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Dou\ pagini dedicate celui mai important eveniment editorial al toamnei

�Familia� Piersic fa]\ cu presa
la lansarea filmului �Fix Alert�

�Nu am intrat `n zona de social [i politic, pe care noi tot batem
moned\. Senza]ia mea e c\ filmele române[ti nu pot aborda o alt\
zon\, e ca [i cum cineva le-ar fi spus cinea[tilor: «Voi s`nte]i
cronicarii vremurilor pe care le tr\i]i». Or, eu nu pot g`ndi a[a!
M-am s\turat de lucrurile astea [i `n nici un caz nu mai am chef
s\ m\ duc la cinema ca s\ le v\d.� � Florin Piersic Jr.

�Acesta este un puzzle. F\ o
poveste� � este `ndemnul pentru
public cu care Florin Piersic Jr. [i-a
lansat `n aceast\ s\pt\m`n\ `n
cinematografe primul lungmetraj,
�Fix Alert�, `n care joac\ [i p\rin]ii
s\i, Florin Piersic [i Tatiana Iekel. Un interviu cu Florin Piersic Jr. [i primele reac]ii ale presei `n PAGINA 3

Am `ntins-o rapid
prin Viena...
Elena Vl\d\reanu a consemnat �vizita
de lucru� a poe]ilor Nora Iuga, Adela
Greceanu, Claudiu Komartin, Teodor
Dun\, Constantin Virgil B\nescu la
Institutul Cultural Român din Viena

Florin Piersic Jr. explic\ de ce primul s\u lungmetraj are intrig\ poli]ist\

�M-am s\turat
de temele sociale�

INTERNET:  �Ve[nicia  s-aa  n\scut  la  site�  de  Victor  Jalb\  `n  pagina  5

`n PAGINA 12

Harold  Pinter,  c`[tig\torul  Premiului
Nobel  pentru  Literatur\  pe  2005
Dramaturgul de origine britanic\
Harold Pinter este c`[tig\torul
Premiului Nobel pentru
Literatur\. Anun]ul a fost f\cut
joi, 13 octombrie, la ora 14.00
(ora României) de Academia
Regal\ de {tiin]e din Suedia.
N\scut la 10 octombrie 1930 la
Londra, Pinter este, de
asemenea, cunoscut ca prozator,
poet, regizor [i actor. A scris
peste 20 de piese de teatru, 21 de scenarii de film, printre care
[i celebra adaptare din 1981 dup\ romanul lui John Fowles
Iubita locotenentului francez, [i a regizat 27 de spectacole de
teatru. De-a lungul timpului, a fost distins cu numeroase
premii, printre care The Shakespeare Prize (Hamburg), The
European Prize for Literature (Viena) sau Premiul �Moličre
D�Honneur� pentru `ntreaga activitate. Totodată, Pinter s-a
remarcat și în cadrul campaniilor pentru drepturile omului.



Unul dintre cele mai
importante evenimente de
pe pia]a de carte
european\, T`rgul
Interna]ional de la
Frankfurt, va `ncepe pe 19
octombrie. România va
participa cu un stand
na]ional incluz`nd cele mai
importante edituri din ]ar\
[i cu 40 de module
personalizate. Ana
Andreescu, consilierul
responsabil de organizarea
standului românesc din
partea Ministerului Culturii
[i Cultelor (MCC), sus]ine
c\ �nu au fost probleme�
[i c\ episodul �Paris� nu
s-a mai repetat (`n cazul
Salonului de Carte
desf\[urat `n capitala
Fran]ei, calendarul
preg\tirilor a fost cu mult
dep\[it). {i pentru standul
de la Frankfurt, MCC a
organizat o licita]ie, `n
urma c\reia tot Asocia]ia
Editorilor din România
(AER) a ob]inut dreptul de
a se ocupa de participarea
]\rii noastre.

Ana-Maria Onisei

Bugetul alocat manifest\rii
de statul român este de a-
proximativ 40.000 de

euro, care acoper\ cheltuielile le-
gate de construc]ia standului
na]ional, tip\rirea cataloagelor,
a materialelor de promovare, pre-
cum [i de transport al c\r]ilor `n
Germania. AER a decis, de ase-
menea, ca editurile care vor raf-
turi individuale s\ pl\teasc\ se-
parat pentru acestea.

{i Doina Marian, director exe-
cutiv al AER, consider\ c\ `n
cazul organiz\rii de anul acesta
�nu s-a `nt`rziat cu nimic. Chiar

acum s`ntem `n stadiul de «aler-
g\turi», se imprim\ cataloagele
[i se preg\tesc transporturile de
carte�. De aceast\ dat\, selec]ia
de titluri a apar]inut exclusiv e-
ditorilor, �AER fiind doar un su-
praveghetor discret�, a afirmat
Marian. De asemenea, Ana An-
dreescu, consilier ̀ n cadrul MCC,
sus]ine c\, din punctul de ve-
dere al organiz\rii, �n-au fost
deloc probleme�: �Tot ce tre-
buia f\cut pentru a fi `n grafic a
decurs f\r\ vreun fel de pro-

bleme. Am organizat la timp li-
cita]ia, spa]iul a fost `nchiriat de
c\tre minister, am `nscris pe
site-ul t`rgului editurile, de aici
`ncolo este treaba AER, care,
din c`te [tiu, este la zi cu preg\-
tirile�.

~n ceea ce prive[te disputa
referitoare la plata unei sume se-
parate, `n valoare de 400 de lei
noi, pentru un modul persona-
lizat, aceasta a fost rezolvat\:
40 de edituri au acceptat deja
oferta. Doina Marian explic\:

�Nu este o tax\ propriu-zis\.
Ministerul Culturii nu poate
suporta toate cheltuielile, a[adar,
noi am solicitat aceast\ sum\
pentru cheltuielile de protocol.
Vom organiza joi, `n deschi-
derea t`rgului, o recep]ie. De
altfel, p`n\ [i edituri mici, cu bu-
gete reduse, au considerat c\
este `ndrept\]it\ o astfel de tax\�.

T`rgul se va `ncheia pe 23
octombrie. Anul trecut, mani-
festarea  a avut peste 300.000 de
vizitatori.

Amici]ia domnului
pre[edinte
Nu despre demisia lui Mircea Miclea vreau s\ vorbesc aici, de[i
pornesc de la ea. ~n fond, deocamdat\ n-am avea motive s\ con-
test\m onestitatea motivelor care au provocat aceast\ demisie,
putem accepta c\ a fost vorba chiar de onoare [i nimic altceva.
{i asta cu toate c\ nu s`ntem obi[nui]i cu gesturi lipsite de dede-
subturi, p`n\ [i demisia doamnei Musc\, motivat\ cam la fel,
dovedindu-se, `n fapt, o decizie mediatic\, de la care doar
artificiile au lipsit.

S\ revenim `ns\: pornesc de la demisia lui Mircea Miclea,
observ`nd c\, indiferent de motivele sale, ea este deja folosit\
ca arm\ electoral\. Da, electoral\, de[i s`ntem departe at`t de pe-
rioada trecut\, c`t [i � din c`te [tim la ora asta � de cea viitoare.
Este folosit\ `n acest scop de PD `mpotriva PNL, dar mai ales
de, iar\[i, pre[edintele României `mpotriva primului-ministru.
Adic\, `n esen]\, tot de PD `mpotriva PNL.

~n edi]ia special\ a jurnalului TVR de mar]i, 11 octombrie,
domnul Traian B\sescu, coment`nd demisia ministrului demo-
crat [i continu`nd pe linia ipocriziei populare manifestate `n ulti-
ma vreme, �simpatiza� cu gestul lui Miclea, explic`nd c\, nea-
loc`nd 6% din buget `nv\]\m`ntului [i cercet\rii, �noi ne `nc\lc\m
promisiunea fa]\ de cet\]eni� f\cut\ `n campania electoral\. Noi,
adic\ �eu, personal, [i cu C\lin Popescu T\riceanu�. Noi, adic\,
`n definitiv, premierul T\riceanu. Pentru c\, nu-i a[a?, pre[edin-
tele s-a delimitat public de aceast\ `nc\lcare a promisiunii, dar
dac\ primul-ministru s-a opus...

Evident fiind nerealismul respectivei promisiuni electorale,
dac\ ar fi fost `n joc interesul politic al lui Traian B\sescu, este
clar c\ domnia sa n-ar fi suflat un cuv`nt spre aducere-aminte.
Dar, cum un �noi� rostit la momentul oportun transfer\ toat\ vina
asupra liberalilor, prilejul nu putea fi ratat. ~ns\ nu `n asta a
constat marea ipocrizie a pre[edintelui.

~ntrebat fiind, `n aceea[i emisiune, `n ce rela]ie se afl\ cu pre-
mierul, B\sescu a r\spuns: �~ntr-o rela]ie amical\�. Deci nu bun\,
nu eficient\, nu corect\, nu alte bla-bla-uri politice care pot masca
at`t o prietenie, c`t [i o du[m\nie. Ci de-a dreptul amical\. Ceea
ce, l\s`nd deoparte c`[tigul pur politicianist, `nseamn\ [i faptul
c\ toate criticile pre[edintelui s`nt constructive, venite de pe po-
zi]ia asta amical\. Dar mai `nseamn\ ceva: c\ toate criticile
respective s`nt adev\rate. C\ doar nu se apuc\ nimeni s\ critice
un amic f\r\ motive bine `ntemeiate!

Premierul T\riceanu se afl\ deci `n fa]a unei noi provoc\ri:
amici]ia lui Traian B\sescu. C`t\ vreme pre[edintele i-a fost un
fel de adversar, cel pu]in asta fiind percep]ia public\, primul-
ministru s-a descurcat cu brio, evit`nd inteligent de multe ori sal-
vele trimise c\tre domnia sa. Amici]ia declarat\ `ntre palatele
Cotroceni [i Victoria este ̀ ns\ una care, putem paria de pe acum,
ne va ]ine cu sufletul la gur\ `n jocul politic al lunilor viitoare.

E greu de prev\zut cum va reu[i premierul T\riceanu s\ se
protejeze pe sine, dar mai ales s\-[i protejeze partidul de
amici]ia lui Traian B\sescu. Cert este faptul c\ numai amical\ nu
este atmosfera din s`nul Alian]ei. {i se apropie iarna. Adic\
anotimpul care, [tie Traian B\sescu cel mai bine, nu-i deloc ca
vara. Anotimpul `n care procentele coboar\ mai rapid ca fulgii de
z\pad\. {i, mai ales, anotimpul `n care, cu siguran]\, pre[edin-
tele `[i va aminti public, cu regrete preziden]iale [i amicale, c\ noi
am promis, dar ei n-au f\cut.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Selec]ia de titluri pentru standul na]ional de la Frankfurt a fost f\cut\ de edituri

Ministerul [i AER-ul s-au pus de acord:
�N-au fost probleme cu organizarea�

Herta Müller [i Horia Roman-Patapievici `ntr-o
dezbatere despre Securitatea român\
~n cadrul programului de manifest\ri al T`rgului de la Frankfurt, scriitoarea Herta Müller va lectura,
vineri, 21 octombrie, `ncep`nd cu ora 17, poezii din noul s\u volum Este sau nu este Ion, ap\rut la
Editura Polirom. Plecat\ de aproape dou\zeci de ani din ]ar\, Herta Müller reune[te `n aceast\ carte
poezii care au fost scrise folosind cuvinte decupate din reviste. Cartea este `nso]it\ de un CD audio,
con]in`nd poeziile `n lectura autoarei, realizat `n colaborare cu sec]ia român\ a Deutsche Welle. Tot
`n cursul zilei de vineri, de la ora 18.00, Horia Roman-Patapievici va dezbate `mpreun\ cu Herta
Müller pe tema Securit\]ii române[ti, iar pe 22 octombrie va avea loc mas\ rotund\ pe tema �Sibiu,
capitala european\ a României�.

Profesorul [i scriitorul ie[ean Emil Ior-
dache s-a stins din via]\ mar]i, 11 octom-
brie a.c.

Prof. univ. dr. Emil Iordache era unul
dintre cei mai aprecia]i traduc\tori contem-
porani din limba rus\, fiind, totodat\, [ef
al Catedrei de Slavistic\ a Facult\]ii de Li-
tere din cadrul Universit\]ii �Alexandru
Ioan Cuza� din Ia[i. Emil Iordache era ti-
tularul cursurilor de �Epoci culturale slave�,
�Literatura rus\�, �Laurea]i ai Premiului
Nobel�, �Epoci literare slave� [i �Antro-
pologie cultural\�.

Emil Iordache a publicat numeroase vo-
lume de autor, dintre care amintim: Pa[ii
poetului (`n colaborare cu Gellu Dorian),
Editura Sport Turism, Bucure[ti, 1989;

Semiotica traducerii poetice, Editura Pan,
Ia[i, 1994; Carte c\tre Serghei Esenin, Edi-
tura Junimea, Ia[i, 1998; Studii despre
Gogol, Editura Timpul, Ia[i, 2000.

Ca traduc\tor, Emil Iordache a publi-
cat, `n limba român\, zeci de opere funda-
mentale ale scriitorilor slavi, multe dintre
ele la Editura Polirom: F.M. Dostoievski,
N.V. Gogol, Zbigniew Herbert, Feodor
Abramov, Boris Pasternak, Iosif Brodski,
Dmitri Merejkovski, Vladimir Nabokov,
A.S. Pu[kin, Nursultan Nazarbaev, Lev
Tolstoi, Timur Zulfikarov.

Activitatea regretatului Emil Iordache
cuprinde, `n acela[i timp, peste 220 de arti-
cole [tiin]ifice, publicate `n diverse reviste
din ]ar\ [i din str\in\tate. Emil Iordache a

colaborat cu publica]ii precum �Timpul�,
�Opinia studen]easc\�, �Convorbiri lite-
rare�, �Observator cultural�, �România
literar\�, �Contrapunct�, �Cronica�.

Dumnezeu s\-l odihneasc\ `n pace!

Emil Iordache, omul care ne-a adus `n
române[te c\r]i dintre cele mai importante
ale literaturii ruse, a plecat dintre noi. O
figur\ luminoas\, un om frumos [i de o
mare generozitate a trecut `n Eternitate.
Ne r\m`ne modelul s\u, ne r\m`n c\r]ile
[i traducerile sale de excep]ie. Editura
Polirom este al\turi de familia sa.

Editura Polirom
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S-a stins din via]\ Emil Iordache



Asteriscul � sufletul
comer]ului
Mi-a pl\cut `ntotdeauna zicala aia cu �Reclama � sufletul co-
mer]ului�. De o vreme `ncoace, am remarcat `ns\ c\ `n multe
cazuri reclama `n sine nu e neap\rat sufletul comer]ului � dac\
prin �suflet� `n]elegem �esen]a� comer]ului, adic\ a afacerii. ~n
contractele redactate cu viclenie profesionist\, exist\ `n partea
de jos a paginii un text micu], tip\rit cu litere [i mai micu]e � a[a-
numitul small print. De obicei, el scap\ aten]iei clientului [i � tot
de obicei � acolo se impun clauze pe care, dac\ le-ar cunoa[te,
respectivul client nu s-ar mai gr\bi a[a tare s\ semneze pe linia
punctat\.

~n reclame, echivalentul textului cu small print este asteriscul (*).
Presupun c\ semnul nu-i e necunoscut nici unui cititor amator
de reclame. �Flancu�, credit doar cu buletinul!*� {i, undeva jos,
ca not\ de subsol la asteriscul respectiv, scrie ceva at`t de mic,
c\ nici nu apuci s\ vezi. De obicei nici nu stai s\ vezi, ci te repezi
s\ iei creditul doar cu buletinul [i afli c\, de fapt, nu e doar cu
buletinul, adic\ e [i cu buletinul, dar mai s`nt unele condi]ii...

~n reclamele tip\rite po]i studia mai pe `ndelete fenomenul [i
asteriscul � altfel, un semn bine ales, suger`nd includerea
riscului `n afacere. De exemplu, o firm\ de telefonie mobil\ anun-
]\ reduceri mari-mari de tot, dar cu clauza asteriscului. Iar dac\
ai vederea bun\ sau ochelari puternici, afli din nota de subsol c\,
de fapt, oferta e valabil\ numai cu abonament Onnest [i c\ �O-
ferta este supus\ unor clauze disponibile `n magazine�. Altfel
spus, nu-i chiar reducere pe de-a moaca, adic\ stai s\ vezi, c\
de fapt... La fel, Po[ta Romulan\ se laud\ cu transferurile finan-
ciare prin Western Hunion: �C`nd cei dragi v\ trimit bani `n euro,
pute]i s\ ridica]i aceea[i sum\, tot `n euro*, de la orice oficiu
po[tal�. Ce `n]elege]i de-aici? C\ dac\ fiul din Italia `]i trimite o mie
de euro, ridici de la po[t\ o mie de euro. Ei bine, r\spunsul este
gre[it! Ridici de la po[ta respectiv\ o mie de euro [i un asterisc.
Iar sub asterisc scria: �~n limita resurselor de lichidit\]i�. Adic\
s-ar putea s\ nu ridici euro, fiindc\ acei o mie de euro expedia]i
s-au transformat pe undeva `n lei sau... oricum, nu te pui cu limi-
ta resurselor de lichidit\]i.

Asteriscul valseaz\ periculos pe grani]a `ntre reclama minci-
noas\ (informarea eronat\ a clientului) [i momirea inteligent\ a
clientului. El transform\ ilegalul `n legal [i imoralul `n versatil.
Cum altfel s\ judeci, de exemplu, o reclam\ la deodorantul Rexo-
na, �deodorantul nr. 1 `n lume*�? C\ci asteriscul trimite la o not\
ascuns\ bine, unde se spune a[a: �Cota de pia]\ valoric\ glo-
bal\. Studiu ACNielsen, 2002-2004�. Adic\ `n anii 2002-2004,
dintr-un anumit punct de vedere (cota de pia]\ valoric\ global\),
unii zic c\ e num\rul 1 `n lume. Ceea ce e cu totul altceva.

Exemple s-ar mai putea g\si cu miile. Asteriscul face legea
`n arta reclamelor [i nu [tiu c`]i n-am fost am\gi]i de el. Dar cea
mai simpatic\ utilizare a lui mi s-a p\rut cea la o reclam\ pentru
un aparat foto digital... s\-i zicem Sory, despre care reclama
spune c\ �Are mai pu]in de 1 cm* grosime!� De-acum citim din
reflex nota ata[at\ asteriscului [i afl\m c\ asta e valabil �`n
punctul s\u cel mai sub]ire�! Mirabil\ idee! {i-n punctul ei cel mai
gros c`t o avea? M\ tem ca nu cumva, dac\ o cump\r, s\ m\
trezesc cu un aparat lat de vreo juma� de metru, dar cu o codi]\
flexibil\ de 1 cm � partea lui cea mai sub]ire! ~nchipui]i-v\ o
reclam\ la circ care ar suna cam astfel: Femeia-maimu]\, cu p\-
rul de juma� de metru lungime!* C`ini cu coada de trei metri! **
Omul de Fier! Rupe cu din]ii lan]ul gros de 10 cm! *** Iar undeva,
la baza afi[ului, ar scrie astfel:
* Pe cap.
** Suma cozilor celor dou\zeci de c`ini ai circului.
*** ~n punctul s\u cel mai gros (al lan]ului, desigur).

V\ garantez c\ s-ar g\si destul\ lume care s\ umple sala.
De-aia asteriscul e, cumva, sufletul comer]ului.*
* A[a s\-i ajute Hermes!

Radu  Pavel GHEO
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Cristian Neagoe
cristineagoe@gmail.com

1200 de grade Celsius nu e doar temperatura
de topire a sticlei, ci [i numele celei mai
elaborate expozi]ii din Bucure[tiul acestui
sf`r[it de octombrie. Dup\ competi]ia ini]iat\
de Galeria Nem]oi [i de Libr\riile C\rture[ti,
28 de arti[ti reprezent`nd [ase forme de
exprimare artistic\ `[i prezint\ lucr\rile de pe
12 p`n\ pe 24 octombrie `n cele dou\ galerii,
una pe Calea Victoriei nr. 126, cealalt\ pe
strada Arthur Verona nr. 13.

Instala]ia din sticl\ a lui Ioan Nem]oi se
bucur\ de g\zduirea unui loc special: micul

parc din fa]a libr\riei C\rture[ti de pe
bulevardul Magheru. Nu se `nt`mpl\ prea
des `n România ca un obiect de art\ s\

primeasc\ aprob\rile necesare pentru a fi
expus `ntr-un spa]iu public, accesibil trec\to-
rilor din aglomera]ia urban\. Fie c\ este
meritul celor dou\ institu]ii private, fie c\
Prim\ria manifest\, `n sf`r[it, o deschidere
fa]\ de felul `n care ar trebui tratat un ora[
pentru a ar\ta ca o fiin]\ vie, `n continu\
mi[care [i respir`nd prospe]ime, cei care
trec prin centrul Bucure[tilor nu vor putea
s\ nu observe structura din sticl\ ro[ie,
c`nt\rind c`teva tone, `n contrast cu iarba
`nc\ verde a acestei toamne. F\r\ a margi-
naliza vreuna dintre manifest\ri, expozi]ia
1200° C creeaz\ un dialog `ntre arta sti-
clarului, fotografie, film, text, muzic\ [i
stencil graffiti, unite (sau topite) sub semnul
a dou\ elemente: focul [i siliciul. 

Cic\ trebuie s\ fim aten]i [i la ce nu se
vede. Fotograful {tefan Cosma, c\ruia `i
aducem pe aceast\ cale Omagiile noastre, nu
vrea s\ se potoleasc\. A ascuns `n libr\ria
C\rture[ti 26 de lucr\ri pe care, dac\ le
g\si]i, le pute]i lua acas\. Nicolae Co[ni-
ceru nu s-a l\sat mai prejos [i a camuflat
printre c\r]i propriul s\u album de art\,
prima carte `n format clasic care proiecteaz\
fotografii digitale pe ecran plat. Dac\ o
g\si]i, pe asta s\ n-o lua]i acas\! C`]iva
tineri scriitori publica]i la Editura Polirom
[i-au expus textele dintr-o bibliotec\
borgesian-incendiat\ pe pere]ii Galeriei
Nem]oi [i sub sticla meselor din ceain\ria
C\rture[ti. Iar vizitatorii pe care-i arde
inspira]ia au toat\ libertatea s\ le modifice,
s\ le [tearg\ sau s\ le continue. Autorii
textelor originale le vor citi `n seara de
lectur\ de pe 19 octombrie, la ora 19, `n
aceea[i libr\rie bucure[tean\.

Interviu de Oana Stoica

Cum ai defini Fix Alert?

Fix Alert e un film românesc, `n
primul r`nd� Povestea se `nt`m-
pl\ `n zilele noastre, are o in-
trig\ poli]ist\. Este �rupt� cro-
nologic, adic\ evenimentele nu
se petrec `n ordinea lor corect\,
[i asta nu se `nt`mpl\ pentru ca
spectatorul s\ fie pus `ntr-o
situa]ie ciudat\ sau s\ se simt\
frustrat. Dimpotriv\, am g`ndit
filmul \sta ca pe un puzzle, pe
care v\d c\ deja din ce `n ce mai
mul]i oameni l-au primit bine.
Am avut reac]ii foarte bune la
vizionarea de dinaintea confe-
rin]ei de pres\. Sigur, formula
asta a puzzle-ului nu este nici
nou\, [i nu reprezint\ nici vreo
inven]ie a mea sau a Dorinei
Chiriac. Am aflat [i despre alte
filme realizate a[a� Aduni in-
forma]ii [i elemente care s\ `]i
pun\ cap la cap toat\ povestea,
s\ ]i-o reconstruiasc\. Filmul e
ca [i cum ai avea un puzzle cu o
cutie pe care nu se afl\ nici o
imagine ce ar putea s\ `]i dea o
idee despre ce ar trebui s\
rezulte, ce ar trebuie s\ `]i ias\.

To]i cei din echipa asta
ne-am dorit ca filmul s\ ajung\
`ntr-o sal\ de cinema. S-ar pu-
tea vedea [i la televizor, dar f\r\
a avea acela[i impact [i aceea[i
for]\. ~n mod sigur, nu va fi un
film pentru toat\ lumea, exist\
oameni care vor s\ vad\ numai
re]ete sau foarte multe efecte
speciale, violen]\. Fix Alert nu

are a[a ceva, nu am inclus
asemenea lucruri `n proiectul
acesta.

Florin, spune-mi de ce
crezi tu c\ publicul din
România va `ncepe s\
g`ndeasc\ [i s\ dezlege o
enigm\ din film?

Exist\ actori `n film pe care pu-
blicul `i cunoa[te, al]ii pe care nu
`i [tie deloc, dar to]i ofer\, f\r\
excep]ie, un recital actoricesc
extraordinar. Fie [i numai pentru
lucrul acesta merit\ s\ mergi s\
vezi Fix alert. E clar c\ va fi
iubit de un anumit segment al
publicului [i blamat de altul. Nu
m\ deranjeaz\ absolut deloc.
Nu trebuie s\ plac\ tuturor cu
orice pre].

Cum e s\ joci cu mama [i
cu tata?

Eu nu joc cu p\rin]ii mei. ~n
scenele lor de film nu interac-
]ion\m, am fost doar un martor
t\cut al momentelor `n care ei

filmau. Ne-am sf\tuit `nainte [i
am discutat. S`nt foarte buni a-
m`ndoi, absolut fenomenali.
P`n\ la urm\, to]i cei care au
fost implica]i `n proiect mi-au
devenit familie cumva.

S\ `n]eleg c\ nu seam\n\
cu ceea ce s-a f\cut `n
cinematografia româneasc\
postdecembrist\�

Din punctul meu de vedere, nu
seam\n\. ~n primul r`nd, subiec-
tul este altul, nu am intrat `n
zona asta de social [i politic, pe
care noi tot batem moned\.

Senza]ia mea e c\ filmele româ-
ne[ti nu pot aborda o alt\ zon\,
e ca [i cum cineva le-ar fi spus
cinea[tilor: �Voi s`nte]i cronica-
rii vremurilor pe care le tr\i]i�.
Or, eu nu pot g`ndi a[a! M-am
s\turat de lucrurile astea [i `n
nici un caz nu mai am chef s\ m\
duc la cinema ca s\ le v\d. Le
v\d la [tiri sau m\ lovesc de ele
pe strad\. {i atunci chiar vreau
s\ visez un pic la cinema, s\
intru `ntr-o alt\ lume, fie ea [i
cu violen]\. Dar violen]a aceea
s\ con]in\ o anumit\ poezie.

JJuumm\\ttaattee  ddiinn  CC\\rrttuurree[[ttii
]]iinnee lloocc  ddee  cciinneemmaa
Nimic nu se `nt`mpl\ a[a cum a]i fost obi[nui]i. Nici m\car muzica
sau filmul, special realizate pentru eveniment. Proiec]ii pe un ecran
de sticl\ a[ezat periculos de aproape de pa[nicii iubitori de ceai,
improviza]ii live [i un session cinematografic pe o jum\tate din
cl\direa libr\riei C\rture[ti. Capul r\ut\]ilor au fost cele dou\ fete
cumin]i ale Galeriei Nem]oi � Marilena Oprescu [i Anca Cojocaru,
niciodat\ mul]umite de munca lor. Dac\ v\ place arta pasiv\,
a[ezat\, iar 1200° C nu v\ mai las\ s\ dormi]i, angoasa]i `n cearcea-
furi ude, pe ele s\ da]i vina. Una peste alta, o expozi]ie fierbinte
pentru vremea rece de afar\.

�Acesta este un puzzle. F\ o poveste� � este
`ndemnul pentru public cu care Florin Piersic Jr. [i-a
lansat `n aceast\ s\pt\m`n\ `n cinematografe primul
lungmetraj, Fix Alert, `n care joac\ [i p\rin]ii s\i,
Florin Piersic [i Tatiana Iekel.

Florin Piersic Jr. explic\ de ce primul s\u lungmetraj are o intrig\ poli]ist\

�M-am s\turat de temele sociale�

Ileana Dima, `n �Cotidianul�: �Un film care, de[i difer\ semnificativ de restul peliculelor române[ti, nu dep\[e[te statutul unei copii
st`ngace�.

C\t\lin Sturza `n �Averea�: �Juc`nd un rol secundar, de [ef mafiot dezam\git, Florin Piersic Jr. se lamenteaz\: «Gata, e prea mult,
e mai mult dec`t poate duce un om». Asta e [i senza]ia celui care vede filmul�.

�A fost o aventur\ `n care to]i
s-au aruncat cu capul�, a
spus, mar]i, 11 octombrie,
Florin Piersic Jr., `n conferin]a
de pres\. Fix Alert a fost filmat
`n 20 de zile, anul trecut, cu o
camer\ digital\. El a fost
prezentat `n format digital, `n
premier\, la Festivalul �Bifest�
de la Bucure[ti, unde a ob]inut
o men]iune special\ a juriului.

Nu pune m`na, b\, c\ frige!



Interpretare  occidental\,
cu  accent  românesc

Cu Dacia Logan n-am f\cut nici
un test-drive, habar-n-am ce este
at`t de grozav `n faptul c\ toc-
mai s-a lansat [i versiunea pe
motorin\, sintagma �90 de cai
putere� `nseamn\ pentru mine
exact ce exprim\ (for]a a 90 de
arm\sari care trag din toate
puterile), despre �transmisie� nu
[tiu dec`t c\ poate fi analog\ sau
digital\ [i nu `n]eleg ce leg\tur\
poate avea cu o ma[in\... ~ntr-un
cuv`nt, articolul ce urmeaz\ nu
are nici cea mai vag\ preten]ie
de rubric\ auto.

~n aceste r`nduri, Dacia Lo-
gan nu mai este o ma[in\, ci o
vedet\ �pe scena na]ional\ [i in-
terna]ional\�, un fenomen, o
achizi]ie �mai de fi]e� dec`t lap-
topurile [i mai la mod\ ca len-
jeria Jolidon. Dacia Logan este
o poveste de succes [i, spre mi-
rarea tuturor, româneasc\.

�~n momentul `n care pro-
clami ma[ina anului, nu ai cum
s\ nu te `nclini `n fa]a realit\]ii:
iar realitatea e c\ tot românul
discut\ despre Dacia Logan, o
gr\mad\ de oameni s-au bulucit
la dealeri `n prima s\pt\m`n\
dup\ lansare, ca s\ aib\ ocazia
s-o conduc\, iar uzina de la Pi-

te[ti nu mai face fa]\ comen-
zilor, [i asta pentru o ma[in\
care cost\ totu[i 8.400 de euro
`n versiunea de top, a[adar, cu
nici 2.000 de euro mai pu]in
dec`t un Renault Clio bine e-
chipat.� Cu aceste cuvinte, Da-
cia Logan a fost `ncununat\
Ma[ina Anului 2004 `n �Ade-
v\rul Economic�. Nu multe s-au
schimbat de atunci.

La un an de la lansare, Dacia
Logan continu\ s\ fie la fel de
b`rfit\ ca s`nii Nicoletei Luciu:
s-a r\sturnat, ba nu s-a r\stur-
nat, este o conspira]ie mondi-
al\, germanii se simt amenin]a]i
[i `nsceneaz\ teste mincinoase,
dealerii francezi ne saboteaz\
v`nz\rile, [i, culmea!, p`n\ [i
clien]ii români se pl`ng de dis-
criminare `n raport cu serviciile
oferite clien]ilor europeni. Zi-
lele acestea, a revenit `n aten]ia
tuturor cu o serie de reclame la
modelul pe Diesel, o poveste
plauzibil\ despre un spion care
`ncearc\ s\ fure �secretul Da-
cia�, dar, d`nd cu ochii de mo-
torul Renault, renun]\ la me-
serie [i se apuc\ de f\cut copii
precum Vin Diesel `n filme.

~ntre timp, conduc\tori de
Dacia sau nu, am ajuns s\ fim
m`ndri de ea pentru c\ are spirit
occidental, s\ o `ndr\gim ca pe
o Lumini]a Anghel de pe locul

III (nu-i chiar pri-
mul, dar merge),
c`nt`nd `ntr-o engle-
z\ pu]in st`lcit\ (dar
inteligibil\) [i ca pe
o echip\ na]ional\
pe care o aclam\m
fix at`t timp c`t are
grij\ s\ dea goluri.

Maarrrried
withh  chhildrrenn
[i  cu  Logan

Astfel, Dacia Logan a devenit
ambasadoarea noastr\ `n pagini-
le revistelor [i ziarelor din str\i-
n\tate, o doamn\ �modern\, ro-
bust\ [i accesibil\�. Nu e o glu-
m\, exact a[a o descriu respon-
sabilii de imagine `n urma unor
studii de audien]\ care au
dovedit, probabil, c\ poten]ialii
cump\r\tori Dacia s`nt b\rba]i
frustra]i sexual, cu so]ii dep\[ite
de mod\, fragile [i f\r\ chef de
sex. Apropo de cump\r\tori, un
forum al clien]ilor Dacia a rea-
lizat un studiu empiric asupra
profilului posesorilor de Lo-
gan: oameni `mplini]i, cu fami-
lie, eventual copii [i gusturi bune
`n muzic\, cu facultate [i ve-
nituri peste media româneasc\,
care au cump\rat cea mai luxoa-
s\ variant\ cu banii jos. {i, `n

general, mul]umi]i c\ au g\sit
un produs românesc care s\ le
convin\, dar `n tranzi]ie spre o
ma[in\ mai bun\.

Eu le doresc succes, dar nu
m\ pot ab]ine s\ m\ g`ndesc la
Al Bundy, [i el married with
children, cu un Dodge maroniu
(dovedit a fi, dup\ ce a fost dus
la o sp\l\torie `n episodul 917,
un ro[u aprins), fabrica]ie 1974,
cump\rat pentru c\ �japonezii
nu [tiu nimic, americanii fac
cele mai bune ma[ini�. {i `mi
aduc aminte [i de vecina Marcy
care, atunci c`nd lui Bundy i-a
fost furat\ ma[ina, i-a repro[at
c\ [i-a l\sat Dodge-ul afar\
chiar `n ziua `n care se ridica
gunoiul.

Avea [i Bundy Dacia lui:
un Dodge

Ambasadoare
cu n\b\d\i
C`nd Nadia joac\ `n reclame pentru lapte
pasteurizat [i echipa na]ional\ de fotbal vrea
s\ c`[tige meciuri cu rug\ciuni la Dumnezeu,
c`nd O-Zone au ajuns imn pentru paradele gay din
toat\ lumea [i jum\tate din România fredoneaz\
melodii pe ritmuri de claxon pe Kiss FM, c`nd
vinurile noastre stau prin supermarketurile europene `n praful celor din Tazmania [i vecinii ne-au
omologat s\rm\lu]ele de sub nas, c`nd brandul de ]ar\ se construie[te cu englezisme, iar `n practic\ s-a
bronzat cu nuan]e tuciurii... Ei bine, tocmai acum mi-am g\sit s\-mi par\ bine c\ s`nt românc\. Motivul
are patru ro]i, nume de actor exotic australian [i marketing de dam\ de companie. Logan.

Ghiveci de toamn\
Am mijotat ce-am mijotat* ni[te subiecte pentru �Supl.� din 15-23
oct. 2005, dar nu ne-am putut hot\r` ce s\ d\m `n clocot final. De
fapt, n-am mai avut gaz `n butelia lui Zanussi, nici vreascuri `n
�Ciocanul N\drag�, plita pe care o ]inem `nc\ activ\ `n pivni]\
drept suvenire pentru bunica [i pentru firma b\n\]ean\, c`ndva
frunta[\ pe ramur\. Una peste alta, se vede clar c\ unde nu-s, vorba
criticii de-nt`mpinare, dou\ perechi de pulmoni sau m\car ni[te
foale puternice de a]`]at jarul, n-ai cum s-o ]ii langa `n for]\ s\p-
t\m`n\ de s\pt\m`n\, fie [i c-o biat\ rubricu]\. A[a c\ facem [i
noi ce putem. Un ghiveci cu ego-docu-texte, deci cu ce ne trecu
de-a valma pe la ochi&urechi, pe sub n\ri, peste papile [i prin
m`ini `ntre 8 [i 14 oct., nutremente care oricum stau puse la p\s-
trare `n jurnalul ]inut, t`r`[-gr\pi[, de peste 30 de ani. Ne m`nc\m
pu]in de sub unghii [i scoatem doar ce-i potrivit cu cochin\reala. Un
gastrojurnal.

�7/8 oct. Seara, noaptea. Chef haios [i gustos de ziua lui Ro-
bert la Excelsior. Bufet suedez mortal. 5 stele pentru carpaccio
[i pentru rulada cu ficat de g`sc\. Primesc laude pt. Ars coq. de
la superba Simona C. Zice c\ mai are c`teva amice amatoare.
Noaptea t`rziu deschid emailul. G\sesc dou\ foto de la Puiu [i
Crista (recolta de urechiu[e galbene culese din p\dure [i uscate
la G\r`na, plus o mas\ c`mpeneasc\ aranjat\ ca-n reviste).

8 oct. Diminea]a car cu o saco[\ mare pe ro]i gogonele, varz\
(alb\, ro[ie), morcovi, ]elin\, hrean, m\rar uscat, castrave]i,
capia, sare. De re]inut [i folosit pt. rom. imaginea femeii-ric[\. ~n-
tre 10.30 [i 12 aspir `n toat\ casa, lustruiesc parchetul, frec 7
clan]e. Apoi m\tur frunzele din curte, culeg `nc\ o l\di]\ de nuci
[i sp\l borcane. ~mi fac o salat\ de ro[ii cu busuioc verde din jar-
diniere [i ni[te farfalle cu crem\ de acciughe. ~mi place s\ scriu
farfalle [i acciughe. M\ simt o mare doamn\ din Toscana. Stau
[i telenov. un pic pe terasa alb\ de pe Loga, printre caprifoi [i
impatiens colorate. Vecinii C`rpaci ies [i ei `n curtea de-al\turi,
la o cafea cu bere [i manele. Citesc teleghidul «Cotidianul». De
re]inut pt. rubr.: reclama la romanul Caltabo[ul (?!). Cic\ ar fi fost
cartea anului 2002 `n Suedia. De citit neap. {i dou\ reclame tv.
pt. duminic\: Ple[u invitat `n debutul emisiunii lui Florin, cu ceva
despre p`ine. De v\zut obligat.! {i filmul lui Greenaway cu
buc\tarul. De v\zut oblig. [i \sta! N-am nici un chef s\ m\ apuc
de mur\turi. Pun doar 3 borc. mici de ro[ii uscate din Italia, cu us-
turoi, busuioc [i ulei de m\sl. Tai discuri de h`rtie colorat\ pentru
`nvelit capacele. C\mara vesel\. M\n`nc o piersic\ [i o par\,
apoi un activia nat. cu bifidus [i stafide. Citesc `n pat Les Fran-
çais à table [i dau de o chestie grozav\ din 22 septembrie 1900,
c`nd a avut loc la Tuileries cel mai mare banchet din lume. Au
fost invita]i s\ petreac\ 26.695 de primari din toat\ Fran]a, `nce-
p`nd cu Parisul [i termin`nd cu Morteau (14 locuitori). De revenit
pe larg pt. Supl. Adorm repede [i visez c\ m\n`nc un strugure
cu Smaranda Vultur. De dezv. `n rom. povestea adev\rat\ cu stru-
gurii de pe Via dell�Amore.

9 oct. Oaspe]i la pr`nz. G\te[te mama, stil Beiu[ (un popri-
c\[el cu g\lu[te rupte cu lingura [i salat\ de castrave]i stor[i, cu
sm`nt`n\ [i boia). Mortal de bun. La 18.15 � planton la emis. lui
Iaru, Cultura `n bucate. Nu-i Ple[u, ci Mihai Oroveanu. Bun\ ideea
cu p`inea. S\ mai vedem [i altele. De folosit `n rom. amintirea cu
feliile de p`ine neagr\ unse cu untur\ sau cu marmelad\ de prune.
Coaja ca ni[te h\]uri pe l`ng\ urechi `n timp ce `naintam cu
mu[c\tura `n miez. Fug pe Cozia 15, la Geta [i Luci. Duc nuci [i
primesc frunze de vi[in, sfecl\ ro[ie [i struguri negri. ~napoi cu
taxiul. {oferi]a Rodica `mi d\ o re]et\ extra de mur\turi. Un
am\nunt esen]ial: trebuie puse neap\rat noaptea, a[a i-a spus
bunica dinspre mam\, care-i un fel de regin\ a mur\t. mixte din
Fratelia. La 22.00, pe Na]. TV, Buc\tarul, ho]ul, nevasta ho]ului
[i amantul ei. Un Greenaway din �89. De revenit pt. rubr. cu o cro-
nic\ [i o comp. cu La grande bouffe. Am `mb\tr`nit sau m-am
t`mpit, dar m\ calc\ (u[or) pe nervi toate hiperestet. astea per-
verse. De ce oare? De la 0.20 p`n\ pe la 3.00 pun 4 borc. mari
dup\ re]eta Rodica. Arat\ superb, ca o op. de art\. De folosit pt.
rom. starea de bucurie tihnit\, c`nd o femeie st\ `n buc\t\rie
noaptea [i pune `n lini[te mur\t. mixte.�

V\zut-a]i? De parc\ o str\in\ gur\ ar fi h\p\it `mbuc\turile
de-a valma, la marea plesneal\, culese aiurea, f\r\ vreo re]et\,
f\r\ ceva s\ lege toat\ povestea, un sos, acolo, o gelatin\. Sau
baremi un r`nta[! Enfin. Nu tu epos, logos, cocos. Nu tu ceva
consistent [i cu sa], cum ar vrea s\ fie marele roman pe care-l
fr\m`nt\m `n vis de peste 30 de ani. De data asta v-am l\sat
fomet`nzi. Iert\[iuni!

* pt. anglofoni, `n fr.: mijoter I. vb. tranz., (culinar) a pune
s\ fiarb\ `n\bu[it; (fig.) a preg\ti pe `ndelete, cu grij\ o afacere,
un complot; a r\sf\]a.

Adriana  BABE}I

ARS  COQUINARIA
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COOLTURISME

Una dintre imaginile Logan, devenit\ celebr\ `n mass media



G\ina e [i ea om
A fost tratat\ la mi[to `n toat\ istoria omenirii, de la babilonieni
p`n\ la cei din zilele noastre. I-a fost luat cu japca numele [i in-
trodus `n expresia �e[ti proast\ ca o g\in\�. Cumplit tre� s\ se fi
sim]it to]i copiii care, printr-o glum\ nes\rat\ a onomasticii, au
trebuit s\ aud\, `n spatele ghiozdanelor, `n fiecare pauz\ mare,
`njuronomatopeele �Cotcodac!�, �Pitpalac!�, �Pui, pui, pui!�.

Nu [tiu ce p\cat ancestral a purtat dobitoaca asta, pentru c\
p`n\ [i prozatorii au sim]it nevoia s\-i dea, `n distribu]ia c\r]ilor,
roluri negative. Sadismul lor a fost `ns\ f\r\ margini, pentru c\
nu s-au luat direct de ea, ci de o veri[oar\ de-a sa, din spi]a a
cin[pea: prepeli]a. Pentru simpla vin\ de a porni de pe aceea[i
crac\ a ADN-ului, prepeli]a poart\, [i-n zilele noastre, stigmatul
mamei denaturate, care-[i abandoneaz\ puiul `n frig. {i-nva]\
despre chestia asta, la [coal\, to]i elevii de primar\. Din c`te `mi
amintesc, autorii manualelor au sim]it nevoia s\ [i ilustreze
momentul p\catului cu o fotografie: puiul, c\zut `ntr-o r`n\, se
uit\ cu ochi pierdu]i `nspre orizontul \la nenorocit de senin, `n
care maic\-sa se face c\ plou\.

Chestiunile abominabile de mai sus s-au petrecut dintot-
deauna. Acum vreo zece ani, discriminarea g\inii a atins [i gra-
ni]a presei cotidiene. Domnul acela peltic, simpatic de altfel,
care tot apare la talk show-uri (era s\ zic: �la talk shower-uri�,
dar, vede]i, m-am ab]inut) a dat-o [i pe-a-nt`ia, la fel cum `i
d\dea acolo pe violatorii [i� pe g\inarii vremii. Nu, nu i-a pus
poza, iar al\turi urm\torul text, de-o [chioap\: �Redac]ia noastr\
`[i cere scuze, `n numele omenirii, dumneavoastr\, g\inilor din
toat\ lumea, pentru abuzurile repetate pe care le-a]i suferit�. Nu!
Nu! Nu! Domnul Ch. i-a conferit g\inii uter (iar coco[ului�
ch`m!) [i ni[te pui de toat\ frumuse]ea. Do you remember? �O
g\in\ a n\scut pui vii�.

Recapitul\m: avem o g\in\ a) proast\ b) nemiloas\ c) psi-
hopat\ d) denaturat\. Suficiente m\g\rii ancestrale s-or fi
adunat `nc`t ast\zi, Anno B\sesco 2005, g\ina s\ `[i ia o bine-
meritat\ pauz\ din flegma lumii. Nope! A trebuit ca, `n perioada
asta tulbure, s\ v\d o biat\ g\in\, la [tirile de sear\, mar]i, 11
octombrie, o g\in\ fug\rit\ de oameni `n salopete albastre,
dornici s\-i ia g`tul [i-apoi s\-i dea foc. Spune]i [i dumnea-
voastr\: cum dracu� s\ le mai dai credit tuturor de[tep]ilor \ia din
Silicon Valley, de la NASA, CERN, Berkeley, Yale, Oxford, care,
dup\ c`teva mii de ani de evolu]ie continu\ a bipezilor, nu-]i las\
dec`t solu]ia fug\ritului medieval, cu lopata `n m`n\, prin spatele
unei bude care � fac pariu! � avea lipit, deasupra colacului, un
afi[ din �73 cu Florin Piersic? Adic\: am ajuns `ntr-at`t de de[-
tep]i, trimitem oameni `n cosmos, reconstruim genomul, inven-
t\m DVD-ul [i Internetul, dar, c`nd vine peste noi o grip\, din
ne]\rmurita noastr\ `n]elepciune, singura solu]ie de eradicare �
scremut\ [i aia! � se rezum\ `n fraza: �I-ai g`tul, b\!�. Ca s\ nu
mai spun c\, `n fa]a oric\rui bolnav, singurul sentiment uman e
\la de compasiune. Compasiune egal mori, bestie?!

{ti]i ce-ar fi cu adev\rat amuzant? S\-i plac\ Celui de Sus
fic\]eii de pas\re. Dac\ a[a stau lucrurile, am `ncurcat-o.

Umanist de forma]ie, reu[esc s\
m\ `ncurc de fiecare dat\ c`nd
vine vorba de calcule, iar modul
`n care s`nt distribuite anumite
sume pe flutura[ul meu r\m`ne
un mister pe care `l las
contabililor tem\ pentru acas\.
S\pt\m`na trecut\, discutam la o
bere despre profesorii de
odinioar\, iar o vecin\
(absolvent\ de mate-fizic\ ajuns\
filosoaf\) `mi dezv\luia cum `n
liceu toat\ clasa �lucra� dup\
�Gazeta Matematic\� � manualul
fiind pentru pro[ti.

Victor Jalb\
victor.jalba@polirom.ro

Pentru cei care seara extrag ra-
dicali [i rezolv\ ecua]ii de
gradul n, `n loc s\ numere oi,
SOFTWIN a lansat `ntreaga co-
lec]ie de 110 ani a �Gazetei Ma-
tematice�, `n format electronic,
`n colaborare cu Societatea de
{tiin]e Matematice din Româ-
nia. �Gazeta...� publicat\ timp
de 11 decenii, f\r\ `ntreruperi,

chiar [i `n timpul celor dou\
r\zboaie mondiale, cuprinde
`ntreaga colec]ie din 1895 p`n\
`n 2004, adic\ peste 60.000 de
pagini convertite `n format digi-
tal `ntr-un pachet de 4 CD-uri.
Pentru detalii, accesa]i www.
softwin.ro.

S\  trecem  la  lucruri
serioase

Conform �Jurnalului na]ional�
din 10 octombrie 2005, �Parla-
mentarii nu se pot desprinde de
jocurile pe calculator�. Echipa]i

profi cu laptop-uri HP, ace[tia
nu rezolv\, asista]i de computer,
probleme de prin �Gazeta Ma-
tematic\�, ci joac\ Solitaire:(.
M\ declar dezam\git de aceast\
irosire de resurse [i `i a[tept la
un Quake `n re]ea sau m\car la
un Age of Empires. Ca stagiu de
preg\tire recomand �Kill the
crazy frog v2�. Adic\ Omoar\
broscoiul nebun revine, numai
la http://www.newgrounds.com/
portal/view/242972.

Acesta poate fi ajutat s\
treac\ `n lumea celor sfin]i `n
patru moduri:
! arunci un bolovan peste el;

! `l dai cu capul de to]i
pere]ii;

! bagi TNT pe [osea;
! `l sp`nzuri cu ajutorul unui

la].

Celor care s-au s\turat de �Vrru-
uuuuum, drrrrrum drrrrruuu-
um, bip bip�, le-ar putea fi de
ajutor `nchiderea difuzoarelor
de la calculator.

Pune  m`na
pe  1.000  de  euro

Pe www.studentulanului.com/
student/ este organizat un con-
curs adresat studen]ilor la eco-
nomie, arhitectur\ sau jurnalism
cu v`rsta maxim\ de 25 de ani.
Ca s\ iei banii trebuie s\ cite[ti
�cu aten]ie� regulamentul, s\
downloadezi un formular de `n-
scriere, s\ `l completezi [i s\ `l
trimi]i pe e-mail (`mpreun\ cu
un eseu/ lucrare practic\) pentru
evaluare de c\tre un juriu spe-
cializat �alc\tuit din personalit\]i
ale vie]ii culturale române[ti�.
Termenul-limit\ de expediere a
eseurilor/lucr\rilor practice este
29 octombrie, dup\ care are loc
o selec]ie preliminar\ a c`te zece
studen]i din fiecare categorie (8
noiembrie) [i, `n final, se a-
nun]\ c`[tig\torii (25 noiembrie).

Crazy Frog dat de to]i
pere]ii

M\ plimbam prin parc `ntr-una din-
tre acele s`mbete fatidice `n care
so]ia are o revela]ie [i se apuc\ `n-
d`rjit de cur\]enie general\, din aia
cu mopuri, clor, detergen]i [i aspi-
ratoare cu tiraj m\rit, care sug [i
cimentul de sub gresie. Avusesem
inspira]ia s\ scot borna de la bate-
ria ma[inii, lucru care m\ absolvea
minunat de linsul geamurilor. A[a
c\ tocmai st\team la o presupus\ coa-
d\ infernal\ la magazinul de piese auto.

Scuipam lini[tit semin]e pe
alee. Frunze ame]ite de v`nt dansau
`n cercuri [i se a[terneau poetic pe

fecalele c\]eilor de ras\ plimba]i
agale de pensionari rotofei, `n ai
c\ror ochi citeai izb`nda `n lupta
cu farmaciile. ~n aceast\ atmosfer\
meditativ\ se `nscria [i b\bu]a de
pe banca verde din st`nga.

~[i privea nepo]elul cum alerga
`n jurul b\ncii cu o rachetu]\, stri-
g`nd c\ face parte din artileria ste-
lar\ [i c\ va distruge to]i pokemo-
nii du[mani din galaxie [i, `ncer-
c`nd `n zadar s\-l acopere cu vo-
cea, `i ]ipa sufocat basmul cu Ha-
rap Alb. Cum oare s\ `i explici unui
drac atomic despre lupta dintre

bine [i r\u cu urm\rile de rigoare,
despre virtu]ile pe care le dob`n-
de[te feciorul de `mp\rat `n trece-
rea spre maturitate, c`nd prostova-
nul se `nv`rte `n jurul b\ncii ca `n
bancul cu motociclistul `n sensul
giratoriu?

Ce le pas\ lor de P\s\ri-L\]i-
Lungil\, dac\ nu are turbo jet [i nu
zboar\ `mpu[c`nd pokemoni tuciu-
rii prin stratosfer\, totul online pe
www.P\s\ri-L\]i-Lungil\@Harap
Alb.ro? Mai poate zmeul, de a
c\rui fric\ nu dormeam nop]ile, s\
produc\ spaim\, dac\ `n compara-
]ie cu Spiderman e super-frumos?
Cum s\ nu se suceasc\ `n morm`nt
Ispirescu [i Creang\?

Ca un mare ap\r\tor al culturii
ce s`nt, am prins pu[tiul adres`ndu-i
un apelativ din Povestea Pove[ti-
lor, ca s\ fiu `n concordan]\ cu su-
biectul, apoi i-am pironit privirea
[i i-am f\cut un rezumat scurt, ca
s\ nu-i `ncarc memoria: �Harap
Alb apas\ pe m`nerul palo[ului-
laser, frate! Apoi urc\ pe un murg
spa]ial hr\nit cu uraniu `mbog\]it
[i porne[te cu viteza luminii spre
planeta ~mp\ratului Verde. Acolo s-a
teleportat `n camera fetei celei mici,
i-a scos un ochi din orbit\ [i au
f\cut sex spa]ial. Ai `n]eles?�.

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA
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teorie [i practic\ pop-cultura
)

Bobo  [i  Bobi

VOI  N-AA}I  ~NTREBAT,  f\r\  zah\r  V|  R|SPUNDE

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

Basmul cu Pokemon `mp\rat

�Featuring� prieteni
prin coresponden]\
Da]i-mi voie s\ vi-i prezint pe cei mai buni
prieteni ai mei: Althea Alesia, Darrius Melina,
Rachelle Mayra, Nina Marvin, Beth Laurel,
Marcos Javonte, Kaylee Tania, Lexie Karlee,
Jeanette Amber, Sheree Justin, Shelton Della,
Lexus Luann, Rosalie Ariana, Rena Bernie.
Corespond\m zilnic pe e-mail. Eu le zic
�unsubscribe�, ei � c`te-n lun\ [i stele. Ofert\
special\ pentru vibratoare (de[i am `ncercat s\
explic c\ s`nt b\iat), confirmare [i reconfirmare
pentru biletul c`[tigat pentru o vacan]\ `n
insulele Tahiti � num\r de referin]\ 88514,

reduceri la pamper[i, scene lesbi cu Angelina
Jolie, concurs de angajare la for]ele de ordine
americane, trei perechi gratuite de pantofi etc.

Am `nceput s\ cap\t, `n ultimul timp, un
respect deosebit pentru cei care trimit spam
sau viru[i via e-mail. Cum s\ nu dore[ti: �Re:
poze nud cu noi doi la mare�, �Fwd: caseta
video sexy din noaptea cu pricina� sau �Am I
cute in nude?�.

~n ultimul timp se vorbe[te chiar despre
documente confiden]iale, planuri financiare
trimise spre aprobare, noua politic\ `n domeniul
resurselor umane... toate ata[ate [i niciodat\ cu
extensie de text.

Ce fac to]i ace[ti viru[i nu prea [tiu, n-am
picat deocamdat\ de fraier. Ce s\-i faci... dac\
dau [i eu ca tot omul �Delete�.

Ve[nicia s-a n\scut la site

�Exemplul� de al\turi este
pentru tematica de gimnaziu � pare
simplu nu-i a[a?



C`nd te apuci s\ cite[ti un roman nou
despre traficul de carne vie,
a[tept\rile nu pot fi prea
diversificate. Romanul poate fi un
reportaj social,

deturnat estetic prin exploatarea
limbajului dur [i a unei realit\]i ur`te,
[ocante, pe care majoritatea dintre
noi o cunosc doar de la televizor, [i

nu prea bine. Sau
poate fi o relatare
�din\untru�,
semnal`nd teologic
isp\[irile unui
destin care
coboar\. Prea

pu]ini cititori s-ar a[tepta la o scriere
poetic\, ce pedaleaz\ mult pe
reveriile inocen]ei [i folose[te rareori
sau aproape deloc tu[ele groase de
grotesc [i hido[enie moral\ pe care
un astfel de mediu le ofer\ din plin.
Poten]ialul de expresivitate al
descrierilor de acte sexuale silnice,
de b\t\i [i sinucideri este complet
neglijat de Liliana Corobca `n noul
s\u roman, Un an `n Paradis.

Doris Mironescu

Romanul con]ine o istorie
basarabean\, cu un impli-
cit tablou de mediu. Prin

selec]ia de personaje, republica
moldoveneasc\ din romanul Li-
lianei Corobca apare drept pro-
fund rural\ (cum [i este `n rea-
litate), iar `n partea sa citadin\
este locuit\ de o popula]ie vag
interlop\, c`t\ vreme orice
t`n\r\ care nu a intrat la facul-
tate este o poten]ial\ victim\ a
seduc\torilor interesa]i, fur-
nizori ai bordelurilor ca-
muflate `n zonele obscure [i
b`ntuite de r\zboi ale Eu-
ropei.

Puritate  la  bordel

La fel i se `nt`mpl\ [i Soniei,
picat\ la examenul de
admitere [i plasat\ la `nce-
putul c\r]ii, foarte pictural,
`n lacrimi pe sc\rile univer-
sit\]ii. Candidat\ ideal\, ea
`i va pica imediat `n plas\
lui Pavel Vasilievici [i pro-
misiunilor acestuia despre
minunile pe care le poate
face un an de lucru �cu
contract� `n str\in\tate,
str`ng`nd bani ca s\-[i ajute
familia: �� Spune c\
`nc\ nu [tii rezultatul [i,
dac\ intri, mergi la lucru,
ca toat\ lumea, `n Cehia,
cu o prieten\. Lucrez un
an [i vin, mam\, cu bani,
cump\r\m televizor co-
lor�. Pavel o va vinde
proprietarului unui bar

intitulat, prea pu]in surprin-
z\tor, �Paradis�, dar nu va uita
de ea. Fat\ de o inocen]\ f\r\
margini, nici Sonia nu va uita de
Pavel, nici m\car atunci c`nd a-
cesta se va `ntoarce, bestial, `n
via]a ei.

~n continuare, romanciera
descrie via]a `n bordelul de la
�Paradis�, greut\]ile [i cando-
rile sale inedite. Proprietarul ti-
ran (cu destule momente de e-
clips\ a vigilen]ei totu[i) este
Zeca, fost pu[c\ria[, profilat pe
nego]ul cu fete. ~ngrijitoarea de
bordel Ani[oara, de asemenea
victim\ a sistemului, este cer-
berul binevoitor al acestui micro-
univers, favoriz`nd-o pe pl\p`n-
da Sonia, care l\crimeaz\ des.
Refractar\ la dezgust\toarele ser-
vicii pe care trebuie s\ le pres-
teze, Sonia se chinuie mult\
vreme, dup\ care se hot\r\[te s\
devin\ seduc\toare, ca Pavel s\
o r\scumpere [i s\-[i recapete
libertatea. Pierderea purit\]ii mo-
rale este deci pre]ul pl\tit pentru
a p\r\si acest iad. Finalul cir-
cular ne-o prezint\ pe Sonia din
nou pe treptele universit\]ii, `n
postur\ de victim\-v`n\tor, pro-
babil dup\ ce a acceptat pactul
cu trafican]ii de femei.

Mai interesant\ este o alt\
ramifica]ie a istoriei de la �Pa-
radis�. Fiecare dintre captivele
de la �Paradis� are povestea ei:
Catia, Sveta, Liuda, Evelina,
Cu]a, Nina. Una a fost desp\r-
]it\ de copilul ei nou-n\scut;
alta `[i poart\ cu ru[ine propria
ur`]enie, hot\r`t\ s\ lupte pentru
a tr\i; o alta, foarte t`n\r\, este

Liliana Corobca, Un an `n Paradis

colec]ia �Proz\�, Editura Cartea Româneasc\, 2005

Alter Blego
Dar mie tocmai asta `mi lipse[te, `i explicam tacticos, politicos,
c\ut`nd s\ nu-mi pierd cump\tul, s\ nu fiu nici prea-prea, nici
foarte-foarte, nici prea aproape, nici prea departe, m\ rog... s\
las o impresie de om la locul lui cleios. Mda, accept\ Alter
Blego, ai vrea s\ curg\ mierea [i laptele prin robinete... a[a... ca
apa rece [i (eventual) apa cald\, s\-]i duduie frigiderul `mbietor,
ca [i cum te-ar chema pe numele t\u mic, la haleal\, la pileal\,
la... Nu, exagerezi, am r\spuns prompt, deviezi, pur [i simplu a[
dori s\ nu dau ochii cu... aia... cu moar... hm! S\ nu o v\d, am
senza]ia c\ m-ar strivi, s-ar rostogoli uria[\ peste mine, inform\,
fierbinte, gre]os de dr\g\stoas\, s\ nu-mi bibileasc\ d`nsa via]a,
s\ nu-mi controleze sufletul, mintea, ce mai!, s\ nu-mi deter-
mine opera, dom�le, O-P-E-R-A!!! Alter Blego c\sc\, se sc\rpin\,
scuip\ `n sus, prinse flaimucul `n palm\, `l desp\r]i-n dou\ cu
muchia celeilalte, plec\ lent... {i am r\mas coco[at peste ma[i-
n\ria de scris, Animala mea (poreclind-o eu tandru [i `n intimi-
tatea cu pupeuri pe clapele m\runte, p\trate!), am `nt`rz`iat ab\-
tut, chinuit de teancurile de c\r]i, de amintirea iubirilor autum-
nale... c`nd uitam de toate [i `mi exaltam dorin]ele `n versuri tri-
mise-n plicuri imense...

* * *

Astea nu-s zile de fabricat rubrici! A[ hoin\ri cu tine pe dealuri,
ne-am umple buzunarele cu frunze, am s\ri peste b\l]i
minuscule, ne-am sprijini de copacii zdraveni... pe r`nd... `nt`i
tu... apoi eu... s\ facem amoooor `n natur\! Din picioare, `mbr\-
ca]i, b\i Satannici cu strung\rea]\... La naiba cu... moar... hm!
Ka[toaka ideal\ `mi opri elanul, ar\t`ndu-mi cu degetul la cap,
`nv`rtindu-l `ntr-un fel sugestiv... cam sugativ: ai luat-o razna! {i
ce dor mi-e, am continuat, de un c`mp nesf`r[it, s\ tot mergi, s\
tot mergi [i deodat\, fericit, s\ atingi cu pieptul amurgul... s\ treci
dincolo, s\ salu]i `n dreapta [i `n st`nga `ngerii ocrotitori, orbitori,
s\-l apuci pe Dumnezeu de un picior, s\-l g`dili `n talp\ pu]in...
ca pe-o gagic\ dulce alintat\... s\ dispari... Vorbeam singur.
Parc\ fusese cineva l`ng\ mine, parc\-mi z`mbise, parc\ m\
m`ng`iase... parc\ `mi `ng\duise s-o umblu la ferfenea...

* * *

Ascult BBC-ul. Cic\ peste vreo dou\ decenii, chiar mai repede,
depresia va fi boala cea mai r\sp`ndit\, dup\ maladiile cardio-
vasculare. Asta-mi mai lipsea! Se dau [i explica]iile necesare
combaterii ei, [i cauzele... [i... [i... De fapt, boala a [i `nceput s\
fac\ ravagii. Stimulii `i reg\sesc, c-o satisfac]ie amar\, `n traiul
pe care `l duc, pe care `l duceam... Deci treaba e serioas\. Oa-
menii de [tiin]\ se preocup\, `[i fr\m`nt\ creierii cum s\ ne
scoat\ din mla[tin\... Ce mai vrem?

* * *

Acum c`teva zile am dat un telefon. A venit. Era plictisit. {i eu
eram plictisit. Ne-am plictisit `mpreun\. D`nsul mi-a adus ni[te
fotografii f\cute `n timpul altei vizite la mine. Eu i-am `napoiat
cartea unui prieten de-al lui. O carte de versuri. Ciudate versuri!
|sta poet! Acosmei!!! Pe urm\ s-a dus. M-am uitat la televizor.
Rugby. A b\tut Fran]a. M-am culcat. Am dormit trei ore. Cafea.
Radio `ncet. ~ncerc s\ citesc. Nu reu[esc. Privesc ceasuri `ntregi
peretele din fa]a mea, c\ptu[it cu volume care mai de care. Iau
o aspirin\. Iau un antinevralgic. Iau un pix [i desenez crini cu
s`ni pe-o foaie vernil, apoi o cea[c\ enorm\, cu buzele c\rnoase
[i cu un cercel c`t pumnul, de ametist, at`rnat de toarta lucioas\,
apoi o dumitri]\ cu ochi de dam\, apoi un paralelipiped cu pu-
bisul ascu]it, depilat, g`ndindu-m\ la Satannici `n pielea goal\,
apoi pe Gregor transformat `ntr-un g`ndac hidos, apoi `n[ir cifre,
le adun, le `nmul]esc... Buuun! Mototolesc h`rtia [i-o arunc,
reu[ind s\ nimeresc exact `n s`rmele ag\]ate deasupra lampei
ruse[ti, vechi, de pe vremea ]arului. Sticla de lamp\, rotund\, se
sparge. ~mi amintesc de pe[ti[orul mort din acvariul lui Nimi-
gean. T`mpit\ poveste! Atunci i-am cunoscut so]ia, pe Gina. Ve-
nisem cu Andriescu. M\ enerveaz\ c\ ei citesc ceva `n englez\
[i r`d; nimeni nu-mi traduce. Beau, disperat, ap\ mineral\. La
`ntoarcere, Radu cump\r\ un harbuz naiv, colosal... Ajuns
acas\, am recitat de vreo cinci-[ase ori, cu glas tare, aceea[i
poezie de Baudelaire... aia cu unde-i totul doar lux, calm [i vo-
luptate! Mi[to faza!!! ar zice Ionu] Chiva. M\ trezesc `n]epenit [i
a[tept. Habar nu am ce a[tept. Voi cump\ra ziare, p`ine, mere,
iaurt... poate voi trimite ni[te vederi... Alter Blego m\ felicit\: ha-
lal! da� cu Ruxandra Novac cum r\m`ne chestea??? �Mon en-
fant, ma soeur, / Songe à la douceur...�

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 47, 15-21 OCTOMBRIE 20056

carte printre r`nduri

Cititorii interesa]i de ceea ce a `nsemnat teroarea comunist\ vor reg\si `n acest volum o m\rturie menit\
s\ readuc\ `n memorie co[marul intelectualilor români `n perioada comunist\.

Construit\ `n jurul unui document reprezentativ pentru o `ntreag\ epoc\ (dintre cele mai negre ale istoriei
comuniste), cartea pune `n circula]ie, cu notele necesare, dactilograma [edin]ei de crea]ie din 27 iunie
1952. Este momentul schismei Partidului Muncitoresc Român [i al epur\rii aferente, c`nd Gheorghe
Gheorghiu-Dej `i scoate disciplinar din Comitetul Central [i chiar din partid pe Ana Pauker, Teohari Geor-
gescu [i Vasile Luca. Demasc\ri, excluderi [ocante, nume celebre f\c`ndu-[i autocritica, `nfier\ri [i an-
gajamente luate solemn � toate exist\ `n aceste pagini care fac astfel inventarul ideologiei comuniste.

Mihaela Cristea � absolvent\ a Facult\]ii de Filologie, Universitatea Bucure[ti; realizatoare de emisiuni cultu-
rale la Televiziunea Român\ (1972-2004); public\ articole `n �România literar\�, �Contemporanul�,
�Steaua�, �Luceaf\rul�.

Reconstituiri necesare. {edin]a din 27 iunie 1952 a Uniunilor de Crea]ie din România,
edi]ie `ngrijit\ de Mihaela Cristea, prefa]\ de Marius Oprea, colec]ia �Document�,
Editura Polirom, 232 de pagini, 19.50 RON

SSEEMMNNAALL

Inocen]a `n primejdie



Prostul
Alin Ionescu, un domn, se treze[te emi]`nd p\reri asupra mea
(mai mult dec`t asupra c\r]ii mele) `n s\pt\m`nalul �Academia
Ca]avencu�, nr. 39 (5-11 octombrie, 2005).

Plas`ndu-m\ abuziv `ntr-o paradigm\ a revoltei, crede c\ o
s\-l comp\timesc pentru c\ vrea s\-[i fac\ un credit care s\-i
permit\ achizi]ionarea unei case. Lejera antitez\ nu-i iese, fiind
eu un gospodar mul]umit c\ [i-a pus parchet (vin [i termopa-
nele). ~i pot doar ura, din toat\ inima, succes. Alt\ chestie: `ntr-o
fraz\ de felul �dar de comp\timit m-ar comp\timi� s-a pierdut o
virgul\. ~l invit pe tip s-o caute, scuza cu �virgula-i gesticula]ia
g`ndirii� ne]in`nd chiar a[a, mereu.

Inexactit\]i: omul, comentator de carte, virtual literat sau ce-o
fi, sus]ine c\ l-a[ fi `nt`lnit `n fa]a blocului �Polirom� [i i-a[ fi oferit
cartea-mi de c\cat. Or, nu aveam cum s\ fac asta. Augusta sa
persoan\ mi-ar fi r\mas str\in\ p`n\ azi, de n-ar fi relatat
nefastul incident. Timid cum s`nt, o spune chiar domnul `n ca-
uz\, nu m-ar fi ]inut s\ dau c\r]i pe strad\ trec\torilor, la `nt`m-
plare. De fapt, ne aflam `n sediul editurii, eu lu`ndu-mi cu m`ini
tremur`nde cartea (deh, vanit\]i de scriitor) [i el p\r`nd a fi un b\-
iat al casei, gen Cipariu, sau cam a[a. Doamna Denisa Com\-
nescu ne-a f\cut cuno[tin]\ [i mi-a sugerat c-ar fi mi[to s\-i dau
o carte. Timid cum s`nt, am f\cut-o. P\gubindu-mi astfel un prie-
ten. Dar nu are rost s\ dispere (domnul Alin Ionescu), s`nt
convins c\ prime[te c\r]i, multe. Tocmai de aia n-avea rost s\
m\ bage [i pe mine-n familie.

Nu `n]eleg de ce, `n a doua jum\tate a articolului, domnul
Ionescu `ncepe s\ mi se adreseze cu pluralul majest\]ii (cf. �nu
v\ `n]elege�, �ave]i m`n\ bun\�, �v\ pr\bu[i]i� etc). Ca s\ nu
pierdem ocazia, `i atragem din mers aten]ia asupra unui fapt:
prenumele �Ionu]� nu suport\ vocativul �Ionu]e�. ~n plus, nu-i
frumos s\ apel\m un vag cunoscut pe numele mic. A[a `ncep s\
`n]eleg cum fireasca distan]\ fa]\ de o persoan\ abia cunoscut\
devine, aici, timiditate. Ar fi trebuit s\-l iau de g`t, s\-i aplic dou\
ventuze slave pe ambii obraji [i s\ zic: �B\, Aline, `mi pare foarte
bine s\-]i fac cuno[tin]a!�

~n rest, obi[nuitele metafore impresioniste (omul nu-i cu ni-
mic mai jos dec`t standardul criticii literare contemporane), plus:
de la `n\l]imea foii `n care se manifest\, ce-l cost\ s\-mi spun\
c\ am talent [i, mai mult, c\ `i s`nt simpatic (asta chiar de dou\
ori)? Nu-l cost\ nimic. A[tept s\ m\ invite la o bere (`n baza
acestui ultim criteriu) [i, dac\ am umor `n ziua respectiv\, s-ar
putea chiar s\ vin.

S`nt totu[i f.f. bucuros. Zice c\, citind cartea, i-o citea, de fapt,
vocea mea �puber\�. Sper`nd c\ se refer\ la vocea auctorial\, [i
nu la cea cam dogit\ pe care a putut-o constata live, e foarte
fain. Adolescen]i fiind cei din cartea mea, 27 av`nd eu, e mi[to
c\ pot s\ mai fac voci pubere. S`nt meseria[! S`nt cel mai
meseria[!

Ultimele explica]ii: maic\-mea obi[nuia s\ ne ia juc\rii (mie [i
fratelui meu) [i s\ se oftice dup\ aia c\, `n loc s\ vrem la plim-
bare, vroiam s\ ne juc\m cu acele juc\rii. ~n astfel de situa]ii obi[-
nuia s\ `ntrebe retoric: �Cine-i proasta?�. Perfect sincroniza]i,
noi doi ziceam: �TU!�. A[a [i acum. Prostul s`nt eu. C\ dau c\r]i,
c\ dau aten]ie [i tot restul.

~n ce prive[te sfatul de a trece s\ m\ g`ndesc s\ scriu o carte
mi[to (simpatic [i talentat, cum m\ aflu), poate c\ da. Da� s\ nu
fie cu L\pt\rie, Vam\, Ro[ia etc., libertatea presei sau nu [tiu ce,
O.K.? {i nici cu Parazi]ii, Luna Amar\, Vi]a sau altceva, O.K.?

Cu sfial\, bye-bye!

victim\ a abuzurilor din copi-
l\rie, care nici nu s-au terminat.
~n schimb, via]a, oric`t de nea-
gr\, se pare c\ n-a reu[it s\ o
`nr\iasc\ pe nici una. Dac\ `n
filmul �nou\zecist� Cel mai iu-
bit dintre p\m`nteni aflam de
existen]a de]inu]ilor-violatori,
prostituatele din Un an `n Pa-
radis se acoper\ una pe alta cu
ging\[ii. Existen]a lor mizer\,
prezentat\ doar prin rememo-
r\ri (de[i material pentru ab-
jec]ia uman\ s-ar fi g\sit destul
[i `n bordelul lui Zeca), se com-
penseaz\ tot prin amintire, prin
imaginea unor zile fericite, cel
mai adesea din copil\rie. De ase-
menea, ca reflex al fericirii tre-
cute, `n camerele unde s`nt `n-
chise fetele au loc ritualuri so-
lare, care c`[tig\ `n solemnitate
prin voita ab]inere a autoarei de
a explica ceva, l\s`nd `n sus-
pensie `n]elesul acestora: �Dac\
e zi cu soare, fetele care s`nt
acas\ (`n camere) fac grafic
pentru «plaj\». Geamul din ca-
mera vecin\ e mic, cu gratii, [i
e at`t de sus, c\ ai nevoie de un
sc\unel ca s\ ajungi. [...] Vor [i
ele la soare, la aer, cele mai
multe (p`n\ una, alta, toate) s`nt
de la ]ar\, unde au lucrat la p\-
m`nt, au avut curte, s-au jucat
c`nd erau mici `n nisip. Soarele
nu lumineaz\ geamul mai mult
de jum\tate de or\. Afar\ nu se
poate s\ ias\. S-a permis deci
sc\unelul. Fetele urc\, pentru
c`teva minute, dup\ num\rul dori-
toarelor, m\car cinci minute;
dac\ nu reu[esc azi toate, m`ine
vor `ncepe «restan]ierele». [...]
Petric\ respect\ ritualul de
ne`n]eles, pe care fetele `l tra-
teaz\ cu sfin]enie. Nu prea vor-
besc, vin una c`te una, o fat\
at`rn\ nemi[cat\ cinci minute,
alta a[teapt\ la r`nd�.

Un  amplu  monolog  [optit,
tem\tor

E locul s\ spun c\ cele mai bune
efecte literare le ob]ine Liliana
Corobca `n astfel de pagini, a-
colo unde atitudinea autoarei nu
mai este evident\ [i `n locul ori-
c\rui comentariu duios (la care
evenimentele invit\ cititorul)
este preferat\ o t\cere grav\.
Bordelul se afl\ `n preajma unui
front unde se dau lupte [i mul]i
dintre clien]i s`nt solda]i. Vio-
len]a peisajului este doar im-
plicit\, iar atunci c`nd aceasta
r\bufne[te, este imediat potolit\
`ntr-un [u[otit generalizat:
�Fetele v\d copacii, v\d c\ le
p\ze[te unul cu arma. Dac\ `n-
cerca]i s\ fugi]i, v\ `mpu[c pe
loc! ~n jur e p\dure, strigi, urli,
nu te aude nimeni. Ne vinde. Fe-
tele vorbesc, [u[otesc, cineva
pl`nge�.

G\selni]a autoarei este folo-
sirea generalizat\ `n carte a sti-
lului indirect liber: `ntotdeauna
vorbe[te cineva, dar nu cu cu-
vintele sale. Frazele s`nt scurte,
neutre, ca s\ nu poat\ fi atribu-
ite nim\nui, chiar dac\ emi]\to-
rul lor este cunoscut. Astfel,
cartea pare `n `ntregime com-
pus\ dintr-un amplu monolog
[optit, tem\tor.

Efecte de surdinizare a vio-
len]ei din bordel s`nt transmise
[i `n registrul oniric, propun`nd
scene care convertesc la modul
poetic scenele atroce pe care le
b\nuim (autoarea, milostiv\, ni
le ascunde) a se petrece acolo.
Inspirate de apari]ia fulgurant\ a
unei pianiste care produce la
�Paradis� un show muzical-co-
regrafic pe versuri de Trakl, fe-
tele se viseaz\ `n postůri, p`n\
la un punct, gra]ioase: �Scau-
nele [i mesele s`nt `n mijlocul
`nc\perii, iar `n jur at`rn\, `n
pozi]ii orizontale, femeile. Adie
de undeva un v`nt u[or [i ele se

leag\n\. S`nt legate cu fr`nghii
lungi care coboar\ de sus, din
pod, de o m`n\ sau de un picior,
iar cel\lalt picior at`rn\ jos, ast-
fel `nc`t ambele s\ fie larg des-
f\cute. P\rul le ajunge p`n\ la
podea, se leag\n\, unduie[te, ca
pe fundul unei ape, cu liane, cu
plante marine. Unele au bluzi]e
scurte p`n\ la buric, cele mai
multe s`nt goale. Intr\ b\rba]ii.
To]i b\rba]ii fumeaz\. Se plim-
b\ printre liane, le pip\ie, le fac
v`nt [i ele, leg\n`ndu-se, se lo-
vesc f\r\ zgomot una de alta.
Unora le place [i r`d. B\rba]ii le
privesc [i fiecare se opre[te `n
dreptul cuiva, apoi `[i sting
]ig\rile `ntre picioarele lor�.

Tezismul  inocen]ei

Romanul Lilianei Corobca se
construie[te, `n mod bizar, mai

mult din refuzuri dec`t din ex-
periment\ri. Tabloul social, cu
poten]ial violent, al Basarabiei
contemporane este `n permanen-
]\ ocultat, preferat\ fiind ima-
ginea puternic afectiv\ a fami-
liei s\te[ti `ncremenit\ `n pragul
unei s\r\cii inefabile.

Grotescul [i ur`tul, pe care
ne-am a[tepta s\ le `nt`lnim
`ntr-un roman despre prostitu]ia
for]at\, s`nt cu oroare respinse,
singurele imagini ale acupl\rii
fiind prezentate printr-o perdea
de reverie [i cu multe eufe-
misme. ~n schimb, lirismul [i o-
niricul s`nt vedetele acestei
scrieri care, datorit\ str\duin]ei
de a prezenta jertfa inocen]ei ca
tem\ central\, evit\ romanul
verist `n ceea ce ar putea avea
acesta ating\tor la pudoare. F\r\
a impune autoarei rigorile lite-
raturii despre medii asem\-
n\toare a unor Ioana Bradea,
Alexandru Vakulovski sau Geor-
ge Vasilievici, adic\ rigorile
unui gen care nu-i este propriu,
recunoa[tem `n cartea sa a-
ta[amentul fa]\ de un tip de scri-
itur\ participativ, care, `n cazul
de fa]\, edulcoreaz\ o realitate
acut\. Tandre]ea autoarei fa]\ de
propriile personaje este o `n-
cercare de a prezerva o fantas-
m\ personal\ a inocen]ei, cu
alte cuvinte este o tez\, un pro-
gram.

Cu aceast\ tez\, Liliana
Corobca vine `n `nt`mpinarea
sensibilit\]ii unui public foarte
larg. R\m`ne de v\zut cum vor
aprecia cititorii de literatur\
român\ gestul s\u de curtoazie.

Ionu]  CHIVA

CUM STAU LUCRURILE

printre r`nduri carte
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Romanul analizeaz\ �la microscop� asasinarea unui student la Colegiul Hampden de
c\tre colegii s\i de grup\. Naratorul, Richard Papen, un student s\rac care reu[e[te s\
fie acceptat `n grupul elitist al colegilor s\i, afl\ �istoria secret\� a acestora: �molipsi]i�
de zelul p\tima[ [i conservator al profesorului de limba greac\, studen]ii `ncearc\ s\
ating\ starea euforic\ de abandonare a sinelui. ~n cursul reconstituirii unei bacanale an-
tice, ei ajung s\ omoare, din gre[eal\, un localnic. Intriga romanului se contureaz\ `ns\
`n jurul unui personaj de-a dreptul n\ucitor, pe nume Bunny Corcoran, cople[it de po-
vara secretului, pe care restul grupului se hot\r\[te s\-l elimine. Impecabil scris, roma-
nul Istoria secret\ are o puternic\ `nc\rc\tur\ psihologic\, dar [i o ironie bine dozat\.
Tonul confesiv este impresionant [i men]inut irepro[abil � o voce `n care se reg\sesc
note din cea a lui Holden Caulfield din De veghe `n lanul de secar\ de Salinger [i a
Str\inului lui Camus.

Donna Tartt, Istoria secret\, traducere [i note de Magda Groza,
colec]ia �Biblioteca Polirom�, Editura Polirom, 624 de pagini, 34.50 RON

SSEEMMNNAALL

Liliana Corobca a debutat cu romanul Negrissimo, Editura Arc,
Chi[in\u, 2003 (Premiul �Prometheus� pentru debut al revistei
�România literar\�, Premiul de debut al Uniunii Scriitorilor din
Republica Moldova)

UUSSRR  aa  llaannssaatt  pprrooggrraammuull  
��SSccrriiiittoorriiii  [[ii  cciittiittoorriiii  ss\\ii��
Luni, 10 octombrie, la Colegiul Na]ional �Sf`n-
tul Sava� din capital\ a avut loc prima
reuniune din seria celor organizate anual `n
cadrul Programului Na]ional de Lecturi
�Scriitorul [i cititorii s\i�, derulat de Uniunea
Scriitorilor din România (USR). Al\turi de
pre[edintele USR, criticul Nicolae Manolescu,
s-au aflat scriitorii Ion Mircea, Ileana
M\l\ncioiu, Ilie Constantin, Gabriel Chifu,
Horia G`rbea, Marius Tupan, Marian Dr\ghici,
Ioan Es. Pop, Bogdan Ghiu, Cornelia Maria
Savu, Ioana Ieronim, Gabriel Dimisianu, Dan
Cristea, Nicolae Prelipceanu, George B\l\i]\,
Dan C. Mih\ilescu, Ioan T. Morar, Gabriela A-
dame[teanu, Elena Vl\d\reanu [i Dan Mircea
Cipariu. �Cu surzii nu putem vorbi nici despre

Mozart, [i nici despre 3 Sud Est�, a spus
Nicolae Manolescu, f\c`nd un apel la
apropierea de pagina scris\, pentru a ie[i din
r`ndul celor care pot fi foarte u[or inclu[i
printre personajele din cartea Din lumea celor
care nu cuv`nt\ de Emil G`rleanu.

�Se poate tr\i f\r\ citit. 90 [i ceva la sut\
din popula]ia globului nu cite[te (...) Nu e
obligatoriu s\ citi]i, dar e foarte bine s-o face]i.
Bani nu ies, carier\ nu iese, dec`t `n mod
excep]ional. Dar exist\ o mul]ime de mesaje
la care nu avem acces dec`t pe o singur\
cale. Cine nu cite[te nu afl\ niciodat\, nici
dac\ merge la biseric\, pe terenul de sport
sau `ntr-o sal\ de concerte, anumite lucruri.
Ce ne spune o poezie de Ileana M\l\ncioiu
sau de oricare alt poet de fa]\ nu ne poate
spune nici un mijloc de comunicare, informare
sau formare, oric`t de sofisticat ar fi�, le-a spus
Manolescu adolescen]ilor. (Rompres)

Gabriela  Adame[teanu  �  tradus\  la  Gallimard  [i  Panorama

Romanele Diminea]a pierdut\ [i ~nt`lnirea ale Gabrielei Adame[-
teanu beneficiaz\ `n aceast\ perioad\ de traduceri `n limba
francez\ [i bulgar\.

La celebra editur\ francez\ Gallimard a ap\rut, `n urm\ cu
o s\pt\m`n\, Une matineé perdue, `n traducerea lui Alain Pa-
ruit. Autoarea va participa, de altfel, la programul francez �Les
Belles Etrangčres�. Antologia realizat\ cu aceast\ ocazie va
con]ine un fragment din romanul ~nt`lnirea, tot `n traducerea
lui Paruit.

Rumiana Stanceva a realizat traducerea `n limba bulgar\ a ~nt`lnirii, care
urmeaz\ s\ apar\ `n scurt timp la Editura Panorama. �Stanceva traduce `n acela[i
timp [i Diminea]a pierdut\. Am lucrat cu ea [i mi-am dat seama c\ face o munc\
foarte bun\. Ea este o cunoscut\ romanist\, a fost profesoar\ la Universitatea din
Bucure[ti `nainte de 1989. A tradus mai ales poezie: Mircea Dinescu, Ana Blan-
diana... Este `n acest moment pre[edinta Societ\]ii de Literatur\ Comparat\ din
Bulgaria�, ne-a declarat Gabriela Adame[teanu.



Pe 9 octombrie, cu ocazia Zilei
Na]ionale de Comemorare
a Holocaustului `n România, la Ia[i a
fost inaugurat Centrul de Studii Ebraice
din cadrul Universit\]ii �Alexandru Ioan
Cuza�. La evenimentul care a avut loc
`n Sala Senatului a Universit\]ii ie[ene
au participat Mihai-R\zvan Ungureanu,
ministrul de Externe al României, Avner
Shalev, directorul Memorialului Yad
Vashem de la Ierusalim, Rabinul
Andrew Baker din SUA, Paul Shapiro [i
Radu Ioanid, de la Muzeul Memorial al
Holocaustului din Washington, precum
[i ambasadorul Israelului `n România,

Rodica Gordon-Radian. Centrul de
Studii Ebraice va func]iona `n cadrul
Facult\]ii de Istorie, va organiza cursuri
[i va dispune de o bibliotec\ de profil.

Paul Shapiro a precizat `n discursul
s\u c\ tocmai Universitatea `n care s-a
inaugurat Centrul a reprezentat [i locul
`n care a studiat Corneliu Zelea
Codreanu [i s-a n\scut mi[carea
legionar\. �Inaugurarea Centrului de
Studii Ebraice este o mare victorie
pentru cei care au a[teptat s\ se
`nt`mple, pentru cei care au suferit, dar
[i pentru cei care vor `n]elege. Se
`ncheie un ciclu istoric, de fapt. De aici

a pornit r\ul, de aici porne[te binele�,
a afirmat Mihai-R\zvan Ungureanu,
care a prezidat masa rotund\ pe tema
�Holocaustul din România. Memorie,
istorie, receptare�.

Manifest\rile dedicate Zilei Na]ionale
de Comemorare a Holocaustului au
`nceput la Ia[i cu o depunere de
coroane de flori la monumentul ridicat
`n memoria victimelor pogromului de la
Ia[i din 28-29 iunie 1941. Apoi,
delega]ia s-a oprit la Cimitirul Evreiesc,
la gropile comune `n care se afl\
victimele din 1941, pentru un moment
de reculegere.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

�Prin inaugurarea Centrului de Studii 

Interviu de Nicoleta Amoisoaei

Domnule ministru, Ia[ul este
unul dintre ora[ele care a avut
cea mai mare pondere a
popula]iei evreie[ti din
România. Totu[i, Ia[ul este
ultimul ora[ universitar unde se
deschide un Centru de Istorie a
Evreilor [i Ebraistic\, dup\
Bucure[ti, Cluj [i Craiova. Cum
explica]i acest lucru?

~n primul r`nd, nu mai avem o comu-
nitate at`t de consistent\ de evrei `n Ro-
mânia, `nc`t s\ mai putem face ast\zi
compara]ii. România [i-a pierdut trep-
tat comunit\]ile minoritare. Familiile
care tr\iser\ aici sute de ani au plecat
`n patru v`nturi, cum se spune, iar la
Ia[i au mai r\mas doar c`]iva, care s`nt
marca]i de v`rst\ [i de amintiri. De ce
este o comunitate at`t de mic\? � e o
alt\ `ntrebare. Cert este c\ ast\zi, `n
România, cu greu putem s\ mai adu-
n\m 5-6.000 de evrei [i doar dup\ u-
nele calcule, cele mai optimiste, ar pu-
tea s\ fie 10.000 de evrei, dar eu unul
m\ `ndoiesc. ~n schimb, mul]i revin la
vatr\ pentru a-[i c\uta r\d\cinile [i se
`nt`lnesc cu o Românie care nu a uitat
chiar tot sau care, `ncetul cu `ncetul, `[i
redescoper\ istoria, a[a cum a fost ea,
`n ora[e precum Ia[i, T`rgu-Frumos sau

Podu Iloaiei, unde comunit\]ile evre-
ie[ti au fost recunoscute [i dup\ m\ri-
me, [i dup\ calitatea cu totul deosebit\
a vie]ii religioase.

Un Centru la Ia[i era necesar din
mai multe motive. ~n primul r`nd, pen-
tru c\ exist\ o asemenea referin]\ cultu-
ral\, iar interesul pentru studiile ebrai-
ce trebuie avantajat, trebuie s\ i se dea
substan]\ printr-un proces educativ
postuniversitar. Centrul de la Ia[i este
unul care ofer\ diplome de master. ~n
al doilea r`nd, pentru c\ la Ia[i exist\
`nc\ din 1993, dup\ revenirea mea de
la Oxford, un interes marcant fa]\ de
studiile ebraice. Poate c\ am fost
primul, dar nu am fost singurul, c`tu[i
de pu]in. {i `naintea mea, studiile isto-
riografice, studiile de istorie pe aceast\
tem\ au vizat incidental istoria evreilor.
De data aceasta, din �93-�94, mai mult
prin intermediul studen]ilor care au
lucrat `mpreun\ cu mine, temele au
`nceput s\ fie mai numeroase [i
interesul s\ creasc\.

Ast\zi, cu o conducere proasp\t\ la
Facultatea de Istorie [i cu un Senat c`t
se poate de bine ancorat `n moderni-
tatea academic\, s-a putut g`ndi la `nfi-
in]area unui Centru de Studii Ebraice.
Nu v\ mai spun c\ a existat [i o rezis-
ten]\ la o asemenea ini]iativ\, care nu
dateaz\ de ieri, de ast\zi, este mult mai
veche, vine din mijlocul anilor �90, iar

reticen]ele de atunci au fost cele care
au `nt`rziat pentru o perioad\ relativ
lung\ de timp `nfiin]area Centrului.

Prima experien]\ reu[it\ de gen a
fost la Cluj, unde Centrul de Studii
Ebraice, condus `n acea perioad\, la
`nceputul anilor �90, de profesorul La-
dislau Gyémánt, ast\zi decan al Fa-
cult\]ii de Studii Europene de acolo, a
oferit [i linii de abilitate lingvistic\
unde se putea `nv\]a idi[, [i istorie evre-
iasc\, mai ales `n arealul transilvan.
Apoi au ap\rut Centrul de la Bucure[ti,
care este extrem de vivace [i foarte bine
articulat pe proiecte de studiu [i edu-
cative, un centru la Craiova [i, `n fine,
ast\zi, un centru la Ia[i. Sigur c\ tre-
buie `n]eles nu doar ca ini]iativ\ aca-
demic\, dar [i `n sensul reparatoriu,
moral, pe care un asemenea Centru `l
are. Bucuria mea cea mare este c\ la
func]iunile lui contribuie to]i colegii
mei de genera]ie, to]i oamenii la care
]in, fie c\ ocup\ sau nu demnit\]i `n
mediul academic, fie c\ au avut sau nu,
`n mod direct, interese istoriografice
legate de istoria comunit\]ilor evreie[ti
de aici. Noi nu vorbim despre un gest
de complezen]\, [i a[ vrea s\ fie clar
lucrul acesta, vorbim despre o nece-
sitate istoriografic\, pe care recunosc
c\ o `n]elegem [i sub spe]a moral\.

Istoria evreilor este un domeniu
pe care l-a]i studiat intens,
inclusiv pentru teza de doctorat.
Cum s-a n\scut ini]iativa cre\rii
Centrului de Studii Ebraice din
Ia[i?

Modelul din 1993 reproducea, la scar\
mai mic\, Centrul de Studii Ebraice de
la Universitatea din Oxford de la Yar-
ton Manor, afiliat Colegiului St. Cross,

unde am [i lucrat. E motivul pentru
care, `ncep`nd cu 1995, am [i adus la
Universitatea din Ia[i profesori invita]i.
Am fost printre primii dintre tinerele
cadre academice de la Facultatea de Is-
torie care au ini]iat serii lungi de con-
ferin]e sus]inute de oaspe]i str\ini sub o
conducere decanal\ `n]eleapt\, `n acele
vremuri, profesori care, venind aici,
`ncercau prin conferin]e ]inute c`t se
poate de atr\g\tor, cu texte pline de
miez, s\ genereze interes `n jurul unor
teme mai largi, nu doar istorie, ci [i
cultur\ ebraic\, filosofie, mistic\ [.a.m.d.
{i, `ntre timp, s-au perindat nume ce-
lebre, de la J. Shonfield, care este una
dintre stelele mediului academic bri-
tanic, p`n\ la profesorul Moshe Idel,
care este unul dintre continuatorii
celebrului Gerhardt Scholem, cel mai
mare teoretician al misticii iudaice.

Se crea un fel de tradi]ie, dar asta
din 1993, `ncep`nd cu sincopele dato-
rate plec\rilor dese pe care le-am avut
apoi `n timp. La un moment dat `ns\,
`n 2002-2003, am repus pe tapet acest
plan, acest reflex de activitate aca-
demic\, baz`ndu-ne pe decanul de as-
t\zi, Alexandru-Florin Platon, un excep-
]ional cercet\tor [i teoretician al
istoriei mentalit\]ilor, pe un staff finan-
ciar confortabil, care a dat prilejul Cen-
trului s\ se plaseze imediat `ntre
celelalte centre de gen din România, ca
o stea `n ascensiune. Evident, Ministe-
rul Educa]iei, c\ruia trebuie s\ `i mul]u-
mesc, a fost generos cu noi. M\ bucur
c\ Centrul se p\streaz\ `n cadrul Facul-
t\]ii de Istorie, d`nd astfel o [ans\ supli-
mentar\ [i facult\]ii, [i locului de unde
provin eu. Iar ast\zi func]ioneaz\
foarte bine cu Lucian Leu[tean, cole-
gul meu secretar de stat la Externe, `n-
c\ director executiv, cu Petronel Zaha-

riuc, factotumul revistei de istorie
social\ [i al Centrului, ]in`nd fr`iele a-
cestei intreprinderi academice, cu
Florin Platon, c`t se poate de binevoitor
[i acomodant fa]\ de interesele unui
nou institut, practic cu prezen]e admi-
rabile `n r`ndul tinerei genera]ii, gene-
ra]ia dumneavoastr\ mai ales, cu oa-
meni cum este Adrian Cioflânc\, care au
o istorie ce a trecut prin Comisia Wiesel.

Centrul func]ioneaz\ `n prezent
`n cadrul Facult\]ii de Istorie a
Universit\]ii �Al.I. Cuza�, o
facultate care s-a reformat
foarte pu]in dup\ 1990, `n ceea
ce prive[te actualizarea
tematicii de studiu [i de
cercetare la tendin]ele euro-
pene. Crede]i, `n consecin]\, c\
exist\ infrastructura [i
speciali[tii de `nalt nivel care s\
fac\ `ntr-adev\r eficient\
activitatea Centrului?

Speciali[ti exist\. {i acolo unde nu
exist\, chiar [i ceea ce putem prezenta
`n momentul de fa]\ poate onorabil su-
plini nevoia de cunoa[tere. Speciali[tii
vor ap\rea `n timp, pentru c\ e un pro-
ces cel pe care l-am declan[at, nu este
un miracol care trebuie s\ se `nt`mple
peste noapte. {i ne baz\m, bine`n]eles,
pe absolven]i care, dornici s\-[i con-
tinue studiile, ar reveni, s-ar `ntoarce `n
cadrul Centrului `n calitate de cadre
didactice. ~n ceea ce prive[te programa
Facult\]ii de Istorie, da]i-mi voie s\ nu
m\ pronun], pentru c\ fac o distinc]ie
clar\ `n momentul acesta, fie [i meto-
dologic numai, `ntre ceea ce poate s\
fac\ un Centru de Excelen]\, cum va fi
Centrul de Studii Ebraice, cu propria
program\, altoit\ pe cele mai bune

Mihai-R\zvan Ungureanu: �Nu vorbim de un gest
de complezen]\, ci de o necesitate istoriografic\�

�Ura `ns\[i a fost atunci motorul acestor crime groaznice. Ast\zi, 15
ani dup\ 1989, s`ntem `ndeajuns de liberi, cred, pentru a putea reveni
la trecutul nostru, f\r\ complexe [i f\r\ crispare, `n]eleg`ndu-l [i, `n
acela[i timp, b\g`nd de seam\ ca asemenea lucruri s\ nu se mai
`nt`mple. {i cred c\, ast\zi, aici, la Ia[i, inaugur`nd [i Centrul de
Studii Ebraice, de istorie a evreilor, nu facem altceva dec`t s\
`mplinim vorbele evanghelistului: «Adev\rul ne face pe to]i liberi».�

Mihai-R\zvan Ungureanu al\turi de Rodica Gordon-Radian,
ambasadoarea Israelului `n România



G\sesc o bun\ ocazie `n foarte
recenta inaugurare a Centrului
de Istoria Evreilor [i Ebraistic\
din Ia[i [i a Institutului
de Istorie a Holocaustului
din România �Elie Wiesel�
de la Bucure[ti, la care am avut
onoarea s\ particip, pentru
a formula g`nduri `n leg\tur\
cu perceperea [i studierea
Holocaustului `n România.

Adrian Cioflânc\
{tim `n ce situa]ie s`ntem `n acest
moment � povestea, nu `ntotdea-
una coerent\ [i entuziasmant\,
dar cu final mul]umitor, a recu-
noa[terii [i asum\rii oficiale a
Holocaustului din România este
un fapt de notorietate public\.
Traian B\sescu este deja al trei-
lea [ef al statului român care a
f\cut acest gest reparatoriu. Româ-
nia s-a angajat `ntr-o �politic\ a
regretului� (formula `i apar]ine
lui Jeffrey K. Olick) de felul celei
manifestate dup\ r\zboi de Ger-
mania federal\ [i apoi de Ger-
mania unificat\, precum [i de
alte state implicate `n atrocit\]i.

Declara]iile de regret [i co-
memor\rile s`nt necesare, dar
nu [i suficiente pentru ca asuma-
rea responsabilit\]ii fa]\ de
gre[elile criminale ale trecutului
[i con[tientizarea profunzimii a-
cestora s\ capete amplitudine so-
cial\ [i cultural\. Din preceden-
tul german cunoa[tem [i efec-
tele secundare ce apar dac\ nu
se dubleaz\ ceremoniile oficiale
cu politici publice care s\ fac\
asumarea efectiv\, r\sp`ndit\ [i
profund\. Dac\ ne-am m\rgini

la ceremonii, ar exista riscul ca
discursul despre Holocaust s\ se
ritualizeze, devenind formal, me-
canic, abstract. Astfel, un pro-
iect genocidar cu coordonate ne-
mai`nt`lnite, cu milioane de vic-
time, fiecare cu destinul ei, cu
criminali abominabili concre]i,
ar fi anonimizat prin intermediul
unei gestici conven]ionalizate [i
al unor tropi generici, al unor ter-
meni p`n\ la urm\ vagi precum
�tragedie�, �nenorocire�, �catas-
trof\� etc.

Dup\  1989,  s-a  v\zut
c\  `ndoctrinarea  a  l\sat
urme  ad`nci

~n egal\ formul\, ritualul
nedublat de cunoa[tere poate con-
tribui la un fenomen observabil
[i `n Occident [i desemnat ca
�Holocaust fatigue�. Culmea
este c\, de[i `n România, `n tim-
pul celor 45 de ani de comunism
nu s-a vorbit despre Holocaust
dec`t sporadic, idiosincratic, prin
filtru ideologic [i na]ionalist, iar
dup\ 1989 nega]ionismul a f\cut
ravagii, exist\ destui care ast\zi
se declar\ obosi]i de �excesul�
de aten]ie acordat de c\tre auto-
rit\]i [i `n mass-media Holo-
caustului. Se [tie, din analize
sociologice, acest tip de exce-
dare merge m`n\ `n m`n\ cu necu-
noa[terea. ~n Germania, 45% din
popula]ie nu [tie `nc\ ce `nseam-
n\ �Holocaust�. ~n sondajele ro-
mâne[ti, mai exact `ntr-un stu-
diu realizat `n 2003 de Institutul
pentru Politici Publice [i Gal-
lup, jum\tate din popula]ie de-
clar\ c\ nu [tie dac\ autorit\]ile

române au participat sau nu la
exterminarea evreilor.

Parafraz`nd titlul unei c\r]i
faimoase a lui Dawid Lowenthal
(The Past is a Foreign Country,
1985) se poate spune c\ Holo-
caustul a fost pentru români [i
este `nc\ o ]ar\ str\in\. ~n con-
di]iile `n care, `n istoriografia [i
manualele comuniste, ca [i `n
bun\ parte dintre cele postco-
muniste, responsabilitatea pen-
tru atrocit\]ile produse sub ad-
ministra]ie româneasc\ `n ve-
chiul Regat, `n Bucovina, Basa-
rabia [i Transnistria a fost extra-
teritorializat\, fiind proiectat\
preponderent asupra Germaniei
naziste, este cumva previzibil c\
Holocaustul pare, `n percep]ia
autohton\, problema altcuiva.

P`n\ `n anii �90, [i dac\ nu
cumva [i ast\zi, percep]ia asu-
pra Holocaustului s-a aflat `n
siajul unei muta]ii politice [i
istoriografice produse undeva la
sf`r[itul anilor �50. De atunci,
odat\ cu denun]area oficial\ a
rollerismului [i rena]ionalizarea
treptat\ a discursului istoric, trecu-
tul dificil nu a mai fost exco-
municat `n bloc, cum se `nt`m-
pla `n manualul de trist\ amin-
tire al lui Roller, care proclama
o ruptur\ sever\ `ntre prezentul
comunist [i trecutul retrograd,
ci era recuperat selectiv pentru a
se reda istoriei na]ionale conti-
nuitatea [i pentru a face din co-
munism un rezultat al evolu]iei
istorice organice. Astfel, au fost
fabricate grile de lectur\ discul-
pante, prin care por]iunile nefavo-
rabile de trecut au fost puse sub
t\cere sau l\sate pe seama altora.
A rezultat o istorie flatant\ [i

eroizant\ a implic\rii României
`n cel de-al doilea r\zboi mon-
dial, din care Holocaustul lipsea,
iar responsabilitatea României
pentru acesta nu era men]ionat\.

Dup\ 1989, s-a v\zut, din
p\cate, c\ `ndoctrinarea a l\sat
urme ad`nci. Holocaustul nu
este `nc\ perceput ca parte a
istoriei României. Nici m\car
ast\zi nu este integrat sistematic
`n cursurile universitare de istorie
contemporan\ a României sau
`n expozi]iile permanente ale
muzeelor de istorie na]ional\.

Ca urmare, este nevoie nu
doar ca Holocaustul s\ fie con-
damnat [i regretat oficial, ci [i
ca acesta s\ fie cunoscut prin
proiecte memoriale, studiat `n

[coli, cercetat `n institu]iile de
specialitate. Inaugur\rile despre
care am pomenit la `nceput s`nt
semnul c\ statul român s-a an-
gajat pe acest drum. Holocaus-
tul este deja obiect separat de
studiu `n universit\]i [i este
men]ionat `n manualele preuni-
versitare `ncep`nd cu clasa a
VII-a. Pe 10 octombrie a fost
lansat [i primul manual dedicat
istoriei evreilor [i Holocaus-
tului, care va fi folosit `n clasele
liceale ce vor alege cursul op-
]ional omonim.

Este timpul ca, `n manualele
de istorie, ca [i `n muzee sau `n
tratarea istoriografic\, istoria na-
]ional\ a mijlocului de secol XX
s\-[i recapete coeren]a prin inte-

grarea istoriei Holocaustului.
Nu este un act de complezen]\,
ci un demers obligatoriu, respon-
sabil, matur sub imperiul adev\-
rului. Studierea Holocaustului
este o bun\ ocazie de reflec]ie
asupra trecutului [i prezentului,
asupra propriei noastre istorii,
asupra identit\]ii noastre, asupra
continuit\]ilor [i rupturilor din
istoria modern\, asupra dicta-
turii, a extremismelor, a intole-
ran]ei, stereotipurilor etnice, a
miturilor istorice, asupra reac]i-
ilor `n situa]ii limite, a psiho-
logiei criminale, a eroismului [i
complicit\]ii, asupra responsa-
bilit\]ii etc., etc. Este un act de
con[tiin]\ � [i de con[tiin]\ de
sine.

programe de gen, foarte modern\ [i care
nu se concentreaz\ exclusiv pe oferta
academic\ ie[ean\, ci [i pe cea clu-
jean\, bucure[tean\ sau str\in\ [i pro-
grama propriu-zis\ a Facult\]ii de Isto-
rie, unde se pot `ntotdeauna imagina [i
alte lucruri. Prospe]imea este `ntotdea-
una necesar\, mai ales `ntr-o facultate
cu preten]iile celei de la Ia[i. Eu s`nt
convins c\ bunii mei colegi, mai ales
cei care s`nt `n aceea[i genera]ie cu
mine [i organic, dar [i moral, [tiu foarte
bine ce `nseamn\ s\ deschizi o fe-
reastr\ c\tre aerul proasp\t al Occi-
dentului, [i, `ncetul cu `ncetul, acesta
`ncepe s\ vin\ [i la Facultatea din Ia[i;
eu s`nt convins c\ vremurile grele au
trecut [i c\ ast\zi exist\ [i resurs\ de
interes, [i foarte mult\ bun\voin]\.

Ne pute]i spune mai multe
despre speciali[tii care vor
colabora cu Centrul? Cine s`nt?
De la ce institu]ii? Spre ce
direc]ii de cercetare se va
orienta Centrul, pe ce va pune
accentul programa de studii [i
de cercetare?

Am s\ v\ spun `n pu]ine cuvinte, pen-
tru c\ s`nt foarte mul]i. Colegii mei,
`mpreun\ cu mine, am definitivat, bine-
`n]eles, sub consim]\m`ntul decanului
facult\]ii, programa de studiu. V\ spu-
neam, nu ne baz\m exclusiv pe oferta
academic\ ie[ean\. Vor fi speciali[ti de
la Centrul de Studii Ebraice din Bucu-
re[ti sau cercet\tori care s`nt `n mo-
mentul de fa]\ la Bucure[ti; vor fi din
Cluj; Liviu Rotman, de exemplu, este

`n Bucure[ti `n momentul de fa]\ [i este
un cunoscut cercet\tor al evolu]iei cul-
turale a comunit\]ii evreie[ti `n peri-
oada modern\, spre sf`r[itul secolului
al XIX-lea, ast\zi se preocup\ mai
mult de evrei `n perioada comunist\,
Michael Shafir, care este ast\zi profe-
sor la Universitatea din Cluj, se ocup\
de Holocaust, de studiile despre Holo-
caust `n general, [i, sigur, vine Moshe
Idel din Israel, apoi Leon Volovici,
celebrul culturolog, care se va referi
mai ales la calitatea intelectualit\]ii de
origine evreiasc\ din România interbe-
lic\, teritoriu de referin]\ pentru dom-
nia sa, bibliografia ce-i poart\ numele.
Nu s`ntem restr`n[i la geografia simpl\
a ora[ului Ia[i. Inten]ia mea e s\ aduc
un complement la cursurile obi[nuite,
c`t mai mul]i conferen]iari str\ini, spe-
cul`nd la maximum prieteniile pe care
le `ntre]in de ani de zile cu cercet\tori
renumi]i din Marea Britanie, din Ger-
mania, din Statele Unite, din Israel sau
Fran]a. {i ve]i vedea c\ un asemenea
Centru, de[i are limba de predare lim-
ba român\, devine poliglot prin natura
lui, pentru c\ e generos cu oaspe]ii [i
cu propriii studen]i, cu to]i cei care `i
calc\ pragul.

Cum vede]i, pe termen lung,
efectele activit\]ii Centrului de
Ebraistic\ din Ia[i? M\ refer at`t
la efectele `n planul activit\]ii
[tiin]ifice, c`t [i la impactul
asupra mentalit\]ilor.

Impactul cultural nu poate fi m\surat
dec`t `n timp, cum bine spune]i. {i
atunci a[tept\m s\ vedem c\ tocmai

continuitatea de activitate a Centrului
va [i schimba c`t de c`t stereotipurile.
Noi nu `ncerc\m s\ facem minuni [i nu
`ncerc\m s\ reconstruim adev\ruri sau
istorii. Dimpotriv\, tot ceea ce vrem
noi s\ facem e s\ oferim, s\ realipim
istoriei na]ionale române[ti acele p\r]i
care i-au lipsit din pricina constr`n-
gerilor ideologice din perioada comu-
nist\ sau din pricina costului reflex de
reticen]\ pe care l-au avut guvernan]ii
de dup\ 1990.

Nu este o revolu]ie ceea ce se
produce aici, ci este, mai cur`nd, o
restituire [i `n sens academic, dar [i o
bun\ [i cuvenit\ doz\ de moralitate. Nu
va fi un Centru care s\ se refere ex-

clusiv la temele Holocaustului, pentru
c\, [i din ra]iuni tehnice � arhivele
principale s`nt la Bucure[ti �, dar [i din
ra]iuni de administrare a temei, des-
chidem un Institut de Istorie a Holo-
caustului la Bucure[ti. Ceea ce se va
putea face la Ia[i va privi `n mod pre-
feren]ial situa]ia comunit\]ilor evreie[ti
din Bucovina, din Basarabia, din
Transnistria [i din zona Moldovei, din
Ia[i, f\r\ `ndoial\. Dar ne vom axa tot-
odat\, cobor`nd `n timp, pe studiile de
secol XVIII, de secol XIX [i de secol
XX, `ncerc`nd s\ distingem c`t mai
multe dintre caracteristicile vie]ii co-
munitare evreie[ti, din calitatea rela-
]iilor pe care comunit\]ile evreie[ti le-au

avut cu autorit\]ile locale. Sond\m, de
fapt, `ntr-un trecut despre care ast\zi
numai arhivele mai pot s\ dea seam\,
necum documente foarte citite, aflate la
`ndem`na oricui, [i pentru valorificarea
c\rora este nevoie de timp, de profesio-
nalism [i de foarte mult\ r\bdare.
Dorin]a mea [i a colegilor mei este ca
acest Centru s\ se transforme `ntr-un
centru real de studiu al comunit\]ilor e-
vreie[ti din zona pe care am descris-o,
`ncep`nd cu secolele XVII-XVIII [i
`ncheind cu secolul XX. Recunosc c\
este un plan ambi]ios, dar v\ pot garan-
ta c\ este at`t de mult de lucru, `nc`t nu
cred c\ poate s\ existe un autor ne-
satisf\cut.

`ntrebarea moarte n-are interviu
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Ministrul de Externe al României a participat pe 9 octombrie la inaugurarea Centrului de Studii Ebraice
de la Universitatea �Al.I. Cuza� din Ia[i

Ebraice, la Ia[i se `ncheie un ciclu istoric�

Holocaustul este (`nc\) o ]ar\ str\in\



Joi, 13 octombrie, ora 11.00,
la sediul Uniunii Scriitori-
lor din România a avut loc

prima conferin]\ de pres\ prile-
juit\ de relansarea C|R}II RO-
M@NE{TI. Consiliul Director al
Editurii, format din Nicolae Ma-
nolescu, Mircea Mih\ie[ [i Sil-
viu Lupescu, a prezentat noile ti-
tluri publicate, precum [i proiec-
tele C|R}II ROM@NE{TI pentru
aceast\ toamn\, reafirm`nd va-
lorile editurii: tradi]ia, dinamis-
mul [i rela]ia cu lectorul. Con-
ferin]a a fost urmat\ de un
cocktail [i o discu]ie informal\
cu autorii.

Proiecte  CARTEA
ROMÂNEASC|

Primul proiect porne[te din
nevoia unei deschideri c\tre me-
diul creativ din România. Ma-
joritatea scriitorilor importan]i
ai ultimelor decenii au ap\rut `n

urma concursului de debut al
C|R}II ROM@NE{TI. Concur-
sul a fost re`nfiin]at, pe patru
sec]iuni: poezie, proz\, teatru,
eseu & critic\ [i istorie literar\.
Manuscrisele pot fi expediate
prin po[t\ pe adresa editurii, `n
format electronic [i printat
(ambele obligatorii), sau vor fi
depuse direct la sediul editurii
p`n\ la data de 31 decembrie
2005.

CARTEA ROM@NEASC|
va participa, de asemenea, la
programul �Literatura român\
azi�, urm`nd s\ publice lucr\ri-
le premiate `n cadrul concur-
sului de manuscrise dedicat auto-
rilor tineri (p`n\ `n 35 de ani),
organizat de Uniunea Scriitori-
lor din România. Concursul se
desf\[oar\ pe cinci sec]iuni (po-
ezie, proz\, teatru, eseu, istorie
[i critic\ literar\), termenul
limit\ de predare fiind tot 31
decembrie 2005.

Ultimul proiect are ca scop o
nou\ form\ de rela]ionare `ntre
scriitor [i cititor. ~n mediul vir-
tual, to]i s`ntem egali, astfel
`nc`t comunicarea s\ nu mai fie
blocat\ de rela]ii de putere sau
strategii de dominare. Autorii
C|R}II ROM@NE{TI vor in-
tra pe Internet ca `ntr-o a doua
lume a literaturii. Primul pas a
fost f\cut: noul site www.
cartearomaneasca.ro, `n care se
g\sesc informa]ii despre autori,
imagini, fragmente de text [i
audio. 

Toate aceste proiecte s`nt
imaginea valorilor editurii. O
grafic\ nou\, o reabordare a
literaturii autohtone `ntr-o alt\
viziune, pornind de la principiul
c\ scriitorii români ar trebui
s\-[i rec`[tige locul `n mediul
creativ, iar apari]ia unui text
autohton s\ nu se consume `n a-
nonimat. CARTEA ROM@-
NEASC| propune comunicarea
[i participarea prin literatur\. {i
public\ produse culturale pentru
redefinirea literaturii.

Nicolae Manolescu: �CARTEA ROMÂNEASC| va `ncerca s\-[i onoreze [i de aici `nainte
titulatura. Cu alte cuvinte, s\ fac\ locul cuvenit c\r]ii literare române[ti, `ndeosebi
celei contemporane. Totodat\, va `ncerca s\ se adapteze epocii postcomuniste ([i
economiei de pia]\) `n care declinul tiparului pare unora `ngrijor\tor. Fiind vorba de
concuren]\, nu de dezinteres al publicului pentru carte, noua-veche editur\ va ie[i
pe pia]\ nu doar cu volume [i autori, ci [i cu serii, colec]ii [i alte ini]iative, cum ar
fi un concurs de debut. Un alt look, un alt con]inut: dincolo [i de fidelitate, [i de
schimbare, CARTEA ROMÂNEASC| va face o politic\ a valorii, urm\rind s\ impun\
titluri [i nume demne de viitoarele istorii ale literaturii.�

Mircea Mih\ie[: �V\d programul noii C|R}I ROMÂNE{TI ca pe un pariu, [i anume,
unul pe c`t de simplu, pe at`t de complicat: s\ `ncerce s\ demonstreze c\ o editur\
poate supravie]ui public`nd `n exclusivitate literatur\ român\ contemporan\. Este
un program care sun\, poate, a secolul al XIX-lea, c`nd mai exista sublima naivitate
de a crede c\ traduc]iunile nu fac o literatur\.�

Silviu Lupescu: �Catalogul de toamn\ al C|R}II ROMÂNE{TI cuprinde 17 titluri [i este
dedicat exclusiv literaturii na]ionale contemporane. Alte titluri s`nt deja `n lucru,
urm`nd s\ apar\ `n lunile de iarn\ � c\r]i de {erban Foar]\, Constantin }oiu, Vasile
Popovici, Eugen Uricaru, Simona Popescu, Leo Butnaru, Ana Selejan [.a. Sper\m ca
at`t concursul de debut al editurii, c`t [i cel ini]iat de Uniunea Scriitorilor s\ ne
ofere surprize. Pentru anul 2006, proiectul de buget al editurii a fost estimat la
circa 800.000 RON (8 miliarde lei vechi) pentru un minimum de 65 noi apari]ii.�
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CARTEA ROMÂNEASC| se relanseaz\ `n aceast\
toamn\ cu volume ale unor scriitori români
contemporani, printre care Cristian Teodorescu,
Andrei Oi[teanu, R\zvan }upa, Claudiu
Komartin, Costel Babo[ [i Emil Brumaru. La
preluarea `n administrare a celei mai vechi
edituri `n activitate din România, `n luna mai a
acestui an, Polirom s-a angajat, printr-un
protocol `ncheiat cu Uniunea Scriitorilor, s\
asigure managementul C|R}II ROMÂNE{TI,
precum [i resursele financiare necesare pentru
desf\[urarea `ntregii sale activit\]i editoriale.

Scurt istoric
Editura CARTEA ROMÂNEASC| a fost `nfiin]at\ `n 1919 [i reprezint\ cel mai vechi brand de
carte din România. Ca deviz\ a avut �Promovarea scrisului românesc�. Desfiin]at\ `n 1948 de
primele �epur\ri� comuniste, CARTEA ROMÂNEASC| se va re`nfiin]a `n anul 1970, ca editur\
a Uniunii Scriitorilor din România, sub conducerea [i patronajul literar al lui Marin Preda, care
i-a r\mas director p`n\ la prematura sa `ncetare din via]\ `n 1980. P`n\ `n 1989 a dominat pia]a
cultural\ româneasc\, public`nd peste 5.000 de titluri `ntr-un tiraj total de peste 10 milioane de
exemplare. Au urmat la conducerea editurii romancierul George B\l\i]\ [i Magdalena Popescu
Bedrosian. Din anul 1996 [i p`n\ `n 2005, directorul editurii a fost criticul literar Dan Cristea.
Aici au publicat to]i marii scriitori români, de la Marin Preda [i Nicolae Breban, la {tefan
Agopian [i Mircea C\rt\rescu.

S-a relansat cea mai veche editur\ din Rom=nia

CARTEA ROM+NEASC| a lansat un concurs pentru debutan]i.
Termenul limit\ p`n\ la care pot fi depuse manuscrisele este 
31 decembrie 2005.

Florina Ilis, Mircea Mih\ie[, Silviu Lupescu, Nicolae Manolescu, Andrei Oi[teanu [i Constantin Vic\ s-au prezentat pe 13 octombrie
`n fa]a presei pentru a dezv\lui planurile de relansare ale Editurii CARTEA ROMÂNEASC|
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�Nu `mi place s\ vorbesc despre
ce scriu. Cu at`t mai pu]in
despre ce am scris. Cu primele
c\r]i mi s-a `nt`mplat ceva ce nu
doresc nici unui scriitor s\ i se
`nt`mple. Dup\ ce au ap\rut, au
`nceput s\ mi se par\ mize-
rabile. Cu mintea cea de pe
urm\, nu le-a[ mai fi publicat
nici moart\. Dar s-a `nt`mplat,
[i mortul de la groap\ nu prea

se mai `ntoarce. Altfel spus:
`mi doresc ca aceast\ carte s\
`mi plac\ [i dup\ ce o s-o ]in `n
m`n\. Dup\ ce am citit o parte
dintre texte la Viena, un nene
din sal\ m-a `ntrebat dac\ s`nt
�euro-sceptic\�. Probabil asta
va fi `ntrebarea multora, a[a c\
ar fi bine s\-mi spun acum
punctul de vedere. Cred c\
literatura trebuie s\-[i spun\

p\rerea, `ntr-un fel sau altul, `n
leg\tur\ cu ceea ce se `nt`mpl\
`n mediul `n care este scris\. Nu
mi-a trecut nici o clip\ prin cap
s\ demonstrez `n poeme c\ s`nt
pro- sau anti- UE. Am vrut s\
atrag aten]ia asupra lucrurilor
m\runte, asupra istoriilor mici
care se pierd [i s`nt pierdute cu
bun\ [tiin]\ la socoteala istoriei
mari.�

4X4 poe]i tineri la CARTEA ROMÂNEASC|
R\zvan }upa, Elena Vl\d\-
reanu, Claudiu Komartin [i
Dan Sociu `[i lanseaz\ cele
mai recente volume `n noua
colec]ie de poezie t`n\r\ a
Editurii CARTEA
ROMÂNEASC|. S`nt primii

dintre autorii tineri de poezie
cu care editura revine `n
aceast\ toamn\. ~ntr-un
format inedit, incluz`nd c`te
un CD audio cu toate versurile
recitate de autori, cele patru
volume au intrat, `ncep`nd din

aceast\ s\pt\m`n\, `n libr\rii.
�Suplimentul de cultur\� i-a
invitat s\ vorbeasc\ despre
poezia lor [i despre colegii de
genera]ie. ~n acest num\r,
R\zvan }upa descrie
conceptul de �corp

românesc�, iar Elena Vl\d\-
reanu `[i m\rturise[te
temerile legate de propriile
c\r]i: �Dup\ ce au ap\rut, au
`nceput s\ mi se par\
mizerabile�. Ambii lucreaz\ [i
`n pres\, Elena Vl\d\reanu

fiind [efa departamentului de
cultur\ al cotidianului �Ave-
rea�, iar R\zvan }upa,
colaborator permanent al
�Suplimentului de cultur\�.

Ana-Maria Onisei

�Ceea ce m\ interesa pentru
acest volum era s\ conturez un
concept poetic, un concept nu-
mit chiar a[a: corpuri româ-
ne[ti. M-a interesat fiecare mo-
ment `n care chipurile noastre
`[i modific\ expresia ca reac]ie
aproape incon[tient\ la un g`nd,
o amintire, `ntrupate `n tot ceea
ce ne `nconjoar\. De aseme-
nea, corp românesc este tot
ceea ce `mprumut\ o tr\s\tur\
a interiorit\]ii noastre patetice.
Dar tot corp românesc este [i
orice lucru `mprumutat de un

individ pentru a-[i salva pie-
lea. Bine`n]eles, o piele a su-
fletului (care nu este cu aproa-
pe nimic deosebit de corp. A-
dic\ `l include pe acesta din
urm\).

Cum `mi este foarte greu s\
refuz orice [tiu c\ face un om
bucuros (de la jocurile pe
calculator p`n\ la manele, de
la Odiseea la Valizele lui Green-
away), cred c\ abia am reu[it
s\ punctez elementele de baz\
ale conceptului meu poetic. ~n
orice caz, dac\ principalele o-

cupa]ii de succes `n societatea
de azi s`nt legate de putere fi-
nanciar\, corpul românesc `n-
cearc\ s\ valorifice un alt punct
de tensiune pentru existen]a de
zi cu zi: puterea de a g\si bu-
curia [i ancorele con[tiente ale
existen]ei. Sun\ preten]ios...
dar este vital. Altfel, citez din
volum:�bucuria limpede �
pasiunea clar\ � `ncrederea
sincer\ � intensitatea diurn\ a
apropierii � fascina]ia calm\ �
lini[tea fo[nitoare � respira]ia
complet\ (ni[te rigori)�.

Elena Vl\d\reanu explic\
de ce nu este �euro-sceptic\�

R\zvan }upa lanseaz\ un nou
concept poetic: corpuri române[ti

EElleennaa  VVll\\dd\\rreeaannuu::  ��PPooeezziiaa  lluuii  RR\\zzvvaann  }}uuppaa  ee  llaa  ffeell
ddee  nneecceessaarr\\  ppeennttrruu  lliitteerraattuurraa  ddee  aasstt\\zzii  ccuumm  ss`̀nntt
ggrraaffffiittii  [[ii  sstteenncciillss  ppeennttrruu  zziidduurriillee  oorraa[[uulluuii��
Poezia lui R\zvan }upa mi se pare la fel de necesar\ pentru
literatura de ast\zi cum s`nt graffiti [i stencils pentru zidurile
ora[ului. Asocierea nu e f\cut\ �la nimereal\�. Pentru c\
poezia asta pe care o scrie R\zvan este o sec]iune a realit\]ii.
O sec]iune � vvvvvvvvvvvvvvv, observ\ Matei/ Cris, motanul

meu, care insist\ `n a m\ ajuta s\ scriu despre R\zvan �
transversal\ dintr-un corp, observat\ la microscop.

Numai straturi, alc\tuite din mii de celule. Detalii,
niciodat\ tu[e prea groase. �Pete pe aer�, rareori
pietre de pe strad\.

~nainte de a fi citit\, poezia lui R\zvan trebuie as-
cultat\. Pentru c\ � nu [tiu cum a reu[it, dar e meritul

lui � R\zvan [i-a imprimat vocea `n fiecare text. Nu pot
citi un poem al lui f\r\ s\-l aud pe el. Nu e pu]in lucru [i nu
mul]i scriitori reu[esc chestia asta.

R\zvan  }upa:  �Poezia  Elenei
Vl\d\reanu  a  ajuns  `ntr-un  moment
de  v`rf  odat\  cu  Europa...�
Cu volumul europa. zece c`ntece funerare, Elena Vl\d\reanu a-
daug\ un nou punct de referin]\ pentru vocea traumatizat\ a
poemelor eu. Un punct de referin]\ care dep\[e[te spa]iul strict
românesc. Trauma moral\ pe care o traversa actantul poetic `n
cazul primelor dou\ volume semnate de Elena Vl\d\reanu
este developat\ `n orizontul contextului nou, cel al cultu-
rii (sau, mai degrab\, al civiliza]iei contemporane)
europene. Prins\ `ntre nota]ia cotidian\ [i demersul
textual, supus\ unui joc perpetuu `ntre aceste dou\
niveluri expresive, poezia Elenei Vl\d\reanu a ajuns
`ntr-un moment de v`rf odat\ cu Europa... Dac\ p`n\
acum i s-a putut repro[a nota intimist\, acum poezia sa
proiecteaz\ subiectivitatea cea mai atroce `n ]es\tura poli-
tico-social\ a celei mai arz\toare actualit\]i. Intensitatea po-
emelor cre[te... salvarea promis\ este dat\ ca imposibil\ sau,
mai degrab\, ca dificil\.
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Elena Vl\d\reanu

Din motivele enumerate
mai sus [i, probabil, din
multe altele, ne-am dis-

tribuit `n compartimentele de
dormit dup\: legile prieteniei
(Nora-Adela), ale necesit\]ii
(eu-Teodor) sau ale lui �nu mai
am de ales� (Bobi]\-Claudiu).
Nici m\car nu am socotit orele
care ne despart de Viena. Nu
ne-ar ajuta cu nimic. Cu c`t dru-
mul e mai lung, cu at`t e mai
bine. Eu mi-am scos �Averea�
din cap [i nici nu m\ g`ndesc
s\-i acord vreo clip\ de aten]ie
`n astea c`teva zile. {eful de tren
ne avertizeaz\ c\ `n Ungaria e
na[pa noaptea, a[a c\ ne sf\tu-
ie[te s\ b\g\m actele [i banii
sub saltele. Asta-i bun\! Cine-o
s\ intre, din moment ce `ncuiem
u[a?! Nu intr\, fac mai r\u.
Cic\ odat\, `n Budapesta, unde
trenul st\ de obicei vreo juma�
de or\, mai mul]i oameni de bi-
ne au b\gat gaze paralizante prin
gurile de aerisire ale comparti-
mentelor. Au deschis apoi u[ile
[i au furat tot ce au g\sit `n

bagajele de m`n\. Diminea]a,
oamenii aveau st\ri de vom\ [i
nimic altceva: nici acte, nici
bani.

O  `ntindem  rapid  prin  Viena

La 9.00 s`ntem la Viena. ~n ga-
r\, ne a[teapt\ un nene de la
ambasad\. Dr\gu]. Pentru c\
Nora mi-a spus c\ `i place c\
pot folosi acest cuv`nt f\r\ a-i
da nota peiorativ\ cu care l-a `n-
c\rcat limba român\, o s\-l fo-
losesc destul de des. Presupu-
nem cu to]ii c\ a fost nevoit
s\-[i rup\ o or\ din programul
de somn [i c\ de-aia este a[a
de� amabil. Mai s\ ne bat\
c`nd `l `ntreb\m dac\ nu ne-ar
putea duce cu ma[ina la amba-
sad\. Pe drum, bag\ valsuri la
greu. E dr\gu] s\ te plimbi prin
Viena la 9 diminea]a [i s\
ascul]i valsuri. Toat\ lumea e de
acord cu asta, de[i fiecare recu-
noa[te c\ la ora 9 diminea]a val-
surile nu se diger\ tocmai bine.
Hotelul e ]ap\n, de patru stele,
`n buricul t`rgului. O `ntindem
rapid prin Viena. Nora e entu-

ziasmat\ [i vrea s\ ne arate c`t
mai multe. Eu [i Adela s`ntem
moarte de foame [i nu vrem s\
vedem dec`t m`ncare. ~n capul
b\ie]ilor nu [tiu ce este, pentru
c\ `nc\ nu am socializat. E timp
berechet. Pe care `l pierdem cu
non[alan]\, iar la doamna Schaf-
fhauser, fosta directoare a Insti-
tutului Cultural Român din Vi-
ena, nu ne g`ndim. Hot\r`m s\
l\s\m ambasada pe a doua zi [i
s\ r\m`nem `n pia]\, unde
putem hali [i bea vin.

�Tinerii�
mo]\ie  pe  scaun

La ambasad\, ne `nt`mpin\ un
alt nene: dup\ proasta dispo-
zi]ie [i dup\ limb\, român de-al
nostru precum cel de la gar\.
Ne las\ s\ a[tept\m vreo juma
de or\ p`n\ se `nfiin]eaz\ doam-
na Schaffhauser. Disear\ avem
lectura. S`ntem ner\bd\tori. Tex-
tele noastre vor fi citite de actori
[i vor ajunge la tinerii vienezi,
care vor veni s\ ne asculte.
~ntr-adev\r, avem ceva public.
Tineri de peste 50 [i ceva de ani

mo]\ie pe scaune, a[tept`nd s\
termine prima serie din noi [i s\
`nceap\ opera. O sopran\ [i o
mezzosopran\ ne pun la grea
`ncercare nervii [i timpanele.
Sala `ns\ e `n extaz. P`n\ la
urm\, ea e cea care conteaz\.
Noi s`ntem `n trecere. Urmeaz\
[i a doua serie din noi. E de-
primant s\ vezi scaune goale.
Dar [i mai deprimant este ca
scaunul s\ fie ocupat de unul
care doarme. Te g`nde[ti c\
cite[ti prea tare [i ai putea s\-l
treze[ti. Final. Lumea d\ n\val\
la bucate. Regin\ e fasolea b\tu-
t\ cu ceap\ pr\jit\. P`n\ [i noi
ne bucur\m. De fapt, bur]ile
noastre se bucur\ mai mult dec`t
noi. Ne continu\m seara la Ein-
stein Café, l`ng\ Prim\rie. Aici,
descoperire teribil\: Ribisel. Vi-
nul de coac\ze. Nu exist\ ceva
mai bun. Cu toate astea, m\
bucur doar cu Nora, ceilal]i nu
vor s\ `ncerce. Descoperirea e a
mea, la Nora e nostalgie:
Ribiselul `i aminte[te de copi-
l\rie.

S`mb\t\  e  zi  de  muzee

Urm\toarea descoperire `n Vi-
ena se cheam\ Hundertwasser.
Nebunie curat\ [i dovleci. ~nce-
pem s\ ne `ndoim c\ s`ntem `n
Viena. Poate am deschis o poart\
fermecat\ [i am intrat `ntr-o alt\
lume, unde din cl\diri pot cre[te
copaci [i trotuarele o pot lua
razna, precum ni[te cozonaci,
iar oamenii ating fericirea `n
starea de dovleac. Peste c`teva
minute ne convingem totu[i c\
fericirea `nseamn\ o can\ de
lapte cald cu rom, la cafeneaua
Hundertwasser.

Vineri mergem `n Prater.
D\m n\val\ la ma[inu]e. Tam-
pon\ri la greu, distrac]ie de
milioane. Urmeaz\ trenul groa-
zei. Or\c\im de zor, `n timp ce
trecem pe l`ng\ tarantule n\-
prasnice, capete care scuip\
s`nge [i alte m\g\rii cunoscute.

S`mb\t\ e zi de muzee. B\-
g\m `n noi impresionism de la
Musée d�Orsay la Leopold Mu-
seum, ni[te Egon Shiele, Klimt
[i Oskar Kokoshka, ni[te bom-
be, armament [i canibali de la
Muzeul Armamentului. Desi-
gur, [i ma[ina `n care a fost ucis
Franz Ferdinand, [i tunica pe
care o purta atunci [i care `nc\ e
n\cl\it\ de s`nge. Seara avem
teatru. Claudiu se `mbrac\ `ntr-o
rochie indian\ care-l transform\
`ntr-un t`n\r �seduc\toare�, iar
Bobi]\ face pe craiul. �Vino s\
dormi cu capul pe burta mea!
Nici nu [tii de c`nd `mi pre-
g\tesc burta pentru tine.� Noi
st\m fix (alert, c\ oric`nd se-

duc]ia se poate `ndrepta asupra
oric\ruia dintre noi) ca la tea-
tru. B\ie]ii s`nt grozavi. Pe
bune.

Duminic\ o `ntindem. Ne
`ncuiem bagajele `n c\su]ele de
la gar\ [i hoin\rim prin Viena.
Tot o alt\ Vien\. Acum mergem
la periferie, unde s`nt acele case
teribile, cu c`rciumioare, vin f\-
cut `n cas\, chelneri `mbr\ca]i
`n costume tiroleze [i muzic\
de-a lor. Nu prea am mai pleca de
aici. Peste mai bine de dou\[pe
ore s`ntem `n Bucure[ti.

Un sf`r[it mai groaznic nici
c\ se putea: at`t pentru c\l\-
toria noastr\, c`t [i pentru textul
\sta.

Lucrurile s-au `nt`mplat repede, abia dac\ am
apucat s\ alegem textele. La public nu ne-am
g`ndit, dar [tiam c\ vor veni oameni mul]i, [i
mai ales mul]i tineri, ca s\ ne asculte. Ceea ce
s-a [i `nt`mplat. Numai c\ tinerii erau trecu]i
bine de 50 de ani. Pe 28 septembrie, ne `nt`lnim
`n Gara de Nord: eu, Nora Iuga, Adela Greceanu,
Claudiu Komartin, Teodor Dun\, Constantin
Virgil B\nescu (Bobi]\ pentru toat\ lumea).
Desigur, exist\ anumite g`nduri �demonice�.
Nimeni nu se a[teapt\ ca lucrurile s\ mearg\,
nu perfect, dar nici m\car bine `ntre noi, \[tia
[ase. ~n primul r`nd, pentru c\ s`ntem to]i foarte
diferi]i. ~n al doilea r`nd, pentru c\ nici unul
dintre noi nu cunoa[te bine mai mult de dou\
persoane din grup. ~n al treilea r`nd, pentru c\
`n capul nostru exist\ ideea preconceput\ a
unor viitoare conflicte. 

Am `ntins-o rapid prin Viena...

Vin de coac\ze [i fasole b\tut\

Nora Iuga c\lare pe dovleci, `n gr\dina Hundertwasser

Claudiu Komartin o �unge� regin\ a dovlecilor
pe Adela Greceanu

Cei trei care au speriat Viena: Claudiu Komartin, Constantin Virgil B\nescu (alias Bobi]\)
[i Teodor Dun\
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Pumnul lui Teodor Dun\ `n mi[care `n Prater



Ale altora, fiindc\ la capitolul
muzic\ cine ar pune `n practic\
un proiect de publicare a unei
edi]ii speciale de discuri, s\-i
spunem �George Enescu:
Interpret [i Dirijor?�. {i dac\ nu
ne-am f\cut o ni[\ nici m\car `n
anul �interna]ional� Enescu...
Nu-mi r\m`ne dec`t s\ v\ vorbesc
`nc\ o dat\ despre cehi, care,
iat\, fac senza]ie, lans`nd acum o
a doua �Edi]ie de aur� a marilor
lor interpre]i.

Cea dint`i, `n 42 de vo-
lume/discuri, ap\rut\ `n
ultimii trei ani sub `ngri-

jirea casei Supraphon, a fost con-
sacrat\ dirijorului Karel Ancerl
(1908-1973), un elev str\lucit al
lui Hermann Scherchen. Direc-
tor artistic al Filarmonicii Cehe
`n perioada 1950-1968, lui An-
cerl i se p\streaz\ aici o aminti-
re deosebit\. ~n era `nregistr\rii
stereo, sub bagheta lui, orches-
tra a fost recunoscut\ ca una de
rang interna]ional [i a devenit
un produs de export de calitate,
imagine a ]\rii. Peste decenii, cri-
ticii [i melomanii din lumea `n-
treag\ continu\ s\ vorbeasc\ de
un �sunet ceh�, chiar dac\ el
este azi mai mult amintire dec`t
realitate. �Karel Ancerl Gold Edi-
tion� include, remasterizate cu
ultimele mijloace ale tehnicii [i
cu livrete cu numeroase fotogra-
fii de arhiv\, exclusiv `nregis-
tr\rile cu Orchestra Filarmonic\
Ceh\. Un monument na]ional.
Pentru cei care vor s\-i cunoas-
c\ statura interna]ional\, alte c`-
teva zeci de discuri, la pupitrul
Orchestrei din Dresda, al Con-
certgebouw din Amsterdam sau
al Orchestrei Radio de la Berlin,
au fost publicate de casa fran-
cez\ Tahra.

Un alt monument na]ional
discografic i se cl\de[te `n acest
moment predecesorului lui An-
cerl la pupitrul Filarmonicii
Cehe, lui Václav Talich (1883-
1961), dirijorul ceh cel mai fai-
mos al tuturor timpurilor. �Vá-

clav Talich Special Edition� a
fost conceput\ cu ocazia `mpli-
nirii a 120 de ani de la na[terea
dirijorului. Primele cinci dis-
curi, plus un DVD cu singura
`nregistrare video din concert a
lui Talich p\strat\ integral, Dan-
surile slave de Dvorák, au fost
lansate recent. Anul viitor s`nt
programate alte [ase discuri, iar
`n 2007, edi]ia va ajunge la 17
volume.

S\ nu crede]i cumva c\ edi-
]iile vin pe un teren gol. Nu, la
Praga pot fi cump\rate `n con-
tinuare discurile compact ale lui
Ancerl, ap\rute `n anii �90. Lui
Talich i-a fost dedicat\ deja o e-
di]ie de opere alese, `n zece dis-
curi, ap\rut\ `n 1993 [i devenit\
obiect de colec]ie pentru disco-
fili. ~ntre timp, 15 ani dup\ re-
volu]ia de catifea, nu numai
mijloacele tehnologice ale com-
paniei Supraphon s-au perfec-
]ionat, dar, gra]ie cercet\rilor mu-
zicologice, imaginea [i istoria
lui Václav Talich au c\p\tat con-
tururi ferme. De forma]ie violo-
nist, urmare a unei burse de stu-
dii c\p\tate `n 1898, la interven-
]ia lui Dvorák `nsu[i, Talich a-
vea s\ lucreze apoi la Filarmo-
nica din Berlin [i `n orchestre
din Odessa, Tbilisi [i Praga. Sub
influen]a lui Arthur Nikisch, di-
rectorul orchestrei berlineze, s-a
`ndreptat spre dirijorat. ~n 1908
a fost dirijor principal al Filar-
monicii Slovene [i al Operei din
Ljubljana, iar dup\ studii la
Leipzig [i un scurt episod la
Milano, a preluat directoratul
Operei din Plzen. ~n 1917 con-
ducea pentru prima oar\ Filar-
monica Ceh\, al c\rei principal
dirijor avea s\ fie `ntre 1919 [i
1941.

Epoca de glorie a lui Talich
[i de formare a unei orchestre
filarmonice `nchegate la Praga
avea s\ fie perioada interbelic\.
~n 1935, `n vizit\ cu orchestra
sa la Londra, `nregistra Uver-
tura �Carnaval�, pentru prima
dat\ Dansurile slave [i Simfonia
a 8-a de Dvorák, pe discuri ce

aveau s\ devin\ celebre. Tot la
Londra, `n 1938, `nregistra [i
simfoniile a 6-a [i a 7-a de Dvo-
rák, `mpreun\ cu Serenada pen-
tru coarde a compozitorului, pri-
eten apropiat, Josef Suk. Din
1941 dateaz\ prima `nregistrare
a Simfoniei a 9-a de Dvorák, [i
ea `ntr-o versiune r\mas\, peste
timpuri, de referin]\.

�Am colaborat cu germanii?
Niciodat\.� � scria Talich `ntr-o
m\rturie postbelic\, pe care ad-
versarii s\i, `ntre liderii muzi-
cali comuni[ti ai Cehoslovaciei,
s-au `nc\p\]`nat s\ o conteste.
Talich fusese arestat la 21 mai
1945, acuzat de colabora]ionism �
[i a r\mas `n `nchisoare timp de
[ase s\pt\m`ni. ~n lipsa oric\ror
m\rturii despre activit\]ile ce i
se repro[aser\, a fost adus `n
fa]a unei �comisii de epurare�
muncitoreasc\. Conform actului
tribunalului, �to]i martorii au
declarat unanim `n depozi]iile
lor c\ acuzatul Václav Talich a
fost, `n timpul ocupa]iei, un lup-
t\tor curajos `n favoarea muzi-
cienilor cehi, (...) c\ el [i apro-
pia]ii s\i au fost `n primejdia de
a fi aresta]i de Gestapo, (...) c\
`n ciuda unor mari presiuni
naziste [i a primejdiei de a fi
persecutat de conducerea nazis-
t\, nu s-a pronun]at public `n
favoarea acesteia...�.

La preluarea puterii de c\tre
comuni[ti, `n 1948, Václav Ta-

lich era `ndep\rtat de la condu-
cerea Operei na]ionale, iar or-
chestra sa de camer\, desfiin-
]at\. Avea s\ fie marginalizat p`-
n\ la retragerea sa, `n 1954, ac-
ceptat arareori s\ mai conduc\
Filarmonica Ceh\ (de preferin-
]\, cu prilejul unor `nregistr\ri)
[i, timp de trei ani, practic exi-
lat la Filarmonica din Bratis-
lava. O perioad\ `n care, `n o-
ra[ul natal, Beroun, nu departe
de Praga, Talich a continuat s\
formeze muzicienii cehi [i l-a
avut printre elevi pe viitorul di-
rijor Charles Mackerras, deve-
nit apoi un soi de apostol al mu-
zicii cehe `n lumea larg\.

~n februarie 1939, a dirijat
c`teva dintre lucr\rile lui prefe-
rate, Uvertura �Carnaval� de
Dvorák, Simfonia No. 38 de
Mozart, Simfonia a 6-a �Pate-
tica� de Ceaikovski, [i la Bucu-
re[ti. Din nefericire, pe disc, nu
s-a p\strat nimic din marele s\u
repertoriu clasic interbelic c`nd,
`ntre altele, a fost cunoscut ca
promotor al muzicii lui Gustav
Mahler.

Dac\ ave]i [ansa s\ o g\si]i,
nu evita]i �Edi]ia Special\ Supra-
phon Václav Talich�. Fie [i `n
a[teptarea ca [i la noi s\ se tre-
zeasc\ `ntr-un t`rziu cineva pen-
tru a realiza o Gold Edition Con-
stantin Silvestri, de exemplu.
Nu arhivele lipsesc...

C`nd dai teroarea afar\ pe u[\, ea intr\ `n
cas\ pe fereastr\. ~n spectacolul lui Yuriy
Kordonskiy, comunismul nu are maniere,
umbl\ cu galo[i fura]i [i murdari pe sc\rile
de marmur\, c`nt\ prost [i na[te mon[tri. St\
la mas\ cu intelighen]ia [i se poart\ ca o
paia]\ obraznic\. S\ ̀ nve]i proletariatul s\ m\-
n`nce cu furculi]a e ca [i cum ai face un om
dintr-un c`ine. Po]i s\ fredonezi arii din Ai-
da `mpreun\ cu un patruped, dar nu po]i s\
`i dai un strop de umanitate unui biped care
`[i reclam\ dreptul la imbecilitate [i lene, `n
propor]ii egale.

E remarcabil Marius Manole `n rolul mai-
danezului {arik devenit postoperatoriu tova-
r\[ul Tipograf Tipografovici, nume luat dup\
ziua tipografului din calendarul oamenilor

muncii. C\ci [i teroarea are idolii ei. Tre-
muratul piciorului, schel\l\itul la lun\ [i sc\r-
pinatul dup\ purici, `ndeletniciri normale
pentru un c`ine, devin semne ale retardului
umanitar `n varianta de om a lui {arik.

C`ine, caricatur\ uman\ [i brut\ ab-
solut\, {arik este p`n\ la urm\ unul [i ace-
la[i personaj, c\ persoan\ nu `i putem spu-
ne. Profesorul Preobrajenski, domnul Trans-
figurare cu alte cuvinte, recunoa[te c\ a
ratat opera]ia. Victor Rebengiuc este emo]io-
nant `n `nfr`ngerea suferit\ pe plan [tiin]ific,
dar mai ales uman. Sincer p`n\ la naivitate,
el nu poate concepe c\ lumea lui nu mai
exist\. Ca [i Ranevskaia, Profesorul poart\
`nc\ semnele unei aristocra]ii care s-a stins.

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

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

lovitur\ de teatru arta grea

)

Schumann pe ]eava
de la robinet
Nu [tiu dac\ a]i f\cut vreodat\ portretul robot al unei experte
contabil. E din categoria acelor office ladies pe care le recuno[ti
dintr-o mie. Pu]in snoabe, sobre, rigide, `mbr\cate conform politicii
de birou. La teatrul ACT ve]i reg\si acest [ablon, excelent
personalizat de Emilia Dobrin. Numai c\ `n spatele unui deux
pieces din tafta marca Armani se ascund ni[te blugi hippie. Pentru
c\ doamna `mpachetat\ `n celofanul conven]iei cifromane [i
distante e o femeie singur\, care `[i petrece `n fiecare zi dou\ ore
pe un pod, a[tept`ndu-[i iubitul. C`nd `nt`rzie, el `i face cadou un
pui de broasc\ ]estoas\. Original [i scump. Cam 250 de m\rci.

Nick `[i aduce iubita, pe Mona, `n mansarda s\r\c\cioas\ `n
care locuie[te. Vorbesc despre copii, `ncearc\ s\ fie serio[i, fac
dragoste f\r\ prezervativ [i m\n`nc\ tic-tac cu tuberoz\ [i chifl\
la un mic dejun improvizat pe podea. Au ceva din nebunia,
senzualitatea [i, `n acela[i timp, inocen]a pervers carismatic\ a
celor doi adolescen]i din filmul lui Bertolucci, The Dreamers.
Stinghereala, nesiguran]a, gesturile u[or inhibate la `nceput,
mascate de non[alan]\, aluziile, verva [i relaxarea s`nt pistele
pe care Antoaneta Cojocaru [i Bogdan Dumitrescu `[i pun `n
func]iune motoarele personajelor. Tura]ia lor e ]inut\ perfect
sub control [i nu e nici o clip\ ambalat\ mai mult dec`t e ne-
cesar. Cei doi actori mar[eaz\ pe autoironia care detensio-
neaz\ momentele de suspans [i `ncordare [i pe un umor
savuros, extras din dialogul direct [i frust [i din replici inten]io-
nat rostite serios. Atingerile de tatonare s`nt urmate de dansuri
improvizate, `n asta [i st\ farmecul lor, [i de o vizit\ acas\ la
mama lui Nick. Numai c\ mama `n a c\rei baie apa ]`[ne[te la
robinet `n acorduri de Schumann nu e mama. E o contabil\ pe
care Nick o urm\re[te de ceva vreme [i care, la r`ndul ei, `l
spioneaz\. E u[or aferat\, pare st\p`n\ pe fiecare gest [i capa-
bil\ s\ gestioneze orice situa]ie, c`nd, ̀ n realitate, e de o vulnera-
bilitate extrem\. Jocul Emiliei Dobrin penduleaz\ inteligent
`ntre cinism, deta[are [i sensibilitate, care vine dintr-o singur\-
tate torturant\. Din angoasa c\ intr\ `ntotdeauna `ntr-o cas\
goal\ pe care nici o canapea din piele nu o poate umple. ~ntre
ea [i Nick se instituie un cod al jocului cu c\r]ile pe fa]\. ~[i dez-
v\luie sl\biciunile [i frustr\rile. Pilula demistific\rii se ia cu whisky.

Radu Dragomirescu apas\ exact at`t c`t trebuie pe pedala
`ntors\turii de situa]ie [i pe e[afodajul echivocului. Reu[e[te s\
`ntre]in\ f\r\ s\ supraliciteze o stare de mister [i de confuzie,
care `[i are ritmul accelerant `n schimbarea brusc\ a cursului
evenimentelor. Rotativa cadrelor dramatice e m`nuit\ cu dexte-
ritate. Regizorul mizeaz\ pe oferta fiec\rui cadran situa]ional,
pe foliile suprapuse de umor, ironie [i disimulare, pe care le
decoje[te p`n\ ajunge la miezul conflictului. Buc\]i de galerie
suspendat\ compun un decor elegant, dar voit rece.

Cum o fi (piesa a ob]inut German Youth Theatre Prize `n
1996) nu e doar un spectacol relaxant [i haios care te destinde,
ci [i unul care d\ de-a dura carcasa conven]iilor protectoare.
Aparen]ele s`nt surpate exact c`nd se instaleaz\ mai con-
fortabil. Altfel spus, taiorul impecabil mulat ascunde cele mai
intime tatuaje, cele mai ciudate secrete.

Umorul nu e un ab]ibild. E arcul elastic al spectacolului, stin-
ghia mobil\ pe care Emilia Dobrin, Antoaneta Cojocaru [i Bog-
dan Dumitrescu alunec\ f\r\ s\ cad\.

Mama e o doamn\ stilat\. Pistolul cu care `ncearc\ s\ se
sinucid\ e brichet\. Schumann `ns\ e Schumann.
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SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

Cum o fi de Oliver Bukovski.
Traducerea: Vlad Massaci [i
Cristi Juncu. Regia: Radu
Dragomirescu. Scenografia:
Viaceslav Vutcariov. Cu: Emilia
Dobrin, Antoaneta Cojocaru,
Bogdan Dumitrescu

Despre edi]iile na]ionale
discografice... ale altora

Supracoperta primului CD Supraphon din �Edi]ia Special\
Václav Talich�

Teatrul Na]ional din Bucure[ti, Sala
Amfiteatru � Miercuri, 19 octombrie [i
duminic\ 23 octombrie, ora 19.00,
Inim\ de c`ine dup\ Mihail Bulgakov.
Adaptare [i regia artistic\: Yuriy
Kordonskiy. Cu: Victor Rebengiuc, Mircea
Rusu, Marius Manole (foto), Tania Popa,
Cecilia B`rbora, Radu Gheorghe,
Alexandru Bindea, Florina Cercel, {erban
Ionescu, Afrodita Androne, Drago[
Ionescu, R\zvan Popa, Monica Florescu.

Puricii terorii la apusul aristocra]iei



Andrew Largeman e un t`n\r ac-
tor necunoscut, care se `ntoar-
ce dup\ nou\ ani acas\, pentru

a lua parte la ̀ nmorm`ntarea mamei sale.
Tat\l lui, psihiatru, l-a `ndopat ani de
zile cu medicamente, pentru c\ atunci
c`nd era mic, Andrew a `mpins-o pe ma-
ma lui nevrotic\ pe sc\ri, iar aceasta a
ajuns `n scaunul cu rotile. Mama s-a si-
nucis acum, `nec`ndu-se spectaculos `n
baia pe care de dinainte a aranjat-o dup\
cele mai bune reviste de interioare. Ta-
t\l lui Andrew (interpretat foarte bine de
Ian Holm, departe de savan]ii lui scr`n-
ti]i) e un individ scor]os [i dificil, pe
care meseria de psihiatru l-a f\cut [i mai
�nedigerabil�. Revenit acas\, Andrew se
`nt`lne[te cu prieteni [i cunoscu]i. Unul
sap\ morminte `n cimitir. Altul face pe
cavalerul `n armur\ la un fast-food. Al-
tul a devenit din drogat poli]ist. Cu to]ii
`[i petrec timpul fum`nd un joint, b`nd
[i distr`ndu-se cu fetele. Andrew nu e

neap\rat nefericit, e mai degrab\ abu-
lic, `n zona aia `n care nu prea [tii ce
sim]i, dar [tii c\ nu ai de unde s\ apuci
lucrurile. Norocul lui e s\ dea peste Sam,
o fat\ mitoman\ (Natalie Portman), cam
scr`ntit\ [i ea, dar cald\ [i plin\ de via]\.

Zach Braff e departe de a e[ua `n
inten]ia lui de a-]i da impresia de via]\
pe bune, `n care lucrurile au p\r]i [i
a[a, [i a[a, `n care gesturile s`nt uneori
[ui, `n care dramele se ascund sub ca-
pete de a]\. El abordeaz\ cele patru zi-
le petrecute de Andrew `n cel mai natu-
ral mod. Filmul `ncepe cu `ntoarcerea
acas\ [i continu\, ca un drum la `n-
t`mplare, cu diversele persoane pe care
Andrew le `nt`lne[te. De la unul trecem
la altul [i la altul, apoi Andrew se vede
cu s\p\torul de morminte, Mark, dup\
care o cunoa[te pe Sam [i `ncepe s\ se
vad\ cu ea. 

Aceast\ geografie devine evident\
c`nd Andrew, Sam [i Mark ajung la

arc\. Filmul se numea ini]ial Large�s Ark.
Arca e punctul final al c\l\toriei de
patru zile a lui Andrew. La ea se ter-
min\ c\ut\rile, caruselul `nt`lnirilor,
divaga]iile. ~n arc\ (un iaht modificat)
locuiesc un cuplu [i copilul acestuia �
o familie care are tot ce-i trebuie ca s\
fie fericit\, adic\ se are pe sine. Aici
intervine momentul de care Andrew avea
nevoie ca s\ se recupereze de pe unde
era [i s\-[i dea seama c\ s-ar putea s\
fie bine. Secven]a final\ `n care
Andrew [i Sam `[i iau la revedere `n ae-
roport, iar Sam vars\ lacrimi grele,
pentru c\ simte c\ Andrew nu s-ar mai
`ntoarce, de[i el `i spune c\ i-a schim-
bat via]a [i c\ o s\ se `ntoarc\, e chiar
emo]ionant\.

S`nt con[tient\, ce descriu eu aici
poate p\rea kitchios, dar filmul nu e de-
loc a[a. Are mult\ c\ldur\ [i te face s\
te reg\se[ti `n el chiar dac\ n-ai trecut
prin acelea[i chestii. E un bildungs-

roman lipsit de orice fel de emfaz\ ori
de teoretizare, dar cu delicate]ea de a
nu numi lucrurile care nu se las\
numite. Braff a `n]eles bine c\ nu
trebuie s\-l pui pe erou s\ proclame:
�Am o criz\. Nu mi-e bine� etc, nici
c\ ar trebui s\-l pui s\ se uite `n gol.
Filmul curge normal, ca o vizit\ acas\
dup\ mult\ vreme, o vizit\ `n care evi]i
s\ discu]i chestiile ce ar trebui
discutate cu membrii familiei (pentru

c\ ar `nsemna s\ distrugi un e[afodaj
de minciuni vechi de ani buni), `n care
`]i vine s\ te ar\]i a[a cum e[ti unor
oameni pe care abia i-ai cunoscut, `n
care cei ce ]in la tine te citesc f\r\ s\ li
te confesezi. Cu toate astea, Garden
State are inteligen]a de a spune mai
mult dec`t arat\ [i de a face din mo-
mentele de melodram\ ni[te acro[euri
c\tre via]a adev\rat\. Un film de pus
pe ran\.

C`nd te desprinzi de automatismele
care tind s\ `]i spun\ c\ muzica
popular\ este o prezentare anost\
de costume cur\]ele [i interpre]i
]epeni [i de prejudecata c\
sonorit\]ile contemporane abia
reu[esc s\ surprind\ un cr`mpei
autentic, po]i avea surpriza s\ dai
peste Shukar Collective. S-a tot
scris despre ursarii mixa]i de DJ-i
pentru proiectul Shukar Collective,
mai pu]in s-a auzit despre faptul c\
albumul Taves Bahtalo (cum a fost
lansat `n Marea Britanie) a
entuziasmat presa de specialitate [i
publicul obi[nuit al sonorit\]ilor
electro sau urban.

Concertele sus]inute `n Fran]a, Ger-
mania, Marea Britanie i-au f\cut mai
cunoscu]i `n str\in\tate dec`t `n Ro-
mânia. Influen]ele muzicale tradi]io-
nale pe care vocea lui Tamango le
str`nge se pierd `n vremurile c`nd
spa]iul României de azi era un nod
de `nt`lnire pentru popoarele migra-
toare. Nu doar muzica tradi]ional\
]ig\neasc\, dar [i t\tarii sau mon-
golii au l\sat urme `n ceea ce ast\zi
se nume[te muzica ursarilor. �Shu-
kar Collective e foarte cool! Este

un amestec de bun gust `ntre muzic\
tradi]ional\ [i sonorit\]i electronice.
Solistul are cea mai cool voce, iar
ritmul funky te ]ine��, scria �Rock
Paper Scissors� (SUA).

Imediat dup\ lansarea proiectu-
lui, s-a insistat foarte mult asupra
celor trei membri care alc\tuiesc
Shukar (partea tradi]ional\ din Shu-
kar Collective). Clasic, cel care
adun\ fier vechi, Tamango (vocea
cool), cel care c`nt\ la linguri de la
16 ani, [i Napoleon, cel care are 11
fra]i [i a `nv\]at s\ c`nte la butoi ca
s\-[i cucereasc\ so]ia (Nadia). S-a
scris [i despre cei cinci copii ai lui
Napoleon (R\zbun\tor, Armando,
Loventa, Indonezia [i Bilclinton).

Mai pu]in s-a vorbit despre cei
care au ini]iat proiectul, grupul de
DJ-i care a avut ideea de a ad\uga
muzicii Shukar ritmuri [i sonorit\]i
contemporane.

Dan Handrabur (Dreamdoktor)
are preg\tire muzical\ clasic\ [i a
debutat `n muzica urban\ `n 1992.
Matze este Cri Stanciu, care a
fondat studioul Yama, fiind c`[-
tig\tor, cu proiectul s\u NSK
(Natural Soft Killers), al con-
cursului �Decouvertes Electroni-
ques� organizat de RFI `n 2000.

DJ Vasile este Lucian Stan, unul
dintre cei mai cunoscu]i DJ din Ro-
mânia, fiind cel ce a ajuns s\ ob]in\
sponsorizarea postului de radio pa-
rizian Nova pentru unul dintre pro-
iectele radio care au marcat primii
ani de dup\ 1989.

Cel mai t`n\r dintre cei care au
realizat Shukar Collective este
Marius Mate[an. El este compozitor
[i produc\tor, dar scrie [i programe
pentru computer.

Lor li s-a al\turat Mito[
Micleu[anu, care
de data

aceasta a folosit pseudonimul s\u
Diafragma. Micleu[anu este aceea[i
persoan\ cu Mito[ de la Planeta
Moldova [i autorul volumelor Orga-
nismecanisme [i Tuba Mirum.

Cam acestea s`nt numele aflate `n
spatele unuia dintre cele mai ela-
borate proiecte din muzica româ-
neasc\.

{i rezultatele se aud de la pri-
mele acorduri de pe album.

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM
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Muzica lor a uluit scena electro interna]ional\

Shukar Collective � o muzic\
suficient de popular\ `nc`t
s\ se g\seasc\ �la negru�

[i `n re]elele de cartier.
Altfel, s`nt pu]ine

[anse de a le auzi
piesele la radio

de pus pe ran\

Garden State este un film de anul trecut, care la noi a trecut neobservat,
de Cr\ciun. El e acum disponibil pe DVD. E un film de v\zut � trist, vesel,
adev\rat � `n genul lui Pieces of April / Cin\ cu bucluc de Peter Hedges.
Unul dintre filmele care nu-[i aleg o tem\ mare, dar care reu[esc s\ spun\
o gr\mad\ de lucruri, toate sincere. Produc]ia reprezint\ debutul `n
lungmetraj al actorului Zach Braff. Acesta a scris [i scenariul, de]in`nd [i
rolul principal, al\turi de Natalie Portman [i Peter Sarsgaard.

Garden State � 2004

Scenariul [i regia: Zach Braff

Cu: Zach Braff, Natalie Portman (foto),
Peter Sarsgaard, Ian Holm.



Editura online LiterNet
anun]\ apari]ia volumului
Femeia din manuscris, de
Lia Bugnar. A[a cum
explic\ Ana Spiciu,
�femeia din manuscris e
manuscrisul `nsu[i,
r\sfr`nt\ `n oglinda h`rtiei
[i-n personajele din jur.
Manuscrisul e femeia care
tr\ie[te pe scen\; tocurile
i se aud pe podeaua de

lemn, reflectoarele `i
str\lucesc `n p\r, regizorul
`i [opte[te subtil indica]iile
[i-o trimite elastic dintr-o
via]\ `ntr-alta,
conduc`ndu-i c\l\toria prin
mul]imea de personalit\]i
ce-i stau la dispozi]ie.�
P`n\ la urm\, �femeia din
manuscris e, `ntr-un fel,
femeia anilor no[tri. E
femeia care se las\ atras\

`n pasiuni inimaginabile [i
care supravie]uie[te
sf`r[iturilor, care `[i ia via]a
`n propriile m`ini (sau
propriul condei) [i refuz\
s\ se supun\ lipsei de
imagina]ie a unui
so]-scriitor pe c`t de
previzibil [i egal `n familie,
pe at`t de darnic [i
`nfl\c\rat `n lumea
personajelor sale. Femeia

din manuscris e femeia
modern\ «`mbog\]it\» cu
un suflet pasional,
`nv\luit\ `ntr-un val sub]ire
de romantism, dotat\ cu
at`ta hot\r`re c`t\ are
nevoie [i parfumat\ cu un
strop de delicate]e.�
Cartea poate fi desc\rcat\
gratuit de pe site-ul
Editurii LiterNet, la adresa
http://editura.liternet.ro.

NNoouutt\\]]ii  llaa  EEddiittuurraa  LLiitteerrNNeett  ��  wwwwww..lliitteerrnneett..rroo  ��  LLiiaa  BBuuggnnaarr,,  FFeemmeeiiaa  ddiinn  mmaannuussccrriiss

~n ultimii ani, revista �Arhitext� [i-a
f\cut un obicei din a insera `n paginile
sale un dosar despre artele vizuale,
lucru `mbucur\tor pentru relativa
�secet\� publicistic\ din domeniu. De
fapt, trinomul arhitectur\-design-arte
care st\ la baza organiz\rii acestei
reviste s-a reg\sit [i `n proiectul
interdisciplinar �In Between�, care s-a
desf\[urat s\pt\m`na trecut\ la Dealu
Frumos, `n jude]ul Sibiu, [i care a
`ncercat s\ propun\ �canale de
comunicare� `ntre spa]iul artistic [i
cel arhitectural de la noi.

�In Between� a fost un festival de
dou\ zile, care a con]inut, pe l`ng\
festivit\]ile de acordare a premiilor
�Arhitext� pentru arhitectur\, [i o
serie de alte evenimente, cum ar fi ex-
pozi]ia de art\ video conceput\ de
curatoarea Alina {erban, un concert
de sunet experimental organizat de
c\tre {tefan Tiron, precum [i un
program de filme de cinema care a
rulat pe parcursul unei nop]i `ntregi.
M-am `ntrebat de ce acest eveniment
a avut loc la Dealu Frumos, [i nu la

Bucure[ti sau ̀ ntr-un
alt centru urban

din Româ-

nia? Poate pentru c\ provocarea de
a prezenta aceste evenimente `ntr-o
biseric\ s\seasc\ fortificat\, actual-
mente monument istoric [i sediu al
unui centru de studii de arhitectur\
vernacular\ patronat de Institutul de
Arhitectur\ �Ion Mincu�, a fost un
risc asumat `n ideea g\sirii locului
comun aflat `ntre domeniul artei [i
al arhitecturii.

~ntre  arhitectur\  [i  arte

~n mod normal, exist\ o contradic]ie
�fertil\� `ntre spa]iul arhitectural,
ce ]ine de trecut, [i mijloacele teh-
nice noi, precum video-ul. De ase-
menea, particularit\]ile spa]iului
condi]ioneaz\ formatul [i parcursul

expozi]ional, `n cazul discutat fi-
ind vorba despre o serie de pro-
iec]ii tematice organizate `n
vechea magazie [i podul
cl\dirii. ~mi imaginez c\

situa]ia curatoarei a fost

dificil\ `n a media posibilele con-
flicte [i a evita solu]iile previzibile
pentru asemenea expozi]ii, `n care
spa]iul de expunere este foarte pu-
ternic [i greu de controlat. Alina
{erban a selectat proiecte culturale
urbane, filme video, produse dup\
criterii str\ine de contextul de la
Dealu Frumos. Urbanitatea tr\it\ [i
docu-fic]iunea au fost cele dou\ con-
cepte-cheie de organizare a expozi]iei.

�Mesajul  RGB�  a  fost  [ters

Bahlui by night, video-ul arti[tilor
ie[eni Dan Acostioaei [i Drago[
Alexandrescu, este o analiz\ ironic\
a periferiei. Fotogramele de noapte
ale singurului r`u ce traverseaz\
ora[ul Ia[i creeaz\ o atmosfer\ me-
tafizic\, ireal\, care transform\ rea-
litatea gri pe care o percepi `n tim-
pul zilei. Ferma de melci, filmul Pa-
triciei Teodorescu, este o sum\ de
interviuri realizate cu români [i
str\ini care tr\iesc `n România pe
tema percep]iei melcilor. Printr-o
filmare [i editare elaborat\, artista
ne arat\, de fapt, c\ fiecare interlo-
cutor, pornind de la subiectul mel-
cului, ne vorbe[te despre lumea din
care vine. Spre exemplu, pentru cel
român, melcul este o surs\ de veni-
turi [i e crescut `ntr-o ferm\, iar
pentru cel francez, este o delicates\
culinar\ [i un prilej de comentarii
despre un mod de via]\ rafinat. 

Locul nostru de joac\/ Our
Playground, video-ul grupului Ver-
sion, analizeaz\ ironic fa]etele na]io-
nalismului promovat la Cluj p`n\ nu
demult de fostul primar Funar, care
a avut ambi]ia de a vopsi `n culorile
tricolorului românesc mai toate
spa]iile publice ale ora[ului. �Mesa-
jul RGB�, purt\tor al semnifica]i-
ilor amintite p`n\ [i `n locurile de
joac\ pentru copii, a fost �[ters� de
arti[ti prin editarea alb-negru a fil-
mului, sco]`nd `n eviden]\ degra-
darea acestor spa]ii. Chiar dac\ nu
mi-am propus s\ analizez concertul
de sunet, a[ dori s\ men]ionez gru-
pul Ovekk_finn format din arti[ti
clujeni acum stabili]i la Budapesta,
care, pentru mine, au dep\[it sound-ul
oarecum comun al cluburilor tehno
[i au intrat `n teritoriul necomercial
al experiment\rii prin sunet al
interiorit\]ii noastre.

�In Between� a fost un eveni-
ment elitist, pentru un public spe-
cializat, sosit cu autocarele de la Bu-
cure[ti [i Cluj. Pe marginea dru-
mului, localnicii, oameni nec\ji]i
dintr-o Transilvanie profund\, ar-
haic\ [i p\r\sit\ de nem]ii care au
construit de-a lungul timpului satele
din zon\, priveau mira]i la or\[enii
`mbr\ca]i �haios� care, din c`nd `n
c`nd, mai veneau pe la bar, pentru a
se interesa de rezultatul meciului
Finlanda � România.

Sorin  STOICA

LIBERUL  ARBITRU
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

S\ lu\m aminte
la Coelho
Acum, c`nd m-am apucat de scris, habar n-am
care va fi scorul dintre Cehia [i Finlanda. Dar
asta nu m\ `mpiedic\ s\ dau anumite verdicte,
chiar dac\ ne[tiin]ifice, b\be[ti aproape.

Concluzia e c\ de acum `ncolo nu mai avem
de ales [i vom deveni campioni mondiali. A-
ceasta presupun`nd c\ vom intra la baraj, `l vom
c`[tiga a[a, `n sc`rb\, pentru c\ trebuie s\ mai
bif\m dou\ meciuri tur-retur. Fiindc\, dup\ toate
aparen]ele, lucrurile se desf\[oar\ exact ca `n
singurul citat pe care `l [tiu din marele scriitor
adorat de fotbali[tii intelectuali, Paulo Coelho. Zi-
cea brazilianul, cu aproxima]ie, c\ atunci c`nd `]i
dore[ti ceva ca un dement, ca un obsedat, `ntreg
universul conspir\ la realizarea acelei dorin]e ale
tale. Sau undeva pe aicea era citatul siropos
pentru gospodine dezam\gite. N-o s\ m\ apuc
acum s\ citesc din nea Coelho, pentru c\ s`nt
`ntr-o pas\ bun\.

Dar. Nu vede]i c\, dac\ dup\ meciul cu
Armenia, jalnic [i priz\rit, eram un fel de fii ai ploii,
acum totul ne e favorabil? Cehia [i Olanda au
uitat p`n\ [i s\ fac\ un blat, asta presupun`nd c\
au fost vreodat\ califica]i `n a[a ceva. {i ce m\
bucur e c\ i-au dat peste nas unuia ca Mitic\,
atins `n competen]ele sale depline, [i care spu-
nea cu siguran]a tic\losului perfect, vede]i-v\ de
treab\, \[tia nu s`nt dec`t ni[te punga[i mai mari
dec`t noi. {i care au un buget ceva mai bine pus
la punct. To]i fur\, b\! Asculta]i-m\ pe mine! Ori-
cum, `ntre noi fie vorba, ne uit\m cam mult `n gura
lui Mitic\. Iar el a devenit plictisitor, repetitiv, de-
putat.

Totu[i, dac\ vom deveni campioni mondiali,
Mitic\ va trebui s\ r\m`n\ barem `nc\ vreo c`]iva
ani, doar el a contribuit la cl\direa celui mai al
dracului campionat din c`te exist\. ~l vom p\stra.
La fel [i pe Mircea Sandu care, dup\ c`te se
pare, nu e `n stare s\-[i g\seasc\ alt serviciu.
Spirite caritabile, `l vom men]ine [i-i vom c`nta
realiz\rile. Dou\-trei strofe, dup\ care ne-am `mpot-
moli [i am inventa. Doar Mircea Sandu `nsu[i e o
fic]iune.

{i-am putea abera a[a la infinit. P`n\ una-alta,
s\ vedem c\ s`nt semne bune. C\ lui Mutu `n
sf`r[it i s-a g\sit postul pe care d\ randament, c\
Ovidiu Petre e sigur pe d`nsul, c\ Florentin Petre
alearg\ de nu se mai opre[te, iar Coci[, dac\ va
pleca de la Tiraspol, va cre[te ce va cre[te [i se
va opri prin Italia sau Spania. ~n ap\rare ar mai fi
lucruri de pus la punct, un R\doi cu care Pi]urc\
s\ se `mpace, plus un post de v`rf pe care Mazilu
deocamdat\ nu-mi spune nimic. Dec`t o ratare
din [ase metri, unde [i dac\ st\teai s\-]i vin\ min-
gea `n cap tot era gol. Are [i Pi]urc\ dreptul la
excentricit\]i, cum ar fi convocarea lui Opri]a,
care n-a mai jucat un meci bun la Steaua din
dubla cu Valencia. Sau convocarea lui Jula, care
avea niscai obliga]ii de familie [i trebuia s\ duc\
rudelor fotografii cu Mutu. Adic\ mai merge la 17
ani s\ te bucuri, b\, m-am tras `n poz\ cu so]ul
lui Consuelo, dar la 30-31, e deja o chestiune `n-
duio[\toare. Pentru un viitor campion mondial.

Biserica Dealu Frumos

Dealu Frumos a g\zduit `n urm\ cu o s\pt\m`n\ Festivalul �In Between�

Cum se vede noaptea Bahluiul l`ng\ Sibiu



Ru[inea
~n paginile ro[ii din
En]iclopedie vreau s\ adun, pe
c`t se poate, o mare parte din
ru[inea lumii \steia. {tiu c\ e
prea mult, c\ s-ar putea s\
dea pe-afar\, iar celelalte
pagini s-ar afla `n pericol de a
ro[i tocmai p`n\ `n v`rful
urechilor. Ro[ea]a intens\ din
obraji e bun\ [i pentru mine, [i
pentru pagini, [i pentru
r\sfoitorii de En]iclopedie. C\ci
exist\ un mare pericol:
„«sharam», ru[inea, e ca
oricare alt lucru – dac\ tr\ie[ti
cu ea `ndeajuns de mult, va
deveni o pies\ de mobil\“. Nu
numai Salman Rushdie [tie
asta – cu to]ii o [tim, dar mi se
pare c\ la cei mai mul]i dintre
noi ea face deja parte din
mobila min]ii.

Polonezii de la Centrul
pentru teoria [i practica
democra]iei ro[esc, dar le
trece repede, pentru c\ au
mult mai multe lucruri bune de
f\cut. De exemplu, o expozi]ie
itinerant\ `n marile ora[e
europene (deocamdat\, mai
ales poloneze [i germane). O
expozi]ie `n care intri ca `ntr-un
labirint de gratii [i vezi, cite[ti,
te cutremuri. E octombrie
2005, iar `n China, Tibet,
Burma, Coreea de Nord [i
Cuba `nc\ mai exist\ de]inu]i
politici, arest\ri abuzive,
`nc\lcarea drepturilor omului.
Gedhun Choekyi Nyima, cel
de-al 11-lea Panchen Lama al
Tibetului, a fost arestat de
c\tre autorit\]ile chineze `n mai
1995, `mpreun\ cu familia lui.
E considerat cel mai t`n\r
de]inut politic din lume – la
vremea respectiv\ avea numai
6 ani. Nimic nou de-atunci.
Chinezii spun c\ l-au dus
`ntr-un loc sigur, c\ s\-l
protejeze de separati[ti, [i au
ales un alt Panchen Lama,
educat `n China, care n-a pus
piciorul `n Tibet dec`t de trei
ori.

Nou\ totul ni se pare at`t de
`ndep\rtat. {i ce dac\ exist\
320 de de]inu]i politici `n Cuba,
at`ta vreme c`t avem Buena
Vista Social Club, tricouri cu
Che Guevarra, trabucuri cu
poza lui Castro [i pe Simirad
ambasador? {i ce dac\ `n
Burma exist\ lag\re de
concentrare [i copii cu
mitraliere, dac\ nici m\car nu
[tim sigur `n ce parte a lumii e
Burma asta? {i ce dac\ Tibetul
e sub ocupa]ie chinez\, dac\
ne d\m mari cu zen-ul [i
ceaiurile lor? Sporesc ro[ea]a
din obraji tot cu o vorb\ de-a
lui Rushdie: „Nu [tia]i c\
ru[inea e ceva colectiv?“. At`ta
am avut de spus.

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA
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Partenerii  media:

Cecilia {tef\nescu: „Mi se
pare o list\ reprezentativ\
pentru tipurile de literatur\
care coexist\ azi `n spa]iul
nostru cultural. Este totu[i o
selec]ie subiectiv\ [i nu
reprezint\, `n nici un caz, o
list\ valoric\ absolut\“.

Gabriela Adame[teanu:
„Firesc mi se pare ca
autorit\]ile culturale române
s\ completeze acest program,
fie [i pentru c\ scriitorii s`nt,
indiferent de voin]a lor, o
publicitate a ]\rii de unde
provin“.

{tefan Agopian: „Selec]ia
au f\cut-o francezii, care au
dovedit profesionalism: au
ales reprezentan]i de frunte
din fiecare genera]ie, de la

[aizecista Blandiana la
nou\zecista Cecilia
{tef\nescu“.

Gheorghe Cr\ciun: „Ni s-a
ivit `n sf`r[it ocazia de a
ar\ta c\ exist\m, c\ nu
s`ntem ni[te retarda]i
culturali sau ni[te scriitori
provinciali [i mimetici [i c\
avem cu adev\rat ceva de
spus `n lumea literar\ a
continentului. Cred c\ e
pentru prima dat\, de la al
doilea r\zboi mondial
`ncoace, c`nd o echip\ bine
alc\tuit\ de scriitori români
se deplaseaz\ `ntr-o mare
]ar\ european\ nu doar
pentru c`teva zile [i nu doar
pentru a bifa o prezen]\
româneasc\ oficial\ `ntr-un
alt spa]iu cultural“.

Dan Lungu: „P`n\ la urm\,
succesul pe pia]a literar\
francez\ `nseamn\ rela]ia ta
cu acest public. Un editor
generos `]i poate publica o
carte, dar dac\ ea este un
fiasco, se opre[te pe loc
colaborarea cu el. De aceea
spun c\ publicul este
esen]ial. Or, prin acest
program, ai ocazia s\-l vezi,
s\-i sim]i pulsul. E posibil s\
ai ceva `n comun cu acest
public sau, dimpotriv\, s\-l
sim]i str\in, ostil. ~n ambele
cazuri ie[i `n c`[tig. ~n
primul, e clar; `n cel de-al
doilea, m\car afli la fa]a
locului de aceast\
incompatibilitate, nu-]i mai
obose[ti mintea cu niscaiva
himere“.

Centrul Cultural Francez din Ia[i [i revista
„Suplimentul de cultur\“ organizeaz\ pe 19 [i 20
octombrie 2005, la Ia[i, avanpremiera programului
„Les Belles Etrangères“. Vor participa [apte dintre
cei 12 autori contemporani selecta]i pentru a fi
tradu[i `n limba francez\: {tefan Agopian, Dan
Lungu, Simona Popescu, Cecilia {tef\nescu, Leti]ia
Ilea, Gheorghe Cr\ciun [i Ion Mure[an. Moderatorul
`nt`lnirilor va fi Marina Constantinescu.

„Suplimentul de cultur\“ a publicat `nc\
din luna iulie un dosar dedicat
evenimentului parizian. Au participat o
parte dintre scriitorii selecta]i, precum
[i Martine Grelle, comisarul „Les Belles
Etrangères“. Acesta declara atunci,
referindu-se la criteriile de selec]ie:
„Trebuie ale[i scriitori care s\
reprezinte o anumit\ literatur\ la un
moment dat al devenirii ei, `ntr-un mod
c`t mai variat posibil. Adic\ prozatori,

poe]i, autori de benzi desenate sau de
literatur\ pentru copii, scriitori tineri
sau mai pu]in tineri, scriitori consacra]i
sau unii c\rora le d\m [anse
considerabile de afirmare“. Cei 12
autori selecta]i s`nt: Gabriela Adame[-
teanu, {tefan Agopian, Ana Blandiana,
Mircea C\rt\rescu, Gheorghe Cr\ciun,
Leti]ia Ilea, Dan Lungu, Ion Mure[an,
Marta Petreu, Simona Popescu, Cecilia
{tef\nescu [i Vlad Zografi.

{apte dintre cei mai importan]i autori contemporani vin la Ia[i pentru cel mai mare eveniment literar al ultimilor ani

„Les Belles Etrangères“

`n avanpremier\, la Ia[i

Ini]iat de Ministerul Culturii
din Fran]a prin intermediul
Centrului Na]ional al C\r]ii,

programul „Les Belles Etrangč-
res“ se va desf\[ura `n Fran]a
`ntre 14 [i 26 noiembrie [i presu-
pune promovarea a 12 autori ro-
mâni. ~n aceast\ var\, o echip\
condus\ de Martine Grelle, co-
misar pentru „Les Belles Etran-
gčres“, a filmat `n România
scurte momente cu scriitorii ca-
re vor fi tradu[i [i publica]i de
editurile franceze.

Programul de la Ia[i cuprinde
patru evenimente, cu participa-
rea scriitorilor invita]i. Pe 19 oc-
tombrie, la ora 11.00 (`n Ga-

leriile de Art\ Pod Pogor-fiul de
la Muzeul Literaturii Române
din Ia[i) va fi organizat\ o con-
ferin]\ de pres\, iar la ora 18.00
va avea loc dezbaterea moderat\
de Marina Constantinescu, „Li-
teratura român\ `n spa]iul occi-
dental“, `n sala Studio a TVR
Ia[i. Pe 20 octombrie, scriitorii
se vor `nt`lni cu liceenii pasio-
na]i de literatur\ `n sala de fes-
tivit\]i a Colegiului Na]ional
„Mihail Sadoveanu“. De la ora
19.00, Libr\ria Humanitas
„Eugčne Ionesco“ va g\zdui, `n
cadrul manifest\rii „Noaptea
Librarilor“, lecturi publice [i
lans\ri de carte.


