[coala a r\mas mult `n urma
vie]ii [i nu numai fiindc\, din
iner]ie [i rutin\, p\streaz\ dis-
tan]a fa]\ de expresiile inovatoa-
re, ci [i pentru c\ se manifest\
foarte reticent vizavi de asimila-
rea selectiv\ a culturii de mas\“.
Paul Cornea a [tiut `ntotdeauna
s\ se plaseze `n `nt`mpinarea no-
ului cu un discurs solid care,
dup\ examinare, putea oferi
sprijinul dorit de orice mi[care
novatoare.

Am `nt`lnit `n Interpretare [i
ra]ionalitate r\bdarea demon-
stra]iei unui Rorty, dar [i intran-
sigen]a critic\ a unui Popper (nu
vorbim aici de ideologii, ci de
retorici). Am `nt`lnit de aseme-
nea autori contaminan]i prin de-
lirul lor fermec\tor, precum
Foucault sau Derrida, foarte bi-
ne struni]i, plimb`ndu-se lini[ti]i
ca ni[te pe[ti colora]i `ntr-un ac-
variu perfect luminat. Acesta
este spectacolul ra]iunii [i al [ti-
in]ei `n lumea umanioarelor:
posibilitatea de a ]ine `n fr`u cele
mai stranii r\bufniri de ira]iona-
litate cu un discurs „`n]ele-
g\tor“ – a se `n]elege „deschis“,
„precaut“, „atent“, „iscoditor“.

„Cu adev\rat `ngrijor\tor nu
e faptul c\ tot mai multe
obiecte, conduite, sentimente
tind s\ se transforme `n
«probleme», deci s\ devin\
interpretabile, ci c\ un
num\r tot mai mare de
interpret\ri par comandate
de team\, frustra]ii,
paranoia, hedonism
iresponsabil, dorin]\ de
putere. (...) A devenit oare
ra]ionalitatea o marf\
desuet\, f\r\ valoare?“

Paul Cornea



Interviu realizat de Ciprian Marinescu

A]i sim]it vreodat\ c\, de c`nd s-a
produs recunoa[terea dumneavoastr\
mondial\, România `ncearc\ s\ v\
„confi[te“ mai mult, s\ v\ asume
excesiv ca dramaturg al „spa]iului
românesc“?

~ntrebarea dumneavoastr\ m\ oblig\ s\ pre-
cizez dou\ lucruri. Primul este faptul c\ re-
cunoa[terea mea pe plan interna]ional r\-
m`ne o necunoscut\, un semn de `ntrebare,
o lupt\ care mai trebuie dus\ timp de mul]i
ani... ~n aceast\ epoc\ a generaliz\rii so-
ciet\]ii de consum, totul se consum\, inclu-
siv autorii... Oameni care s`nt ast\zi `n a-
ten]ia lumii pot fi arunca]i m`ine la co[ul de
gunoi al globaliz\rii. Existen]a pieselor me-
le pe plan interna]ional este fragil\, de[i am
piese traduse `n aproape 25 de limbi [i de[i
numele meu a figurat pe afi[ `n tot at`tea
]\ri. Limba francez\ m-a ajutat s\ fiu tradus
`n ]\ri precum Iran, Maroc, Turcia, Finlan-
da, Islanda, Estonia, Japonia... Regizori ca-
re s-au `ndr\gostit de piesele mele mi-au
promovat cu insisten]\ textele `n Statele U-
nite,

Marea Britanie sau Germania, spa]ii `n care
evolueaz\ `ns\ enorm de mul]i autori, unde
festivalurile se ]in lan] [i num\rul companii-
lor de teatru este de ordinul miilor... Dac\
selecta]i pe Internet motorul de c\utare Goo-
gle [i scrie]i numele meu, ve]i avea aproape
60 de mii de referin]e legate de activitatea
mea de dramaturg (pentru Eugen Ionescu
apar `ns\ aproape un milion de referin]e...).
Este deci greu de spus `n acest moment unde
se situeaz\ teatrul meu `n peisajul dramatur-
giei contemporane, un peisaj `n mi[care
continu\, `n care forme [i tendin]e noi se `n-
cruci[eaz\ [i se `ncalec\... 

Al doilea lucru pe care doresc s\-l preci-
zez este c\ `n România, pentru a declan[a o
montare cu adev\rat important\, trebuie u-
neori s\ m\ lupt [i s\ a[tept tot at`t c`t `n
Fran]a sau `n alte ]\ri occidentale... Sigur,
piesele mele au fost mult jucate din 1990
`ncoace [i una dintre ele figureaz\ [i `n ma-
nualul [colar. Am `n continuare nevoie de
sprijinul oamenilor de teatru români, pentru
c\ am considerat mereu România, de la c\-
derea comunismului `ncoace, drept o ramp\
de lansare pentru piesele mele. S`nt nume-
ro[i regizorii, directorii de teatre [i de festi-

valuri, precum [i oamenii din sfera de-
ciziei culturale c\rora le s`nt recu-
nosc\tor pentru promptitudinea

cu care au acceptat proiectele
mele, `n special cele ]in`nd

de colaborarea cu diverse
institu]ii franceze sau de in-
vitarea unor companii fran-
ceze `n România. De fieca-
re dat\ c`nd reu[esc s\ lan-
sez un proiect de acest gen,
altfel spus s\ arunc poduri
culturale `ntre Fran]a [i Ro-

mânia, satisfac]ia mea este
real\, pentru c\ occiden-
talii n-au s\ poat\ iubi
niciodat\ România ser-
vindu-se doar din infor-

ma]iile vehiculate de ma-
rile media de informare, ci

venind fizic pe teritoriul Ro-
mâniei [i lucr`nd `mpreun\
cu românii.

~n ce fel, `n România de
ast\zi, crede]i c\ este po-

sibil\ tragica substituire a
comunismului antere-
volu]ionar cu o formul\ mai

d\un\toare acestui popor?

Care s`nt pericolele care v`neaz\ Ro-
mânia `n momentul de fa]\?

M\ `ntreba]i, altfel spus, dac\ România nu
risc\ s\ cad\ din lac `n pu], adic\ din comu-
nism `n ceva [i mai degradant pentru fiin]a
uman\. Exist\, `n mod real, acest pericol, [i
anume ca România s\ alunece spre un capi-
talism s\lbatic de tip mafiot, cu un stat can-
grenat de o corup]ie de inspira]ie oriental\,
`n care statul de drept [i democra]ia s\ nu
fie dec`t o fa]ad\ pentru naivi... Embrionul
acestui model s-a constituit deja dup\ 1990,
dar sper ca Uniunea European\ s\-i oblige
pe români la o repunere `n cauz\ a acestei
tendin]e `nainte de integrarea lor european\,
[i s\-i ]in\ sub un control strict dup\ inte-
grare...

„S`nt omul care tr\ie[te `ntre dou\ cul-
turi, `ntre dou\ sensibilit\]i, care are
r\d\cinile `n România [i aripile `n
Fran]a“, s`nt cuvintele dumneavoastr\.
România nu are aripi pentru Matei
Vi[niec?

Cultura român\ nu a ie[it `nc\ dintr-un anu-
me complex de marginalizare... Discu]iile
legate de „complexele micilor culturi“ s`nt
mai vechi, ele au avut loc chiar [i `nainte de
1989. De ce nu s`nt recunoscute valorile
culturale române[ti `n Occident? Aceasta ar
fi marea `ntrebare pe care ne-o punem de
mai bine de o sut\ de ani. Reflexul natural
al creatorului român este de a pleca `ntr-una
din marile capitale culturale ale lumii (Pa-
ris, Londra, Berlin, New York), pentru a `n-
cerca s\ intre `n circuitul interna]ional [i a
ob]ine o recunoa[tere interna]ional\. Perso-
nal, nu cunosc nici un exemplu de autor ro-
mân care s\ fi r\mas la el acas\, s\ fi scris
`n limba român\ [i s\ fi intrat apoi, prin tra-
duceri, `n circuitul interna]ional... Exist\
deci o problem\ cu „aripile“...

Cum reac]iona]i la at`tea interpret\ri pe
care le descoperi]i `n mont\rile dum-
neavoastr\ `n lume [i, mai ales, la cali-
tatea acestor mont\ri?

Nu cunosc num\rul exact al mont\rilor pe
care le-am avut din 1990 `ncoace... Ritmul
a fost `ns\ de cel pu]in patru sau cinci pe an
`n România [i de [ase sau [apte pe an `n
Fran]a. Din 1992 `ncoace, piesele mele au
fost `n mod sistematic prezentate la Festiva-
lul de teatru de la Avignon, `n general de
mici companii private. Am v\zut multe din
aceste mont\ri, precum [i altele realizate `n

Moldova, Germania, Belgia, Elve]ia, Italia,
Turcia, Marea Britanie, Canada, Statele U-
nite... Alte spectacole le-am v\zut sub
form\ de `nregistr\ri video... Pot s\ v\ spun
c\ `n prezent nu m\ mai mir de nimic. Une-
le dintre aceste mont\ri s`nt pur [i simplu
corecte, altele p\c\tuiesc prin st`ng\cie, al-
tele m-au emo]ionat... Am avut spectacole
excelente [i altele penibile. Din principiu,
acord drepturile tuturor [i nu le impun ni-
mic regizorilor. Un lucru e sigur, spectaco-
lele cu adev\rat importante [i memorabile
pe care le-am avut `n ultimii 16 ani nu s`nt
chiar at`t de multe...

Ce [anse da]i dramaturgiei române[ti
de „dup\“ Matei Vi[niec?

S\ nu exager\m. Nu s`nt chiar un reper de
natur\ s\ separe dou\ epoci pentru teatrul
românesc. Pentru autorii dramatici mai ti-
neri, orizontul este, cred, mult mai deschis
dec`t era el pentru mine acum 25 de ani.
Piesele mele au fost mult jucate `n Fran]a de
mici companii private `n c\utare de autori
noi. Aceste companii, extrem de numeroase
`n peisajul teatral francez (care dispun de-
seori de mici s\li de teatru av`nd `ntre 50 [i
100 de locuri), `[i asum\ mai repede riscu-
rile estetice [i financiare ale promov\rii
unui autor t`n\r. A[ dori ca România s\ se
poat\ dota cu o astfel de re]ea de companii
de teatru private, capabile s\ promoveze noua
dramaturgie.

Se vorbe[te mereu despre grani]e `n
scriitura româneasc\: cea de dinainte
de Revolu]ie vs cea de dup\, de pild\.
Dumneavoastr\ unde a]i trasa grani]a
[i de care parte a ei crede]i c\ s`nte]i?

Personal, am trecut cu bine „grani]a“, pen-
tru c\ n-am ]inut cont, la ora la care `mi
scriam piesele de tinere]e, dec`t de propria
mea con[tiin]\. Nu scriam nici ca s\ ocolesc
cenzura, nici ca s\ d\r`m lumea, scriam
pentru mine [i `n numele unui adev\r interi-
or. S`nt fericit s\ descop\r c\ numeroase
dintre piesele mele scrise `nainte de revo-
lu]ie s`nt montate [i ast\zi: Angajare de
clovn, Caii la fereastr\, }ara lui Gufi, Bine,
mam\, da’ \[tia povestesc `n actu’ doi ce
se-nt`mpl\-n actu’`nt`i... Am scris `ntotdea-
una ca s\ `n]eleg mai bine contradic]iile in-
terne ale fiin]ei umane, [i probabil din cauza
aceasta piesele mele au r\mas de actualitate.
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„Am considerat mereu
România o ramp\ de lansare
pentru piesele mele“

Una dintre cele mai recente puneri `n scen\ este cea a C\t\linei Buzoianu, cu Richard al III-lea se interzice,
la Sala Toma Caragiu de la Bulandra (premiera a avut loc `n iunie). „Piesa lui Matei Vi[niec despre Me-

yerhold m-a atacat foarte puternic. Am fost [ocat\, pentru c\ personalitatea personajului prin-
cipal era de mult\ vreme printre fantomele mele“, [i-a motivat regizoarea op]iunea, la lan-

sarea de la Libr\ria C\rture[ti.
O alt\ punere `n scen\ a unei piese de Vi[niec, La femme comme champ
de bataille/Femeia ca un c`mp de lupt\, realizat\ la Paris de regizoarea
Alexandra Badea a putut fi v\zut\ la Bucure[ti doar pe 20 septembrie,
la Teatrul Foarte Mic. Spectacolul fusese prezentat cu o s\pt\m`n\ `n
urm\ la Festivalul Dramaturgiei Române[ti de la Timi[oara (unde s-au
jucat nu mai pu]in de trei piese ale lui Matei Vi[niec).

Femeia ca un c`mp de lupt\ s-a jucat vara aceasta la Festivalul
Avignon Off, `n timp ce o alt\ pies\ a dramaturgului – Istoria co-
munismului povestit\ pentru bolnavii mintal, pus\ `n scen\ de
Florinel F\tulescu la compania teatral\ Open Fist din Los An-
geles – a fost prezentat\ la Festivalul Fringe din Edinburgh.
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Matei Vi[niec [i-a lansat pe 25 septembrie un nou volum de
teatru – Omul cu o singur\ arip\, ap\rut la Editura Paralela 45 –,
ce grupeaz\ trei piese scrise ini]ial `n francez\ [i rescrise
ulterior `n român\.

Autorul, care tr\ie[te din 1987 `n Fran]a, spune c\ aceste
texte au calitatea de a nu se fi num\rat printre favoritele lui.
Tocmai din pricina acestui aparent handicap, piesele „au fost
l\sate s\ se odihneasc\ prin sertare“ [i au fost re-lucrate de
mai multe ori. Potrivit Mediafax, `n cele din urm\, autorul a decis
c\ merit\ s\ fie publicate `ntr-un volum [i c\ „universul lor
emo]ional poate fi baza unor spectacole interesante, cu condi]ia
ca mesajul lor s\ ajung\ la regizorii potrivi]i“. Piesele Negustorul

de timp, Omul cu o singur\
arip\ (pies\-poem) [i
V\z\torule, nu fi melc au
fost scrise `ntre anii
1992-1996. Prima dintre
ele a fost cerut\ de o
companie din Avignon,
Theatre le Jodel, cea dint`i
trup\ teatral\ din Fran]a
care a citit piesele lui
Matei Vi[niec `n public, le-a
difuzat [i montat. La
Editura Cartea
Româneasc\ s`nt `n curs
de apari]ie volumele:
Omul-pubel\, P\ianjenul `n
ram\ [i Groapa din tavan.

S`nt uluit [i fericit s\ v\d
c`t de mult se scrie
[i se public\ `n România
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`ntrebarea moarte n-are interviu
REPERE:

Matei Vi[niec,
acum `n v`rst\
de 50 de ani, a
debutat `n lite-
ratura român\
ca poet, `n
1980

{apte ani mai
t`rziu a emigrat
`n Fran]a [i s-a
impus `n ultimul
deceniu mai
ales prin activi-
tatea sa de
dramaturg

~n prezent, este
jurnalist la sec-
]ia român\ de
la Radio France
Internationale

Piesele sale au
fost jucate `n
peste 20 de
]\ri, inclusiv `n
mari teatre din
Europa: Teatrul
Regal din
Stockholm, Pic-
colo Teatro din
Milano, Young
Vic din Londra,
Teatrul Rond-
Point des
Champs Ely-
sees din Paris

Din 1993, devi-
ne unul dintre
autorii cei mai
juca]i ai sec-
]iunii Off a Fes-
tivalului de la
Avignon: peste
20 de specta-
cole cu piesele
lui, prezentate
at`t de mici
companii, c`t [i
de teatre im-
portante

~n România, `n
jur de 30 de
piese ale sale
au fost montate
`n teatre, la ra-
dio [i la televi-
ziune
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C`te manuscrise ave]i, `n mo-
mentul de fa]\, `n sertar sau,
conform unei exprim\ri care
v\ apar]ine, c`te „[antiere“
ave]i deschise?

De ani de zile lucrez concomitent
la mai multe piese, f\r\ s\ m\
gr\besc. Am texte „blocate“ de
cinci sau [ase ani, de care nu s`nt
mul]umit [i pe care le re`ncep sau
le reiau din c`nd `n c`nd. Uneori
`ns\, motivat de multiple situa]ii
favorabile (de exemplu, o comand\
lansat\ de o companie importan-
t\), gr\besc scrierea unei piese.
Masa mea de lucru este plin\ de
note [i de pagini corectate, iar cal-
culatorul meu este doldora de tex-
te care a[teapt\ s\ fie plasate `n ar-
hitectura unei piese noi. Ultima mea
pies\ este una despre Ioana d’Arc
([i, implicit, despre na[terea mitu-
lui istoric [i scrierea istoriei).

C`t de mult scrie]i `n România,

`n timpul [ederii `n ]ar\?

Nu mai am timp s\ scriu `n ]ar\.
Vacan]ele mele la p\rin]i s`nt scur-
te [i prefer `n acest timp s\-mi re-
`ncarc „bateriile“ emo]ionale. Pre-
fer, c`nd s`nt `n România, s\ citesc,
s\ r\sfoiesc `n libr\rii c\r]i noi [i
s\ consult presa literar\. Pot s\ v\
m\rturisesc `n consecin]\ c\ s`nt
uluit [i fericit s\ v\d c`te titluri im-
portante apar `n România `n mate-
rie de traduceri [i c`t de mult se
scrie [i se public\ `n general.

Fa]\ de cine, `n România,

sim]i]i cea mai mare pre]uire?

Fa]\ de oamenii care refuz\ ast\zi
s\ fie manipula]i de societatea de
consum, cum au refuzat ieri s\ fie
manipula]i de comunism.

„Cred c\ poezia [i literatura s`nt `n acest moment singurele
modalit\]i de a `n]elege omul, felul `n care el poate face s\
coabiteze contradic]ii diverse. {tiin]ele exacte au dat
faliment `n aceast\ `ncercare. Doar literatura reu[e[te s\
foreze at`t de ad`nc, `nc`t s\ scoat\ la suprafa]\ dou\-trei
perle. Pentru mine, personajul principal a fost dintotdeauna,
de c`nd scriu, omul“, a spus autorul la lansare.

„Exist\, `n mod real, pericolul ca România s\ alunece spre
un capitalism s\lbatic de tip mafiot, cu un stat cangrenat de
o corup]ie de inspira]ie oriental\, `n care statul de drept [i
democra]ia s\ nu fie dec`t o fa]ad\ pentru naivi... Embrionul
acestui model s-a constituit deja dup\ 1990, dar sper ca
Uniunea European\ s\-i oblige pe români la o repunere `n
cauz\ a acestei tendin]e `nainte de integrarea lor european\,
[i s\-i ]in\ sub un control strict dup\ integrare...“



Romanul Trimisul nostru special
de Florin L\z\rescu, c`[tig\torul
locului II la Premiul pentru Litera-
tur\ Est-European\, a fost prezen-
tat, miercuri, 4 octombrie, la
Frankfurt. Premiul, lansat de Bank
Austria Creditanstalt [i Kultur-
Kontakt Austria, `n cooperare cu
editura austriac\ Wieser, s-a de-
cernat anul acesta pentru prima
dat\, iar marele c`[tig\tor a fost
scriitoarea Theodora Dimova din
Bulgaria. Premiul al doilea a fost
acordat ex-aequo [i Annei Zonova
din Cehia.

Trimisul nostru special, ap\rut
la Polirom `n 2005, va fi publicat
anul viitor de Editura Wieser `n
limbile german\ [i român\, `ntr-o
colec]ie intitulat\ „EditionZwei“,
ce cuprinde volume bilingve. „Cred
c\ cel mai important lucru pe care
l-am c`[tigat cu premiul acesta
este c\ o s\ mi se acorde mai mult\
aten]ie `n România. Cartea a ap\-
rut `n 2005, s-a scris despre ea
vreo dou\-trei luni, a avut o pres\
foarte bun\, a figurat `n top 10 al
anului 2005 la c\r]ile de litera-
tur\, iar apoi a fost t\cere. Dar
din momentul `n care am luat a-
cest premiu, mul]i oameni au fost
brusc interesa]i de carte, ceea ce-i
un lucru foarte bun“, a declarat
Florin L\z\rescu.

Trimisul nostru special a ajuns
s\ ia locul II la Premiul pentru
Literatur\ Est-European\ dup\
mai multe etape de selec]ie la nivel
na]ional [i regional. Dintr-un total
de aproximativ 500 de apari]ii edi-
toriale selectate de juriile na]iona-
le din cele zece ]\ri participante,
au fost nominalizate 20 de titluri.
Dintre acestea, juriul interna]ional
a ales c`[tig\torii pe baza moti-
va]iilor oferite de juriile na]ionale,
dup\ cum a explicat editorul Lojze
Wieser `ntr-o conferin]\ de pres\.

~n România, juriul – format din
Andrei Corbea-Hoi[ie, ambasa-
dorul României la Viena, Liviu

Papadima, decanul Facult\]ii de
Litere de la Universitatea din Bu-
cure[ti, [i criticul literar Ion Bog-
dan Lefter – a selectat 20 de volu-
me de beletristic\ ap\rute `n 2005.
~n selec]ia final\ a juriului româ-
nesc au r\mas volumele Trimisul
nostru special de Florin L\z\rescu
[i Cerul din burt\ de Ioana Nicolaie.

„Acest premiu nu reflect\ doar
excelen]a literar\, ci este [i un
simbol al faptului c\ regiunea cen-
tral [i est-european\ are o sem-
nifica]ie cultural\, pe l`ng\ cea e-
conomic\ [i politic\“, a spus Kurt
Wagner din partea KulturKontakt
Austria.

ROMÂNIA A FOST PREZENT| LA T~RGUL
DE CARTE DE LA FRANKFURT, ~NTRE 4
{I 8 OCTOMBRIE, cu un stand ce a
inclus peste o mie de c\r]i, grupate sub
tema general\ „Memorie [i viziune“.
Standul na]ional a fost organizat anul
acesta de Ministerul Culturii [i Cultelor
(MCC) – care a `nchiriat spa]iul – [i
Asocia]ia Editorilor din România (AER) –
care a c`[tigat licita]ia pentru realizarea
standului, ocup`nd o suprafa]\ de 96 mp
[i a inclus titlurile a 46 de edituri.
Colaborarea pentru T`rgul de la Frankfurt
este primul parteneriat de tip
public-privat dintre AER [i MCC dup\
episodul „Bookfest“. România a mai
participat la t`rg [i cu standurile
individuale a 12 expozan]i, printre care
[i cel al Editurii Brumar, condus\ de
Robert {erban, editur\ care a fost
invitat\ special de organizatori. Editura
din Timi[oara a fost acceptat\ `ntr-un
program al Frankfurt Buchmesse de
sprijinire a editurilor mici, dar cu
portofoliu.

TEMA STANDULUI A FOST „MEMORIE
{I VIZIUNE“, PRELUAT| {I DE
CATALOG, care se deschide cu o
prezentare a lui Mircea Vasilescu,
redactorul-[ef al „Dilemei Vechi“. De
altfel, catalogul standului prezint\ peste
120 de apari]ii editoriale recente
semnate de autori români [i a fost
realizat de echipa revistei „Dilemateca“.
Titlurile au fost alese de o comisie
format\ din 12 oameni din redac]ia
revistei „Dilemateca“ sau propu[i de
aceasta: Mircea Vasilescu, Simona Sora,
Marius Chivu, Paul Cernat, Adrian
Cioroianu, Magdalena Boiangiu, C\t\lin
Avramescu, Vintil\ Mih\ilescu, Alexandru
Ofrim, Anca Manolescu, Anca Oroveanu
[i Doina Marian.

Tema general\ a deschis alte [ase
sec]iuni: literatur\ contemporan\,
jurnale [i memorii, istorie [i mit,
România `n cuvinte [i imagini (cuprinde
ghiduri [i albume despre România [i
arta româneasc\), traduceri [i dic]ionare
[i c\r]i de `nv\]at limbi str\ine. De
organizarea standului României la
Frankfurt s-au ocupat Doina Marian din
partea AER [i arhitectul R\zvan Luscov,
care a asigurat proiectarea [i designul
standului.

Ministerul Culturii [i Cultelor,
Institutul Cultural Român [i Comisariatul
pentru Sibiu – Capital\ Cultural\
European\ 2007 au organizat la standul
României nou\ evenimente de
promovare.

Editura Polirom a preg\tit o
prezentare a literaturii române
contemporane, sus]inut\ de un catalog
special realizat pentru T`rgul
Interna]ional de la Frankfurt – 11 Books.
Contemporary Romanian Prose. 

Institutul Cultural Român a mers la
Frankfurt cu programele sale –
programul de traducere a unor autori
români `n limbi de circula]ie
interna]ional\ [i bursele pentru
traduc\tori. Joi, 5 octombrie, a avut loc
o mas\ rotund\ despre „virtu]ile
compensatorii ale literaturii regionale –
cazul literaturii germane `n Banat“, cu
participarea Adrianei Babe]i, a lui Cornel
Ungureanu [i a lui Gabriel Cohn. Tot la
Frankfurt, Ioan T. Morar [i-a lansat edi]ia
a doua a romanului Lindenfeld.

Tot joi fusese programat\ o
prezentare a lui Oskar Pastior. Scriitorul
[i traduc\torul de literatur\ român\ `n
german\ a trecut `n nefiin]\ s\pt\m`na
trecut\ la Frankfurt.
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dosar prob\ scris\

Cum s-a v\zut Rom=nia
la cel mai mare t`rg de carte

„La 17 ani dup\ c\derea celei mai dure dictaturi din ]\rile est-europene [i dup\ o
tranzi]ie complicat\, spiritul public din România `[i construie[te o nou\ identitate
european\. Unul dintre reperele acestei noi identit\]i este rela]ia cu istoria
recent\: comunismul a l\sat urme ad`nci `n ]esutul social [i `n con[tiin]ele
oamenilor. De aceea, dezbaterea trecutului recent este un fenomen viu `n
societatea [i `n cultura român\. Ecouri ale acestei dezbateri se reg\sesc [i `n
industria editorial\. Apar tot mai multe studii de istorie, sociologie, politologie,
antropologie despre perioada comunist\. Jurnalele [i amintirile din `nchisoare ale
fo[tilor de]inu]i politici au fost primite cu mare interese de cititori. A ap\rut `n
ultimii ani o t`n\r\ genera]ie de prozatori care «fic]ionalizeaz\» via]a `n comunism
pornind de la rememorarea propriei copil\rii. Acestea s`nt motivele pentru care
tema central\ a standului românesc este «Memorie [i viziune»“.

Mircea Vasilescu `n deschiderea catalogului realizat de AER [i
„Dilemateca“ pentru standul românesc de la Frankfurt

Florin L\z\rescu [i Teodora Dimova, laurea]i ai Eastern European
Literature Award, al\turi de Kurt Wagner (Kulturkontakt)

FRANKFURTER  BUCHMESSE:  memorii  [i  viziuni

„Trimisul nostru special“ – premiant al literaturii est-europene

Dosar realizat de George Onofrei
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Adriana Babe]i

Pentru un pedestra[ care
n-a mai v\zut `n via]a lui
o desf\[urare de for]e ca

la Frankfurt, unde armata lui
Gutenberg, ̀ nso]it\ pe flancuri de
divizia ebook [i regimentele au-
diobook, a atacat n\prasnic [i con-
centric, precum pu[ca[ii marini,
prima reac]ie e s\ amu]easc\ n\-
ucit [i s\ se mire ca prostu-n
t`rg. Dac\ nu e chiar Švejk-Švejk,
dup\ dou\-trei ore de uimire [i
dup\ vreo cinci kilometri la pas
printre sute de mii de c\r]i, sol-
datul nostru `[i revine, se dezme-
tice[te, se repliaz\ pe pozi]ii [i
se pituleaz\ strategic l`ng\ ai lui,
`ntr-un col] de bastion, de unde
se poate ap\ra mai cu spor, ba,
la o adic\, poate chiar ataca.
Trage aer `n piept [i cade pe
g`nduri. De cele mai multe ori,
g`ndurile s`nt blegi, triste, c`nd
nu de-a dreptul negre. ~i vine s\
ias\ cu m`inile sus [i s\ se pre-
dea, c\ci i se pare c\ totu-i pier-
dut. Dup\ o vreme ̀ [i revine [i ̀ n-
cepe s\-[i cure]e pu[ca, mai nu-
m\r\ o dat\ gloan]ele din cutii,
ascute baioneta, `[i lustruie[te bo-
cancii [i a[teapt\. Nu-i nimeni
s\-l atace. Atunci iese din `m-
presurare [i, mai tiptil, mai a-
v`ntat, prin salturi `nainte [i
t`r`[, d\ un iure[ prin tran[eele
str\ine, ia c`te o mic\ prad\, face
un prizonier-doi [i se-ntoarce
fericit.

A[a s\ fi fost România la
Frankfurt, la t`rgul de carte? {i
da, [i nu. Totul depinde de firea
soldatului pus s\ depene amin-
tiri de pe front. Dac\-i un soldat
t\b\cit, obosit de-at`tea b\t\lii
pierdute sau ne`ncheiate, gata s\
fie l\sat la vatr\, tabloul iese-n-
cenu[at, iar gustul `nt`mpl\rilor –
s\lciu, ba uneori chiar amar.
Dac\ povesta[ul e `narmat cu
poft\ de via]\ [i lupt\, dac\ [tie
s\-[i fac\ m\car o brum\ de cu-
raj din orice-nt`mplare, istoria
se vede altfel. Atunci, cum?
Pentru c\, p`n\ la un punct,
m-am sim]it un fel de Švejk
peste care a dat buzna ceva din
mintea veteranului istovit, dar [i
ceva din sufletul b\t\iosului `n-
crez\tor, dup\ ce m-am r\t\cit
de trei ori `n acela[i fel, vr`nd
s\ ies afar\ [i ajung`nd de trei
ori de unde am plecat, adic\ la
standul României, iat\ ce am
v\zut [i `n]eles, pas cu pas, la

Frankfurt, `n cel mai mare t`rg
de carte din lume:

Unu.

C\-i o prostie s\ ne tot `ntreb\m
cu nelini[te de ce moare cartea
sufocat\ de televizoare, compu-
tere [i alte cele. C`t\ vreme
peste 7.000 de edituri din toat\
lumea au acoperit cu sute de mii
de c\r]i, dar [i cu zeci [i zeci de
ecrane 13 hale `n care ar fi `n-
c\put 30 de terenuri de fotbal,
c`t\ vreme zeci de mii de oa-
meni (public larg, mult tineret)
au dat peste 30 de euro ca s\ se
plimbe printre rafturi, c`t\ vre-
me mii de editori [i agen]i lite-
rari au stat fa]\ `n fa]\, `n jurul
unor mese, la o cafea [i au f\cut
afaceri cu ghiotura pe seama
c\r]ilor, `ntr-un zumzet ca la
bursa din Tokio, ar fi mai bine
s\ ne g\sim alte motive de `ngri-
jorare dec`t c\ nimeni nu mai
cite[te.

Doi.

C\-i o mare prostie s\ ne tot `n-
treb\m isteric de ce nu se cite[te
literatur\, mare, adev\rat\ litera-
tur\. C`t\ vreme tot acolo, `n
pavilioane, au tronat [i s-au v`n-
dut Orhan Pamuk [i Shake-
speare, Crnjanski [i Proust,
Goethe [i Gombrowicz, c`t\
vreme `n rafturi au stat cotor
l`ng\ cotor clasicii marilor [i
micilor literaturi, `n original sau
traduceri, din Fran]a p`n\-n In-

dia (invitata de onoare a t`rgu-
lui) [i din SUA p`n\ `n Slovenia,
literatura bun\ nu are de ce s\
se team\.

Trei.

C\-i o prostie [i mai mare s\ ne
tot `ntreb\m v\ic\re] de ce, p`n\
la urm\, oric`t s-ar str\dui, Ro-
mânia e, ca-n banc, pe nic\ieri
[i c\ nu se prea z\re[te `n teatrul
de opera]iuni de la Frankfurt.
C`t\ vreme cei care au r\spuns
de mersul trebii `n pavilionul
românesc [i partenerii lor* s-au
str\duit ca lucrurile s\ aib\ un
aer decent, `n rim\ cu ce era `n
jur, c`t\ vreme pliantele `n limbi
str\ine cu ofertele noastre [i cu
proiectul de traduceri al ICR au
circulat pe unde trebuia, c`t\
vreme editurile au cump\rat zeci
de titluri, dar s-au [i v\zut cerce-
tate de agen]i literari [i editori
str\ini, c`t\ vreme s-au pus `n
rafturi cam 1.000 de c\r]i,
multe traduse, multe cu adev\-
rat atr\g\toare, c`t\ vreme s-a
v\zut c\ puzderia de volume nu-s
aruncate cu furca, ci urm\resc o
tem\ (Memorie [i viziune), par-
tida nu-i pierdut\. E mult? E
pu]in? A[ zice c\, ad\ug`nd [i
experien]a din 2005, e un bun
`nceput. At`ta putem deocamda-
t\. Dar dac\ am putea mai mult?
De aceea m\ g`ndesc c\ n-ar fi
r\u ca organizatorii s\-[i fac\
bilan]ul, s\ se a[eze f\r\ orgolii
la aceea[i mas\ [i s\ vad\ ce n-a
mers bine, ce s-ar mai putea

n\scoci [i cum s-ar pune cap la
cap un proiect pentru cinci ani
de-acum ̀ nainte, ca trebile s\ do-
b`ndeasc\ aerul unei mari cam-
panii, nu doar al unei mici in-
cursiuni de recunoa[tere. M\ mai
g`ndesc c\ n-ar fi r\u s\ se `n-
credin]eze strategia de atac unor
speciali[ti (m\ refer nu la felul
cum arat\ `n sine standul, ci la
ie[irea mai agresiv-modern\ [i
mai eficient\ a României pe pia-
]\). A[a poate n-am mai face
dezbateri [i lans\ri tot noi, cu
noi, pentru noi. O variant\ de i-
dee, v\zut\ pe viu, care proba-
bil cost\ mult, dar face to]i banii
ar fi emisiunea cu public de la
televiziunea german\, ceva stil
Iosif Sava, transmis\ serile `n
direct dintr-o m`ndre]e de sal\
din centrul vechi al Frankfurtu-
lui. ~n 5 octombrie publicul st\-
tea la coad\ s\ prind\ locuri sau
se mul]umea s\ priveasc\ din
pia]\ pe un ecran cum stau [i
discut\ cu moderatorul doi scri-
itori, unul din Ucraina [i altul
din Ungaria. De ce nu i-am pu-
tea vedea `n tandem, de pild\, pe
Olga Tokarczuk [i Mircea C\r-
t\rescu?

Patru.

C\-i chiar cea mai mare prostie
s\ ne `ntreb\m nedumeri]i de ce
o fi spus oare `n public, la mi-
crofon, tocmai Florin L\z\rescu,
premiatul [i tradusul, c\ se simte
inexistent la Frankfurt [i `n ge-
neral.

* Deci MCC [i AER, ICR [i
revista „Dilema veche“,
c`teva edituri puternice
(Polirom, Humanitas,
Curtea Veche, de pild\,
dar [i invitata special\, cu
stand separat, Brumar).

Literatura român\ [i capra
vecinului la Frankfurt

Lucian Dan Teodorovici
Pentru c\ oricum a[ vorbi despre T`rgul de Carte de la Frankfurt,

2006, tot voi ajunge la programul dedicat literaturii române, las

de la bun `nceput orice re]inere deoparte, merg`nd direct la su-

biect. Cred c\ a fost cea dint`i prezen]\ româneasc\ la Frankfurt

Buchmesse `n care s-a vizat, `ntr-un mod coerent [i organizat a[

spune, atragerea interesului editorilor str\ini spre literatura ro-

mân\ `n general [i spre proza româneasc\ `n special. Pe l`ng\

catalogul organizatorilor, `n care proza ocupa un loc important,

Editura Polirom a venit cu un catalog de prezentare a 11 c\r]i,

sub titlul: 11 Books. Contemporary Romanian Prose, cu o tradu-

cere `n englez\ a[ spune impecabil\ a lui Alistair Ian Blyth. Un

catalog care a fost o reu[it\ baz\ de discu]ii cu o serie de editori

str\ini, din ]\ri precum Slovacia, Serbia, Rusia, Polonia, Fran]a [i,

mai cu seam\, fire[te, Germania. N-ar fi onest s\ nu men]ionez

aici ajutorul aparte pe care ni l-au oferit, `n promovarea autorilor

români mai ales `n fa]a editorilor germani, doamna Ioana Gruen-

wald, de la Centrul de Carte German din Bucure[ti, precum [i

doamna Simona Kessler, de la „Simona Kessler International

Copyright Agency“.

La capitolul evenimente, o s\ amintesc mai `nt`i lansarea

edi]iei noi a romanului Lindenfeld, de Ioan T. Morar, cu participa-

rea autorului [i a lui Mircea Mih\ie[, pe 4 octombrie, apoi pre-

zentarea proiectului Polirom Vote for young literature, de pe 5

octombrie, la care au participat, al\turi de mine, Bogdan-Alexan-

dru St\nescu [i Florin L\z\rescu (prezent `n T`rg ca urmare a

c`[tig\rii unui premiu interna]ional ce va avea drept urmare publi-

carea romanului s\u Trimisul nostru special `n Austria), apoi lec-

tura de poezie a Norei Iuga din 7 octombrie, precum [i, `n ultima

zi a T`rgului, pe data de 8 octombrie, prezentarea programului

de traduceri al ICR. M\ refer, desigur, doar la partea de literatur\

român\, pentru c\ organizatorii s-au prezentat [i cu alte eveni-

mente, printre care, tot pe 5 octombrie, cu o mas\ rotund\ de-

spre literatura german\ din Banat, sus]inut\ de ICR, la care au

participat Adriana Babe]i, Cornel Ungureanu [i Gabriel Cohn.

Astea s`nt `ns\ datele reci, generale. Dincolo de ele, T`rgul de

Carte de la Frankfurt a `nsemnat numeroase discu]ii, de la cele

pitore[ti, cu rezultate mai pu]in vizibile pe termen scurt, p`n\ la al-

tele mai pragmatice, direct pe subiectul care cointeresa editorii.

Au fost [i surprize, bine`n]eles, precum aceea, frumoas\, ap\rut\

`ntr-o discu]ie cu editori japonezi, care au devenit interesa]i de

proza româneasc\ tocmai pentru c\ i-a impresionat programul

cu care am venit la Frankfurt. Pentru c\ s`ntem obi[nui]i s\ ne

uit\m la capra vecinului [i-avem o bucurie c`nd `i g\sim vreun

defect prin compara]ie cu a noastr\, merit\ s\ spun aici c\ ja-

ponezii remarcaser\ tocmai faptul c\ România s-a prezentat cel

mai coerent pe domeniul literar dintre ]\rile estice ale Europei,

ceea ce i-a f\cut s\ `[i doreasc\ o `nt`lnire cu noi.

F\r\ a `nsemna, nici pe departe, c\ totul e de-acum roz,

Frankfurtul de anul acesta a fost, din perspectiva mea cel pu]in,

un semnal c\ literatura român\ nu a avut cele mai bune [anse

de a ie[i dincolo de grani]e pentru c\ nu am [tiut s\ i le oferim

noi. {i c`nd spun noi, m\ refer [i la editori, [i la scriitori, [i la toate

institu]iile române[ti care s-ar fi putut implica. ~n momentul `n care

`ns\ ai ce [i, mai ales, c`nd ̀ ]i prezin]i ̀ ntr-un mod interesant „ce“-ul,

perspectivele se schimb\, iar discu]iile pot c\p\ta consisten]\.

Sigur, optimismul se afl\, [i ar trebui s\ se afle `n etapa asta, la

nivelul primului pas mai ap\sat. C`nd vor veni [i ceilal]i, vom a-

vea mult mai multe de discutat.

~n jur de 7.000 de expozan]i din peste o sut\ de ]\ri
au prezentat la Frankfurt peste 350.000 de c\r]i [i produse
media. Invitata de onoare de anul acesta a fost India.

„Este cel mai mare t`rg de carte, iar editorii români, la fel ca al]i editori din lume, c`nd `[i
fac bugetul pe un an, trec Frankfurt-ul `n primul r`nd, pentru c\ aici ai ocazia s\-i `nt`lne[ti
pe to]i cei cu care lucrezi `n decursul anului. Dac\ reu[e[ti s\ te organizezi s\ vii la
Frankfurt, `]i po]i rezolva contactele pe un an de zile. Cine are mai mul]i bani disponibili,
se duce [i la Paris, [i la Bologna etc. Frankfurt-ul este `ns\ primul pe list\ pentru c\ `i
adun\ pe to]i“.

Ioana Gruenwald, Centrul de Carte German de la Bucure[ti

„Spre deosebire de anul trecut, este un stand tematic.
Trebuie s\ spun c\ aceast\ structurare, concep]ia
standului, a st`rnit unele nemul]umiri din partea unor
editori care ar fi vrut s\-[i aib\ standul individualizat [i `n
sensul \sta am discutat cu reprezentan]ii Ministerului
Culturii care s`nt aici s\ m\rim suprafa]a standului
României, astfel `nc`t un num\r mult mai mare de editori
s\ poat\ avea module individualizate. Anul acesta standul
a avut 96 de metri p\tra]i, la fel ca anul trecut, numai c\,
spre deosebire de anul trecut, c`nd au fost prezen]i 30 [i
ceva de editori `n stand, anul acesta mai mul]i editori au
vrut s\ fie prezen]i. Deci singura solu]ie a fost cea a unui
stand tematic pentru a putea satisface cererile care,
uita]i, s`nt cresc`nde ale editorilor români de a fi prezen]i
la Frankfurt. Am avea nevoie de cel pu]in dublul
spa]iului.“

Doina Marian, director executiv al Asocia]iei Editorilor
din România la Radio România Actualit\]i

Pu[ca[i marini [i pedestra[i
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Despre pierderea
inocen]ei [i bucuria
de a fi român

Bogdan-Alexandru St\nescu
Am s\ `ncep cu sf`r[itul: ultima zi a Frank-

furtului. Picioarele dor ca dup\ un antrena-

ment f\cut cu na]ionala de hochei, m`inile,

la fel. Totu[i, am alergat la standurile anglo-

saxone, unde se anun]ase „v`nzare“ dup\

ora 2 a ultimei zile. {i am f\cut-o: un album

care `n libr\riile autohtone urc\ p`n\ la 5-6

milioane ajungea la vreo 30 de euro. Imagi-

na]i-v\ calculele din mintea mea, incluz`nd

greutatea admis\ `n cala avionului... A tre-

buit s\ renun] la un Andy Warhol, giant size.

M\ doare [i acum. Ah, [i un detaliu amu-

zant: tipa de la casierie `mi face totalul, a-

plic\ o reducere de 30%, apoi vede ID-ul pe

care scrie România. Taie [i aplic\ o reduce-

re de 50%. Mul]umesc, România!

Bun, s\ trecem la treburi serioase: mi-a

pl\cut standul României. Pe bune. Ar\ta

bine. Nu mi-a pl\cut faptul c\ distribu]ia (te-

matic\) a c\r]ilor nu a atras o ulerioar\ or-

ganizare a lor per editur\. Imagina]i-v\ un

vizitator str\in, eventual de la o editur\, in-

teresat de un anumit titlu sau de o imagine

de ansamblu a activit\]ii editoriale din Ro-

mânia: nu avea cum s\ `n]eleag\ ce se `n-

t`mpl\. N-am `n]eles nici de ce am fost sin-

gurul ce nu [i-a adus colec]ia de traduceri,

`n]eleg`nd c\ standul va merge exclusiv pe

linia „proza româneasc\ contemporan\“...

Poate c\ s`nt doar prost. Sau prea pu]in

[mecher. Ori ambele.

~n rest, impresia c`t mai pregnant\ c\ ar

trebui s\ renun]\m la at`t de celebra „lan-

sare“. Am f\cut lans\ri cu un auditoriu for-

mat din 2 persoane. Dac\ v\ spun c\ la un

cocktail organizat de standul suedez era o

mare de oameni care se c\lcau `n picioare

(fie pentru chiftelu]ele cu dulcea]\, fie pen-

tru Vodka Absolut), ve]i `n]elege unde bat.

Tovar\[i, face]i un chef cu s\rm\lu]e [i ]uic\

fiart\ [i pariez c\ se vor g\si doi editori care

s\ v\ asculte mestec`nd, cum le explica]i li-

teratura român\ contemporan\. Tot e bine.

~n fine, pot s\ spun, contrapunctic, c\ Nora

Iuga, recit`nd, a str`ns publicul cel mai nu-

meros.

{i dac\ vre]i [i o imagine pur personal\:

dac\ n-a[ fi v\zut Frankfurtul n-a[ fi `n]eles

ce `nseamn\ industria c\r]ii – imagina]i-v\

International Agents Center ca pe o bucat\

smuls\ din Minunata lume nou\ a lui Hux-

ley. M\su]\ l`ng\ m\su]\, unde domne[te

cinismul cel mai rudimentar, chit c\ obiectul

este cartea. Vre]i concluzia unui prim Frank-

furt? Pierderea inocen]ei...

R\m`ne, `n schimb, bucuria de a fi ro-

mân, de a te sc\lda `n amniosul tradi]io-

nalei lans\ri, de a putea s\-]i prezin]i tinerii

scriitori c`nd `]i mai r\m`ne pu]in timp dup\

ce ai f\cut „afacerile“ serioase, de a te `n-

t`lni cu editorii compatrio]i la o chiftea sue-

dez\ cu magiun. A, [i `nc\ o chestiune: nu

to]i nem]ii s`nt punctuali, nem]ii mai [i fur\

c\r]i de la stand, metroul `nt`rzie etc.

Anca B\icoianu

Un editor (de orice na]ie ar fi el) care merge
la T`rgul de Carte de la Frankfurt seam\n\
suspect de mult cu cineva care se duce, la

s\rb\torile importante, s\ ia masa cu o rud\ bogat\
[i `n v`rst\ pe care sper\ s\ o mo[teneasc\. Pentru
c\, dincolo de valoarea sa cultural\ implicit\, un e-
veniment de felul acesta este, `n primul r`nd, un act
de prezen]\ m\surat `n termeni calitativi: cu c`t
mai conving\toare apari]ia personal\ (indicativ pre-
zent), cu at`t mai consistent\ recompensa (condi-
]ional-optativ transformat rapid `n futur proche).

Altfel spus, business din bel[ug, dar pleasure
nu prea – `n afar\ doar de aceea, deloc neglijabil\,
ce-i drept, de a-]i revedea prieteni vechi cu care s\
mai schimbi o vorb\ (fatalitate, tot din categoria
cine/ce scrie/public\, unde [i c`nd, cu diferen]a
substan]ial\ c\ nici unul dintre interlocutori nu face
din asta obiectul unei tranzac]ii) sau, dac\ ai noroc
[i tocmai ]i s-a anulat o `nt`lnire, s\ bei chiar [i o
bere: mic\, scump\ [i proast\, ca s\ nu-]i detur-
neze cumva aten]ia de la „lucrurile cu adev\rat im-

portante“ pentru care, nu-i a[a, te afli acolo. Dar
dimensiunea proiectiv\ [i frugalitatea nu s`nt sin-
gurele lucruri care `i apropie pe participan]ii T`rgu-
lui de la Frankfurt de primii cre[tini: `n ambele
cazuri, este vorba despre o comunitate a c\rei uni-
une str`ns\ este cimentat\ cu ajutorul unor ritualuri
specifice; `n ambele cazuri, cei implica]i renun]\
treptat la posesiunile lor p\m`nte[ti (`n cazul de
fa]\, pliante, oferte, cataloage, c\r]i, contracte
etc.), `n scopul ob]inerii unui beneficiu superior
`ntr-un viitor a c\rui topografie poate fi aproxi-
mat\, anticipat\, uneori controlat\ discret, dar nici-
odat\ cunoscut\ cu precizie (de aici expresia „fluc-
tua]iile pie]ei“); [i, `n sf`r[it, `n ambele cazuri
reu[ita presupune asumarea voluntar\ a unor `ncer-
c\ri care solicit\ trupul, dar elibereaz\ spiritul (pe-
lerinajul de la stand la stand [i de la pavilion la
pavilion nu este cea mai nesemnificativ\ dintre ele,
]in`nd cont de faptul c\ `ntregul complex expozi]io-
nal ocup\ o suprafa]\ de c`teva hectare).

{i, la categoria „diverse“, ar mai trebui amintit
faptul c\ T`rgul de Carte de la Frankfurt este o

lume pe dos – sau poate a[a mi se pare mie, ju-
dec`nd dup\ faptul c\, spre deosebire de via]a re-
al\, aici to]i cei care vor s\ beneficieze de facilit\]i
`ntr-un timp scurt [i `n condi]ii optime (mai pe
române[te, s\ mearg\ la baie) ar face bine s\ se `n-
drepte c\tre Lumea a Treia (respectiv, c\tre pavilio-
nul destinat editurilor din Tadjekistan, Insulele Fe-
roe [i altele asemenea, printre care, de ce s\ nu re-
cunoa[tem, se num\r\, previzibil, [i România).

Mai mult: dac\ v\ imagina]i c\, fiind vorba de-
spre un t`rg de carte, culoarele, b\ncu]ele, bordu-
rile [i treptele s`nt pline de oameni cufunda]i sau
m\car arunc`nd priviri fugare prin c`te un tom, v\
asigur c\ aceast\ imagine idilic\ i-ar corespunde mai
degrab\ gr\dinii Ci[migiu `ntr-o zi cu soare.

Cu toate acestea, exist\, `n afar\ de aspectul pur
comercial, `nc\ un motiv pentru care se (re)vine la
Frankfurt [i la alte t`rguri asem\n\toare an dup\
an: ele au, p`n\ la urm\, un obiect care, pentru cei
implica]i `n producerea lui, a fost [i r\m`ne un ob-
jet amoureux, l’objet de désir.

dosar prob\ scris\

Ioana Chira
„A fost un t`rg care a func]ionat“, a
spus [eful de marketing Thomas
Minkus, la finalul edi]iei din acest an
a T`rgului de Carte de la Frankfurt.
Am putea `mprumuta ceva din prag-
matismul germanului atunci c`nd ne
prezent\m la cel mai mare t`rg de
carte din lume, un loc unde business-ul
este obiectivul principal al editorilor
din cele 113 ]\ri participante. De ce
nu ne-ar strica o asemenea concep]ie
practic\? Pentru a evita situa]ia ca la
standul României s\ fie doar trei oa-
meni prezen]i la un eveniment din
program. Pentru a nu privi ca pe o vic-
torie faptul c\ o mic\ sal\ de confe-
rin]e a fost aproape plin\ la un alt e-
veniment, `n loc de a c`nt\ri c`]i oa-
meni din publicul-]in]\ erau de fa]\ [i
c`]i al]ii ocupau locurile din „obliga-
]ie de serviciu“.

România a avut la Frankfurt un
stand de aproape o sut\ de metri p\-

tra]i, cu o mie de titluri de la 46 de
edituri. Pentru a compensa dezavan-
tajul amplasamentului `n mijlocul unei
hale imense, organizatorul standului,
Asocia]ia Editorilor din România
(AER), l-a supra`n\l]at cu cinci metri.
Prin urmare, `n momentul `n care
coborai `n sala de la subsol, z\reai
standul `nc\ de pe scara rulant\.

Experien]a t`rgurilor anterioare de
carte la care AER a organizat standu-
rile na]ionale a demonstrat c\ Româ-
nia se poate prezenta la aceste eveni-
mente cu standuri care s\ arate bine.
Frankfurt 2006 a confirmat acest lu-
cru. Numai c\ participarea la un ast-
fel de t`rg nu `nseamn\ doar amena-
jarea unui stand frumos, aerisit [i
bine luminat, ci [i preg\tirea unor e-
venimente cu un scop clar, bine pro-
movate `n r`ndul categoriilor de public
vizate. Iar `n aceast\ privin]\, p\rem
s\ nu st\p`nim nici m\car abc-ul mar-
ketingului cultural.

Ministerul Culturii [i Cultelor
(MCC) [i Institutul Cultural Român
au pl\nuit zece evenimente la standul
României [i `ntr-o sal\ de conferin]e.
Practic, `n fiecare zi a fost cel pu]in
un eveniment programat. Unul dintre
ele s-a desf\[urat „`n familie“. La al-
tul, din aceea[i zi, raportul românilor
[i germanilor prezen]i a fost de 4 la
1, cu toate c\ prezentarea programu-
lui „Sibiu – Capital\ Cultural\ Euro-
pean\ 2007“ ar fi trebuit s\ se a-
dreseze str\inilor, pentru a le atrage
aten]ia asupra destina]iei culturale de
anul viitor.

„S\  [ti]i,  e  greu
s\  promovezi  cultura  român\“

Frankfurt Buchmesse este impresio-
nant de mare: se `ntinde pe o supra-
fa]\ echivalent\ cu vreo 30 de te-
renuri de fotbal, aduce la un loc peste
7.200 de expozan]i [i 280.000 de vizi-
tatori. F\r\ o promovare ca la carte,

evenimentele de la standul României
risc\ s\ se desf\[oare jenant: vorbi-
torii, adu[i la Frankfurt de MCC sau
de orice alt\ institu]ie care organi-
zeaz\ `n acel an programul de eveni-
mente, `[i ]in discursurile `n fa]a unui
public format din... organizatori.

„S\ [ti]i, e greu s\ promovezi cul-
tura român\“, mi-a spus un consilier
din minister ca explica]ie la audien]a
sc\zut\ `n r`ndul str\inilor a prezen-
t\rii programului „Sibiu 2007“. {i
dac\ o fi greu, `n Ministerul Culturii [i
Institutul Cultural Român s`nt func-
]ionari pl\ti]i s\ fac\ ([i) asta.

Noroc c\ la Frankfurt `nt`lnirile
`ntre editori [i agen]i literari, networ-
king-ul ce se prelunge[te `n afara cen-
trului expozi]ional, `n restaurante,
holuri de hotel sau la coada de la taxi,
au cea mai mare importan]\ [i pot de-
veni ocazii de a promova titluri sau
programe care n-au atras pe nimeni la
standul na]ional.

(Alt)ceva despre t`rgul de carte
de la Frankfurt

„Nu st\p`nim ABC-ul marketingului cultural“



Anul Mozart se apropie de
sf`r[it [i, la o num\r\toare a
bobocilor CD, am sentimentul
c\ un singur proiect disco-
grafic se impune [i va r\m`ne,
probabil, `n memorie. Violo-
nista Anne-Sophie Mutter este
autoarea lui [i a trei seturi de
discuri, concertele de vioar\,
triourile cu pian [i integrala
sonatelor pentru vioar\ [i
pian, ap\rute sub egida
companiei Deutsche Gramo-
phon. Mutter este la ora
actual\ o celebritate necon-
testat\ a viorii, `n plin\ matu-
ritate, iar anun]ul pe care l-a
f\cut recent, c\ pl\nuie[te s\
se retrag\ de pe scen\ `n
2008, c`nd va `mplini 45 de ani,
i-a surprins pe criticii muzicali.

~ntrebat\ ce va face dup\ ce
va p\r\si via]a de concert,
violonista r\spundea `ntr-un

interviu acordat canalului de te-
leviziune Arte: „O ̀ ntrebare bun\.
Muzica este de ne`nlocuit. R\s-
punsul `l voi primi de la via]\.
Nu eu am pl\nuit s\-l `nt`lnesc
pe Karajan at`t de devreme. Co-
piii mei s`nt un dar de la Dum-
nezeu. Nu am pl\nuit s\-mi pierd
so]ul dup\ [ase ani de c\snicie,
nici s\ tr\iesc ca o v\duv\...
Pl\nuiesc doar ni[te mici sonate,
iar restul va veni de la sine. Voi
`ncerca s\ r\m`n credincioas\ i-
dealurilor mele artistice. Vom
vedea“. Via]a sufleteasc\ o du-
bleaz\ [i influen]eaz\, ne`ndo-
ielnic, pe cea artistic\ a unei per-
sonalit\]i de talia Annei-Sophie
Mutter. Dup\ ce, timp de c`]iva
ani, `n interpret\rile ei, violo-
nista a p\rut s\ fi purtat doliul
`ncerc\rilor la care a fost supu-
s\, `n special moartea, `n 1995,
dup\ numai [ase ani de c\s\torie,
a lui Detlef Wunderlich, acum
pare s\ tr\iasc\ un moment de
criz\ [i ruptur\. Anun]at discret
cu o lun\ `n urm\, divor]ul de
dirijorul [i compozitorul André
Previn constituie [i el, foarte pro-
babil, un element.

Anne-Sophie Mutter are `n
urm\ o carier\ interna]ional\ de
30 de ani, `nceput\ la v`rsta tim-
purie de 13 ani, c`nd era desco-
perit\ [i propulsat\ `n scen\ de
Herbert von Karajan. ~n 1980
[i-a f\cut debutul american cu
Filarmonica din New York, sub
bagheta lui Zubin Mehta, iar
`nregistr\rile ei, acoperind un
repertoriu vast, i-au adus treptat
toate distinc]iile discografice po-
sibile. Deocamdat\, pentru 2007,
violonista anun]a c\ va interpreta
`n premier\ concertul scris spe-
cial pentru ea de Sofia Gubaidulina
[i cel dedicat ei de Previn. „Ceea
ce m\ intereseaz\, explica ea re-

cent, s`nt formele noi `n muzi-
c\... de la muzic\ a[tept s\ fie
expresia unei personalit\]i forte
ca s\ m\ identific cu ea. Dac\
este tonal\ sau atonal\ `mi este
indiferent, at`t timp c`t transpar
din ea o st\p`nire a orchestra]iei
[i capacitatea de a include `n ea
partea de solist a viorii.“

Din proiectul ei pentru anul
Mozart au impresionat cu deo-
sebire integrala concertelor de
vioar\, `nregistrat\ cu Orchestra
simfonic\ din Londra, pe care a
[i dirijat-o, [i recent ap\rutul ci-
clu al Sonatelor. Un critic se gr\-
bea s\ o `ntrebe ce a `nv\]at-o
frecventarea concertelor lui Mozart
pentru interpretarea muzicii con-
temporane. Mutter r\spundea sur-
prinz`nd: „Este invers! C`nt`nd
muzic\ contemporan\ mi-am `m-
bog\]it felul de a-l aborda pe
Mozart“. Exemplul pe care `l
d\dea [i `l califica drept „fasci-
nant“ era Concertul de vioar\ de
Wolfgang Rihm, `n care compo-
zitorul ar l\sa vioara s\ creasc\
de parc\ s-ar na[te din sec]ia in-
strumentelor de suflat, pentru a
o ascunde apoi din nou. Culori-
le pe care le folose[te i-ar fi per-
mis o abordare retrospectiv\ `n
cazul concertelor de Mozart.

Proiectul Mozart a avut [i o
motiva]ie personal\, concertele
de vioar\ fiind o parte a vie]ii
ei, spunea Anne-Sophie Mutter
`ntr-un interviu cu „Le Figaro“,
reamintind Concertele No. 3 [i
5, aflate pe primul ei disc cu Fi-

larmonica din Berlin, dirijat\ de
Karajan, [i `nregistrat `n 1978.
Cele 16 sonate de vioar\ ar fi
constituit „o c\l\torie miracu-
loas\, permi]`nd s\-l `nso]easc\
pe Mozart de la 17 ani p`n\ la
sf`r[itul vie]ii, acompaniindu-l
`n muzica de camer\ ce a avut o
importan]\ at`t de mare pentru
el“. Pe un asemenea parcurs, `n-
registrarea sonatelor ar permite
cel mai bine cunoa[terea evolu-
]iei tehnicilor de compozi]ie
pentru vioar\. Cu aceast\ oca-
zie, Mutter respinge politicos
curentul de interpretare baroci-
zant, la mod\ `n ultimele dou\
decenii. „Mozart a tr\it `ntr-o e-
poc\ de modificare a stilului, `n
momentul c\ut\rii unei forme noi
de arcu[, diferit\ de cea din era
barocului, pentru a ob]ine o fle-
xibilitate [i un dinamism mai
mari. [...] A c`nta lucr\rile lui
`ntr-un stil baroc echivaleaz\ cu
a reduce posibilit\]ile expresive
ale acestei muzici.“

Anne-Sophie Mutter nu mai
este, cu siguran]\, crea]ia [i fi-
gurina lui Karajan. „Concep]iile
mele asupra sunetului, fraz\rii
[i tempourilor au evoluat foarte
mult. Ast\zi caut un sunet mai
transparent... Concertele de `n-
ceput ale lui [Mozart] pot fi c`n-
tate `n atmosfera pe care o ofer\
o orchestr\ de camer\, care sun\
ca un mare cvartet cu sufl\tori.
Dialogul [i spontaneitatea s`nt
amplificate. Cu acest tip de or-
chestr\, mai mic\ [i cu un sunet

mai transparent, tempi devin `n
mod natural mai rapizi, mai lumi-
no[i, de o mai mare virtuozitate.“

Anun]`ndu-[i inten]ia de a
p\r\si via]a de concert, violo-
nista l\sa o poart\ deschis\ a-
tunci c`nd spunea c\ data exact\
conteaz\ mai pu]in dec`t teama
de a se reg\si `ntr-un moment al
vie]ii `n care cei din jur s\ vise-
ze, `n spate, la ie[irea ei din
scen\. Ascult`nd-o, Anne-Sophie
Mutter pare departe `ns\ de o a-
semenea postur\. Dac\ sufer\
de un deficit de `ncredere `n ca-
zul unor critici, motivul este u-
nul de imagine. Preten]iile ei b\-
ne[ti exorbitante, [i nu arta inter-
pretativ\ `l f\ceau pe un muzi-
colog britanic s\ mearg\ p`n\ la
a cere boicotarea ei de c\tre or-
chestrele engleze.

~n mod paradoxal, modelul
ei artistic declarat r\m`ne un
violonist de o mare modestie,
David Oistrach. El este cel care
ar fi inspirat-o `ntotdeauna, „de
la v`rsta de [ase ani, c`nd a c`ntat
sonatele de Brahms `n apropie-
rea casei mele – primul concert
la care am asistat `n via]a mea:
[prin] prezen]a lui pe scen\, fe-
lul `n care a c`ntat, felul `n care
a f\cut din Brahms un fel de
mantou mare, `n care era `nv\-
luit fiecare dintre cei din sal\,
c\ldura sunetului, incredibila u-
manitate cu care a c`ntat [i mo-
destia lui ca interpret“.

Mihaela  MICHAILOV

DANS  100%
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

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

Anne-Sophie Mutter –
Proiectul Mozart [i alte ve[ti...

Solo cu frez\ [i fent\
5 solo-uri complet diferite, supravegheate [i antrenate de un ochi
coregrafic pentru care corpul nu metaforizeaz\, nu dramatizeaz\,
nu expliciteaz\. Nu ]ine loc de altceva. Pentru Florin Fieroiu, corpul
corporalizeaz\ semnalele exterioare [i le transpune `n mi[care
intim\, proprie unui traseu corpomorfic. Corpul nu se bazeaz\ pe
artificii inutile. Se are doar pe sine. Toat\ retorica dansului contem-
poran se construie[te prin evenimente `ntrupate, care iau forma
inten]iei [i g`ndului din corp. Stilizarea formal\ viciaz\ simplitatea.

M\  doare  un  dinte
Se aude o frez\. O sim]i `n]ep`ndu-]i, f\r\ striden]e, creierul. E[ti
`ntr-un cabinet stomatologic, unde toate ustensilele [i gesturile
care le fac s\ ac]ioneze s`nt la vedere. Ecranul `n care atmosfera
din cabinet este proiectat\ delimiteaz\ corpul de job al Mihaelei Dancs,
doctor stomatolog. Corpul care execut\ ritualul plombei sau al
lu\rii amprentei dentare. Altfel spus, corpul cotidian `mp\tr\]it `n ac-
]iuni clar circumscrise. Performance-ul Mihaelei Dancs, Reprogra-
mare, `nghite un spa]iu [i, p\str`ndu-i `n minte gustul, taie buc\]i
consistente din altul. Mihaela Dancs ̀ [i reprogrameaz\ activitatea
cotidian\ la ora la care intimitatea imaginar\ poate sprinta. Cabi-
netul stomatologic e fundalul concret, pasta care face trecerea spre
lucrarea de prob\ imaginar\. Gesturile dintr-un spa]iu s`nt prelu-
crate liber `n cel\lalt spa]iu, f\r\ s\ se piard\ nici o secund\ punctul
referen]ial de pornire. Dimpotriv\, mecanismul declan[ator al ac-
]iunilor prestabilite este cel care duce, pas cu pas, la eliberarea
corpului, la totala lui dezinhibare. Important e felul `n care Mihaela
Dancs reu[e[te s\ transforme fiecare gest `n capital corporal, pe
care `l duce mai departe, pe care `l respa]ializeaz\. Zgomotele s`nt
un reminder al ac]iunii care `[i ia timp s\ plonjeze `n imagina]ie.

GOOOOOl
Auzi cum mingea love[te podeaua s\rind ca un titirez. O dat\, de
dou\ ori, de trei ori. Apoi mingea e pus\ la mijlocul terenului [i e
privit\ intens aproape un minut. Exact ca `n momentele de maxi-
m\ concentrare `n care fotbalistul fixeaz\ centrul de interes [i de
energie. Mingea e focusul de suspans [i de surpriz\. Urmeaz\
lovitura care, de fapt, e suspendat\. ~n Unu unu, Florin Fluera[
[tie s\ ridice la plas\ concentrarea [i s\ manipuleze a[tept\rile.
Reac]iile care ironizeaz\ cli[eele euforice – tricoul pus pe cap,
m`inile ridicate – au un umor nebun. Tensionarea [i detensiona-
rea, care merit\, poate, [i mai mult sus]inute, s`nt fentele care-i ies
lui Fluera[, iar rela]ia cu mingea evolueaz\ `n salturi. Nici o clip\
mingea nu atinge poarta, `n schimb corpul performerului se mu-
leaz\ pe plas\. Corpul devine prin transfer de sens minge.

I  doonn’t  wwannt  too  fall  inn  loove  wwith  yoou
Alarma telefonului mobil sun\. De fiecare dat\, sunetul anun]\ o
nou\ ac]iune. {i fiecare nou\ ac]iune `nseamn\ un ingredient `n
plus. Salata Iulianei Stoianescu, salata I.D., e un mixaj de sonori-
t\]i personale: refuzul muzicalizat al `ndr\gostirii – pe ecran s`nt
proiectate versurile melodiei care, `ncet, `ncet, s`nt c`ntate ]ipat –,
dorin]a de a avea un prieten, momentele angoasante `n care
a[tep]i s\ ]i se `nt`mple ceva. Fiec\rui calup de ac]iuni, Iuliana Sto-
ianescu `i g\se[te un spa]iu anume de performare. F\r\ s\-[i pro-
pun\ prea mult, dansatoarea compune un aliaj de por]ii `n mi[care.

Cu  ochii  larg  peste  cap
Se aude un oftat. Poftim? E ok. Dana Balint a[teapt\. S\ intre sau
s\ ias\ din baletul clasic? {i una, [i alta. Solo-ul ei, Scurt\ absen]\
`ntr-un prezent imaginar, este o diagonal\ de reinterpretare. Tropii
baletului clasic s`nt de[ira]i. Ochii peste cap, salturile [i mi[c\rile sti-
lizate, av`ntul iminent devin straturi figurative de lectur\ ale virtu-
ozit\]ii ironizate. S-ar fi putut `ns\ merge mult mai departe cu ne-
vroza conven]iilor impuse `n a[a fel `nc`t umorul s\ fie mai puter-
nic [i deconstruc]ia mult mai incisiv\.

Heeeeeeeeeeeelpp!
~ntre pumni [i picioare, respira]ia devine din ce `n ce mai grea. ~i
sim]i suflul ap\s\tor. Ai putea s\ fii mai sincer cu tine `nsu]i [i s\
te g`nde[ti de c`te ori ai vrut s\ love[ti cli[eele [i ]i-ai mu[cat pum-
nul. Ionu] Stan\ `[i `ncepe performance-ul Ce poate corpul meu s\
fac\? cu o rafal\ de gesturi explozive. Porne[te de la reac]ie, de
la efect [i creeaz\ excelent o stare ini]ial\ de alert\, pentru ca,
ulterior, s\ se retrag\ `ntr-un spa]iu delimitat de doi st`lpi din
c\r\mid\. Torentul convulsiv se domole[te. Pe band\, melodia po-
etic\, cu glasuri de copii claustra]i, reia ideea spa]iului. Un loc unde
sim]i nevoia s\ mergi ̀ n contra curentului. S\ faci ceva. Maybe I should
scream!

Solo-uri prezentate `n cadrul proiectului PerForming the Body.
Artistic Coach: Florin Fieroiu. Produc\tor: ArtLink

Fotografie din livretul setului
Deutsche Gramophon de Sonate
pentru vioar\ [i pian de Mozart,
cu pianistul Lambert Orkis



Am a[teptat cu oarecare
ner\bdare s\ ajung\ [i la
noi World Trade Center-ul
lui Oliver Stone. Dar el nu
concureaz\ sub nici un
chip Zborul United 93 al lui
Paul Greengrass. Este un
film tipic american [i prin
asta `n]eleg c\ se
preocup\ prea mult de
sentimentele pe care ar
trebui s\ ni le provoace,
uit`nd s\ fie autentic.

Nu vreau s\ simt ceea ce
mi se spune c\ trebuie
s\ simt. ~n]eleg, trage-

dia a fost mare, r\nile nu se vin-
dec\ u[or, dar tocmai pentru c\
subiectul era sensibil, Oliver
Stone n-ar fi trebuit s\ urmeze
calapodul oric\rui film-catas-
trof\, care de at`ta folosin]\ s-a
[i uzat. M\ `ntreb: dac\ atacu-
rile teroriste de la 11 septembrie
n-ar fi avut loc, nu-i a[a c\ un
asemenea film ar fi fost cotat
drept unul comercial pasabil,
ale c\rui explozii [i efecte spe-
ciale ar fi asezonat bine pr`nzul
cu pui de la Mall?

Nu vreau s\ fiu rea, dar pe
mine filmul m-a plictisit pe
mari calupuri [i, chiar dac\ s`nt
o persoan\ care se smiorc\ie u-
[or la filme, nu mi s-a f\cut pie-
lea de g\in\ dec`t la final, c`nd
pe ecran s`nt trecute numele ce-
lor de la Departamentul Autori-
t\]ii Portuare al Poli]iei, mor]i

`ncerc`nd s\-i salveze pe cei din
cl\diri.

Nu cred c\ Oliver Stone face
cu acest film pl`ng\cios [i de-
fectuos scris (Titanicul era mai
bun) dreptate victimelor atenta-
telor. M-a[ sim]i jignit\ ca
moartea mea s\ devin\ subiectul
unei produc]ii sentimentaloide
(dar lipsite de emo]ie) [i claus-
trofobe la cap. {i neclar\. Fos-
tul pu[ca[ marin care vine
dintr-o biseric\ din Connecticut
[i reu[e[te s\-i salveze pe cei
doi poli]i[ti sechestra]i 12 ore
sub d\r`m\turi arat\ [i se poart\
ca un psihopat. Ai jura c\ vrea
s\ omoare, nu s\ salveze. Iar la
final anun]\ c\ e disponibil pen-
tru r\zbunarea ulterioar\. Ce fel
de r\zbunare? Echivocul las\
loc unor interpret\ri deloc ono-
rante pentru cineast.

Filmule]ul  lui  Iñárritu
este  de  departe
cel  mai  impresionant

Am v\zut la TVR un documen-
tar foarte interesant despre cei
care s-au aruncat pe geam
dintr-unul dintre Gemeni. (Peter
Greenaway are [i el un docu-
mentar, Windows, din 1975, de-
spre defenestra]i, iar Alejandro
González Ińárritu are un scurt-
metraj de-a dreptul cutremu-
r\tor.) Se pornea de la o foto-
grafie. Un jurnalist `ncerca
s\ descopere identitatea per-
soanei surprinse zbur`nd
prin aer. P\rea un afro-a-
merican sau un hispanic.
Public\ un articol, dar
mai t`rziu se descoper\

c\ se `n[elase. Familia acestuia,
credincioas\, a refuzat s\ accep-
te ideea c\ omul se sinucisese.
Filmul merge pe fir [i preia din
mers ancheta unui scriitor care
reu[e[te s\ descopere p`n\ la
urm\ identitatea celui din foto-
grafie: un t`n\r afro-american
despre care colegii, prietenii [i
familia spuneau c\ era un izvor
nesecat de bun\-dispozi]ie. Do-
cumentarul `[i propunea mai
mult sau mai pu]in declarat s\
reabiliteze faima postum\ destul
de [ifonat\ (pentru opinia pu-
blic\) a acestor oameni care n-au
suportat s\ a[tepte s\ moar\ ar[i
de vii, prefer`nd o moarte mai

rapid\. Dar oamenii uit\ c\ pen-
tru a-]i lua via]a `]i trebuie e-
norm de mult curaj.

Vorbeam de filmule]ul lui
Ińárritu. El face parte din gru-
pul de 11 filme semnate de 11 ci-
nea[ti de toate na]iile reunite `n
2002 sub titlul 11’09’’01. Filmul
mexicanului nu are poveste, dar
este de departe cel mai impre-
sionant, `ntr-un mod de-a drep-
tul existen]ial. Ecranul e `ntu-
necat [i, c`nd se lumineaz\ spre
pr\fos, str\b\tut de flashuri, se
observ\ vag siluetele oamenilor
care se arunc\ de pe geamuri [i
cad ca ni[te baloturi. Filmul ]i-
ne, ca [i celelalte, 11 minute. 11
minute `n care vedem mai mult
ecranul negru. Dar mai exist\ [i
coloana sonor\ format\ din zgo-
motul corpurilor care se izbesc
de p\m`nt, al telefonului celular
al unuia dintre pasagerii avioa-
nelor deturnate („Avem o mic\
problem\ cu avionul. Am sunat
doar s\ v\ spun c\ v\ iubesc.“),
zgomotul cl\dirii WTC pr\-
bu[indu-se. Ińárritu face `n doar
11 minute ceea ce Stone nu re-
u[e[te `n 129.

WTC `n „con[tiin]a
contemporanilor“
WTC `n „con[tiin]a
contemporanilor“

Dumitru  UNGUREANU

ROCKIN’  BY MYSELF
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Gay-Lord
Poetul Ioanid Romanescu, bine-cunoscut ie[enilor [i nu numai lor,
lansa ipoteza c\, dac\ Dumnezeu exist\, sigur este femeie! Ar-
gumenta, `ntre altele, c\ femeia na[te, iar Dumnezeu n-ar fi creat
lumea, pe Adam, Eva & celelalte chestii dec`t din aceast\ pozi]ie
antologic\. (Sau ontologic\? Nu mai re]in bine, eram foarte...
rock\i]i cu to]ii la momentul perora]iei romanesc-ioanide!) Este ex-
clus ca poetul s\ fi avut dreptate? (Pun `n parantez\, uite, aser-
]iunea dup\ care Poetul are totdeauna dreptate!) Nu m-apuc acum
s\ fac ceea ce chitari[tii numesc „c`rlige“ (riffuri de virtuozitate)
pe griful acestui spa]iu de revist\, ca s\ demonstrez – ce? C\
Dumnezeu a fost b\rbat (principiul masculin) sau femeie (princi-
piul feminin)? Aiurea!

Eu cred c\ Dumnezeu este androgin! Are, adic\, ambele carac-
teristici [i-i alc\tuit precum frumos l-a descris Platon, `n Banchetul.
Fiin]a Suprem\ este dincolo de bine [i de r\u, sau nu? Las teolo-
gilor m`ntuirea acestei probleme. Revin la muzic\ [i la genul mu-
zical ce-mi turte[te urechile. Dac\ muzica e vocea Lui, n-am `n-
cotro [i trebuie s\ observ c\ – B\rbat sau Femeie – Dumnezeu va
fi fost, `ntr-un fel, ni]elu[ homosexual. Pentru c\ este o eviden]\
semnificativ\: cei mai prolifici, inspira]i, longevivi, aclama]i [i a-
dula]i arti[ti (compozitori) au fost (unii chiar s`nt, fiindc\ tr\iesc)
homosexuali! Biserici de toate felurile au tunat [i-au fulgerat `m-
potriva acestei necuviin]e. Popi & episcopi au `nfierat (f\r\ m`nie
proletar\, dar asem\n\toare) moravurile pidosnice. Organele re-
presive ale statelor cu orient\ri ideologice complet opuse au `ncar-
cerat indivizi ce-[i ascundeau „ru[inea“. Chiar la noi, `n via]a pu-
blic\ recent\, oamenii de felul \sta erau sf\tui]i s\-[i manifeste
„`nclina]iunile“ cu discre]ie...

Exist\ o leg\tur\ `ntre pozi]ia fa]\ de homosexualitate a culte-
lor cre[tine `n ultimii 2000 de ani [i percep]ia public\. Oamenii o-
bi[nui]i nu s-ar fi scandalizat, dac\ morala propov\duit\ prin bi-
serici n-ar fi indus ideea c\ treaba asta e contrar\ voin]ei Dom-
nului. Chestiunea e suficient de `nc`lcit\ ca s\ nu-mi fac de lucru
cu ea aici. Tot ce pot presupune, `n stil rockeresc, e c\ dac\ Dum-
nezeu a fost b\rbat [i l-a creat pe Adam, atunci El a fost homo-
sexual! Pe urm\, evident, ca s\ nu-i ias\ vorbe, s\ scape de con-
damnarea viitorimii [i de afurisenia inchizi]iei tuturor credin]elor,
a creat-o pe Eva, [i a menit-o b\rbatului. Pe care `l `nzestrase cu
har [i cu talente ce n-au fost date `n aceea[i m\sur\ femeii.

S\ ascult\m pu]in (la) rock. Toate marile nume ale genului
s`nt masculine. B\rba]ii fac legea, chiar [i c`nd femeile fac scena
(ca s\ nu scriu trotuarul). Majoritatea compozi]iilor rock s`nt sem-
nate de masculi. C`]i dintre ei s`nt homosexuali? Nume celebre
au trasat [abloane din care o industrie de miliarde n-are cum
ie[i. Freddie Mercury [i Elton John vin iute pe buzele oric\rui ins.
Dar cei doi conteaz\ doar pentru publicul ce nu deosebe[te `ntre
pop [i rock. Rockerii pur-s`nge, cei care, nu-i a[a, p\streaz\
esen]a nealterat\, cum p\streaz\ habotnicii dogma, nici nu-i con-
sider\ de-ai lor. ~n r`ndurile acestora a fost un [oc m\rturisirea
homosexualit\]ii f\cut\ de Rob Halford, Lordul (chiar Dumnezeul!)
heavy-metalului, ultimul tip la care se putea g`ndi cineva din mul-
]ime c\ este gay! Probabil c\ de atunci (nu s`nt dec`t vreo [apte
ani), nimeni nu-[i mai face iluzii despre nimeni. {i este bine a[a?

M\ situez dincolo de bine cu r\spunsul pe care-l pot da, `ns\
n-am preten]ia c\ [i dincolo de r\u. Ce r\m`ne este doar muzica.
Iar pl\cerea muzicii, fie rock, fie muzic\ de ceremonial funebru
hindus, nu este egalat\ de nimic. (Ei, mai s`nt c`teva pl\ceri ase-
m\n\toare, le-a[ enumera pe loc, dar fiecare dintre cititori-c`rti-
tori-rockitori poate face lista proprie...)

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM



Arti[tii britanici Jake [i Dinos Chap-
man, despre care am mai scris, rea-
lizeaz\ sculpturi `n m\rime natural\

ale unor creaturi care doar la prima privire
au atribute umane, `n detaliu ele purt`nd
semnele unor anomalii genetice, transgre-
siuni, sexualit\]i deviante. Dimensiunea tra-
gic\ a lucr\rilor lor rezult\ din abera]iile `n-
f\]i[ate, spiritul aparent teribilist fiind `nlo-
cuit cu o reflec]ie asupra erorilor pe care
g`ndirea [tiin]ific\ le poate genera.

Tot britanicul Marc Quinn [i-a realizat
portretul sculptural din s`ngele propriu. El a
colectat timp de c`teva luni 4, 5 litri de
s`nge, echivalentul cantit\]ii medii de s`nge
din corpul uman, de-a lungul unei perioade
de cinci luni. Apoi a realizat o sculptur\ a-
v`nd ca negativ portretul s\u modelat, lucra-
rea exist`nd at`t timp c`t s`ngele este ]inut `n-
ghe]at la temperatura de 70 grade Celsius.
Lucrarea con]ine nu numai o informa]ie este-
tic\, ci [i una [tin]ific\, precum tipul de
s`nge, identitatea genetic\, materiale pentru
probele de ADN ori pentru o viitoare clona-
re. Corpul artistului este astfel prezent prin
substan]\, propriul s`nge, respectiv prin form\,
dar este absent `n realitate. Ceea ce lipse[te,
sinele, d\ chiar titlul lucr\rii. Lucrarea exist\
[i rezist\ at`t timp c`t vitrina `n care este ex-
pus\ e cuplat\ la priza de curent ce alimen-
teaz\ instala]ia de frig.

Corpul  trebuie  s\  tr\iasc\
`n  armonie  cu  sinele

Teritoriul artei contemporane este un spa]iu
al libert\]ii [i experimentului `n care, a[a
cum am v\zut anterior, arti[tii pot avea co-

mentarii metaforice despre dezbaterile
aprinse din domeniul [tiin]elor. Bioetica are
ca obiect studiul din perspec-
tiv\ etic\ al cercet\rilor
din medicin\ [i biolo-
gie. Cercet\rile de
v`rf din aceste
domenii au a-
juns la nive-
lul la care
se pune
`n dis-
cu]ie
respectul
demnit\]ii
indivizi-
lor bio-
logici.
P\reri-
le filo-
sofilor,
juri[ti-
lor [i te-
ologilor
s`nt pre-
luate de
c\tre po-
liticieni `n
luarea deci-
ziilor de
sus]inere a
cercet\rilor care
pot redefini identi-
tatea noastr\ biolo-

gic\ `n viitor. Teologii bioeticieni, `n special
cei evrei [i cre[tini, au dezvoltat reguli de
conduit\ [tiin]ific\ `n concordan]\ cu princi-
piile morale din cadrul religiei lor.

~n culturile non-europene, unde nu exist\
o separa]ie strict\ a religiei de filosofie, cri-
ticile cele mai vehemente provin din lumea
islamic\. Bioeticienii provenind din lumea
budist\ pun `n discu]ie tematici regionale,
cum ar fi politicile demografice `n China,
demersul lor fiind considerat unul naturalist
care duce c\tre o abordare ra]ionalist-prag-
matic\ a domeniului.

~n concluzie, corpul trebuie s\ tr\iasc\ `n
armonie cu sinele, fiec\rei genera]ii reve-

nindu-i responsabilitatea moral\
de a nu-l umili [i profana [i

de a p\stra evolu]iile [ti-
in]ifice [i tehnologice

`n afara unor pro-
cese distructive

cu implica]ii
insuficient cu-

noscute pen-
tru desti-
nul spe-

ciei
uma-

ne.
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE Arti[tii [i bioetica
Anii ’90 au adus dou\ realiz\ri fundamentale `n ingineria genetic\:
clonarea cu succes a unui animal, oaia Dolly, [i definitivarea h\r]ii
genomului uman, care ne d\ informa]ii detaliate asupra determinismului
genetic. Discu]iile etice [i [tiin]ifice privind identitatea biologic\ [i
posibilitatea schimb\rii acesteia prin mijloace [tiin]ifice i-au influen]at [i
pe unii arti[ti. Desigur, ei au interpretat la un nivel speculativ formele
biologice noi, ap\rute din experimentele ingineriei genetice, ori au propus
dezbateri provocatoare privind redefinirea vie]ii [i a mor]ii (exist\, de
altfel, lucr\ri artistice referitoare la criogenie ori euthanasie).

Marc Quinn, Self,
portret realizat

din s`ngele
artistului, 1991

H`rtia va fi albastr\,
lungmetrajul lui Radu
Muntean, a avut premie-
ra la sf`r[itul acestei
s\pt\m`ni concomitent
`n cinematografe din Bu-
cure[ti, Cluj [i Ia[i.

~n spatele scenariului
scris la [ase m`ini de re-
gizor, R\zvan R\dulescu
[i Alex Baciu, se afl\ o
munc\ de documentare
temeinic\. Ei au v\zut
ore [i ore de `nregistr\ri
de arhiv\. Au extras si-
tua]ii sau replici pe care
le-au inserat `n scena-

riu, multe dintre ele
reu[ind s\ creeze toc-
mai senza]ia de absurd.
Au selectat, de aseme-
nea, imagini ce apar `n
film. „V\z`nd materialele
de arhiv\, ne-am distrat
foarte tare. Oamenii
p\reau ni[te actori pro[ti
`ntr-o pies\ foarte
slab\“, a spus, miercuri,
11 octombrie, Radu
Muntean, `ntr-o confe-
rin]\ de pres\, pentru a
explica resursele comice
ale filmului. Pe generic,
el a precizat chiar c\

imaginile folosite s`nt de
arhiv\, „pentru a nu cre-
de lumea `n str\in\tate
c\ s`nt ni[te buc\]i
mizanscenate `ntr-un
studio improvizat“ de
realizatorii filmului.

Radu Muntean a
constatat c\ mul]i ro-
mâni „au pove[ti fasci-
nante despre Revolu]ie“:
„Spun c\ s-au s\turat de
Revolu]ie [i terori[ti, dar
c`nd `ncep s\ poves-
teasc\ o fac cu aerul c\
`]i spun aventura vie]ii
lor“.

Suplimentul
de  cultur\
se  aude  la

`n fiecare
vineri,
de la 19.10

Cu George Onofrei 
[i Anca Baraboi

www.supliment.polirom.ro/radio.aspx

Din  aceast\  s\pt\m`n\  `n  cinematografe:  „H`rtia  va  fi  albastr\“



Ana-Maria Onisei

Un copil corupt de ame-
ricani – dup\ cum se
descrie – [i, `n acela[i

timp, un copil impredictibil al
literaturii japoneze – cum `i
spun criticii –, Ryu Murakami
are, cel pu]in `n scris, persona-
litatea excentric\ a unui enfant
terrible. Japonezul nu orienta-
lizeaz\ c`tu[i de pu]in, a[a c\
lua]i-v\ g`ndul de la stampele [i
fine]urile specifice. Pe alocuri,
violen]a imaginilor create aduce
cu pasajele carnale ale lui Breat
Easton Ellis (din American
Pshyco), iar decorurile haluci-
nante `n care se desf\[oar\ ac-
]iunea romanelor trec de la l\ca-
[urile – intime – ale depen-
den]ilor de orgii la cartierele –
colective – sordide din Tokyo.
Japonia toxic\, America ani-
malic\ [i tema singur\t\]ii tape-
teaz\ paginile scriitorului. Inca-
pacitatea niponilor de a protesta
`n fa]a imperialismului de tip
US e exacerbat\ [i plasat\, sub
forma unor istorisiri pline de
sex [i compara]ii inedite, `n Al-
bastru nem\rginit, aproape
transparent.

Simbolul de neclintit al p\cii
[i for]ei, steagul american, e pa-
ravan pentru desfr`ul militarilor
negri cu t`rfele japoneze. Dro-
gul e preludiul unui viol per-
petuu, nu doar al spiritului indi-
vidual, ci al unei `ntregi culturi.
Cu patru ani `nainte de apari]ia
acestui roman (1976), pe vre-
mea c`nd locuia `n Fussa (zon\
sudic\ a ora[ului Tokyo), Mu-
rakami s-a „desf\tat“ cu pri-

veli[tea unei baze aeriene ame-
ricane ce `[i avea sediul acolo.

Realit\]ile  `ntunecate  din
Tokyo  se  revars\  asemenea
unor  substan]e  halucinogene

Un amalgam strident [i tempe-
ramental, combinat cu exaltarea
specific\ anilor ’60, `i caracte-

rizeaz\ reac]ia realmente vehe-
ment\ la atmosfera postwar din
Japonia. Iar Murakami nu se fe-
re[te s\ spun\ `n Albastru... c\
dezorientarea [i aparenta nep\-
sare pot fi armele celui slab, dar
[i cele mai perfide forme de
boal\ ale unei societ\]i.

~ntre grani]e sordide plasea-
z\ toxicomanii [i, `n general,
orice fel de dependen]i, l\s`nd
s\ se reverse din istorisirile sale,
asemenea unor substan]e halu-
cinogene `n trupul avid, realit\-
]ile `ntunecate din Tokyo. De-
spre amor]irea min]ilor japone-
ze dezbate `n public ori comen-
tez\ `n interviuri, critic`nd spi-
ritul gregar, meschin\ria, viziu-
nea progresist\ promovat\ f\r\
discern\m`nt.

~n ciuda expansivit\]ii eco-
nomice, `n prezent, spune Mu-
rakami, „Japonia e o lume mi-
c\, plat\ [i mumificat\“. „Totul
e cumplit de asem\n\tor. Nu mai
exist\ Al]ii, la fel cum nu mai
exist\ Noul sau Ciudatul.“

Elementul  american
impune  cursul
evenimentelor

Revenind la aceste obsesii [i a-
d\ug`ndu-le elemente de „cer-
cetare recent\“ – a[a-numitul
fenomen enjo kosai, prostitu]ia
`n r`ndul fetelor de liceu –, Ryu
Murakami public\ `n 1998 o
nou\ poveste despre Japonia
modern\. ~n supa miso (Editura

Polirom, 2006) str\bate cartie-
rele de pl\ceri din Tokyo pentru
a g\si noi expresii ale singur\-
t\]ii. Elementul american, aici
reprezentat de personajul Frank,
impune ca de obicei cursul eve-
nimentelor.

Dup\ ce `[i `mbl`nze[te acce-
sele tiranice desc\rc`ndu-le `n
aventuri nocturne, `l t`r\[te in-
explicabil, cu puteri malefice,
neobi[nuite pe ghidul s\u Kenji
`n afaceri s`ngeroase. Ce se `n-
t`mpl\ c`nd aventura str\punge
co[marul [i cum `ntrep\trunde-
rea a dou\ civiliza]ii poate echi-
vala cu distrugerea a dou\ indi-
vidualit\]i ve]i afla, `n cele din
urm\, din „lec]iile“ acestui ja-
ponez r\zvr\tit. De aceast\ dat\,
cu lumina aprins\.

„Societatea japonez\ `[i reduce cet\]enii la
uniformitate. Majoritatea nu are alt\ [ans\ dec`t s\ se
supun\ valorilor ce `i s`nt impuse pentru a beneficia
de protec]ie. Practic, la asta se reduce `ntreg
sistemul. ~nl\n]ui]i de aceste reguli ale
comunit\]ii, oamenii nu mai pot
identifica no]iuni precum cea de
individualism. {i chiar dac\ unii
dintre ei folosesc cuv`ntul
individualism, o fac ca [i cum ar
avea `n]elesul de opozi]ie
(inopinat\) fa]\ de mase. ~ns\
`n]elesul corect al
individualismului presupune
ca fiecare persoan\ s\
contribuie la `mbun\t\]irea
societ\]ii sau a rela]iilor
interumane. Cu alte
cuvinte, n-ar trebui s\
urmezi ordinele primite
«de sus» f\r\ urm\ de
judecat\, ci ar trebui
s\ [tii c\ ai puterea s\
li te opui tocmai prin
aceast\ judecat\.“

Ryu Murakami

Pe japonez e[ti tentat s\-l caracterizezi prin tr\s\turi fine, gesturi delicate,
replici m\surate (adesea proverbiale). Per ansamblu, o aparen]\ sfioas\,
asemenea atitudinii eterice degajate de o domni[oar\ de pension. La fel cum
o mul]ime de japonezi `]i apar ca o mas\ cuminte, „centralizat\“, dispus\
s\-[i urmeze – supus – ]elul, dar `nzestrat\ cu `nver[unarea [i voin]a de
neclintit ale celui mai `nd\r\tnic dintre muritori. ~n schimb, dac\ cite[ti
literatur\ japonez\ recent\, produse exportate (deja europenizate) precum
Haruki Murakami, Kazuo Ishiguro, ri[ti s\ r\m`i cu prejudec\]ile puse `n cui.
Incontestabil, elegan]a insinuat\ [i o briz\ de mister calculat adie dinspre
ace[ti scriitori, `ns\ nici unul nu ezit\ `n a surprinde prin „lipsa de
cumin]enie“, critica rafinat\ a sl\biciunilor umane ori a contextelor sociale.
Dintre cei numi]i – s\pt\m`na trecut\ a]i citit despre Ishiguro –, Ryu Murakami
este de departe diavolul `n persoan\.
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Politest
De ceva vreme, m\ turmen-
teaz\ r\u de tot identitatea
mea politic\. Pe la 16 ani
credeam `n egalitatea tuturor
oamenilor din lume, `n prie-
tenia universal\ [i-mi doream
neap\rat s\ ajut copiii s\r-
mani (din Angola, Haiti,
Nepal [i alte t\r`muri c`t mai
`ndep\rtate). Apoi, `ncet-`n-
cet, ceva s-a schimbat, res-
ponsabilitatea pentru soarta
lumii a `nceput s\ se reduc\
la responsabilitatea mea per-
sonal\, privirea s-a f\cut un
pic mai sceptic\ [i mai calcu-
lat\. Zice-se, m-am f\cut de
dreapta, pentru c\ nu e de
bon ton s\ fii st`ngist dup\
Sighet&co. {i nu numai din
cauza asta. Poate c\ m-am
dez-`nc`ntat `nainte de vreme
[i-am descoperit c\ nu e
chiar r\u s\ fii un mic-bur-
ghez, cu tabiet [i confort,
dec`t un gavroche pe bari-
cade [i f\r\ p`ine. Toate
astea s`nt numai presu-
puneri, pentru c\ n-am fost
`n stare s\ simt convingeri
reale pentru nici una dintre
cele dou\ direc]ii. A[a c\ nu
v\ pute]i `nchipui `nc`ntarea
mea c`nd am descoperit ce
g\zduie[te pe net un site mi-
nune – www.politest.fr – „tes-
tul pentru pozi]ionarea dum-
neavoastr\ politic\“. Ura, am
spus, [i m-am apucat de
r\spuns la `ntreb\ri despre
impozite, mondializare, s\-
r\cie, `ntreprinderi, religie,
dreptul la avort, imigra]ia [.a.
~n timp ce r\spundeam,
mi-am dat seama c\ prefer
`ntotdeauna mijlocul, vari-
anta care, din cauz\ c\ nu e
la nici una dintre extreme,
pare cea mai `n]eleapt\.
Dup\ 12 `ntreb\ri, a[teptam
cu `nfrigurare verdictul: ei
bine, nici a[a, nici foarte
foarte – adic\ „v\ afla]i c`nd
la st`nga, c`nd la drepta, `n
func]ie de temele abordate“.
Asta cred c\ arat\ dou\ lu-
cruri: 1. c\ oric`t a[ `ncerca,
nu cred c\ am mare treab\
cu politica [i 2. dac\ mai
`ntreab\ cineva de partea cui
s`nt, r\spund [i eu, medio-
cru, ca testul cu pricina: s`nt
ba a[a, ba a[a, `n func]ie de
situa]ie (astfel s-ar putea s\
am aerul cuiva care a reflec-
tat mult asupra chestiunii [i a
ales `n cuno[tin]\ de cauz\).
Oricum, s`nt mul]umit\, testul
\sta m-a sc\pat de-o eti-
chet\, pentru c\ nu s`nt de
nici un fel cu certitudine.
L’homme est un roseau, dar
mai bine v\ spun (pentru
c\-mi convine), ca Ortega y
Gasset, c\ a fi de st`nga sau
de dreapta `nseamn\ a
alege `ntre dou\ forme de
„hemiplegie moral\“.

Japonia, sex, drugs & rock’n roll

Ryu Murakami s-a n\scut `n 1952 `n ora[ul Sasebo. Primul s\u roman, Albastru nem\rginit,

aproape transparent (1976), este distins cu prestigioasele premii literare japoneze Gunzo [i

Akutagawa. ~n scurt timp, romanul atinge v`nz\ri de peste un milion de exemplare [i este tradus

`n peste 10 limbi.

Printre scrierile sale se num\r\ Copii de aruncat (1980), 69 (1987), Ecstasy (1993), Cinemate-

ca lui Ryu Murakami (1995) sau ~n supa miso (1998, distins cu Premiul Yomiuri). Murakami este,

de asemenea, regizor, Tokyo Decadence fiind una dintre cele mai cunoscute pelicule ale sale.


