
Dan BISTRICEAN
poet, publicist
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Începem cu Via]a

Româneasc\ (nr. 11-12/2010) [i
cu Paul Aretzu, care sus]ine o
rubric\ interesant\
[i, mai cu seam\,
folositoare -
Cartea de religie.
În acest num\r este
recenzat al doilea
volum al Filocaliei sfintelor
nevoin]e ale des\vâr[irii, Paul
Aretzu purtându-[i cititorul prin
în]elepciunea a doi mari P\rin]i
r\s\riteni: Evagrie Ponticul [i
Sfântul Ioan Cassian, acesta din
urm\ b\rbat des\vâr[it, n\scut în
Sci]ia Mic\ (Dobrogea de azi) în
anul 360 d. Hr. Cu subtilitate,
autorul recenziei constat\ c\
Sfântul Ioan Cassian "era mai
pu]in teolog, fiind îns\ unul
dintre cei mai fini anali[ti ai
vie]ii ascetice, acordând o mare
aten]ie textului biblic [i

rug\ciunii duhovnice[ti". Cu
alte cuvinte, mai pu]in\ desf\tare
speculativ\ [i mai mult\ tr\ire,
a[a cum înva]\ întreaga Tradi]ie
cre[tin-ortodox\. De citit, a[adar,
integral textul domnului Aretzu,
precum [i întregul volum secund
al Filocaliei.

Facem un salt abrupt de la
soteriologie la a [aptea art\, C\lin

St\nculescu
p r o p u n â n d
cinefililor un
e x c e l e n t
studiu despre
f i l m u l

românesc din perioada anilor
1927 - 1947. 

Din sal\ sau de dup\ arlechin,
Nicolae Prelipceanu î[i noteaz\
[i pentru noi impresiile despre
festivalul - maraton de teatru
Pledez pentru tine(ri), desf\[urat
în toamna anului trecut la Piatra -
Neam]. Verdicte negative sau
laudative, toate, îns\, ar\tându-ne
c\ teatrul tân\r românesc este viu.
LLuucceeaaff\\rruull  ddee  ddiimmiinneeaa]]\\

Suntem datori cu o reveren]\
colegilor de la hebdomadarul

bucure[tean, ace[tia semnalând,
cu camaraderie [i generozitate
(în num\rul 2/2011 al revistei),
apari]ia Obiectivului cultural la
Br\ila: "Semnul nostru de
admira]ie a[adar pentru grupul
de entuzia[ti din ora[ul lui
Panait Istrati, Mihail Sebastian
[i F\nu[ Neagu care, în ultima
lun\ a anului 2010, au scos de
sub tipar primul num\r al
revistei Obiectiv cultural,
supliment lunar al ziarului
«Obiectiv - Vocea Br\ilei» (…).
O grafic\ sobr\ [i func]ional\
reu[e[te s\ pun\ adecvat în
valoare majoritatea textelor

care [i-ar g\si u[or locul în
orice publica]ii cu preten]ii din
Capital\. Mult succes
«Obiectivului cultural» acum,
la început de drum".

Excelent interviul din acest

num\r, pe care Ioana Arn\u]oiu
îl acord\ eseistului Sorin
Lavric. Un dialog despre istoria
noastr\ recent\ ce include drama
lupt\torilor partizani
anticomuni[ti, cu accent pe
implicarea femeilor în grupul de
rezisten]\ de la Nuc[oara.
DDiilleemmaa  VVeecchhee

În num\rul 360 al revistei,
Dan C. Mih\ilescu ne cucere[te
în al s\u articol cu un savuros

discurs despre… lemn, ca
element definitoriu [i durabil în
cultura noastr\ valah\. Alegând
ca pretext albumele despre casele
boiere[ti [i bisericile de lemn ale
Olteniei, lucr\ri realizate în anii
2006 [i 2010 de Luiza Zamora [i
{erban Bonciocat, "omul care
aduce cartea" dezvolt\ o
remarcabil\ pledoarie pentru
acest veritabil arché al existen]ei
rurale autohtone: "Lumea
lemnului are acelea[i virtu]i de a
rezista ca lumea pietrei, a[a
cum, la Blaga, sofianicul smerit
al ortodoxiei este perfect
complementar goticului trufa[,
cel care-[i întinde fle[ele
necru]\toare s\ în[face spiritul
v\zduhului, în vreme ce, la noi,
c\u[ul palmei se desface
cuminte a[teptând în dulce
t\cere fâlfâitul de hulub al
duhului sfânt. Cu alte cuvinte,
nostalgia pietrei nu trebuie s\ ne
alimenteze dispre]ul fa]\ de
virtu]ile lemnului".

Superb.

nr.www.obiectivcultural.ro

www.j-wind.eu
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Supliment lunar al cotidianului “Obiectiv-Vocea Br\ilei”

Mitocanii 
sunt doldora 
de drepturi!

Ancheta
Mass-media.
Horror show 
[i happy end »» Paginile 8-9

Poetul lunii
Viorel Padina:

“Istoriile critice 
atest\ c\ exist\

stiluri unice” »» Pagina 10

Muzica
Alin Dinc\ (Trooper):

“Oamenii \[tia [tiu
exact ce-i aia

muzic\...”
»» Pagina 15

Publica]ie ap\rut\ cu sprijinul:

www.j-wind.eu
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m\ îndep\rtasem de cas\
într-o zi m-am speriat
pierdusem t\cerea ce-o purtam în stomac
(mi s-a f\cut fric\)
tot umblând zgomotos pe la al]ii z\ng\nindu-mi
f\r\ ru[ine cerceii b\tând cu inelele în mese de tabl\
m\ îndep\rtasem de cas\
nu mai sim]eam pruncul cum se foie[te în leag\n
nu mai auzeam cuvintele acelea în [oapt\
mi se spuneau - [i eu trebuia s\ ]in mâna deasupra
s\ le adun [i s\ scot câte unul pe tav\
[i s\ scriu cu r\bdare pe ele: nume interzise voci
necunoscute
despre ferestre zidite într-un minut de cutremur
despre ape întoarse în ochi otr\vite
sau notându-mi cu ace de pe[te un ]ip\t deschizându-mi
pe piele câ]iva pori ce dormeau s\-l aspire în vene
în cuvinte simple m\ organizam - într-o hart\ pe zile [i nop]i
înaintam ([i s\pam la un sit pe dedesubt) pe t\cute a[a cum
al]ii c\l\toresc la paris cu un vuiet `n ei

numai c\ pe drumuri se pierde întruna - pierdusem 
t\cerea

[i cine s\ pun\ în loc ceva mai ciudat?

Reviste de citit

Diana CORCAN

Num\r ilustrat de
Sergiu GRAP|

Radu  Paraschivescu:
2
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- Ultimele tale c\r]i pornesc
mai degrab\ de la locuri, decât
de la pove[ti [i personaje. Care
e metoda ta de documentare?

- Ultimele c\r]i au re]eta asta,
dac\ re]et\ e. Exist\ drumuri
care se deschid sau care se
închid într-o carte. {i eu am avut
norocul \sta, de a vizita ni[te ]\ri
[i de a da acolo peste ni[te
lucruri. Nu m-am dus într-o
expedi]ie de documentare, nu
mi-am propus asta, adic\ nu 
m-am dus în Portugalia ca s\
scriu. Am plecat în Portugalia
pentru c\ vândusem atât de bine
"Ghidul nesim]itului", încât îmi
permiteam s\ m\ duc în
Portugalia. Ajungând acolo, am
descoperit Coimbra, un ora[
fabulos. M\ rog, atunci era p\tat
de o serie de afi[e care
promiteau un concert cu
Nicolae Gu]\. Exist\ [i
asemenea picanterii în via]\!
Am descoperit, mai degrab\ din
întâmplare, povestea lui Inès de
Castro [i a lui Pedro al
Portugaliei. Am început s\
citesc, s\  v\d ni[te locuri în
care, chipurile, ei s-au întâlnit,
ni[te ruine de la Coimbra,
reconstituite de fapt în secolul
al XIX-lea, ca s\ imite secolul
al XIV-lea. Am început s\ citesc
ce s-a scris pe tema asta - nu s-a
scris foarte mult -, am citit
"Regina moart\", piesa lui
Montherlant, am mai f\cut o
oarecare munc\ de
documentare [i am trecut la
poveste. O poveste dur\, cu

multe accente naturaliste [i
cruzimi înfior\toare, cum era
Evul Mediu. Mi-am spus c\
scrisul acestei istorii, pe care
am intitulat-o "Cu inima smuls\
din piept", e o form\ de
reveren]\. Am avut norocul s\
ajung acolo, am avut norocul s\
dau peste povestea asta, care nu
e un fel de "Romeo [i Julieta",
fiind în schimb o poveste
exemplar\ pentru Evul Mediu
din Portugalia. {i mi s-a p\rut
cuviincios s\ fac din ea un
roman pentru publicul din
România. 

Cu "Fluturele negru" s-a
întâmplat ceva asem\n\tor. Dar
s-a întâmplat acum trei ani. Am
ajuns la Roma [i am v\zut
câteva lucr\ri ale lui
Caravaggio. Eu nu am organ
pentru pictur\ deloc, sunt un
profan des\vâr[it. Cartea, din
punctul \sta de vedere, poate
sugera o pricepere care în
realitate nu exist\. E adev\rat,
pot avea ni[te judec\]i absolut
personale, neacoperite de [tiin]a
picturii. Curentul care a trecut
prin mine v\zând picturile lui
Caravaggio m-a f\cut s\ scriu
povestea asta. Pentru c\, de
obicei, m\ uitam la pictur\...
{tii, cineva a spus despre Noica
- nu mai [tiu cine - c\ se uita la
o expozi]ie de pictur\ ca la o
hal\ de pe[te. Cam a[a eram [i
eu. Nu eram impresionat, nu
trecea nimic special prin mine
v\zând un tablou, fie el un
tablou de referin]\. La

Caravaggio s-a petrecut ceva,
acolo, pentru prima dat\, am
sim]it nevoia s\ r\mân pe loc
c=teva minute, s\ m\ decuplez
de tot ce era în biserica San
Luigi di Francesi [i s\ m\ uit la
tripticul Sfântului Matei. Era
ceva care m\ atr\gea acolo, ca
un fel de magnet, [i mi-am
spus c\ ar fi nimerit s\ continui
explorarea. M-am dus prin
Roma, am v\zut alte biserici,
am v\zut Santa Maria del
Popolo, unde iar\[i sunt lucr\ri
ale lui, am fost apoi la Villa
Borghese [i încet-încet mi-am
dat seama c\ începusem s\
recompun un traseu. Nu am mai
avut nici timpul, nici resursele
s\ refac mai departe drumul lui
Caravaggio prin sudul Italiei,
prin Napoli, Palermo, Messina,
iar de acolo în Malta. Dar l-am
recompus din c\r]i, din albume,
din tratate, [i am f\cut o munc\
de documentare mai serioas\
decât la prima carte. Am avut [i
timp mai mult, am citit un tratat
de pictur\ medieval\ (de[i
Caravaggio nu tr\ie[te în Evul
Mediu) plus dou\ monografii
despre Caravaggio. Am încercat
s\ intru [i în atmosfera de
atunci, [i în pielea personajului.
Nu [tiu dac\ asta e o re]et\, [tiu
îns\ c\ data viitoare o s\ plec
altfel în curs\... Am deja
povestea, am deja personajul
principal [i vreau s\ plec pe
urmele lui. Cu Caravaggio a
fost o întâlnire întâmpl\toare [i
a[ fi vrut s\ scriu cartea asta

anul trecut sau acum doi ani, a[
fi vrut s\ nu nimeresc cu ea în
2010, care a fost anul
Caravaggio. Lumea s-ar putea
s\ cread\ c\ n-a fost o
coinciden]\, dar a fost. Nu am
vrut s\ profit de valul de
popularitate pe care l-a avut
Caravaggio la 400 de ani de la
moarte, dar cartea era în proiect
de mai mult\ vreme, doar c\
abia acum am avut timpul s-o
scriu.

NNiimmeennii  nnuu  mm--aa  ppuuttuutt  ddeettuurrnnaa
ddiinn  aammbbii]]iiaa  ddee--aa  ddeebbuuttaa  ccuu  oo
ccaarrttee  pprrooaasstt\\

- Care este urm\toarea
destina]ie? 

Destina]ia e Irlanda. Vreau
s\ ajung în vest, la Galway [i la
Athenry, unde o s\ iau urma
unui un cântec. Dac\ iese
juc\ria, cum se spune,
personajul principal al viitorului
roman o s\ fie un cântec. Cu
destinul lui prin lume, cu felul
în care se na[te, cu povestea din
spatele lui, cu momentul istoric

în care apare, cu felul în care
pleac\ dintr-un continent în alt
continent [i î[i schimb\
rosturile, cu întoarcerea la
continentul-mam\, unde devine
cu totul altceva. Este un cântec
de revolt\ social\, care se na[te
în Irlanda în timpul foametei
din 1849, migreaz\ în Australia
odat\ cu prizonierii Maiest\]ii
Sale [i devine cântec de ocn\.
Se întoarce apoi în Europa în
urm\ cu trei-patru decenii, pe la
1970, [i devine cântec de
stadion. S\ v\d cum pot s\ fac
un cântec s\ vorbeasc\...

- E[ti cumva în afara
curentului literar principal din
România, care privilegiaz\
maxim povestitul la persoana I.
Nu vorbe[ti direct despre tine.
Prin ceea ce scrii te dezv\lui sau
te ascunzi ca om?

- Încerc s\ fac abstrac]ie de
mine ca om, pentru c\ nu m\
consider interesant sau atât de
interesant, încât s\ devin personaj
[i asta cred c\ e o m\sur\ sanitar\,
în condi]iile în care eu am un
contur public prea vizibil, sau
mai vizibil decât mi-a[ dori. Apar
de multe ori la televizor, scriu în
suficient de multe locuri [i n-a[
vrea s\ m\ auto-povestesc, s\ m\
g\seasc\ lumea [i în c\r]ile mele.
Am avut dou\ c\r]i în care
ancora autobigrafic\ a existat.
Una a fost un e[ec total, cartea
mea de debut, care nu se mai
g\se[te [i pe care nici n-o
numesc. A fost e[ecul
debutantului, al celui care vrea s\
arate tot ce-a acumulat, s\ se
reverse ca magma într-o carte [i
s\-i stupefieze pe to]i prin stilul
lui, prin clasa lucrurilor pe care
le spune. {i n-a ie[it... Nimeni nu
m-a putut deturna din ambi]ia
de-a debuta cu o carte proast\.
Am debutat cu o carte proast\,
asta e, e copilul meu, dar e
copilul meu n\p\stuit. A doua
carte în care exist\ o ancor\
biografic\ e "Bazar bizar", o
carte de proze comice, dar în
spatele lor exist\ mici sâmburi
din via]a mea, din p\]aniile prin

care am trecut, din întâmpl\rile
de care am avut parte. Atât,
nimic altceva. Nu mi se pare
tentant pentru cititor s\ m\ ofer
pe mine însumi în alte haine, în
alt veac, iar cititorul s\ descifreze
în figura protagonistului
tr\s\turile mele. De aceea am
re]ineri fa]\ de scrisul la persoana
I. Nu c\ n-am scris, am scris
destul. În articole scriu la
persoana I, exerci]iul îl am. Dar
prefer s\ pun un perete între cel
care scrie, cartea care se scrie [i
public. Sunt apropiat de public,
îns\ nu sunt convins deloc c\
vrea s\ m\ cunoas\ pe post de
personaj.

- O defini]ie personal\ a
mitocanului ?

- Mitocanul e omul care î[i
impune valorile lui. O face în
mai multe registre: în registru
vocal, în registru odorific, o face
cât de des i se d\ ocazia. {i
ocazia i se d\ foarte des, pentru
c\ el este o creatur\ obi[nuit\ s\
invadeze, are instinct de colonist.
Mitocanul e omul care î]i face
agenda. Cum? Prin obligare. E[ti
rezistent, opui o form\ de
rezisten]\, dar nu e suficient, el
întotdeauna va vorbi mai tare, va
fi agresiv în discurs, în
comportament, va avea idei mai
bine în[urubate [i nu va renun]a
la ele. |sta-i mitocanul, dup\
mine, un om care nu te las\ s\ fii
tu, care vrea s\ te c\ptu[easc\
implacabil cu valorile sau
nonvalorile lui, cu topurile lui, cu
idiosincraziile lui. Nu e doar \la
care arunc\ un chi[toc de ]igar\
pe jos, e \la care nu-]i d\ voie s\
respiri prin pl\mânii t\i [i te
oblig\ s\ respiri prin pl\mânii lui.
Nu [tiu dac\ exist\ ap\rare
împotriva lui. Remedii, farmacii
antimitoc\nie sau antinesim]ire
nu exist\. Micile inten]ii
pedagogice sucomb\ de obicei în
fa]a acestor oameni care nu sunt
dispu[i s\ se lase sf\tui]i. Sunt
foarte siguri pe ei [i atunci orice
form\ de a-i influen]a devine
irelevant\, ei [tiu mai bine, sunt
mai bine fixa]i în solul \sta, au o

sumedie de certitudini. Or, pe un
om cu certitudini nu po]i s\-l
influen]ezi. Mitocanii sunt
doldora de drepturi. Obliga]ii?
Dac\ r\mâne loc, dar de obicei
nu r\mâne. Nu exist\ medicul
capabil s\ prescrie un leac
împotriva mitoc\niei. A[tept s\
se întâmple ceva, dar de obicei
nu se întâmpl\. De obicei,
lucrurile rele prolifereaz\ u[or...

NNuu  ppoo]]ii  vvoorrbbii  ddeesspprree  ccuullttuurr\\  ccaa
ddeesspprree  cceevvaa  uussccaatt,,  oossiiffiiccaatt,,
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- Când devin presa scris\,
televiziunea [i radioul
difuzoare de cultur\ [i când se
transform\ în practici ale
inculturii?

- E complicat sau... nu [tiu
dac\ e complicat. Aici vorbim
de afaceri. Exist\ un criteriu
pecuniar în fa]a c\ruia celelalte
criterii p\lesc. Po]i ajunge la
televiziune sau la media ca
difuzor de cultur\ cu condi]ia
s\ evi]i câteva capcane. Prima
capcan\ e plictiseala. Acum
lucrurile au început s\ se mai
dezghe]e, dar, pân\ nu demult,
o emisiune de cultur\ era ca
uleiul de ricin. Luai un fel de

medicament în ideea c\-]i va
face bine la un moment dat.
Nu po]i s\ prezin]i lucrurile în
cheia asta, pentru c\-]i pierzi
clientela. Nu po]i vorbi despre
cultur\ ca despre ceva uscat,
osificat, încremenit în diverse
forme de blocaj. Trebuie s\-i
asiguri o irigare bun\,
s\n\toas\. Adic\, oameni care
s\-i dea puls, care s\ nu
vorbeasc\ de la în\l]imea unei
statui sau a unei catedre. A
doua capcan\ ]ine de
dimensiunea noastr\ tabloid\.
Credeam c\ e o mod\, c\ o s\
treac\, c\ e o boal\ a României
de dup\ '90. Dar nu, mi-e
team\ c\ e o boal\ de sistem. 

- Exprim\ rating-ul voin]a
majorit\]ii consumatorilor
sau este doar un pretext care
ascunde c\utarea unui
control absolut?

- Rating-ul e alibiul perfect.
Este termenul pe care-l
împinge în fa]\ orice realizator
de emisiune proast\. Asta vrea
poporul. E refrenul general.
Sigur c\ poporul asta vrea,
dac\ numai asta îi dai.
Opera]iunea trebuie s\ înceap\
de la furnizorul de spectacol.
Nu po]i a[tepta luminarea
publicului din nimic. Publicul
trebuie s\ fie educat pentru
ob]inerea unui nivel de
exigen]\. Cu privire la
controlul absolut, nu cred c\
poate fi atins decât dac\
accept\m c\ tr\im în spa]iul
unei distopii. Sigur, o form\ de
control, de control
imbecilizant, poate fi
dobândit\, dar nu mai mult.
Dan Diaconescu, de exemplu,
proste[te mult\ lume, el nefiind
un prost. Singura mea n\dejde,
solid\ la ora asta, e c\ Dan
Diaconescu va fi [i el
controlat. Mai devreme sau
mai târziu. (Interviu realizat
de C\t\lin D. CONSTANTIN) 

Radu Paraschivescu: “Mitocanii sunt doldora de drepturi”
Radu Paraschivescu s-a n\scut în 1960, la Bucure[ti, [i a copil\rit la Lugoj, unde a fost victima

unui regim sever, pe baz\ de ciocolat\ de cas\, pe[ti[ori de zah\r candel [i tort dobo[. Astfel s-a
deprins cu ideea c\ via]a e dulce [i trebuie ron]\it\ lacom. La curent cu literatura, sportul,
n\stru[niciile televizuale [i ritualurile pisicilor, a f\cut un obicei din a se îndr\gosti de echipe ca
Real Madrid, Lazio, Poli Timi[oara, ora[e (Praga, Bruges, Roma, Lisabona) sau imnuri (Het
Wilhelmus, Flower of Scotland, You Will Never Walk Alone). Pierdut în reverii când ascult\ David
Gilmour, tres\rind când aude "Monica Bellucci", Radu Paraschivescu l-a v\zut de dou\sprezece
ori, student fiind, pe Richard Dreyfuss în Adio, dar r\mân cu tine. Se teme de avioane chiar [i când
îi fac daruri. Prezideaz\ peste trei motani mizantropi [i-i în]elege din ce în ce mai bine.

Are o activitate prodigioas\ `n presa scris\ [i `n apari]iile televizate, pe teme din cele mai variate
SCRIERI: Efemeriada (Libra, 2000), Balul fantomelor (RAO,

2000) (reeditare Humanitas, 2009), Bazar bizar (Ma[ina de Scris,
2004, reeditare Humanitas, 2007), Fanionul ro[u (Humanitas,
2005), Ghidul nesim]itului (Humanitas, 2006), Fie-ne tranzi]ia
u[oar\ - perle române[ti (Humanitas, 2006), Mi-e r\u la cap, m\
doare mintea - noi perle de tranzi]ie (Humanitas, 2007), Cu inima
smuls\ din piept (Humanitas, 2008), Dintre sute de cli[ee
(Humanitas, 2009), Fluturele negru (Humanitas, 2010).

Dac\-]i propui s\ ai bun gust, nu reu[e[ti!
- Ce e bunul gust ?
- Bunul gust cred c\ este

o form\ de s\n\tate [i de
elegan]\ interioar\. Ceea ce
numim bun gust mi se pare
un reflex extern al unor
acumul\ri care s-au
sedimentat bine, al unor
cuno[tin]e, al unui set de
valori, al unor norme de
educa]ie. Dac\-]i propui s\
ai bun gust, nu reu[e[ti.

Reu[e[ti s\ ai bun gust când
nu te gânde[ti la el, când
op]iunile tale, preferin]ele
tale, modelele tale vin
din\untru [i o fac spontan,
când aceste op]iuni nu sunt
f\cute ca s\ epatezi, ca s\
convingi pe cineva de bunul
t\u gust, ci pur [i simplu
izvor\sc din\untrul t\u, sunt
o proiec]ie a unor esen]e
bine interiorizate.
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Radu ALDULESCU

romancier, publicist

Cel mai recent roman publicat
l-am scris în împrejur\ri inedite
întruc=tva. O persoan\ a
contactat editura cer=nd un
scriitor care s\ fac\ un roman din
povestea vie]ii sale. Este vorba
despre o ar\deanc\ emigrat\ în
Austria în anii optzeci, c\reia i-a
murit unica fiic\, în v=rst\ de 21
de ani, din pricina unei boli
incurabile [i deopotriv\ a
neglijen]ei unor medici vienezi.
Am v\zut un bun subiect de
roman `n tragedia femeii [i,
astfel, am ajuns s\ scriu “Ana
Maria [i îngerii”, ap\rut\ la
editura Cartea Româneasc\, în
luna iunie a anului 2010.
Povestea scrierii acestei c\r]i,
biografiile femeii [i fiicei sale,
toat\ înc\rc\tura dramatic\ a
vie]ii lor, felul cum s-au reflectat
aceste vie]i în roman [i alte
detalii de acest gen au st=rnit o
brum\ de interes în mass-media.
În [ase luni de la apari]ia c\r]ii
am dat în jur de dou\zeci de
interviuri în presa cotidian\,
cultural\, militar\ [i sportiv\. Au
ap\rut mai multe articole despre
persoana-personaj a romanului [i
despre rela]ia mea, ca autor, cu
ea. Am fost chemat la televiziuni
de c=teva ori. O dat\ la {tiri, la
TV Cultural, înc\ o dat\ pe TV
Cultural, într-un interviu de o
jum\tate de or\ cu criticul Daniel
Cristea-Enache, [i înc\ o dat\
într-un clip de cinci minute pe
TVR. Am mai nimerit o dat\, ca
musca-n lapte, r\spunz=nd unei
solicit\ri exprese a Doinei Ru[ti,
într-o emisiune pe Antena 3, a lui
Lucian M=ndru]\, cu o tem\
extrem de sugestiv-tenden]ioas\:
La ce bun c\r]ile în ziua de azi?,
cu public în studio care r=de,
aplaud\ [i ofteaz\ la comand\.
Mi-a r\mas în minte imaginea
amfitrionului conduc=nd discu]ia
r\stignit într-un scaun-fotoliu, cu
picioarele întinse, sprijinite pe un
teanc de c\r]i, propun=nd doct-
ironic diverse utiliz\ri practice ale
respectivelor obiecte parale-
lipipedice, în afar\, desigur, de
lectur\, o îndeletnicire pe cale de
dispari]ie în România acestor
vremuri, tot a[a cum [i scriitorii
sunt ni[te specimene pe cale de
dispari]ie, pentru a c\ror
exterminare nu se precupe]e[te,
de altfel, nici un efort.

Una peste alta, în intervalul din
iunie p=n\ în decembrie 2010 am
fost b\gat în seam\-publicitat mai
mult dec=t în ultimii 17 ani de
c=nd public romane. Scopul
acestor manevre a fost, desigur,
promovarea c\r]ii, eventual a
imaginii scriitorului care sunt, [i-n
ultim\ instan]\ cre[terea cifrei de
v=nz\ri a c\r]ilor mele. Odat\ atins
acest scop, ar fi sporit [i drepturile

de autor pe care le-a[ fi încasat.
A[adar, punct ochit, punct nimerit
la mare distan]\ pe al\turi. La
finele anului 2010, la fel ca la
finele anului 2009, dar av=nd pe
pia]\ nu doar cinci, ci [ase romane,
suma ce mi s-a cuvenit ca drepturi
de autor, în afara unor avansuri
echival=nd cu c=te un salariu
mediu pe economie pentru fiecare
carte, a fost de 500 de ron. Era de
a[teptat, [tiam. De unde [tiam? Ca
scriitor român în România, ca
cet\]ean [i fiin]\ social\, n-am
beneficiat de sprijinul ocult care ar
fi derivat din serviciile pe care le-
a[ fi adus fo[tilor [i actualilor
potenta]i. Mai concret spus, n-am
fost colaborator, dovedit sau nu,
cu sau f\r\ dosar de informator,

sau securist, ipostaze care s\-mi
ofere acces eventual spre
organiza]ii de tip masonic. Ce
leg\tur\ are asta cu v=nzarea de
carte, imaginea [i cariera de
scriitor? P\i uite c\ are. Tot explic
aceast\ leg\tur\ de ni[te ani buni,
av=nd în vedere sute de exemple
de oameni de cultur\ care au
subscris cu con[tiin]a curat\ a[a-
ziselor necesare compromisuri at=t
în comunism, c=t [i în
postcomunism, chiar [i c=nd au
mimat cea mai încr=ncenat\
opozi]ie anticomunist\. Continui
s\ explic - iat\! - [i în r=ndurile de
mai jos.

PPaattrriioottiissmmuull  ccooooll
Scrisul literaturii, a[adar, nu mi-

a adus nici un fel de privilegii, ba
tocmai dimpotriv\, mi-a procurat
mai ales s\r\cie, invidii [i
ranchiune de tot felul din partea
celor care socot c\ ocup un loc
nemeritat, care li se cuvine lor, în
ierarhiile criticilor, a[a înc=t a[
pretinde minima deferen]\ de a fi
crezut c\ nu pentru bani, glorie [i
alte avantaje aferente fac ceea ce
fac. În aceea[i not\, mi-am propus
s\ r\spund tuturor solicit\rilor
primite în ultimele [ase luni, oric=t
de aiuristice ar fi, de a vorbi sau
scrie despre felul cum a decurs

elaborarea romanului "Ana Maria
[i îngerii", despre celelalte c\r]i ale
mele sau despre literatur\ în
general. Am reu[it s\ fac asta, cu o
singur\ excep]ie, pe care o
consider demn\ de a fi
consemnat\.

O reporter\ de la Antena 1
mi-a propus s\ fac\ un reportaj
despre mine. Fiind p\]it de la
Antena 3, cu M=ndru]\, c=nd, luat
pe nepreg\tite, nici nu s-a pus
problema s\ mi se pl\teasc\
contribu]ia la realizarea emisiunii,
nici c=t figuran]ii care aplaudau [i
r=deau la comand\, prima `ntrebare
pe care am pus-o s-a referit la
modul cum voi fi pl\tit. Am
întrebat, evident, din pur\
curiozitate, fiind vorba de o

televiziune particular\, a unui om
de afaceri [i de media de mare
succes. Curiozitatea mi-a fost
satisf\cut\ de reporter\ pe un ton
de mare regret: vai, nu avem
prev\zut buget pentru a[a ceva...
Bineîn]eles c\ n-a[ fi stat în loc de
bani. Altul a fost impedimentul.
Titlul emisiunii, care cuprindea
mai multe reportaje, printre care [i
cel cu mine, suna cam a[a: Români
a c\ror valoare nu este recunoscut\
de societatea actual\. Nuan]a
patriotard\ cu iz demagogic-
manipulatoriu îmi amintea de
formul\ri de acela[i gen vehiculate

cu os=rdie dezinhibat\ prin toate
televiziunile. Risipa asta de
patriotism cool (ultimul refugiu al
tic\lo[ilor, cum spunea un mare
filozof), care face cas\ bun\ [i cu
cele mai sc=rbavnice mondenit\]i,
drogheaz\ masa de manevr\ a
publicului telespectator cu ideea c\
adev\ra]ii români care lucreaz\
pentru binele [i buna informare a
românilor î[i exercit\ menirea în
televiziuni, prin politicieni, anali[ti
politici de toate orient\rile,
prezentatori de [tiri [i prezentatori
de buletine meteo.

Care ar fi fost presta]ia mea în
acel reportaj? Dat fiind c\
reportera fusese pus\ în tem\ cu
situa]ia mea socio-pecuniar\ de tot
r=sul pentru un scriitor cu oarecare
cot\ nefireasc\, dar totodat\
fireasc\ în virtutea lipsei sprijinului
ocult pomenit mai devreme,
concep]ia regizoral\ cerea s\ fiu
filmat în ambientul meu mizer,
unde mi se oferea libertate deplin\
s\-mi dep\n necazurile,
nedrept\]ile la care m\ supune
societatea ca un român de valoare
ce sunt. A trebuit s\ fac mult\ risip\
de energie pentru a-i explica
reporterei de ce nu pot onora o
astfel de postur\, mult mai mult\
dec=t a[ fi investit în rolul de
s\r\ntoc frustrat, care, la o adic\,
mi se potrive[te. Pe de o parte,
trebuia s-o încredin]ez pe reporter\
de bunele mele inten]ii, iar pe de
alta n-a[ fi vrut s\ las impresia c\
m-a[ ]ine cu nasul pe sus. Nu mi-a
dat m=na s\ invoc nici argumentul
idio]eniei de care a[ fi dat dovad\
ling=ndu-mi r\nile în public,
presupun=nd c\ s-ar fi subîn]eles.

Cel dint=i lucru pe care l-a[
spune în reportajul dumneavoastr\,
am zis, ar fi c\ societatea care nu-[i
respect\ [i nu-[i pre]uie[te valorile
a fost conceput\ în felul \sta,
edificat\ [i consolidat\ ireversibil
de televiziuni, de in[i precum
Voiculescu, S=rbu, V=ntu [i alte
mii asemenea lor. N-a[ spune, mi-a
replicat reportera Antenei 1, c\
societatea care nu-[i respect\
valorile a fost edificat\ de
televiziuni [i punct. Nu, am spus.
Ar fi ca [i cum a[ spune despre o
crim\ c\ a fost f\cut\ cu pistolul,
pentru a-l disculpa pe criminal.

E prea t=rziu pentru mine a
subscrie la astfel de evaziuni. 

Despre mass-media [i al]i demoni

Editura Tritonic [i Obiectiv cultural
te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56,
et. 2, cu men]iunea Pentru concursul
“Obiectiv Cultural - Invita]ie la lectur\”)
p=n\ la data de 15 februarie [i vei putea

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................
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Laszlo ALEXANDRU
eseist, publicist, traduc\tor

Am intrat într-o libr\rie din
centrul Clujului s\ v\d ce mai
e nou pe rafturi. Mi-a c\zut sub
priviri volumul lui Paul Goma,
Scrisuri I (1971-1989), ap\rut
recent la Ed. Curtea Veche.
{tiam c\ autorul publicase deja
Scrisuri (1972-1998), la Ed.
Nemira, în anul 1999, o carte
mare [i lat\, de peste 600
pagini, reunind publicistica sa
polemic\. Aceasta de-acum
avea tot cam pe-at=tea. Mi-am
zis c-o fi edi]ia a doua, cu
u[oare modific\ri. Am c\utat la
cuprins [i am observat surprins
c\, în realitate, aici se afl\ mare
parte din coresponden]a
militant\ a lui Paul Goma,
publicat\ deja în Scrisori
întredeschise. Singur împotriva
lor, Biblioteca Revistei
Familia, Oradea, 1995, edi]ie
îngrijit\ de Laszlo Alexandru.
Acuma, sigur, dac\ un autor
decide în 2010 s\-[i recupereze
cartea ap\rut\ în 1995 [i s-o
relanseze sub titlul alteia, din
1999, e dreptul lui cel mai
sf=nt s\-[i ia publicul la mi[to.
Dar probabil c\, dac\ mi-a[
cump\ra dintr-o libr\rie Fra]ii
Jderi [i a[ vedea, pe parcursul
lecturii, c\ între coper]i mi s-a
b\gat Neamul {oim\re[tilor, a[
r\m=ne perplex.

În timp ce r\sfoiam noua
apari]ie, mi-am amintit de
micile detalii dezb\tute cu
Goma, acum 15 ani, în
leg\tur\ cu problemele
specifice ale edit\rii. De pild\,
existau c=teva epistole doar în
francez\, una doar în englez\ -
cum s\ proced\m? R\m=neau
a[a? Sau trebuiau dublate de
eventuala mea traducere
(întruc=t originalul românesc
se pierduse)? Autor [i editor
am optat, pe-atunci, pentru
aceast\ din urm\ solu]ie. Mi-
am zis s\ v\d ce variant\ a
adoptat editorul de-acum.

Deschid la scrisoarea c\tre
pre[edintele Ronald Reagan,
care aici nu mai apare în
englez\, ci doar în român\.
Stupoare. Nota de subsol
anun]\: traducere de Laszlo

Alexandru. Sar la scrisoarea
c\tre Danielle Mitterrand -
aceea[i situa]ie: a disp\rut
"originalul" francez, iar
versiunea român\ e în
traducerea mea. La fel [i
epistola c\tre Michel
Morcrette.

Nu e prima dat\ c=nd aflu

abia într-o libr\rie, r\sfoind
cartea în fa]a raftului, c\ rodul
muncii mele de traduc\tor a
fost pus la dispozi]ia
publicului, f\r\ ca eu s\ fi fost
m\car anun]at. (Mi 

s-a-nt=mplat deja cu romanul
Ai toat\ via]a înainte, de
Romain Gary.) Dar e cu
siguran]\ o premier\ absolut\
s\ constat c\ autorul care, pe
de-o parte, m\ porc\ie[te cu
redutabil\ energie, invent=nd
pe band\ rulant\ cele mai
stra[nice nemernicii pe care le-
a[ fi comis, îmi exploateaz\ pe
de alt\ parte, în mod tacit [i
interesat, activitatea
intelectual\ de odinioar\. |sta
e [armul inconfundabil al lui
Paul Goma. Îi pare foarte
normal s\ m\ t=rasc\ prin
tribunale, pentru c\ i-am
semnalat - cu ample citate - c\
a devenit de-un antisemitism
dezgust\tor. În schimb, dac\ l-
a[ chema [i eu în fa]a
judec\torului, pentru c\ a
[parlit traducerea mea [i a
v=r=t-o în cartea lui, f\r\ s\-mi
cear\ acordul, s-ar lamenta
probabil c\ iar e persecutat de
oculta evreiasc\
interna]ional\…

Mai era ceva lume prin
libr\rie, m\ dureau picioarele
[i n-aveam unde m\ a[eza,
era z\duf, a[a c\ n-am stat s\
puric în detaliu cartea. Mi-am
azv=rlit în treac\t privirile
asupra paginilor "în
traducerea" mea. ~mi sunau
ciudat. Nu le-am recunoscut.
Mi-am zis s\ verific totu[i,
înainte de-a trage concluzii
pripite.

Mesajul lui Paul Goma
c\tre Danielle Mitterrand, în
versiunea mea din 1995,
debuta astfel: "Doamn\, / M\
adresez dumneavoastr\,
ap\r\toare de frunte a
drepturilor omului în
America Latin\…" (p. 177).
În recenta apari]ie - de care
nu [tiam [i pe care n-am
autorizat-o -, epistola începe
astfel: "Madame, / M\
adresez dumneavoastr\…"
etc. Tot prin anii aceia
tradusesem, ce-i drept, [i
romanul lui R. Gary, a c\rui
protagonist\ era Madam
Roza, o b\tr=n\ fost\
prostituat\ care îi cre[tea, cu
multe sacrificii, pe plozii
abandona]i de t=rfe. Acolo n-
am avut nici o re]inere [i am
tradus fran]uzescul
"Madame" prin românescul
"Madam". Dar cu siguran]\
nu mi-a[ fi permis niciodat\
a[a ceva, în debutul unei
scrisori oficiale, adresate
so]iei Pre[edintelui Fran]ei!

Epistola c\tre Ronald
Reagan începea astfel: "Dear
Mr. President, / As a person
who has benefited from the
existence of Radio Free
Europe…". Eu am zis a[a:
"Stimate Domnule Pre[edinte,
/ Ca o persoan\ care a
beneficiat de existen]a postului
de radio Europa liber\…" (p.
170). Citesc în edi]ia recent\:
"Ca cineva care…". Vreau s\-
mi asigur cititorii c\ n-a[ fi
îndr\znitaa, ca traduc\tor, înc\
din prima fraz\ a unui mesaj
solemn, s\-l trimit pe
Pre[edintele S.U.A. s\ se…
cace.

N-am mers cu lectura mai
departe. B\nuiesc c\ prea-
inteligentul editor al prea-
cinstitului autor a b\gat [i alte
multe cacofonii, imbecilit\]i
ori st=ng\cii stilistice, c\ doar
ele nu mergeau în contul lor, ci
al fraierului de traduc\tor,
indicat limpede la subsol. Le-
a[ fi mul]umit, dac\ s-ar fi
ab]inut complet.

Prin urmare, vreau s\ declar
aici limpede. Cu recenta edi]ie
a lui Paul Goma nu am nici în
clin, nici în m=nec\. Tot mai
frapanta deriv\ profesional\ a
scriitorului m\ înduio[eaz\ - iar
cea moral\ m\ oripileaz\. 

Un caz de obraz. Gros.

Editura Tritonic [i Obiectiv cultural
te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56,
et. 2, cu men]iunea Pentru concursul
“Obiectiv Cultural - Invita]ie la lectur\”)
p=n\ la data de 15 februarie [i vei putea

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. ........................

Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................

George {IPO{
publicist, traduc\tor

De obicei nu am timp s\ m\
plimb prin Bangkok. Sunt în
întâlniri [i discu]ii de afaceri de
diminea]a pân\ seara [i nu apuc
s\ v\d, s\ simt locurile pe unde
trec. De data asta, sâmb\t\ fiind,
nu am nici o întâlnire pân\ în
jurul prânzului. Ies afar\
devreme, pe la 9 [i jum\tate.
Blugii [i bluza cu mâneci lungi
mi se îmbib\ prompt cu
transpira]ie.

{i mai e ceva: un miros de
legume [i fructe intrate în
putrefac]ie, care mi se infiltreaz\
instantaneu în to]i porii pielii.
Pân\ acum nu asociasem acel
miros cu Bangkok. Mirosul
Bangkokului era, pentru mine,
unul de curry, de mâncare iute
sud-est asiatic\, atât de diferi\ de
ardeii iu]i [i hreanul de acas\, atât
de diferit\ de wasabi-ul japonez [i
de ardeii iu]i koreeni. Mirosul
acestei dimine]i de noiembrie în
Bangkok `mi aminte[te de Manila
[i de slums, de ghetto-urile
popula]iei s\race de acolo, de
oameni îmbr\ca]i s\r\c\cios,
stând sub acoperi[uri
improvizate, în jurul focurilor.

Un miros de jungl\ urban\.
Sunt la etajul 24 al hotelului

Westin Grande Sukhumvit, în
executive lounge. Intr\ un grup
de tineri thailandezi îmbr\ca]i în
uniforme de liceu. Personalul
hotelului ne anu]\ c\ sunt
vizitatori de la Liceul
Interna]ional din Bangkok. Intr\
[i ies t\cu]i, înso]i]i de profesori.
Îi privesc cu coada ochiului,
încercând s\ nu fiu indiscret.
Peste mirosul de pâine pr\jit\ din
lounge se a[terne cel de
parfumuri cu care sunt date fetele
din grup. Uniformele lor îmi
amintesc de cele ale liceenelor
din Japonia. Ies în lini[te, cum au
intrat. La stânga mea, se vede pe
geam un alt hotel enorm: Grand
Millenium. Lâng\ el se
contruie[te un altul.

Chiar din fa]a hotelului se
în[ir\ tarabe cu tot felul de m\rfuri
de contraband\ sau contraf\cute.
Intru în tunelul format de prelatele
din plastic si m\ izbe[te un alt
miros, familiar de data aceasta,
mirosul bazarelor din Pia]a Mare
a Br\ilei, unde c\utam de zor
blugi pe vremea liceului, mirosul
acela de marf\ nou\ [i lipsit\ de
calitate, de made in China -
ieftin\, prost f\cut\, urât\. Nu mai
[tiu dac\ bazarele noastre din
Br\ila sau cele din pie]ele
Bucure[tiului, pe care le b\team la
pas în vremea studen]iei, mai

exist\. Dar ori de câte ori trebuia
sa intru acolo m\ sim]eam
murdar, obosit, m\ l\sam cuprins
de o triste]e enorm\. Acela[i
miros, înso]it de acela[i sentiment,
l-am reg\sit acum câ]iva ani în
Istanbul, nu în Marele Bazar, care
î[i p\streaz\, înc\, o anume
demnitate a comer]ului de tarab\,
a[a cum era el pe vreme
gloriosului imperiu otoman, ci
undeva în afara cartierului
Sultanahmet, pe lâng\ un
debarcader de taxiuri pe ap\, unde
micii comersan]i vindeau produse
Neke, Abibas [i Cetezin. {i alt\
dat\, acum vreo doi ani, într-unul
din bazarele din Hong Kong.

Reg\sesc acest miros [i acum,
înconjurat de tricouri, [osete,
papuci, ceasuri, viagra, kamagra,
CD-uri contraf\cute, DVD-uri.
Cred c\ acesta este mirosul noului
comer] care va cuceri întreaga
lume. Mirosul dorin]ei noastre de-
a ar\ta c\ avem, f\r\ a avea.

Din spatele unei tarabe r\sare
o tân\r\ cu buzele date cu prea
mult [i prea ro[u ruj. Îmi întinde
mâna ca [i cum ar vrea s\ mi-o
strâng\. Este o prostituat\ ie[it\ la
munc\ devreme. Îi evit mâna [i
simt cum m\ love[te u[or cu
palma pe spate, a repro[. Am
jignit-o evitându-i strângerea de
mân\, dar [tiu c\ nu e u[or s\
scapi dac\ apuci s\ strângi mâna
cuiva în Bangkok. 

Într-o c\l\torie precedent\, un
[ofer de tuk-tuk, un fel de maxi-
taxi improvizat, mi-a întins mâna
în timp ce treceam pe lâng\ el, iar
eu i-am strâns-o instinctiv. M-a
oprit [i nu mi-a dat drumul pân\
când nu am fost de acord s\ m\
duc\ cu tuk-tuk-ul pân\ unde
inten]ionam s\ ajung. Ploua cum
numai în Bangkok plou\

câteodat\ [i eu speram din tot
sufletul s\ m\ urc într-un taxi [i s\
ajung cât mai repede la
urm\toarea mea întâlnire. Tuk-
tuk-ul era deschis, nu avea u[i, iar
acoperi[ul consta `ntr-o simpl\
prelat\ de plastic. Am ajuns la
destina]ie cu un sfert de or\ mai
târziu, ud pân\ la piele [i cu o
pereche excelent\ de pantofi
complet distrus\ de ap\ [i
murd\rie.

Revin pe acela[i drum [i
prostituata î[i întoarce privirea `n
alt\ parte. Thailandezii sunt
extrem de mândri [i, dac\ se simt
jigni]i o dat\, nu te iart\ prea u[or.
Mi s-a întâmplat s\ fac gafe cu

unii parteneri de afaceri [i nu am
reu[it s\ refac acele leg\turi decât
dup\ îndelungi scuze [i
nenum\rate cadouri.

Mirosul str\zii mi-a intrat în
porii pielii [i s-a amestecat cu
transpira]ia. Derutat, un [obolan
apare dintr-un col] de cl\dire,
realizeaz\ înfiorat c\ e în plin
soare [i face stânga-mprejur în

gaura lui. M\ opresc `n]epenit,
paralizat, cum f\ceam în
Hipodrom, în copil\rie, când
vreun [obolan îmi t\ia calea,
noaptea, pe întuneric. Loial [colii
23, nu m-am mutat de acolo nici
dup\ ce le-a venit rândul [i alor
mei la un apartament cu trei
camere, care era situat pe C\l\ra[i.
F\ceam în fiecare zi drumul pân\
în Hipodrom [i înapoi. Seara, îns\,
mai ales iarna, când se întuneca
repede [i curentul se oprea ca nu
cumva s\ risipim prea mult [i s\
nu ne pl\tim datoriile de ]ar\ -
oare cum se va fi scris istoria
acelei perioade? Poate c-ar fi bine
s\ caut [i eu un manual de istorie
contemporan\ a României -, nu
era cel mai pl\cut drum. Pe
oriunde a[ fi mers, asta dac\ nu
hot\ram în ultimul moment s\ iau
2-ul de la cap\tul liniei, trebuia s\
trec printre blocuri. {i fie c\ ie[eau
[obolanii, fie c\ d\deam peste câte
un grup de faimo[i golani din
Hipodrom, ceva m\ oprea din
drum. Pe cei din urm\ îi mai
[tiam, dar [obolanii n-aveam cum
s\-i evit. Îi l\sam respectuos s\
treac\, `n [ir indian, în c\utare de
bun\t\]i ale Epocii de Aur.

Ies într-o intersec]ie mare [i un
sediu enorm al Citibank îmi
blocheaz\ privirea. În spatele lui,
un restaurant italian. Turi[ti
americani, rotunzi, transpira]i, cu
tricouri leoarc\ [i pulpe enorme
atârnânde din pantalonii scur]i,
alearg\ dizgra]ios ca s\ treac\
strada. Imediat în spatele lor, dou\
fran]uzoaice tinere strig\ una la
alta: Mais où était-il? Nu mai aud
r\spunsul celeilalte.

E murdar, miroase urât [i e
haotic. Japonezilor, îns\, le place
la nebunie în Bangkok. Asta poate
pentru c\, de fapt, nu le prea place
la ei acas\, unde totul e prea
ordonat, prea curat, prea
structurat, prea militar. Sau cel
pu]in încearc\ s\ fie altceva, în
acel efort proverbial al
japonezilor de a nu fi asiatici. 

Mirosul dorin]ei noastre
de-a ar\ta c\ avem
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Editura Tritonic [i Obiectiv cultural
te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56,
et. 2, cu men]iunea Pentru concursul
“Obiectiv Cultural - Invita]ie la lectur\”)
p=n\ la data de 15 februarie [i vei putea

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................
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Ovidiu PECICAN
scriitor, istoric, publicist

Cât\ vreme ap\r\ valori etice,
bune practici, cauze drepte [i
oameni n\p\stui]i, sau cât timp
contribuie la r\spândirea culturii
- în toate în]elesurile ei nobile,
de deschidere [i în\l]are a
spiritului uman, de servire a
speran]ei în mai bine [i a
încrederii în via]\ - presa e bun\,
indiferent de managerul din
spatele ei, de marketingul firmei
[i chiar de afilierea politic\. În
momentul în care aceast\
agend\, generoas\ [i foarte
diversificat\, de altfel, este
dep\[it\, presa ajunge s\
contribuie [i ea la confuzia de
valori, la mizeria moral\, la
venalitate [i la atentatul la
condi]ia nobil\ a omului. Media
ajung complice ale inculturii nu
doar atunci când cei ce vorbesc
în numele lor sunt ignoran]i,
stâlcesc cuvinte sau dovedesc
nepricepere. Ele sunt astfel [i
când promoveaz\ falsul, pariul
pe non-valoare sau ignorarea
adev\ratelor repere axiologice,
de[i chiar [i atât ar fi suficient
pentru a le descalifica. Obsesia
ratingului vine dinspre nevoile
pie]ei, în timp ce preocuparea
pentru etic [i axiologic indic\
nevoile fundamentale ale unei
societ\]i [i culturi, chiar [i atunci
când o bun\ parte dintre oamenii
care le exprim\ par s\ le ignore
ori s\ le dispre]uiasc\; fiindc\
binele public poate sta - [i chiar
st\, nu o dat\ - deasupra
societ\]ii [i culturii surprinse
într-un singur, efemer, moment
al devenirii ei.

Simona CONSTANTIN
realizator de radio

S\ [tii s\ transmi]i, s\ fii
echilibrat, s\ ai capacitatea de a
discerne `ntre ce-[i doresc al]ii s\
exprime [i ceea ce este
“adev\rat”, s\ nu te la[i
manipulat. Pentru a putea lumina
masele e necesar ca jurnalistul
(fie el de pres\ scris\, radio, tv)
s\ fie “iluminat” (vizionar), s\ se
cunoasc\ pe el `nsu[i, s\-[i
argumenteze opiniile [i s\ fie
`ndeajuns de tolerant, s\ aib\
rabdarea s\-i asculte [i pe al]ii.
Dac\ frumuse]ea vine din tine,
atunci se reflect\ `n ceilal]i.
Coruperea maselor `ncepe acolo
unde bunul sim] se termin\.
Lipsa a tot ceea ce am afirmat
mai sus, plus alte “calit\]i”
asociate vie]ii haotice `n care
tr\im, preten]ia de a fi posesorul
“pietrei filosofale” duc la
derapaje [i, `n final, la idei care
“orup” [i influen]eaz\ (`n mod
negativ) popula]ia.

{ti]i ce transform\ totul?
Dorin]a de face, cu orice pre],
bani, c=t mai mul]i, dac\ se
poate, [i c=t mai repede.
Ratingul exprim\ o stare de fapt.
Rom=nii aloc\ bani pu]ini
educa]iei (a se vedea ultimele
sondaje). ~ntr-o ]ar\ `n care
popula]ia e pe cale de a deveni
obez\, care tr\ie[te `n fa]a
televizorului [i vede via]a prin
ochii altora, “cerin]ele” sunt pe
m\sur\. Nu merg p=n\ acolo, pe
de alt\ parte, `nc=t s\ cred c\
rating-ul ar putea avea un
control asupra maselor, dar
aceast\ apreciere se poate
constitui sigur  `ntr-un studiu
social.

Robert {ERBAN
scriitor, jurnalist,
realizator de televiziune

S\ spun c\ presa româneasc\,
mai ales televiziunea, e o
nenorocire pentru consumator,
c\ îi face r\u, c\-l stric\ la cap, ar
suna cam ipocrit. Mai ales c\ eu
însumi sunt atât consumator de
pres\, cât [i actor în pres\. De 12
ani fac televiziune, ca realizator
[i moderator al unei emisiuni
s\pt\mânale de o or\, de peste 16
ani lucrez în presa scris\ ([i am
trecut prin toate etapele, de la

redactor, pân\ la redactor-[ef).
Nu prea merge s-o fac pe…
de[teptu' [i s\ dau lec]ii. Rating-
ul, acces\rile, tirajul sunt cuvinte
de ordine în media. Dar dup\ ele
nu mai urmeaz\ “cu orice pre]”
în momentul în care pre]ul e deja
pl\tit. Dac\ lucrezi la o
televiziune de stat, nu e nevoie
s\ faci ca un maimu]oi ca s\ se
uite lumea la tine. Nu e nevoie s\
te dezbraci la bustul gol ca s\-]i
ar\]i mu[chii [i s\ te umpli de
penibil, dar [i de… rating. Nu e
nevoie s\ faci asta nici dac\
lucrezi pentru un privat cu creier
în cap, care [tie c\ publicul poate
fi modelat [i poate s\ devin\
“captiv” inclusiv în fa]a
emisiunilor cu oameni care vin
dinspre bibliotec\, dinspre arta
vizual\, dinspre scen\, nu doar
dinspre bordel. Dar când a face
bani e singura ra]iune a unor in[i
care decid în mass-media, când
lipsa oric\rui scrupul moral
dispare, nu-]i r\mâne, dac\ mai
ai o lic\rire de inteligen]\, s\
schimbi canalul, site-ul, revista,
ziarul. Asta înc\ se mai poate.
Atât ca actan]i în mass-media,
cât [i ca spectatori ai ei,
libertatea e la noi, s\ nu fim
ipocri]i.

Ivona BOITAN
scriitor, realizator de
televiziune

Nu mi-au f\cut ai mei
educa]ia cu televizorul [i nici eu
nu mi-am educat copiii cu el.
Cultura nu ]ine de mass-media,
dup\ p\rerea mea. Promovarea
culturii, da! Mi se pare, îns\,
esen]ial s\ încerc\m cu to]ii s\
vorbim o limb\ cât mai curat\, s\
o ap\r\m de toate balasturile de
moment [i s\ o pred\m copiilor
no[tri cât mai aproape de felul în
care am mo[tenit-o. Sunt o
ecologist\ a limbii române, chiar
dac\ gre[esc [i eu. Propusesem la
un moment dat pe blog, mai în
glum\ mai în serios, s\ facem
campania “let's do it limba
român\”.

Nu [tiu îns\ dac\ exist\ o linie
de demarca]ie clar\ între
“luminare” [i “corupere”. Ceea
ce-l lumineaz\ pe unul, îl corupe
pe altul. Unii se las\ corup]i de
emisiuni culturale, iar al]ii se
lumineaz\ la divertisment. De
aceea cred c\ obiectivul ar trebui
s\ r\mân\ cur\]enia limbii. Pân\
[i o emisiune trivial\, cu un nivel
intelectual sc\zut, poate fi
educativ\ dac\ limbajul e
adecvat [i limba curat\. 

{i cred c\ trebuie facut\ o
diferen]iere clar\ între posturile
na]ionale, subven]ionate din bani
publici, [i restul. Dar \sta-i un alt
subiect.

Televiziunea, radioul, net-ul,
sunt doar umile mijloace. De noi
depinde s\ alegem ce vrem. Nu
ne oblig\ nimeni s\ “înfulec\m”
emisiuni stupide pe stomacul gol
sau s\ ne sp\l\m creierul [i s\ ne
facem inima rea la tot felul de
talk-show-uri politice pe unde se
preumbl\ aceia[i oameni ano[ti
care au un singur gând în cap:
cum s\ se mai înal]e pe sine,
“micindu-i” pe cei din jur. Foarte
mul]i declar\ c\ nu se mai uit\ la
tv. Dac\ asta ar fi adev\rat, dac\
ar exista cu adev\rat un vot de
blam la nivelul produsului tv
primit, atunci asta s-ar vedea [i
în calitatea programelor, care ar
cre[te. Niciun patron de
televiziune nu vrea s\ emit\
pentru el [i prietenii lui. E o
afacere. Ea trebuie s\ genereze

profit. Din p\cate, îns\, la noi
exist\ înc\ mult\ ipocrizie.
Lumea se plânge exact de
programele pe care le devoreaz\. 

Din c=te [tiu eu, da, rating-ul
exprim\ voin]a majorit\]ii.
Sigur, câteodat\ e greu de
acceptat. Cât despre o teorie
conspira]ionist\ a controlului
absolut, nu spun c\ e imposbil\,
dar e improbabil\. Nu cred c\ ne
poate ]ine nimeni în obscuritate
intelectual\ f\r\ complicitatea
noastr\. De ce s\ d\m vina pe
al]ii, când avem butonul ro[u la
îndemân\? În concluzie, dup\
p\rerea mea, vrei cultur\,
educa]ie, rafinament, las\
telecomanda [i pune m=na pe
carte. Media înseamn\ exact
"media". C\, dac\ nu, i-ar fi spus
"mass-vârfedia".

Cezar ION
Director al Direc]iei
Editoriale al TVR, 
Pre[edinte al Asocia]iei
Jurnali[tilor din Rom=nia

Subcultura care abund\ `n
mass-media m\ deranjeaz\, `n
primul r=nd, ca om care are un
IQ peste o anumit\ cifr\ [i o
cultur\ general\ format\ `n ani
de [coal\, facultate, om care se
consider\ intelectual. S-a ajuns
`ntr-o zon\ a promiscuit\]ii.
Adev\rul doare [i, dac\ ar fi s\
folosim calific\ri tran[ante, ne-
am atrage ura unor oameni care
nu au nici o vin\ pentru c\ au o
preg\tire mai precar\. 

Evident c\ fiecare are o doz\
de vinov\]ie pentru faptul c\ se
complace `ntr-un univers al
promiscuit\]ii intelectuale sau
subintelectuale, dar, pe de alt\
parte, nu este doar vina lor. Dac\
nu au avut ocazia s\ vad\ alte
orizonturi, dac\ astea au fost
datele istorice ale na]iunii, este
greu s\ le pretinzi desprinderea
de gregar [i de mizer. Exist\ un
dicton care spune c\ “Gusturile
nu se discut\”. Ceea ce
dumneavoastr\ sau mie mi se
pare un divertisment de calitate,
tradus printr-un concert de jazz
sau spectacol de dans modern
poate, pentru al]ii, nu `nseamn\
c=tu[i de pu]in divertisment,

`nseamn\ un fel de corvoad\, o
pedeaps\. S\ ]ii pe cineva cu
for]a `ntr-o sal\ de spectacol
pentru c\ tu consideri acel lucru
divertisment, nu se poate `ntr-o
lume liber\. Fiecare coboar\
[tacheta pentru el `nsu[i. Eu de
aceea mi-am ales s\ lucrez `n
televiziunea public\ [i nu s\
lucrez la OTV, ca s\ dau un
exemplu, sau la alt post
comercial care practic\ un soi de
produc]ie de televiziune care
este imund\, mizerabil\. Dac\ nu
ar fi existat nici o oaz\, nici un
loc `n care s\-mi pot face
meseria f\r\ a face
compromisuri de tipul OTV, a[ fi
f\cut alt\ meserie. Sunt con[tient
c\ datele problemei nu mint. Din
100 de oameni, 80 se uit\ la un
divertisment discutabil [i doar
20 consum\ un divertisment de
calitate, un divertisment `n
sensul de relaxare spiritual\.
Dac\ pe mine un concert m\
relaxeaz\, pe unii `i chinuie. Pe
ei `i relaxeaz\ doar b\l\c\reala
de la - [tiu eu?! - nu vreau s\-mi
jignesc colegii. Sunt emisiuni de
un nivel absolut mizerabil, `n
care oamenii ]ip\ unii la al]ii.
Sunt pe Kanal D ni[te emisiuni
care `]i `ntorc stomacul pe dos.
Pe l=ng\ faptul c\ nu scrie
niciunde c\ aceea este o docu-
dram\, o reconstituire a unei
situa]ii reale, oamenii aceia ]ip\
unii la al]ii, se zg=l]=ie, aproape
c\ se `njur\ explicit. Eu nu pot s\
fac a[a ceva [i s\ consider c\ \sta
este jurnalism. Eu nu spun c\ nu
sunt profesioni[ti `n sensul
tehnic al cuv=ntului, dar
profesionism nu `nseamn\ doar a
[ti s\ produci o emisiune de
televiziune sau a [ti s\ scrii un
articol. Profesionism `nseamn\ [i
s\ [tii s\ respec]i un anumit
standard profesional al
produsului. Dac\ pentru tine
standardul intelectual nu are nici
o valoare sau poate fi l\sat

deoparte pentru b\nu]ii care vin
din publicitatea aferent\
ratingului respectiv, la
televiziune, sau tiraj la ziar, asta
este. E decizia ta [i e o decizie
personal\. 

Ca pre[edinte al Asocia]iei,
cred c\ aceste lucruri se vor
rezolva `n timp. Adev\rul este
c\, `n ultimii 20 de ani, am
evoluat, c\ dac\ ne uit\m la cum
ar\ta Rom=nia `n 1990 [i cum
arat\ ast\zi este o transformare
`n bine. C\ nu este suficient, c\
s-ar fi putut mai mult, este alt\
discu]ie. Dar evolu]ia, `n sensul
civiliz\rii acestui popor, este
corect\. Ritmul nu este cel care
s\ ne satisfac\. Probabil va mai
dura `nc\ 50 de ani ca s\ se
schimbe profund ceva, iar
breasla noastr\ este o oglind\ a
lumii. Ea nu poate s\ arate altfel
dec=t arat\ Rom=nia. ~n breasl\
exist\ acelea[i tipologii umane
ca `n via]\: corespondentul
infractorului, al interlopului,
gunoierului, exist\ [i
corespondentul intelectualului.
Ce po]i s\ faci? Dac\ ]ara arat\
a[a, breasla nu are cum s\ arate
altfel. (Anchet\ realizat\ de la
Cristian ROBU-CORCAN,
Marian COMAN, Cristina
DOSULEANU [i Liviu G.
STAN)

Mass-media. Horror show [i happy end
Nu mai încape nicio îndoial\: presa scris\, televiziunea [i

radioul, fiind mijloace de comunicare în mas\, reprezint\ un
organ vital pentru echilibrul societ\]ilor umane. Teoretic
vorbind, cele trei forme de media au drept scop "luminarea
maselor". Numai c\, având la baz\ o afacere, istoria mass-
media ne-a demonstrat c\ între teorie [i practic\ exist\, de
multe ori, un decalaj uimitor.

De aceea, se impun câteva întreb\ri: Pân\ în ce punct
dureaz\ "luminarea maselor" [i din ce punct începe
"coruperea maselor"? Când devin presa scris\, televiziunea [i
radioul difuzoare de cultur\ [i când se transform\ în practici
ale inculturii? Exprim\ rating-ul voin]a majorit\]ii
consumatorilor sau este doar un pretext care ascunde
c\utarea unui control absolut?
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Poetul lunii
Poezia e o necesitate. O necesitate a
speciei. Ea nu fuge dup\ nimeni. Se

ascunde. (GELLU NAUM)

Viorel Padina
Viorel Padina este pseudonimul

literar al lui Viorel Ab\laru, n\scut
la 29.10.1950 în Gura Padinii, Olt.

Viorel Padina este redactorul
Apelului c\tre Europa (1980) [i al
samizdatului Nu! (1981), ultimul
fiind un manifest anticomunist
aflat în arhivele Securit\]ii.

Volumul "Poemul de o]el" a
fost premiat la concursul de debut
din 1982 al editurii "Cartea
Româneasc\", dar nu a ap\rut din
cauza dosarului "p\tat" al
autorului. De aceea, Viorel Padina
va intenta un proces, în 1987,
editurii [i Consiliului Culturii [i
Educa]iei Socialiste - dosarul
nr.611-1987 al Judec\toriei
sectorului 1, Bucure[ti -, acesta
fiind [i unicul proces de acest gen
din Epoca de Aur.

"Poemul de o]el" apare abia în
1991, la editura "Cartea
Româneasc\".

Viorel Padina mai este [i autorul
Planetei-Ou (http://planetaou.
wordpress.com/).

Tulbur\toarele sale texte,
semnate cu nickname-ul AVP, pot
fi citite pe http://viorelpadina.
wordpress.com/.

"Ce nu i se va ierta niciodat\ acestui
poet extraordinar este totala inaderen]\ la
mediocritate. Pe orice parte întorci lava,
ea r\mâne incandescent\, str\lucitoare, [i
asta înnebune[te scrumul, praful [i
gloriile de hârtie creponat\" 

(Dorin Tudoran)
"Dac\ cineva se `ndoie[te c\ exist\ o

soart\ a c\r]ilor, s\ citeasc\ «Poemul de
o]el». A[ vrea s\ spun de la `nceput c\ mi
se pare una din extrem de rarele c\r]i `n
care se `ntrevede geniul poetic"

(Nicolae Manolescu)
"Cu o carte de o modernitate grav\, de

substan]\, «Poemul de o]el», poetul Viorel
Padina tr\ie[te deplin convins personajul
Titanic, colos de o]el [i speran]e, de iluzii
[i pun]i suspendate, pornit, iat\, în prima
curs\ spre aisbergurile nordice"

(Traian T. Co[ovei)

Pagin\ realizat\ de Diana CORCAN
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- Pe l=ng\ diziden]a la regimul comunist,
din poezia dumneavoastr\ se vede [i o
"diziden]\" estetic\. Vorbi]i-ne pu]in despre
Unicitatea Stilistic\, despre care spunea]i c\
prea pu]ini sunt dispu[i s-o ia `n considerare.

- "Stil nou" - a[a se intitula un text din
"Poemul de o]el", 1981: "Este un stil nou, un
cortex nou. O materie f\r\ oase încât rupe
omu' în [ase sute [aizeci [i [ase. Tu stai subt
acesta de sus, pândindu-l. Vezi un cer ro[u
ideal, punctat cu aur, cu busuioc. Cerul cel
nou, aura, ura, ra".  Iar în Planeta Ou, Cântul
II, de preste mode [i timp, scriam : "Primu' ce-ar
big-banga, îndep\rtându-se de sinea-i
originar\ odat\ cu timpu ce s-ar umfla spre
shiru hashirimu infinit, ar fi chiar  fiu-]i

preaiubit, deci omega, care pe m\sur\ ce s-ar
în\l]a spre cerurile sau hypostazele ce vor
urma, va sem\na în trena-i germinativ\
virtualitatea a tot ceea ce se va actualiza din el
cândva, când vor sosi orele alea astrale, 
n-a[a?, fiul întrupându-se biensur în entit\]i
succesivo-suitoare de la inferior la superioru
mai tare [i de la mai mic la mai mare,
hypostaze ce s-ar înc\leca una preste alta [i 
s-ar stratifica pe Hypersfer\ ca foile de ceap\
sau ca cercurile unui trunchi de conifer\, ca
undele provocate de-o piatr\ aruncat\-n ap\,
care se contopesc cu contraundele ce se-adap\
din marginea m\rii sau din malu' ce valu-l
sap\, sap\, dar nu-l crap\, n-a[a…?, ori ca
sunetele/unduirile ce-ar radia din strongurile
de la o cozmic\ harph\ sau baiader\…"

În concep]ia mea, stilul sau forma ce
încontinuu  se înnoie[te, se înmul]e[te [i se
diversific\ ]â[nind din big-bangul creator nu e
doar omul, cum s-a spus, ci e chiar Fiul, recte
vectorul creator al Kosmosului Germinativ, cel
ce execut\ decolmat\ri ori descoperiri în
Virtualitate [i extrage de acolo imperiul
formelor, cu alte cuvinte face posibil\ [i
probabil\, iar în ultim\ instan]\ actual\,
realitatea în care se desf\[oar\ via]a…
Referindu-ne strict la formele literare, istoriile
critice atest\ c\ exist\ stiluri unice, absolut
inconfundabile, strict originale, ce-i înconjoar\
precum coconul de m\tase pe marii creatori,
num\rabili de altfel pe degetele unei singure
mâini într-o cultur\ (ca a noastr\, z\ zicem), pe
de o parte, iar pe de alta exist\ mul]imea
scriitorilor statistici, ca un chor de papagali
g\l\gio[i, îns\ mimetici, dintre care de altfel se
aleg de la o iepoca la alta - [i dup\ cu totul alte
criterii decât cele strict valorice - scriitorii de
succes contingent, vedetele clipei [i alte figuri
mai mult or mai pu]in pitore[ti ale bisericu]elor
culturale. În niciun caz nu vei g\si între aceste
figuri un creator c-un stil unic, ori succesul
acestuia nu se va datora nicicum unicit\]ii sale,
[i asta pur [i simplu pentru c\ heroul nostrum
înc\ nu are un auditoriu pentru stilu-i
novissim, el abia urmând s\-[i creeze, dup\
vremi [i jum\t\]i de vremi, un public. Munc\ [i
destin de titan, cum se zice în limba de lemn,
p\i cum dreaq… oops. 

Despre hipnotizori
E fost b\rbat, fost angajat, îns\ chinuit de hipnotizorii care l-au invadat… Ace[tia îl

]in ilegal tulburat, învine]it [i însingurat, ce p\cat… Iat\, strig\ el, o presim]ire despre
murire…! Prin boli [i rela]ii se ucid fra]ii…! La televizoare el vede-n eroare cum cad
vaviloane, str\lucite coroane…! {i este a[a: ziua [i noaptea prin geamuri aude
larmuri… Aude bubuind oase, mi[c\ri de mase, dragonu ]ipând peste ho]i, b\t\i
misterioase în por]i… Este a[a : hipnotizorii provoac\ grupuri se deschid picupuri… Ei
stau în cale cu anumite vorbe triviale [i el se fere[te în van c\ci e prins de can-can, strivit
sub funduri c\zute, st\tute, târât pe la baluri, scandaluri, macerat de isme,
sentimentalisme… Adev\rat: el a trimis plângere c\tre stat în sensul c\ ar fi hipnotizat [i
c\ vede în marea lunet\ cum un comando de pe alt\ planet\ îi ]inte[te creieru c-o
arbalet\, dar un notar boss i-a r\spuns pe dos c\ n-are nimica, nu merit\ frica… La
care \stuia i-a s\rit p\s\rica [i i-a zis: p\s\ruic\, de ce i-ai dat nume, muic\, de i-ai dat
stâng\ curv\ atâng\, de ce la[i acu' s\ îl duc\ moartea n\uc\…?? {i este a[a:
hipnotizorii îl chinuiesc, aude glasuri ce nu-l sl\besc, ma[ini vuiesc, mor]ii troznesc, viii
zâmbesc nefiresc…! Totul îi pare inimic, nimeni nu mai crede în nimic…! I se întind
nade, otr\vite monade, ispitinde cuvinte de nu mai poate tr\i cuminte…! Pentru acestea
[i pentru cuviin]\ [i pentru o mai limpede [tiin]\: el cere cu t\ria oamenilor adev\ra]i,
roag\ pe fra]i s\ nu mai fie ]intit prin pere]ii blocului [i prin ferestrele magneticelor
apartamente accente [i s\ fie [i el deshipnotizat (num\rat), ca pe con[tiin]a atâtor zile
întâmpinate s\ sim]\ c\ s-a n\scut a doua oar\, iar to]i hipnotizorii s\ moar\…! S\
înceteze experien]ele la integritatea lui fizico-neuro-psihic\, s\ înceteze orice liric\…!
Jos aceast\ mafie din via]a lui, vie vârful cu dor, viitor, la magazinu cocor…!

“Referindu-ne strict la formele
literare, istoriile critice 

atest\ c\ exist\ stiluri unice” Radu PARASCHIVESCU

M-am ciocnit de France
Buoneri într-un miez de noapte
smolit\, pe când ie[eam din
casa unei prostituate din
Sant'Angelo. Umbla creanga
pe str\zi, f\r\ s\ se uite pe unde
mergea, cu o c\ma[\ indigo
vârât\ în ni[te pantaloni negri
[i cu o jiletc\ verde-închis. Era
cu ochii mai mult pe sus,
sfredelind bezna cu privirea [i
c\utând nici el nu [tia prea bine
ce. Mi-a pl\cut din prima clip\,
de[i nu sem\na deloc cu
Mario. Sau poate tocmai de
aceea. France era smead,
buc\lat, cu o gur\ care cerea
întruna de mâncat [i de b\ut [i
cu din]i în stare s\ sparg\
pietre. Pe obrazul stâng, o
urm\ de cu]it st\tea m\rturie
felului cum î[i petrecea timpul.
Avea c\lc\tur\ de mâ]\
s\lbatic\, ochi de ]igan [i
zâmbet de escroc care în[al\ la
c\r]i.

Când s-a dezbr\cat pentru
prima zi de lucru la Amorul
triumf\tor, mi s-a sculat pe
loc. Mi-a venit s\ m\ arunc
asupra lui chiar în clipa aceea,
dar mi-am amintit cât
suferisem al\turi de Mario [i
m-am st\pânit. Numai c\
France, bun ghicitor în n\dragi,
mi-a sim]it impasul [i s-a gr\bit
s\ m\ ajute. Falnic în
goliciunea lui ciocolatie [i
dezvelindu-[i din]ii, s-a
apropiat de mine, mi-a dat jos
c\ma[a, mi-a descheiat nasturii
pantalonilor [i a început s\ m\
mângâie. Nici n-am apucat s\-i
r\spund bine [i s-a l\sat în
genunchi în fa]a mea, f\cându-
m\ s\ scap pensula din mân\.
{i-a îngropat capul în vintrele
mele, m-a m\surat cu un aer
[tiutor [i a spus înfundat:

- Natur\ vie.
Avea haz, pu[lamaua. O

jum\tate de or\ mai târziu, înc\
mânji]i de propriile zemuri,
lipicio[i [i s\tui de carnea
celuilalt, ne-am reluat rostul [i
locul: eu la [evalet, France în
fa]a mea, împietrit în postura
obraznic\ în care-i spusesem s\
stea. Dac\ l-a[ fi rugat pe
Mario s\ adopte pozi]ia aceea,
ar fi ro[it [i-ar fi f\cut o glum\
dup\ care ar fi ro[it [i mai mult.
În schimb, France a dat din cap
f\r\ s\ arate o cât de mic\
stânjeneal\, s-a cr\c\nat cu
neru[inare, a întins mâna
dreapt\, ca [i cum ar fi ]inut
ni[te s\ge]i la vedere, [i [i-a
l\sat stânga pe lâng\ trup. 

Amorul triumf\tor nu mi-a
adus doar furia lui Giovanni

Baglione, de care ]i-am vorbit,
ci [i o droaie de p\reri, care
mai de care mai tr\snit\. Una
dintre ele pleac\ de la titlul
latinesc al tabloului, Amor
Vincit Omnia. N-am ridicat
bine pensula de pe pânz\, [i s-a
[i g\sit un de[tept care s\ m\
lege de Virgiliu. D\duse el
peste un vers din Bucolice -
Omnia vincit amor et nos
cedamos amori - [i pusese,
vezi Doamne, lucrurile cap la
cap. Poate c-ar trebui s\ fiu
mândru de p\rerea acestui ins
despre mine, ba chiar s\-i

mul]umesc fiindc\ m\ b\nuise
de citit. Numai c\ Amorul meu
n-are leg\tur\ nici cu Virgiliu,
nici cu dictoanele latine[ti, nici
cu operele Antichit\]ii, prin
care am z\bovit cam cât st\
capra la ]ap. Faptul c\ ]in minte
câteva citate nu m\ transform\
în cunosc\tor de latin\. {i nu
am mândria de[art\ de-a m\
împ\una cu un lucru pe care
[tiu c\ nu-l st\pânesc. E plin
ora[ul de gânsaci cu ifose, care
cred c\ dac\ s-au rezemat o
dat\ de Arcul lui Constantin,
gata, s-au îmbibat de tot ce e
str\vechi [i pre]ios. 

Al]i pricepu]i, care stau s\
caute nod în papur\ oricui, dar
nu pot vedea p\durea din
cauza copacilor, s-au apucat s\
sape dup\ în]elesurile ascunse
ale pânzei. În mintea lor a
prins cheag alt\ neghiobie la
fel de mare: c\ tabloul cu
neru[inatul zeu în pielea goal\
e felul în care mi-am
m\rturisit iubirea pentru
marchizul Vincenzo
Giustiniani, în al c\rui palat
Amorul triumf\tor a [i ajuns
pân\ la urm\. E ca [i cum ai

spune c\ dac\ pictezi o vulpe
vie, î]i ba]i joc de vân\torii
care n-au izbutit s-o ucid\. Dar
ce crezi c\ i-a f\cut pe iste]ii
\[tia s\ se gândeasc\ la
Giustiniani, me[tere? Ei bine,
obiectele care se aflau în
spatele [trengarului.
Îngr\m\disem mai multe
lucruri, dup\ cum mi-au venit
în minte: un portativ, un sfert
de glob p\mântesc, o vioar\ cu
arcu[ (le mai folosisem [i
alt\dat\, [tiu), un creion, o
parte dintr-o armur\, ni[te
instrumente trebuincioase în
geometrie [i o coroan\
nobiliar\. Atât le-a trebuit
dezleg\torilor de i]e, care s-au
apucat s\ spun\ c\ adev\ratul
titlu al tabloului ar fi trebuit s\
fie Giustiniani Vincit Omnia.

Oare nu asta voiam s\ ar\t, c\
preacinstitul marchiz î[i ar\ta
însu[irile în toate domeniile -
politic\, muzic\, astronomie,
matematic\, arta r\zboiului [i
desen? Oare instrumentul
desf\cut în "V" pe portativ nu
era ini]iala de la prenumele
marchizului? Când am r\spuns
c\ nu, s-au dezumflat to]i,
punându-se [i mai tare pe
chibzuit. Era mai mare dragul
s\-i vezi cum î[i storceau
creierii.

Cum îns\ n-au ajuns la nici
un rezultat privind mesajul
tabloului, oamenii [i-au mutat
aten]ia pe alt\ chestiune de
via]\ [i de moarte: ce face
Amor cu mâna stâng\, pe care
[i-o ]ine la spate, chit c\
France Buoneri st\tuse cu ea
atârnându-i pe lâng\ [old când
îmi pozase? Ce ascunde
pezevenghiul? Nu cumva un
arc pe care urmeaz\ s\-l dea la
iveal\ spre a s\geta pe cineva,
mai cu seam\ c\ are trei s\ge]i
în mâna dreapt\? Sau poate
capul [i gâtul unui vultur ale
c\rui aripi i se înal]\ pe
deasupra umerilor, cine [tie?
Oho, câte n-am auzit. În
realitate, pe când îi pictam
p\r]ile ru[inoase (alt scandal [i
cu ele, dup\ cum cred c\-]i
închipui), pe France l-au
încercat ni[te mânc\rimi în
fund [i la un moment dat,
nemaiputând s\ suporte, a
început s\ se scarpine. |sta
era tot misterul. 

{i totu[i, ce-am vrut s\
spun cu tabloul \sta, nu? Parc\ 
te-aud, parc\ î]i simt
ner\bdarea [i enervarea. O,
Doamne, [i ce simplu e.
Amor, cel cu picioarele
desf\cute [i cu m\t\rânga la
vedere, e iubitul nostru ora[,
de care se îndr\gostesc [i pe
care vin s\-l încalece to]i. Iar
el îi prime[te, cu zâmbetul pe
buze [i cu m\dularul gata de
r\spuns.

Sunt sigur c\ ai observat [i
dumneata, me[tere. Amor citit
de-a-ndoaselea e Roma. Roma
copiilor dezbr\ca]i pe malul
Tibrului [i-a curvelor adunate
de Paul al V-lea în biserici.
Roma urzitorilor malefici [i-a
poe]ilor famelici. Roma
ho]ilor, [arlatanilor [i
actora[ilor cu buze femeie[ti.
Roma cârciumilor, palatelor [i
gr\dinilor. Roma pie]elor
str\lucind în crucea zilei.
Roma crimelor pasionale [i a
bocitoarelor despletite. Iar
Roma asta a noastr\, indiferent
dac\ ne-am n\scut sau nu în ea,
iese c\lit\ [i înving\toare din
toate încerc\rile. Roma Vincit
Omnia. 

Fluturele negru
(fragment)

Editura Tritonic [i Obiectiv cultural
te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56,
et. 2, cu men]iunea Pentru concursul
“Obiectiv Cultural - Invita]ie la lectur\”)
p=n\ la data de 15 februarie [i vei putea

Invita]ie la lectur\

Nume:..........Prenume...................
B.I./C.I. seria.... nr. .......................
Tel. ..................... e-mail: ..................................................
Adresa:..............................................................................
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Bogdan HRIB
scriitor, publicist, editor

De la Wallander la Salander a
fost... un pas mic pentru pentru
industria c\r]ii, dar un pas mare
pentru Scandinavia! Despre
Lisbeth Salander nu e nevoie s\
mai povestim, toat\ lumea [tie cine
e hackeri]a antisocial\ a
misteriosului defunct autor Stieg
Larsson. Wallander este - s\ nu v\
g=ndi]i c\ asem\narea numelor e
`nt=mpl\toare, nicidecum, e voit\ [i
constituie un tribut adus
`nainta[ilor! - un detectiv inspector
suedez, pe numele s\u `ntreg Kurt
Wallander, [i a fost... inventat de
Henning Mankell, cel care, `n
opinia multora [i a mea de
asemenea, este marele rege al
crime fiction-ului nordic. La
`nceputul anilor 2000, volumele lui
Mankell, ap\rute `n SUA, la
Knopf, se zb\teau s\ agite cititorii
americani, dar succesul era modest.
Doar c=]iva ani mai t=rziu, tot la
Knopf, `n 2008, primul volum al
Trilogiei Millennium capta
definitiv aten]ia presei americane
pentru autorii scandinavi. Pentru c\
degeaba cucere[ti Europa ([i
Mankell v=nduse peste 30 de
milioane de exemplare din
romanele sale, nou\ av=ndu-l ca
personaj pe Wallander, [i `nc\ o
duzin\ de stand-alone, romane
independente!), dac\ nu spargi
por]ile pie]ei americane!

Dar r\d\cinile noir-ului nordic
(ciudat cum acest termen care
define[te un anumit gen de roman...
negru, termen folosit mult\ vreme
doar de literatura francez\, a ajuns
s\ fie folosit `n articole din distinse
[i profesioniste publica]ii de limb\
englez\ - v\ recomand Publishers
Weekly, num\rul din 22 noiembrie
2010, articolul "The Scandinavian
Invasion", pag. 34) vin din anii 60,
c=nd marii mae[trii - clasicii, a[

spune - Maj Sjowall [i
Per Wahloo, `l prezint\
lumii pe inspectorul de
poli]ie din Stockholm,
Martin Beck, `n romanul
"Roseanna". Peste zece
ani, cuplul domina
nordul, cucerind [i un
meritoriu premiu Edgar
(britanic!), `n 1971,
pentru "Poli]istul care
r=de"...

Desantul scandinav nu
a ocolit Rom=nia. Primii
care au lovit pia]a, [i par
s\ ia marele pot, sunt
editorii de la TREI, care
au lansat trilogia lui Stieg
Larsson [i care, apoi, au
aruncat `n lupt\ [i o

triplet\ feminin\: norvegianca
Anne Holt ("A[a ceva nu se
`nt=mpl\ niciodat\") [i mai
tinerele suedeze Liza Marklund
("Explozii `n Stockholm"), cea
care [tie s\ fac\ at=t de bine [i
afaceri, pentru c\ `[i editeaz\, `n
Suedia, romanele prin propria
editur\ Piratforlaget [i debuteaz\
`n SUA `n duet cu James
Patterson, `n "Postcard Killers",
[i Camilla Lackberg
("Predicatorul"). Imediat, au
urmat [i cei de la CRIME
SCENE, un imprint Flac\ra [i
Tritonic, cu 1+2 suedezi, Arne
Dahl (seria InterCrime -
"Misterioso" [i "S=nge
blestemat") [i dublul Roslund &
Helstrom ("Box 21" - volum
premiat de Romanian Crime
Writers Club pentru cel mai bun
crime novel str\in al anului 2010).

~ntr-o frumoas\ zi de iarn\ la
Copenhaga, cu z\pad\ [i v=nt, `ntr-o
mansard\ cochet\ [i c\lduroas\ din
Cartierul Latin, `n vizit\ la Anneli
Hoier, o distins\ agent\ literar\,
am aflat c\ TREI preg\te[te
volumele lui Mankell, iar CRIME
SCENE pe cele ale lui Leif
Davidsen, primul autor danez de
crime care va fi tradus `n
rom=ne[te...

M\ tot `ntreb de ce se v=nd at=t
de bine nordicii... La ei acas\ se
v=nd bine pentru c\ e frig [i mult
`ntuneric [i pentru c\ scriu/vorbesc
despre problemele lor cotidiene. ~n
Europa, `mb\tr=nit\ [i orientat\
spre un capitalism uman - pentru c\
sunt un fel de social-crime novels.
~n America - pentru c\ sunt exotice,
pline de brutalitate [i z\pad\...
Oare? Cred c\, de fapt, e vorba
doar de poveste, iar nordicii sunt
foarte buni povestitori... {i noi de
ce nu? 

Mystery & thriller

Desantul scandinav
Michael HAULIC|

scriitor, publicist, editor

Cine spune c\ sefeul rom=nesc `n 2010 e firav,
de-abia v\zut sau pur [i simplu nu exist\, se
`n[al\. N-o fi la nivelul sefeului anglo-saxon -
nici calitativ, nici cantitativ -, n-om avea tirajele
besteller-urilor de-afar\ (nu le avem nici pe-ale
celor de aici - [i nu socotesc tirajele c\r]ilor pe
care le public\ vedetele tv), n-om avea noi autori
pe listele premiilor Hugo, Nebula, World
Fantasy... dar, `n afara acelora[i autori anglo-
saxoni, c`]i al]ii ajung pe listele acelea? 

Ei, aici e [i nu e. S\ ne amintim c\ s`rbul
Zoran Zivkovic are un premiu World Fantasy, c\
polonezul Andrzej Sapkowski are un premiu
Gemmel... adic\ mai scap\ din c`nd `n c`nd [i
c`te-o floare care face prim\var\ `n Europa de
Est.

~n ceea ce ne prive[te, `n ultimii ani, doi autori
rom=ni au f\cut primul pas pe drumul spre aceste
importante premii, numele lui Lucian Meri[ca [i
al lui Costi Gurgu fiind rostite de c`teva asocia]ii
`n leg\tur\ cu Premiul Hugo, dup\ ce ace[tia au
publicat povestiri `n dou\ antologii de succes.
Unii ar spune c\ nu e mare lucru, cei doi nici
m\car nu au fost nominaliza]i... Dar ni s-a mai
`nt`mplat vreodat\ a[a ceva? S-a mai spus
vreodat\ c\ un autor rom=n a publicat o povestire
care ar putea fi luat\ `n considerare la premiile
Hugo? Poate c\ \sta e un nou `nceput. Eu, unul,
s`nt convins c\, `n timp, vom avea din ce `n ce
mai des SF rom=nesc `n antologiile de unde se
aleg premian]ii. {i s\ nu-mi spun\ nimeni c\
premiile astea se dau nu-[tiu-cum, c\ n-au nici o
importan]\... Astea-s vorbe pe care le spun cei
care nu c`[tig\. Bine`n]eles c\ au importan]\. Cred
c\ un premiu Hugo/Nebula/World Fantasy ar
scoate la lumin\ sefeul rom=nesc. {i poate l-ar
scoate la lumin\ chiar [i `n Rom=nia, poate ar
ajuta la cre[terea tirajelor autorilor rom=ni de
F&SF.

Dar p`n\ s\ ne premieze al]ii scriitorii [i s\-i
recunoasc\ drept produc\tori de F&SF de calitate,
am face bine s\ cump\r\m c\r]ile autorilor
rom=ni, s\ le citim [i s\ ne alegem prefera]ii, ale
c\ror c\r]i s\ le cerem mai departe editorilor. 

Zepelinul cuantic Fantasy &
Science-Fiction

Despre Hugo, 
Nebula [i al]i demoni
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Liviu G. STAN
poet, jurnalist

Într-o societate în care c\l\ul [i
victima, execu]ia mediatic\ [i
demascarea, cultura [i demagogia,
ideologia [i politica sau
Dumnezeu [i biroul de plasare al
for]ei de munc\ se confund\ într-
un amestec letal de voio[ie [i
apocalips\, cauterizând creierul [i
fraudând inima, o carte precum
"Anatomia resentimentului"
vine ca o gur\ de aer proasp\t
pentru cineva care se îneac\. Deci,
ca o invita]ie la normalitate. Pe
scurt, interogheaz\ con[tiin]a [i
cur\]\ ochiul. Evident, ca orice
invita]ie la
normalitate, deci
utilizând bunul
sim] cre[tin nu
pe post de
instrument, ci ca
vizor interior,
vor exista
anumite voci -
de un anumit
p i g m e n t
ideologic al
c a m u f l a j u l u i
socio-cultural -
care se vor sim]i
vexate [i vor
sus]ine c\ totul
nu e decât o
goan\ dup\
putere. Din dou\
motive: 1) semnatarii, în marea lor
majoritate, sunt intelectuali de
dreapta sau au viziuni de dreapta,
adic\ provin din zona
discern\mântului politic [i nu din
cel al vendetelor civice; 2)
semnatarii nu fenteaz\ psihanalitic
realitatea, ci o autopsiaz\ pe masa
de o]el a patologiilor suflete[ti,
adic\ tulbur\ "jocurile de
societate". 

Coordonat\ de Vladimir
Tism\neanu, "Anatomia
resentimentului" reprezint\ un
grupaj de texte scrise de unele
dintre cele mai interesante figuri
de pe harta politologiei anti-
comuniste actuale, care au drept
verig\ tematic\, evident,
resentimentul, privit din toate
unghiurile lui de manifestare -
religios, social, cultural, politic.
Ce rezult\ din al\turarea unor
figuri de calibru analitic precum
Vladimir Tism\neanu, H.-R.
Patapievici, Mihai {ora sau Mihail
Neam]u, ca s\ enumer\m doar
câteva nume din lista select\ a
semnatarilor? O radiografie
tulbur\toare a uneia dintre cele
mai dramatice boli "silen]ioase
organic", în eprubeta c\reia
sufletul risc\ s\ devin\ doar un
urlet de neputin]\ pierdut în
noaptea unui neant energic -
resentimentul. 

Jucând politic, de obicei, pe
cartea unui egalitarism care,
conform lui Nietzsche, detest\
sublimul, "st\tut [i retractil"
(Mihai {ora), sim]indu-se 
"1. jignit din na[tere. 

2. neconsolabil. 3. inferior."
(Teodor Baconschi), plecând
mereu "de la o experien]\
negativ\ pentru care un «cineva»
u[or de identificat este
responsabil" (Sever Voinescu),
propagându-se "prin lan]
cultural" (Sorin Lavric), cu o
mediocritate "proiectat\ asupra
celoral]i" (Cristian Preda),
umbrind "puterea celui invidios
de a se bucura de propriile
daruri" (Vlad Mure[an),
percepând "succesul altuia drept
o ofens\ personal\" (Marta
Petreu), hr\nindu-se din "intrig\,
ma[ina]iune, atac sub centur\"
(Mihail Neam]u), având nevoie,
pentru a-[i radia aproapele, "de
acest vehicul lingvistic [i
mentalitar care este vulgaritatea"

(Ioan Stanomir),
exprimând "o
form\ extrem\
de admira]ie
doar spre a o
distruge sub o
presiune care
cere, urgent,
îndep\r tarea
d i f e r e n ] e i "
( T r a i a n
U n g u r e a n u ) ,
mânat de "un
viciu ce
î n t u n e c \
s u f l e t u l "
(Drago[ Paul
A l i g i c \ ) ,
devenind "o
condi]ie de
neocolit a

prostiei" (Bogdan Iva[cu),
înarmat cu "o adev\rat\ cultur\ a
nep\s\rii" (C\t\lin Avramescu),
refuzând "lumea pentru c\ nu-i
seam\n\ [i al c\rui singur sens
devine distrugerea ei" (Angelo
Mitchievici), aflat în "absen]a
iert\rii" (Tereza-Brându[a
Palade), interzicând "sub
pedeaps\ grozav\, toate faptele
bune" (Andrei Cornea),
transformând obiectul urii "în
singur responsabil de ura pe care
i-o purt\m" (H.-R. Patapievici),
omul resentimentar tr\ie[te un
chin "sub semnul unei solitudini
nesfâr[ite, în fond autoindus\,
autogenerat\, o neputin]\
devorant\ de a recunoa[te
dreptul celuilalt de a fi tot om"
(Vladimir Tism\neanu).

În spa]iul public românesc,
resentimentarul se afl\ peste tot [i,
indiferent de zona în care
ac]ioneaz\ (institu]ie, mediu
cultural, partid etc.), omul
resentimentar, a[a cum îl prezint\
semnatarii c\r]ii, urm\re[te un
singur scop, în jurul c\ruia întinde
plasa unei "filosofii de via]\":
aruncarea în paralizie a oric\rei
forme de expresie a viului. 

"Anatomia resentimentului"
este o carte care poveste[te ura
trecutului pentru a reduce ura
prezentului [i ura prezentului
pentru a clasifica ura trecutului
(altfel spus, pentru a cerne binele
de r\u), iar a opune unei asemenea
c\r]i ignoran]a, înseamn\,
invariabil, a-i da un brânci moral
resentimentului. 

Cristian ROBU-CORCAN

scriitor, jurnalist

Niciunul dintre sus]in\torii
paradigmei "societ\]ii civile"
n-a fost adeptul explica]iei
monocauzale [i al
argumentului monofazic. Este
evident c\ societatea civil\ n-
a fost singurul factor care a
condus la colapsul
comunismului `n Europa de
Est, dar la fel de adev\rat este
c\ `n ]\rile de tradi]ie
revizionist-neomarxist\, `n
care intelectualii de expresie
critic\ au jucat un rol
important, procesul de
dezintegrare a dogmei
bol[evice a fost mai rapid. Pe
de alt\ parte, societatea
"trezit\" de "revolta min]ilor"
(V.Tism\neanu), adic\
purt=nd germenii civilit\]ii, s-
a g\sit pus\ `n fa]a a dou\
problematici: a) cele trei
mituri ale sistemelor
comuniste - infailibilitatea,
civilitatea, ireversibilitatea -
se pr\bu[iser\; b) peste
ruinele celor trei mituri
trebuia s\ se construiasc\ o
societate democratic\ bazat\
pe individualism civic,
tradi]ie pluralist\, legitate [i
pia]\ liber\. Astfel, societatea
civil\ se suprapune unui mit
cu capacitate de a deveni
realitate, discursul ei av=nd
poten]ial mobilizator, ideea
esen]ial\ [i ini]ial\ fiind aceea
a reafirm\rii demnit\]ii civice
prin repudierea duplicit\]ii.

Abordarea lui Stephen
Kotkin, profesor de studii
ruse [i rela]ii interna]ionale
la Universitatea Princeton, [i
a lui Jan T. Gross (autorul
capitolului despre Polonia)
exclude a[a-numitele
"reverii ale societ\]ii civile"

sub un strict exerci]iu de
luciditate (excesiv\, s-ar
putea spune), opun=ndu-le
"contextul" (momentul `n
care fo[tii disiden]i [i-au
pierdut relevan]a) [i
transformarea istoric\ a
nomenklaturii. Contextul, `n
acest caz, deturneaz\
sensurile exploziei
structurilor comuniste din
1989, deci respinge
paradigma societ\]ii civile,
aduc=nd problematica
pr\bu[irii `n zona
falimentului intrinsec, adic\
a imploziei, fapt pus pe
seama e[ecului economic al
comunismului. Adev\ra]ii
gropari ai regimurilor
comuniste au fost, `n aceast\
cheie, de]in\torii de putere
din nomenklatur\, care s-au
constituit `n clasa
principalilor beneficiari ai
privatiz\rilor s\lbatice, clas\
denumit\ de Kotkin
"societate necivil\".
Interpretarea cap\t\ pe
aceast\ direc]ie un punct de
vedere reduc]ionist: cel al
economiei politice mondiale
sub raportul unei clase
politice falimentare `ntr-un
sistem lipsit de mecanisme
autocorective. Adev\rata
enigm\, `ns\, dup\ cum
afirm\ V. Tism\neanu, pe
care profesorul Kotkin
`ncearc\ s-o dezlege const\
`n cedarea puterii f\r\
represiune (excep]ie a f\cut
Rom=nia) a societ\]ii
necivile `n condi]iile `n care
de]inea controlul absolut al
armelor, resurselor [i
mijloacelor de comunicare
`n mas\. R\spunsul,
consider\ V. Tism\neanu, st\
sub probabilitatea unui
impuls utopic, dar de aici
`ncepe o alt\ carte. 

Autopsia resentimentului
“Anatomia resentimentului”, Ed. Curtea Veche
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Leif Davidsen la t=rgul
BogForum de la Copenhaga,

noiembrie 2010

Falimentul, implozia 
[i posibila nou\ utopie
* Stephen Kotkin, cu o contribu]ie a lui Jat T.
Gross, “Societatea necivil\ - anul 1989: implozia
structurilor comuniste”, Ed. Curtea Veche

Editura Tritonic [i Obiectiv cultural
te invit\ la lectur\. Decupeaz\ talonul [i
trimite-l sau depune-l la adresa
redac]iei (Cotidianul "Obiectiv - Vocea
Br\ilei", Strada Mihai Eminescu nr. 56,
et. 2, cu men]iunea Pentru concursul
“Obiectiv Cultural - Invita]ie la lectur\”)
p=n\ la data de 15 februarie [i vei putea
c=[tiga volumul "Asasinul Papei" de
Luis Miguel Rocha.

Invita]ie la lectur\

Nume:..................... Prenume..........................................
B.I./C.I. seria.......... nr. .....................................................
Tel. ......................... e-mail: .............................................
Adresa: ............................................................................



Adrian BUZDUGAN

scriitor, publicist

La cea de-a 68-a edi]ie a
Globurilor de Aur, cel mai bun
film (categoria dram\) a fost
considerat de c\tre juriu "The
Social Network", un film despre
lansarea arhicunoscutului site
Facebook, care a ajuns `n prezent
s\ ofere unei jum\t\]i de miliard de
indivizi [ansa de a socializa (sau
m\car de a `ntre]ine aceast\ iluzie).
Sincer, m\ a[teptam ca "Black
Swan" s\ c=[tige, un film de art\
memorabil, cu o Natalie Portman
care a f\cut mari sacrificii pentru
acest rol! O balerin\ timid\ `[i
dore[te un dublu rol solicitant `ntr-
o adaptare new-yorkez\ a
"Lacului lebedelor" [i lupt\ din
r\sputeri s\ intre `n pielea acestuia,
de unde [i drama… {i "The
King's Speech" a fost preferat de
mul]i al]ii, un film despre
complica]iile create de evenimen-
tul singular din istoria casei regale
britanice, abdicarea regelui Eduard
al VIII-lea. Biograficul "The
Fighter", despre ascensiunea
boxerului Micky Ward, [i
"Inception" porneau din start cu
[ansa a doua. "Inception", cel
pu]in, e un film de ac]iune care nu
se remarc\ prin nimic deosebit.
Planuri/vise construite (prea multe
pentru ca Nolan s\ le st\p=neasc\)
se succed mecanic; planul counter-
strike, pentru gamerii `nr\i]i, `l
aduce sub medie, iar documentarea
superficial\ (durata unui vis e
b\tut\ de Nolan `n cuie la cinci
minute, necesarul s\u epic!) [i
simbolurile de doi bani `l fac chiar
hilar!

Incontestabil, categoria cea mai
slab reprezentat\ a fost cea a
comediei [i musical-ului! Poate c\
de asta a [i luat premiul un film
care n-avea ce c\uta aici, "The
Kids Are All Right", un film mai
mult dec=t serios despre
problemele care survin `n via]a
unui cuplu atipic atunci c=nd apare
un personaj ce `l dezechilibreaz\.
Celelalte nominalizate: "Alice in
Woderland", o ciud\]enie marca
Tim Burton, care demoleaz\ `n
fapt frumoasa poveste a lui Lewis
Caroll, "Burlesque", un musical

sub aripa lui "Chicago", cu o
t=n\r\ chelneri]\ (Christina
Aguilera) care devine principala
atrac]ie a clubului [i nimic deosebit
`n afar\ de o coregrafie [i o muzic\
bun\!...  "The Tourist", o ratare
incredibil\ a lui von
Donnersmarck ("Das Leben der
Anderen", Oscar 2007), un film
de ac]iune cu ritm lent [i cu o
Angelina Jolie `n cap\tul tinere]ii,
ve[tejit\ [i machiat\ strident. Dac\
Natalie Portman dovede[te
constant c\ frumuse]ea `i este
dublat\ [i de un talent extraordinar
(exersat, nu latent!), Angelina
parc\ se apropie de antiactoria
total\, reclamele la rujuri p\r=nd s\
i se potriveasc\ mai bine `n acest
punct de involu]ie al carierei.
Johnny Depp mai salveaz\ c=te
ceva din film, altfel o produc]ie
perfect\ pentru o tuf\ de zmeure de
aur. {i "RED" ("Retired
Extremely Dangerous"), un
blockbuster cinstit, cu un Bruce
Willis `n form\, cu o cuceritoare
Helen Mirren [i un John
Malkovich mai tr\snit ca oric=nd;
Morgan Freeman, Richard
Dreyfuss... "b\ie]i" unul [i unul
`ntr-un cupaj reu[it de ac]iune [i
comedie (cupaj ce era firesc s\
piard\ `n fa]a unei drame!). 

O alt\ decizie interesant\ a fost
[i la categoria cel mai bun actor,
sec]iunea dram\. Dac\ Jesse
Eisenberg nu str\luce[te
interpret=nd rolul lui Mark
Zuckerberg, fondatorul site-ului de
socializare Facebook ("The Social
Network"), James Franco (cel
care-l `ntruchipeaz\ pe Harry
Osborn `n seria "Spider-Man")
are o interpretare f\r\ cusur `n
"127 Hours". Filmul docu-
dramatizeaz\ experien]a real\ a lui
Aron Ralston, un c\]\r\tor solitar
imobilizat de un bolovan c\zut
`ntr-un canion din Utah. Globul de
Aur a fost luat `ns\ de Colin Firth,
un actor (`n adev\ratul sens al
cuv=ntului) britanic interpret=ndu-l
pe timidul prin] Albert `n ciudatul
s\u urcu[. Ceilal]i doi nominaliza]i
au fost Mark Wahlberg (`n rolul lui
Micky Ward) [i Ryan Gosling
("Blue Valentine"). La aceea[i
sec]iune, desemnarea lui Portman
drept cea mai bun\ actri]\ a fost
mai mult dec=t fireasc\… Cei mai
buni actori `n roluri secundare au
fost ale[i din "The Fighter":
Christian Bale [i Melissa Leo.

Globul de Aur  pentru regie a
fost adjudecat de David Fincher
("The Social Network"). Ceilal]i
patru regizori nominaliza]i au fost
Daren Aronofsky pentru "Black
Swan", Tom Hooper ("The
King's Speech"), autorul lui
"Inception", Christopher Nolan [i
David O. Russell pentru "The
Fighter". Dup\ principiul c\r]ilor
de domino, cel mai bun scenariu a
fost considerat cel al lui Aaron
Sorkin ("The Social Network").

SSppeerraann]]eellee  cceelloorr  ccaarree  aauu  ddoorriitt
ss\\  vvaadd\\  ppee  ppooddiiuumm
""CCoonncceerrttuull""  lluuii  RRaadduu
MMiihh\\iilleeaannuu  aauu  ffoosstt  ssppuullbbeerraattee

Greu de stabilit a fost ierarhia la
categoria cel mai bun lungmetraj
animat. Dac\ "Despicable Me",
av=nd anumite caren]e, c\dea din

start, iar "L'Illusionniste", cu
Jacques Tati, nu p\rea s\ fie pe
gustul multora, celelalte trei
nominalizate mergeau um\r la
um\r. E vorba de distractivul
"How To Train Your Dragon"
(DreamWorks), despre un t=n\r
viking care aduce pacea `ntre
poporul s\u [i dragoni, extraordinar
de bine realizatul "Toy Story 3"
(Pixar & Walt Disney), despre ce
se `nt=mpl\ cu juc\riile `ndr\gite
atunci c=nd st\p=nul lor Andy
trebuie s\ plece la colegiu, [i
"Tangled", un Disney clasic,
despre Rapunzel, prin]esa cu p\rul
fermecat. Lui "Toy Story 3" i-a
fost atribuit Globul de Aur.

La categoria "Cel mai bun
film `ntr-o limb\ str\in\",
speran]ele celor care au dorit s\
vad\ pe podium "Concertul" lui
Radu Mih\ileanu au fost `n mod
justificat spulberate. El concura cu
filmul lui Iñárritu, "Biutiful", cu
un "Kray" pu]in cam…, e drept,
`ns\ plin de for]\ (Alexei Ucitel),
cu simpla [i lirica poveste de
dragoste "Io sono l'amore" (Luca
Guadagnino) [i cu "Haevnen"-ul
Susannei Bier, care, de altfel, a [i
luat marele premiu.

Personal, cred c\ `n locul lui
"Le Concert" [i a lui "Kray"
meritau nominalizate "Haiyang
tiantang", inspirat dintr-o poveste
real\, un film emo]ionant despre
drama unui bolnav de cancer `n
faz\ terminal\ (Jet Li), care
`ncearc\ s\-[i `nve]e fiul autist
(Wen Zhang) s\-i supravie]uiasc\,
[i "Cum mi-am petrecut vara
asta", a lui Alexei Popogrebski,
despre `nt=mpl\rile dramatice prin
care trec doi meteorologi izola]i pe
o mic\ insul\ din Oceanul Arctic.

Al Pacino a luat [i el un glob
pentru interpretarea controversa-
tului doctor Kevorkian (`n
miniseria pentru televiziune, "You
Don't Know Jack"), iar premiul
Cecil B. DeMille pentru `ntreaga
carier\ i-a fost atribuit lui Robert de
Niro. 

Clovnii unei lumi disp\rute
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Liviu G. STAN

poet, jurnalist

"The Tiger Lillies" este o
forma]ie din Londra, înfiin]at\ în
1989. Brechtian\ sub raportul
satirei cu infuzii de sadism
verbal, având un joc scenic
caracterizat printr-un mix de
bufonerie dark [i "dramolet\" de
bordel interbelic, muzica celor de
la "The Tiger Lillies"
(componen]\: Martyn Jaques,
Adrian Huge [i Adrian Stout)
poate fi încadrat\, la limit\, într-o
confluen]\ de stiluri din care pot
fi recunoscute, la o prim\ audi]ie,
influen]e din gypsy-cabaret

(genul Le Chat Noir), la nivelul
textelor - idiosincrazii tematice
caracteristice undergroundului
experimental berlinez al anilor '80
(brutalitate patetic\, ratare etc.) [i
ecouri din cântecele de birt care
alimentau serile de pomin\ din
anii nebuni ai Montparnasse-ului.
De fapt, senza]ia acut\ pe care o
ai la vederea celor de la "The
Tiger Lillies" este aceea a unor
personaje mecanizate evadate
dintr-un bâlci post-apocaliptic al
clovnilor. Figurile lor pudrate
eman\ o sil\ corupt\, iar gesturile
- o isterie livresc\. Totul expus în
cheia unui cinism scenic
pasti[ând manierismul ludic-
funebru al lui Tim Burton. 

Privi]i de la balconul unei
lumi disp\rute (mai exact,
aruncat\ la gunoi de moderatorii
"minunatei lumi noi"), [i anume
cea a clovnilor, Marty Jaques,
Adrian Huge [i Adrian Stout par a
fi fantomele triste ale unui timp
special al presta]iilor umoristice.
Sub acest raport, apare un liant
cinematografic între "The Tiger
Lillies" [i tulbur\torul film

dedicat, în 1970, de Federico
Fellini, ultimilor clovni autentici
(deci, asumându-[i ca identitate
actul umoristic) care mai prestau
sub cupolele circurilor din Italia.
"I Clowns" este numele filmului.
Cu binecunoscuta-i imagina]ie
regizoral\ debordant\, Fellini
prezint\ ultimele ore ale unei
epoci a divertismentului în care
clovnul nu era doar o masc\, ci [i
o art\. Din acest punct de vedere,

f\când un zoom dincolo de
aspectul muzical al forma]iei,
"The Tiger Lillies" sunt
purt\torii "germenilor" unui
trecut în care circul era o expresie
a libert\]ii personale [i nu o
treapt\ a piramidei sociale, cum
se întâmpl\ ast\zi, când barbaria
noastr\, atât de bine atenuat\
psihologic [i atât de bine motivat\
cultural, ne spune c\ ceea a fost
uitat, trebuie s\ r\mân\ uitat. 
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- ~n to]i anii de c=nd face]i
muzic\, a]i sim]it vreodat\ o
anxietate a influen]ei? Altfel
spus, a]i vrut, `n vreun fel, s\ v\
"deparazita]i" produsul muzical
de ecourile "str\bunilor" heavy-
metal? 

- S\-]i spun o treab\: se zice c\
`n momentul `n care `]i iei un
animal, animalul acela, `n timp,
`ncepe s\ semene cu tine. Am

ascultat a[a mult\ muzic\, to]i,
`nc=t nu avem cum s\ sc\p\m de
influen]e. Eu nu am vrut `n via]a
mea s\ c=nt precum Rob Halford,
dar s-a `nt=mplat s\ pot s\ c=nt
foarte sus [i, `n momentul acela,
mul]i mi-au spus c\ `l copiez pe
Rob Halford. Era inevitabil s\ nu
c=nt astfel, pentru c\ am ascultat
at=ta Judas Priest `nc=t, c=nt=nd
cu ei `n cap, m-am format `n acest
gen. Eu nu vreau s\ scap de
influen]e, pentru c\ iubesc toate
"g\[tile" alea, iar dac\ `n muzica
mea se reg\se[te feeling-ul acela
de "Iron Maiden" sau "Judas
Priest", eu sunt foarte fericit. 

- Care consideri c\ este, din
`ntreaga istorie a heavy-metal-
ului, cea mai bun\ [coal\  a
genului? 

- Este clar c\ cel mai puternic
curent a fost New Wave of
British Metal. Nu cred c\ s-a
mai `nt=mplat o revolu]ie a
heavy-metal-ului at=t de mare
precum aceasta. Au fost Def
Lepard, Iron Maiden, Judas
Priest etc. Adic\, sunt "g\[tile"
care au influen]at muzica rock.
{i dac\ st\m s\ ne uit\m cu mare
aten]ie, cam tot ei sunt zeii. Mi-
am pus mereu `ntrebarea cine o
s\ le ia locul. Nu cred c\ mai are
cum s\ apar\ o trup\, pentru c\
[i trupele considerate
inovatoare, `n momentul de fa]\,
sunt, de fapt, trupe care s-au
inspirat din urm\, gen
Rammstein. Rammstein n-au

adus nimic nou. Show-urile cu
ei picta]i, cu fl\c\ri, le-au f\cut
Kiss `nc\ din anii '70. Problema
e c\ le-au f\cut la un alt nivel,
de anii '70, pentru c\ alea erau
posibilit\]ile, alea erau viziunile,
dar s-au f\cut. A ap\rut Marlyn
Manson. Scuze, dar a fost Alice
Cooper cu mult `nainte...

- Crezi c\, la ora actual\,
putem vorbi `n Rom=nia nu de o
industrie, ci de o mini-industrie
a filonului heavy-metal?

- Nu, nici de o mini-industrie.
Am mai declarat chestia asta, f\r\
s\ dau nume. Felul `n care cele
mai mari trei case de discuri din
Rom=nia pun problema este
dezastruos, nimicitor [i distructiv
pentru orice trup\ de rock din
Rom=nia. Uit\-te un pic ce li s-a
`nt=mplat celor de la Altar c=nd
au semnat cu o cas\ de discuri
mare, uite ce s-a `nt=mplat cu Vi]a
de vie atunci c=nd au semnat, uite

ce-a fost cu noi [i a[a mai
departe. ~]i spun [i care este
ideea: produc\torii din Rom=nia
vor s\ scoat\ at=t de mul]i bani [i
s\ investeasc\ at=t de pu]in, `nc=t
ei zic c\ de ce s\ investeasc\ `ntr-o
trup\ de cinci b\ie]i care c=nt\ cu
instrumente [i te cost\ studioul,
c=nd pot s\ aduc trei pi]ipoance,
s\ stea s\ le lucreze doar vocea [i,
`n rest, vine negativul f\cut de
compozitorul X. Pe oamenii aceia
nu-i intereseaz\ sub nicio form\
calitatea, `i intereseaz\ doar
cantitatea de bani. Vreau s\-]i
spun c\ e p\cat. Dac\ un om e
prost, atunci omul acela r\m=ne
prost, dar faptul c\ oamenii \[tia
au acas\ colec]ii impresionante
de CD-uri cu diferi]i titani ai
rock-ului universal... Oamenii
\[tia [tiu exact ce-i aia muzic\,
numai c\ ei vor, de fapt, s\ fac\
doar bani. At=t! (Interviu realizat
de Liviu G. STAN)

“Oamenii \[tia [tiu exact ce-i aia muzic\,
numai c\ ei vor s\ fac\ doar bani”

La finele lunii noiembrie,
2010, cu ocazia `mplinirii a 
15 ani de activitate, cunoscuta
forma]ie de heavy-metal
"Trooper" a sus]inut un concert
aniversar la Gala]i, `n Club
Zodiar. Concertul a fost un
veritabil "seminar" de heavy-
metal. ~nainte de show, am
ajuns `n parcarea clubului, am
ap\sat pe un m=ner negru, am
tras de o portier\ [i am urcat
`ntr-o dub\ `n\untrul c\reia m\
a[tepta un b\rbat masiv, cu
plete [i cioc - Alin Dinc\, zis
"Coiotul", vocalul trupei (o
voce n\ucitoare!); un tip
destins [i cu sim]ul umorului,
f\r\ tabieturi de "monstru
sacru". Stabilisem un interviu.
Alin ]inea `n m=n\ o sticl\ de
ap\ plat\, "elixirul" care-i
antreneaz\ corzile vocale
`nainte de fiecare concert, dup\
cum mi-a spus. 
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Ciudatele Globuri de Aur…

"The Social Network" 
a fost considerat cel mai
bun film din competi]ia

Globurilor de Aur

Categoria cea mai slab

reprezentat\ a fost cea a

comediei [i musical-ului

Filmul lui Radu

Mih\ileanu a fost 

f\cut K.O.
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