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François

R ela]ia dintre ei se blocase atunci c`nd ea
ajunsese la o concluzie aparent compli-
cat\: `n el coabitau un b\rbat mediocru [i

o femeie genial\; `n ea coexistau o femeie
mediocr\ [i un b\rbat genial. Cum am`ndoi se
str\duiau – din motive evidente – s\ suprime
personajul parazitar, lucrurile mergeau prost
fiindc\ func]ionau pe jum\tate, pe sfert. sssssa
(Pagina 7)

PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

ROMÂNII  E  DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

F ilmul lui Florin Iepan le d\ femeilor ceea ce li se
cuvenea de mult. 10.000 de femei au murit `n urma
avorturilor clandestine `ntre anii 1966 [i 1989, asta

dac\ este s\ ne lu\m numai dup\ cifrele oficiale. Filmul
face dreptate [i spune r\spicat c\ exist\ o discriminare
`ntre b\rba]i [i femei. Persoanele intervievate de Iepan

vorbesc despre b\i cu ap\ rece, suc de l\m`ie, ceai,
buc\]i de plante folosite pentru provocarea avortului,
despre eroismul femeilor care, pe patul de moarte din
spital, refuzau s\-i spun\ procurorului cine le-a provocat
avortul ori despre Revolu]ia `nf\ptuit\, `n mare parte, de
copiii lui Ceau[escu. 
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La [tiri – moral\ [i cultur\ (adic\ sex)

D e la [tirile TV din România `nve]i multe. Mai `nt`i, avem [tirile de
atmosfer\, care parc\ vor s\ ne anun]e c\ s`ntem mereu `n pra-
gul Apocalipsei. Cu astea te obi[nuie[ti repede [i nici nu le mai

bagi `n seam\. Devin normalitate. Da, au mai murit o mie de oameni
pe undeva prin Africa, ni[te nebuni se tot omoar\ cu ma[inile pe [o-
sea, unii violeaz\, al]ii fur\... Nimic nou, nimic interesant. Oricum, r\ul
e departe, `n televizor. (...) Nici un canal media din spa]iul românesc

nu prezint\ informa]iile a[a cum o presupun re-
gulile deontologice. E drept c\ obiectivitatea
e imposibil\. (Pagina 3)

AA fost odat\ un p\pu[ar. Crescut `n Sankt Petersburg, a `n-
v\]at de la un maestru al p\pu[ilor cum s\ `[i fac\ mari-
onetele [i, mai ales, s\ le dea via]\, fiind convins c\ le

]ine cu sfori ca s\ nu fug\. Totul despre Igor Fokin este po-
veste, pentru cei ce nu au avut vreme s\ vad\ spectacolele p\-
pu[ilor sale pe strada Brattle. Povestea o spune statuia pitic\,
discret\, fermec\toare `n felul ei. {i parte din ea se g\se[te [i
pe site-ul-tribut www.igorfokin.com.

PAGINA 4

Doo-Doo, statuia
cu nas de flaut

„Suplimentul de cultur\” v\ pro-
pune o anchet\ dedicat\ tinerilor
cercet\tori rom=ni specializa]i `n
istoria recent\ a Rom=niei. Titluri
precum Banalitatea r\ului sau
Ziua care nu se uit\ s-au bucurat
de  succes, sco]`nd la lumin\ o zon\
aparent f\r\ priz\ la publicul larg:
cercetarea istoric\. Marius Oprea, Stej\rel Olaru, Adrian
Ciofl=nc\ s`nt doar c`teva dintre numele foarte cunoscute de
„istorici recen]i”.

PAGINILE 10, 11, 12

Cercet\torul 
recent

Interviu cu Mircea Martin, critic literar,
directorul revistei „Cuv=ntul”

A fi vedet\ cultural\ nu este
neap\rat spre binele literaturii

„N|SCU}I LA COMAND|” – UN DOCUMENTAR DESPRE DECRETUL 770

de decre]el

Salut
voios 
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CIRCUL  NOSTRU  V|  PREZINT|:
de LUCIAN DAN TEODOROVICI

C`rpirea României,
la propriu [i la figurat

~ mi amintesc, probabil asemenea multor altora care au prins
atunci gustul campaniilor electorale „libere”, o afirma]ie a
lui Ion Iliescu din dezbaterea televizat\ pentru alegerile

preziden]iale din 1992. Spunea domnia sa, r\spunz`nd unei
`ntreb\ri adresate de Emil Constantinescu [i intr`nd pe teri-
toriul parabolelor, c\ o construc]ie [ubred\, precum România
vremii, trebuie c`rpit\ pe ici, pe colo, mai punem un st`lp de
sus]inere adic\, mai v`r`m dou\ cuie ̀ ntr-o bucat\ de lemn pu-
trezit\ – ca s\ avem un acoperi[ deasupra capului.

C\ politica asta a c`rpirii, numit\ `ntru c`tva mai onorabil [i
a pa[ilor m\run]i, a dus ([i duce) România cu mare `nt`rziere [i
cu sacrificii mai multe spre Uniunea European\ e deja cu-
noscut. C\ ea se „datoreaz\” `n mare m\sur\ consecventului
Ion Iliescu e iar\[i un fapt cunoscut. Politica iliescian\ a c`r-
pirii a dus `ns\, ca orice politic\, [i la devia]ii, despre care am
`nceput s\ afl\m dup\ 2004 [i vom afla probabil tot mai multe
`n viitorul apropiat. C`rpirea metaforic\ a c\p\tat accente teri-
bil de concrete ̀ n anumite cazuri, uneori transformate ̀ n drame.

Unul dintre aceste cazuri ne-a fost relevat cu c`teva zile
`n urm\. Este vorba despre „ingineria” fostului ministru pese-
dist al Apelor, P\durilor [i Protec]iei mediului Aurel Constan-
tin Ilie. Care, conform acuzelor unor oficiali ai momentului, pre-
cum Aurel Pan\, directorul Administra]iei Na]ionale a Apelor,
sau chiar Sulfina Barbu, ministrul Mediului, a oferit f\r\ licita]ie
unei firme apar]in`nd so]iei sale numeroase contracte de pro-
iectare pentru digurile din Banat. Adic\ pentru digurile care
ar fi trebuit s\ opreasc\ apele ce au nenorocit at`tea familii
din Timi[ `n apropierea Pa[telui.

Faptul `n sine, pentru c\ tr\im `n România, nici m\car nu
este unul ie[it din comun. Ne-am obi[nuit `ntr-at`t cu jaful po-
litic la drumul mare, ba chiar cu mentalitatea de tipul: „Eu s\
fi fost `n locul lui, la fel a[ fi f\cut”, `nc`t un „biet” trafic de in-
fluen]\ ne las\ oarecum indiferen]i. {i ne-ar fi l\sat total indi-
feren]i probabil dac\ urm\rile lui n-ar fi fost catastrofale. Stri-
g\tor la cer este ̀ ns\ c\, dup\ ce a fost comis\ o ilegalitate prin
repartizarea f\r\ licita]ie a contractelor, l\comia a c\p\tat pro-
por]ii dezgust\toare, iar lucr\rile au fost f\cute de m`ntuial\.
„La c`rpeal\”, cu alte cuvinte. C`rpeala despre care, chiar dac\
av`nd alte inten]ii, ne vorbea convins Ion Iliescu ̀ n urm\ cu un
deceniu [i ceva.

Cumva ironic, dac\ n-ar fi implicat aici prea mult tragism, e
faptul c\ P.S.D. pare atins de-un blestem: `n ultima vreme,
orice dezastru se `nt`mpl\, g\sim `n el urme ale fostului par-
tid de guvern\m`nt. A trebuit s\ fie r\pi]i trei ziari[ti români ca
social-democra]ii s\ se dezic\ de Omar Hayssam, a fost ne-
cesar s\ n\v\leasc\ apele peste mii de gospod\rii ca s\ ias\
la iveal\ matrapazl`curile lui Aurel Constantin Ilie. Doamne
fere[te de alte dezastre, ar trebui s\-[i spun\ Mircea Geoan\,
c\ci cine [tie ce mai afl\m despre „constructorii” României
postdecembriste.

Una peste alta, la plecarea de la Putere, P.S.D.-ul ilies-
cian a l\sat `n urm\ o Românie c`rpit\, neab\t`ndu-se de la
principiul enun]at `n 1992 al fostului pre[edinte (al ]\rii [i al
partidului). Ar fi `ns\ de pariat un lucru: `n momentul `n care
cererile Uniunii Europene de a elimina elementele [ubrede,
care nu pot s\ sus]in\ construc]ia nou\, vor `ncepe s\ afec-
teze puternic popula]ia, pesedi[tii se vor gr\bi s\ arate cu de-
getul spre guvernan]ii actuali, „incapabili” s\ gestioneze ade-
rarea. Ceea ce, oric`t de justificat din punctul de vedere al
jocurilor politice ar fi, tot neru[inare se va chema. LiterNet este cea mai important\ edi-

tur\ on-line din Rom=nia. A publicat, `n
cei trei ani [i jum\tate de activitate, 139
de volume ale unor autori rom=ni, ma-
ghiari, germani, francezi [i ru[i. De ase-
menea, editura a lansat campania „D\
statului ce e al statului [i LiterNet-ului
ce e al LiterNet-ului”. Sub acest slogan,
s`nte]i invita]i s\ redirec]iona]i 1% din im-
pozitul pe profit pentru LiterNet. Mai
multe detalii la adresa http://liternet.ro/
unulasuta.php. Data limit\ este 15 mai a.c.

Denumire entitate non-profit:
Asocia]ia „LiterNet”
Cod de identificare fiscal\: 14791770
Cont bancar (IBAN):
RO95BRDE080SV04774310800

Iulia Blaga

F ilmul lui Iepan le d\ fe-
meilor ceea ce li se cuve-
nea de mult. 10.000 de fe-

mei au murit `n urma avortu-
rilor clandestine `ntre anii 1966

[i 1989, asta dac\ este s\ ne
lu\m numai dup\ cifrele ofici-
ale. Filmul face dreptate [i spu-
ne r\spicat c\ exist\ o discri-
minare `ntre b\rba]i [i femei,
una provocat\ de regim [i ac-
ceptat\ de partea masculin\.

Persoanele intervievate de Ie-
pan vorbesc despre b\i cu ap\
rece, suc de l\m`ie, ceai, buc\]i
de plante folosite pentru pro-
vocarea avortului, despre erois-
mul femeilor care, pe patul de
moarte din spital, refuzau s\-i
spun\ procurorului cine le-a
provocat avortul, despre copiii
handicapa]i `nchi[i `n c\minul
de exterminare de la Cigud, de-
spre cum mureau femeile, epu-
izate, dar [i despre slug\rnicia
televiziunii [i despre c`t r\u f\-
cea aceasta oamenilor (vezi emi-
siunea „Reflector”) ori despre
Revolu]ia `nf\ptuit\, `n mare
parte, de copiii lui Ceau[escu. Pe
urm\, s`nt [i lucrurile care ne
trezesc nostalgia: Olimpia Pan-
ciu, sticla de Pepsi, cravata de
pionier, Phoenix [i „Alfabetul”
lui Ro[u [i Negru, senza]ia c\
eram de mici buricul p\m`n-
tului (p`n\ [i Andrei Duban s-a
afirmat `n perioada respectiv\).

Mai s`nt [i accentele comice
azi, tragice atunci, cum e sec-
ven]a `n care dr. S`ngiorzan po-
veste[te c\, la `nceputul anilor
’80, `ntruc`t nu mai erau reac-
tivi `n spital, s-au folosit broa[-
te pentru testele de sarcin\. Era
un test bun, dar cerea timp [i
broa[tele erau epuizate. Pe ur-
m\, totul a disp\rut `n Româ-
nia, inclusiv broa[tele, spune
medicul ginecolog. Ca even-
tual decre]el, e posibil s\ cred
c\ dac\ nu era, nu se povestea,
c\ dac\ nu era decretul, nu e-
ram nici eu. Situa]ia e, cum
spune Nae Caranfil, „complex\
[i are multe aspecte”. Florin
Iepan `ncearc\ nu at`t s\ le des-
curce pentru totdeauna, c`t s\
redeschid\ subiectul. 

Filmul lui Florin Iepan va
fi difuzat de TVR 1 `n ziua
de 17 mai, de la ora 20.15.

DECRE}EII... ~N FRAZE MEMORABILE

„N|SCU}I LA COMAND|...” – UN DOCUMENTAR DESPRE DECRETUL 770

„N-am fire de p\r `n
cap c`te avorturi am
f\cut.” (Trandafira
Popescu – f\cea
`ntreruperi de sarcin\,
a stat 12 ani `n
`nchisoare, dintre care
[apte dup\ ce
„pacienta” ei, Maria

Goran, a fost g\sit\
moart\, `ngropat\ `n
gr\din\. Evenimentul a
fost prezentat
fragmentar `n filmul lui
Andrei Blaier, Ilustrate
cu flori de c`mp, din
1971)

„Ceau[escu era foarte
prietenos, foarte
omenos [i avea o
calitate extraordinar\:
iubea copiii.”
(Gheorghe
St\nciulescu, tat\l
copilului care a
„rotunjit” popula]ia
României la 20 de
milioane de locuitori)

„~mi amintesc de c`teva
femei care au murit. Nu
mureau u[or, se
chinuiau zile `ntregi,
dar erau con[tiente
p`n\ `n ultima clip\.
{tiau c\ vor muri. ~mi
amintesc fe]ele lor, nu
regretau c\ mor, pentru
c\ erau complet

Eu m-am n\scut `n 1972, dar c`nd Florin Iepan mi-a
povestit prima oar\ despre proiectul s\u, N\scu]i la
comand\. Decre]eii, doar atunci mi-a trecut prin cap
c\ [i eu a[ putea fi un decre]el de genera]ie t`rzie.
M-am hot\r`t s\-mi provoc mama la o discu]ie, de[i
am fost avertizat\ c\, de regul\, ]i se spune c\ ai
fost un copil dorit, „am f\cut chiar tratament pentru
tine”. O s-o `ntreb cu proxima ocazie. {i, ca s\
continuu s\ evit s\ fac o cronic\ cinematografic\, o
s\ spun: filmul mi-a confirmat cumva o b\nuial\ mai
veche, [i anume aceea c\ genera]iile 1968-1972 s`nt
„foarte mi[to”, adic\ s`nt formate din oameni care
[tiu ce vor, cu osatura puternic\.

Salut voios de decre]el
{edin]\ de montaj la N\scu]i la comand\. Decre]eii...

Mas\ ginecologic\
de la sf`r[itul anilor ’60
Mas\ ginecologic\
de la sf`r[itul anilor ’60
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ROMÂNII  E  DE{TEP}I
de RADU PAVEL GHEO

La [tiri – moral\
[i cultur\ (adic\ sex)

D e la [tirile TV din România `nve]i multe. Mai `nt`i, avem
[tirile de atmosfer\, care parc\ vor s\ ne anun]e c\ s`n-
tem mereu `n pragul Apocalipsei. Cu astea te obi[nu-

ie[ti repede [i nici nu le mai bagi `n seam\. Devin normali-
tate. Da, au mai murit o mie de oameni pe undeva prin Africa,
ni[te nebuni se tot omoar\ cu ma[inile pe [osea, unii violea-
z\, al]ii fur\... Nimic nou, nimic interesant. Oricum, r\ul e de-
parte, `n televizor.

Apoi, vin [tirile politico-sociale-economice, care s`nt cele
mai problematice. Trebuie s\ `nve]i s\ le decodezi mesajul
[i, ca s\ pricepi ceva, `n c`teva luni ajungi mai performant ca
faimoasa ma[in\ „Enigma” a nazi[tilor. Dup\ aceea rareori
mai ai probleme s\ descifrezi [tirea ascuns\ dup\ [tire. Pri-
cepi care s`nt prietenii [i du[manii fiec\rui post TV, radio sau
ziar, eventual [i cine `i e patron sau `l finan]eaz\. Regula de
baz\ e aceea c\ nimeni nu e obiectiv. Nici un canal media
din spa]iul românesc nu prezint\ informa]iile a[a cum o presu-
pun regulile deontologice. E drept c\ obiectivitatea e imposi-
bil\. Diferen]a e c\ unii o v\d ca pe o datorie, iar ai no[tri ca
pe o fudulie. „Presarii” no[tri [tiu cel mai bine cum se poate
manipula prin omisiune sau montaj tenden]ios. De fapt, ade-
sea am impresia c\ e unicul lucru pe care `l [tiu bine.

Apoi, mai s`nt [tirile `n care nu se ascunde dec`t pofta de
senza]ional. Ele nu spun nimic, dar s`nt zemoase ca specta-
col. Combinat\ cu morala (c\ci orice canal media are ceva
dintr-o curv\ c\lug\rit\), goana dup\ bombe media devine
comedie involuntar\. A[a s-a `nt`mplat recent cu o reporteri]\
cam din topor, dar pornit\ cu patim\ de predicator pe demo-
larea romanului lui Ovidiu Verde[, Muzici [i faze. Femeia a
f\cut praf mai `nt`i regulile jurnalistice, manipul`nd grosolan,
acuz`nd [i denun]`nd ca `n vremea proceselor staliniste. C`-
teva citate „hard” din Muzici [i faze, al\turate manualului `n
care e inclus un fragment din roman – altul, complet inocent –,
au dat impresia c\ manualul respectiv abia-[i poate `nchide
copertele din pricina erec]iilor i]ite din el. Cert e c\ manevra
a prins... o vreme, ca orice calomnie.

Inocen]ii ar fi putut lua u[or de bun\ pseudo[tirea de mai
sus. Profesioni[tii decod\rilor `[i vor fi amintit `ns\ c\ pe ace-
la[i post TV, acum mai mult\ vreme, s-au nimerit dou\ [tiri
de sear\ interesante mai ales prin asocierea lor. Una se re-
ferea la o adolescent\ ce fugise de-acas\ la iubitul ei, care
se l\sase de [coal\ [i `[i periclita viitorul. Recunosc c\ tonul
bl`nd-dojenitor al prezentatorului (sau prezentatoarei?) m-a
`nmuiat [i pe mine. Mi se fr`ngea inima de durerea mamei
care-[i vede fiica lipsit\ de experien]\ [i pornit\ pe c\i gre[i-
te. Uit`nd c\ rolul unei emisiuni de [tiri nu e s\ moralizeze, ci s\
informeze, eram gata s\-i laud pe oamenii \[tia, care „luase-
r\ atitudine”.

Dar n-am apucat. Am r\mas cu ochii a]inti]i `n decolteul u-
nei invitate din studio. C\ci se ajunsese deja la o alt\ [tire,
realmente interesant\: invitata [tirilor era una dintre actri]ele
ce au jucat `n primul film porno românesc, apoi se lansase
`ntr-o carier\ XXX interna]ional\ [i fusese nominalizat\ la
faimoasele premii Venus. Din spusele aceleia[i prezentatoa-
re de [tiri moraliste (sau s\ fi fost prezentator?), t`n\ra de
dou\zeci [i pu]ini ani putea reprezenta un model de succes
pentru to]i românii – adic\ toate româncele.

Clar: fetelor, nu fugi]i de-acas\ dup\ nu [tiu ce iubit! {i nu
mai citi]i c\r]ile alea cu prostii de care v\ `nva]\ azi la [coal\!
Nu-i frumos! Mai bine `ncerca]i o carier\ de star porno...
Altfel, pute]i ajunge [i mai r\u.

Poate chiar s\ prezenta]i [tiri la televiziuni române[ti.
Sau, Doamne fere[te!, s\ le face]i.

Interviu cu Florin Iepan, 
un „Michael Moore” al
documentarului românesc

Cum „te sim]i” ca decre]el?

M\ simt bine, dar am re]ineri s\
construiesc PR-ul filmului ple-
c`nd de la am\nuntul \sta. Ori-
care regizor bun de film docu-
mentar, care [tie ce vrea de la
un subiect ca \sta, ar fi f\cut un
film bun, f\r\ discu]ie...

Ideea filmului ]i-a venit
pentru c\ e[ti [i tu
decre]el?

Nu. Personal, ur\sc apeten]a `n-
c\ foarte mare a cinea[tilor ro-
mâni pentru subiecte din pe-
rioada comunist\. Dar `n 2000
eram convins c\ pot s\ fac do-
cumentar istoric la fel de bine
ca [i autorii din Occident. Su-
biectul a venit de la sine din
momentul `n care am [tiut cu
ce fel de film documentar o s\
am o [ans\ `n Occident.

~n film apar numai 20 de
persoane. C`te interviuri ai
realizat de fapt? Ce a
`nsemnat munca de
documentare?

M\d\lina Ro[ca, regizoarea se-
cund\, [tie mai bine dec`t mine
c`te interviuri s-au f\cut. Nu
cred c\ s`nt mai mult de 25 `n
total, pentru c\ filmarea a fost
foarte minu]ios preg\tit\ [i a
fost precedat\ de un research
sau casting de personaje cum
rar se face `n România.

Ce reac]ii te a[tep]i s\ ai cu
filmul? Spuneai c\ ]i-ai dori
dezbateri publice.

Dac\ filmul o s\ fie promovat
cum trebuie – [i s`nt convins c\
TVR -ul o s\ fac\ acest lucru –,
atunci impactul va fi aprecia-

bil. Pe de alt\ parte, dup\ pre-
miera româneasc\ de la Insti-
tutul Francez, am descoperit un
lucru pe care nu-l [tiam. Cu
foarte pu]ine excep]ii, politici-
enii, societatea civil\, ONG-u-
rile, „intelighen]ia”, liderii de
opinie [i chiar pu]inii diziden]i
pe care i-a avut România s`nt
tob\ de carte `n ceea ce-l pri-
ve[te pe Ceau[escu! Dup\ ’89,
to]i au m`ncat o p`ine bun\ de
pe urma acestui personaj. Para-
fraz`nd pe cineva, a[ spune c\
domniile lor s`nt foarte ancora-
te `n concret [i au lucruri mai
importante de f\cut dec`t s\ vad\
un film. La fel cum `i spunea
Michael Moore lui Bush la Os-
caruri, am s\ le spun [i eu lor:

„S\ v\ fie ru[ine, doamnelor
[i domnilor!!! Chiar la dum-
neavoastr\ `n familie s-au pe-
trecut drame `nfior\toare le-
gate de decretul care a interzis
avorturile `n 1966. Ave]i copii
care s-au n\scut datorit\ aces-
tui decret. S\ v\ fie ru[ine c\
nu vre]i s\ [ti]i nimic despre te-
roarea `n care au tr\it milioa-
ne de femei din ]ara asta [i c\
nu v\ intereseaz\ modul prin
care statul român, `mpreun\ cu
noi to]i, a trimis la moarte mii

de copii. Acesta este primul film
care documenteaz\ un aseme-
nea fenomen unic `n istoria o-
menirii. Shame on you!!!”.

Cu cinism mi s-a spus c\
lumea este preocupat\ de criza
ostaticilor români din Irak [i
mai pu]in de trecut. Din punc-
tul meu de vedere, aceea[i cla-
s\ politic\ [i aceea[i societate
care sacrificau individul `n fa-
voarea ra]iunilor de stat p`n\ `n
1989 `i vor sacrifica [i acum
f\r\ mil\ pe cei trei ziari[ti ro-
mâni [i pe `nso]itorul lor de
dragul acelora[i ra]iuni de stat.
S\ dea Dumnezeu s\ m\ `n[el
[i, p`n\ la urm\, eu s\ r\m`n au-
torul unui documentar cu un su-
biect pr\fuit, iar oamenii aceia
s\ scape cu via]\. B\sescu s\
fie nevoit s\ retrag\ trupele din
Irak [i s\ observ\m cu to]ii c\,
`n sf`r[it, `n România punem
omul deasupra intereselor de
stat. Atunci societatea româ-
neasc\ se va fi schimbat [i N\s-
cu]i la comand\. Decre]eii ar fi,
pe bun\ dreptate, un film inu-
til, oric`t de bine ar fi fost rea-
lizat, premiat [i distribuit `n toa-
t\ lumea. Dac\ nenorocirea o
s\-i loveasc\ pe acei oameni,
parc\ v\d c\ politicienii, ONG-

urile, societatea civil\ [i liderii
de opinie au s\ dea vina pe B\-
sescu, a[a cum o facem frec-
vent cu Ceau[escu. L\s`nd la o
parte indign\rile mele, s`nt con-
vins c\ acest film va fi un in-
strument formidabil `n lupta le-
gitim\ a femeilor din România
pentru drepturi egale cu b\rba]ii.

Cum a fost receptat filmul
`n afara ]\rii, unde,
tu spuneai, oamenii judec\
dup\ cli[ee?

Habar nu aveau de lucrurile pe
care le-au aflat din film, de[i
au v\zut multe documentare de-
spre Ceau[escu. S-au sim]it vi-
nova]i c\ au tolerat [i sponsori-
zat un regim politic pentru care
omul nu era dec`t o cifr\. Pe de
alt\ parte, i-a [ocat s\ desco-
pere o Românie a anilor ’60 [i
’70 liberal\, spumoas\ [i chiar
cospomolit\, pe care o vedeau
pentru prima oar\. Atunci [i-au
dat seama c\ noi, românii, nu
s`ntem ni[te creaturi de lag\r,
ci ni[te oameni ca [i ei, care au
trecut printr-o `ncercare teribil\.

Interviu de Iulia Blaga

„N|SCU}I LA COMAND|...” – UN DOCUMENTAR DESPRE DECRETUL 770

DECRE}EII... ~N FRAZE MEMORABILE

epuizate.” (Adrian
S`ngiorzan, medic
ginecolog)

„Nu i-am sim]it pe
b\rba]i `n apropierea
femeilor `n timpul
avorturilor, al na[terilor
sau c`nd femeile
aveau probleme
ginecologice. Nu [tiu
unde erau.” (Adrian
S`ngiorzan)

„Au fost dou\ categorii
de b\rba]i: b\rba]ii
buni [i b\rba]ii r\i.
B\rba]i gri, la mijloc,
n-am v\zut.” (Delia
Budeanu, fost\
prezentatoare la
Televiziunea Român\)

„Desigur, nu doresc s\
fiu nedrept nici cu
b\rba]ii. Dar, deoarece
acum nu se pune
problema s\
promov\m mai mul]i
b\rba]i pentru c\ acest
lucru e asigurat, de
aceea am subliniat
necesitatea ca, al\turi
de b\rba]i, femeile s\
ocupe un loc mai
important `n diferite
munci de conducere,
de jos p`n\ sus.”
(Nicolae Ceau[escu la
Conferin]a femeilor din
România, 1973)

„Copiii \[tia erau
foarte energici, vroiau
s\ r\zbat\, parc\ se

vedea c\ s`nt arunca]i
`n lume vr`nd-nevr`nd
[i c\ f\ceau tot ce e
posibil, de mici, s\
`nving\.” (Nadia Pop,
mam\ de „decre]el”)

„El era tat\l meu,
`ntr-un fel. Cred c\ [i-a
semnat lichidarea c`nd
a dat Decretul din ’66.”
(Lauren]iu {tef\nescu,
„decre]el”, a f\cut
parte din plutonul care
i-a executat pe so]ii
Ceau[escu)

„Dar dac\ nu era el,
nu eram nici eu azi,
nu?” (Ciprian Pop,
„decre]el”)

Un regim politic pentru care 
omul nu era dec`t o cifr\

Florin Iepan, `ncadrat de doi membri
ai echipei de filmare



AA fost odat\, a[adar, un p\pu-
[ar. Crescut `n Sankt Peters-
burg, a `nv\]at de la un ma-

estru al p\pu[ilor cum s\ `[i fac\
marionetele [i, mai ales, s\ le
dea via]\, fiind convins c\ le ]ine
cu sfori ca s\ nu fug\. Totul de-
spre Igor Fokin este poveste,
pentru cei ce nu au avut vreme s\
vad\ spectacolele p\pu[ilor sale
pe strada Brattle. Povestea o spu-
ne statuia pitic\, discret\, ferme-
c\toare `n felul ei. Dar [i oamenii
care, chiar dac\ nu l-au cunos-
cut, au auzit de el de la al]ii sau
poate au v\zut unul dintre cele
dou\ filme ce i-au fost dedicate.
{i parte din ea se g\se[te [i pe
site-ul-tribut www.igorfokin.com.

Ca orice legend\, [i a lui Igor
pare fantastic\. Ajuns `n Statele
Unite `n 1993, nu avea cu el de-
c`t p\pu[ile. Care au c`[tigat au-
dien]\, f\c`nd oamenii s\ se o-
preasc\ din drum, `n mijlocul zo-
nei agitate. Se spune c\ nu a du-
rat mult p`n\ a ajuns unul dintre
cei mai cunoscu]i p\pu[ari din
zon\. Dup\ `nc\ un an, so]ia [i
fiul l-au urmat `n America. Igor
sculpta singur marionetele, `nal-
te de cel mult treizeci de centi-

metri. {i le aducea de-
seori `n Square, ca s\

le lase se danseze
[i s\ c`nte,

p r in t re
al]i tru-

baduri ai zo-
nei. O vr\-

c jitoare,

Satchmo (copia lui Louis Arm-
strong), Egor, Petrosha [i Yasha
drept trei c`nt\re]i, Doo-Doo cel
cu nasul de flaut, numit a[a chiar
din cauza sunetului pe care `l scoa-
te – toate erau p\pu[ile lui Igor,
mereu „atr\g\toare” de spectatori.

IIggoorr  `̀[[ii  `̀nnddeepplliinnee[[ttee  vviissuull

S-a f\cut `ns\ c\ `n septembrie
1996 Igor a disp\rut, din cauza
unui atac de inim\, cur`nd dup\
ce ajunsese acas\ cu marionete-
le. Au trecut cinci ani (timp `n
care so]ia [i copiii s-au `ntors `n
Rusia) p`n\ ce Doo-Doo a fost
sculptat `n bronz [i a[ezat peste
drum de locul `n care Igor `[i pre-
zenta lumii p\pu[ile de obicei.
Artistul rus Konstantin Simun,
cel ce l-a transformat pe Doo-Doo
`n statuie, a fost sus]inut de Cam-
bridge Arts Council [i de alte
grupuri, [i mai ales de oameni
dornici s\ `i dea lui Igor locul
meritat `n Square. Doo-Doo cel
cu nas de flaut a devenit, dup\
cum o spune placa memorial\, re-
prezentantul tuturor arti[tilor str\-
zii din Cambridge [i nu numai.

Tot cam dup\ cinci ani, dou\
filme documentare au str`ns po-
ve[tile despre Igor [i p\pu[ile lui
la un loc. The Puppeteer al lui
Chris Schmidt [i Gary Henoch [i
The Story of Fenist al Yelenei
Demikovsky (ambele prezentate
la c`teva festivaluri) s`nt varian-
tele american\, respectiv rus\ ale
succesului p\pu[arului. Filmul
lui Schmidt [i Henoch urm\re[te
„`ndeplinirea visului lui Igor” –
cel c\ruia nu `i era permis s\ fie
p\pu[ar `n Rusia p`n\ la `ncepu-
tul anilor ’90 [i care a plecat `n-
spre Statele Unite cu o viz\ ne-

maiauzit\, pentru „o persoan\ ex-
trem de talentat\”. Yelena Demi-
kovsky, `n schimb, a reconstruit
via]a lui Igor `n paralel cu poves-
tea ruseasc\ despre [oimul Fenist.

A[a se face c\ Doo-Doo de
bronz st\ pe o piatr\, drept mar-
tor al m\runtelor legende urbane
americane. P\pu[ari, c`nt\re]i din
metrou sau de pe strad\, cer[e-
tori care `[i v`nd ziarul, circari.
Cu ei putem s\ `ntoarcem pop-cul-
tura (umbrela noastr\ s\pt\m`-
nal\) pe dos [i s\ privim [i `nspre
cultura popular\. Mai ales `nspre
folclorul urban, cu formele lui ce
par efemere, dar care se pot p\s-
tra, turnate `n bronz, ca o p\pu[\
ruseasc\. Sau `n poeme nescrise,
precum vom vedea s\pt\m`na
viitoare, al\turi de poe]ii slam.

pop-cultura teorie [i practic\
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Domnul savarin\

C `nd am r\spuns lupescului da [i ne-am `ntins c\su]\ de
h`rtie `n pagina a patra din „Supliment”..., mama a zis
iai, la ce-]i mai trebuie [i asta, o prieten\ din Germania

a zis uau, ce mi[to, `n sf`r[it ai dat lovitura, un adev\rat pri-
eten a zis na, `nc-o frecare de ment\, da’ iese o carte, un
profesor de la filosofie a zis mda, `ns\ a[tept ceva serios, un
coleg a zis ha, iaca furnicu]a h\rnicu]\, un amic a zis bre, e[ti
simpatic\, da’ n-ai miz\, alt amic a zis b\, mai bine desco-
per\ [i tu o savarin\, s\ r\m`n\ ceva dup\ tine. Le-am `nghi]it
pe toate, c\ci adev\rul nu poate a ne sup\ra: at`ta putem, a-
t`ta facem. Nu-i nici un bai; n-avem orgolii, suferin]e, a[tep-
t\ri sau iluzii. Pe de alt\ parte, vedem ca printr-un aspic bine
strecurat cum, de-a lungul secolelor, b\rba]i unul [i unul s-au
aruncat cu voluptate `n bra]ele muzei Gastreea [i-au pus la
rumenit nu doar mari scrieri despre arta cochin\ritului, ci, pre-
cum poe]ii, [i-au l\sat `nchipuirea s\ zburde [i au copt un
rondel aromat cu fri[c\, pufos [i zemos, nemurindu-[i pururi
numele. Asta-i povestea care, s\ recunoa[tem, ne-a fript
pu]in inima c`nd ne-a susurat-o perfid la ureche ultimul amic.
S\ te uite mult\ lume ca scriitor rafinat, dar s\ fii mereu pe
buzele, ba chiar `n gurile tuturor gastrofililor ca desf\t\toare
pr\jitur\. N\d\jduim c\ v-a]i prins deja despre cine e vorba.

S\-l scoatem a[adar pu]in din cuptora[ [i din forma lui de
con ondulat cu v`rful te[it [i s\-l `nsirop\m ni]el pe domnul
Anthelme Brillat-Savarin. O celebritate a vremii sale (s-a
n\scut `n 1755 [i a murit `n 1826). Neam de neamul lui din
mun]ii Jura s-a `ndeletnicit cu dreptul, a[a c-a luat-o [i el pe
calea magistraturii [i a ajuns avocat, apoi deputat `n Aduna-
rea Constituant\, apoi pre[edinte al unui tribunal civil, apoi
judec\tor la curtea de casa]ie, apoi primar al ora[ului Belley.
A sus]inut c`t a sus]inut fream\tul Revolu]iei, p`n\ c`nd Fran]a
l-a alungat. A peregrinat prin Elve]ia [i a gustat doi ani din p`i-
nea nu chiar amar\, de[i cam neagr\, a exilului la New York.
A revenit acas\ c`nd roata istoriei s-a `ntors [i, din 1797 p`n\
`n ultima clip\ a vie]ii, a tr\it `n lini[te [i pace. Nici Consulatul,
nici Imperiul, nici Restaura]ia, nici feluritele domnii ori r\z-
boaie, nici conspira]iile ori jocurile de culise, nici m\car marile
func]ii pe care le-a dob`ndit [i apoi le-a pierdut n-au mai putut
tulbura sufletul [i digestia acestui uria[ epicureu.

Zilele i-au trecut `n tihna scrisului [i a degust\rii celor pl\-
cute zeului Gaster. A publicat mult [i bine, [tiin]\ juridic\
pur\, dar gloria i-a venit dintr-o carte nea[teptat\, cu un titlu
care i-a l\sat pe to]i cu gurile c\scate: Fiziologia gustului. Me-
dita]ii de gastronomie transcendent\, oper\ teoretic\, istoric\
[i adus\ la zi, dedicat\ gastronomilor parizieni. Nu crede]i
c-ar fi momentul unui mic omag printr-un `ndemn la recitire?
O preafrumoas\ t\lm\cire `n român\ zace `n rafturi, datorat\
unei brave timi[orence, aflat\ acum peste ocean, savant\
plin\ de farmec, Doina Pa[ca-Harsányi: Fiziologia gustului,
Editura Meridiane, 1988, cu o prefa]\ (ce merit\ pomenit\) a
lui Dan Grigorescu. Lu`nd-o tihnit, foaie cu foaie, ca pe un
[trudel, am stat [i-am cugetat la `nc\ una dintre ciud\]eniile
mereu nea[teptatei Românii. Cum de a r\s\rit `n 1988,
printre creve]ii vietnamezi, fra]ii Petreu[, adida[i, nechezol [i
alte fine]uri o carte ca asta, nimeni nu poate da r\spuns.

C\ci auzi]i numai cum sun\ `n corul de chior\ieli ale bur-
]ilor române[ti de la 1988 patru dintre aforismele care str\ju-
iesc intrarea `n opul bravului fran]uz: „Soarta na]iunilor at`rn\
de felul `n care se hr\nesc”; „Spune-mi ce m\n`nci [i `]i voi
spune cine e[ti”; „Pl\cerea de a m`nca e cunoscut\ la toate
v`rstele, `n toate clasele, `n toate ]\rile [i `n toate zilele; ea se
poate `mbina cu toate celelalte pl\ceri [i r\m`ne cea din
urm\ s\ ne m`ng`ie de pierderea lor”; „Un desert f\r\ br`nz\
e ca o fat\ frumoas\ cu un ochi lips\”. Iar celor plini de venin
care ar zice c\ toat\ gloria lui Anthelme Brillat vine de la
pr\jitura inventat\ de el, le-om da spre lectur\ al IX-lea afo-
rism din cele XX: „Descoperirea unui nou fel de m`ncare face
mai mult pentru fericirea spe]ei umane dec`t descoperirea
unui nou astru”. Mai putem ad\uga ceva acestei cuget\ri?
Poate doar c`teva dintre ultimele cuvinte ale savarinului, ce
r\sun\ peste veacuri, p`n\ `n zilele noastre: „Templul Gastro-
nomiei, podoab\ a metropolei lumii, va `ntinde cur`nd spre
cer coloanele-i imense: glasul vostru va s\ r\sune `ntr-`nsul;
darurile voastre `l vor face mai bogat; iar de `ndat\ ce aca-
demia f\g\duit\ de oracole se va `ntemeia pe neclintita te-
melie a pl\cerii [i a necesit\]ii, voi, gurmanzi lumina]i [i co-
meseni cu har, voi ve]i fi membrii [i coresponden]ii ei. P`n\
atunci, `n\l]a]i c\tre cer chipurile voastre luminoase; `nainta]i
`n for]\ [i m\re]ie; universul gustului s-a deschis `n fa]a
voastr\”. Aferim!

LAMERICA
de CASIANA IONI}|

ARS  COQUINARIA
de ADRIANA BABE}I

Suplimentul lui JUP

Doo-Doo, statuia cu nas de flaut

Cambridge MA, Harvard Square: cum ie[i de
la metrou, vezi pancarte anti-Bush, oameni
care c`nt\ sau danseaz\, cer[etori ce `[i
v`nd revista. Traversezi de dou\ ori, l\s`nd `n
urm\ c`nt\re]i cu amplificatoarele aduse de
acas\ [i f\c\tori de magie ce au str`ns
gur\-casc\ `n jurul lor. {i, `n toat\ nebunia
locului, de pe partea cealalt\, te prive[te o

statuie. Trebuie s\ vrei s\ te ui]i `n jur ca s\
o g\se[ti. Are cam dou\zeci [i cinci de
centimetri [i arat\ a marionet\. Din bronz.
Coco]at\ pe un soclu de patru ori mai mare
dec`t ea. Inscrip]ia te l\mure[te un pic
(tradus\ liber aici): ~n amintirea iubitului
p\pu[ar / Igor Fokin / 1960-1996 / {i `n
cinstea tuturor arti[tilor str\zii.

Igor Fokin, un p\pu[ar rus ajuns `n ]ara tuturor posibilit\]ilorIgor Fokin, un p\pu[ar rus ajuns `n ]ara tuturor posibilit\]ilor
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Cer iertare!
„Fie ca minunea ~nvierii s\ ne d\ruiasc\
tuturor puterea de a merge `nainte [i de a ne
f\uri viitorul pe care ni-l dorim. Hristos a
`nviat!” – [i urma semn\tura persoanei care
mi-a trimis acest sms. Cert este c\ la biserica
din cartierul meu, la care am fost [i eu pentru
pu]in\ lumin\ din aceasta d\t\toare de via]\,
le-a dat unora „puterea” de a se bate pentru
ni[te „anafur\” sau cel pu]in asta cred c\ era,
oricum ceva sfin]it, pentru care se fluturau
bancnote de 50.000, iar la biseric\ at`]ia bani

`i d\ muritorul de r`nd doar pentru ceva care
i-ar putea salva sufletul f\r\ a fi nevoit s\
fac\ eforturi de bun\tate cre[tineasc\ fa]\ de
aproapele s\u. Dar nu-i judec, a[tept lini[tit
s\ iau lumin\ – [i nu judec nici sms-ul patetic
[i nelalocul lui pe care l-am primit eu [i
probabil `nc\ vreo cincizeci de persoane din
agenda telefonic\ a expeditorului...

Sau, ba da, `i judec pu]in pentru lips\ de
inspira]ie, prostie, pentru c\ `mi invadeaz\ [i
mie via]a cu mizeria [i g\l\gia lor `n aceast\
noapte care ar trebui s\ fie lini[tit\ pentru
to]i. {i-a luat lumea de o grij\ c\ a mai trecut
un post `n care a apucat s\ se spovedeasc\, s\
se sfin]easc\ [i s\ se umple de lumin\. Nu

v\d nimic `n jur mai
luminos, nici oameni,
nici locuri, dar poate
a[a s`nt eu, mai scep-
tic, mai c`rcota[ [i prea caut nod `n papura
credin]ei oamenilor `n Hristosul care a `nviat
pentru m`ntuirea noastr\. Am s\ m\ smeresc,
a[a cum smerit m-am uitat la decolteul
Andreei Marin, cu care era `mpodobit\ (ca s\
nu zic `nzestrat\) `n noaptea de Pa[te, [i am
s\ cer iertare (`n principiu, nu cuiva anume)
pentru p\catul de a judeca, de a g`ndi [i de a-i
ur` pe to]i ur`]ii din curtea bisericii care
scuip\, `njur\, `[i mamelesc prietenele [i fac
poante cristice. Hristos a `nviat!

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

LA  LOC  teleCOMANDA
de ALEX SAVITESCU

Sarmale `n foi
de [uvi]\

MM \ `ntrebam, vineri-s`mb\t\-duminic\, de ce, an de an,
televiziunile noastre [i-au f\cut un obicei ca, la fiecare
Pa[te, s\ difuzeze kilograme de filme cu tent\ religi-

oas\. Iisus a ajuns s\ fie prins `n ipostaze la fel de dese pre-
cum, Doamne iart\-m\!, Adrian Mutu pe vremea c`nd juca la
Chelsea. Am v\zut (sau, mai bine zis, am ales s\ nu v\d…)
c`teva zeci de filme despre M`ntuitor, pelicule poloneze, ita-
liene, spaniole, americane, române[ti, cu actori de prim\ m`n\
ori de second-hand, f\cute de regizori celebri sau de proas-
p\t-lansa]i, din en[pe mii de unghiuri, cu zeci de feluri de-a
relua povestea vie]ii lui Hristos.

Culmea e c\ `n febra programelor speciale de Pa[te au
intrat [i canalele de [tiri: spre exemplu, Realitatea TV a le-
gat, mistic, ou\le ro[ii de r\pirea ziari[tilor, inunda]iile din Ba-
nat de facerea sarmalelor [i, dac\ S\rb\torile ]ineau pu]in mai
mult, cred c\ l-am fi v\zut [i pe Ion Cristoiu asociat cu tehnica
secret\ de facere a cozonacului cu nuc\ sau pe Mircea Di-
nescu suprapus cu Drumul Golgotei. Colac peste pup\z\,
c`nd credeam c-am sc\pat de avalan[a simbolurilor „cu fa]\
uman\”, ap\reau, la [tirile din sport, diver[i antrenori [i fot-
bali[ti care se l\udau cum au ciocnit ei ou\le, cum „Mister”
(Dan Petrescu, despre el se povestea `n [tire) nu prea avea
chef de perpetuarea tradi]iei, sup\rat fiind pe juc\torii s\i, ca-
re pierduser\ `n Vinerea Mare partida cu Steaua; evident, nu
puteau s\ lipseasc\ at`t de originalele reportaje din restau-
rante, `n care juc\tori australieni sau antrenori italieni erau
pu[i s\ fac\ echilibristic\ fonetic\, folosind, `ntru `nc`ntarea
privitorului, sunete [i cuvinte ciudate pentru d`n[ii, precum
„pasc\” sau „miel”. Ceea ce devine de-a dreptul deprimant
este c\, iat\, p`n\ [i cronicarii de ziar ajung s\ scrie tot de-
spre Sfintele S\rb\tori…

Tsunami-ul pascal s-a mai lini[tit luni. Nu pentru c\ s-ar fi
s\turat domnii de la televiziuni de tradi]ii [i obiceiuri, ci pentru
c\ un eveniment politic de mare amploare a zguduit anali[tii
[i comentatorii: pre[edintele [i-a t\iat [uvi]a. {tirea, trebuie
s\ recunoa[te]i, e colosal\: este ca [i cum, `n urm\ cu [ai-
zeci de ani, Stalin ar fi ap\rut `n timpul Conferin]ei de pace
de la Ialta f\r\ musta]\; cine [tie, poate americanii [i britanicii
ar fi negociat cu totul altfel `mp\r]irea „ca[cavalului” geopo-
litic… Oricum, institu]ia de la Cotroceni a [tiut s\ exploateze
bine momentul, Traian B\sescu pun`nd `n m`na so]iei sale
foarfeca [i responsabilitatea acestui act, mai ales `ntr-o pe-
rioad\ `n care apar tot soiul de zvonuri st`njenitoare despre
[i cu „femeile din jurul pre[edintelui”. Seara de luni a rezer-
vat bomboana de pe tort: la Dan Diaconescu, pe OTV, tema
emisiunii a fost ceva de genul: „Pre[edintele [i-a t\iat [uvi]a”.
~ntr-adev\r, dac\ nu se f\cea [i o dezbatere public\ pe tema
pilozit\]ii de stat, ast\zi ne-am fi sim]it mult mai s\raci. Un
c`[tig din situa]ia asta avem totu[i: dac\ ar fi fost Ion Iliescu
`n locul lui B\sescu, pun pariu c\-i [i vedeam pe C\t\lin Ra-
du T\nase [i Monica Ghiurco transmi]`nd `n direct, „de la fa]a
locului”, t\ierea mo]ului.

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

AA m nostalgia unui bloc plin
de via]\, cu [edin]e ale aso-
cia]iei de locatari, cu amici

care vin s\ `mprumute zah\r [i
pensionari care te urm\resc pe
gaura cheii [i-]i trec la `ntre]inere
orice prieten ce te viziteaz\ [i r\-
m`ne mai mult de o or\. M-am
mai consolat uit`ndu-m\ pe www.
adb.ro, site-ul Asocia]iei Blocata-
rilor Români, ce prezint\ „via]a
de prin blocurile mioritice sau de
aiurea”. G\se[ti aici un bloc vir-
tual, cu toate problemele reale de
care se love[te orice „blocatar”
român. Oamenii se pl`ng [i a[-
teapt\ r\spunsuri: „V\ rog s\-mi
spune]i, care [ti]i, cea mai efici-
ent\ metod\ de a-l da `n g`t pe un
idiot de admin de asocia]ie care

m\ taxeaz\ cu o persoan\ `n plus
la `ntre]inere, pe motiv c\ acu’
vreo c`teva luni a v\zut pe cineva
intr`nd la mine `n apartament.
Unde s\ sun? Da]i-mi ni[te tele-
foane ceva sau adrese de gang-
steri s\-l sparg pe mo[ul \la ana-
gramat, c\ prea face pe legea lui.
S\ nu spun c\ pe scar\ e [i o «fa-
melie» bogat\ de ]igani (vreo
[apte-opt) [i numa’ trei pl\tesc la
`ntre]inere. Da]i-mi o sugestie ce-
va, c\ nu se poate tr\i `n Ro de
KKo. E penibil”. Sfaturile nu `n-
t`rzie s\ apar\: „S\ ai grij\ de a-
cum `ncolo, c`nd mai aduci pe
cineva pe la tine, spune-i lu’ \la
s\ se-nbrace `n martorii lu’ Ie-
hova sau ̀ n b\ie]i de la cablu... C\
atunci ’]i bag\ vigilentu’ admi-

nistrator zece-dou\zeci de per-
soane `n plus...”; „Fat\, du-te la
prim\rie, la rela]ii cu publicul [i
d\-l `n g`t pe derbedeul \la de
administrator. Administra]iile ]in
de prim\rii”. A se observa c\ toate
necazurile – calitatea blocurilor,
n\ravurile locatarilor [i datul `n
g`t – de la sistemul comunist ni
se trag. Iar `n acest context, ad-
ministratorii fac o figur\ aparte –
mici dumnezei peste o lume pe
care n-au creat-o, dar ]in s-o
administreze cu orice chip. {i

cum altfel dec`t prin „decrete”?
Nu conteaz\ cu ce, cum, numai
s\ fie scrise. Doar a[a au valoare
oficial\. Pe site-ul www.adb.ro
exist\ o interesant\ colec]ie de a-
semenea decrete, din care selec-
t\m [i noi c`teva. Citi]i-le cu a-
ten]ie. Nu mai au nevoie de co-
mentarii.

P`n\ una-alta, m-am hot\r`t
s\-mi mobilizez [i eu scara blo-
cului. Chiar acum m\ apuc de f\-
cut un afi[ pe care o s\-l lipesc
m`ine diminea]\ la intrare. Poate
iese vreo [edin]\.

~ncep s\ cred c\ eu nu am vecini. De scar\, vreau s\ zic. De un
an, de c`nd m-am mutat `n noul apartament, nu m-am `nt`lnit
cu nici un vecin adult, nu am auzit nici o u[\ tr`ntit\, nici o
ceart\, nici o manea `n apartamentele de deasupra sau `n cele
de dedesubt. Singurele forme de via]\ peste care dau frecvent
`n scara blocului s`nt ]`n]arii (nu au disp\rut nici c`nd erau
minus dou\zeci de grade afar\!; am r\mas de pomin\ `n toate
magazinele din jur cum str\b\team eu viscolul [i `ntrebam
dac\ nu au pastile pentru ]`n]ari), un c`ine care parc\-[i cere
scuze de fiecare dat\ c`nd d\ cu ochii de mine [i o feti]\
care-[i a[terne p\tura chiar la intrare [i-[i amenajeaz\ acolo
un fel de locuin]\ pentru p\pu[i. C`nd intru sau ies, trebuie s\
fac pa[i mari, cu un sentiment de jen\, ca [i cum a[ trece
nepoftit prin sufrageria cuiva. Habar n-am dac\ feti]a e din
blocul nostru. Uneori, mai ales noaptea, se aud ceva zgomote `n
apartamentul de deasupra, dar acestea ar putea fi de la
fantome. Voci de fiin]\ uman\ n-aud niciodat\.

Blocatarii

Bobo



Doris Mironescu

R omanul bistri]encei Ioa-
na Bradea con]ine o po-
veste de dragoste [i du-

reroas\ desp\r]ire – [i cui nu-i
place s\ citeasc\ romane de
dragoste? Mult-hulitul Love
story `[i g\se[te fani [i ast\zi,
ca s\ nu mai vorbim despre
Romeo [i Julieta, ̀ n orice ecra-
nizare. Numai c\ romanul se
nume[te B\g\u, cu un ter-
men apar]in`nd oralit\]ii stra-
dale, desemn`nd actul sexu-
al printr-o metamorfoz\ gra-
matical\ (conversiune) ca-
racteristic\ argoului. Deja
perifrazele mele ilustreaz\
dificultatea subiectului, dar
trebuie s\ insist pentru a
remarca faptul c\, `n sf`r-
[it, folclorul urban a de-
venit o surs\ real\ de in-
spira]ie pentru autorii ti-
neri, [i asta f\r\ a im-
plica o penibil\ reluare
a pove[tilor stupide cu
vampiri moderni sau
cum s-or mai fi che-
m`nd moroii de la o-
ra[. ~ns\ lexicul colo-
rat reprezint\ partea
cea mai dinamic\ a
limbii, de aceea e foarte
greu s\ creezi dura-
bil `n acest material.
Pe de alt\ parte, po-
ten]ialul expresiv al
termenilor desem-
na]i `n englez\ prin
expresia „four-let-
ter words” este i-
mens; a-l dezgropa
de sub oprobriul
lexicologilor este
un merit. Din a-
cest punct de ve-

dere, romanul Ioanei Bradea
reprezint\ deja un triumf.

OO  pprroovvooccaarree  pprrooffeessiioonniisstt\\
Ceea ce justific\ prezen]a cu-
vintelor (considerate) vulgare
`n paginile romanului este ine-
dita lui localizare. Protago-
nista, Andreea, este student\
[i lucreaz\, ca s\ se `ntre]in\,
la linia erotic\. Cea mai mare
parte a ac]iunii are loc la tele-
fon, este deci un fapt de lim-
baj, cu at`t mai pervers cu c`t
proiecteaz\ totul `n fantasm\
[i refuz\ concretizarea. La te-
lefon va `nt`lni t`n\ra o mul-
]ime de personaje a c\ror pre-
zen]\, de[i doar vocal\, ni se
transmite nou\, cititorilor, cu
o mare pregnan]\, ceea ce i-
lustreaz\ abilit\]ile de repre-
zentare ale romancierei. An-
dreea devine o {eherezad\ a-
parte, deoarece trebuie s\-i
`nt`rzie pe fir pe to]i clien]ii,
aliment`ndu-le curiozitatea,
stimul`ndu-le imagina]ia, ju-
c`ndu-[i rolurile. S\ nu se `n-
]eleag\ de aici c\ le spune po-
ve[ti. Fiecare apelant trebuie
curtat, cucerit, am\git, vor-
bindu-i pe `n]elesul lui, mu-
l`ndu-se pe fantezia sa adesea
[chioap\ [i temper`ndu-[i pro-
priile ironii. Publicul telefoa-
nelor erotice este ̀ n general ne-
cultivat, iar „telefonista” m\r-
turise[te c\-i gust\ pe Coltrane,
Kundera, Brumaru, Agopian
[i „Academia Ca]avencu”. De
aceea, prostia personajelor de-
vine pretext de spectacol, ca
[i pudorile [i impudorile lor.
Unul se m`ndre[te cu faptul
c\ e „mai separat dec`t oricine”,

Cum... Dumnezeu s\ scrii o cronic\ la un roman `n
care pe fiecare pagin\ te `nt`mpin\ f\loase cuvinte
de patru sau cinci litere, din acelea impronun]abile,
pe care [i DEX-ul se ru[ineaz\ s\ le primeasc\ `n
tezaurul lingvistic (asta `n ciuda valorii lor probante
pentru latinitatea

românei)? Savoarea unora dintre cele mai
importante pasaje din carte se datoreaz\ tocmai
infamantelor vocabule, care nu pot fi `nlocuite cu
puncte-puncte sau cu bip-uri, pentru c\, `n acest
caz, pagini `ntregi ar trebui s\ se transforme `n
lungi minute de ]iuial\. Dar este un astfel de roman
mai mult dec`t o simpl\ provocare?
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DUMNEZEU SE UIT|
LA NOI  CU  BINOCLUL

de EMIL BRUMARU hobbitul@@yahoo.com

„Aceasta este lucrarea fundamental\ despre comunismul românesc, o istorie foarte bine docu-
mentat\ [i extrem de clar\, care porne[te de la perioada de ilegalitate a Partidului Comunist Ro-
mân `n anii ’20, descrie crearea unui stat sovietic satelit `n anii ’40, ajunge la regimul poststalinist al
lui Gheorghiu-Dej, apoi la cel de antireform\, militant stalinist, al lui Ceau[escu [i la c\derea vio-
lent\ a acestuia `n 1989.” (Robert C. Tucker)

Din cuprins:
De ce o istorie a comunismului românesc? • ~n]elegerea stalinismului na]ional. Mo[tenirea socia-
lismului ceau[ist • O sect\ mesianic\. Partidul Comunist Român `n ilegalitate, 1921-1944 • Stali-
nismul dezl\n]uit, 1948-1956 • Undele de [oc ale Congresului al XX-lea al P.C.U.S., 1957-1960 •
Comunismul dinastic al lui Ceau[escu, 1965-1989 • Via]a de apoi a P.C.R. Ce s-a `nt`mplat cu
membrii de partid? 1989-2000

Vladimir Tism\neanu, Stalinism pentru eternitate. O istorie politic\ a comunismului românesc,
„Hors collection”, Editura Polirom, 416 pagini, 349000/ 34,9 lei

Editura EST, colec]ia
„Literatur\ contemporan\”,
2004

Ioana Bradea,
B\g\u

Molly Bloom scrie un roman
Trebuia

s\ transcriu...

D ormeam din ce `n ce mai pu]in, mai sub]ire, cam trei
ore din dou\zeci [i patru. Degetele `mi erau m`njite de
o cerneal\ crud\, acid\, p\truns\, `ncet-`ncet, p`n\ la

os, p`n\ la viscere, `ndurer`ndu-mi dorin]a de a le `mpreuna
`n rug\ciuni laice, scurte, disperate... Adunam cuvintele, cu
suspin [i mirare c\ mai exist\, c\ mai exist... c\ reu[esc, ia-
t\!, s\ mai tr\iesc o zi, o s\pt\m`n\, Doamne!, incredibil, `nc\
o lun\, ohoho... `nc\ un an!!! Via]a mea fusese v`ndut\ unei
patimi trufa[e, chinuitoare: s\ scriu, s\ `ncheg rapoarte su-
mare, dar exacte, despre ~ngeri! C`t de perfid m\ b\l\ceam
`n g`ndul c\ tocmai diavolul pl\tea cu bani grei timpul \sta
schingiuit de nesomn, hr\nit cu p`ine neagr\ [i cafea amar\,
f\r\ zah\r, timp `mb`csit cu fel de fel de medicamente exoti-
ce... ~nsemnam s`rguincios am\nuntele secundei, furi[at ori-
unde sim]eam c\ se `nt`mpl\ miracole, vor ]`[ni flaute, se vor
d\r`ma lemn\rii putrede cu geamuri ap\sate pe din\untru de
s`nii femeilor curioase s\ afle ce [i cum mai e pe afar\. M\
`ntorceam istovit la c\limara cu pere]ii gro[i, de sticl\ rece,
umpleam rezervorul de cauciuc al stiloului chinezesc, m`ng`-
indu-i cu ging\[ie pompa umflat\ setos. De mult nu m\ mai
sp\lam. Peste cerneala uscat\ se `ncleia deja alta proasp\-
t\. C\p\tasem un fel de m\nu[i sinilii. {i continuam, conti-
nuam, [optindu-mi nedumeririle, `nnobil`ndu-mi triste]ea `n li-
tere caligrafiate pe foi veline. ~ngerii nu erau preten]io[i, nu
doreau marea cu sarea, nici lacul cu caimacul, nu... ci izvorul
rotund, neclintit, cu prundul r\sp`ndit lin, artistic, cu niscaiva
nuferi orbitori plutindu-i pe suprafa]a neted\, lucioas\... Sluj-
ba[ con[tiincios, scrib vrednic, `ncovoiat ve[nic peste regis-
trele largi, cu mii de rubrici orizontale, verticale, ba [i de-a
curmezi[ul filei, spre z\p\cire [i umilin]\ ad`nc\, lucram nepo-
tolit de nimic, roboteam epuizat, sc\ldat `n sudori fierbin]i –
valuri le[ioase ce-mi op\reau pielea, mi-o jupuiau; carnea
s`nger`nd\ se freca, sub hainele mincinoase, se m\cina...
urma s\-mi ascund scheletul de nelini[tea celorlal]i, s\ vie]u-
iesc pudic, aparent vioi, `n mijlocul urbei `mpodobite cu s\r-
b\tori... Urechile `mi erau `nfundate, c\ptu[ite cu c`l]i de cea-
r\ mov, ochii extenua]i l\crimau vernil, n\rile se l\rgiser\ p\-
ros, gura r\t\cea, buimac\, [tirb\, pe-o fa]\ bolborosit\, cu
buzele mototol... Ridurile `[i dezarmonizau rafinamentul ve-
chimii austere sau, hm!, destr\b\late... se `ntret\iau aiurea,
nemaisemnific`nd dec`t debandad\ [i delir. {i-atunci? C\z-
neam `ntruna, nu m\ interesa finalul, eventuala pr\bu[ire,
ziua de adio, ora fatal\, clipa cu hai la groapa cu furnici, ele-
gia cu pa [i pusi... M\ angajasem, m\ prinseser\ `n eviden]\,
cu nume, prenume, locul na[terii, rena[terii, data p\r\sirii lichi-
dului amniotic, c\ldu], paradisiac... cu tata, mama, c\s\torit,
nec\s\torit, copii, p\p\dii, fluturi, melci... De fapt, presu-
punerile, zvonurile, l\b\r]\rile se `nmul]iser\ enorm. Ditamai
raftul cu volume cartonate ]eap\n de]inea orice: zidul de bo-
lovani de r`u, b\tut de lumin\, `mprejmuindu-mi copil\ria pier-
dut\ pe malul Nistrului, alipit\ imensului necunoscut... can-
tonul de la Meri[ani, cafeneaua (unde se juca biliard!) din
Curtea de Arge[, pavilioanele C.F.R. din Ciceu, halta din Bel-
ce[ti, casa d\r\p\nat\ din Ia[i, de pe Socola, alt\ cas\, `n
centru, cu o curte interioar\, castan, v`nz\tori de butelii, pros-
tituate pentru solda]i (una avea un picior de lemn [i era foar-
te c\utat\!), domni, doamne `n capoate lucioase, f`lf`ind des-
f\cute de emo]ie, `n taioare pocnind de [old\r\ria profeso-
ral\ [i de s`ni `n c\m\[i de for]\... sutiene blindate, `ncopciate
ermetic... ga[ca teatrului, iubirile dezastruoase... adolescen-
]a, sala de anatomie cu cadavrele injectate cu formol, `mbol-
n\virea netrebnic\, sanatoriul B`rnova, rezerva `n care se
murea, barbara bronhoscopie (`mbl`nzit\ perfid de cocaini-
zarea laringelui), iar\[i facultatea, ru[inea imens\ a poeziei,
Dolhasca (raiul maturiz\rii!), din nou Ia[i, Tamara, Tamara,
Tamara... fleo[c [i de la cap\t, copiii!!! Deodat\ mi se opri res-
pira]ia! ~ngerii `nf\[ura]i `n nimburi [i pene, cei c\rora le satis-
f\ceam pofta de secrete picante, de b`rfe dulci, de trucuri ter-
ciuite fin... ei, vizibilii, brusc invizibilii, ei, ei `mi impuneau, m\
`mpingeau s\ deschid c\r]ile autorilor uria[i [i s\ copii... s\
copii... s\ copii... Str\duin]a mea creatoare fusese z\darnic\.
Nimerit se cuvenea doar s\ transcriu...



Ap\rut `n anul 2002, romanul vine s\ confirme extraordinarul
succes pe care Amélie Nothomb `l cunoa[te `n Fran]a [i `n `n-
treaga lume. Originalitatea scriiturii ei const\ `ntr-un surprinz\tor
amestec postmodern de teme [i procedee ale literaturii actuale
cu procedee „retro” identificabile `n „povestirea” francez\ din seco-
lul al XVIII-lea, spre exemplu `n Povestirile lui Voltaire: ritm rapid
al desf\[ur\rii evenimentelor, economie maxim\ de mijloace,
care eludeaz\ orice „analiz\ psihologic\”, construind personaje f\r\
volum [i profunzime. Am putea spune c\ Amélie Nothomb creeaz\
o suit\ de mituri ale timpului nostru, printre care [i cel al autorului
asasinat de propriul personaj.

Amélie Nothomb, Dic]ionar Robert de nume proprii,
traducere de Irina Mavrodin, colec]ia „Biblioteca Polirom”,
Editura Polirom, 348 de pagini, 149000/ 14,9 lei

François

R ela]ia dintre ei se blocase atunci c`nd ea ajunsese la o
concluzie aparent complicat\: `n el coabitau un b\rbat
mediocru [i o femeie genial\; `n ea coexistau o femeie

mediocr\ [i un b\rbat genial. Cum am`ndoi se str\duiau – din
motive evidente – s\ suprime personajul parazitar, lucrurile
mergeau prost fiindc\ func]ionau pe jum\tate, pe sfert. {i, mai
ales, `nt`mpl\tor.

A[a `i descrisese Isabelle lui François – `n urma unui curs
scurt de psihoterapie aplicat\ la care fusese obligat\ s\ par-
ticipe – rela]ia lor care dura de c`teva luni [i care uimise micul
home `n care lucrau, de ani buni, am`ndoi. Totul `i desp\r]ea.
Isabelle era din Gruyère, François, din Congo; Isabelle era
sora-[ef\, François, un simplu infirmier Croix Rouge; Isabelle
avea responsabilit\]i civice (la care r\spundea NU din con-
vingere), François era un rezident f\r\ b\t\i de cap (al c\rui
r\spuns la chestiuni precum regularizarea statutului str\inilor,
traversarea ]\rii de c\tre camioanele fran]uze[ti, integrarea
european\ [i moneda unic\ era, oricum, NU {TIU).

„Nu [tiu” r\spunsese [i teoriei elaborate de Isabelle `n
cele dou\ s\pt\m`ni c`t durase cursul la Zürich. Lui François
`i era `ns\ de ajuns b\rbatul mediocru care se trezea dimi-
nea]a la 5, preg\tea micul dejun pentru Isabelle, scotea c`i-
nele ei la plimbare, cump\ra ziarul ca s\ afle Isabelle pe ce
lume tocmai se trezise [i o conducea la spital. Acolo intra `n
rolul celuilalt François, care r\spundea tuturor soneriilor de
pe etaj, c\ra toate t\rgile care trebuiau c\rate, a[ez`ndu-se
apoi blajin, `n col]ul lui, la raportul de gard\. Raport la care,
ce-i drept, b\rbatul genial din Isabelle ie[ea la iveal\. Isabelle
organiza, punea la punct, d\dea avertismente. Isabelle [tia ce
g`ndeau asistentele, pensionarii, apar]in\torii [i ac]iona ca a-
tare. Din spatele biroului ei `nalt [i dind\r\tul ochelarilor ro-
tunzi, Isabelle cerea explica]ii, le d\dea tot ea [i `ncheia plic-
tisit\ raportul. Uneori, rar, mai [i z`mbea, iar atunci François
`[i imagina din nou inimaginabilul.

~i pl\cuse Isabelle din ziua `n care fusese repartizat\ la
Providence. Era toat\ numai rotunjimi, `n costumul ei alb cu
pantaloni, cu fa]a ei l\ptoas\, cu ochelarii sferici, lipi]i de
frunte. Avea un aer trufa[ care lui François `i pl\cea mai pu-
]in. O ajutase pe [est, `n perioada de prob\, s\ `nve]e mici
tehnici locale pe care n-avea cum le [ti din [coal\ [i o aco-
perise adesea, f\r\ s\ bage cineva de seam\. Habar n-avea
`ns\ cum ajunseser\ s\ se combine – cu pu]in `nainte de
numirea ei ca sor\-[ef\ – [i primea ironiile celorlal]i cu un
z`mbet l\t\re] [i mai deschis dec`t era cazul.

Deschis `ncercase s\ fie [i la petrecerea de adio a Soniei –
poloneza care p\r\sea, cu u[urare, Elve]ia. St\tea departe
de Isabelle, ca `ntotdeauna. Turna `n pahare, debarasa me-
sele, servea, nu se putea ab]ine, c`nd auzi ni[te fr`nturi din
teoria zürichez\ pe care n-o asimilase `nc\: „...b\rbat genial
...femeie mediocr\”. Se apropie de fete, f\c`nd pa[i mici,
laterali [i, c`nd ajunse destul de aproape, din pozi]ia aceea
lateral\, z`mbi larg [i zise cu accentul lui congolez: „Tu nu e[ti
o femeie mediocr\”. Grupul compact helveto-canadiano-fran-
cezo-polono-român `l privi o clip\ mut [i apoi izbucni `n cel
mai r\sun\tor hohot care r\sunase vreodat\ pe culoarele de
la Providence. Un hohot care acoperi o clip\ soneria de ur-
gen]\, la care François se gr\bi, ca `ntotdeauna, s\ r\spund\.
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pentru c\ „eu s`nt n\scut, cres-
cut, tr\it `n Giule[ti, deci ar
trebui s\-mi plac\ muzica ]i-
g\neasc\, da’ io nu pot s-o
suport, m\ aude tovar\[ii mei
c\ ascult muzic\ din aia pro-
gresiv\ [i zice asta-i o t`mpe-
nie, zice ce-i asta muzic\ f\r\
vorbe?”. Altul, fermecat de
vocea telefonic\, trece la co-
responden]\ amoroas\ de a-
cest gen: „Bun\ iubito/ ~n
prima m-ia scrisoric\ pe care
]i-o d\ruesc ]ie, iubito, pot
s\]i spun c\, am ajuns cu bi-
ne, [i teaf\r, din toate puncte-
le, de vedere, am ajuns [i to-
tu[i m-am echipat [i m-am
a[ezat pe pat, ca, s\ `mi revin,
nu fiind c\, `mi era r\u, dar
s\-mi pot imagina cuvintele,
tale [i cu guri]a, aia a ta dulce
`]i v\d chipul `n ochii mei
cum se apropie” etc. Ca per-
sonajul s\ fie veridic, unele
virgule [i cratime nimeresc la
locurile lor, iar cuvintele orto-
grafiate gre[it s`nt tocmai a-
celea probabil necunoscute li-
ricului epistolier.

Ce deosebe[te cartea tine-
rei prozatoare de o alt\ `ntre-
prindere recent\ `n zona fier-
binte a limbajului vulgar, Piz-
de]-ul [i Letopizde]-ul lui A-
lexandru Vakulovski? Proba-
bil faptul c\ romanciera pu-
blicat\ de EST construie[te un
subiect de roman, ca [i destu-
le scene romane[ti, cu ajuto-
rul indispensabil al limbaju-
lui „verde”, `n timp ce basara-
beanul din Cluj pare c\ `[i
scrie jurnalul, neinteresat de
construc]ie, folosind `njur\turi
c`t mai dure pentru a-[i ex-
prima resentimentele, `n sti-
lul „Parazi]ii” [i „Luna ama-
r\”. Cum ne `nva]\ Umberto
Eco, pornografia `nseamn\ e-
talare excesiv\, nemotivat\ e-
pic, a sexualit\]ii. Din acest
punct de vedere, B\g\u nu
este pornografic, ci, cel mult,
provocator. Moravurile mult
prea permisive ale epocii
noastre o oblig\ pe autoare s\
scrie un astfel de roman ca s\
mai poat\ surprinde pe ci-
neva; `n urm\ cu o sut\ de
ani, romanul ei ar fi ar\tat mar-
ginea dantel\riei ascunse a e-
roinelor; `n urm\ cu dou\ su-
te, doar v`rful botinelor.

PPooeettiiccaa  uunnuuii  rroommaann
„„oobbsscceenn””
Un lung monolog alc\tuie[te
acest roman al unei singure
voci [i, ca [i `n cazul celebrei
Molly Bloom, acest monolog
serve[te la reconstituirea unei
istorii [i a unui personaj, mai
mult chiar dec`t la ilustrarea
modurilor `n care func]ionea-
z\ con[tiin]a. Important este
c\ romanul rezist\ chiar dac\
ignor\m, pentru moment, am-
balajul. Bine`n]eles, nu prin
„suavitatea” pove[tii de dra-
goste rezist\ el (abia asta ar fi
pornografie!), ci prin felul `n
care faldurile memoriei pro-
tagonistei se desfac `n cuprin-
sul lungului [i `nc`lcitului ei
monolog. Afl\m destule, de la
istoria familiei la simpatiile
politice ale Andreei, `n cursul
[oaptei toren]iale care com-
pune romanul, dar afl\m mai
ales momentele cheie ale iu-
birii ei cu Marius, nop]ile [i
dimine]ile, jena `nt`lnirilor de
dup\ desp\r]ire [i fierbin]eala
primei intimit\]i – `n aceast\
ordine! B\g\u este o frumoa-
s\ construc]ie epic\, folosind
abil [ocul trecerii de la regis-
trul tandre]ii la acela al vio-
len]ei verbale, dar oferindu-ne
`n acela[i timp pl\cuta sur-
priz\ de a `nt`lni, `n pagina fi-
nal\, ultima pies\ a unui edi-
ficiu care-[i v\de[te `n felul
acesta arhitectura subtil\.

~n afar\ de edificarea su-
biectului `ntr-un mod inteli-
gent, cartea Ioanei Bradea mai
prezint\ [i evidenta atrac]ie a
limbajului f\r\ perdea, scos
parc\ dintr-un (`nc\ inexistent
la noi) „dic]ionar de `njur\-
turi [i impreca]ii”, unul a c\-
rui lips\ protagonista o m\r-
turise[te – cu totul neconvin-
g\tor – la un moment dat.
Terminologia folosit\ la linia
erotic\ nu este hazlie `n sine
sau doar pentru c\ apare `n-
tr-un roman publicat de o
editur\ serioas\ precum EST.
~nt`lnirea dintre cuvintele ob-
scene [i lirismul memoriei
este relevant\ `n primul r`nd
estetic. De asemenea, naratoa-
rea se amuz\ s\ practice ana-
liza stilistic\ „pe bune” (ceea
ce ne `ncurajeaz\ s-o b\nuim,
`n lipsa altor preciz\ri, stu-
dent\ la Litere) [i s\ furni-
zeze nenum\rate exemple de
prostie de la clien]ii liniei fier-
bin]i. Astfel, B\g\u se arat\ a

fi o scriere cu un „humor” su-
perior, mai exact unul fi-
lologic. Andreea exploreaz\
hermeneutic limbajul interlo-
cutorilor s\i, `l reia [i `l `n-
toarce pe toate p\r]ile, rele-
v`ndu-i prostia sau subtilita-
tea, ori pe am`ndou\ deodat\,
ca `n pasajul urm\tor: „Bun\
seara, m\ numesc Alin, vreau
s\ facem sex `n direct [i a[
`ncepe prin a-]i da un cunillin-
gus.../ chiar [i dou\, v\ rog/
poftim?/ nimic, nimic... `n-
cepe mai departe prin a-mi –
ah, da! [i a[ `ncepe prin a-]i
linge interiorul [i apoi nu-l
mai ascult, z`mbesc cu gura
p`n\ la urechi, m-a omor`t iu-
bitul \sta cu infinitivul lui
lung, `mi ridic picioarele pe
peretele din fa]\, `l pip\i cu
t\lpile, ce chestie, s\ lingi cu
limb\ lacom\ [i buze `nfome-
tate, cu o pensul\ `nmuiat\ `n
culoare – interiorul – care in-

terior iubitule? al femeii, al
cubului, al casei? al sticlei,
poate, da’ dac\ e la mijloc un
fel de confuzie spa]ial\ [i ne
`nchipuim noi aiurea-n tram-
vai c\ a[a arat\ interiorul [i
abia t`rziu de tot descoperim
c\ parc\ ar sem\na cu spa]iul
\sta gol din afar\ parc-ar fi i-
dentice am`ndou\ `n fond”.

Intersectat\ de umorul dez-
inhibat al naratoarei [i de `n-
jur\turile savuroase ale fete-
lor de la linia erotic\, poves-
tea de dragoste nu e `n peri-
col de a deveni patetic\. Ioa-
na Bradea `[i permite s\ fie [i
liric\, s\ evoce, s\ treac\ de la
realitate la reverie [i de la as-
faltul marelui ora[ la gr\dini-
le copil\riei. Rezultatul ates-
t\, prin bog\]ia sa stilistic\, po-
ten]ialul unei prozatoare sur-
prinz\toare, a c\rei urm\toare
apari]ie avem motive s-o a[tep-
t\m cu ner\bdare.

Romanul Iarna decanului are o puternic\ `nc\rc\tur\ autobiografic\. Cele-
brul scriitor american Saul Bellow a venit la Bucure[ti `n 1977, `mpreun\ cu
so]ia sa Alexandra, originar\ din România, a c\rei mam\ se afla pe patul
de moarte la spitalul Elias. Alexandra, om de [tiin]\, este fiica profesorului
Dumitru Bagdasar, creatorul [colii române de neurochirurgie, [i a doctori]ei
Florica Bagdasar. Cuplul Bellow – alias so]ii Corde din roman – r\m`ne `n
Bucure[ti peste zece zile, p`n\ dup\ moartea [i incinerarea Floric\i
Bagdasar, av`nd de `ndurat toate priva]iunile, urm\rile [i frustr\rile dictaturii
ceau[iste. Experien]ele at`t de insolite tr\ite de o marcant\ personalitate ame-
rican\, picat\ pe nea[teptate `ntr-un crud regim totalitar [i `ntr-unul dintre cei
mai dezastruo[i ani ai acestuia, stau la baza romanului de fa]\.

Saul Bellow, Iarna decanului, traducere de Antoaneta Ralian,
colec]ia „Biblioteca Polirom”, Editura Polirom, 440 de pagini, 275000/ 27,5 lei
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PORTRETE TOMBALE
de SIMONA SORA

Ioana Bradea, autoarea unuia dintre cele mai bune debuturi
`n proz\ ale anului trecut



Interviu de Alex Savitescu

Se aude c\ Mircea Dinescu vrea s\
preia o echip\ de fotbal.
Dumneavoastr\ nu ave]i de g`nd s\
face]i lucrul \sta?

...Recunosc c\ `ntrebarea este cea mai
nea[teptat\, incredibil\ dintre toate care
mi s-au pus p`n\ acum `ntr-un interviu.
Nu v\d cum a[ putea fi patron. Cu at`t
mai pu]in al unei echipe de fotbal. Nu
pentru c\ n-a[ iubi fotbalul, m\ uit cu pl\-
cere la unele meciuri televizate – `n tine-
re]e am [i jucat fotbal. Deci nu am o cris-
pare intelectual\ fa]\ de acest fenomen.
~ns\ nu m\ pot imagina `ntr-o astfel de
postur\.

Este necesar ca scriitorul s\ fie o
„vedet\ cultural\”?

M\ tem c\ da. Mai cu seam\ `n zilele noas-
tre. Altfel, n-o s\-[i prea v`nd\ c\r]ile, ori-
c`t de bune. Dar a fi vedet\ cultural\ nu
este neap\rat spre binele literaturii. Vede-
tismul `ncurajeaz\ receptarea, nu [i cali-
tatea actului literar sau cultural.

~n acela[i timp, scriitorul trebuie s\
fie preocupat de rela]ia cu
alteritatea...

Nu faptul c\ scriitorul e preocupat de al-
teritate este deranjant. Trebuie s\ ne ocu-
p\m cu to]ii de alteritate. Dar preocu-
parea de tip vedetist presupune altceva:
presupune o aten]ie foarte mare asupra
spectaculosului, asupra mijloacelor de cap-
ta]ie, de seduc]ie a publicului, ceea ce nu
este `ntotdeauna `n avantajul literaturii,
`nc\ [i mai pu]in, al medita]iei.

M\ g`ndesc c\
scriitorul trebuie s\
compenseze prin
„ceva”. Chiar
dumneavoastr\
spunea]i c\,
ast\zi, influen]a
criticii literare sau
a revistelor de
profil a sc\zut
foarte mult...

Aici s`nt dou\ aspec-
te. Dac\ ne referim
la scriitor, la au-

torul de fic]iune, atunci a[ spune c\ el,
vr`nd-nevr`nd, trebuie s\ se adapteze pu-
blicului de ast\zi, ceea ce scriitorul din
anii ’60, ’70 [i ’80 nu prea f\cea. El `[i
rostea propriul mesaj, `[i juca rolul lui cu
cenzura [i cu publicul, producea un anu-
mit tip de complicitate. Publicul nu prea
era consultat `n aceast\ problem\. Dim-
potriv\, cei care f\ceau o asemenea con-
cesie publicului erau discredita]i `n
lumea literar\. Ast\zi ̀ ns\ nu se mai poate
proceda `n acest fel. Iar scriitorii cei mai
tineri de azi au `n]eles instinctiv, au cres-
cut `n aceast\ lume, se adapteaz\ automat
[i produc o literatur\ pe gustul unui
public mai larg. E foarte interesant, dup\
p\rerea mea, c\ ei nu vizeaz\ perfec]iu-
nea, fraza definitiv\, imaginea memora-
bil\ – veritabile criterii pentru literatura
din trecut.

Ei nu se mai `ntorc asupra a ceea ce
au scris...

N-a[ spune c\ nu se mai apleac\
asupra textului. N-a[ merge at`t

de departe. M\ g`ndesc c\
totu[i orice scriitor `[i res-
pect\ scrisul, se respect\ pe
sine [i trebuie s\ se `ntoarc\
asupra a ceea ce scrie; nu
cred c\ arunc\, pur [i sim-
plu, cuvintele `n pagin\ [i
paginile pe pia]\, `ns\ e e-

vident c\ nu `i mai intere-
seaz\ definitivul, memorabi-

lul, ci spontaneitatea, cursi-

vitatea, autenticitatea. Ei vizeaz\ provizo-
riul, un provizoriu care s\ fie adaptat, bi-
ne ]intit.

{i care s\-i pozi]ioneze c`t mai bine
pe „pia]a” literar\?

Da. Asta este una dintre schimb\rile im-
portante care s-au produs `n literatura
noastr\ contemporan\. {i nu s-a produs i-
mediat, ci abia acum, dup\ aproape 15
ani, prin textele publicate de Polirom [i,
`n genere, prin textele tinerilor.

„M\ tem c\ e nevoie de o redefinire a
condi]iei `nse[i a scriitorului”,
m\rturisea]i c`ndva. La ce anume v\
referea]i c`nd f\cea]i aceast\
afirma]ie?

Da. Cred c\ s-a schimbat pozi]ia scriito-
rului ̀ n noua societate, ̀ n curs de (re)con-
stituire. S-a schimbat totodat\ pozi]ia li-
teraturii. ~nainte, [tim cu to]ii, literatura
era un teritoriu de libertate m\rginit\, de
libertate `mbarcat\, singurul de acest fel
`n care se puteau spune unele adev\ruri
par]iale, jum\t\]i de adev\ruri. Mi-a-
mintesc c\, `n anii ’90, la Paris, am avut
o discu]ie `n contradictoriu cu Andrei
Pippidi, care spunea c\ jum\t\]ile de ade-
v\r `nseamn\, de fapt, jum\t\]i de min-
ciun\. Nu cred c\ se pot tran[a lucrurile
at`t de clar, pentru c\ a spune jum\t\]i de
adev\r `n anii aceia `nsemna ceva – at`t
pentru cei care ascultau, c`t [i pentru cei
care le spuneau. S`nt unul dintre oamenii
pentru care rezisten]a prin cultur\ `n-
seamn\ ceva; nu m-a[ gr\bi s\ arunc a-
cest fenomen la lada cu gunoi a istoriei;
am tr\it acea perioad\, [tiu cum se f\ceau
jocurile pe atunci. Ast\zi, evident, este
nevoie de imagina]ie pentru ca tinerii s\
priceap\ [i chiar s\ conceap\ un aseme-
nea fenomen. Dar, dac\ `n anii ’70 Ceau-
[escu ar fi fost l\sat s\-[i duc\ g`ndul
p`n\ la cap\t, am fi avut o minirevolu]ie
cultural\. El a fost `mpiedicat pur [i sim-
plu – nu prin spectaculos, prin refuzuri
nete, ci tacit; fiecare s-a opus `n felul lui,
a rezistat. A fost o rezisten]\ pasiv\ [i
eficace. Ce a reu[it s\ fac\ din proiectul
lui distructiv s-a datorat mai mult presiu-
nilor economice.

Nu este `ns\ aceasta spaima
genera]iei din care face]i parte [i mai
pu]in – sau chiar deloc – a tinerilor
scriitori?

Evident c\ scriitorii tineri de ast\zi nu-[i
mai pun asemenea probleme – [i e nor-
mal! Dar, `n acela[i timp, ei `n[i[i obser-
v\ c\, `n acest moment, a spune adev\rul
nu e suficient pentru a-]i asigura un in-
teres din partea publicului. Ba chiar po]i
ast\zi s\ spui orice; de multe ori, o min-
ciun\ spectaculoas\ este mai atractiv\
dec`t un adev\r oarecare. Rela]iile dintre
literatur\ [i adev\r s`nt u[or reductibile.

Literatura noastr\ a fost dominat\,
dup\ evenimentele din 1989, de
perioada „m\rturisirilor”... Se scrie,
`n continuare, bildungsroman,
jurnalele s`nt la mod\...

Da. Dup\ 1990, au fost ni[te ani `n care
s-a sim]it un gust al adev\rului direct, al
confesiunii, a tot ceea ce `nainte era im-
posibil. ~nainte era recomandabil\ „`nv\-
luirea m\iastr\”, confesiunea indirect\,
oblic\. Acum, dimpotriv\, se cere ime-
diate]e, autenticitate. Cred chiar c\ auten-
ticitatea de acum este mai puternic\ dec`t
autenticitatea interbelic\ – pentru c\ [i
atunci a fost un curent asem\n\tor, de la
Camil Petrescu la Mircea Eliade. Dar a-
cei autori erau `nc\ sub o comand\ este-
tic\, sub un imperativ estetic.

Cu toate acestea, celebrul de pe
acum Jurnal al lui Jeni Acterian a
f\cut furori...

Da, a f\cut furori, pentru c\ era printre pri-
mele care au intrat `n con[tiin]a public\,
postbelic\ [i postcomunist\. Dar, altfel, e
suficient s\ ne g`ndim care au fost autorii
citi]i de Jeni Acterian [i s\ ne d\m seama
c\, din perspectiva noastr\, acolo era un
alt fel de autenticitate.

Adic\ `[i l\sau o cu totul alt\
amprent\.

Asta ne face s\ ne g`ndim la relativitatea
autenticit\]ii. Noi `ntotdeauna m\sur\m
autenticitatea, chiar dac\ s`ntem con[ti-
en]i sau nu – dar noi, cei din interiorul li-
teraturii, nu putem s\ nu fim con[tien]i –,
`n raport cu conven]ia literar\ dominant\.
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interviu `ntrebarea moarte n-are
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REPERE:

Dac\ ar fi s\ ne `ntoarcem pu]in `n timp: c`t de „furios” era]i `n
clipele studen]iei?

P\i, eu nu am fost furios, nu mi-am putut permite asta, pentru
c\ am fost exmatriculat `n anul II de facultate din motive de
dosar. Iar chestia asta te marcheaz\! ~n 1958 a fost o mare
mi[care de epurare, mai ales `n r`ndul intelectualilor [i al
studen]ilor, o v`n\toare [i o teroare care te marcheaz\ [i nu
`]i mai las\ nici un gust pentru libertate sau revolt\. Cel mult
o revolt\ mocnit\, ascuns\, cu grij\, cu team\. Am fost `n
[edin]e `n care tineri nevinova]i erau „demasca]i” [i
sanc]iona]i pentru tot felul de lucruri, pentru vorbe sc\pate pe
coridor sau la toalet\. Nu am avut cum s\ fiu, din p\cate, un
student „furios”. Spre norocul nostru, a fost ultimul val de
teroare. ~n aprilie 1964 `ncepea un fel de prim\var\
româneasc\.

A fi vedet\ cultural\ nu este
neap\rat spre binele literaturii
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Aprecia]i, mai demult, c\ „rareori
debuturile s`nt `nt`mpl\toare, mai
ales `n epoca totalitar\”. Cum s`nt
acestea `n epoca „posttotalitar\”?

Depinde de ce debuturi vorbim. S`nt de-
buturi `nt`mpl\toare, adic\ ni[te veleit\]i
sus]inute financiar, de veleitari cu mij-
loace. Exist\ `ns\ [i debuturi „propriu-zi-
se”. P\rerea mea este c\ debuturile de a-
cum s`nt mai autentice dec`t cele de dina-
inte, pentru c\, atunci, foarte mul]i tineri
se aruncau `nspre literatur\, sim]ind c\
acolo se putea spune ceva interzis. Era un
mod de a ie[i din sistem, c`t de c`t, de a
sc\pa de presiunea sistemului. Astfel c\
foarte mul]i oameni cu voca]ie de ingi-
ner, contabil s-au trezit litera]i, pentru c\
au r`vnit la aceast\ form\ de autonomie,
de libertate, de excep]ie p`n\ la urm\. Au
]inut mult la climatul de excep]ie pe care
literatura `l oferea. Acele acte inaugurale
erau devia]ii, nu erau normale. Dac\ ne
uit\m `n urm\, cred c\ d\m peste multe
cariere literare formate prin deviere. Or,

ast\zi exist\ realmente posibilitatea [i
libertatea de op]iune. Un t`n\r poate alege,
dac\ e dotat, [i alte cariere, alte tra-
iectorii mult mai ofertante, mai avanta-
joase; iar pe de alt\ parte, concuren]a li-
terar\ e mult mai dur\.

Asta ar fi [i diferen]a `ntre genera]ia
’80, at`t de apropiat\ dvs., [i cea din
zilele noastre?

Nu m-am g`ndit la acest aspect. Evident,
este o diferen]\ `ntre genera]ia anilor ’80
[i cea de ast\zi. Se va vedea c\, o dat\ cu
trecerea timpului, pr\pastia se va l\rgi.
Chestiunea asta desigur c\-i va contraria
pe optzeci[ti, care au avut [i au `n conti-
nuare tendin]a s\ anexeze tot ce vine du-
p\ ei...

Ce a `nsemnat cercul „tinerilor
furio[i ai anilor ’80”, dup\ cum l-a]i
definit?

Asta chiar nu `mi amintesc! Se poate, da!
Nu mai recunosc formula, probabil pen-

tru c\ ei nu mai s`nt nici tineri [i nu mai
s`nt nici furio[i. Furio[i s`nt al]ii ast\zi.
~n clipa `n care o mi[care sau o promo]ie
prime[te aceast\ titulatur\, ea deja a `n-
cetat s\ mai fie astfel [i `nseamn\ c\ se
anun]\ o alt\ mi[care `n subteranele vie]ii
literare. M\ `ntreb `ns\ dac\ diferen]a `ntre
genera]ia ’60 [i genera]ia ’80 este at`t de
mare din perspectiva genera]iei 2000.
Cred c\ op]iunea deviat\ de care vorbeam
a fost mai mare `n anii ’60 dec`t `n anii
’80, pentru c\ `n anii ’80 ap\ruser\ deja
tot felul de restric]ii; literatura nu mai era
at`t de ofertant\ ca `nainte.

„Apari]ia unei c\r]i se `nscrie `ntr-o
ordine a miraculosului.” L\sa]i s\ se
`n]eleag\ c\ momentul apari]iei edi-
toriale ]ine [i de un joc al
hazardului...

S`nt at`tea piedici care pot ap\rea `nain-
tea apari]iei unei c\r]i, at`tea erori se pot
produce. Depinde foarte mult [i de re-
la]ia autorului cu editorul. Aveam `n
minte, probabil, c`nd am spus asta, o anu-
mit\ carte, ca s\ `mi permit extrapolarea
respectiv\. C`t\ vreme nu mai exist\ o-
preli[ti oficiale, apari]ia c\r]ilor este un
fenomen normal. Aceast\ normalitate
risc\ s\ conduc\ la o bagatelizare. Nu tre-
buie, cred, s\ rat\m caracterul de eveni-
ment al apari]iei fiec\rei c\r]i bune. E un
miracol de care trebuie s\ [tim s\ ne
bucur\m!

A]i mai accepta, ast\zi, s\ prelua]i
destinele unei edituri?

P\i, dup\ Univers, am mai acceptat o dat\,
cu Paralela 45: am fost acolo, am f\cut
un program de literatur\ str\in\ [i de stu-
dii socio-umane care, peste un an, urma
s\-[i dubleze volumul. ~n loc s\ se dez-
volte acest program, s-a diminuat, iar a-

ceast\ decizie s-a luat din ra]iuni de eco-
nomie. Ceea ce m-a f\cut s\ m\ retrag,
pentru c\ nu-mi mai recuno[team proiec-
tul. Marea problem\ a editurilor noastre
o reprezint\ difuzarea. S`nt doar dou\,
dup\ [tiin]a mea, care au rezolvat-o `n-
tr-un mod rezonabil: Polirom [i Humani-
tas. Celelalte sufer\ cronic de aceast\ in-
suficien]\ a re]elei de difuzare.

C`t de riscant este pariul pe care `l
face]i cu revista „Cuvântul”?

Am acceptat acest pariu. Am reu[it, cred,
s\ repozi]ionez revista, s\-i stabilesc un
alt loc `n peisaj. Dup\ un an de activitate
mi se pare c\ nu e pu]in lucru. {i aici a-
pare aceea[i problem\ a distribu]iei. Re-
vista este la m`na Rodipet-ului – o socie-
tate incontrolabil\: nu [tii niciodat\ unde
ajunge revista [i unde nu ajunge. Am nu-
meroase semnale, mai ales din vestul ]\-
rii, cum c\ acolo nu se g\se[te.

Nu este suprasaturat\ pia]a
publica]iilor culturale, `n acest
moment?

Este supra-suprasaturat\. Pe de o parte
exist\, evident, o supraofert\. Pe de alt\
parte, trebuie s\ admitem c\ interesul pu-
blicului a sc\zut. Publicul acesta este `n
continu\ restr`ngere [i atunci faptul c\ noi
`l bombard\m `n continuare cu reviste
literare arat\ o form\ de superb\ [i in-
con[tient\ inadaptare la situa]ia din te-
ren. S`nt mai degrab\ pesimist `n pri-
vin]a viitorului lor.

Spunea]i c\ timpul pe care l-a]i
investit `n c\r]ile altora a fost timp
pierdut pentru c\r]ile proprii. S-a
inversat acest raport?

Nu! Nu s-a inversat deocamdat\, dar se
va inversa `n cur`nd...

Destui colegi de-ai mei 
nu-[i mai schimb\ discursul

C`t de mult s-a schimbat, prin prisma experien]ei dvs.,
rela]ia profesor-student, `n compara]ie cu acea
perioad\? Spunea]i c\ nu crede]i c\ a fi profesor ast\zi e
altceva dec`t a fi fost profesor ieri.

E o `ntrebare foarte bun\. ~n principiu, profesorul trebuie s\-[i
`nnoiasc\ mereu discursul. Aici s`nt de f\cut c`teva comen-
tarii. Hai s\ ne `ntoarcem la `nceputul anilor ’90 [i apoi s\ re-
venim dup\ 2000. ~n anii ’90, profesorul trebuia s\ `[i schimbe
discursul dac\ cel ]inut `nainte nu a fost unul profesional, da-
c\ nu a spus ce trebuia s\ fi spus studen]ilor. Cred c\ au fost
mul]i profesori care au ]inut un discurs ok, care au spus ce
trebuiau s\ [tie studen]ii – [i ace[ti dasc\li nu trebuiau s\ [i-l
schimbe. Spun c\ s`ntem `n anii ’90 pentru c\ atunci se im-
punea schimbarea de ordin ideologic. Eu unul, m\rturisesc,
nu am schimbat nimic. {i nici Manolescu nu cred c\ a
schimbat ceva, pentru c\ nu avea ce! Dar acum, `n anii 2000,
se pune o alt\ problem\: problema unei `nnoiri care ]ine de `n-
noirea profesiei `nse[i, metodologic\, de perspectiv\. Din-
colo de presiunea ideologiei sau a unei mode, lucrurile se
schimb\ `n c`mpul nostru [i evident c\ [i discursul profe-
sorului trebuie s\ se schimbe. Constat `ns\ cu triste]e c\ des-
tui colegi de-ai mei nu-[i mai schimb\ discursul. R\m`n
fixa]i `n proiectul lor ini]ial, ceea ce este nepl\cut.

V\ referi]i la faptul c\ nu au alte referin]e bibliografice,
dec`t cele din anii de formare?

~n mare, da, la asta m\ refer.

`ntrebarea moarte n-are interviu
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~n prezent
este profesor
la Facultatea
de Litere a
Universit\]ii
din Bucure[ti,
[ef al catedrei
de Teoria
literaturii. 
A debutat `n
revista „Con-
temporanul”
(1959), cu un
articol despre
Ideile lui
Stendhal de
Tudor Vianu.
Primul s\u
volum este o
selec]ie din
cronicile lite-
rare tip\rite
`ntre 1966 [i
1999 [i se
intituleaz\
Genera]ie [i
crea]ie (1969). 
A mai publicat:
Critic\ [i
profunzime,
1974; Iden-
tific\ri, 1977;
Albert Bé-
guin-Marcel
Raymond (`n
colaborare cu
J. Hillis, Geor-
ges Poulet,
Jean Staro-
binski), Paris,
1979; G. C\-
linescu [i
„complexele”
literaturii
române, 1981,
ed. a II-a,
Editura
Paralela 45,
2002; Dic-
]iunea ideilor,
1981; Intro-
ducere `n
opera lui B.
Fundoianu,
1984; Singura
critic\, 1986.
Este membru
al Uniunii
Scriitorilor din
România [i al
PEN Clubului.
Director al re-
vistei „Cu-
v`ntul” (din
2004). 
~n 2003 a fost
distins de Gu-
vernul Repu-
blicii Brazilia
cu Ordinul Na-
]ional „Crucea
Sudului”
pentru promo-
varea culturii
[i literaturii
braziliene,
devenind
„Comandor al
{tiin]elor [i al
Literelor”.

REPERE:

A]i avut profesori celebri, c`t de
mult v-au influen]at ace[tia?

{i-au l\sat amprenta, mai ales cei doi
„mari”, pe care i-am frecventat at`ta c`t
am putut: Vianu [i C\linescu. Vianu este
mult mai important ca profesor dec`t
C\linescu, care era o figur\ fabuloas\.
Trebuie spus c\ „taifunul” c\linescian
era unul bine preg\tit, cu toat\ recuzita
necesar\: cu ropote, cu sc`ntei, cu str\-
fulger\ri. Dar ce spectacol! Am mai a-
vut [i al]i profesori remarcabili: Egdar
Papu, Savin Bratu, Zoe Dumitrescu-Bu-
[ulenga, Mihai Pop. Dar profesorul care
m-a influen]at cu adev\rat, adic\ a exer-
citat asupra mea o influen]\ integral\ –
intelectual\ [i uman\ – a fost Marcel
Raymond.

Cassian Maria Spiridon
[i Mircea Martin, doi
[efi de gazete literare –
una de „provincie” [i
alta de „centru”
(Zilele „Convorbiri
literare” 2005)



„Suplimentul de cultur\” v\
propune o anchet\ dedicat\
tinerilor cercet\tori rom=ni
specializa]i `n istoria recent\ a
Rom=niei. Titluri precum
Banalitatea r\ului sau Ziua care
nu se uit\ s-au bucurat de
succes, sco]`nd la lumin\ o zon\
aparent f\r\ priz\ la publicul larg:
cercetarea istoric\. Marius Oprea,
Stej\rel Olaru, Adrian Ciofl=nc\
s`nt doar c`teva dintre numele
foarte cunoscute de „istorici
recen]i”.

Chestionarul „Suplimentului”:
1. Considera]i c\ face]i parte
dintr-un nou „val” de cercet\tori?
V\ distan]a]i `n vreun fel (dac\ da,
cum anume?) de genera]iile mai
`n v`rst\? 2. Cum a]i ajuns s\ v\
ocupa]i de temele care v-au adus
notorietatea? 3. C\r]ile la care a]i
lucrat s-au v`ndut `n libr\rii, de[i
lucr\rile [tiin]ifice nu se
adreseaz\, de regul\, unui public
larg. Cum v\ explica]i faptul c\
munca dumneavoastr\ este,
`ntr-un anume sens, „vandabil\”?
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Cercet\torul recent

Fost jurnalist la „România Liber\” (2001-2003), edi-
torialist la „Ziua” (2004), Marius Oprea este, din 2000,
director de programe la Institutul Român pentru Istorie
Recent\.

~ncep`nd cu 1999, a fost consilier al senatorului
Constantin Ticu Dumitrescu, `n problema elabor\rii
Legii accesului la dosarele Securit\]ii.

Marius Oprea a fost cercet\tor `n cadrul mai mul-
tor [antiere arheologice (Sarmizegetusa, Histria etc.),
iar din 1994 a pornit ac]iunile de deschidere a arhive-
lor Securit\]ii, fiind primul cercet\tor civil al acesto-
ra. A ini]iat constituirea primei s\li de lectur\ `n in-
cinta acestor arhive.

Volumul s\u Banalitatea r\ului. O istorie a Secu-
rit\]ii `n documente (1949-1989) a primit Premiul A-
socia]iei Editorilor din România pentru cea mai bun\
carte de istorie a anului 2002.

Sub semn\tura lui Marius Oprea au mai ap\rut vo-
lumele: Plimbare pe uli]a tipografiei (Ed. Funda]iei
Culturale Române, Bucure[ti, 1996), Ziua care nu se
uit\: Bra[ov, 15 noiembrie 1987 (coautor, Ed. Polirom,
Ia[i, 2002), Securi[tii Partidului (coordonator [i co-
autor, Ed. Polirom, Ia[i, 2002), Mo[tenitorii Secu-
rit\]ii (Ed. Humanitas, Bucure[ti, 2004).

REPERE:Acest regim i-a `nc\l]at `n pantofi
[i le-a dat apartamente la bloc
Marius Oprea

1, 2, 3: Sincer s\ fiu, nu m\ mai pot
considera t`n\r. Bat deja spre 41 de
ani. ~n calitate de director de pro-
grame la Institutul Român de Isto-
rie Recent\, am reu[it s\ public c`te
ceva – c\r]i ale mele [i ale prieteni-
lor, majoritatea la Editura Polirom –,
dar „lumea academic\”, dup\ cum li
se spune domnilor de la arhivele sau
facult\]ile de istorie din România,
nu m\ ia `n considerare ca atare. Nici
nu m\ mir – eu m\ preocup de cer-
cetarea abuzurilor regimului comu-
nist, pe c`nd ei vorbesc tot timpul
despre meritele acestui regim, care
i-a `nc\l]at `n pantofi [i le-a dat a-
partamente la bloc.

Acum a[ vrea s\ v\ spun de ce
am devenit istoric. ~n perioada [co-
lii generale, apoi `n liceu, apoi `n fa-
cultate, visul meu era cam a[a: s\
g\sesc multe oale uitate de oameni
[i Dumnezeu. Am [i g\sit uneori –
de pild\, chiar sub o p\tur\ de iarb\
[i mu[chi, `n Mun]ii Mehedin]iului.
Dar aceste `nt`mpl\ri s`nt rare `n
via]\. Din p\cate, arheologia mi-a
r\mas doar ca patim\ – ca vis.

Nu s`nt eu primul vinovat. Poate
m-a schimbat moartea tat\lui, acel
moment `n care a trebuit s\-mi dez-
grop bunicul pentru a-l pune pe ta-
t\l meu `n loc, poate altceva. Poate
mun]ii, poate triste]ea, poate istoria
cea adev\rat\ a trupurilor noastre
prea pieritoare, de care am aflat prea
mic [i necopt fiind. Nimic nu se com-

par\, de pild\, cu senza]ia pe care
am tr\it-o purt`nd mult\ vreme un
ciob neolitic `n buzunar. Am desco-
perit acea mic\ a[ezare la v`rsta de
zece ani. ~nt`mplarea m-a f\cut istoric.

Moartea tat\lui, fost locotenent-
colonel `n armat\ [i loc]iitor politic
al unei unit\]i `n care erau executa]i
cei condamna]i la moarte, mi-a schim-
bat, `ntr-un fel, destinul. M-am l\-
sat de arheologie, de[i puterea mea
de a `n]elege arta p\m`ntului cred c\
era mare. Dup\ 1989, am p\r\sit mun-
]ii, dealurile, arheologia [i m-am f\-
cut v`n\tor – f\r\ `ns\ s\ am arme,
ci doar cuvinte. Cred c\ istoricii a[a
s`nt. Adev\ra]ii istorici. So]ia mea,
Ioana, spune c\ e minunat s\ fii is-
toric. A[a e.

Un dosar realizat de Emilia Chiscop
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Cristina [i Drago[ Petrescu
1. Da, ne consider\m parte a „noului val”
de cercet\tori specializa]i `n istoria re-
cent\ a României. Credem c\ ne distan-
]\m de genera]iile mai `n v`rst\ prin ac-
centul pe care `l punem pe interdiscipli-
naritate. ~n general, abord\rile clasice se
concentreaz\ pe dou\ `ntreb\ri funda-
mentale: (1) C`nd a avut loc un eveni-
ment? [i (2) Cum s-au petrecut lucrurile?
Asemenea `ntreb\ri genereaz\ r\spunsuri
preponderent descriptive. ~n viziunea
noastr\, o a treia `ntrebare este [i mai im-
portant\, anume: De ce a avut loc acel e-
veniment? Cu alte cuvinte, explica]ia cau-
zal\ trebuie s\ ocupe un loc central `n re-
construc]ia unor evenimente istorice. Ex-
plica]ia cauzal\ `ns\ reprezint\ un de-
mers mai dificil, deoarece aceasta nece-
sit\ cuno[tin]e aprofundate din discipli-
nele „`nvecinate” cu istoria: [tiin]e poli-
tice, sociologie istoric\ [i antropologie
social\. Pentru moment, cei mai mul]i
dintre istoricii români specializa]i `n isto-
rie recent\, inclusiv din genera]ia t`n\r\,
public\ `n special surse (documente), `n
timp ce marile monografii [i sinteze conti-
nu\ s\ fie scrise de speciali[ti din Occi-
dent. ~n acest fel, istoria recent\ româ-
neasc\ nu are, practic, [anse de a ie[i din
provincialism [i a „intra `n Europa”. R\-
m`ne de v\zut `ns\ dac\ „noul val” va reu[i
s\ fac\ „valuri”.

2. Am ales s\ ne ocup\m de istoria re-
cent\, adic\ de „scurtul secol XX” (1918-
1989), pentru c\, `n opinia noastr\, f\r\ a
`n]elege acest trecut recent, nu putem `n-
]elege ce se `nt`mpl\ `n societatea noas-
tr\ actual\. De ce s-a pr\bu[it sistemul
democratic interbelic românesc? Cum a
fost posibil ca Holocaustul `n România
s\ fie dus la `ndeplinire nu de c\tre un
regim fascist, ci de c\tre o dictatur\ mi-
litar\ care a avut sus]inere popular\? Cum
a reu[it comunismul românesc s\ evite
destalinizarea [i, implicit, reformarea trep-
tat\ a sistemului? De ce nu a existat o di-
siden]\ semnificativ\ `n perioada comu-
nist\? A trecut România printr-o revolu-
]ie `n 1989? De ce tranzi]ia democratic\
din România a fost at`t de sinuoas\ [i trau-
matizant\? Dac\ vom reu[i s\ r\spundem
`n mod satisf\c\tor la aceste `ntreb\ri,
poate c\ românii vor avea mai pu]ine pro-
bleme identitare, iar fantomele trecu-
tului vor `nceta poate s\ ne mai b`ntuie.

3. ~n ceea ce ne prive[te, am ales s\
scriem, `n principal, `n limba englez\ [i
s\ public\m `n str\in\tate, av`nd astfel
[ansa unui public mai numeros, dar [i
mai specializat. Lucr\rile academice au-
tentice nu vizeaz\ nic\ieri `n lume pu-
blicul larg, de nespeciali[ti. Ele pot avea
[i un succes de libr\rie `n cazul `n care tra-
teaz\, spre exemplu, un r\zboi `n desf\-
[urare. ~n România, `n mod paradoxal,
exist\ `nc\ – `n m\sura `n care bugetele o
mai permit – un public interesat de is-
toria recent\ care dep\[e[te cercul re-
str`ns al speciali[tilor. Din p\cate, lucr\-
rile vandabile s`nt, `n general, cele care
se pretind a dezv\lui „marile secrete” ale
poli]iei politice, ale nomenclaturii sau
ale serviciilor de spionaj. De cele mai
multe ori, jurnalismul academic – care
`mbin\ informa]ia de specialitate cu fic-
]iunea [i cu subiectivismul extrem – se
vinde mai bine dec`t o carte de strict\
specialitate. Cum noi nu scriem astfel de
lucr\ri, c\ut\m, pe c`t posibil, s\ ajun-
gem la publicul interesat de temele noas-
tre de cercetare, chiar dac\ acesta se afl\
`n afara grani]elor României.

Stej\rel Olaru

1. Niciodat\ nu m-a preocupat aceast\
problem\. ~ntotdeauna am privit lucru-
rile doar prin prisma competen]ei. Re-
la]iile pe care le am cu cercet\torii care
apar]in genera]iilor mai `n v`rst\ au
pornit, ̀ n general, din nevoia mea de cu-
noa[tere. Am avut `ns\ grij\ s\ m\ a-
dresez doar celor care `mi p\reau com-
peten]i, de la care am sim]it c\ pot `n-
v\]a ceva. Dac\ exist\ vreo „distan]\”
`ntre genera]iile de cercet\tori, distan]\
pe care o simt, trebuie s\ recunosc, ea
a ap\rut ca urmare a subiectelor abor-
date de fiecare dintre ele. Adesea am
primit repro[uri, iar cei de la care ve-
neau `mi spuneau c\ s`nt „`ncremenit
`n proiect”. De ce? Pentru c\ m-am
`nc\p\]`nat s\ studiez anumite aspecte
ale istoriei recente. ~n ceea ce m\ pri-
ve[te, prefer s\ fiu „`ncremenit” at`ta

vreme c`t aceste aspecte `nc\ nu s`nt
elucidate.

2. ~mi place s\ cred c\ s`nt spe-
cializat `n istorie institu]ional\, adic\
`n istoria Partidului Comunist Român
[i a Securit\]ii. Totul a pornit din `nt`m-
plare, acum aproape cinci ani. Atunci
l-am cunoscut pe istoricul Marius O-
prea, deja specializat `n acest dome-
niu, [i am fost atras pe loc de discu]iile
noastre. Imediat am realizat c\ e un
domeniu pasionant, dar trist [i ap\s\-
tor, mai ales dac\ obi[nuie[ti s\ te iden-
tifici cu victimele. Se `nt`mpl\ destul de
des, pentru c\ oamenii care au suferit
s`nt l`ng\ noi, cite[ti despre ei `n docu-
mentele Securit\]ii [i apoi `i g\se[ti `n
cartea de telefon. ~i suni [i consta]i c\
doresc s\ stea de vorb\ cu tine. Dac\
suni un securist, de obicei e[ti refuzat,
`]i spune c\ a uitat, c\ au trecut mul]i
ani de atunci, dar nu `nainte s\ te `n-

trebe: „De unde ai num\rul meu, c\ e
la secret?”.

3. Atunci c`nd scriu, am grij\ ca tex-
tul s\ nu `mbrace aspectul „[tiin]ific”.
Dorin]a mea este ca lucr\rile s\ fie c`t
mai citibile, pentru c\ nu m-a[ sim]i
bine dac\ ele ar fi cump\rate doar de
colegii de breasl\, [i nu [i de publicul
larg. Prima mea regul\ este simpl\:
respect cu stricte]e legile nara]iunii. A
doua regul\ este la fel de important\:
c`t mai obiectiv cu putin]\. Pe de alt\
parte, dac\ autorit\]ile statului nu s-ar
fi `nc\p\]`nat s\ blocheze accesul la
arhivele Securit\]ii, aceste teme n-ar
mai fi avut o astfel de audien]\. Oa-
menii vor s\ afle ce s-a `nt`mplat a-
tunci [i nimeni nu vine cu nici o so-
lu]ie. Aici intervin cercet\torii. {i pen-
tru c\ arhivele s`nt `nchise sau v\mu-
ite, cur\]ate la s`nge `nainte de a fi f\-
cute publice, cercet\torul se adapteaz\,
leag\ rela]ii de amici]ie cu fo[ti ofi]eri
de Securitate, care au prin sertare zeci

de dosare. Eu cred c\ dac\ arhiva Se-
curit\]ii ar fi fost accesibil\ cercet\to-
rilor `n primii ani dup\ evenimentele
din decembrie 1989, acum pe nimeni
nu ar mai fi interesat subiectul.

Istoria recent\ e un domeniu ap\s\tor:
oamenii care au suferit s`nt l`ng\ noi

REPERE:

Stej\rel Olaru, cercet\tor la Institu-
tul Român de Istorie Recent\ (Bucu-
re[ti). Este publicist-comentator la
„Evenimentul Zilei”.

C\r]i (de autor [i `n colaborare):
Securi[tii partidului, Polirom, 2002,
Ziua care nu se uit\. 15 noiembrie
1987, Bra[ov, Polirom, 2002, Cei
cinci care au speriat Estul, Poli-
rom, 2003, The Communist Regime
and its Legacy in Romania, Aufar-
beitung, Berlin, 2004.

~n lucru, un volum despre rela-
]iile de colaborare dintre Securitate
[i STASI (1948-1989).

Adrian Cioflânc\ 

1. V`rsta este, naturalmente, un cri-
teriu important de diferen]iere `n lu-
mea istoricilor. Oricine asist\ la o [e-
din]\ de comunic\ri poate face un exer-
ci]iu spontan de proxemic\, observ`nd
c\ istoricii `[i aleg locul `n sal\, `n
general, dup\ criteriul v`rstei, venera-
bilii `ntr-un loc, tinerii `n altul. Dar
v`rsta nu este singurul [i nici cel mai
important criteriu de diferen]iere. M\
simt mai apropiat, de exemplu, de re-
gretatul Al. Du]u, de profesorul Al.
Zub, de istorici ajun[i la maturitate pro-
fesional\ precum S. Antohi, V. Tism\-
neanu, M.R. Ungureanu, Al. Fl. Pla-
ton, F. Ioncioaia, de speciali[ti consa-
cra]i pe domeniul Holocaustului cu care
am lucrat mai mult `n ultima vreme,
dec`t, s\ spunem, de neocronicari de
toate v`rstele care scriu ca acum un
secol [i jum\tate sau de „reproduc-
nici” care continu\ linia na]ionalist\.
Criteriile de diferen]iere cele mai im-
portante – care, deseori, se conjug\ cu
cele de v`rst\ – ]in de modul de abor-
dare, de tematic\, de scriitur\ [i de me-
todologie. Din acest punct de vedere, da,
este clar c\ fac parte dintr-un grup – to-
tu[i deloc omogen – care vede [i scrie
altfel. F\r\ a intra ̀ n am\nunte tehnice,
spun doar, ilustrativ, c\ acest grup de
tineri istorici are o perspectiv\ mai in-
clusiv\ [i „democratic\” asupra surse-
lor istorice, este mai flexibil `n alege-
rea tematicii, mai receptiv fa]\ de noi-
le metodologii din istoriografia occi-
dental\ postsocial\ [i istoria cultural\,
mai atent la mo[tenirea totalitarisme-
lor [i la excesele na]ionalismului [i ve-
de `ntr-o mai mic\ m\sur\ `n discursul
istoric o form\ de discurs autoreferen-
]ial. 

2. Am pornit de la istoria secolului
al XIX-lea – lucr\rile de licen]\, mas-
ter [i cea de doctorat pe care o preg\-
tesc privind na[terea sferei publice [i
discursul public `n Moldova regula-
mentar\ –, dar cur`nd am ajuns s\ a-
cord aten]ie, `n egal\ m\sur\, temelor

istoriei postbelice – preocupat fiind
de cultura politic\, discursul, mo[teni-
rea [i memoria regimurilor autoritare
[i totalitare – sub presiunea actualit\-
]ii, dar mai ales ca expresie a angoase-
lor identit\]ii mele de cet\]ean al unui
stat ie[it dintr-un [ir de dictaturi. Con-
junctura a avut rolul ei, cercet\rile pe
teme de istorie recent\ u[ur`nd acce-
sul la burse `n „afar\” [i la granturi, e-
sen]iale pentru formarea oric\rui istoric. 

3. Mi-ar pl\cea s\ cred c\ textele
mele sau volumele pe care le-am edi-
tat `mpreun\ cu profesorul Zub, unul
pe tema memoriei istorice, altul pe te-
ma globaliz\rii, care s`nt destul de teh-
nice [i scrise preponderent `n limbi

str\ine, au fost cu adev\rat vandabile.
Trag speran]a [i am b\nuiala c\ urm\-
toarele dou\ proiecte `n care s`nt im-
plicat – un volum pe care `l editez tot
`mpreun\ cu profesorul Zub, privind
cultura politic\ `n România modern\,
[i Raportul Comisiei Interna]ionale pen-
tru Studierea Holocaustului `n Româ-
nia, la care s`nt coautor [i care ur-
meaz\ a fi publicat `n scurt timp la
Polirom – vor avea un impact public
mai mare. Dac\ vor fi av`nd, `nseamn\
c\ r\spund curiozit\]ilor intelectuale
ale vremii [i fr\m`nt\rilor identitare pe
care le am `mpreun\ cu mul]i ase-
menea mie.

Studii: 1997-1998 MA `n rela]ii interna]ionale, Facultatea de Istorie a Uni-
versit\]ii „Al.I. Cuza”, Ia[i.

1993-1997 Facultatea de Istorie a Universit\]ii „Al. I. Cuza”, Ia[i.  
Cercet\tor [tiin]ific al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” Ia[i.
Doctorand al Universit\]ii „Al.I. Cuza” Ia[i, sub coordonarea acad. A-

lexandru Zub.
Membru, `n perioada octombrie 2003-noiembrie 2004, al Comisiei In-

terna]ionale de Studiere a Holocaustului `n România.
Membru al Societ\]ii Academice din România [i al Grupului de Dialog

Social – Ia[i.
Membru `n boardul editorial al „Romanian Journal of Political Science”.
Beneficiar, `n colaborare, a dou\ granturi ale Academiei Române.

REPERE:

Drago[ Petrescu (`n prezent direc-
tor al Institutului Român de Istorie
Recent\) [i Cristina Petrescu s`nt
lectori universitari la Facultatea de
{tiin]e Politice, Universitatea Bu-
cure[ti, doctori `n istorie comparat\
ai Universit\]ii Central-Europene din
Budapesta. Cei doi s`nt co-editori ai
volumului Nation-Building and Con-
flicting Identities: Romanian and
Hungarian Case Studies (Regio
Books/ Polirom 2001) [i coautori ai
mai multor studii de istoriografie [i
istorie recent\, ap\rute la CEU
Press [i `n Anglia. Ca urmare a unui
stagiu de cercetare la University of
Maryland, Cristina Petrescu a scris
studiul „Ar mai fi ceva de spus…
Despre diziden]a din România lui
Ceau[escu”, ce a reprezentat postfa]a
edi]iei a doua a c\r]ii Ce-ar mai fi de
spus. Convorbiri libere `ntr-o ]ar\
ocupat\, scris\ de disiden]ii ie[eni
Dan Petrescu [i Liviu Cangeopol.

REPERE:

S\ vedem dac\ „noul val” va face „valuri”!Grupul de tineri istorici e mai atent
la excesele na]ionalismului 
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Mihaela Sitariu
1. Istoria recent\ a atras `n ultima perioad\ de
timp cercet\tori din diverse domenii: filologie,
sociologie, psihologie etc. De aici, un tip nou de
cercetare, care presupune noi metode [i tehnici
de investiga]ie. De asemenea, publicarea nenum\-
ratelor memorii [i m\rturii-confesiuni ale celor
care au suferit `n perioada comunist\ [i-a pus am-
prenta [i asupra metodelor de evaluare a trecutu-
lui, cercet\torii recurg`nd [i ei, adesea, la alte teh-
nici de cercetare dec`t cele clasice. S-a schimbat
[i discursul despre istorie, iar acest fenomen este
vizibil `n lucr\rile publicate care nu mai au preten]ia
de a fi exhaustive [i nici m\car total obiective.
Este adev\rat `ns\ c\ acest tip de cercetare reprezint\
[i rezultatul accesului limitat la arhive, fapt care a
`nr`urit `n mod specific discursul istoriografic.

2, 3. Aceste particularit\]i despre care vorbeam
`nainte [i-au pus amprenta [i asupra lucr\rilor
mele, `n care este sesizabil\ o parte distinct\ a
istoriei orale, cu ale c\rei tehnici nu m-am fami-
liarizat `ns\ `n timpul Facult\]ii de Istorie pe care
am absolvit-o `n urm\ cu 7 ani. Formarea mea i se
datoreaz\ foarte mult profesoarei Smaranda Vul-
tur, de la care am `nv\]at s\ uzez de alte instru-
mente de lucru dec`t cele tradi]ionale. Cred c\ mo-
dul meu de abordare s-a schimbat lucr`nd `ntr-un
colectiv interdisciplinar, al\turi de sociologi, filo-
logi, filosofi [.a., `n cadrul Funda]iei „A treia Eu-
rop\” din Timi[oara. Acea perioad\ cred c\ va r\-
m`ne oarecum mitic\ pentru mine, deoarece am a-
vut ocazia s\ particip la proiecte diferite (legate de
memoria Banatului interbelic, represiunea comu-
nist\ etc.) [i s\ m\ angrenez `ntr-o cercetare al c\-
rei ]el final era deschiderea spre public, valorifi-
carea rezultatelor [i dialogul. ~n ultimul timp, din
p\cate, am avut ocazia s\ constat opacitatea [i re-
plierea unor institu]ii care ar trebui s\ sprijine de-
mersul cercet\torilor [i m\ g`ndesc, `n special, la
Arhive, care `[i p\streaz\ documentele poate pen-
tru o genera]ie de cercet\tori din alt mileniu. A-
tunci poate c\ publicarea lor nu va mai deranja pe
nimeni. At`t timp c`t exist\ un interes al publicu-
lui pentru evenimentele din trecutul comunist [i

personalit\]ile `nc\ `n via]\ din structura fostului
partid, obstacolele puse `n calea cercet\torului nu
vor sc\dea. De altfel, acest interes face vandabile
(`nc\) lucr\rile de istorie, implicit [i volumele la
care am lucrat. Regretul meu se refer\ la faptul c\,
adesea, totul se reduce la o b\t\lie pentru ̀ nt`ietatea
accesului [i public\rii documentelor, ceea ce
induce ideea c\ un anume subiect ar fi epuizat,
fapt cu totul eronat. Dintr-un alt punct de vedere,
nu cred c\ exist\ nici un fel de recompens\ sau
m\car sus]inere din partea societ\]ii prin insti-
tu]iile sale pentru eforturile cercet\torilor. Demer-
sul istoricului este unul laborios, care presupune
o investiga]ie `ndelungat\ necesar\ studiului, se-
lec]iei de documente [i interpret\rii acestora. Sin-
gura recompens\ vine din partea acelui segment
de public care mai este interesat de trecutul recent.

Andi Mihalache

1. Dac\ noua genera]ie exist\
`ntr-adev\r, se va vedea `n anii
urm\tori, c`nd o alt\ lume ne va
intra `n case, iar tinerii vor ar\ta,
probabil, c\ s`nt ap]i s\ intre `n
vorb\ cu ea. Vechile genera]ii?
E greu s\ le judeci `n bloc, mai
ales c\ nu au avut posibilit\]ile
noastre. ~n orice caz, dac\ b\tr`-
ne]ea nu ne este b\gat\ pe g`t ca
mare merit, f\c`ndu-se din tine-
re]e un fel de vinov\]ie, coabita-
rea nu e imposibil\. De altfel,
„v`rsta a treia” nu ne este adus\
de o cifr\ anume, 70 sau 80 de ani.
S`ntem b\tr`ni abia atunci c`nd nu
ne mai g\sim un rost sau c`nd ni
se pare umilitor s\ `nv\]\m de la
tineri. Judec`nd la rece, antiteza
cu v`rstnicii nu m\ intereseaz\, e
o fals\ miz\. Le spun mereu co-

legilor c\ succesul nostru depin-
de [i de alegerea unui competi-
tor de bun\ calitate, iar altul mai
viabil dec`t istoricul occidental
nu avem la dispozi]ie. Evident, el
trebuie s\ fie doar un reper, nu un
complex de inferioritate. De[i am
destule contacte cu lumea [tiin-
]ific\ apusean\, ]in s\ spun c\ nu
m\ consider produsul unei bur-
se. Scriitura mea este rezultatul
c\r]ilor citite `mpreun\ cu prie-
tenii, consecin]a discu]iilor [i po-
lemicilor cu ei. Avem mul]i tineri
de valoare [i, de aceea, m\car `n
plan intelectual, postura de rud\
s\rac\ nu ne prinde deloc.

2. Pasiunea pentru istoria cul-
tural\, specializarea mea, o am
de la profesorul Florin Platon.
Modul `n care s-a ocupat de mi-
ne, pe toat\ durata studen]iei, se
reg\se[te, `mi place s\ cred, [i `n

doctoratul sus]inut ulterior sub
`ndrumarea academicianului A-
lexandru Zub: Discurs istoric [i
ideologie `n România „demo-
cra]iei populare” (1948-1965).
Dar s\ fiu bine `n]eles: scris\ `n-
tre 26 [i 28 de ani, teza mea nu
e chiar o capodoper\. Mi-am pro-
pus doar s\ demonstrez c\ isto-
ria istoriografiei nu se reduce la
o simpl\ list\ de titluri, la elo-
gierea sau denun]area predece-
sorilor. Dup\ modelul criticii de
film sau teatru, ea ne face con-
[tien]i de felul cum vrem s\ scri-
em, ne inspir\, ne d\ criterii, ne
penalizeaz\ la nevoie.

3. De cur`nd am aflat c\ pri-
ma mea carte s-a v`ndut bine, `n
libr\riile bucure[tene nemaig\sin-
du-se nici un exemplar. Ne[tiind
dac\ interesul a fost at`t de mare
sau tirajul prea mic, nu mi s-a
p\rut c\ ar fi [tirea de dragul c\-
reia s\ desfac o [ampanie.

Cum `mi explic succesul? E
cam devreme s\ vorbim despre
a[a ceva. Oricum, dac\ el va veni,
se va lega sigur de convingerea
c\ istoria este o [tiin]\ care me-
rit\ s\ ajung\ art\. ~n plus, isto-
ria cultural\ poate deveni atrac-
tiv\ deoarece ne `nva]\ c\ eveni-
mentul nu e copilul cel mai alin-
tat al istoriei, semnifica]iile pe ca-
re oamenii i le dau `n timp con-
t`nd ceva mai mult. Iar cititorul
meu nu este, b\nuiesc, dintre aceia
pasiona]i s\ acumuleze tot felul
de am\nunte [i date. Caut\ de
zor interpret\ri [i t`lcuri, nemul-
]umindu-se cu certitudinea sta-
tisticii, cu acele trecuturi defini-
tiv `nchise.

Dorin Dobrincu
1. Istoriografia român\ `n ansam-
blul s\u, cea privind trecutul re-
cent `n primul r`nd, a fost trau-
matizat\ timp de aproape jum\-
tate de secol, fiind `n mod evident
controlat\ de regimul comunist
pentru a servi scopurilor sale pro-
pagandistice, mai `nt`i „interna-
]ionalismului proletar”, iar apoi
na]ional-comunismului. ~n aceste
condi]ii, profesionalismul istori-
cilor a avut enorm de suferit, de[i
au existat cazuri individuale de
seriozitate [i probitate. Se poate
spune c\ fac parte dintr-un „nou
val” de cercet\tori, de[i nu a[ ab-
solutiza. Dac\ exist\ vreo dife-
ren]\ ̀ ntre noi, cei desemna]i prin
aceast\ sintagm\, [i genera]iile
mai `n v`rst\, cred c\ aceasta este
(sau ar trebui) dat\ de renun]area
la tabuuri, de ie[irea din paradig-
ma na]ionalist\ [i teleologic\, de
asumarea perspectivei etice asu-
pra istoriei, de o rigoare sporit\ nu
doar fa]\ de form\, ci [i de fond.

Ca [i cei `n v`rst\, istoricii ti-
neri din domeniul istoriei recen-
te nu reprezint\ un bloc compact.
Dintre cei ce `mi s`nt apropia]i din
punctul de vedere al concep]ii-
lor, cel pu]in `n parte, voi aminti
c`]iva, a c\ror activitate o cunosc
`ndeaproape. E vorba `n general
despre oameni care au v`rste cu-

prinse `ntre 30 [i 40 de ani, dar [i
despre unii care au schimbat re-
cent „prefixul”: Andi Mihalache,
Ovidiu Buruian\, Adrian Cioflân-
c\, Paul Nistor (din Ia[i), Con-
stantin Iordachi (de la CEU Buda-
pesta), Marius Oprea, Armand Go-
[u, Claudiu Seca[iu, Stej\rel O-
laru, Gabriel Catalan, Ioana Bo-
ca, Cristian Vasile (din Bucu-
re[ti), Virgiliu }`r\u, Ottmar Tra[-
c\, Cosmin Budeanc\ (din Cluj-
Napoca). Lista este, desigur, mai
lung\, dar din motive de spa]iu
m\ opresc aici.

2. Poate nu este superfluu s\
men]ionez c\, `nainte de a deve-
ni contemporaneist, am trecut
prin c`mpul istoriei secolului al
XVIII-lea, mai exact spus m\
preg\tisem s\ explorez metodic
perioada fanariot\, (`nc\) destul
de pu]in cunoscut\. Am [i „co-
mis” unele studii `n acest sens.
La jum\tatea anilor ’90 ai veacu-
lui trecut, istoria contemporan\
dispunea de un num\r extrem de
restr`ns de cercet\tori devota]i,
care `ncercau s\ acopere imen-
sele goluri existente. Teritoriul era
foarte slab acoperit [i, `n aceste
condi]ii, la sugestia mai multor
istorici ie[eni, din domenii di-
ferite (`ntre ei un istoric al cul-
turii, profesorul Alexandru Zub,
[i un medievist, profesorul Ioan
Capro[u), am „migrat” spre isto-

ria contemporan\. La aproape un
deceniu dup\ ce am f\cut pasul,
beneficiind a[adar de perspecti-
va timpului, cred c\ a fost o ale-
gere profesional\ fast\.

~nc\ de la `nceputul „coloni-
z\rii” mele, mi-am concentrat a-
ten]ia pe prima parte a regimului
comunist, `n special pe chestiu-
nile delicate, legate de latura vio-
lent\ (predominant\ a[ spune) a
perioadei. ~ntruc`t `n acel mo-
ment existau extrem de pu]ine
lucr\ri, iar instrumentele de lu-
cru erau cvasiinexistente, am de-
marat investiga]ii la „firul ier-
bii”, f\c`nd stagii `ndelungate `n
biblioteci, arhive [i pe teren
(istoria oral\ este o surs\ impor-
tant\ pentru un cercet\tor al isto-
riei recente). ~ntre timp, datorit\
contribu]iei mai mult sau mai
pu]in sistematice a unui num\r
apreciabil de istorici, unii dintre
ei deja aminti]i, s-au f\cut cer-
cet\ri deosebite, poate de necrezut
`n urm\ cu un deceniu [i jum\tate.

Domeniile mele de interes s`nt
istoria politic\ [i social\ a Ro-
mâniei contemporane [i istoria
cre[tinismului. ~n ultimii ani am
avut `n vedere `n special insta-
larea comunismului `n România,
rezisten]a armat\ anticomunist\,
colectivizarea agriculturii, situa-
]ia religioas\ sub regimurile

Gheorghe Gheorghiu-Dej [i Ni-
colae Ceau[escu etc.

3. Exist\ un anume interes pen-
tru istorie `n România, `ndeosebi
fa]\ de trecutul recent al ]\rii. Car-
tea de istorie pare-se c\ se vinde
destul de bine, dar [tim cu to]ii
c\, de fapt, tirajele s`nt `n gene-
ral mici, confiden]iale adesea, iar
cei mai mul]i istorici nu c`[tig\
mare lucru din v`nzarea volume-
lor pe care le public\. De aseme-
nea, nu trebuie trecut cu vederea
c\ o mare parte a produc]iei lor
[tiin]ifice este redat\ `n paginile
unor reviste de strict\ specialita-
te, care nu doar c\ apar `ntr-un
num\r mic de exemplare, dar [i
s`nt adresate unui public restr`ns,
de regul\ cel al breslei sau chiar
al propriului domeniu. Totu[i, is-
toricii care se ocup\ de subiec-
tele „fierbin]i”, interzise sau ocul-
tate p`n\ de cur`nd, ale perioa-
delor apropiate, ̀ n primul r`nd con-
temporanei[tii, au probabil un a-
vantaj. ~n opinia mea, acesta este
dat de faptul c\ o parte `nsem-
nat\ a popula]iei a fost contem-
poran\ cu at`t de bogatele fe-
nomene [i evenimente petrecute
`n secolul abia `ncheiat [i do-
re[te/a[teapt\ fie o imagine de an-
samblu credibil\, fie r\spunsuri
punctuale la anumite `ntreb\ri.

Istoric, cercet\tor la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Ia[i,
Departamentul de Istorie Contemporan\. 

Domeniile sale de interes s`nt istoria politic\ [i social\ a Ro-
mâniei contemporane [i istoria cre[tinismului. 

A investigat `n ultimii ani `n special istoria instal\rii comunis-
mului `n România, rezisten]a armat\ anticomunist\, colectiviza-
rea agriculturii [i situa]ia religioas\ sub regimurile Gheorghe
Gheorghiu-Dej [i Nicolae Ceau[escu.

Este membru al mai multor colegii editoriale: Anuarul Insti-
tutului de Istorie „A.D. Xenopol” (Ia[i), Anuarul Institutului Ro-
mân de Istorie Recent\ (Bucure[ti), Arhiva Istoric\ a României
(Bucure[ti).

Editor al volumelor: Proba Infernului. Personalul de cult `n
sistemul carceral din România potrivit documentelor Securit\]ii,
1949-1962, Editura Scriptorium, Bucure[ti, 2004, [i }\r\nimea
[i puterea: procesul de colectivizare a agriculturii `n România
(1949-1962), Editura Polirom, Ia[i, 2005 (`mpreun\ cu Constan-
tin Iordachi).
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versit\]ii de Vest din Timi[oara. Masterate `n
istorie la Universitatea Central-European\
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A publicat: Rezisten]a anticomunist\. Ti-
mi[oara, 1956, Editura Sophia, Bucure[ti,
1998, Oaza de libertate. Timi[oara, 30 oc-
tombrie 1956.
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DD ar, cine se poate pl`nge, c`nd
invita]i s`nt piani[ti ca Al-
fred Brendel, Angela He-

witt, Mihail Rudy, Richard Goo-
de, violoni[ti de talia lui Gil Sha-
ham [i Václav Hudeèek, soprana
Emma Kirkby, mezzosopranele
Anne Sofie von Otter [i Dagmar
Pecková, baritonul Matthias Go-
erne, Trioul Ceh, Orchestra Fes-
tivalului din Budapesta cu Iván
Fischer sau Capela de Stat din
Dresda cu Yakov Kreizberg? Ar
fi indecent...

Despre Festival `l las pe Ro-
man Bìlor s\ vorbeasc\: „A fost
fondat `n 1946, ca un moment de
s\rb\torire a anivers\rii de 50 de
ani a Orchestrei Filarmonice Ce-
he. Ulterior, a devenit un festival
de stat, la `nceput sub formula u-
nei subunit\]i a Filarmonicii ce-
he, apoi ca o structur\ indepen-
dent\, sub direc]ia Ministerului
Culturii. Situa]ia s-a prelungit p`-
n\ `n 1999. De la 1 ianuarie 2000,
aceast\ structur\ a fost transfor-
mat\ `ntr-o organiza]ie nonprofit
sau, traduc`nd titulatura ceh\, «de

utilitate public\». Statutul nostru
actual ar putea fi definit undeva
`ntre funda]ie [i societate pe ac-
]iuni, cu un Consiliu de Adminis-
tra]ie, pe l`ng\ care func]ioneaz\,
cu rol de consultant, un Consiliu
Artistic. S`ntem supu[i mai mul-
tor organisme de control, inclusiv
financiar, care verific\ felul `n ca-
re func]ion\m, cum este condus
Festivalul.

Motivul pentru care Festiva-
lul a fost transformat `n organi-
za]ie non-profit e simplu. Dup\
1990, Festivalul Prim\verii pra-
gheze a fost un soi de `ntreprin-
dere de pionierat `n experimen-
tarea sponsoriz\rii private `n sfe-
ra muzicii clasice [i, `n general, a
culturii cehe. Pe fundalul a c`]iva
ani de infla]ie, la `nceputul dece-
niului trecut, for]a economic\ a
particip\rii Ministerului Culturii
a disp\rut practic. La sf`r[itul a-
nilor ’90, finan]area de la Minis-
ter ajunsese s\ reprezinte mai pu]in
de 20% din bugetul festivalului.
Participarea statului a fost «sal-
vat\» de municipalitatea Prag\i,

care a decis s\ preia rolul de prin-
cipal sus]in\tor public al Festi-
valului”.

„„SS`̀nntteemm  oo  eeccoonnoommiiee  
ddee  ttrraannzzii]]iiee,,  ddeeccii  
ccuu  pprroobblleemmee””
„Ca s\ descriu situa]ia actual\ sim-
plific`nd lucrurile, `mi spunea
Roman Bìlor, o treime din buget
este asigurat\ de contribu]ia u-
nit\ a Ministerului Culturii [i a
Prim\riei ora[ului Praga, aproxi-
mativ o jum\tate de c\tre spon-
sorii priva]i, iar restul, `ntre 16 [i
19%, de v`nz\rile de bilete. Spre
sf`r[itul anilor ’90, toat\ lumea a
fost de acord c\ devenise o ano-
malie ca Festivalul s\ mai fie pro-
prietatea statului, c`nd acesta nu
mai era capabil s\ asigure dec`t
circa 16% din cheltuieli. Iar a-
tunci ministrul Culturii, Pavel
Dostal, a decis, iar hot\r`rea i-a
fost apreciat\, s\ fac\ transfor-
m\rile fundamentale necesare, o
`ntreprindere de stat finan]at\, `n

fapt, de sectorul privat neav`ndu-[i
sensul.”

Festivalul Prim\verii praghe-
ze este patronat de pre[edintele
Republicii [i se desf\[oar\ „`n
asociere cu Ministerul Culturii”,
av`nd drept coorganizator ora[ul
Praga. Ce exprim\ practic aceste
formul\ri? Potrivit directorului
general, Roman Bìlor, „`n mod
concret, statul, sau Ministerul Cul-
turii, de]ine dou\ pozi]ii `n Con-
siliul de Administra]ie al Festi-
valului, p\str`nd deci o posibili-
tate de influen]\. Printr-un acord
tacit, o pozi]ie important\, de re-
gul\ cea de pre[edinte al Festiva-
lului, este rezervat\ pentru un re-
prezentant al municipalit\]ii, prin
tradi]ie primarul ora[ului. Exist\
ca atare un control al statului [i,
dac\ a[ fi `n postura de a duce de
r`p\ Festivalul, reprezentan]ii a-
cestuia ar ajunge repede la o `n-
]elegere s\ m\ demit\. Celelalte
locuri din Consiliul de Adminis-
tra]ie s`nt `mp\r]ite `ntre reprezen-

tan]i ai lumii muzicale, ai princi-
palilor sponsori [i ai altor orga-
nisme. ~n ce prive[te organiza-
rea, func]ion\m ca o agen]ie de im-
presariat, cu precizarea c\, fiind
o organiza]ie non-profit, trebuie
s\ fim `n m\sur\ s\ ne ap\r\m, s\
ne justific\m op]iunile `n fa]a pu-
blicului, a societ\]ii”.

Legisla]ia ceh\ `ncurajeaz\ su-
ficient mecenatul cultural? „Nu –
mi-a r\spuns prudent, z`mbind,
Roman Bìlor. Motivele s`nt dou\:
s`ntem o economie de tranzi]ie,
a[adar cu probleme. {i oriunde
exist\ probleme, apar [i reduce-
rile bugetare, iar primele victime
s`nt de obicei cultura [i acele sec-
toare considerate nevitale pentru
societate. Opinia mea este c\ spri-
jinul statului [i al ora[ului este
substan]ial, dar nu pe m\sura a
ceea ce merit\ cultura. {i aceasta
fiindc\ statul nu este organizat
`nc\ eficient. Eficientizarea sta-
tului r\m`ne un challenge pentru
urm\torul deceniu. Guvernul ac-

tual face ce poate, dar impor-
tan]a eficientiz\rii activit\]ii sta-
tului este subestimat\. Al doilea
motiv este c\ sponsorii priva]i,
structurile corporative nu s`nt
motivate suficient prin sistemul
de impozite s\ sprijine artele sau
alte domenii de folos pentru so-
cietate. {i nu e vorba numai de-
spre cultur\, dar [i despre s\n\-
tate, despre situa]ia celor handi-
capa]i etc.”

Iar veniturile din v`nzarea bi-
letelor? „Situa]ia este mai bun\
dec`t `nainte. Pe m\sur\ ce nive-
lul de via]\ din Cehia se `mbun\-
t\]e[te, poate nu suficient de re-
pede pe c`t am dori-o – `mi spu-
nea Roman Bìlor – se `nregis-
treaz\ [i o cre[tere lent\ a venitu-
rilor. {tiu c\, `n raport cu alte festi-
valuri, veniturile noastre r\m`n
reduse, sub 20%, `n timp ce `n
Occident ele se situeaz\ la peste
30%, ajung`nd chiar la 50% din
bugetul unui festival. Dar s\ fim
optimi[ti...”
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lovitur\ de teatru arta grea

C`nd ai de scris un text pe
s\pt\m`n\, vrei, nu vrei, tot trebuie
s\ ie[i din cas\ vineri sear\, chiar
dac\ aproape mo]\i la ora 20.00,
iar afar\ ninge [i plou\ `n mijlocul
lui aprilie. ~n general, exact atunci
c`nd vrei s\ stai pu]in lini[tit, s\
bei o can\ de ceai verde cu pere,
apare, din senin, un spectacol de
teatru. Lumea [tie c\ „ai de scris”
despre treaba asta [i te sun\
oric`nd, pariind c\ e[ti amator
necondi]ionat de teatru (c`t de bine
sun\ cuv`ntul „amator” `n
context!). {i, amator fiind, la[i
orice, p`n\ [i ceaiul [i lini[tea, [i
accep]i invita]ia. Avantajul `n toat\
afacerea e c\ ajungi s\ vezi de
toate, s\ prevezi multe artificii de
construc]ie [i s\ nu fii surprins
dec`t de ceea ce e cu adev\rat
valoros. Te obi[nuie[ti cu
umplutura [i rareori te mai scoate
ceva din s\rite.

C um era de a[teptat, ac]iunea se
petrece `ntr-o sear\ de vineri
cu ninsoare. Purtam, `n mod

evident, pelerina de ploaie ([i de
spectacole proaste). Nu [tiu cum s-a
f\cut, dar am avut dreptate s\ m\
`mbrac a[a. Pentru c\ am v\zut la
Casa Tranzit (spa]iul neconven]io-
nal din Cluj) o oroare de spectacol.
Un titlu preten]ios, un afi[ [ocant (o
imagine cu o p\pu[\ gonflabil\,
greu de descris `n cuvinte), un cos-
tumier cu nume de broasc\ slav\
([tiu, o s\ spune]i c\ nu e vina lui,
dar nici nu mai conteaz\), o compa-
nie (fran]uzeasc\, dup\ c`t se pare)
„du Garrot”.

Textul `n sine era un amestec a-
t`t de pu]in potrivit – `ntre stilul
anilor ’80 britanici [i poezia lui Ril-
ke. Steven Berkoff, autorul Decan-
den]ei, e cunoscut mai ales pentru
rolurile de „vilain” din filme de du-
zin\ ([tiu, s`nt mali]ioas\, a jucat [i
`n A Clockwork Orange, al lui Ku-
brick) [i pentru activitatea sa de pe
scena londonez\ – scrie, joac\, re-

gizeaz\, teoretizeaz\ teatru. Deca-
dence a fost scris\ `n 1981 [i pus\
pe pelicul\ `n 1994 (regia [i rolul
principal: Berkoff, rolul feminin: Jo-
an Collins). Din c`te am putut s\
constat `n timpul piesei, textul nu e
r\u. E, `ntr-adev\r, plin de triviali-
t\]i, `ns\, uneori, scoate la iveal\ o
poezie surprinz\toare a pr\bu[irii mo-
rale. Personajele s`nt patru, dou\ fe-
mei [i doi b\rb\]i, jucate doar de
doi actori: so]ul burghez e amantul
nevestei unui „working class hero”
(vorba lui Lennon), care e amantul
nevestei burghezului. Sau invers. Sea-
m\n\ cu In the mood for love, dar v\
asigur c\ e numai o p\rere.

Fapt e c\ dic]ia celor doi actori
maghiari a fost aproape inexistent\,
vocile aveau o rezonan]\ de ecou `n
vechea sinagog\ (spa]iul actualei
Case Tranzit), ceea ce a f\cut ca tex-
tul s\ fie inteligibil doar pe por-
]iuni. Eszter Nagy a jucat f\r\ nu-

an]e cele dou\ personaje, dezavan-
tajat\ de un timbru vocal strident
(ar fi trebuit s-o auzi]i spun`nd: „Mor-
fole[te-mi urechea!”), cu o alur\ foar-
te nefeminin\ (de[i dublul rol o ce-
rea din plin) [i un fel neinspirat de
a se purta pe scen\. Partenerul ei s-a
descurcat pu]in mai bine, cu mai
mult\ siguran]\ [i ceva talent. C`t
despre presta]ia lui C\t\lin Codrea-
nu, s\rmanul jerpelit care purta cu
el o scar\ [i recita, din c`nd `n c`nd,
ceva din Rilke, aceasta a fost ono-
rabil\, `n condi]iile `n care perso-
najul s\u era complet nemotivat.
Dintr-o regie f\r\ mesaj [i coeren]\,
un decor nepotrivit (un cerc f\cut
din gunoaie) [i o interpretare aiurit\
[i inegal\ a ie[it un spectacol c`rpit
[i palid, care nici m\car s\ [ocheze
n-a mai putut. M-am l\sat nins\ de-
geaba, a[a am g`ndit eu, ie[ind `n-
frigurat\ [i `nciudat\ din sala Casei
Tranzit.

SCRISOARE  PENTRU MELOMANI
de VICTOR ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

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

TEATRU  ~N  LABORATOR
de LUIZA VASILIU

SPECTACOLUL  S|PT|M~NII
de OANA STOICA

Teatrul Nottara
Sala George Constantin
Miercuri, 11 mai, ora 19.30
Nu se [tie cum de L. Pirandello
Regia: Lászlo Bocsárdi, Decorul: Jószef
Bartha, Costume: Judit Kotha Dobre
~n distribu]ie: Marius St\nescu (foto), Catrinel
Dumitrescu, Claudiu Bleon], Ada Navrot,
Constantin Cotimanis

Omul este un animal care are con[tiin]a propriei
vinov\]ii. Omul modern este un animal care a pierdut
con[tiin]a propriei vinov\]ii. De aici pornind,
Pirandello ]ine o lec]ie de moral\ a p\catului, iar
regizorul Lászlo Bocsárdi transform\ totul `ntr-un
spectacol privit ca printr-o oglind\ str`mb\ care
deformeaz\ figurile dup\ c`t de sc`lciate s`nt sufletele.
Creat cu rigoarea unei simfonii, spectacolul are dou\
axe de evolu]ie a personajelor. Pe vertical\, Romeo
Daddi `[i tr\ie[te criza de con[tiin]\, `[i m\rturise[te

crimele comise Nu se [tie cum [i
accept\ – nu f\r\ p\rere de r\u –
solu]ia final\ ca unic\ ie[ire din
mizeria sufleteasc\. Pe
orizontal\, celelalte personaje –
satelit se chinuie `n „starea lor
familiar\ de mizerie” pe care
nici nu o `n]eleg, nici nu vor s\
o dep\[easc\. Un rol de excep]ie
pentru Marius St\nescu, un joc
foarte bun al tuturor actorilor
din distribu]ie, o scenografie
surprinz\toare [i func]ional\ [i
un spectacol de neratat.

C`t mai
decadent cu putin]\

Imagine din Sala Smetana a Filarmonicii Cehe, `n timpul unui concert
al Festivalului Prim\verii pragheze

{i anul acesta, Má Vlast, capodopera lui
Smetana, va deschide Festivalul Prim\verii
pragheze, la 12 mai, c`ntat\ `ns\ nu de
Filarmonica ceh\, ci de Orchestra
Simfonic\ din Londra, dirijat\ de Sir Colin
Davis. Cu o excesiv\, dar, a[ zice,
l\udabil\ modestie, directorul general,

Roman Belor, `mi declara `ntr-un lung
interviu pentru Radio Europa Liber\ c\, `n
limita a ceea ce `[i pot permite, organi-
zatorii se str\duie s\ dea o calitate c`t mai
`nalt\ Festivalului. Un festival ce nu s-ar
compara cu cel de la Salzburg sau
Edinburgh...

Festivalul Prim\verii
pragheze, la a 60-a edi]ie

La compagnie du GARROT prezint\:
Isp\[ire

O adaptare dup\ Decadence de Steven Berkoff [i Cartea orelor – num\rul al
treilea – despre s\r\cie [i moarte de Rainer Maria Rilke

Traducere: Monica Ghe] (pentru Decadence) [i Vasile Voiculescu (pentru
Cartea orelor...)
Dramaturgie: Beata Péter
Regie: Frédéric Grosche
Cu: Eszter Nagy, C\t\lin Codreanu, Lorand Farkas
Costume: Mouton Grenouilleovitch



Iulia Blaga

Jurnal de c\l\torie este un film
`n straturi, `n care cel de baz\
`l reprezint\ c\l\toria `ntre-
prins\ de doi prieteni – Er-
nesto Guevara [i Alberto Gra-
nado – `n America de Sud, `n-
cep`nd cu ianuarie 1952. Ar-
gentina, Chile, Peru, Colum-
bia, Venezuela s`nt etapele mar-
cate ca atare pe ecran, cu dat\
[i loc precis, ca pentru a fixa
c\l\toria `n real. ~n fapt, Sal-
les face un film despre ma-
turizare, folosindu-se de c\l\-
toria cu str\vechea motoci-
clet\ Norton 500 pentru a a-
coperi [i descoperi la final fe-
lul `n care cei doi tineri ca-
p\t\ consisten]\. Salles o spu-
ne cu guri]a lui, interesant e
ca tu ca spectator s\ desco-
peri c\ eroul s-a schimbat – [i
nu doar pentru c\ i-a crescut
barba ori s-a tras la fa]\. ~n ce
m\ prive[te, filmul mi-a pl\-
cut cel mai mult din tot ce am
v\zut anul trecut la Festivalul
de la Cannes (unde nu a luat,
din p\cate, nici un premiu),
pentru c\, dincolo de calitatea
scenariului, a regiei, a inter-

pret\rii etc., p\rea un film
f\cut cu mult suflet [i cu mul-
t\ sinceritate. Iar astea s`nt ca-
lit\]i rare. Salles pare s\ nu fi
fost cople[it de legenda lui
Che Guevara, de imensa lui no-
torietate, de portretul lui de
pe tricouri [.a.m.d., c`t de t`-
n\rul Ernesto, pe care priete-
nul lui `l nume[te Fuser, un
b\iat dr\gu] [i sensibil, c\ruia
c\l\toria latino-american\ `i
va deschide ochii. E un fel de
Ernesto `nainte de Che Gue-
vara, lucrurile s`nt `n preg\-
tire, p\m`nturile s`nt mi[c\-
toare [i posibilit\]ile multi-
ple. Ernesto ar putea sau n-ar
putea s\ devin\ Che, dar c\-
l\toria evolueaz\ `n a[a fel
`nc`t doar la cap\tul ei dezno-
d\m`ntul s\ devin\ evident.
Ernesto nu e un t`n\r `ncr`n-
cenat care agit\ pumnul, ci un
t`n\r astmatic, pe care boala `l
apropie [i mai mult de cei `n
suferin]\. Interesant e `ns\ fe-
lul `n care Salles se ]ine de-
parte de politic\ [i de orice i-
deologie, prefer`nd s\ apese
pedala umanismului.

Pentru eroul lui Noi, al-
binosul, c\l\toria este mai

mult salvarea dintr-o via]\
plictisitoare. Noi tr\ie[te `n-
tr-un fiord islandez, al\turi de
un tat\ alcoolic [i de o co-
munitate adormit\. Pe Noi
nu-l `n]elege nimeni [i cu at`t
mai pu]in profesorii de la
[coal\, care `l cred idiot, `n
loc s\-[i dea seama c\ e su-
pradotat. Pentru Noi, realita-
tea devine suportabil\ doar
atunci c`nd `[i imagineaz\ c\
va sc\pa din aceast\ `nchi-
soare, fugind cu fata de care
tocmai s-a `ndr\gostit [i pen-
tru care nu-i e fric\ s\ se ca-
]ere, ca Romeo, pe cas\. Dar
paradisul v\zut de Noi are fru-
muse]ea mincinoas\ a deco-
rului dintr-un cabinet foto.
Noi o vede prin ni[te ochelari
de plastic (unii care opresc
privirea cu un peisaj de car-

ton colorat), dar nu are re-
zerve `n `ncrederea c\ `ntr-o
bun\ zi o s\ plece. Filmul lui
Dagur Kari are [i accente co-
mice, [i accente tragice, [i o
frumuse]e a cadrelor care mai
toate bat spre albastru. ~l are
[i pe acest interesant Tomas
Lemarquis, care aduce a ex-
traterestru [i care are o figur\
ce te face imediat s\ te g`n-
de[ti la un bloc de ghea]\ `n-
l\untrul c\ruia arde `nconti-
nuu ceva. C\l\toria spre insu-
la cu palmieri [i ap\ albastr\
este `n filmul lui Dagur Kari
una interioar\, una iluzorie.
Adev\rata c\l\torie a lui Noi
`ncepe dup\ cutremurul din
film, catastrofa care, `n ciuda
pierderilor, face tabula rasa
[i promite o nou\ via]\.

Merinde
pentru drum
Nu c\l\torim dec`t ca s\ descoperim locuri [i lucruri
pe care le [tiam, dar le uitasem – scria Italo Calvino.
~n dou\ dintre filmele care ruleaz\ pe marile noastre
ecrane, c\l\toria are `ns\ nuan]e diferite. Jurnal de
c\l\torie de Walter Salles [i Noi, albinosul de Dagur
Kari, primul un roadmovie ca structur\, dar
condimentat cu alte chestii (care mai de care mai
apetisante), al doilea un film `n care roadmovie-ul e
a[teptat [i ar putea surveni dup\ final, se num\r\ [i
printre cele mai interesante filme ale perioadei.
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Jurnal de c\l\torie/
Diarios de motocicleta

Regia Walter Salles, cu:
Gael Garcia Bernal,
Rodrigo de la Serna, Mia
Maestro.

Distribuit de Independen]a
Film. 

Noi, albinosul/ Nói
albinói

Regia Dagur Kari, cu
Tomas Lemarquis, Elin
Hansdottir, Anna
Fridrksdottir.

Distribuit de Transilvania
Film.

CRONIC|  DE  FILM
de IULIA BLAGA

Noi,  albinosul –  despre  c\l\toria  ca  salvare  de  via]a  plicticoas\

Diarios de motocicleta,
povestea a doi prieteni c\l\tori
prin America de Est a anilor ’50

Diarios de motocicleta,
povestea a doi prieteni c\l\tori
prin America de Sud a anilor ’50



Aceast\ alternan]\ de
vocale [i consoane nu este
rezultatul jocului `nt`mpl\rii
pe tastatura calculatorului,
ci e numele unei localit\]i
din Finlanda. Chiar dac\
ve]i `ncerca s\ o identifica]i
pe harta Scandinaviei din
atlasul geografic din
bibliotec\, v\ asigur c\
[ansele de a o g\si s`nt
minime, pentru c\
Nykarleby (`n român\ se
pronun]\ „niucarlebi”) are
doar 3.000 de locuitori.

A cum aproape trei ani am a-
vut ocazia s\ vizitez acest
or\[el, situat l`ng\ Golful

Botnic [i ai c\rui locuitori vor-
besc suedeza. ~ntr-un loc unde nu
existau cl\diri mai `nalte de trei
etaje, `n care to]i se cuno[teau `n-
tre ei, am avut surpriza s\ g\sesc
o Facultate de Arte Vizuale foar-
te clar orientat\ c\tre `nv\]area
artei contemporane. F\r\ a face
mare caz din faptul c\ [coala
func]ioneaz\ `ntr-un loc necu-
noscut, Albert Braun, unul dintre
arti[tii care erau [i profesori a-
colo, mi-a ar\tat cum, `n aproape

dou\zeci de ani, institu]ia [i-a
c`[tigat un prestigiu `n Scandina-
via, iar programul de reziden]\
artistic\ din cadrul facult\]ii a-
duce `n fiecare an arti[ti [i teore-
ticieni ai artei din toat\ lumea.
Studen]ii din Nykarleby, dup\ ce
termin\ facultatea, se stabilesc la
Helsinki, Stockholm sau Berlin
[i p\streaz\ leg\tura artistic\ cu
[coala. Astfel, la Vasa, cel mai a-
propiat ora[, au fondat Platform,
o asocia]ie artistic\ ce organizea-
z\ periodic evenimente interna-
]ionale, dintre care poate cel mai
cunoscut este festivalul de per-
formance MOPE, ajuns la cea de-a
patra edi]ie. Am f\cut o descriere
a contextului artistic din zona res-
pectiv\, pentru c\ eu consider c\
exist\ destul de multe similitu-
dini cu ceea ce se `nt`mpl\ la Ia[i.
{i aici, exist\ la Vector o ini]iativ\
artistic\ ce organizeaz\ un eveni-
ment interna]ional, Bienala Pe-
riferic, iar `ntre edi]ii, programul
expozi]ional de la Galeria Vector
formeaz\ [i men]ine un public
interesat de asemenea manifes-
t\ri. At`t Platform, c`t [i Vector,
ca institu]ii independente fondate
de arti[ti, au reu[it m\car par]ial
s\ „]in\ aproape de art\” c`t mai
mul]i absolven]i ai facult\]ilor de
profil.

Anul trecut l-am invitat pe Al-
bert Braun s\ expun\ la Galeria

Vector din Ia[i [i m-am bucurat
c\ am reu[it s\ organiz\m acest
lucru `n cele din urm\ la `n-
ceputul lunii mai. Proiectul s\u
pentru Ia[i, intitulat „Me, Myself,
Nykarleby and I”, este o instala-
]ie format\ din c`teva sute de fo-
tografii realizate de artist sub
forma unui jurnal subiectiv al
vie]ii din acest or\[el. Dac\ vizi-
tezi expozi]ia, `]i vei putea face o
imagine despre cum s`nt natura,
oamenii, cl\dirile, str\zile dintr-o
]ar\ `ndep\rtat\ [i foarte diferit\
de România. Modalitatea de ex-
punere a lucr\rilor, sub forma

unei matrici de imagini care
acoper\ aproape `ntreg spa]iul
galeriei, nu permite o receptare
secven]ial\ a lucr\rilor, ci mai
degrab\ una de ansamblu, dup\
care po]i selecta imaginile dorite.
Privite de la c`]iva metri,
fotografiile `[i pierd detaliile [i
re]ii bog\]ia [i diversitatea cro-
matic\. Aproape c\ nu mai ob-
servi `ntr-un col] o imagine alb-ne-
gru luat\ `n noapte pe un drum
`nz\pezit care duce c\tre necu-
noscut... O imagine cu leg\turi
ascunse cu „Strig\tul” lui Munch...

Nykarleby
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Cum prim-planul mediatic este ]inut de
muzicile „haioase”, este greu de imagi-
nat c\ `n România exist\ [i o altfel de
tradi]ie dec`t cea a „Florii din gr\din\”.
Totu[i, de mai bine de 30 de ani, un gen
considerat de p\lma[ii g`ndului „cam
elitist” este prilejul unuia dintre cele
mai exuberante festivaluri de la noi.
Festivalul de Jazz de la Sibiu se
desf\[oar\ chiar `n aceste zile.

P rimele trei edi]ii ale Festivalului Na]io-
nal de Jazz au fost organizate la Ploie[-
ti, pe la `nceputul anilor ’70. Cam `n ace-

la[i timp se `nfiin]ase Jazz Club Sibiu, o or-
ganiza]ie care a preluat (din 1974) Festivalul

de Jazz, transform`ndu-l `n numai c`]iva ani
`ntr-o manifestare interna]ional\. De atunci,
nimic nu a reu[it s\-i `mpiedice pe organiza-
tori s\-i str`ng\ pe jazzmani `n ora[ul care se
preg\te[te s\ devin\ `n 2007 capital\ cultural\
european\. Edi]ia din acest an are `n program
13 forma]ii de jazz str\ine, participarea româ-
neasc\ limit`ndu-se la Prezent Salsa Band [i
la colabor\rile muzicienilor români din trupe-
le Rami Jazz & Blues Band (România/ Ger-
mania) [i Gilad Atzmon – „Orient House En-
semble” (Israel/ România). Anul acesta, or-
ganizatorii au preferat s\ aduc\ muzicieni
care nu s`nt vedete, dar care au un cuv`nt greu
de spus pe scenele de jazz interna]ionale. O
s\ `ncerc s\ aleg. „Italian Song Project” cu
chitaristul Enzo Rocco au venit la Sibiu „la
pachet” cu `ncercarea lor de a prezenta aran-
jamente muzicale de jazz pentru piese arhicu-

noscute din muzica italian\. Chitaristul, con-
siderat un reprezentant al „noului jazz itali-
an”, introduce `n jazz o serie de elemente
asociate, mai degrab\, cu opera sau cu piesele
populare din diferite zone ale Peninsulei.

Printre invita]ii cu un nume sonor numai
pentru pasiona]ii de jazz se afl\ [i Gilad Atz-
mon, muzicianul israelian lansat cu Orient
House Ensemble la Londra. Pentru cei mai
pu]in ini]ia]i `n jazz, o informa]ie interesant\
este aceea c\ Atzmon a colaborat pentru `n-
registr\ri cu Robbie Williams, Sinead O’Con-
nor [i Paul McCartney.

Un alt muzician care vine la Sibiu dup\ ce
a c`ntat cu nume grele din showbiz [i jazz
este italianul Bruno Castellucci. Bateristul ita-
lian a concertat `n cariera sa al\turi de o su-
medenie de vedete interna]ionale, de la Tina
Turner, Astor Piazzolla, Elton John p`n\ la
clasici precum Chet Baker, Count Basie Or-
chestra sau Airto Moreira. Printre cei care au
f\cut istorie pe scena Festivalului de Jazz de
la Sibiu s-au num\rat, `n cele peste 30 de edi-
]ii de p`n\ acum, muzicieni ca Jan Garbarek
(Norvegia), Leanne Lee, saxofonistul Court-
ney Pine, Bill Evans (SUA) sau Joachim Kuhn
(Germania).

Lu]u.
Hagilu]u

D ou\ s`nt ipostazele `n care mi-l amintesc
mai bine pe Lu]u, juc\tor ce, curat ghinion,
la anul probabil c\ va trebui s\ fie de[-

tept `nc\ de la 6-7 diminea]a pentru a ajunge la
matineul cu Inter Gaz sau Midia N\vodari.

Prima ipostaz\ – pe stadionul Steaua la un
meci cu Rapidul din urm\ cu vreo 6 ani. Lu]u
juca la Steaua. Pe la mijlocul primei reprize,
se afla aparent f\r\ nici o treab\, flan`nd ca un
derbedeu pe la col]ul careului de 6 metri al
por]ii lui Lobon]. Acolo l-a g\sit o pas\, o
minge aruncat\ de n-are importan]\ ce
coechipier. ~n fa]a lui erau vreo doi funda[i
obscuri. {i atunci, Lu]u a f\cut o mi[care
irepetabil\ din [old. Sau glezn\. Un stop, apoi
a dat impresia c\ se r\suce[te spre centrul
terenului de parc\ s-a speriat de mutrele
crunte ale funda[ilor pomeni]i. O fent\ care a
derutat jum\tate de stadion, sau cel pu]in
galeria stelist\ de la peluz\, care parc\ voia
s\-l `nso]easc\ pe Lu]u `nd\r\t spre propria
jum\tate. Totul a durat cam o jum\tate de
secund\. {i dup\ jum\tatea asta de secund\,
Lu]u a r\mas singur-singurel cu poarta goal\
`n fa]\. Lobon] se t\v\lea dezorientat pe jos.
Dezam\git cred c\ nu mai are pe cine dribla.
Lu]u a `nfipt mingea `n plas\ cu un gest plictisit
de om c\ruia i se refuz\ ceva, nu mai are cu
cine s\ se joace – [i apoi chiar a luat-o agale
spre centrul terenului. Probabil Steaua a pier-
dut meciul respectiv, mai mult ca sigur Lu]u `n
restul meciului n-a mai f\cut mare br`nz\, dar du-
p\ faza aia chiar nu mai era nevoie de nimic.

A doua ipostaz\. ~mi amintesc o [tire de a-
cum aproximativ 10 ani. Lu]u [i al]i c`]iva in-
divizi, pentru c\ aurolaci nu se cuvine s\ le
spui, erau nec\ji]i c\ ni[te paznici cu mintea
odihnit\ nu-i las\ s\ se joace pe terenul de
beton sau zgur\ al unui liceu. S\ se joace, ex-
presia e bun\. Lu]u era pe vremea aia fotbalist
la Na]ional. Dac\ nu m\ `n[el, fusese convo-
cat la tineret [i juniori, totu[i pe maidan se
sim]ea el mai `n elementul lui. {i din nou tr\ia
o mare dezam\gire. Oamenii \[tia r\i nu-l las\
s\ se desf\[oare.

~n ultimul timp v\d c\ joac\ enervant de bi-
ne. Sper c\ nu s-a dopat, ci evolu]ia lui e doar
consecin]a faptului c\ doarme ceva mai des
pe acas\. E unul dintre pu]inii care se pot l\u-
da cu nota 10 ̀ n „Gazeta sporturilor”. Asta pe c`nd
era tot la Craiova [i a dat vreo trei goluri `ntr-un
meci. Se apropie de 30 de ani, dac\ nu i-a
`mplinit deja. Dac\ ne orient\m dup\ v`rsta psi-
hologic\ `ns\, abia anul acesta trebuie s\ dea
de b\ut pentru majorat. Pu[tilor \lora cu care ̀ n-
cerca s\ sar\ gardul liceului s\ frig\ un fotbal.

Cele mai frumoase pove[ti s`nt cele ale lui
„ce-ar fi putut s\ fie”. Lu]u n-ar fi putut nicio-
dat\ s\ fie mai mult dec`t a fost. Lu]u nu a fost,
[i nu va fi vreodat\ `n anii de carier\ care i-au
mai r\mas, juc\tor de fotbal. E ultimul mingicar
al fotbalului nostru, care se laud\ abuziv cu ast-
fel de exemplare, dar nu prea mai produce de-
c`t rup\tori sau „metrosexuali”. Cic\ a[a s-ar
numi indivizii \[tia, de[i cuv`ntul „papagal” e
olecu]\ mai expresiv. Lu]u face bine memoriei.
Uite cum `mi vin mie `n minte scene de acum
10 ani. ~n timp ce scorul ultimului derby Steaua-
Dinamo trebuie s\ m\ screm ca s\ mi-l amintesc.

AARRTTEE  VVIIZZUUAALLEE
de MATEI BEJENARU

Urma greilor muzicii

Fotografie de Albert Braun
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„Ar trebui s\ `ncerc\m s\ tr\im
cu dezinvoltur\. Adic\ s\ a-
vem curajul de a tr\i cu bu-
curie, la timp, `n vie]ile noas-
tre”, scria R\zvan Exarhu `n-
tr-un „B-24-FUN” pe care-l
primisem, la r`ndu-mi, aproa-
pe la timp [i la pachet de la
Bucure[ti. De la excentrici-
tatea fin dozat\, la vocea ca-

re te `ndeamn\ s\-l suni [i
s\-i vorbe[ti la Radio Guer-
rilla sau la pipa la care, ce-i
drept, a renun]at de cur`nd,
R\zvan Exarhu reu[e[te s\-[i
seduc\ publicul cu armele in-
teligen]ei, indiferent c\ scrie
despre reclamele la ciocolat\
cu rom, Che Guevara sau Gel-
lu Naum. Oriunde s-ar duce,
fanii `l urmeaz\ con[tiincios.
Iar cei care intr\ `n direct la
„Haide]i s\ haidem” („de la
pai[pe la trei[pe”, cum `i pla-
ce s\ spun\) nu se afl\ `n trea-
b\. Ori au fost selecta]i `na-
inte, ori pe Exarhu `l ascult\
chiar cine trebuie.

Dup\ ce a `nv`rtit la tele-
viziunea public\ „Ruleta
ruseasc\” [i a f\cut „Rondul
de sear\” la PRO FM, nume-
le s\u se identific\ acum cu
radioul „ca]avencilor” – Gu-
errilla –, lansat `n noiembrie
anul trecut. Practic, Guerri-
lla `i apar]ine lui Exarhu, de
la nume [i slogan, p`n\ la lo-
go, personalitate sonor\ [i
campanie. „El este expresia
fireasc\ a st\rii mele naturale
de libertate [i anarhie creati-

v\.” L-a f\cut pe Che Gue-
vara s\ z`mbeasc\, i-a adus
la un loc pe umori[tii under-
ground de la Planeta Moldo-
va, pe Liviu Mihaiu, Miha-
ela R\dulescu, Marius Vintil\
sau Mihai Dobrovolschi [i
pe candida]ii (la acea vreme)
la pre[edin]ia României A-
drian N\stase [i Traian B\-
sescu, pe 94,8 FM. Un altfel
de radio: eliberadio. „Dac\
oamenii se las\ iute sp\la]i pe
creier, atunci s\ ne scuza]i,
dar o s\ facem deranj. Dac\
informa]ia se ocup\ cu ou\le
lui N\stase sau de furoul nu
[tiu c\rei proaste, `nseamn\
c\ `[i bat joc de neuronii vo[-
tri”, spune Exarhu. Lucruri

inteligente se pot auzi [i la
„Marka K”, un program pe
care `l realizeaz\ al\turi de
Bruno Andre[oiu [i care se
desf\[oar\ sub motto-ul „Teh-
nici de autoap\rare `mpotri-
va nasolului”. {eful de la
Guerrilla nu pare surprins de
alegerea pe care au f\cut-o cei
de la trustul Ca]avencu a-
tunci c`nd au decis ca el s\
conduc\ noua lor investi]ie:
„S`nt cel mai bun. Am [i [ti-
in]a, [i pasiunea necesare. Am
[apte ani de experien]\ `n
radio, dup\ care am f\cut o
pauz\, timp `n care m-am o-
cupat de comunicare. Dato-
rit\ acestui lucru, acum am
mai multe argumente care m\

sus]in atunci c`nd `ncep s\
creez un produs at`t de sen-
sibil”.

Pe l`ng\ vocea de pe unde,
de c`teva s\pt\m`ni, `l pute]i
citi pe R\zvan Exarhu [i `n
„IS-24-Fun”, dac\ n-o f\cea]i
p`n\ acum ̀ n s\pt\m`nalul „A-
cademia Ca]avencu”, la ru-
brica despre publicitate „Re-
marc\ `nregistrat\”. De alt-
fel, `n timp ce scriam acest
text, i-am savurat pe Exarhu,
Santana [i I.T. Morar. La
www.radioguerrilla.ro. O dis-
cu]ie despre ce-nseamn\
„hai” la români. „S\ ne hai-
dem”, „hai, pa!” sau „hai s\...
deci?”. Deci v\ spun: ascul-
ta]i [i citi]i ce trebuie!

Exist\, cum bine spunea un prieten „virtual”, s\pt\m`ni `n care to]i ne sim]im mai pu]in
inteligen]i. Asta, desigur, `n cazul `n care `n restul zilelor ne-am considera de[tep]i. {i
cum `ndatoririle cotidiene nu sufer\ vreo am`nare pe fond de astenie, depresie sau
g\rg\uni de prim\var\, trebuie s\-]i g\se[ti, for]at [i c`t mai degrab\, energia
pierdut\ `n amintiri sau t`nguieli. Nu mi-a ie[it `nc\ figura, dac\ asta v\ `ntreba]i, `ns\
am dat peste un „exerci]iu de seduc]ie”, a[a cum `i place „proprietarului” s\-l
numeasc\, [i mi-a venit, surprinz\tor, prima idee bun\ dup\ `ndelungi c\ut\ri prin
eter. „Haide]i s\ haidem” a[adar – [i s\ vedem despre ce este vorba.

Herta  Müller,  laureat\
a  Premiului  berlinez
pentru  literatur\
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S criitoarea de origine român\
Herta Müller a primit mier-
curi, 4 mai a.c., Berliner Li-

teraturpreis (Premiul berlinez
pentru literatur\), distinc]ia fiind
`nso]it\ [i de o recompens\ fi-
nanciar\ `n valoare de 30.000 eu-
ro, informeaz\ site-ul elve]ian www.
nachrichten.ch.

Herta Müller a devenit, toto-
dat\, prima de]in\toare a titlului
Heiner-Müller Gastprofessur (pro-
fesor invitat) la Universitatea Li-
ber\ din Berlin. Acest titlu a fost
`nfiin]at de Funda]ia Preussi-
sche Seehandlung. Müller va
preda poetica limbii germane.
Distinc]iile s`nt decernate la pri-
m\ria din Berlin, de c\tre prima-
rul ora[ului, Klaus Wowereit.

Herta Müller s-a n\scut ̀ n Ro-
mânia [i a studiat germana [i ro-
mâna la Universitatea din Timi-
[oara. ~n 1987 a emigrat `n Ger-
mania, iar de atunci tr\ie[te la
Berlin, fiind unul dintre cei mai
importan]i autori din literatura de
limb\ german\. A primit mai mul-
te distinc]ii, precum Premiul pen-
tru Literatur\ Aristeion al Uniunii
Europene, Premiul Kleist [i Pre-
miul Franz Kafka. „Desigur, cred
c\, la fel ca fiecare om care lu-
creaz\, [i pentru un doctor, [i
pentru un inginer este mai pl\-
cut s\ simt\ c\ munca lui este
acceptat\ [i recompensat\. M\
bucur pentru fiecare premiu, de-
oarece mi se dovede[te astfel
c\ s`nt oameni care `mi apreci-
az\ munca. E mai pl\cut dec`t s\
nu fii luat `n seam\”, declara scrii-
toarea „Suplimentului de cultu-
r\” `ntr-un interviu publicat `n luna
februarie a acestui an.

La `nceputul lunii martie, Herta
Müller a venit `n România pentru
lansarea volumului Regele se-nclin\
[i ucide, ap\rut la Editura Polirom,
la doi ani dup\ edi]ia german\.

C onducerea Institutului Cultural
Rom=n (ICR) a preg\tit o stra-
tegie de relansare. Pentru a

marca noua orientare `n activitatea
de promovare a culturii rom=ne[ti,
directorul ICR, Horia Roman-Pata-
pievici, a ales s\ `nceap\ conferin]a
de pres\ de mar]i, 3 mai, cu Ada
Milea [i al ei „c`ntec despre Ceau-
[escu”. „Ceau[escu n-a murit/ Isto-
ria ne-a p\c\lit/ Limba lui de lemn
se plimb\ `ncet prin vechea noastr\
limb\/ Ceau[escu n-a murit/ Istoria
ne-a p\c\lit/ Noi s`ntem viii [i mor-
]ii/ Ceau[e[ti s`ntem cu to]ii.” ~na-
inte de a citi obiectivele Institutu-
lui, Patapievici a explicat: „Am
chemat-o pe Ada pentru c\ repre-
zint\ contrariul stilului emfatic `n
care este redactat\ Legea 356/2003
pe baza c\reia func]ioneaz\ ICR”.
H.-R. Patapievici crede c\ ICR nu
trebuie s\ fie un produc\tor de cul-
tur\, ci un mediator `ntre cultura
produs\ `n limba român\ (nu nea-

p\rat `n România) [i publicul-]int\:
românii din afara grani]elor ]\rii [i
nativii din statele `n care România
are interes s\-[i exporte cultura.

Printre planurile ICR se num\r\
asigurarea asisten]ei culturale iden-
titare a românilor afla]i din motive
istorice `n afara grani]elor Româ-
niei (Republica Moldova [i Ucra-
ina), asigurarea asisten]ei culturale
pentru cei r\ma[i din motive per-
sonale `n afara ]\rii (diaspora ro-
mân\) [i promovarea culturii române
`n str\in\tate. Deoarece, potrivit le-
gii de func]ionare, cele 11 institute
culturale din str\in\tate s`nt dublu
subordonate, at`t Ministerului Afa-
cerilor Externe (care pl\te[te sala-
riile personalului, sediul [i o parte
dintre proiectele culturale), c`t [i
Institutului Cultural Român (care
finan]eaz\ alte proiecte), noua con-
ducere vrea modificarea legii, ast-
fel `nc`t institutele s\ fie `n subor-
dinea total\ a ICR. ~n prezent se lu-

creaz\ la un proiect de Hot\r`re de
Guvern prin care s\ se realizeze mo-
dific\rile. De asemenea, conduce-
rea ICR a anun]at c\ Editura Insti-
tutului Cultural Român nu va mai
concura pe pia]a de carte al\turi de
firme private, `n timp ce num\rul

de reviste editate de Institut a fost
deja redus. Titlurile editurii `[i vor
putea g\si `ns\ locul `n standurile
na]ionale organizate de Ministerul
Culturii [i Cultelor [i de diferite
asocia]ii de editori.

Ana-Maria Onisei

Patapievici cu strategia, Ada cu melodia
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R\zvan Exarhu: „Cu gura mea, l-am
f\cut pe Che Guevara s\ z`mbeasc\”


