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ACTUALITATE

96 de ore 
non-stop de art\
contemporan\
la Ia[i

Ioan Stoleru

~n perioada 21-25 noiembrie a
avut loc la Ia[i cea de-a doua
edi]ie a proiectului „96 Ore
Non-stop“, eveniment la care,
ca [i data trecut\, o serie de
arti[ti din diverse domenii (fo-
to/video, art\ plastic\, arhitec-
tur\, design, muzic\) au com-
pletat locul de desf\[urare cu
viziuni utopice ale prezentului
sau ale viitorului imediat. 

» pag. 11

Citi]i grupajul realizat de Anca Baraboi `n » paginile 2-3

Un aparat de
produs schije

Doris Mironescu

„S`nt un aparat de produs schije.
Garantez victime.“ Aceast\ auto-
prezentare din volumul Unchiul es-
te `nc`ntat (Charmides, 2013) este
una tipic\ pentru V. Leac. Poezia
lui pare a fi caracterizat\ de o vio-
len]\ amenin]\toare. 

» pag. 10

Cronic\ de carte

Adam Johnson –
Povestea lui
Jun Do

„Suplimentul de cultur\“ pu -
blic\ `n avanpremier\ un fragment
din romanul Povestea lui Jun Do de
Adam Johnson, care va ap\rea `n
cur`nd `n colec]ia „Biblioteca Poli -
rom. Seria Actual“, `n traducerea
din limba englez\ a Mihaelei Ne-
gril\.

» pag. 12-13

NOI ~N ANII 2000

O antologie a prozei
scurte `n premier\

Un corporatist 
la ]ar\

F\ un research pe bune despre
via]a la ]ar\, scrie un report despre
asta [i prezint\-te cu el `n fa]a lui
Big Boss. Abia apoi, fr\]ioare, s\
vorbe[ti despre via]a lipsit\ de
stres a ]\ranului român. 

» pag. 4

AVANPREMIER|

Scriitorul [i criticul literar Marius Chivu a decis s\ scoat\ proza scurt\ din underground [i
s-o fac\ vedet\. A[a c\ s-a pus pe (re)citit [i, dup\ un an de pitrocit, a adus `n lumina re-
flectoarelor, `n premier\, o antologie cu cele mai bune povestiri ale celor mai buni autori
de proz\ scurt\ din anii 2000. ~n total, 40 de texte scrise de 23 de autori. „Suplimentul
de cultur\“ i-a invitat s\ scrie despre Best of: proza scurt\ a anilor 2000 pe Lavinia
Brani[te, Marius Chivu, Luca Dinulescu, Radu Pavel Gheo, Silviu Gherman, Mito[
Micleu[anu, Veronica D. Niculescu [i Radu Paraschivescu.

~nt`mpl\ri 
[i personaje
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NOI ~N ANII 2000

O antologie a prozei
scurte `n premier\
Scriitorul [i criticul literar Marius Chivu a decis s\ scoat\ proza scurt\ din
underground [i s-o fac\ vedet\. A[a c\ s-a pus pe (re)citit [i, dup\ un an de
pitrocit, a adus `n lumina reflectoarelor, `n premier\, o antologie cu cele mai
bune povestiri ale celor mai buni autori de proz\ scurt\ din anii 2000. ~n
total, 40 de texte scrise de 23 de autori: Ioana Baetica Morpurgo, T.O. Bobe,
Lavinia Brani[te, Dan Coman, Luca Dinulescu, Adrian Georgescu, Radu Pavel
Gheo, Silviu Gherman, Florin L\z\rescu, Dan Lungu, Cosmin Manolache,
Mihai Mateiu, Mito[ Micleu [anu, Angelo Mitchievici, Veronica D. Niculescu,
Radu Paras chivescu, Cezar Paul-B\descu, Liviu Radu, Sorin Stoica, Lucian Dan
Teodorovici, Alex Tocilescu, C\lin Torsan, Marian Tru]\. {i pentru c\ este
`ntr-adev\r una dintre cele mai inedite apari]ii din spa]iul editorial româ -
nesc din ultimii ani, i-am invitat pe Marius Chivu, `n calitate de editor, [i pe
o parte din autorii prezen]i `n antologie s\ vorbeasc\ despre Best of: proza
scurt\ a anilor 2000 (Editura Polirom, 2013).

(Grupaj realizat de Anca Baraboi)

Marius Chivu: Niciodat\ nu 
s-a mai f\cut a[a ceva la noi
Ideea acestei antologii mi-a venit acum c`]iva ani [i este pro-
iectul la care, probabil, am lucrat cel mai mult. {i nu doar
ca timp, dar [i ca volum, c\ci anul acesta a trebuit s\ (re)ci-
tesc 60 de volume de proz\ scurt\ apar]in`nd scriitorilor de-
buta]i individual `n preajma anului 2000, `n condi]iile `n ca-
re multe dintre aceste c\r]i s`nt de neg\sit. Oricum, ̀ n acest
moment, m\ m`ndresc cu faptul c\ nimeni altcineva nu cu-
noa[te la fel de bine ca mine ce proz\ scurt\ s-a scris la noi
`n ultimii 15 ani.

Pentru c\ s`nt un mare fan al genului scurt, mi-am dorit
dintotdeauna o astfel de antologie care s\ recupereze [i s\
selecteze cele mai bune povestiri ale anilor 2000 apar]in`nd
noii genera]ii de prozatori. Practic, nu aveam nici o felie de

istorie a prozei scurte române[ti reflectat\ `ntr-o antologie.
Iar eu am avut `ntotdeauna [i b\nuiala c\ `n proza scurt\ a
ultimului deceniu s-au scris mai multe lucruri bune dec`t ̀ n
roman. Proza scurt\ ̀ ns\ n-a fost b\gat\ ̀ n seam\ pe c`t me-
rita, nici de cititori, nici de editori [i, uneori, nici m\car de
scriitori, din cauza celei mai mari prejudec\]i literare a mo-
mentului, [i anume c\ proza scurt\ ar fi un gen minor, cu
mult sub detenta canonic\ a romanului. O prostie.

Caragiale, Cehov, Harms, Borges, Cortazar, Salinger,
Munro, Cheever, Carver, Cosa[u [i mul]i, mul]i al]ii au
scris aproape numai proz\ scurt\, [i nimeni nu poate afir-
ma c\ povestiri precum Moarte la Vene]ia, Sonata Kreu -
tzer, Metamorfoza, Bartleby sau ~n l\st\ri[, dar at`tea [i
at`tea altele, nu s`nt capodopere ori c\ proza scurt\ a unor
Hemingway, Nabokov, Bellow etc. nu se ridic\ la valoarea
romanelor lor.

Nu poezia, ci proza scurt\ mi s-a p\rut dintotdeauna cel

mai ne`ndrept\]it gen literar. Poe]ii au festivaluri, premii
speciale [i burse, reviste [i colec]ii editoriale, poe]ii s`nt tra-
du[i [i invita]i s\ citeasc\ peste tot, pe c`nd povestitorii nu
au nimic din toate acestea. De aceea m-am bucurat enorm
c\ anul acesta Alice Munro a devenit prima povestitoare
distins\ cu Nobel, un premiu pe a c\rui list\ se afl\ ne-
num\ra]i poe]i [i dramaturgi.

}in s\ subliniez faptul c\ aceast\ antologie este o pre-
mier\. Niciodat\ nu s-a mai f\cut a[a ceva la noi. ~n plus,
av`nd un criteriu valoric [i select`nd texte care au fost deja
publicate `n volume individuale, este singura care merit\
titlul de antologie. Toate celelalte s`nt volume colective – ]in
mult la aceast\ distinc]ie!

Cum am mai spus, sper ca Best of s\ fie v\zut ca un act
de recuperare, (re)descoperire [i (re)evaluare, deopotriv\ a
genului scurt [i a noii genera]ii de prozatori.

Luca Dinulescu: Un all-star
al celor mai bune proze ale
`nceputului de mileniu
T`rgul de Carte Gaudeamus edi]ia 2013 a consemnat o apari]ie edito-
rial\ de mare curaj: Best of, un all-star al celor mai bune proze ale
`nceputului de mileniu, atent selec]ionate de scriitorul [i criticul Ma -
rius Chivu, cu binevenitul concurs al Editurii Polirom. ~ndr\znesc s\
spun „curaj“ din dou\ motive. Unul evident, discutat [i r\s-discutat,
venind `n contextul absen]ei aproape totale a prozei scurte din pal-
maresul tinerilor scriitori ori al editurilor de profil. Al doilea, 
mai pu]in observat, [i anume al caracterului `ntruc`tva omagial al
acestui volum: cu 30 de ani `n urm\, `n 1983, se lansa antologia de
proz\ scurt\ Desant, ramp\ de lansare a unor nume precum Mircea
Nedelciu, Gheorghe Cr\ciun [i Mircea C\rt\rescu. Coinciden]\? Nu
[tiu, dar cred c\ dac\ Best of st\, fie [i incon[tient, ca un arc peste
timp, sub semnul acestui adev\rat manifest al prozei scurte care a fost
Desant, nu cred c\ poate s\ fie dec`t de bun augur. Ceea ce nu
`nseamn\, fire[te, c\ antologia coordonat\ de Marius nu are for]a
necesar\ de a face istorie (literar\), chiar [i scoas\ din acest context.
E o afirma]ie tare, [tiu, dar o pute]i verifica pur [i simplu citind
cartea. Lectur\ (cum altfel) pl\cut\! 

Veronica D. Niculescu: 
V\ place hitul? 
C\uta]i tot albumul!
S-a tot vorbit, de ceva ani `ncoace, de soarta grea a
prozei scurte. „Produc]ia“ – la ceasul recoltei, c`nd
trece treier\toarea peste c\r]ile anului – e slab\, se
zicea. De fapt, apar destule c\r]i, mai mult sau mai
pu]in vizibile, `ns\ de scris se scrie mult mai mult.
Dificultatea cea mare cade `n c`rca autorului – e
greu s\ publici o carte de povestiri, schi]e, nuvele. {i
uneori e greu s\ te mai mobilizezi c`nd un editor `]i
refuz\ cartea f\r\ ca m\car s\ `]i cear\ manu -
scrisul. Proz\ scurt\? Povestiri? Nu, mul]umesc,
nici nu mi-o ar\ta, nu se vinde. (Nu este loc aici s\
povestesc ce am aflat c\ ascunde de fapt acel „nu se
vinde“, la un festival de proz\ scurt\ din Serbia – ni-
cidecum lipsa de dorin]\ a cititorilor.)

Problema nu este una legat\ de produc]ie – fi-
indc\ produc\tor nu este dec`t scriitorul, adun`ndu-
[i cu migal\ cele vreo trei sute de mii de semne `n

vreo duzin\ sau mai mult de pove[ti... – ci de re col -
tare: trebuie s\ mai existe [i editori dispu[i s\ str`n -
g\ recolta [i s\ v`nd\ ceea ce se scrie. Altfel, scri-
itorul r\m`ne ca ]\ranul cu ro[iile de gr\din\ la [o -
sea, fluier`nd `n urma TIR-urilor care gonesc
greoaie cu romanele spre supermarket.

La noi, Casa de Pariuri Literare este o excep]ie:
singura editur\ din România care are `n seria
„Proz\“ o colec]ie de proz\ scurt\ – „Minutar“. 

Citesc proz\ scurt\, din orice col] al lumii ar veni
ea, [i scriu proz\ scurt\ sau orice am chef – nu m\
pot g`ndi nici moart\ la ce se public\, la ce se vinde,
cred c\ lucrul \sta m-ar ur`]i mai mult dec`t m\
ur`]e[te deja, s\ zicem, calculul pl\]ii pentru o tra-
ducere drag\. 

Best of proza scurt\ a anilor 2000 poate repara ne-
drept\]i, atr\g`nd aten]ia asupra unor volume ne-
promovate la modul la care se promoveaz\ ([i pre-
miaz\) romanul. Sper ca aceast\ carte s\ func -
]ioneze ca un program radiofonic: ascult`nd [i
`ndr\gind „hitul“ difuzat – povestirea aleas\ de Ma -
rius Chivu `n antologie – ascult\torul s\-[i caute tot
albumul. Trebuie s\ mai fie [i altceva pe-acolo.
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Mito[ Micleu[anu: 
Best of-ul nostru 
cel de toate zilele 
La lansarea volumului Best of, de la Gau -
deamus, s-au f\cut la un moment dat trei
observa]ii curioase. 1: Prozatorii ro mâni
nu se citesc `ntre ei. 2: Prozatorii români
s`nt obseda]i de roman. 3: Prozatorii ro -
mâni nu prea au sus]inere, promovare etc.
Probleme clasice, dar m\ `ntreb deja de
mult\ vreme: oare sus]inerea `mbun\ t\ ]e[ -
te calitatea [i substan]a scriiturii? Adic\,
ce `nseamn\ sus]inere, `n situa]ia `n care,
de exemplu, scrii despre o lume `n care nu
te po]i baza pe nimeni?  Ca s\ fiu ceva mai
clar, eu n-am `nceput s\ scriu sus]inut, am
scris tocmai din necesitatea de a evada
dintr-o lume unde nu m\ sim]eam prea
confortabil; ce-i drept, evadam `n lumi [i
mai odioase, pe care le-am structurat [i le
mai structurez, dar asta probabil pentru a
m\ sim]i mai bine la `ntoarcerea `n reali-
tate. Nu [tiu, poate fi [i asta un soi de 
autoterapie, s\ inventezi lumi gre[ite ca 
s\ reg\se[ti apoi o lume ceva mai co -
rect\ aici. Prin urmare, pentru mine per -
sonal, sus]inerea prea timpurie, premi-
ile ob]i nute „mai devreme“ dec`t e cazul

dezavantajeaz\ scriitura. Dar c`nd e cazul?
Cred c\ la b\tr`ne]i, pentru a mai anes -
tezia sentimentul de pr\bu[ire. 

Poate e o pozi]ie cam cinic\, dar pentru
a ajunge la o scriitur\ autentic\ ai nevoie
de experien]\ existen]ial\ sau, `n cel mai
r\u caz, ai nevoie de intui]ie, capacitate de
empatizare [i rezonan]\, dac\ nu te po]i
l\uda cu o experien]\ de via]\ consistent\.
Prin urmare, cu excep]ia unor lucr\ri sis-
temice, `n special [tiin]ifice sau filosofice,
sus]i nerea prea timpurie [i confortul pot
„anihila“ consisten]a scriiturii. Poate e o
prejudecat\, poate e o abera]ie, dar momen-
tan a[a cred. 

Acum urm\toarea observa]ie. Cum c\
scriitorii români nu se citesc `ntre ei. Nu
cred c\ e cazul s\ generaliz\m, `ns\ exist\
c`teva nuan]e. Scriitorul preocupat de sine
[i c\r]ile sale se va feri de multe ori s\
citeasc\ „din vecini“ pornind de la un soi
de complex, l-a[ numi „Complexul coinci -
den]ei“, un soi de fric\ de a nu se lovi de
acelea[i modalit\]i de abordare la al]ii. Ar
mai fi un complex, cel al anvergurii. An-
vergura spectaculoas\ `nt`lnit\ `n scriitura
colegilor de breasl\ poate func]iona to xic,
poate genera invidie, dar `n majoritatea
cazurilor este constructiv\, fiindc\ invit\
la mai mult, la mai tare, la mai diferit. Cu

alte cuvinte, pentru a evita disconfortul in-
terior, scriitorul, care `n esen]\ e atins de
un „au tism artistic“, se va feri de lecturi
aprofundate din vecini. {i a treia pro -
blem\: scriitorul român e obsedat de ro-
man! Foarte bine! Care-i problema? Dim-
potriv\, eu cred c\ nu s`ntem suficient de
obseda]i, cred c\ tocmai acum, c`nd
scrisul pare o aventur\ dement\, pe mar -
ginea inutilit\]ii, trebuie for]at\ nota, tre-
buie `ngro[at\ gluma. Seduc]ia univer-
salit\]ii este vital\, f\r\ ea ne-am l\sa de
toate. Dar trebuie evitate trend-urile, cu -
rentele. Cartea e un animal etern, se va
transfigura, dar nu va disp\rea niciodat\,
prin urmare, cel care se va concentra pe
chestiuni universale [i le va trata f\r\ ex-
ces de pre]iozitate va gestiona cu iscusin]\
„pulsiunea narcisiac\“ [i nu se va feri de
imanent, de chestiunile v`scoase, visce -
rale, va avea probabil mai multe [anse de
a r\m`ne `n istorie.  

Iar acum p\]ania cu prozele. Eram `n
Spania, `n concediu, c`nd m-a sunat Ma -
rius [i mi-a spus c\ lucreaz\ la antologie.
V\ da]i seama ce sentiment de utilitate [i
resusci tare dialectic\ m-a cuprins, fiindc\,
sincer, nici `n cele mai arhetipale viziuni
n-am presim]it, `n toiul verii, la mare, 

vreun interes din partea cuiva pentru
prozele mele boln\vicioase din 2000. Ei
bine, s-a `nt`m plat. Marius mi-a f\cut o
mare bucurie [i m-a podidit adrenalina, fi-
indc\ nu aveam textele din 2000 la mine [i
nici `n calculator. Aveam o variant\ a
Coridoarelor, dar modificat\ serios. Iar
Salonul de estetic\ ni c\ieri. I-am trimis un
email lui Remus, un bun prieten de la Cluj,
pe care l-am rugat s\ fac\ ni[te poze cu
prozele din volumul Organismecanisme
(2002), carte imposibil de g\sit pe undeva
[i pe care o voi resuscita `ntr-o zi. Ei bine,
Remus mi-a trimis pozele din carte [i 
m-am apucat s\ le transcriu b\tr`ne[te. Er-
au pline de st`ng\cii, dar senza]ia a fost
fantastic\, din nou printre spectrele din
2000! Marius m-a pre`nt`mpinat, avea ne -
voie de textele alea, dar eu nu le mai pu -
team l\sa a[a cum erau, [ubrede pe ici, pe
colo, cu anumite excese metaforice. Am in-
tervenit deci, am ajustat, am t\iat, am tri -
mis. Apoi `mi scrie Marius: „Nu e bine,
m\i! ~n varianta din Organismecanisme
nu era a[a!“. Iar eu d\-i [i modific\ modifi-
carea. ~ntr-un final, toate s-au legat, am
p\strat `n propor]ie de 90 la sut\ „spec-
trele“ din Orga nismecanisme. At`t. S\ -
n\tate, Marius!

Silviu Gherman: 
Simt o satisfac]ie 
s\ fiu prezent 
`ntr-o carte care 
are titlul Best of
Am scris nuvelele care au ap\rut `n acest
volum c`nd aveam vreo 20 de ani. Nu le-am
mai recitit de atunci, de[i b\nuiesc c\ s`nt `n
regul\. Am terminat-o cu nuvelele pentru c\
nuvelele, ca [i poezia, mi se par apanajul
omului lene[. Vorbesc doar din perspectiva
celui care scrie, nu a cititorului. S\ scrii un
proiect pe termen scurt, f\r\ implic\ri [i
riscuri majore, nu-i mare lucru. Poate mai
`ncolo o s\-mi revizuiesc atitudinea, dar deo-
camdat\ nu e cazul.

Simt o satisfac]ie s\ fiu prezent ̀ ntr-o carte
care are titlul Best of, de[i volumele colective
nu-mi plac. Probabil c\ au un sens, genereaz\
interes public, ocup\ un loc bun `n bibliotec\
sau cam a[a ceva. Personal, compania altora
m\ jeneaz\. N-are nici o leg\tur\ cu invidia
scriitorului. }ine de ca racter. ~mi place
lini[tea, a[a.

Radu Pavel Gheo: O experien]\ 
unic\, ce ]ine de bucuria 
autentic\ a lecturii
Cu riscul, mereu asumat, de a m\ `n[ela, `ndr\znesc s\ spun c\ antologia realizat\
de Marius Chivu va deveni un reper pentru istoria literaturii române din ultimele
dou\ decenii, cu un impact poten]ial ̀ n spa]iul concret al crea]iei literare autoh tone.
Motivele mi se par clare. Best of – proza scurt\ a anilor 2000 e, mai `nt`i, o antologie
retrospectiv\, care panorameaz\ aproape dou\ decenii de crea]ie literar\ [i prop-
une o selec]ie valoric\ din ̀ ntreg peisajul prozei scurte române[ti (inclusiv genurile
a[a-numite populare), astfel c\ superlativul titlului are acoperire [i `n realitate. 

~n al doilea r`nd, antologatorul atrage aten]ia asupra unui gen care `n România
e, pe ansamblu, ̀ nc\ subevaluat, ̀ n ciuda valorii sale literare intrinseci. F\r\ a fi un
manifest literar `n sine, Best of... include [i o component\ polemic\, eviden]iind un
paradox al recept\rii generice: ̀ n ciuda succesului pe care l-au avut la noi numero[i
autori de proz\ scurt\ (inclusiv `n ultimele dou\ decenii), `n ciuda exis ten]ei unor
texte cu adev\rat antologice, cunoscute, ecranizate, traduse [i reedi tate, genul `n
sine e privit `n continuare ca o Cenu[\reas\ a prozei.

Va fi fiind un complex al unei culturi care, percep`ndu-se drept minor\, vrea s\
se oglindeasc\ doar `n crea]ii monumentale? Greu de spus. Oricum, antologia rea -
lizat\ de Marius Chivu `i dovede[te precaritatea [i arat\ care s`nt atuurile unui
asemenea volum. De[i diferit\ de pl\cerea lecturii unui roman, delectarea pe care
]i-o ofer\ Best of..., cu diversitatea de voci, teme [i stiluri incluse ̀ n ea, e o experien]\
unic\, ce ]ine de bucuria autentic\ a lecturii.

Lavinia Brani[te: 
Best of, 
un demers
l\udabil 
Antologia alc\tuit\ de Marius Chi vu
mi se mai pare un demers l\udabil [i
din alt punct de vedere. Da, atrage
aten]ia asupra unui gen oarecum l\sat
deoparte, proza scur t\, dar mie, perso-
nal, mi se pare mai important faptul c\
aduce `n prim-plan tineri autori autoh-
toni. A[a cum am spus [i la lansarea de
la T`rgul Gaudeamus, mi-a[ dori ca edi-
turile [i editorii din România s\ inves-
teasc\ mai mult `n produc]ia local\, s\
creas c\ la s`n tineri autori pe care s\-i
`ncurajeze `ntr-un fel sau altul s\ scrie.
Se traduce foarte mult [i se produce lo-
cal foarte pu]in (`mi cer scuze dac\ m\
exprim industrial, dar nu cred totu[i c\
s`nt neadecvat\). Exist\ vreo c`]iva au-
tori tineri foarte buni, pe care-i a[tept cu
entuziasm [i interes `nainte de fiecare
nou titlu publicat, dar m\ dezumflu de
fiecare dat\ c`nd `i citesc. Pentru c\ s`nt
talenta]i [i „au fraz\“, dar n-au r\bdare
s\-[i construiasc\ atent c\r]ile. S`nt au-
tori `n volumele c\rora apreciez mai de-
grab\ ce-ar fi putut s\ fie dec`t ce este,
dac\ at`t autorul, c`t [i editorul ar fi [tiut
cum se cons truie[te o carte bun\ [i c`t
de important\ este o rela]ie str`ns\ ̀ ntre
ei doi, adic\ `n primul r`nd o comunica-
re s\n\toas\ [i fructuoas\.

Mi-a[ dori ca aceast\ antologie s\
reaminteasc\ `n primul r`nd faptul c\
avem autori cu poten]ial, iar ei s\ fie
`ncuraja]i s\ scrie ̀ n continuare [i s\-[i
cultive frumos talentul.

Radu Paraschivescu:
Diferen]a dintre
dribling [i alergatul
cu mingea la picior
A existat un curent de g`ndire care nu
vedea `n proza scurt\ nimic altceva dec`t
preg\tirea pentru roman. Nuvela [i povesti-
rea erau, `n logica aceasta, un simplu rodaj,
un proces de ucenicire care nu merita o pri-
vire critic\ foarte atent\. Altfel spus, scriai
proz\ scurt\ a[a cum f\ceai mi[c\ri de

`nc\lzire pe marginea terenului, `nainte s\
`nceap\ meciul. Iar meciul era romanul.
Prin diverse canale, ideea aceasta [i-a f\cut
loc `n mintea tot mai multor cititori (nu uit
c\, de exemplu, perioada nuvelistic\ a lui
Slavici era, la un moment dat, predat\ `n
[coli doar ca avanpremier\ a romanelor).
Prin urmare, una dintre provoc\rile prozei
scurte e s\-[i afirme statutul de subgen in-
dependent, care nu anun]\ [i nu prefa]eaz\
altceva. Acesta e pariul cititorului. Dar
exist\ [i un pariu al scriitorului, care se mo-
bilizeaz\ altfel pentru un text de mic\ `ntin-
dere prin compara]ie cu un roman. E, dac\
vre]i, diferen]a dintre dribling [i alergatul

cu mingea la picior. Proza scurt\ presupu-
ne un tip de control [i respira]ie a frazei
(merg`nd uneori p`n\ la virtuozitate) la ca-
re te ̀ ntorci destul de greu dac\ ai apucat s\
te lansezi `n roman.

C`t despre constatarea c\ proza scurt\
nu prea e citit\, s-ar putea s\ avem aici un
cerc vicios. Nu se cite[te fiindc\ nu se pu-
blic\ [i nu se public\ fiindc\ nu se cite[te.
Iar cercul trebuie spart. La asta se adaug\
un obicei de achizi]ie [i consum: mul]i citi-
tori prefer\ pove[tile lungi, care s\-i ]in\
aten]i sute de pagini. Ei aleg s\ se scufunde
`n oceanul romanului ̀ n loc s\ navigheze pe
r`urile povestirii.
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O diminea]\ de noiembrie, dintr-un
viitor apropiat. Te treze[ti [i dai
drumul pe unicul canal de televi -
ziune din România. La ora [apte,
telejurnalul `ncepe cu nout\]i din
agricultur\. La [apte [i trei minute,
pre[edintele ]\rii [i al partidului de
guvernare vorbesc despre dep\[i -
rea produc]iei de sfecl\ la hectar.
La [apte [i opt minute, [eful Ligii
Studen]ilor `i asigur\ pe telespecta-
tori c\, odat\ cu venirea primelor
z\pezi, c`teva zeci de mii de tineri
din toat\ ]ara vor ie[i cu lope]ile `n
spinare, ca s\ cure]e drumurile ju -
de]ene. La [apte [i unsprezece,
crainica cite[te introducerea unui
reportaj despre primul Romanian
Town din Beijing: s`nt primii
muncitori români, care [i-au luat ̀ n
primire garsonierele din suburbia
metropolei chineze, unde ur meaz\
s\ locuiasc\ [i s\ mun ceasc\ `n
urm\torii cinci ani. ~n acela[i cinci-
nal, printr-un program bilateral,
dou\ sute de mii de mun citori
chinezi vor lucra `n ]ara noastr\. O

parte vor contribui la construirea
autostr\zii Ia[i-Vatra Dornei,
ceilal]i, la ridicarea unor diguri `n
zonele cu risc de inun da ]ii. La [apte
[i un sfert, dup\ datele meteo [i in-
forma]iile din sport, jurnalul se
`ncheie cu tradi]ionala urare: „V\
dorim o zi productiv\!“. Pe ecran
apar mira [i o reclam\ la compania
Huawei. Programul se reia la ora
16.00, cu [tiri [i o emisiune-anchet\,
`n care s`nt dezv\ luite actele de co -
rup]ie ale opozi ]iei. Prezentatorul,
un tip despre care se spune c\ are
capacit\]i pa ranormale, este un
chinez care se nume[te Dr. Wu.
Seara, de la 19.00, pre[edintele ]\rii
[i al partidului de guvernare revine
`n platoul unei emisiuni ̀ n care este
invitat permanent. Singurul invi-
tat. La 20.00, film. La ora 22.00, pro-
gramul se `nchide cu imnul na]io -
nal. Pe ecran revin mira [i reclama
la compania de telefonie Huawei.

Desigur, distopia ieftin\ de mai
sus este pu]in probabil\. Chiar u[or
imposibil\. Cu toate astea, s`nt unii

români care v\d `n ea, prin apro -
pierea noastr\ de China, un posibil
deznod\m`nt. E cea mai mare t`m -
penie pe care am auzit-o, zilele as -
tea, citind [i ascult`nd di ver[i oa-
meni din diverse zone media. Dintr-o
rela]ie bun\ cu economia chinez\ –
aten]ie, nu cu comuni[tii chinezi! –
po]i ie[i c`[tigat. Dac\ reu[e[ti ches -
tia asta, `n seam n\ c\, politic, dai
semne de maturitate. Bine ar fi s\
se `nt`mple a[a. 

~n condi]iile astea, ne`ncrederea
`n beneficiile unei alian]e chinezo-
române pare ridicol\. {i atunci, de
unde izvor\sc reticen]a [i frica de
economic\ „`nfr\]ire“ cu China? ~n
nici un caz din atitudinea oficialilor
de la Beijing fa]\ de noi. Mai 

cu r`nd, din imaginea pe care [i-o
construiesc, voluntar sau involun-
tar, reprezentan]ii no[tri. 

Vede]i sau, dac\ a]i f\cut-o, re -
vede]i gesturile [i postura lui Vic-
tor Ponta, Crin Antonescu [i ale
celorlal]i, din timpul vizitei de s\p -
t\m`na asta. Aminti]i-v\ de atitu -
dinea pe care ace[ti oameni cu noto-
rietate o au, atunci c`nd „oas pe tele“
lor nu este un `nalt demnitar chi -
nez, ci poporul pe care, chi pu rile, `l
reprezint\. Oricare dintre ace[ti
domni se `nfoaie ca dragonul c`nd
se adreseaz\ româ nului de r`nd, fie
c\ asta se `nt`m pl\ direct, prin felul
de a r\spunde proble melor sociale,
fie c\ se petrece indirect, c`nd se ive[ -
te posibilitatea de a fura imaginea

unui eveniment pur spor tiv. Acelo-
ra[i domni le cresc cocoa[e `ntre
omopla]i [i [ervete de chelner pe
m`n\, c`nd se `nt`lnesc cu reprezen-
tan]ii unei na]iuni mai puternice
dec`t a noastr\. 

Din incongruen]a politicienilor
[i lipsa de `ncredere `n discer n\ -
m`n tul lor se nasc temerile. Iar
com  portamentul tradi]ional al PSD,
care monopolizeaz\ [i aerul res-
pirabil c`nd este la putere, te poate
duce cu g`ndul la scenarii aiuri-
toare. Chinezii nu au nici o vin\.
Vina o poart\ Ponta and company,
care s`nt `n stare s\ apar\ la televi-
zor `n tricoul lui Hagi. Evident,
tr\g`ndu-[i pielea din col]ul ochilor,
ca s\ par\ oblici. 

„Ne-au supt s`ngele, nenoroci]ii! Ne-au luat tot ce-am
avut! {i ce ne-au dat nou\ `n schimb?/ Apeductul?/ Oh,
da, da. Ei ni l-au dat./ Salubritatea./ Oh, da.
Salubritatea./ Adu-]i aminte cum ar\ta ora[ul `nainte./
Da, bine. Apeductul [i salubritatea s`nt dou\ lucruri pe
care le-au f\cut romanii./ {i drumurile./ Normal c\ [i
drumurile./ Dar `n afar\ de salubritate, apeduct [i
drumuri.../ Iriga]ii. Medicin\. Educa]ie. {i vinul./ Bine,
dar `n afar\ de salubritate, medicin\, educa]ie, vin,
lini[tea public\, iriga]ii, drumuri, sistemele de ap\
potabil\ [i cel sanitar, ce-au f\cut romanii pentru noi?/
Au adus pacea?/ Au, pacea! Tac\-]i gura!“ (Monthy
Python – Life of Brian)

Dragonul coco[at La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

Din c`nd `n c`nd, m\car de vreo
dou\ ori pe an, `n a[a-zisa noastr\
quality press `[i face loc c`te un re-
portaj cu multe poze, de m\car o pa-
gin\, dac\ nu cumva dou\, fa]\ `n
fa]\, prezent`nd pe un ton entuziast
– click aici, n-o s\-]i vin\ s\ crezi! –
latura frumoas\ a lumii contempo-
rane, modelul pozitiv care `]i rea-
minte[te c\ sufletul conteaz\, c\
mai exist\ speran]\ `n via ]a noas -
tr\ cople[it\ de stres [i lipsit\ de
sens. E vorba mereu despre una [i

aceea[i poveste duioas\, `ncuraja-
toare (precum [tirea cu un nou-
n\scut ursule] panda ori leu] alb,
strecurat\ periodic `n jurnalul TV
`ntre baba violat\, apoi ucis\ cu to-
porul, cinci accidente `ngrozitoare
de ma[in\, patru cutremure, pre-
vestirea celei mai secetoase veri
sau celei mai geroase ierni din ulti-
mii o sut\ de ani, bref, `ntre zorii
Apocalipsei [i starea vremii): un
corporatist a fost p\lit de ilumina-
re, direct prin tabla Mercedesului

s\u de ultim\ or\, mai ceva dec`t
Saul pe drumul Damascului, a
reun]at la slujb\, [i-a v`ndut tot ce
avea prin ora[ [i s-a mutat undeva
la ]ar\, `ntr-un c\tun izolat, `n ini-
ma naturii. 

~n reportaj, corporatistul cu pri-
cina se c\ie[te amarnic de calea
gre[it\ pe care a urmat-o p`n\ acum
`n via]\, se dezice de ea, apoi `[i
laud\ „c\su]a modest\“ (`n fapt, di-
tamai viloiul) pe care [i-a constru i t-o
„departe de lumea dezl\n ]uit\“, cu
un confort de cinci stele mascat cu
]oale de cordele pe jos, cu vase
tradi]ionale [i b`te de ciobani ade -
v\ra]i at`rnate pe pere]i, cu butu-
rugi ̀ n loc de scaune [i mese, cu lin-
guri de lemn a[ezate ̀ n str\chini de
lut etc. Totodat\, vechiul corpora-
tist `]i va pream\ri aerul curat,
mersul descul] prin iarba proasp\t
cosit\, c`ntecul greierilor [i, mai
ales, via]a lipsit\ de griji a ]\ranu-
lui român, care a devenit un ]el au-
tentic `n noua lui existen]\. 

Chiar n-am nici o problem\ cu
bula luxuriant\ construit\ de un
corporatist la ]ar\ – e pe banii lui,
treaba lui –, `n schimb, m\ intrig\
[i m\ amuz\ `n acela[i timp naivi-
tatea, ca s\ nu zic stupizenia, cu ca-
re vorbe[te despre „via]a lipsit\ de
griji a ]\ranului român“. Ar fi bine
[i frumos pentru respectivul s\
`n]eleag\ c\, `n cazul unui ]\ran
profi, via]a la ]ar\ nu-i cu nimic
less stressfull dec`t cea a unui cor-
poratist, ba din contr\, job-ul aces-
tuia e un challange mult mai mare. 

Fr\]ioare, `ncearc\ tu s\ nu-]i
plantezi porumbul, s\ nu-]i aduni
gr`ul ori f`nul, s\ nu culegi strugu-
rii la deadline. Iar acesta s\ nu-]i fie
comunicat cu exactitate.

A[teapt\-l tu pe Big Boss s\-]i
bage o ploaie ori s-o opreasc\ fix
atunci c`nd `]i trebuie. ~ncearc\ s\
stabile[ti un meeting cu el, ca s\-]i
dezvol]i project-ul pe termen scurt,
mediu [i lung.

Asigur\ tu un cash-flow decent
pentru familie c`nd trebuie s\ vinzi

o ton\ de gr`u (pe care, oricum, nu
prea ai unde [i cui s-o vinzi din cau-
za importurilor masive), ca s\ po]i
cump\ra, `n schimb, o pereche de
blugi [i o bluz\. 

Ia-]i copiii la un workshop de
s\pat floarea-soarelui [i sfecla de
zah\r pe o c\ldur\ de peste 30 de
grade, de p\scut oile pe furtun\, de
cosit iarba timp de 12 ore pe zi. Sau
organizeaz\ un team building de
c\rat dou\ tone de b\legar pe gr\ -
din\, de adunat c`]iva saci de buru-
ieni pe zi pentru porci [i iepuri.

Fii martor la un brainstorming
dintr-o familie s\rac\ de la ]ar\, care
discut\ despre ce-o s\ m\n`nce m ìne. 

Call 112 [i calculeaz\ timpul ca-
re se scurge p`n\ apare Salvarea
`ntr-un sat oarecare din România. 

~n fine, f\ un research pe bune
despre via]a la ]ar\, scrie un report
despre asta [i prezint\-te cu el `n
fa]a lui Big Boss.

Abia apoi, fr\]ioare, s\ vorbe[ti
despre via]a lipsit\ de stres a ]\ra-
nului român. 

Un corporatist
la ]ar\

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu
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Suplimentul lui Jup:  

Pinacoteca din Petrila

Propunerea a fost `naintat\ pre -
[edintelui ]\rii, singurul care are
dreptul de a retrage distinc]ia res-
pectiv\. Presupun c\ Traian B\ses-
cu o s\ am`ne pe c`t posibil s\ ia o
decizie, ba poate chiar o s\ uite de
ea. Ar fi [i cea mai `n]eleapt\ solu -
]ie. Poate nu tocmai onorabil\, dar
cum st\m cu onoarea ne-a cam
l\murit consiliul sus-pomenit.

Ordinul „Steaua României“ este
cea mai veche [i cea mai `nalt\ dis-
tinc]ie acordat\ de statul român.
László Tőkés a primit acest ordin
`n 2009, la `mplinirea a dou\ dece-
nii de la revolu]ie, ca o recunoa[te-
re a contribu]iei sale la pr\bu[irea
sistemului comunist din România –
[i pe bun\ dreptate, fiindc\ nici un
istoric de pe planet\ n-ar putea scrie
despre pr\bu[irea comunismului
ceau[ist f\r\ s\-l men]ioneze. Pe de
alt\ parte, propunerea de retragere
a venit `n urma unor declara]ii ale
acestuia, controversabile, excesiv
de radicale, dar care reprezentau o
luare de pozi]ie [i-at`ta tot. Mai clar
spus, domnul Tőkés a fost acuzat de
delict de opinie. Iar consiliul acesta
de onoare româneasc\ a decis c\ e
suficient pentru a retrage unui 

ce t\ ]ean român, simbol [i declan -
[ator al Revolu]iei Române, ordi-
nul acordat. (~n parantez\ fie spus,
de[i am re]ineri fa]\ de istoria con-
trafactual\, f\r\ momentul László
Tőkés n-ar fi existat nici România
postcomunist\ a[a cum o [tim [i
nici m\car „Steaua României“, un
ordin desfiin]at de comuni[ti `n
1948 [i re`nfiin]at abia la zece ani
dup\ revolu]ie.)

Dar hai s\ vedem lucrurile `n
contextul lor, adic\ `n contextul
„Ste lei României“ [i al de]in\tori-
lor acestui ordin. A[adar, avem pe
de-o parte omul de la care a pornit
Revolu]ia Român\ [i c\ruia ordi-
nul ̀ n discu]ie ̀ i recunoa[te un me-
rit clar. Bun, poate c\ omul are [i
p\catele lui, cine n-are, dar s`nt ele
at`t de mari `nc`t s\ i se retrag\ un
ordin dob`ndit pe drept?

Asta numai ni[te oameni de ̀ nal -
t\ statur\ moral\ ar putea decide.
{i e de presupus c\ printre de]in\ -
torii acestui `nalt ordin, `n tab\ra
acuzatorilor, o s\ g\sim in[i de ace-
la[i calibru, eroi ai României, per-
sonalit\]i m\re]e [i f\r\ de pri-
han\, de a c\ror judecat\ dreapt\
nimeni nu se va putea `ndoi – mai
ales c\ e vorba de punerea sub acu-
zare a unui simbol al României re-
volu]ionare.

A[adar, hai s\ pornim a[a, cara-
giale[te, s\ num\r\m oamenii de
onoare [i de `nalte merite implica]i
`n cazul Tőkés. Cea care a cerut ofi-
cial retragerea distinc]iei este doam -
na Corina Cre]u, al c\rei merit ma-
jor este acela c\ a fost pupila fostului
pre[edinte Ion Iliescu. Jurnalist\,
propagandist\ a FSN-ului, politi-
cian\ deloc remarcabil\, onorat\ cu

„Steaua României“ pe o lis t\ cu
mul]i al]ii, cum se face la noi. A ve-
nit apoi faimosul consiliu de onoa-
re al ordinului, format din [apte
membri, consiliu care s-a adu nat, a
deliberat [i, de la `n\l]imea sa mo-
ral\, a decis retragerea distinc]iei...
adic\ a decis s\ o propu n\, fiindc\
nu putea mai mult.

~n acest consiliu de onoare `l
g\sim pe Mircea Geoan\, membru
al PSD, faimos prin e[ecurile sale
politice, dar [i prin mici controver-
se legate de cheltuielile [i econo-
miile sale din perioada diploma-
tic\. O descoperim [i pe doamna
Gabriela Vr`nceanu-Firea, despre
care nu mi-a[ fi imaginat vreodat\
c\ ar avea vreun merit de impor-
tan]\ na]ional\, dar al c\rei profil e
similar cu al doamnei Cre]u: jurna-
list propagandist (chiar `nfocat),
apoi senator PSD, f\r\ activitate re-
marcabil\, f\r\ moral\ remarca-
bil\. ~n fine... Un al treilea onorabil
este {erban Br\di[teanu, tot un
apropiat al PSD-ului [i un medic
excep]ional, c\ruia `ns\ i-au cres-
cut la un moment dat `n cont c`teva
milioane de dolari `n urma unor li-
cita]ii pentru echipamente medicale.
Poate de aici [i „Steaua României“.
Fosta ministres\ a `nv\]\ m`ntului,
doamna Ecaterina Andronescu,
membr\ PSD, ale c\rei reforme
educa]ionale au contribuit serios la
degradarea `nv\]\m`ntului româ-
nesc, a binemeritat [i ea de la
]\ri[oar\ acest `nalt ordin na]ional
[i a intrat [i ea `n consiliul de onoa-
re. ~n fine, `l mai pomenesc aici pe
generalul Constantin Degeratu, a
c\rui contribu]ie la apari]ia eroilor
martiri din Cluj nu va fi, probabil,
elucidat\ niciodat\. Cert este doar
c\ atunci, `ntre 17 [i 22 decembrie
1989, Domnia Sa [i domnul Tőkés
au fost `n tabere diferite; altfel,
b\nuiesc c\ fiecare [i-a f\cut treaba
a[a cum [tia mai bine, a[a c\ fieca-
re [i-a meritat „Steaua României“
`n felul lui.

Toat\ povestea asta mi-a amintit
de ceea ce scria Herta Müller ̀ ntr-un
eseu intitulat „Cristina [i fanto[a
ei“, `n care relata, printre altele,
cum un actor [vab din Timi[oara,
deconspirat drept informator al Se-
curit\]ii, a primit titlul de cet\]ean
de onoare al ora[ului Timi[oara, ̀ n
vreme ce un alt informator a fost
decorat `n 2004 de pre[edintele Ion
Iliescu cu ordinul „Meritul Cultu-
ral“ `n grad de ofi]er. „~n general,
povestea asta cu onoarea româ-
neasc\ e-o treab\ ciudat\...“, spu-
nea prozatoarea [i, dup\ cum se ve-
de, e tot mai greu s-o contrazici.

~nalta onoare a elitelor
române[ti nu `nceteaz\ 
s\ m\ uimeasc\. Zilele
trecute am aflat c\ un
onorabil consiliu al
Ordinului Na]ional
„Steaua României“ a
propus ca preotului [i
europarlamentarului
László Tőkés s\ i se
retrag\ acest `nalt ordin,
acordat pentru
contribu]ia sa la
declan[area Revolu]iei 
din Decembrie 1989.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Onoare româneasc\
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Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Dac\-i `ntrebi, vor admite plicti si]i
c\ „mdeah, Janis Joplin, Wen dy
O’Wi lliams, Lita Ford, Joan Jett,
Anca Graterol [i, hai, fie, Blondie!“
s`nt tipe de toat\ isprava, c\rora n-ai
ce s\ le repro[ezi. Niciunul nu-[i va
m\rturisi cinstit visele erotice, `n
care mascu linitatea cea viril\ [i
nes\tul\ e sa tisf\cut\ de silueta
bine photoshopat\ a unor Beyonce,
Jennifer Lopez, Kylie Minogue,
Britney Spears, Rihanna. Sau a
(ne)uitatelor Samantha Fox, C.C.
Catch & comp. Succesul de top
ob]inut de comerciantele propriu-
lui trup le-a determinat pe c`teva
(Madonna, Cher) s\-[i fac\ nenu -
m\rate ope ra]ii estetice, `n speran -
]a c\ stili zarea agresiv\ le va p\stra
nealterat\ marfa principal\. Spe -
ran]\ la fel de consistent\ ca mira-
jul fetei morgana. 

~ndelungata convie]uire a b\r -
batului cu muierea, dup\ un ritual
ancestral, a sedimentat „filoso fia“
contra c\reia pe la jum\tatea ani -
lor 1960 s-au revoltat o serie de fete
crescute `n spiritul noilor des -
chideri. Predestinarea tradi]ional
feminin\, comun\ aproape tuturor
civiliza]iilor (anume cre[terea co -
pii lor [i preg\tirea hranei), li s-a

p\rut o alt\ form\ de robie. Firesc,
deci, s\ se opun\ [i s\ revendice
drepturi egale. Multe dintre aces-
tea au [i fost ob]inute. Nefiresc,
precum toate exager\rile, a fost
feminismul radical, conform c\ ru -
 ia egalitatea sexelor trebuie mu sai
`mpins\ p`n\ la anihilarea dife -
ren]elor genitale, tot cu opera]ii [i
implanturi, probabil. ~ntre lide rele
cu vehemen]a motivat\ de-un tre-
cut chinuitor s-a num\rat [i Shu-
lamith Bath Shmuel Ben Ari Feuer -
stein, mai cunoscut\ ca Shulie
Firestone. Textul ei din 1970, The
Dialectic of Sex, a devenit refe rin]\
`n cultura occidental\. A-l trata cu
bl`nd\ ironie ori seac\ negare ates -
t\ un acela[i manifest ne scris, al
misoginismului opac. Decedat\ la
28 august 2012, Shulamith i-a oferit
lui Channy Lea neagh tema [i inspi-
ra]ia pentru textele unui album, al
c\rui titlu e dat chiar de numele
feministei. 

Channy Leaneagh este contra -
riul a ceea ce rockerii numesc ga -
gic\. Sub]ire ca o trestie, fragil\ ca
un be]i[or parfumat, ea pare mai
degrab\ un b\iat, dac\ nu o fiin]\
homoerotic\, lipsit\ de complexul
sexualit\]ii p`n\ de cur`nd blama te.

Nu [tiu dac\ e ce pare, `ns\ figura
ascunde o voce foarte frumoas\, cu
inflexiuni halucinante, eterice.
De[i activeaz\ de ceva timp `n zona
rockului alternativ, cu baza ̀ n Min-
neapolis, emblema sub care se face
cunoscut\ este Poliça (o form\ a
cuv`ntului „police“, atri buit\ lim-
bii poloneze). Dou\ albume vin s\
consolideze deja reputa]ia unui
grup centrat pe hipnotismul voca -
lis tei. Compozi]iile lui Ryan Olson,
artizan synth [i ProTools, pot fi
a[ezate `n vecin\tatea mai cele-
brilor Portishead, Coc teau Twins,

Radiohead, Sharon Van Etten, Fran -
kie Rose, The Knife. S\ vorbe[ti `n
acest context de me lan colie, sofisti-
care, vise `ntunecate, vise dulci-
amare [i dramatice, c\ l\torii noc-
turne, atmosfer\ aproximativ rece,
triste]e, rupturi emo ]io nale, fr`n -
geri de inim\, candoare, senti te ne-
clare, vibra]ii necunoscute [i con-
fuze, lirism [i restric]ii, e ca [i
cum ai vrea s\ faci ordine `n haos.
Unii se `nc\p\ ]`neaz\ la treaba as-
ta, f\r\ s\ oboseasc\ [i f\r\ s\-i
doar\ propriile dureri de cap...

Un album mai dur `n 2012, Give

You the Ghost, [i recentul Shu-
lamith, ambele girate de casa Mem-
phis Industries, cu distri bu]ie `n
formatele CD, LP [i digital, atrag
suficient aten]ia, ca s\ urm\re[ti ce
se va mai petrece ̀ n tab\ra „poli ]iei“.
Personal, c`nd am aflat de tru p\[i-am
ascultat discurile, nu a[tep tam re -
vela]ii. Nici n-au venit. Dar muzica
bine f\cut\, ritmul lent, vocea intens\
[i su prafe]ele muzicale, netezite cu
acurate]ea preparatorului de ]ig\ri
pentru opiomani, m-au cucerit.

Ca [i frumuse]ea stranie a fe -
ministei titulare.
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Numele feministei
Unul dintre locurile comune ale comunarzilor rockului
e construit pe ruinele mentalit\]ii macho, dup\ care
b\rba]ii conduc, iar femeile se supun. Din acest unghi
obtuz privind, nu-i de mirare c\ foarte pu]ini „roackeri
baza]i“ `ndr\z nesc s\-[i recunoasc\ prefe rin]ele
adev\rate pentru vedete pop.

Mar]i, 3 decembrie, la ora 18.00, la Café C\rture[ti Verona
(Libr\ria C\rture[ti, subsol), va avea loc un eveniment cu to-
tul inedit, cu prilejul vizitei `n România a celei mai impor-
tante scriitoare israeliene a momentului, Zeruya Shalev.

Romanul So] [i so]ie, al apreciatei autoare israeliene,
ap\rut `n dou\ edi]ii la Editura Polirom ([i `n format digital),
traducere din limba ebraic\ [i note de Ioana Petridean, va fi
punctul de plecare al dialogului dintre: familia Zeruya
Shalev [i Eyal Megged, familia Cecilia {tef\nescu [i Florin
Iaru [i, `n calitate de moderatori, familia Adela Greceanu [i
Matei Martin.

Protagoni[tii romanului So] [i so]ie, Udi [i Naama, s`nt
doi oameni care au crescut unul l`ng\ cel\lalt, `ns\ pe par-
cursul acestui drum de-o via]\ comunicarea dintre ei a fost
`ntrerupt\, iar traiul `mpreun\, al\turi de fiica lor, Noga, se
`mparte `ntre gelozie, furie [i vin\. Se dovede[te `ncetul cu
`ncetul c\ `ntreaga funda]ie pe care fusese cl\dit\ aceast\
c\snicie era una firav\, imaginea iubirii idilice tr\ite ̀ n ado-
lescen]\ nefiind dec`t un `nveli[ iluzoriu al unei vie]i de fa -
milie ne`mplinite.

Evenimentul deschide cea de-a [asea edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Literatur\ Bucure[ti, ce se va desf\[ura `n
perioada 4-6 decembrie, la Clubul }\ranului din cadrul
Muzeului }\ranului Român, sub motto-ul „Re-Writting the
Map of Europe“.

Romanul Hotel Universal, de Si-
mona Sora, va ap\rea `n 2014 la 
e ditura croat\ Bozicevic, tradu -
cere de Adrian Dumitru Oproiu [i
Ana Brnardic Oproiu.

Este prima traducere a roma -
nului finalist la Premiul literar
Augustin Fr\]il\, edi]ia 2013, [i c`[ -
tig\tor al Premiului revistei „Ac -
cente“ pentru categoria debut `n
proz\. Hotel Universal a ap\rut `n 

anul 2012 `n colec]ia „Ego. Proz\“
a Editurii Polirom, iar s\pt\m`na
tre  cut\, `n colec]ia de bestseller-
uri a editurii, „Top 10+“.

Fic]iune autobiografic\ [i exer -
ci]iu spiritual, Hotel Universal es-
te romanul unei lumi disp\ rute, o lu-
me amestecat\, cosmopolit\ [i crud\,
`ns\ cu valorile esen]iale in tacte.

Romanul este disponibil [i `n
edi]ie digital\.

So] [i so]ie: trei cupluri 
de scriitori `n dialog la FILB

Romanul Hotel Universal de Simona
Sora va fi publicat `n Croa]ia
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La Stratford-upon-Avon, pe Henley
Street e casa `n care s-a n\scut Sha-
kespeare. ~n jurul ei s-a ridicat Sha-
kespeare’s Birthplace Trust, un or-
ganism independent care func]io-
neaz\ de la jum\tatea secolului al
XIX-lea [i care acum num\r\ cinci
obiective, cinci case care au leg\ -
tur\ cu via]a dramaturgului petre-
cut\ aici. Nu e un simplu punct me-
morial, e un loc viu ̀ n care orice vi-
zitator, din oricare parte a globu-
lui, abia familiarizat cu opera scrii-
torului ori expert poate descoperi
lucruri interesante, `[i poate satis-
face a[tept\rile spirituale. A[a se
explic\ de ce e aglomerat la Strat-
fordul din  South Warwickshire,
tot timpul anului, indiferent de
anotimp! Misiunea declarat\ a
Trustului e s\ conserve [i s\ pulve-
rizeze `n `ntreaga lume mo[tenirea
extraordinar\ l\sat\ de bard, `n
forme c`t mai diverse [i c`t mai
atr\g\toare. Cercet\torii g\sesc o

arhiv\ extraordinar\, cu rarit\]i
mondiale, o bibliotec\ impresio-
nant\. Tinerii pot vizita casele [i se
pot delecta cu secven]e de spectacol
interpretate de trupa permanent\
Shakespeare Aloud. Copiii pot par-
ticipa la ateliere tematice. Amato-
rii atra[i de divertisment cultural
pot opta pentru evenimente festive
organizate `n spa]ii special amena-
jate. Shakespeare nu e muzeificat,
transformat `ntr-o conserv\ cultu-
ral\ de care nu te po]i apropia [i pe
care trebuie s\ o prive[ti prin sticla
unei vitrine. E c`t se poate de pre-
zent, de actual. ~l po]i lua chiar cu
tine pe smartphone, desc\rc`nd
Eye Shakespeare App, un ghid vir-
tual la purt\tor `n [ase limbi de cir-
cula]ie. Ca s\-]i fie c`t mai aproape. 

De dou\ ori pe an, expozi]ia de
baz\ se schimb\, pentru a oferi me-
reu lucruri inedite. Patrimoniul e,
evident, acela[i, dar diversitatea
vine din conceptele `n jurul c\rora

e revalorizat. Periodic, manifest\ri
ingenioase, atr\g\toare, debord`nd
de creativitate atrag aten]ia asupra
anumitor lucruri din via]a [i vre-
mea lui Shakespeare, cobor`ndu-l din
efigie [i aduc`ndu-l printre contem-
porani. De exemplu: mae[tri bu -
c\tari au g\tit ca la 1600, iar vizitato-
rii au gustat. Alt\ dat\, copii preg\ti]i
`n avans au fost ghizi-voluntari.~n de-
cembrie, casa lui Shakespeare poate
fi vizitat\ dup\ l\sarea ̀ ntunericului,
la lumina lum  ̀n\rilor, gust`nd buca-
te tradi]ionale `n cafeteria din apro-
piere, pentru a `n]elege mai bine pe-
rioada elisabetan\. 

Royal Shakespeare Company
joac\ la Stratford tot anul, la Royal
Shakespeare Theatre [i Swan Thea -
tre. Un departament de teatru edu-
ca]ional pune la punct noi [i noi
strategii pedagogice, `n colaborare
cu speciali[tii [i cadrele didactice,
pentru a reu[i s\-l livreze pe mare-
le autor c`t mai adecvat tinerelor
genera]ii. E o datorie na]ional\. {i
interna]ional\, care explic\ statis-
tici oficiale de genul jum\tate din
elevii p\m`ntului `l studiaz\ pe
Shakespeare `n [coal\, iar `n 65 la
sut\ din ]\rile lumii, numele lui
apare `n curricula obligatorie! 

Trust [i `n Canada

La jum\tatea secolului trecut, o
mic\ localitate din Ontario-Canada
aflat\ `n declin economic, a `n]eles
[ansa c\ poart\, datorit\ emigran -
]ilor britanici, numele Stratford.
Un jurnalist n\scut acolo, Tom Pat-
terson, a avut ideea ca, din iunie
p`n\ `n noiembrie, `n Stratfordul
canadian s\ se desf\[oare un eveni-
ment teatral care s\ atrag\ public
[i investi]ii, `ntreprinderea ajun -
g`nd un model de turism cultural
de succes. Folosindu-l pe Shakes-
peare ca fundament al acestui pro-
iect, manifestarea a devenit sinoni-
mul teatrului clasic de calitate din
partea de Nord a continentului
nord-american. Prima edi]ie, `n
1953, s-a desf\[urat pe o scen\ din
lemn acoperit\ cu o foaie de cort,
Festival Theatre, iar succesul de
care s-a bucurat a fost `ncurajator
pentru organizatori. Proiectul a
continuat, s-a dezvoltat, astfel `nc`t
`n scurt timp a fost nevoie de patru
loca]ii stabile pentru a putea g\z -
dui trupele [i spectatorii: Festival

Theatre, Avon Theatre (cu 1.000 de
locuri), Tom Patterson Theatre (500
de locuri) [i Studio Theatre (260 de
locuri, inaugurat `n 2002, la a 50-a
aniversare a festivalului). Misiu-
nea festivalului e „s\ d\m via]\ tea-
trului clasic [i contemporan pen-
tru o audien]\ c`t mai larg\“, de
aceea toate s\lile beneficiaz\ de sis-
tem de traducere la casc\, sistem
Braille [i acces pentru persoanele
cu dizabilit\]i. {i aici, privirea e
a]intit\ spre viitor: partea de spec-
tacole Shakespeare e completat\ cu
„Noi texte“, training pentru arti[ti
[i o arhiv\ impresionant\ deschis\
cercet\torilor. Stratfordul canadi -
an a fost regenerat urban pornind
de la ideea lui Tom Patterson, idee
care `ntre timp s-a institu]ionali-
zat, devenind [i el un adev\rat trust
care `i face marketing lui Shakes-
peare, atr\g`nd public, precum la
Stratford-upon-Avonul britanic, din
toat\ lumea. 

Brandul Shakespeare e exploa-
tat inteligent pe toate meridianele:
The Globe Theatre a fost clonat `n
diverse puncte ale globului; mani-
fest\ri de genul celei transoceanice
au loc nu numai `n lumea anglo-
fon\, ci practic peste tot [i `n for-
mule care mai de care mai pitore[ti
– `n aer liber, pe r`ul Hudson; pe
str\zi, `n Brazilia; `n curtea inte -
rioar\ a castelului Helsingor-Elsi-
nor din Danemarca; de la variante
tradi]ionale, la S4K, adic\ Shakes-
peare for Kidz, sau The Young Sha-
kespeare Players, cu performeri de
v`rste `ntre 7 [i 18 ani! S`nt doar
c`teva exemple despre cum un au-
tor canonic poate deveni factor `n
economia creativ\ [i regenerarea
urban\. 
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Gestion`ndu-l pe Shakespeare

Felul `n care britanicii `l gestioneaz\ pe Shakespeare ca
pe un valoros capital cultural e un pre]ios studiu de caz
din care se pot desprinde sugestii demne de urmat.
Stratford-upon-Avon, Trustul Shakespeare, Royal
Shakespeare Company, Londra, Globe Theatre, dar
practic orice are un punct tangent cu opera autorului
devine resurs\ de consum cultural [i de venit. Modelul
a fost exportat [i peste ocean, unde un or\[el de
provincie din Canada, care a avut [ansa de-a fi fost
botezat dup\ a[ezarea din West Midlands, s-a relansat
economic exploat`nd creativ renumele dramaturgului. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Casa din Stratford-upon-Avon `n care s-a n\scut Shakespeare

~n localitatea Stratford din Ontario-Canada are loc `n fiecare an un festival dedicat lui Shakespeare
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8  »  interviu

INTERVIU CU R|SVAN POPESCU:

„Am r\mas la CNA [i pentru c\ e
foarte greu s\ tr\ie[ti doar din scris“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

~n Cutia cu maimu]e v\ pre -
zen ta]i publicului ca un per-
sonaj foarte trist. De unde vine
at`ta triste]e la un om a c\rui
imagine public\ arat\ cu totul
diferit?

Una e activitatea mea public\ [i
altceva se `nt`mpl\ c`nd r\m`n sin-
gur cu coala de scris ̀ n fa]\. Altfel m\
raportez `ntr-o carte la aceast\ lume,
care este uneori greu de suportat, [i
altfel m\ raportez `n activitatea de zi
cu zi care, desigur, nu ̀ ]i aduce ̀ ntot-
deauna satisfac]ii. ~n aceast\ for-
mul\ de jurnal [i memorii, am `ncer-
cat s\ aduc ̀ n acela[i loc, s\ ]in laolalt\
cele dou\ dimensiuni: pe de o parte
omul care scrie, care p`n\ acum a pu-
blicat [apte c\r]i [i dup\ ale c\rui
scenarii s-au f\cut [apte filme, pe de
alt\ parte, omul care munce[te ca
to]i oamenii, are o slujb\ care `i adu-
ce sau nu satisfac]ii, care traver-
seaz\ toa t\ perioada aceasta extrem
de agitat\ a unei societ\]i ce nu se
mai a[az\. Toate acestea s`nt destul
de obositoare [i am `ncercat s\ caut
un sens pe h`rtie, dar [i elementele
care s\ lege cele dou\ lumi astfel
`nc`t s\ nu m\ destram. 

A]i publicat [apte c\r]i [i a]i
scris scenariile a [apte filme.
{i totu[i, `n carte, v\ declara]i
nemul]umit de dumneavoas-
tr\, afirma]i c\ v-a]i irosit. De
ce crede]i c\ v-a]i irosit?

Tema volumului acesta este toc-
mai teama de irosire ̀ ntr-o societate

care te `nghite, care practic `[i risi-
pe[te energiile pe tot felul de lu-
cruri m\runte, care ]in de azi p` n\
m`ine, dar care poim`ine nu mai au
nici o importan]\ [i pentru care s-au
consumat foarte multe patimi. Iar
pe acest fond e greu s\ construie[ti.
~n carte, lu`nd `napoi pove[tile pe
care le-am scris, personajele pe ca-
re le-am construit, colabor\rile cu
regizori ca Pintilie, Pi]a, Gabrea,
am `ncercat s\ le rememorez astfel
`nc`t s\ le g\sesc un numitor co-
mun. {i l-am g\sit `n destinul omu-
lui m\runt, al omului obi[ nuit, al
omului n\scut `ntr-o societate care
nu-i d\ cine [tie ce [anse, dar `n ca-
re nici el nu se d\ b\tut. Chiar [i
atunci c`nd pierde, el `[i joac\ car-
tea, vrea [i el ceva bun de la via]\.
Exist\ o anumit\ linie comun\ ̀ n tre
toate aceste proiecte ale mele, anu-
me preocuparea pentru oamenii
care pierd, pentru oamenii care nu
conteaz\, pe care societatea ̀ i ̀ n ghite,
`i risipe[te. Sigur c\ preocup`ndu-te

de lucruri din astea nu poate s\
ias\ o carte foarte vesel\. Dar poate
s\ ias\ o carte foarte lucid\, o carte
care se cite[te u[or, dar care pic\
greu. 

Realitatea e abordat\ `n volu-
mul dumneavoastr\ dintr-o
perspectiv\ destul de sumbr\,
poate prea sumbr\. Poate c\ nu
e chiar a[a, poate c\ românii
se descurc\.

Da, poate ne caracterizeaz\ aceas -
t\ descurc\real\ pe care am c\uta t-o
[i la personajele mele. Unii se des-
curc\ pe metru p\trat, fac afaceri
pe picior care uneori merg, alteori
nu. Dar pe ansamblu aceste lucruri
nu duc prea departe, adic\ ne tre-
zim mereu cam de pe unde am ple-
cat. De[i d\m impresia, inclusiv
nou\, c\ alerg\m foarte mult, foar-
te mult\ energie se consum\ `n gol,
construc]ia pe termen lung e foarte
greu de realizat [i de aici tema la

care revin, aceea a irosirii ̀ ntr-o lu-
me destul de greu de suportat. Nu e
o lume prietenoas\, e o lume ade-
sea primejdioas\. 

A]i fost pre[edintele CNA
timp de cinci ani. Inevitabil,
`n jurnal, care acoper\ ultimii
trei ani ai mandatului dum-
neavoastr\, dezv\lui]i [i in-
forma]ii din culisele insti -
tu]iei. Nu se `nt`mpl\ acest lu-
cru la prea scurt timp dup\ ce
a]i p\r\sit aceast\ func]ie?

Asta este o `ntrebare care apare
de fiecare dat\ c`nd apare un volum
de memorii. Nu a[ insista asupra
acestui capitol. La noi evenimente-
le se succed cu a[a vitez\, ̀ nc`t dac\
a[tep]i foarte mult se perimeaz\ [i
nu mai prezint\ nici un fel de inte-
res. Dar nu este o dimensiune asu-
pra c\reia s\ insist, pur [i simplu fi-
ind vorba de via]a mea, este [i slujba
mea acolo, dar nimic mai mult. 

Totu[i, unele aspecte pot fi
privite ca r\fuieli cu cei din
jur, spune]i acum ce nu a]i pu -
tut declara ca pre[edinte al or-
ganismului de reglemen tare
al audiovizualului. 

Nici vorb\. S`nt lucruri care au
f\cut parte din via]a mea, ele nu re-
flect\, dac\ vre]i neap\rat, o reali-
tate obiectiv\, ci una subiectiv\.
Lucrurile au fost prezentate nu ne-
ap\rat a[a cum au fost, ci a[a cum
m-au marcat. Dar nu este o carte
despre CNA.

E adev\rat, dar cei care vor
cump\ra aceast\ carte o vor fa -
ce [i pentru c\ v\ [tiu din a -
ceast\ postur\ institu]ional\.

Eu m\ bazez pe cititorii care vor
mai mult dec`t at`t. {i vreau s\ m\
`nt`lnesc cu acei cititori interesa]i
de destinul unui om care scrie [i `n
care se pot reg\si mai u[or dec`t

R\svan Popescu, fostul
pre[edinte al Consiliului
Na]ional al
Audiovizualului (CNA),
recidiveaz\ [i, dup\ 11 ani
de la apari]ia volumului de
memorii Purt\torul de
cuv`nt, scrie un nou jurnal.
~n Cutia cu maimu]e,
R\svan Popescu acoper\
perioada agita]ilor ani
2010-2013 [i dezv\luie
culisele propriei vie]i, pe
cele ale filmelor [i c\r]ilor
sale, dar [i pe cele din
spatele func]iei sale de
pre[edinte al institu]iei
care reglementeaz\
audiovizualul românesc.
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`ntr-o postur\ pasager\ prin care
un om trece prin via]\. Deci contez
mai mult pe cei interesa]i de pro-
funzimea lucrurilor, dec`t de o  sluj -
b\ pe care am `ncercat s\ o `ndepli-
nesc c`t mai corect. {i care nu mi-a
adus `ntotdeauna satisfac]ii.

Scrie]i asta `n Cutia cu mai -
mu]e, c\ nu v-a adus satisfac -
]ii. Dar tot `n carte scrie]i c\
nu a]i vrut s\ renun]a]i la
func]ia de pre[edinte al CNA.
De ce nu a]i vrut?

Nu am renun]at [i dintr-un sen-
timent al datoriei, pentru c\ eu am
crezut `n ce am f\cut acolo, dar `n
acela[i timp [i din con[tiin]a faptu-
lui c\ este foarte greu s\ tr\ie[ti din
scris. ~ntr-o ]ar\ care face c`teva fil-
me pe an, e foarte greu s\ crezi c\
po]i s\ tr\ie[ti din scenarii, de
exemplu. Iar scriitori profesioni[ti,
la noi, care s\ tr\iasc\ numai din
scris s`nt foarte pu]ini. Cred c\ face
parte din condi]ia autorului s\ aib\
[i o alt\ profesie, o alt\ meserie. {i
poate chiar din condi]ia românu-
lui, care ̀ ntr-o perioad\ de tranzi]ie
a fost nevoit s\ se adapteze la foarte
multe meserii. Lucru care nu se
`nt`mpl\ `ntr-o societate a[ezat\,
unde regula este s\ te preg\te[ti
foarte bine pentru o profesie pe ca-
re s\ o faci din ce `n ce mai perfor-
mant. România, ie[ind din comu-
nism `ntr-un moment `n care eu
aveam sub 30 de ani, a generat un
altfel de destin. Nu vreau s\ m\ iau
pe mine de exemplu, dar eu am ter-
minat geologia `n comunism, am
fost repartizat la o min\ de c\rbuni
`n Valea Jiului, mi-am f\cut stagiul
acolo, dup\ care am reu[it, odat\
cu revolu]ia, s\ lucrez `n presa
scris\, apoi `n audiovizual, am fost
corespondent BBC, pe urm\ am
trecut `n televiziunea public\, am
f\cut emisiuni, am condus o re-
dac]ie. De acolo, am trecut la gu-
vernul Conven]iei Democratice,
ca purt\tor de cuv`nt, unde am
fost remarcat de pre[edintele Ro-
mâniei Emil Constantinescu, care
m\ [i cuno[tea, pentru c\ `i fuse-
sem student, [i am trecut purt\tor
de cuv`nt [i consilier la pre -
[edin]ie [i de acolo la CNA. Deci
iat\ un traseu destul de sinuos, de

accidentat [i, dac\ vre]i, `ntr-un
fel tipic pentru toat\ aceas t\ pe-
rioad\ foarte agitat\ de tran zi]ie,
eu `ncerc`nd `n tot acest timp s\
`mi v\d [i de scris, de c\r]i, de fil-
me, de lucruri care m\ interesau
mult mai profund. 

Sigur c\ pe undeva exist\ o `n -
t`lnire `ntre cele dou\ dimensiuni,
pentru c\, de exemplu, via]a pe ca-
re am dus-o `n Valea Jiului s-a
transformat ulterior `n filmul Prea
t`rziu [i ̀ n cartea cu acela[i titlu. {i
asemenea lucruri se mai repet\ de-
a lungul carierei mele. Perioada
Constantinescu se reg\se[te `n vo-
lumul Purt\torul de cuv`nt.

De ce a]i sim]it nevoie s\
scrie]i din nou un jurnal, dup\
ce `n urm\ cu un deceniu a]i
mai publicat o serie de memo-
rii `n Purt\torul de cuv`nt?

~n general, eu scriu `n perioade-
le `n care simt o ap\sare mai mare.
M\ refer la aceast\ formul\ de jur-
nal. Pe undeva `ncerc s\ stochez pe
h`rtie fragmente de via]\ ̀ nainte s\
se risipeasc\ de tot. ~mi dau seama
c\ se poate `n]elege ceva mai mult
din acestea dec`t dac\ le la[i s\ dis-
par\ pur [i simplu [i s\ treci la alt -
ceva. ~n asemenea momente de ma-
re `nc\rcare pentru mine, poate [i
neput`nd s\ m\ concentrez pe alt
gen literar, neput`nd s\ tr\iesc
`ntr-un roman sau ̀ ntr-un scenariu
bun de scos `n lume, poate c\ este
un refugiu `ntr-un gen mai u[or, s\
spunem, `ntr-un gen la limita lite-
raturii, care presupune aceste
`nsemn\ri diurne, dar care trebuie
s\ transmit\ totu[i ceva. Eu asta
am `ncercat `n aceast\ carte, ca
pun`nd la un loc elemente din via]a
mea, inclusiv familiale, probleme
de serviciu, contexul socio-politic,
filmele la care am lucrat, s\ ias\ o
lume coerent\, care este lumea ma-
re `n care ne mi[c\m cu to]ii, dar [i
lumea mea subiectiv\. 

Jurnalul `ncepe din ianuarie
2010. Ce s-a `nt`mplat `n acea
lun\?

Nu are nici o semnifica]ie mo-
mentul. E doar cap\tul unei acu-
mul\ri, s-au tot adunat ni[te lucruri,

a ap\rut presiunea interioar\ care
a dus la acest mod de desc\rcare pe
h`rtie. 

Esen]a c\r]ii este c\ dumnea -
voastr\ sem\na]i cu persona -
jele din filmele dumneavoas-
tr\. Tot a[a, v\ declara]i un
lupt\tor, dar [i o persoan\ de -
p\[it\, `n acela[i timp. 

Aceasta este esen]a. Eu `ns\
ocup`ndu-m\ `n scenariile mele de
personaje care pierd lupta, dar nu
cedeaz\ niciodat\. ~ncep`nd de la
acela[i procuror din Prea t`rziu, ca-
re era un om obi[nuit confruntat
cu o situa]ie neobi[nuit\. El a venit
s\ ancheteze ni[te accidente `n
min\ [i descoper\ ni[te crime ̀ n se-
rie. Porne[te o anchet\ s\ g\seasc\
criminalul [i descoper\ p`n\ la
urm\ un sistem criminal, care adu-
ce oamenii `n stare de animalitate.
Ei bine, acel procuror se confrunt\
cu un sistem uria[, `n fa]a c\ruia
nici nu are vreo [ans\, care duce
lupta [i o pierde. Dar simplul fapt
c\ el nu renun]\, c\ duce lupta, es-
te elementul optimist din carte [i
din film, care r\m`ne ca element
comun `n toate proiectele mele de
mai t`rziu. Inclusiv `n acest jurnal. 

Face]i [i politic\ `n volum,
dezv\lui]i aici opiniile dum-
neavoastr\ politice, spune]i
ceea ce nu putea]i spune ca
pre[edinte al CNA. A]i folosit
scrisul pentru defulare?

~n public nu m\ manifest politic,
dar g`ndi]i-v\ c\ acesta era totu[i
un jurnal personal, `n care fiecare
are dreptul s\ fie a[a cum este.

Dar nu v-a]i temut c\ unii oa-
meni v\ vor reconsidera ac-
tivitatea dumneavoastr\ in-
stitu]ional\, deciziile pe care
le-a]i luat la Consiliul Audio -
vizualului?

Fiecare e liber s\ se raporteze la
carte cum poate [i cum crede. Eu
m\ simt liber ca `n jurnalul meu
personal s\ `n[ir lucrurile a[a cum
le doresc eu. 

Exist\ [i dou\ momente „deli-
cate“ `n volum. ~n primul, de-
scrie]i o discu]ie telefonic\ cu
H.-R. Patapievici, `n care aces-
ta ceart\ CNA [i `i ia ap\rarea
lui Traian B\sescu. Al doilea
se refer\ la numirea unui mem -
bru `n Consiliul Audiovizu -
alului. Dumneavoastr\ dorea]i
o persoan\, iar Mihai R\zvan
Ungureanu, primul ministru
de atunci, spune c\ aceste nu-
miri `i vin `n plic, prin urma -
re decizia nu-i apar]ine. 

Eu am avut o colaborare foarte
bun\ cu ICR (al c\rui pre[edinte a
fost H.-R. Patapievici – n.r.), o carte
de-a mea a fost lansat\ [i sus]inut\
de ICR la T`rgul de Carte de la Tori-
no, indiferent de o discu]ie sau alta.
M-a[ referi mai pu]in la acest mo-
ment. C`t despre al doilea, eu am
`ncercat s\ aduc `ntr-un fel sau al-
tul `n CNA oameni care s\ nu pro-
vin\ din mediul politic, mai de-
grab\ jurnali[ti sau din societatea
civil\, care ar fi dus la o mai mare
independen]\ a Consiliului. Uneori
am reu[it, alteori nu. 

Ce s-a mai `nt`mplat dup\ ter-
minarea jurnalului? Scrie]i c\
lucra]i la un nou scenariu de-
spre un soldat care pleac\ `n
Afganistan. A]i mers mai de-
parte?

Da, lucrez. ~ntr-un fel este o con-
tinuare a ceea ce am f\cut, `n sen-
sul de a `ncerca s\ proiectez `n afa-
ra României destinul unor perso-
naje n\scute [i urm\rite de ne[an -
s\ aici. S`nt personaje care vor s\
sar\ peste umbra lor, s\rind peste
frontiere. {i o s\ vedem `n ce m\ -
sur\ este posibil. Este [i o `ncerca-
re de a dep\[i lumea noastr\, at`ta
c`t\ e, [i de a duce aceste personaje
`n lumea mare. Aici apare o falie
`ntre lumi, `n care aceste personaje
risc\ s\ cad\. 

Din opera dumneavoastr\, re -
ie se c\ aceast\ c\dere e ine -
vitabil\.

~n principiu, nimeni nu poate
s\ri peste umbra lui, dar asta nu
`nseamn\ c\ omul nu e liber s\
`ncerce. 

Smochinul 
ca simbol al 
luptei ve[nice

V\ descrie]i familia ca un refugiu. Dar este un
refugiu care dispare, odat\ cu timpul, oameni
din jurul dumneavoastr\ au disp\rut. 

Este un refugiu care e din ce `n ce mai precar, `n
sensul c\ oamenii mai `n v`rst\ din familia mea la
care am ]inut ne-au p\r\sit. {i casa `n care eu am co-
pil\rit s-a `nchis. {i sigur c\ atunci c`nd vezi cum la

un moment dat ajungi s\ dai p`n\ [i g\inile unor ve-
cini, s\ `]i dai [i c`inile, sigur c\ este dureros. E un
loc care m-a ajutat mul]i ani s\ trec peste multe, un
loc unde am scris foarte multe din ce am creat, pen-
tru c\ acolo m\ puteam reg\si. 

Smochinul a supravie]uit?

Era un smochin pus de tat\l meu, care [i-a dorit
foarte mult s\ c\l\toreasc\. La un moment dat, f\r\
explica]ii, tata a s\dit un smochin la Filipe[tii de
P\dure, care teoretic nu avea nici o [ans\ s\ supra-
vie]uiasc\. {i este un copac care de multe ori `n -
ghea]\, dar prim\vara se ridic\ din nou din p\m`nt.
Practic, nu apuc\ s\ rodeasc\, dar face c`teva fructe
`n fiecare an. E, dac\ vre]i, [i o form\ de expresie a
unei ve[nice ̀ ncerc\ri de a face mai mult dec`t teore-
tic ]i s-a `ng\duit. 
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PE SCURT
Cele mai v`ndute
titluri Polirom [i
Cartea Româneasc\
la Gaudeamus 

La edi]ia din acest an a T`rgului
Interna]ional de Carte Gaudea-
mus, s-a constatat un reviriment
al c\r]ii universitare (titlurile
din colec]ia „Collegium“), un in-
teres constant pentru beletris-
tic\ (autori români [i str\ini),
un interes mai mare pentru c\r -
]ile de istorie, precum [i pentru
cele de eseuri [i confesiuni, dar
[i pentru c\r]ile de art\. 

Cele mai v`ndute colec]ii ale
Editurii Polirom au fost „Top 10+“,
„Eseuri [i Confesiuni“, „His -
toria“ [i „Biblioteca Polirom“.
Editurile Polirom [i Cartea Ro-
mâneasc\ au `nregistrat anul
acesta v`nz\ri mai mari cu 10%
fa]\ de cele de la Gaudeamus
2012: peste 10.000 de volume
v`ndute.

Top 5 cele mai v`ndute titluri
Polirom:

1. O femeie iubit\, de Andrei
Makine; 2. }ara cu un singur
gras, de Adelin Petri[or, la egali-
tate cu Tsukuru Tazaki cel f\r\
de culoare [i anii s\i de peleri-
naj, de Haruki Murakami; 3. Jur-
nal (dou\ volume), de Alice
Voinescu, la egalitate cu Cevdet
Bey [i fiii s\i, de Orhan Pamuk;
4. Filmar, de Cristian Tudor Po -
pescu, la egalitate cu La noi, c`nd
vine iarna, de Mircea Diaconu;
5. Solda]ii. Poveste din Feren -
tari, de Adrian Schiop, la egali-
tate cu volumul Cutia cu mai -
mu]e. Jurnal, de R\svan Popescu.

Top 5 cele mai v`ndute titluri
Cartea Româneasc\:

1. Negustorul de ̀ nceputuri de
roman, de Matei Vi[niec; 2. Cro -
nicile genocidului, de Radu Aldules-
cu; 3. Poker. Black Glass, de Bog-
dan Co[a, la egalitate cu Auto -
imun, de Ioana Nicolaie; 4. Cum
s\ faci primul milion, de Bogdan
Costin; 5. Magie [i vr\jitorie `n
cultura român\. Istorie, litera tu r\,
mentalit\]i, de Ioan Pop-Cur[eu.

Printre titlurile Polirom care
s-au v`ndut foarte bine la Gau -
deamus 2013 se num\r\ [i Me -
daliile succesului 2. {coala de
vis, de Georgeta Pâni[oar\, Ion-
Ovidiu Pâni[oar\; Best of: proza
scurt\ a anilor 2000, de Marius
Chivu (editor); Negru [i Ro[u, de
Ioan T. Morar; Jocul celor o sut\
de frunze [i alte povestiri, de
Varujan Vosganian; Amazoa ne -
le. O poveste, de Adriana Babe]i;
Lunetistul, Marin M\laicu-Hon-
drari; ~nsemn\ri zilnice, volu-
mul al X-lea, Regina Maria a
României; Ferici]i cei ferici]i, de
Yasmina Reza; Teatrul lui Sa -
bbath, de Philip Roth; {apte ani
`n Tibet, de Heinrich Harrer.

Un aparat de produs schije

Doris Mironescu

Poetul se descrie de obicei ca un ve-
sel huligan, cu ini]iative anarhice,
rostind vorbe anapoda [i inte r -
ac]ion`nd cu al]i vorb\re]i, la fel de
ciuda]i. Senza]ia puternic\ de „au-
tenticitate“ din versurile lui e re-
zultatul unei construc]ii complexe,
care produce efecte de obicei ferici-
te. Nimic nu pare pre]ios sau cere-
monial `n mul]imea de replici
schimbate `n poeziile sale de tot fe-
lul de personaje care nu-[i reven-
dic\ un alt statut special dec`t drep-
tul de a spune exact ce le trece prin
cap. Dar, aten]ie, nimic nu e banal
`n puzderia de nimicuri rostite de
fetele, pescarii, v`nz\toarele, buc\ -
tarii sau pur [i simplu nebunii
c\rora li se d\ cuv`ntul acolo. 

Am putea vorbi despre poezia
„cobor`t\ `n strad\“, cum se spu-
nea ̀ n anii ’80 (`n parantez\ fie spus,
a[a ne d\m seama c\ majoritatea
poe]ilor optzeci[ti st\teau la bloc),
dar Leac nu pare s\-i recunoasc\
poeziei un prestigiu aparte, ca
aceasta s\ merite a fi luat\ de m`n\
[i dus\ de colo-colo. Pur [i simplu,
poezia n-are dreptul la un statut
special, pentru c\ ea se g\se[te pes-
te tot [i este, poate, f\cut\ de c\tre
to]i, doar c\ ace[tia n-o [tiu: iat\
programul foarte generos al aces-
tui autor dou\miist (a[ fi vrut s\ zic
„t`n\r autor“, dar au cam trecut
anii...). Ecoul suprarealist pare evi-
dent, dar el vine doar din formula-
rea mea. Leac nu-mi pare a fi un
c\ut\tor de obiecte imposibile [i
nici colec]ionar de cadavres exquises.

~n cartea sa anterioar\ descoperi-
sem o pasti[\ dadaist\, dar acum
nu mai s`nt sigur. {i chiar dac\
poetul are din c`nd `n c`nd ini]iati-
ve normative, de cenzor (ca `n poe-
mul se interzic urm\toarele cuvin-
te), cred c\ are destul umor ca s\ nu
se ia `n serios `n postura asta, care
oricum nu-i st\ bine. ~n fond, ce
conteaz\ dac\ cineva folose[te
cuv`ntul „lun\“ sau „`nger“ `n poe-
zia sa, cuvinte pe care autorul nu le
agreeaz\? Leac nu vorbe[te chiar la
`nceputul c\r]ii sale despre „nori“
[i „ploaie“, detestabile cli[ee sim-
boliste? {i totu[i, chiar [i `n lumea
de azi mai plou\ din c`nd `n c`nd,
iar cerul nu e `ntotdeauna senin,
nici m\car `n mileniul trei...

Un talent de natur\
dramatic\

Talentul lui Leac este, `n mod sur-
prinz\tor pentru un poet, unul de
natur\ dramatic\. El creeaz\ per-
sonaje pe care le pune s\ dialoghe-
ze cu un firesc pe care pu]ini dra-
maturgi adev\ra]i `l au. Doar c\
dialogurile lor, a[a naturale [i nepre-
ten]ioase cum s`nt (despre pia]\,
despre vizite, despre c`ini, despre
coafor), o iau u[or razna [i devin de
nerecunoscut. Absurdul colocvial e
una dintre legile poeziei lui Leac.
Alta este metafora contextual\, ca-
re nu e sintetizat\ `n cuv`nt, ci
l\b\r]at\ `n enun]. Printr-o `ntor -
s\tur\ de fraz\, cli[eul devine poe-
zie: „mai t`rziu e[ti ̀ ntrebat: cum e?
e senin afar\?/ nu, e-nnorat [i duh-
ne[te tare a br`nz\, zici“. Metafora
intervine pe fondul unui enun] ce
se ̀ ntoarce subit pe dos: „e[ti un an -
tonim al realit\]ii“, „spa]iile str\i -
ne s`nt peste tot“. Le-a[ numi meta-
fore „cinetice“, ca s\-mi transcriu
cumva senza]ia c\ ele nu apar dec`t
`n mi[care, ca subproduse ale do-
rin]ei de a spune, de fapt, altceva.
~n orice caz, ele s`nt construite cu
ajutorul cititorului, pus s\ `ntre-
geasc\ fr`nturi de replici neclare
sau s\ elucideze sensul unor aluzii
obscure, auzite `n treac\t. Iar pen-
tru asta, cititorul nici m\car nu e
felicitat, ci luat peste picior: „Dac\
e[ti `n stare s\ creezi mici scenarii
pe marginea/ acestor texte, crezi c\
imagina]ia ta este suprasolicita -
t\?“. Nu s`nt metafore „perfecte“,
nu e nimic finisat `n ele [i s`nt, de
altfel, foarte greu de desprins [i ci-
tat aparte, dar tocmai asta le face
remarcabile. Efortul lui Leac e de a
se men]ine `n zona `n care aceste
bru[te derive metaforice nu dis-
trug impresia de colocvial f\r\ pre-
ten]ii.

Probabil c\ tocmai statutul „im-
provizat“, instabil al poeziei sale l-a
f\cut pe V. Leac s\-[i caute moduri
de articulare mai solide ale poeziei
sale. Destul `i repro[eaz\ criticii c\
nu `[i ia poezia `n serios. A[a c\ 

ultimul s\u volum de versuri, Un-
chiul este ̀ nc`ntat, e mult mai atent
structurat dec`t cele dinainte. Nu
pot s\ spun c\ acest lucru m\
`nc`nt\. Cartea, cu tot titlul s\u
tr\snit, lipsit de semnifica]ie, e
`mp\r]it\ `n c`teva cicluri prea bi-
ne aranjate narativ. Chiar [i dedi-
ca]ia avertizeaz\ cititorul, `l selec-
teaz\, caut\ s\ impun\ un registru
de lectur\ care nu mi se pare la lo-
cul lui `ntr-o carte de V. Leac: „se
recomand\ celor al c\ror suflet a
murit, preferabil lent, de cel pu]in
dou\ ori ̀ n timpul vie]ii“. Ar fi vor-
ba deci de o dram\, probabil senti-
mental\, u[or transmisibil\ celor
deja ini]ia]i. Un prim ciclu de ver-
suri, `nainte de a p\r\si ora[ul (ca-
re va s\ zic\ `n epoca `n care se
preg\te[te catastrofa), e segmentat
[i el `n trei secven]e: „Anxietatea“,
„Dragostea“ [i „Comunicarea“. Aran -
jamentul `mi pare unul prea lizibil,
pedagogic de elocvent. Dup\ un al
doilea ciclu, despre c`ini care mi-au
schimbat via]a, plasat sub un mot-
to din prestigiosul Ion Barbu, ur-
meaz\ ultimul, intitulat ̀ n insule [i
vorbind, poate, despre „vacan]e“ pos -
tume oferite dup\ o experien]\ rui -
n\toare suflete[te. 

~ns\ ordinea narativ\ pe care o
sugereaz\ titlurile sec]iunilor din
carte nu e sus]inut\ dec`t par]ial de
con]inutul poemelor `nse[i, la fel
de „dezordonate“ ca de obicei. In-
vent`nd tot felul de noi structuri
poematice, Leac nu poate s\ le fac\
s\ `ncap\ `n scenariul preg\tit pen-
tru cartea de fa]\. {i s`nt destule
noi tipuri de poem, pentru c\ acest
autor nu se opre[te u[or din (re)in-
ventat: poemul la telefon (`n volu-
mul anterior erau mail-urile), ca-
trenele `n dialog din ce se aude de
la 2/ ce se vede de la 6, poemele cu
poz\ explicativ\, poemul narativ
kilometric cum r\m`i perplex (obo-
sitor c`nd e vorba de o poezie ca a
lui Leac), poemul pentru corpo-
rati[ti intitulat C`nd a[tep]i faci [i
poemul pentru rockeri fire[te c\
exist\ undeva un instrument, ba
chiar c`teva texte scurte a la Acos-
mei, cu poant\, `n ultima parte a
c\r]ii. Cumva, problema volumu-
lui de fa]\ este c\ a subordonat en-
tuziasmul haotic [i creator, care
atingea maximul `n To]i s`nt `ngri-
jora]i, unei „ordini“ lipite de rigoa-
re. Avangardistul distrat, aiurit pa-
re s\ se fi retras momentan, iar in-
ventivitatea lui verbal\, care p\rea
o form\ de violen]\ vital\, se las\
`ngr\dit\ de scheme narative. Nu-i
vorb\, de un echilibru `ntre anar-
hie [i voin]a de „sistem“ oricum va
fi nevoie. Dar nu mi se pare c\ echi-
librul a fost g\sit `nc\.

V. Leac, Unchiul este `nc`ntat, 
Editura Charmides, 2013 

„S`nt un aparat de produs schije. Garantez victime.“
Aceast\ autoprezentare din volumul Unchiul este
`nc`ntat este una tipic\ pentru V. Leac. Poezia lui
pare a fi caracterizat\ de o violen]\ amenin]\toare.
De exemplu „schijele“ [i „victimele“ din enun]. Dar
violen]a e una haioas\ [i autoironic\: schijele vin de
la „un aparat“ neprecizat, nu o arm\ conven]ional\,
ci un dispozitiv incert, pe a c\rui fiabilitate nu ne
putem baza dec`t pe cuv`nt, pentru c\ el `nsu[i ne
„garanteaz\“. 
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96 de ore non-stop de art\
contemporan\ [i neconven]ional\ 
la Muzeul Ascuns din Ia[i 

Ioan Stoleru

Dac\ data trecut\ proiectul a avut
loc `n „spa]iul postapocaliptic“ de
la Galeriile „{tefan cel Mare“, cum
`l descrie Dan Perjovschi, de data
aceasta s-a desf\[urat `ntr-un loc
neconven]ional, denumit de orga-
nizatori „Muzeul Ascuns“. Eveni-
mentul a fost completat de dou\
conferin]e cu arti[tii Dan Acos -
tioaei (vineri, 22 noiembrie) [i Dan
Perjovschi (s`mb\t\, 23 noiembrie).

Argumentul organizatorilor este
unul `ndr\zne]: „Utopii imediate
este un proiect artistic de inter-
ven]ie `n sfera social\ care are ca
miz\ radiografierea viitorului ime-
diat, posibil, utiliz`nd prezentul ca
materie prim\. Caracterul utopic
nu vizeaz\ construc]ia unor rea-
lit\]i fictive, care au ca premise
prezentul, ci urm\re[te construc]ia
unei forme noi a realit\]ii, utiliz`nd
doar elemente specifice contextu-
lui actual“. Astfel, Muzeul Ascuns,
o cl\dire `n construc]ie pe Aleea
Fund\tura Armean\, a g\zduit
pentru 96 de ore instala]ii, expozi]ii
de pictur\, un atelier de sculptur\
din materiale alternative, expozi]ie
de desene colective [i dezbateri la
subsol, fotografie, video [i perfor-
mance la parter, atelier de arhitec-
tur\, prezent\ri [i dezbateri („In-
terven]ii de gheril\ ̀ n spa]iul public“

[i „Manifest\ri editoriale ale arhi-
tecturii“), proiec]ii de filme, atelier
de design urban responsabil, ex-
pozi]ie de design grafic [i licita]ie
de design de obiect la etajul `nt`i [i
atelier de muzic\/performance,
Ambient landscapes – selec]ii am-
bientale [i proiec]ii la etajul al doilea.

Evenimentul a fost deschis joi,
21 noiembrie, pe la ora 20.00, cu
proiec]ii pe cl\dire, muzic\ ̀ n man-
sard\ [i o vizionare a Muzeului As-
cuns. Cum intrai, `n prima camer\
pe st`nga, cl\dirile de pe o mas\ joa -
s\ erau spulberate de m`na unui tip
`n costum, care te invita misterios,
„Construie[te!“. Din bile]elul ata [at
mesei aflai c\ `n ora[ totul se face
haotic [i erai `nc\ o dat\ invitat s\
iei diversele forme [i s\ `ncerci s\
faci cl\diri c`t mai `nalte f\r\ s\ le
d\r`mi, ba chiar primeai [i c`teva
sugestii `n imagini.

Mai departe se afla „Galeria hi-
brid“, o camer\ `n care singurele
imagini erau QR codes, `ntr-o
`ncercare de a `mbina formatul
tradi]ional de galerie de art\ [i for-
matul galeriei virtuale. „Se pune
astfel `n discu]ie capacitatea de sto-
care a unei galerii, c`te lucr\ri ar
putea s\ sus]in\ simultan [i c`t\ di-
versitate ar putea construi `n
spa]iul delimitat. «Galeria hibrid»
simuleaz\ o sum\ de complexe mu-

zeale, care `n acest caz stocheaz\
arti[ti [i evenimente apar]in`nd
contextului local“, st\tea explicat
pe o foaie, `n centrul camerei.

La demisol, o structur\ cilin-
dric\, de s`rm\, a fost umplut\ de-a
lungul celor c`teva zile cu diverse
desene `n marker negru, f\cute de
vizitatorii Muzeului Ascuns, `n
timp ce la etajele superioare am
g\sit o Camer\ de Campare, alt\ ca-
mer\ ticsit\ doar cu obiecte vechi,
pe care le mai g\sim `n apartamen-
tele b\tr`nilor (televizor micu], ra-
diocasetofon etc). La mansard\
d\deai peste Atelierul de Muzic\,
unde seara se c`nta live, [i un bar
cu b\uturi [i tartine.

Dan Perjovschi: „Eu nu
transport nimic, inventez
expozi]ia pe loc“

La conferin]a de s`mb\t\ seara, un-
de aproximativ 130 de oameni au
umplut Galeria Meru36, Dan Per-
jovschi a f\cut un scurt istoric al
vie]ii sale de artist, printr-o prezen-
tare cu imagini ale muncii sale [i-a
so]iei sale, Lia Perjovschi, desene
ale artistului [i instala]ii realizate
de acesta `n diverse muzee din lu-
me. „Eu nu fac cercet\ri serioase,
c\ n-am timp. Le iau din pres\, din
observa]ia de zi cu zi [i din discu]ii-
le cu oamenii. Am un bagaj cu 

desene, m\ duc cu el la fa]a locului,
le distribui pe perete [i apoi `ncerc
s\ g\sesc la fa]a locului ceva“, a po-
vestit Dan Perjovschi. Acesta a mai
zis [i c\ recicleaz\ foarte mult de -
sene, are [i lucr\ri din 1995 pe care
le redeseneaz\. „E o formul\ ̀ n art\
care se cheam\ «type specific»,
atunci c`nd te adaptezi locului. Eu
s`nt «time specific», m\ adaptez
timpului, vorbesc despre ceea ce se
`nt`mpl\ ̀ n momentul \la acolo sau
`n lume“, a ad\ugat artistul.

A mai recunoscut c\ i se ̀ nt`m pl\
des, mai ales `n muzeele contempo-
rane, care s`nt dificile ca arhitec-
tur\, ca spa]iul `n care lucrea z\ s\
nu fie izolat [i `n timp ce deseneaz\
vizitatorii s\-l urm\ reasc\. „Mie
nu-mi convine chestia asta, a[ pre-
fera s\ fiu singur cu mine, s\ m\ pot
concentra. ~n momentul `n care ai
auditoriu e[ti manipulat sau mani-
pulabil. Dar se `nt`mpl\ s\ nu pot fi
singur mereu [i trebuie s\ fac fa]\
acestor situa]ii“, a precizat artistul.

Pentru c\ orice instala]ie la un
moment dat este [i demontat\, `n
cazul lucr\rilor lui Perjovschi –

[tears\ –, artistul a `nceput cu tim-
pul s\ incorporeze aceast\ etap\ `n
operele sale. „Lucrarea con]ine [ter -
gerea ei, partea de dispari]ie face
parte din proiect“, a explicat. Ast-
fel, dac\ din unele expozi]ii [tergea
c`te o lucrare ̀ n fiecare zi, f\c`nd ca
cei care le vizitau ̀ n ultimele zile s\
mai vad\ doar c`teva elemente, alte-
le s-au v`ndut pe buc\]i de linoleum:
vizitatorii `[i cump\rau [i decupau
la alegere desenul dintr-o expozi]ie.

Dan Perjovschi [i-a exprimat
nemul]umirea fa]\ de faptul c\ „`n
timp ce arta lucreaz\ cu idei, to]i
ceilal]i lucreaz\ pe profit, iar noi
pierdem spa]ii de expresie“. Artis-
tul a dat exemplul Muzeului Na]io-
nal de Art\ Contemporan\, „care
nu e de partea ta, e de partea lor“,
referindu-se la faptul c\ se afl\ dup\
zidul care separ\ Casa Poporului de
restul Bucure[tiului. Acesta a mai
spus c\ utopiile trebuie s\ existe [i
c\ arti[tii trebuie s\ ia parte la crea-
rea lor, „s\ aju]i cu expertiza ta“,
`ncuraj`nd implicarea celor din
sal\ `n proiecte comunitare, dar [i
`n diverse forme de art\ activist\.

~n perioada 21-25 noiembrie a avut loc la Ia[i cea de-a doua edi]ie a proiectului „96
Ore Non-stop“, eveniment la care, ca [i data trecut\, o serie de arti[ti din diverse
domenii (foto/video, art\ plastic\, arhitectur\, design, muzic\) au completat locul
de desf\[urare cu viziuni utopice ale prezentului sau ale viitorului imediat.



– Fragment –

Diminea]a, lumina era direct\ [i
str\lucitoare, iar c`nd echi pajul se
duse pe punte s\-[i spele rufele, des-
coperi c\ navigatorul disp\ruse.
Pescarii st\tur\ l`ng\ chesonul gol,
`ncerc`nd s\ sca neze orizontul,
`ns\ lumina reflectat\ de crestele
valurilor f\cea s\ par\ c\ se uitau
`n o mie de oglinzi. C\pitanul `l pu-
se pe ma[inist s\ fac\ inventarul
cabinei, dar `n final se dovedi c\
lipseau foarte pu]ine lucruri `n
afar\ de barca de salvare. C`t des-
pre cursul navigatorului, pilotul ri-
dic\ din umeri [i ar\t\ spre est,
c\tre soare. A[a c\ r\maser\ acolo,
privind [i nev\z`nd ceea ce ajunse-
se s\ se `nt`mple. 

— S\raca nevast\-sa, zise ma[i -
nistul. 

— Sigur va fi trimis\ `ntr-un
lag\r, spuse secundul. 

— S-ar putea s\ fim trimi[i cu
to]ii, zise ma[inistul. {i neves tele,
[i copiii no[tri. 

— Uita]i cum facem, interveni
Jun Do. Vom spune c\ a c\zut peste
bord. C\ a fost luat de un val uria[
venit pe nea[teptate. 

— Chiar `n prima noastr\ ie[ire
`n larg cu o barc\ de salvare?
`ntreb\ c\pitanul, care fusese t\cut
p`n\ atunci. 

— O s\ spunem c\ valul a m\tu-
rat peste bord barca de salvare. O
s\ arunc\m peste bord [i chestiile
alea, zise Jun Do ar\t`nd spre plase
[i balizele de semnalizare a acestora. 

C\pitanul `[i scoase [apca [i c\ -
ma[a, arunc`ndu-le al\turi f\r\ s\
se uite unde aterizeaz\. Se a[ez\ `n
mijlocul pun]ii [i `[i lu\ capul `n
m`ini. Abia atunci oamenii p\rur\
cuprin[i de o team\ adev\rat\. 

— Nu pot s\ mai tr\iesc asta o
dat\. Nu mai am al]i patru ani de
dat, zise el. 

— N-a fost vorba de un val uria[,
ci de siajul de elice al unei nave
port-container sud-coreene, suger\
pilotul. Aproape c\ ne-a scufundat. 

— Haide]i s\ facem vasul s\
e[ueze `n apropiere de Wonsan [i
s\ ne salv\m `not`nd p`n\ la ]\rm,
propuse secundul. {i atunci, [ti]i,
navigatorul pur [i simplu nu a
sc\pat cu via]\. O s\ ne `ndrep t\m
spre o plaj\ plin\ cu pensionari [i
vor fi o mul]ime de martori. 

— Nu exist\ pensionari, zise
c\pitanul. {i se spune asta doar ca
s\ continui s\ tr\ie[ti. 

— Am putea s\ mergem s\-l
c\ut\m, interveni Jun Do. 

— N-ai dec`t, spuse c\pitanul. 
— Crede]i c\ poate supravie]ui

acolo? `ntreb\ Jun Do, pun`ndu-[i
m`na pav\z\ la ochi [i uit`ndu-se
din nou peste valuri. Crede]i c\
poate s\ scape? 

— S\raca [i-afurisita de nevas -
t\-sa, zise secundul, merg`nd l̀ ng\ el.

— F\r\ barca de salvare sau f\r\
om, am `ncurcat-o, zise c\pi tanul.
Dac\ ambele lipsesc, nu vom fi
crezu]i niciodat\. Pe punte erau
c`ntare pentru pe[te, uscate [i
str\lucitoare `n lumin\. C\pitanul
`[i trecu un deget pe c`teva dintre
ele. Dac\ Junma se scufund\ [i noi
ne scufund\m odat\ cu ea, ne -
vestele pescarilor primesc o pensie,
nevasta ma[inistului prime[te pen-
sie, nevasta pilotului prime[te pen-
sie. Vor fi toate `n via]\. 

— Vor tr\i cu so]i ̀ nlocuitori, zise
secundul. Cum r\m`ne cu copiii

mei, care vor fi crescu]i de un
str\in? 

— Vor tr\i, zise c\pitanul. Nu
vor ajunge `n lag\re. 

— Americanii au fost furio[i,
zise Jun Do. S-au `ntors [i l-au luat. 

— Ce `nseamn\ asta? `ntreb\
c\pitanul, ap\r`ndu-[i ochii cu m` -
na [i uit`ndu-se `n sus la Jun Do. 

— Au vrut r\zbunare, r\spunse
el. {i au venit ̀ napoi ca s\-l ia pe omul
care i-a `nfr`nt `n lupt\. Ne-au abor-
dat din nou [i l-au r\pit pe na vi gator. 

C\pitanul z\cea pe spate pe pun -
te `ntr-o pozi]ie ciudat\. Ar\ta de
parc\ tocmai ar fi c\zut de pe gree-
ment  [i se afla `n clipa c`nd nu te
mi[ti, ci doar `ncerci s\ `]i dai sea-
ma dac\ ]i-ai rupt ceva. 

— Dac\ Phenianul va crede cu
adev\rat c\ un cet\]ean a fost r\pit
de americani, n-o s\ se potoleasc\
niciodat\, zise c\pitanul. Vor bate
moned\ la nesf`r[it despre asta [i
`n cele din urm\ ade v\rul va ie[i la
lumin\. ~n plus, nu exist\ nici o
dovad\ c\ ame ricanii au venit
`napoi – singurul lucru care ne-a
salvat data trecut\ au fost idio]ii
\ia care se prosteau cu radioul. 

Jun Do scoase din buzunar
cartea de vizit\ pe care i-o l\sase
Jervis, `mpodobit\ cu sigiliul Ma -
rinei Militare a Statelor Unite. I-o
d\du c\pitanului, spun`nd: 

— Poate c\ americanii au vrut
ca Phenianul s\ [tie exact cine a
venit [i a f\cut pr\p\d. De fapt, au
fost exact aceia[i tipi – cu to]ii i-am
v\zut foarte bine. Am putea s\
spunem aproape aceea[i poveste. 

— Pescuiam la plase c`nd ameri-
canii au venit la bord, zise ma[inis-
tul. Ne-au luat prin surprindere.
L-au `nh\]at pe navigator [i [i-au
b\tut joc de el o vreme, apoi l-au
aruncat la rechini. 

— Da, aprob\ pilotul. St\teau
acolo cu armele lor, r`z`nd `n timp
ce tovar\[ul nostru murea. 

C\pitanul cercet\ cartea de vi zi -
t\. ~ntinse m`na [i ̀ l ajutar\ s\ se ridi -
ce. ~n privire avea o lucire s\lbatic\. 

— {i atunci, unul dintre noi, f\r\

s\ ]in\ cont de propria-i siguran]\,
a s\rit `n marea plin\ de rechini ca
s\-l salveze pe navigator, ad\ug\ el.
Acest membru al echipajului a
suferit r\ni groaznice din cauza
mu[c\turilor, dar nu i-a p\sat
deoarece se g`ndea doar la salvarea
navigatorului, un erou al Repub-
licii Populare Democrate Coreene.
~ns\ era prea t`rziu – pe jum\tate
m`ncat de rechini, navigatorul a
fost ̀ nghi]it de valuri. Ultimele sale
cuvinte au fost de omagiere a Iubi -
tului Conduc\tor, [i abia `n ultima
clip\ noi l-am tras `napoi la bordul
Junmei pe cel\lalt membru al echi -
pajului, care s`ngera [i era mai
mult mort dec`t viu. 

Totul se lini[ti brusc. 
C\pitanul `i spuse ma[inistului

s\ porneasc\ vinciul. 
— Vom avea nevoie de un

rechin proasp\t, zise el. 
C\pitanul se duse la Jun Do [i `i

cuprinse g`tul cu palma, tr\g`ndu-l
tandru spre el, p`n\ c`nd frun]ile
aproape li se lipir\. Nimeni nu-i
mai f\cuse a[a lui Jun Do [i i se p\ -
ru ca [i cum numai el era pe lume. 

— {i asta nu pentru c\ tu i-ai
b\gat `n cap navigatorului toate
ideile alea proste[ti, zise c\pitanul.
Sau fiindc\ ai tatuat\ pe piept o ac-
tri]\, `n loc de o femeie real\, aflat\
acas\ [i care s\ depind\ de tine. Nu
pentru c\ ai f\cut preg\tire mili-
tar\ pentru suporta rea durerii. Ci
pentru c\ nimeni nu te-a `nv\]at
niciodat\ despre familie [i despre
sacrificiu, despre a face orice este
nevoie pentru a-i proteja pe ai t\i. 

Ochii c\pitanului erau deschi[i,
calmi [i at`t de aproape de ai lui
Jun Do, c\ p\rea c\ ei doi comuni-
cau `ntr-un mod pur, f\r\ cuvinte.
M`na de la ceafa lui era ferm\, iar
Jun Do se pomeni c\ d\ aprobator
din cap. 

— N-ai avut niciodat\ pe cineva
care s\ te `ndrume, dar s`nt eu aici
[i-]i spun c\ a[a e corect s\ faci,
continu\ c\pitanul. Oamenii \[tia
s`nt familia ta [i [tiu c\ ai face orice
pentru ei. N-a mai r\mas dec`t s\
dovede[ti asta. 
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„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul 
Povestea lui Jun Do de Adam Johnson, care va ap\rea `n cur`nd `n colec]ia 
„Biblioteca Polirom. Seria Actual“, `n traducerea din limba englez\ a Mihaelei Negril\.

Adam Johnson —
Povestea lui Jun Do
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CARTEA

Pak Jun Do are un tat\ autoritar, director al unui
orfelinat `n Coreea de Nord. Pe m\sur\ ce cre[te prin-
tre orfanii nevoi]i s\ munceasc\ pentru supravie]uire,
Jun Do ̀ [i arat\ loialitatea fa]\ de con duc\torii poporu-
lui [i ascu]imea instinctelor. Din pos tura lui de „cet\ -
]ean umil al celei mai mari na]iuni `ntre na]iuni“, mi-
cul ambi]ios urc\ ̀ n ierarhie; devine soldat, folosit pen-
tru lupta `n `ntunericul tunelelor, apoi un soi de 

r\pitor profesionist, specializat `n dispari]ia japonezi-
lor de pe plaje; `nclina]ia lui spre limbi str\ine l̀ pro-
pulseaz\ spre meseria de transmisionist, cu misiunea
de a intercepta mesajele americanilor. Trece prin tot
felul de momente atroce [i vede lucruri terifiante. Cu
vremea, scopul supravie]uirii e l\sat ̀ n urm\ [i t`n\rul
Jun Do ajunge pe t\r`mul detestat, America, cu o mi-
siune de care at`rn\ viitorul s\u: va urma fie un drum
luminos, al\turi de elita m\re]ului stat, fie dispari]ia
`ntr-o min\ din care nimeni nu s-a mai `ntors.
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Recentele evolu]ii (sau involu]ii)
de pe scena noastr\ politic\ au `m -
p\r]it, din nou, societatea ro mâ -
neasc\, `ntr-un mod pe care `l cre-
deam dep\[it odat\ cu primii ani ai
deceniului trecut.

Pe atunci, descoperirea vie]ii
politice [i a aspectelor ei – dup\ pa-
truzeci de ani de socialism de stat –
f\cuse din români un popor de co-
mentatori pasiona]i. (Anali[tii au
ap\rut mai t`rziu.) Fiecare era de o
anumit\ parte: ori cu Puterea fese -
nist\, ori cu Opozi]ia reprezentat\
de partidele istorice [i de asocia -
]iile civice; iar cei care nu se impli-
cau erau acuza]i c\ fac, prin aceas -
t\ neimplicare, jocurile Puterii.
Fractura deschis\ `n societatea
româneasc\ a mers, de la un nivel
macro, p`n\ `n intimitatea rela -
]iilor personale, remodelate violent
de convingerile politice. Prieteni

de-o via]\, care traversaser\ soli-
dari socialismul real, s-au reg\sit
de p\r]i diferite ale baricadei. Con-
flictul s-a colorat genera]ionist (tine rii
erau cu Opozi]ia, iar p\rin]ii lor, mai
conservatori, cu Puterea) [i s-a dis-
tribuit inclusiv pe „orizontala“ fami-
liei, otr\vind raporturile conjugale.

Ar fi comic, dac\ n-ar fi tragic:
de dragul unei figuri politice sau al
unui partid autohton pe care aceas-
ta o reprezint\, s\ te despar]i de oa-
meni apropia]i ori s\ te ̀ ndep\rtezi
de ei. De ce? De ce ar fi mai impor-
tant un –escu aflat ̀ ntr-o func]ie de-
cizional\ (sau aspir`nd s\ ajung\
`ntr-una) dec`t el [i ea, oameni cu
nume, prenume [i o biografie care
s-a intersectat cu a noastr\? {i de ce
convingerile politice ale consuma-
torilor care s`ntem se dovedesc mai
tari dec`t convingerile actorilor
no[tri politici?

Dac\ ace[tia din urm\ se adap -
teaz\, se flexibilizeaz\, fac azi
alian]e cu inamicii de ieri, trec din-
tr-un partid `n altul f\r\ probleme
de con[tiin]\, noi s`ntem de o te -
nace consecven]\; [i, c`nd ajun gem
s\ ne indign\m pe un partid, ne in-
dign\m pe cel pu]in un deceniu.
Vreau s\ spun c\, dincolo de opor-
tunismul specific politicianului 
autohton, politica `ns\[i are o dina -
mic\ superioar\ celei a consumato-
rilor s\i creduli. Este un teren al
glis\rilor permanente [i al conjunc-
turalului speculat la maximum, `n
timp ce noi am dori o hart\ insti-
tu]ionalizat\, cu marcaje clare.

Vorbesc, evident, de cei de bun\
-credin]\ [i chiar cu o anume nai -
vitate, nu de cinicii profitori ai
evolu]iilor [i involu]iilor de pe sce-
na politic\. Vorbesc de cei care iaude
bune discursurile [i argumentele
politicienilor no[tri; [i care, im-
pregna]i de „adev\rurile“ livrate
zilnic, ajung la ceart\ [i ruptur\ cu
prietenii lor.

Pentru a suda fractura [i a coase
rana, este suficient s\ privim dintr-o
perspectiv\ depasionalizat\ specta-
colul politichiei române[ti. Tine rii
politicieni din noua gard\ nu s`nt
altfel dec`t predecesorii lor; [i nici

nu prezint\ diferen]e semnifica-
tive, de la un partid la altul. Ca [i ̀ n
cazul vechilor figuri, ei au o extrem
de previzibil\ `mp\r]ire a c`mpu-
lui. Orice eveniment care survine
[i orice ̀ nt`mplare la care asist\(m)
vor fi interpretate `n func]ie de cu-
loarea ideologic\ a politicianului [i
de agenda partidului, platformei,
asocia]iei, grupului s\u. Dac\ a pla-
giat, grosolan, unul de-al nos tru,
plagiatul nu exist\. El reprezint\
numai o f\c\ tur\ a lor, a du[ ma -
nilor politici care instrumen teaz\
totul. Dac\, invers, a plagiat unul de-
al lor, acest subiect va fi tocat zi de
zi, ceas de ceas [i `n propor]ie de
mas\. Furtul, ho]ia, frauda se col-
oreaz\ ideologic; [i este `nduio -
[\tor s\ vezi reac]ia fraudatorului
la dezv\ luirea fraudei sale. Totul e
politizat, spune cu lacrimi `n ochi
omul a c\rui singur\ meserie pe
lumea asta este politica.

Realitatea factual\ devine astfel
un cub Rubik, cu care se fa ce show `n
fa]a electoratului. Cel mai abil
juc\tor devine pre[edintele ]\rii (nu-
mai Emil Constantinescu era „din
alt film“), iar opozantul consecvent
(Corneliu Coposu) va fi v\zut ca o
figur\ a rigidit\]ii. Intelectualul

care nu se implic\ este vinovat fi-
indc\ nu se implic\. Intelectualul
care se implic\ este vinovat pentru
c\ se implic\. ~n schimb, politicianul
[i comentatorul politic aflat `n siajul
lui beneficiaz\ mai mereu de acest
drept de a felia realitatea [i a ]i-o oferi
gata mestecat\. Tu [tii `ntotdeauna
mai pu]in dec`t el. {i te `n[eli mult
mai des. C\ci afirm`nd azi ce a negat
ieri (cu aceea[i siguran]\ de sine), el
`]i poate oric`nd cita un enun] al s\u
convenabil pentru noul context.

Se poate f\r\ politic\ [i f\r\
juc\torii ei? Evident, nu. Dar se poa-
te, m\ g`ndesc, f\r\ aceast\ absurd\
`ncredere de sut\ la sut\ ̀ n ni[te pro-
fesioni[ti (ori, [i mai r\u, amatori) ai
specul\rii contextului. Se poate
privi tabloul cu mai mult spirit cri -
tic [i cu acel discern\m`nt dovedit ̀ n
spa]iul reflec]iilor noastre „cola -
terale“ politicului. Putem s\ apre-
ciem un politician chiar da c\ nu
simpatiz\m cu partidul lui; [i putem
evalua performan]a `n sine, indife -
rent de culoarea care i se d\.

Putem s\ nu ne cert\m cu ochii
injecta]i de propriul adev\r absolut,
dac\ unul este pro, altul e contra [i al
treilea se ab]ine.

Putem s\ nu ne cert\m

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Rechinul r\m\sese at`rnat `n
n\vod toat\ noaptea [i era amor ]it
de iminenta moarte. C`nd ie[i din
ap\, avea ochii albi, iar ajuns pe
punte `[i deschise [i `[i `nchise gu-
ra mai mult ca pentru a `ncerca s\
expire ceva ce ̀ l omora lent dec`t ca
pentru a `ncerca s\ inspire oxigen. 

C\pitanul `i ceru pilotului s\ `l
apuce zdrav\n de bra] pe Jun Do,
`ns\ acesta din urm\ zise c\ nu, c\
avea s\ [i-l ]in\ `ntins el singur. Se-
cundul [i ma[inistul ridicar\ re -
chi nul, care avea aproape doi metri
lungime. 

Jun Do respir\ ad`nc [i se `n -
toarse spre c\pitan: 

— Rechini, arme [i r\zbunare,
zise el. {tiu c\ eu am n\scocit asta,
dar nu e o poveste care s\ poat\ fi
crezut\ cu adev\rat de cineva. 

— Ai dreptate, spuse c\pitanul.
~ns\ e o poveste de care se pot folosi.

Dup\ ce solicitar\ ajutor prin
radio, o nav\ a patrulei de coast\ `i
escort\ p`n\ la Kinjye, unde o
mul]ime de oameni se adunase la
rampa de transportare a pe[telui.
Erau de fa]\ c`]iva reprezen tan]i de
la Ministerul Siguran]ei, doi repor-
teri de la Rodong Sinmun [i ni[te
tipi de la paz\ pe care nu-i `nt`lneai
niciodat\ dec`t dac\ beai. De la fa -
brica de conserve ie[eau aburi,
ceea ce `nsemna c\ se aflau `ntr-un
ciclu de sterilizare, a[a c\ munci-
torii st\teau pe g\le]ile `ntoarse,
a[tep t`nd s\-l z\reasc\ pe omul
care se luptase cu rechinii. P`n\ [i
golanii [i copiii infirmi veniser\ s\
pri veasc\ scena cu aten]ie prin sti-
cla de la bazinele cu pe[ti vii, care
le f\cea fe]ele s\ par\ mari [i defor-
mate `n timp ce pe l`ng\ ele `notau
bancuri de aji. 

Un medic se apropie de Jun Do

cu o pung\ de s`nge pentru trans-
fuzie. C\ut\ o ven\ `n bra]ul r\nit,
dar Jun Do `l opri: 

— Dac\ ve]i pune s`ngele `n bra -
]ul \sta, n-o s\ se scurg\ tot afa r\ ?
`ntreb\ el. 

— Uite ce e, eu tratez numai
eroi, r\spunse doctorul. A[a c\ [tiu
ce s\ fac cu s`ngele. Iar locul de un -
de se scurge este exact cel ̀ n care ar
trebui s\ mearg\ s`ngele. 

Apoi introduse cateterul `ntr-o
ven\ din spatele articula]iei unui
deget, lovind-o u[or ca s-o g\seasc\
[i d`ndu-i apoi punga de s`nge lui
Jun Do, s\ o ]in\ ridicat\ cu bra]ul
s\n\tos. Doctorul scoase tricoul
`ns`ngerat `n care era `nf\[urat
bra]ul, d`nd la iveal\ o ran\ ̀ n toat\
regula. Din]ii rechinului, asemenea
unei sticle opalescente, intraser\ cu
totul `n carne, iar c`nd ad`nciturile
din carne se irigau, la baza lor era
vizibil luciul alb al osului. 

Jun Do le f\cu reporterilor [i
func]ionarilor un rezumat succint al
`nt`lnirii sale cu agresiunea ameri -
can\. Ace[tia nu `i puser\ multe
`ntreb\ri. Confirmarea prin fapte a
adev\rului era cea care p\rea s\-i
intereseze. Brusc, `n fa]a lui ap\ru
b\rbatul mai `n v`rst\, cu p\rul
tuns periu]\ [i cu m`inile infirme,
care `l luase pe navigator r`ndul
trecut. Purta acela[i costum gri [i,
de aproape, Jun Do v\zu c\ avea
pleoape foarte grele, care-l f\ ceau
s\ par\ c\-[i odihnea ochii `n timp
ce vorbea. 

— Va trebui s\ verific detaliile
relat\rii tale, zise el flutur`ndu-i
scurt o insign\ care nu avea nu-
mele unei institu]ii. 

Era doar o imagine cu un zid
gros de beton, care plutea dea supra
p\m`ntului. 

Jun Do fu condus pe o c\rare, cu
bra]ul s\n\tos ]in`nd punga de
s`nge, iar cu cel\lalt prins `ntr-un
bandaj. ~n fa]\ era c\pitanul, care
vorbea cu so]ia navigatorului.
St\teau l`ng\ un morman de
c\r\mizi. Femeia nu pl`ngea. Se
uit\ la b\tr`n [i apoi la Jun Do,
dup\ care se `ntoarse spre c\pitan,
care `[i puse un bra] `n jurul ei ca
s\ o consoleze. Jun Do privi `n
spate la aglomera]ia de pe chei, la
tovar\[ii s\i care gesticulau larg `n
timp ce relatau p\]ania, `ns\ i se
p\rur\ brusc foarte departe. 

B\tr`nul ̀ l duse la fabrica de con -
serve p\r\sit\. Din cl\direa cu ta-
van ̀ nalt mai r\m\seser\ doar gigan-
ticele camere de aburi, singuratice

conducte de gaze [i rugi ni tele [ine
`ngropate `n betonul pardo selii.
Prin g\urile acope ri[ului p\ trun -
deau raze de lumin\. Erau acolo o
mas\ [i dou\ scaune pliante. 

Pe mas\ se afla un termos. 

B\ tr`nul se a[ez\ [i desf\cu `ncet
capacul cu m`inile lui care se
mi[cau de parc\ ar fi avut m\nu[i
groase. P\ru din nou c\-[i odih -
ne[te ochii `nchiz`ndu-i, dar asta-i
venea de la b\tr`ne]e. 

AUTORUL

Adam Johnson este licen ]iat `n jurnalism la Arizona State Univer-
sity [i a urmat studii postuniversitare la McNeese State University [i
la Florida State University. ~n prezent pred\ cursuri de creative 
writing la Stanford University, ca profesor invitat. ~n 2002 a fost ales
de Amazon.com cel mai bun scriitor debutant al anului. ~n 2010 a c`[ti-
gat Premiul Gina Berriault, iar trei ani mai t`rziu, Premiul Pulitzer
pentru romanul Povestea lui Jun Do, acela[i roman aduc`ndu-i [i
Dayton Literary Peace Prize.
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„Pentru neini]ia]i“, explic\ Slate.fr,
„fanfiction-ul este un subgen literar
cum nu se poate mai democratic care a
explodat odat\ cu internetul.“ Adep]ii
lui pun m`na pe un personaj de fic]iune
pe care ̀ l fac s\ tr\iasc\ alte [i alte aven-
turi. Altfel spus, ei inventeaz\, scriu [i
public\ pe forumuri consacrate ver-
siuni proprii ale unor c\r]i celebre: o
poveste de dragoste dintre Draco [i Her-
mione (de[i ace[tia se detest\ ̀ n univer-
sul lui Harry Potter – unul dintre cele
mai „folosite“ universuri `n lumea fan-
fic]iunii) sau aventurile lui Spike [i
Buffy.

P`n\ la explozia seriei 50 Shades of
Grey, fanfiction-ul a r\mas circumscris
la fanii genului sau la fanii operei origi-
nale. Odat\ cu succesul romanelor lui
E.L. James, lumea a descoperit acest
nou univers, iar editorii [i-au dat sea-
ma c\ pot exploata acest nou filon, foar-
te promi]\tor economic.

Astfel, la sf`r[itul lui 2012, Editura
Penguin a decis s\ publice textele unei
fane de 16 ani despre trupa One Direc-
tion. Cassandra Clare, autoarea unei
saga de succes pentru adolescen]i, The
Mortal Instruments, a debutat [i ea ca
autoare de fanfiction. F\r\ a uita de
„mama“ lui 50 Shades, britanica E.L.
James. Aceasta a `nceput ca autoare de
fanfiction, public`nd pe net, sub pseudo-
nimul Snowqueens Icedragon, poves-
tiri inspirate de universul seriei
Amurg. Pe baza acestora, James a dez-
voltat apoi subiectul romanelor trilo-
giei erotice 50 Shades of Grey, al c\rei
triumf mondial a luat-o p`n\ [i pe autoa-
re prin surprindere.

E bun de ceva?

Anne Jamieson – profesoar\ la Univer-
sitatea din Utah unde pred\ un curs
despre fanfiction [i autoare a c\r]ii  Fic:
why fanfiction is taking over the world
– sus]ine c\ originea acestui subgen
poate fi reg\sit\ `n 1850, `n Anglia, c`nd
William Makepeace Thackerey, auto-
rul B`lciului de[ert\ciunilor, a publicat
Rebecca [i Rowena, un roman 

satiric ce rescria finalul lui Ivanhoe de
Walter Scott. ~n forma lui curent\, fan-
fiction-ul s-a n\scut la finalul anilor ’60,
`n paginile fanzinelor SF [i a `nflorit
abia `n era internetului. „Pe FanFic -
tion.net, cel mai mare loc de adunare pen-
tru `mp\timi]ii genului, po]i g\si milioa-
ne de pove[ti“, noteaz\ „Pacific Stan-
dard“. 

„Cele mai populare fan fic]iuni din
universul seriei Amurg au mai mul]i
cititori dec`t bestseller-urile de pe lista
din «New York Times». Majoritatea
acestor «fic» `[i `mprumut\ ingredien-
tele de la francize cu un uria[ magne-
tism precum Sherlock Holmes, P\ m`n -
tul de Mijloc al lui Tolkien, Star Trek,

Harry Potter, Dosarele X sau Amurg.
Este fanfiction-ul bun de ceva? ~n cea
mai mare parte a lui nu –  chiar [i cei ca-
re `l iubesc admit asta. Majoritatea au-
torilor de „fic“ nici nu pretind c\ fac alt -
ceva dec`t s\ scrie texte pe care s\ le
arate altora. Pentru unii, scrie „Pacific
Standard“, este o form\ de terapie.
„Scriu pentru a-mi scoate din suflet
emo]iile ur`te, dup\ care le pun pe inter-
net [i fug“, recunoa[te Forsythe, un au-
tor de fanfiction cu Sherlock Holmes.

„Anne Jamieson este convins\ c\ `n
uria[a mas\ de texte exist\ [i un num\r
de pove[ti bine scrise, dar, pentru a ne
convinge, ar trebui s\ fac\ o antologie
cu ele“, conchide Slate.fr. 

Este `ntrebarea pe care [i-o pune Slate.fr, ca
r\spuns la un articol din „Pacific Standard“, al
c\rui autor afirm\ c\, „`n forma lui cea mai
bun\, fanfiction-ul [terge grani]a dintre citit
[i scris, consum [i crea]ie, [i face popcultura
s\ se adreseze unei game mai largi de
experien]e“.

Poate deveni fanfiction-ul un gen literar?

Cine a mai murit pe 22 noiembrie
~n tumultul [i furia provocate de asasi-
narea, la Dallas, `n 1963, a pre[edintelui
Kennedy, lumea `ntreag\ nu a mai dat
importan]\ altor evenimente. Printre
acestea, dou\ decese care, altfel, ar fi
atras cu siguran]\ aten]ia iubitorilor de
literatur\.

Cei doi scriitori ce au `ncetat din
via]\ `n acel 22 decembrie 1963 au fost
Aldoux Huxley, autorul lui Brave New
World, [i C.S. Lewis, „p\rintele“ Croni-
cilor din Narnia, dar [i al altor c\r]i ce-
lebre.

„Nu a fost o zi bun\ pentru a muri“,
trage o concluzie fals cinic\ „New York
Times“. „~n general, dac\ vrei ca o moar -
te s\ apar\ pe prima pagin\ a ziarelor, e
preferabil s\ nu mori `n aceea[i zi sau

aproape ̀ n aceea[i zi cu un Kennedy. La
fel s-a `nt`mplat cu romancierul Domi-
nick Dunne, mort `n 2009, a doua zi
dup\ decesul lui Edward M. Kennedy.
Familia lui Dunne a refuzat chiar s\
confirme dispari]ia autorului, dup\ ce
a v\zut cum torentul mediatic consa-
crat lui Kennedy `neca necroloagele lui
Dunne.“

„Cum s\ `i c`nt\re[ti pe ace[ti oa-
meni, la 50 de ani de la moartea lor?“, se
`ntreab\ „Daily Beast“. Reputa]ia lui
Huxley nu a f\cut dec`t s\ creasc\ „`ntr-o
cultur\ hedonist\ a drogului“, iar
`ntreaga sa oper\ a fost aproape eclip-
sat\ de o singur\ carte, Brave New
World. Lewis este [i el, ast\zi, foarte po-
pular.

„To]i ace[ti trei oameni au fost inte-
gra]i `n cultura popular\“, crede „Sla-
te“. „Iar Lewis [i Huxley dovedesc fap-
tul c\ po]i s\ ratezi ziua mor]ii, dar nu
po]i s\ scapi a[a u[or de posteritate.“

Aldoux Huxley



Este o surpriz\, dac\ iei `n conside-
rare faptul c\ cei de 16-24 de ani 
reprezint\ genera]ia „super-conec-
tat\“, obsedat\ de selfies [i de ulti-
mele app-uri pentru mobil. 

Tinerii au fost `ntreba]i ce pre-
fer\ `n materie de produse „reale“
fa]\ de con]inutul digital [i, `n to-
pul acestor preferin]e, c\r]ile au
ie[it pe primul loc, `n fa]a filmelor
(48%), ziarelor [i revistelor (47%),
CD-urilor (32%) [i jocurilor video
(31%). 

Principalele motive pentru care
c\r]ile tip\rite s`nt preferate s`nt
pre]ul acestora [i „leg\tura emo]io-
nal\“ cu o carte tradi]ional\. ~n
plus, „cartea este simbolul unui
statut, fiindc\ nu po]i vedea ce ci-
te[te cineva pe Kindle“, spune Lu-
ke Mitchell de la Agen]ia Voxbur-
ner, realizatorii sondajului.

~n acest timp, francezii se
`ntreab\ dac\ este bine s\ la[i copi-
ii s\ citeasc\ pe un ecran. „Dac\
mul]i adul]i `nc\ nu agreeaz\

aceast\ idee, iar oferta editorial\ se
dezvolt\ lent, literatura pentru co-
pii nu va putea exista, `n viitor,
f\r\ aceste noi volume digitale“,
trage concluzia site-ul MyBoox. 

Conform datelor, `n prezent, `n
Fran]a, doar 15% dintre cei de peste
15 ani au citit deja o carte digital\.
Dar cei care abia acum `nva]\ s\ ci-
teasc\ vor fi, `n anii urm\tori, mult
mai familiariza]i cu ebook-urile. 

Sondajele arat\ c\ p\rin]ii fran-
cezi nu s`nt entuziasma]i de aceas -
t\ idee [i ar prefera ca cei mici s\
`nve]e `nt`i s\ iubeasc\ h`rtia [i
apoi „s\ ̀ [i strice ochii pe un iPad“. 

Acesta este poate motivul pen-
tru care oferta editorial\ digital\ se
dezvolt\ mai greu, de[i eforturile
din partea editorilor nu s`nt de ne-
glijat. „Pentru mine, literatura nu-
meric\ este un alt mod de a ajunge
la literatur\ [i recomand p\rin]ilor
nu numai s\ pun\ tablete `n m`ini-
le copiilor, ci [i s\ `i `nso]easc\ `n
descoperirea lecturilor numerice
care, asociind sunet, imagini fixe [i
animate [i fiind tactile, permit dez-
voltarea multisenzorial\ a acesto-
ra“, spune Sylvie Vassallo, direc-
toarea Salonului C\r]ii pentru Co-
pii de la Montreuil.
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Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Psalmi de milioane
Una dintre cele 11 copii ale unei c\r]i de psalmi, pri-
mul volum tip\rit `n Statele Unite, s-a v`ndut la lici-
ta]ie pentru suma record de 14,2 milioane de dolari.

Este `ns\ un record sub a[tept\rile casei de lici-
ta]ii Sotheby’s din New York, care a estimat ini]ial o
sum\ mult mai mare, undeva la 30 de milioane de
dolari.

Noul proprietar, omul de afaceri [i filantropul
David Rubenstein, a anun]at c\ inten]ioneaz\ s\
`mprumute cartea bibliotecilor din Statele Unite. 

The Bay Psalm Book a fost tip\rit\ `n 1640 la
Cambridge, Massachusetts,  `ntr-un tiraj de 1.700 de
exemplare, dintre care au mai r\mas numai 11. Este
una dintre cele mai rare c\r]i din lume, iar exempla-
rul licitat la New York este prima copie a acestui vo-
lum v`ndut\ din 1947 `ncoace. {i la vremea respec-
tiv\, v`nzarea ei a `nsemnat un record – a fost
achizi]ionat\ pentru 151.000 de dolari.

Adolescen]ii prefer\
c\r]ile pe h`rtie
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An „bedeistic“ `n libr\riile franceze
~n libr\riile franceze, sf`r[itul
de an va fi „bedeistic“ sau nu
va fi deloc, crede site-ul MyBoox.
{i asta fiindc\ albumele de
band\ dese nat\ ocup\ pozi]ii
frunta[e `n Topul 20 al v`nz\ri-
lor de carte. ~n afar\ de albu-
mul-eveniment Astérix chez les
Pictes, care domin\ topul f\r\ drept de apel, un nou capitol al aven-
turilor unui motan detectiv intitulat Blacksad – Amarillo ocup\
pozi]ia a treia, ̀ n vreme ce noul album din seria Thorgal se claseaz\
pe locul al cincilea. Nu s`nt singurele albume BD din clasament, fi-
indc\ alte dou\ noi apari]ii `nregistreaz\ v`nz\ri substan]iale, do-
vedind `nc\ o dat\ succesul de care cea de a noua art\ continu\ s\
se bucure `n Fran]a.

Noul Asterix `ns\ – primul realizat de o alt\ echip\ c\reia desen-
tatorul original, Albert Uderzo, i-a predat [tafeta – este adev\ratul
campion al toamnei. Albumul a fost publicat `ntr-un tiraj de 5 mi-
lioane de exemplare `n `ntreaga lume.

Spionul care a produs
Pretty Woman
Produc\torul unor filme importante precum Pretty
Woman, LA Confidential sau Fight Club a recunos-
cut c\ a lucrat ca spion, ani la r`nd, pentru progra-
mul nuclear al Israelului.
~ntr-un interviu difuzat lunea trecut\, Arnon Mil-
chan (68 de ani) a declarat c\ a fost implicat `n zeci
de misiuni de spionaj pentru Israel, ]ara lui natal\,
fiind recrutat la vremea respectiv\ de actualul
pre[edinte al ]\rii, Shimon Peres. Activitatea lui de
spion a `nceput `n anii ’60, pe vremea c`nd Milchan
era proprietarul unei companii profitabile ce produ-
cea fertilizatori, dar a continuat [i dup\ ce a ajuns o
figur\ important\ `n lumea filmului. 

Ca produc\tor la Hollywood, el a stat `n spatele
mai multor filme de succes [i a lucrat cu regizori
precum Martin Scorsese, Roman Polanski sau Oli-
ver Stone. Milchan sus]ine c\ alt mare regizor, Syd-
ney Pollack, l-a ajutat deseori `n misiunile lui sub
acoperire.

Un sondaj realizat recent `n
Marea Britanie arat\ c\ 62%
dintre tinerii `ntre 16 [i 24 de
ani prefer\ c\r]ile
tradi]ionale echivalentelor lor
digitale, scrie „The Guardian“.
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De[i idila lor e cunoscut\ de `n -
treaga suflare din Panem, Katniss
nu e sigur\ c\ `l iube[te pe Peeta,
mai ales c\ Gale (Liam Hem-
sworth) tocmai i-a furat o s\rutare.
Katniss e mai matur\ acum, `n a
doua parte a seriei. Prefer\ s\ ]in\
doi b\ie]i `n stand by dec`t s\ fac\
o alegere de care nu e sigur\, mai
ales c\ lucrurile se complic\ `nc\
de la `nceput, c`nd pre[edintele
Snow (Donald Sutherland) o ame-
nin]\ c\-i ucide rudele, dac\ nu fa-
ce cum vrea el. A[a c\ e mai pru-
dent s\ plece ̀ mpreun\ cu Peeta ̀ n
turneul de celebrare a victoriei [i
s\ vad\ disperarea cresc`nd\ a lo-
cuitorilor sub dictatur\ laolalt\ cu
speran]a pe care [i-o pun `n ea. 

Spre deosebire de alte romane
pentru tineret, trilogia Jocurile
foamei, de Suzanne Collins, `mple-
te[te o tematic\ mai serioas\ [i
mai complicat\ dec`t integrarea
social\ a vampirilor [i, prin ea, ro-
manul de cre[tere al oric\rui ado-
lescent. De[i are [i ea scheletul unui
bildungsroman, e inspirat\ din is-
torie, amestec`nd luptele gladiato-
rilor romani cu trimiterile la fas-
cism, comunism [i orice dictatur\,
g\sind de asemenea loc evidentelor
paralele cu societatea de consum.

Rezultatul e un film de divertis-
ment care se urm\re[te cu pl\ cere,
dar care nu are superficialitatea
altora (dup\ cum nu are totu[i nici
ad`ncimea unora). Motorul filmu-
lui e Jennifer Lawrence, care `ntre
cele dou\ p\r]i ale seriei a luat un
Oscar (cu rolul din Scenariu pen-
tru happy end/ Silver Linings
Play book), av`nd posibilitatea – la
fel ca eroina – de a ̀ nv\]a s\ gestio-
neze succesul. Lawrence e credi-
bil\ [i natural\, iar lucrul care o
apropie [i mai mult de spectatori e
capacitatea de a reda emo]iile care
o umanizeaz\ pe Katniss care, de
exemplu, de[i terminat\ de fric\,
se duce `nainte. 

Filmul prinde, ochiul e atent nu
doar la ce spun [i fac personajele,
dar [i la decor sau la costumele
reu[ite. Spre deosebire de imagi-
na]ia s\rac\ ori recurent\ a altor
SF-uri, fantasy-uri sau distopii,
aici universul imaginat de echipa
regizorului Francis Lawrence e
inedit, verosimil [i coerent. Folo-
sind mai mul]i actori cunoscu]i `n
rolurile secundare (roluri care au
consisten]\), filmul cap\t\ [i mai
mult\ greutate. 

Fluturi de min\

Nu la fel de armonios ̀ n\untrul pa-
radigmei lui e lungmetrajul de de-
but al Alexandrei Gulea, Matei, co-
pil miner. Regizoarea pleac\ de la o
poveste par]ial real\, auzit\ acum
c`]iva ani de la un copil de pe Valea
Jiului, fugit de acas\ [i `nt`lnit la
Gara de Nord. Autoare [i a scena-
riului, Alexandra Gulea a imagi-
nat istoria unui copil r\mas cu bu -
nicul ̀ ntr-un or\[el minier ̀ n vreme
ce p\rin]ii lucreaz\ [i au via]a lor
`n Italia (inclusiv un fr\]ior care 
s-a n\scut acolo [i care se exprim\
mai bine `n limba lui Petrarca).
Filmul `ncepe cu Matei (Alexan-
dru Czuli) [i bunicul (Remus
M\rginean) preg\tind pomii pen-
tru iarn\ [i se `ncheie c`nd e deja
prim\var\, fiind invocat\ tema
transform\rii luat\ de la Chuang
Zhu (cel cu dilema cu fluturele).
~ntre cele dou\ coperte ar trebui s\

se petreac\ o evolu]ie, o maturiza-
re pe care scenariul nu o constru-
ie[te [i nu o distileaz\. Povestea
curge f\r\ un ritm anume, inter-
pre]ii joac\ de multe ori de parc\
ar citi textul de pe h`rtie, muzica e
prea prezent\, iar imaginea, de[i
reu[it\, nu are cum compensa mi-
nusurile din alte p\r]i. Operatorul
[i compozitorul s`nt nem]i, iar re-
gizoarea a locuit mult\ vreme `n
Fran]a [i Germania – toate acestea
ar explica de ce filmul arat\ de la
`nceput ca [i cum ar fi fost f\cut fie
de un român care se ̀ ntoarce acas\
dup\ mult\ vreme, fie de un str\in
care descoper\ paradoxurile româ-
ne[ti cu surprindere [i curiozitate.
Nu e vorba c\ România `n seamn\
mai mult dec`t c`inii vagabonzi –
p`n\ [i respingerea acestui cli[eu a
devenit un cli[eu `n sine –, ci de
faptul c\ aceast\ imagine sare [i
mai mult `n ochi atunci c`nd acto-
rii nu s`nt naturali, iar situa]iile ̀ n
care s`nt pu[i nu conving. Invoca-
ta transformare e o linie de fini[ la
care, de fapt, eroul nu ajunge, fil-
mul r\m`n`nd `ntr-o stare de pro-
iect continu\. 

Jocurile foamei: Sfidarea/Hunger
Games: Catching Fire, de Francis
Lawrence. Cu: Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth 

Matei, copil miner, de Alexandra Gulea.
Cu: Alexandru Czuli, Remus
M\rginean, Cornel Scripcaru

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

N-a trecut mult timp de
c`nd Katniss Everdeen
(Jennifer Lawrence) [i
Peeta Mellark (Josh
Hutcherson) au c`[tigat
edi]ia a 74-a a Jocurilor
Foamei, dar c`nd ne
re`ntoarcem la ei, `i g\sim
pu]in schimba]i. 

16  »  fast food
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Film

Iulia BlagaJocuri [i juc\rii
S.

Toate ideile acelea despre pute-
rea consolatoare a artei. Un r`nd pe
care-l g\se[ti `ntr-o carte [i nu l-ai
g\sit `n nici o conversa]ie la telefon
cu prietenii t\i (mai ales pentru c\
oamenii nu vorbesc la telefon ̀ n ver-
suri, de[i poate ar trebui), un fel
anume de-a c`nta ni[te cuvinte. Dis-
perarea [i bl`nde]ea pe care vrei s\
le ai ̀ n fiecare secund\ din toate pie-
sele pe care le ascul]i. Zile ̀ n care nu
]i-e bine [i nu mai [tii ce s\ faci, e[ti
`ntr-o stare de a[teptare tensionat\
[i, p`n\ atunci, p`n\ ̀ n momentul ̀ n
care lucrurile ̀ ncep s\ se mai limpe-
zeasc\, deschizi o carte. De pild\,
Floarea de menghin\ a Svetlanei
Cârstean. Ai citit-o prima dat\ c`nd
erai mai mic\ [i [tiai `nc\ [i mai
pu]ine ca acum, te-ai oprit atunci la
poemul „Ca tine“, pentru c\ era o
poveste de iubire spus\ cu pr\jituri
(„Am vrut s\ fac din via]a mea/ o
cofet\rie/ ca tine“), [i la 20 [i ceva de
ani cam la asta se rezuma totul („Ai
intrat `n sufletul meu, cu chip de sa-
varin\/ `nsiropat\ p`n\ la le[in“).
Din poemul \la, nu ]i-a pl\cut
cuv`ntul „pi[c\cios“, ceea ce a fost
bine p`n\ la urm\ (c`nd nu-]i place
un cuv`nt dintr-un poem, un singur
cuv`nt, e semn c\ [i tu, [i poemul
s`nte]i vii). De data asta `ns\, te-ai
oprit la cu totul altceva `n carte,
ni[te versuri despre care nici m\car
nu-]i aminte[ti s\ le fi citit vreodat\,
„`ntrebarea mea: eu cum voi reu[i
s\ spintec aerul, f\r\ osteneal\, de
diminea]\ p`n\ seara, neav`nd nici
un sprijin `n dreapta, `n st`nga, `n
fa]\ [i `n spate?“, sau, mai `ncolo,
„Iubita mea,/ menghin\ `ncle[tat\/
f\r\ sc\pare/ `n jurul meu,/ d`nd
din petale,/ ca din aripi/ prea r\bd\ -
toare“, sau, [i mai `ncolo, „S`nt fe-
meie,/ corpul meu plute[te de at`ta
timp,/ deasupra apelor `ntinse, alb
ca o lumin\ de lun\, /impudic\ [i
t\cut\“. Cartea Svetlanei se schim-
base odat\ cu tine, se `n\l]ase, se ro-
tunjise, vorbea]i am`ndou\ aceea[i
limb\. {i, dup\ ce te-ai mai lini[tit
pu]in c`nd ai v\zut c\ lucrurile care
]i se `nt`mpl\ ]ie s`nt bine-mersi
scrise [i tip\rite, cau]i pe YouTube
un Lambchop mai vechi sau un Vic
Chesnutt („My soul in its special
hell of wet mortal limits“) sau un
Bonnie ’Prince’ Billy (mai ales
„Strange Form of Life“) [i toate
`mpreun\ fac exact ceea ce se
cheam\ puterea consolatoare a ar-
tei [i e bine c\ `nc\ mai exist\, `n
mijlocul furtunii.
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Hunger Games:
Catching Fire
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