
Chef cu Bruckner

Via]a de-a gata
�Suplimentul de cultur\� i-a invitat pe c`]iva
dintre cei mai importan]i autori de c\r]i practice
din România s\ discute despre literatura de tip
�Cum s\...�. Citi]i `n dosarul acestui num\r texte
de Ion Ovidiu-Pâni[oar\, Mioara Dragostin, Sorin
Ene [i Andra {erb\nescu.

Citi]i-ne online la
www.polirom.ro/supliment.html

1.50 lei
15000 lei vechi
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Florin L\z\rescu are rubric\ nou\:

Trimisul nostru
special
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Interviu cu istoricul Dennis Deletant, autorul
volumului �Teroarea comunist\ `n România�

�Cultura român\ e la fel de
cunoscut\ acum ca `n ultimii
ani ai lui Ceau[escu�

! Cinci coregrafi independen]i au acuzat la
`nceputul s\pt\m`nii modificarea pe ultima

sut\ de metri a regulamentului de
concurs, `n favoarea unui candidat-
surpriz\, `n persoana Anei-Maria
Munteanu. 

! ~n aceste condi]ii, Mihai Mihalcea
[i Cosmin Manolescu cer anularea
prezentei sesiuni de concurs. Cei
doi amenin]\ c\ se vor retrage din
competi]ie dac\ ministrul Culturii
nu `[i reconsider\ pozi]ia.

! Tinerii sus]in c\ `n spatele acestor
�manevre oculte� se afl\ un grup de coregrafi
`n frunte cu Sergiu Anghel [i Liliana Iorgulescu
(foto medalion), so]ia ministrului Adrian
Iorgulescu, care doresc s\ acapareze [i
aceast\ institu]ie a dansatorilor independen]i.
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Chef cu Bruckner
�Suplimentul de cultur\� vi-l prezint\ pe Dan Sociu la
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Pove[ti
din viitor

Acuza]ii grele din partea coregrafilor independen]i:

Adrian Iorgulescu a am`nat
la presiunile so]iei concursul
de la Centrul Dansului

ACTUALITATE:
Iulia Blaga despre ceremonia
decern\rii Premiilor
Academiei Europene de Film,
pag. 14

COOLTURISME:
�Poveste despre domnul
Cr\ciun, Mo[� de
M\d\lina Cocea, pag. 4

Cum s\ ne
facem de r`s.
Ghid practic

©
 fo

to
: R

. C
hi

ru
]\

PAGINILE 2-3

Un articol de Matei Bejenaru `n PAGINA 15

PAGINA 12



R. Chiru]\

Mihai Mihalcea, unul dintre can-
dida]ii la [efia CND, Eduard
Gabia, Manuel Pelmu[, Florin
Fieroiu [i Ion Dumitrescu au

sus]inut, `ntr-o conferin]\ de
pres\ ce a avut loc mar]i, 6 de-
cembrie a.c., c\ ac]iunile Mi-
nisterului nu duc dec`t la o �insti-
tu]ionalizare a coteriilor�. �MCC
sus]ine c\ am`narea s-a f\cut la

cererea membrilor breslei [i
pentru ca regulamentul de con-
curs [i de func]ionare a Cen-
trului Na]ional al Dansului s\
fie modificate. Dar nu ni se pre-
cizeaz\ despre ce membri este
vorba, pentru c\ nu [tim pe ni-
meni care s\ fi f\cut o astfel de
cerere�, a declarat Mihai Mi-
halcea, afirma]ie sus]inut\ [i de
Ion Tugearu. Mai mult, core-
grafii au precizat c\ o propunere
de regulament a fost trimis\
MCC chiar de ei, `n urm\ cu
cinci luni, dar de atunci nu s-a
`nt`mplat nimic. P`n\ `n preziua
concursului.

Manuel Pelmu[ a sus]inut c\
o persoan\ din minister, pe care
nu a vrut s\ o nominalizeze, i-ar
fi avertizat, prin directorul Ad-
ministra]iei Fondului Cultural,

Adriana Grecu, c\ exist\ un
grup care face presiuni pentru a
intra `n comisia de concurs. �Era
vorba de Sergiu Anghel, de Li-
liana Iorgulescu. De altfel, co-
misia a [i fost schimbat\ pe ul-
tima sut\ de metri, unul dintre
noii s\i membri fiind chiar Ser-
giu Anghel�, a precizat Manuel
Pelmu[. Acesta a ad\ugat c\ toate
`ncerc\rile de a intra `n audien]\
la secretarul de stat Ioan Onisei
pentru a-[i exprima nemul]umi-
rile au e[uat, `n cele din urm\
av`nd o discu]ie cu consilierul
ministrului pentru arta specta-
colului, Livia S\ndulescu. La
presiunea coregrafilor, MCC a
f\cut totu[i o concesie. A cerut
mai multor institu]ii, printre care
Universitatea Na]ional\ de Art\

Lucian  Dan  TEODOROVICI

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
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Culorile curcubeului
Americanii nu se feresc de patetisme. George Bush pomenea anul
trecut, cu ocazia vizitei lui Adrian N\stase, pe un ton aproape nos-
talgic, despre �minunea� apari]iei curcubeului pe cerul românesc cu
prilejul discursului public ]inut de domnia sa `n Bucure[ti. Doamna
secretar de stat Condoleeza Rice nu s-a l\sat mai prejos [i, ̀ n numele
aceluia[i curcubeu, a plasat dou\ baze americane `n România.

Românii, de asemenea, nu se feresc de patetisme. Mai toate
televiziunile s-au `nghesuit s\ titreze emfatic [i, pe alocuri, umilitor,
c\ tr\im �ziua recuno[tin]ei�, c\ ne bucur\m de �o zi istoric\� sau c\
�au venit americanii�, cu semnul exclam\rii `n final. (Cel pu]in ultimul
cli[eu, fundamentat istoric, e adev\rat, e posibil s\ aib\ `n continu-
are o lung\ carier\ � americanii vor mai veni cu numeroase ocazii,
iar noi vom observa satisf\cu]i asta, `n amintirea unor bunici care
`ncercau s\-[i curme disperarea cu acest g`nd.) Chiar dac\ mai
moderat, patetismele neao[e s-au f\cut auzite [i la nivel oficial.

A[a c\ nu ne r\m`ne dec`t s\ compar\m cele dou\ tipuri de pate-
tisme. {i s\ observ\m c\ trimiterea american\ la istoricul curcubeu
este un mod de a `mbr\ca realismul, interesul politic, [tiin]a politic\
`n metafor\ [i a o oferi `n felul acesta unui public larg spre accep-
tare. Pentru c\, `n fond, curcubeul de pe cerul românesc a fost alb
cu dungi ro[ii [i, `ntr-un col] albastru, pe el s-au putut vedea o mul]i-
me de stelu]e. Statele Unite [i-au urm\rit strategiile coerente `n zon\,
au beneficiat din plin, fie [i la nivel de imagine, de pozi]ia de drep]i a
României [i au ie[it, `n mod evident, c`[tig\toare. Iar dac\ le-au putut
oferi românilor c`rcota[i imaginea asta care pune sub semn divin
parteneriatul dintre cele dou\ state, cu at`t mai bine. Politicienii
americani [tiu c\ politica se face pe interese stricte, ascunse de
ochii publicului larg, [i se v`nd doar f\r`miturile, puse `ntr-un ambalaj
frumos pe care, pentru orice eventualitate [i pentru eliminarea ori-
c\ror dubii, e bine s\ scrie `ntr-un col] mesajul: �In God We Trust�.

Patetismele române[ti, `n schimb, vin `n mare parte dintr-o exu-
beran]\ ce exclude realismul [i analiza. Vorbim de `nt\rirea
securit\]ii, de parc\ marele du[man al lumii civilizate e, `n conti-
nuare, undeva la nordul nostru, [i nu du[manul ubicuu ce poart\
numele de terorism [i de care, odat\ cu �securizarea� parafat\ mar]i
sear\, s`ntem infinit mai amenin]a]i. Vorbim de �cobor`rea ameri-
canilor printre noi� de parc\ solda]ii din Mihail Kog\lniceanu [i Ba-
badag ne vor construi poduri [i [osele, [i nu `[i vor vedea de antre-
namentele lor, `n legea lor. Vorbim, `n fine, despre axa Bucure[ti-
Washington, de parc\ ea ar fi un soi de aparat de teleportare care
ne scute[te brusc de umilitoarele [i obositoarele vize. {i mai vorbim,
patetic, de nenum\rate alte lucruri, transform`nd un acord cu p\r]i
bune, dar [i multe p\r]i rele `ntr-un fel de victorie absolut\ a Ro-
mâniei `n lupta cu istoria.

Iar pentru a observa aceste lucruri [i altele asemenea nici m\car
nu e nevoie s\ prive[ti dintr-o perspectiv\ antiamerican\. E nevoie
doar s\ renun]i la oftatul de pl\cere neao[ [i, fie chiar mu[c`nd
dintr-o pulp\ rumenit\ de curcan american, s\ accep]i c\
Thanksgiving Day nu este ast\zi [i nu va fi nici pe viitor o s\rb\toare
româneasc\. Ci, eventual, una pe care o putem `mprumuta din
scenariile hollywoodiene pentru a o include `n scenarii autohtone.
Cred c\, `n momentul `n care vom accepta asta, vom [ti s\ distin-
gem cu claritate [i culorile care ne intereseaz\ direct `n vreun
curcubeu ap\rut `nt`mpl\tor pe cerul României.

C\ tot s-a terminat greva din
educa]ie, ia s\ vedem elev Costel
(nici o leg\tur\ cu personajul
care tocmai [i-a scris testa-
mentul pe www.pulafashion.com)
ce am `nv\]at noi `n ultimele 7
zile, cu recuper\ri cu tot?

George Onofrei
a. Satana se ascunde la Ateneul

T\t\ra[i din Ia[i sub �peana�
Alinei Mungiu-Pippidi (cu-
noscutul spirit diavolesc de
la Societatea Academic\ din
România);

b. Tinerii coregrafi s`nt ni[te
�streeperi� (apud Sergiu An-
ghel, pe care mult timp l-am
confundat cu celebrul produ-
c\tor de spectacole estivale
Stoian Anghel; noroc de R.
Chiru]\, care m-a adus la
realitate).

Recenta montare a lui Beno`t
Vitse cu Evangheli[tii la Ateneul
T\t\ra[i a adus Ia[ul pe primele

pagini ale cotidienelor centrale,
cum nu s-a mai `nt`mplat poate
de la apari]ia volumului Via]a [i
minunile necuratului Treptow. O
pies\ de teatru premiat\ `n 1992
[i scris\ de Alina Mungiu-Pip-
pidi a st`rnit indignarea a dou\
Biserici � ortodox\ [i catolic\.
Acum, c\ Bisericile se revolt\ la
auzul unor interpret\ri �nepo-
trivite� ale Scripturii, nu tre-
buie s\ ne mire prea tare. �Am
toat\ aprecierea la adresa di-
rectorului Vitse [i i-am l\sat p`n\
acum o libertate de exprimare
total\, dar [i el trebuie s\ se a-
dapteze mediului cultural de
aici. Nu trebuie s\ ajungem la
lupte de strad\, ca `n Fran]a!�,
a declarat Gheorghe Nichita,
citat de �Ziarul de Ia[i� `n edi]ia
din 6 decembrie a.c. G`ndirea
inginereasc\ a domnului Nichita
a [i asimilat Fran]a luptelor de
strad\, iar Ia[ul, preceptelor
fundamentalismului religios.
N-ar fi stricat poate o reeditare

a piesei de teatru, cu banderol\
ro[ie: �Pies\ interzis\ de Con-
siliul Local Ia[i�. Chiar `nainte
de `nchiderea edi]iei, primarul
Nichita se r\zg`ndise: nu va
institui nici o cenzur\.

Are  cuv`ntul  pre[edintele
Uniunii  Scriitorilor
din  România

Chiar de ziua numelui, Nicolae
Manolescu `[i exprima, la r`ndu-i,
consternarea fa]\ de reac]ia bi-
sericilor [i a autorit\]ilor ie[ene,
pe Radio Guerrilla � considerat\
o reac]ie �de secol op[pe�;
�Nu-i admisibil ce se `nt`mpl\,
ne facem de r`s�, mai puncta
domnia sa. �Dec`t s\ intr\m `n
Europa, mai bine intr\m `n Co-
munitatea Statelor Fundamenta-
liste. Acolo am fi primi]i cu
bra]ele deschise.� 

Pre[edintele USR a mai a-
mintit [i de vizita recent\ a lui
Pascal Bruckner `n România,

care a avut drept scop realizarea
unui text despre �cazul Tanacu�.
Bruckner nu a reu[it s\ vorbeasc\
nici cu preotul Corogeanu, dar
nu a fost primit nici de Mitropo-
litul Daniel, a concluzionat pre-
[edintele USR: �Domnul Bruc-
kner a v\zut cu ochii lui ceea ce
noi [tim mai demult: c\ se `n-
firip\ un fundamentalism religi-
os `n România�.

�P\pu[ea  masculin\�

P\r\sind Ia[ul, putem afirma cu
m`na pe inim\ c\ scandalul din
jurul Centrului Na]ional al Dan-
sului � unde am avut un concurs
am`nat cu o lun\ de Ministerul
Culturii pentru ca [i un re-
prezentant al �g\rzii vechi� din
breasla coregrafilor s\ se poat\
`nscrie `n cursa pentru di-
rectoratul institu]iei (unde era
doamna Ana-Maria Munteanu
acum o lun\?), for]`nd astfel re-
gulamentele � n-a f\cut deloc

bine imaginii unui MCC pentru
care perioada de gra]ie din par-
tea presei a cam trecut. Acela[i
minister `[i dovede[te incapaci-
tatea de a mai intra `n dialog cu
presa altfel dec`t prin comunica-
tele [i afirma]iile cam penibile
ale reprezentan]ilor s\i (de ge-
nul celor formulate de Livia S\n-
dulescu: �Tot noi decidem�, �Mi-
halcea e angajatul MCC, deci

s\-[i bage min]ile-n cap�). De
cealalt\ parte, domnul Sergiu
Anghel se r\fuie[te cu presa `n
drepturi la replic\, f\c`ndu-i pe
Mihai Mihalcea, Cosmin Mano-
lescu sau Manuel Pelmu[ re-
peten]i [i (felicit\ri pentru orto-
grafie!) �streeperi�.

Restul detaliilor le g\si]i `n
articolul din aceste dou\ pagini.

Editorial

Cum s\ ne facem de r`s � ghid practic

Dansatorii independen]i acuz\
! Ace[tia au afirmat `n cadrul
unei conferin]e de pres\ c\
�mutarea� concursului pentru
postul de director al Centrului
Na]ional al Dansului din
noiembrie `n decembrie a fost
f\cut\ `n urma unor �manevre
oculte� ale lui Sergiu Anghel [i
ale Lilianei Iorgulescu, so]ia
ministrului Adrian Iorgulescu.

Cinci coregrafi independen]i, sus]inu]i de directorul
interimar al Centrului Na]ional al Dansului (CND), Ion
Tugearu, au criticat extrem de dur decizia Ministerului
Culturii [i Cultelor (MCC) de a reprograma, cu numai o zi
`nainte, concursul pentru desemnarea noii conduceri a
acestui centru. Coregrafii au acuzat, de asemenea,
modificarea pe ultima sut\ de metri a regulamentului de
concurs, `n favoarea unuia dintre candida]i, precum [i a
regulamentului de func]ionare a CND. Tinerii consider\ c\ `n
spatele acestor �manevre oculte� se afl\ un grup de
coregrafi `n frunte cu Sergiu Anghel [i Liliana Iorgulescu,
so]ia ministrului Adrian Iorgulescu, care doresc s\
acapareze [i aceast\ institu]ie a dansatorilor independen]i.
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Teatral\ [i Cinematografic\ Bu-
cure[ti, Uniunea Interpre]ilor,
Coregrafilor [i Criticilor Muzi-
cali, Opera Na]ional\, TVR, s\
desemneze persoane care s\ fac\
parte din noua comisie. �Numai
c\ acela[i Sergiu Anghel este
profesor la universitate, iar
asistenta sa, Elena Zamfirescu,
este nora rectorului Florin
Zamfirescu. De asemenea,
Anghel este un membru im-
portant Uniunii. Atunci, ce `n-
credere s\ avem c\ `n noul juriu
nu vor fi propuse acelea[i per-
soane contestate de noi?�, s-a
`ntrebat Manuel Pelmu[. Prin
urmare, dansatorii au cerut un
juriu interna]ional [i participa-
rea presei, ca observator, la ale-
gerea noului [ef al Centrului
Na]ional al Dansului.

Regulamentul,  modificat
convenabil

Coregrafii au acuzat Ministerul
Culturii [i Cultelor c\ a mo-
dificat regulamentul de concurs
`n favoarea unui al treilea can-
didat, Ana-Maria Munteanu, fost\
directoare a Teatrului de Opere-

t\ �Oleg Danovschi� din Con-
stan]a. Astfel, a fost scoas\
dintre condi]iile privind partici-
parea la cursa pentru [efia Cen-
trului Na]ional al Dansului a-
ceea care cerea �studii medii de
coregrafie�, tocmai pentru c\
Ana-Maria Munteanu nu de]ine
un liceu de specialitate, a specu-
lat Mihai Mihalcea. Mai mult,
sus]in protestatarii, aceasta s-a `n-

scris `n concurs abia dup\ ce a
fost reprogramat. 

Coregrafii cer acum anularea
actualului concurs [i organiza-
rea altuia. �Un concurs-sfor\rie
anuleaz\ din start `ns\[i ideea
de confruntare autentic\ [i via-
bil\. Dac\-l gira]i (se refer\ la
ministrul Adrian Iorgulescu �
n.r.), nu face]i dec`t s\ v\ com-
promite]i [i s\ v\ transforma]i

autoritatea `ntr-o minge de ping-
pong.

Poate c\, cine [tie, pe ultima
sut\ de metri, ve]i avea inteli-
gen]a de a v\ delimita de pre-
siunile unei bresle care `ncearc\
s\ v\ reduc\ la func]ia de exe-
cutant [i nu ve]i face din con-
curs o curs\ dinainte c`[tigat\�,
arat\ protestatarii `ntr-o scrisoa-
re deschis\.

�Suplimentul de cultur\� a publicat `n edi]ia sa
din 23 aprilie un amplu dosar dedicat
problemelor Centrului Na]ional al Dansului, sub
titlul �Dansatorii [i coregrafii independen]i acuz\:
Ministerul Culturii mimeaz\ dialogul�. Cosmin
Manolescu, Mihai Mihalcea [i Manuel Pelmu[
afirmau `n dosarul realizat de Mihaela Michailov
c\ Ministerul Culturii nu `[i asum\ o atitudine
tran[ant\ `n ceea ce prive[te dansul
contemporan.

Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I
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ordinea de zi actualitate
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Lansare  la  Ia[i  a  romanului  �Trimisul
nostru  special�
Miercuri, 14 decembrie a.c.,
de la ora 18.00, la Libr\ria
Humanitas �Eugčne Ionesco�
din Ia[i va avea loc lansarea
volumului Trimisul nostru
special, al doilea roman
publicat de colegul nostru
Florin L\z\rescu.
Evenimentul va cuprinde [i o
discu]ie pe tema �Lumea
presei � de la fic]iune la
realitate. Sau invers�, la care
s`nt invita]i scriitoarea
Mariana Codru], jurnalista
Emilia Chiscop [i criticul
literar Doris Mironescu.

Prietenii României
~n noiembrie am fost invitat la un colocviu literar româno-maghiar
organizat de Centrul Cultural Român din Budapesta, cu ocazia apa-
ri]iei unui num\r din revista maghiar\ de literatur\ SF �Galaktika�,
num\r dedicat ([i) prozei SF române[ti. Mi-a pl\cut organizarea,
mi-au pl\cut [i superba cl\dire a Centrului Cultural, [i eficien]a arde-
leneasc\ a directorului acestuia, Mircea Opri]\ (el `nsu[i prozator [i
istoric literar prestigios al SF-ului autohton). M-a impresionat des-
chiderea natural\ a redactorilor revistei maghiare spre culturile `nve-
cinate, at`t de diferit\ de obsesia noastr\ de a s\ri la compara]ii doar
cu Golia]ii culturii universale, fie ei americani, germani, englezi sau
francezi. Dar de emo]ionat m-a emo]ionat Milan Resutík, actualul
director al Institutului Slovac din Budapesta [i fost ambasador al
Slovaciei `n România.

Domnul Resutík nu e pasionat de SF. Nu pentru asta venise
acolo. Dup\ ce i-am fost prezentat, am `ncercat s\ schimb `n
englez\ c`teva fraze de polite]e cu el [i cu so]ia lui, care-l `nso]ea.
N-am apucat. M-a abordat direct `n român\ � nu una perfect\, dar
una corect\, pronun]at\ frumos. Am vorbit despre România, despre
Timi[oara (aflase c\ veneam de acolo) [i iar despre România. Nici
o vorb\ despre Slovacia. Asta dovede[te [i lipsa mea de diploma]ie,
dar, pe de alt\ parte... n-am avut nici o clip\ sentimentul c\ a[ purta
o discu]ie de polite]e. Domnul Resutík vorbea `n român\ despre
România, cu ni[te necunoscu]i pe care se vedea clar c\ se bucur\
s\-i vad\... doar pentru c\ s`nt români. {i el, [i so]ia Domniei Sale
erau emo]iona]i [i nostalgici. Dac\ ar fi s\ fiu cinic, a[ putea zice c\
adulmecau manifest\rile române[ti cu o `nd`rjire de `ndr\gosti]i
adolescentini, care `nc\ mai caut\ urmele unei foste mari iubiri.

A[a s-a `nt`mplat c\ mi-am amintit de o sear\ `n care am avut
ocazia s\ stau la mas\ cu Jonathan Scheele, actualul [ef al
Delega]iei Comisiei Europene `n România, [i cu doamna Scheele.
Cu aceea[i lips\ de tact, le-am `mpuiat capul cu pove[ti din
România [i despre România, de[i Alina m\ tr\gea de m`nec\ [i-mi
f\cea semn c\ prea se bat turcii la gura mea. Doar c\, `ntr-un
moment `n care aveam gura umplut\ cu m`ncare, doamna Scheele
mi-a explicat cu c`t\ `nd`rjire [i-a luat `n serios misiunea so]ul ei. ~n
primul r`nd, a `nv\]at repede române[te la un nivel remarcabil pentru
un str\in, cu aceea[i seriozitate care-i deosebe[te pe `nal]ii
func]ionari occidentali trimi[i `n misiune (fie [i `n ]\ri mai ciudate) de
omologii (m\ rog...) lor români, adesea bucuro[i de sinecura
ambasadorial\ sau consular\. De c`nd au venit `n România �
spunea doamna Scheele �, pentru so]ul ei aproape c\ nu mai exist\
weekend. Mai c\ nu au parte de vreo s`mb\t\ sau duminic\ `n care
domnul Scheele s\ nu fie invitat undeva `n ]ar\. Iar el, inevitabil, se
duce. Aici e vorba [i de sim]ul datoriei, dar [i de farmecul cu care i-a
prins o ]ar\ pe care domnul [i doamna Scheele au descoperit-o [i
le-a pl\cut.

A[ mai putea pomeni [i de prin]ul Charles al Marii Britanii (nu, cu
el n-am cinat, OK?). A fost nevoie de el ca s\ afle [i românii, at`t de
m`ndri de mo[tenirea lor cultural\, c\ fostele sate s\se[ti din
Transilvania s`nt pline de biserici-cet\]i de o valoare cultural\
imens\. P`n\ atunci, acele a[ez\minte se ruinau `ncet-`ncet, `n indi-
feren]a tihnit\ a unor patrio]i pentru care România cultural\
`nseamn\ doar m\n\stirile din nordul Moldovei [i litoralul M\rii Negre.

Am dat doar c`teva exemple mai percutante. Dar exist\ o
mul]ime de oameni `ndr\gosti]i de România, oameni care au fost
aici, au `nv\]at sau au `ncercat s\ `nve]e limba, apoi au plecat, `ns\
au r\mas cu o nostalgie zdrav\n\ pentru piciorul \sta de plai. S-a
g`ndit cineva s\-i �foloseasc\� [i ulterior, s\ le ofere [ansa s\ fac\
lobby pentru România? Cred c\ ei ar face-o bucuro[i. Ar re-br\ndui
ei România � [i `nc\ foarte bine, c\ci ar face-o cu sinceritate.

Dar cum nimeni nu-i `ntreab\ nimic, ei se mai `nv`rt din c`nd `n
c`nd, cu aceea[i emo]ie de `ndr\gostit, pe unde afl\ c\ se mai fac
manifest\ri române[ti. ~ns\ dac\ nu mai au func]iile de alt\dat\, pe
noi nu ne mai intereseaz\...

Ministerul Culturii `nchide por]ile
Ministerul Culturii [i Cultelor a avut o atitudine agresiv\ la adresa
coregrafilor protestatari. Prezent\ la conferin]a de pres\ orga-
nizat\ de ace[tia, consiliera ministrului, Livia S\ndulescu, i-a a-
vertizat c\ se afl\ pe teritoriul MCC, care subven]ioneaz\ Centrul
Na]ional al Dansului. �Iar domnul Mihalcea trebuie s\ ]in\ cont
c\ este angajat al MCC�, a precizat domnia sa. Acuzelor de lips\
de transparen]\, Livia S\ndulescu le-a r\spuns c\ �viitoarea co-
misie va fi anun]at\ abia `n ziua concursului, pentru ca membrii
s\i s\ nu mai fie supu[i la presiuni�. Apoi a ad\ugat c\ ministerul
nu dore[te s\ intre `n polemic\ cu coregrafii [i c\ singurele infor-
ma]ii privind acest concurs vor fi furnizate doar prin comunicate
de pres\ sau prin purt\torul de cuv`nt. A[a `nc`t, tot mar]i, 6 de-
cembrie, MCC a remis urm\torul comunicat:
�1. Ministerul Culturii [i Cultelor este institu]ia abilitat\ prin

lege s\ realizeze [i s\ aduc\ eventuale `mbun\t\]iri la
regulamentul de func]ionare a unei institu]ii precum Centrul

Na]ional al Dansului sau la condi]iile de concurs pentru
ocuparea postului de director al acestuia.

2. Specula]iile [i comentariile vehiculate `n pres\, v\dit
denaturate, apar]in unor persoane direct interesate. Ele nu
fac altceva dec`t s\ induc\ presa [i opinia public\ `n eroare
`n leg\tur\ cu obiectivitatea [i corectitudinea de care d\
dovad\ MCC vizavi de concursul men]ionat.

3. Concursul se va desf\[ura `n data de 12 decembrie 2005.
Au fost re]inute `n condi]iile respect\rii normelor legale `n
vigoare dosarele de concurs a 3 candida]i: Cosmin
Manolescu, Mihai Mihalcea [i Ana-Maria Munteanu.

4. Tocmai pentru a elimina orice suspiciuni referitoare la buna
desf\[urare a concursului, Ministerul Culturii [i Cultelor a
solicitat urm\toarelor institu]ii s\ fac\ nominaliz\ri `n
vederea constituirii Comisiei de Concurs: Opera Na]ional\
Bucure[ti, Televiziunea Român\, Universitatea Na]ional\ de
Art\ Teatral\ [i Cinematografic\ «I.L. Caragiale» [i
Uniunea Interpre]ilor, Coregrafilor [i Criticilor Muzicali�.

�institu]ionalizarea coteriilor�
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Eduard Gabia, Mihai Mihalcea, Manuel Pelmu[, Florin Fieroiu [i Ion Dumitrescu `i cer ministrului
Iorgulescu s\ se delimiteze de presiunile breslei coregrafilor



O  avere  imposibil
de  calculat

La `nceputul lunii decembrie,
revista american\ �Forbes� a
realizat un clasament al celor mai
bogate 15 personaje de fic]iune.
Pe locul I se afl\, imprevizibil,
dar destul de logic, domnul Claus,
Santa. V`rst\: 1.651 de ani (con-
form cercet\torilor americani).
Re[edin]\: Polul Nord (de[i
poate fi v\zut deseori [i `n New
York). Stare civil\: c\s\torit,
f\r\ copii (potrivit filmelor Hol-
lywood). Principala surs\ a c`[-
tigurilor: industria juc\riilor [i
a dulciurilor. Averea net\, `n ciu-
da eforturilor editorilor revistei
�Forbes� [i, probabil, a nenu-
m\ratelor cereri depuse la Ofi-
ciile pentru Registrul Comer]u-
lui din toat\ lumea, a fost im-
posibil de cuantificat `n dolari,
astfel `nc`t este prezentat\ prin
sugestivul �∞�. Simpaticul mo[
este urmat, `n clasament, de
Oliver �Daddy� Warbucks (a
c\rui avere a ajuns anul acesta
la 27,3 miliarde de dolari, gra-
]ie unor contracte `ncheiate cu
armata american\ angajat\ `n
r\zboiul din Irak), Richie Rich,
mo[tenitorul de doar zece ani al
unei averi de 17 miliarde de do-
lari, Lex Luthor (al c\rui man-
dat preziden]ial a luat sf`r[it `n
urma unui scandal dezv\luit de
Clark Kent `n paginile ziarului
�Daily Planet�, averea sa fiind
`n cre[tere
`ns\ fa]\ de
edi]ia pre-
cedent\ a 

clasamentului, de la 4,7 miliarde
la 10,1 miliarde de dolari).

Pentru cei care se `ndoiesc
de precizia acestui clasament, e-
ditorii revistei �Forbes� [i-au
explicat metodologia c`t se poate
de clar. Nu au fost luate `n con-
siderare personajele mitologice
sau folclorice, ci doar cele fic-
tive, parte a unei pove[ti sau a
unor serii de pove[ti, filme, de-
sene animate etc. Candida]ii tre-
buiau s\ `ndeplineasc\ condi]ia
sine qua non de a fi, `n propriul
univers, putrezi de boga]i. Ex-
cep]ia notabil\ este chiar ocu-
pantul primului loc: Mo[ Cr\-
ciun, pe care realizatorii topului
m\rturisesc c\, pur [i simplu,
�n-au rezistat� s\-l ignore.

B\t\lia
dintre  Scrooge
[i  Cr\ciuni

Magnatul industriei de juc\rii a
reu[it s\-[i p\streze pozi]ia de
lider al clasamentului �Forbes�
al celor mai bogate personaje
fictive, `n ciuda unor probleme
pe care le-a avut, `n ultimii trei
ani, cu sindicatul spiridu[ilor.
Potrivit revistei, spiridu[ii se
pl`ng de salariile mici [i refuzul
`nc\p\]`nat al angajatorului de
a-[i pl\ti contribu]ia la asigur\-
rile de s\n\tate, precum [i de
tehnicile de intimidare a sindi-
catelor, `mprumutate din filmul
Santa Claws. De asemenea, ac-
tivitatea fabricii de juc\rii a fost
pu]in obstruc]ionat\ de c`teva
ac]ion\ri `n judecat\ pentru folo-
sirea muncii minorilor. Domnul
Claus se ap\r\ spun`nd c\ spi-
ridu[ii, fiind nemuritori, n-ar
avea nevoie nicidecum de asigu-
rare de s\n\tate, `n timp ce co-
piii pu[i la munc\ au fost pedep-
si]i pentru c\ fuseser\ obraz-
nici. Anali[tii prognozeaz\ c\ a-

ceste probleme vor avea un im-
pact minim asupra produc]iei de
juc\rii [i bomboane.

Oricum, b\t\lia pentru locul I
va r\m`ne de actualitate [i `n
cursul anului viitor, mai ales c\,
per total, personajele cu �spirit
de Cr\ciun� risc\ s\ fie dep\[ite
de moroc\no[ii care dispre]u-
iesc s\rb\torile iernii [i, `n ge-
neral, toate ocaziile de a face
cadouri. Desigur, pe ace[tia din
urm\ i-ar bucura enorm intrarea
`n top a lui Ebenezer Scrooge,
care, dup\ ce a trecut printr-o
scurt\ faz\ filantropic\ `n urma
traumatizantei experien]e a c\l\-
toriei `n viitor, a revenit 100% la
zg`rcenia sa obi[nuit\. Actual-
mente, salariul s\u este de 927
de ori mai mare dec`t al celui
mai vechi prieten [i asociat al
s\u, Bob Crachit. Averea de 1,7
miliarde de dolari, ob]inut\ `n
sectorul bancar [i al investi-
]iilor, i-a asigurat locul 12 `n
top. Pozi]ia celor �buni� mai
este amenin]at\ [i de un alt
Scrooge � de data aceasta, Un-
chiul Donald Scrooge, al c\rui
hobby este s\ se scalde `n pro-
priul ocean de bani � [i de Lex
Luthor, ale c\rui afaceri din
Metropolis i-au asigurat ascen-

siunea `n clasament de pe locul
opt pe locul patru.

De partea �genero[ilor�
lupt\ Richie Rich, care tocmai
s-a apucat de construit un sta-
dion b\tut cu diamante pentru
prietenii s\i, [i Willy Wonka,
excentricul proprietar al unei
fabrici de ciocolat\, care [i-a
reabilitat imaginea `n urma
filmului autobiografic realizat `n
cursul anului 2005, dar, din
p\cate, a `nregistrat o sc\dere a
cifrei de afaceri din cauza ob-
sesiei cresc`nde a oamenilor pen-
tru m`ncarea dietetic\.

Cu bucurie semnal\m dispa-
ri]ia din top a lui J.R. Ewing, a
c\rui companie de petrol a dat
faliment, ac]iunile sc\z`nd, `n
timpul acestui an, de la 90 de
dolari la 50 de cen]i. Tab\ra
r\ilor a mai pierdut un membru.
{i, oricum, Mo[ Cr\ciun `i de-
p\[e[te pe to]i `n fiecare an,
doar din v`nzarea copyrightului
pentru lookul [i �ho ho ho-ul�
s\u, pentru a ap\rea `n filme,
desene animate, pe vitrine, glo-
buri, c`rlige, lum`n\ri, oli]e de
noapte, portofele, suporturi de
prosoape, a[ternuturi de copil,
papuci, veioze [i bomboane.
Cump\r\turi fericite!

Suplimentul lui JUP
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Cio-co, cio-co,
cio-co-lata
Iar dulciuri? ~h`. Iar pove[ti de adormit [i de[teptat copiii? ~h``. Iar
ciocolat\? ~h```. Pentru c\ se nimeri s\ ne scriem cele 4.800 de
semne cu spa]ii chiar de Mo[nicolae, ne-am g`ndit c\ n-ar strica
s\ afla]i [i domniile voastre ce ne-a pus mo[negu]u� `n \le trei
`nc\l]\ri pe care ne-am halo[it a le planta pe pervaz `n seara de
5 dec. 2005. Deci: `n scumpul [i elegantul boc\ncel italian din
piele neagr\ oXn, unchiu� George B. ne v`r` un boc\ncan viguros
(linia Pu[ca[ Marin), care prin ghidu[eala unui amic lu\ form\ de
ditai licuriciul sclipe] pentru brad, made in China, plus o cioco-
lat\ ba[tinal\ cu tricolor [i rom; `n Reebok (aripa dreapt\) c`]iva
prieteni (mul]am, Mircioane, thanks, Mi]\, mersi, Romi) ne `nde-
sar\ ni[te dividiuri cu ciocolat\ prin titluri; `n papucul de p`sl\
(carouri maro cu bej [i clap\ de metal `n loc de [ireturi, p\strat
de la bunica) mama ne strecur\ caietul ei de re]ete o cutie goal\,
alb cu verde, de bomboane Vinga din anii �60 [i colec]ia de am-
balaje pt. ciocol\]i str\ine adunat\ cu trud\ `n re-obsedantul de-
ceniu 80 de Oana-}ili[or, nepoata de peste m\ri [i ]\ri. Oooh [i
vai, c`t ne-am smiorc\it de alean, c`t ne-am blegit de amintiri,
dar [i c`t ne-am `nviorat (de pl\cere&nervi) v\z`nd filmele [i
cron]\nind praline Dufour. A[a ne veni [i ideea s\ tragem toat\
rubricu]a `n ciocolat\, s-o pudr\m cu cacao [i s-o orn\m cu nis-
cai coji de portocale confiate, cum ne `nv\]ar\ tipii de la BBC `n
primul num\r din �Good Food�.

Nici nu apucar\m s\ `nghi]im bine dulceg\relile c\, zv`rrr, mad-
lena de pe dugheana lui Marcel: cio-co, cio-co, cio-co-laaataaa.
Acuma, pe ce punem pariu c\ numai 14,5% din cititorii no[tri vor
zv`cni u[or, ca o budinc\ dr. Oetker, la citirea titlului pe care l-am
coco]at `n capul coloanei? Nu v\ mai chinui]i, c\ci am c`[tigat. {i
nu oricum, ci pe verificate, cu un e[antion micu], dar vioi [i cu
bun\ ]inere de minte, din care a ]`[nit deta[at ing. dipl. Crista Joni.
Aceast\ doamn\ nu-i pomenit\ pentru prima oar\ acilica, `ntruc`t
am ridicat-o la rang de enciclopedie ambulant\ a vie]ii urbane [i
rurale din Europa Central\, regiunea Banat, raionul desf\t\ri gastro-
nomice. Abia ce-am l\l\it primele m\suri [i (din 16 subiec]i)
domnia sa recunoscu rapid Cioccolata, viersuit\ `n nem]e[te prin
anii �50 de un fel de gic\petrescu italo-german, Vico Toriani. Mai
mult, doamna Joni d\du glas pe ner\suflate `ntregii c`nt\ri, `n
care signorele s`nt `mbiate s\ le cumpere copiilor ciocolat\ din
Milano, fiindc\ micu]ilor, nu-i a[a, le place s\ m\n`nce doar cio-
colat\ din Milano. Mahm\\, ce cretin\tate! Asta ni-i clar, c\ci
at`ta gust mai avem, da� ce [uvoi de amintiri [ocolatice desc\-
tu[\ ea `n noi nici n-avem cuvinte a povesti. Sau avem, dar prea
pu]ine: Kandia, Pitic, Mentine, Vinga, Bomboane fine de cio-
colat\ cu vi[ine, Ciocolat\ cu rom, Sticlu]e de ciocolat\ cu coniac,
Prune trase `n ciocolat\, miei, ou\, viori, c\su]e, Mo[i, p\pu[i,
clopo]ei [i c`te [i mai c`te, f\cute la cofet\ria Violeta. ~ns\ cu asupra
de m\sur\, cutia Post\varul, sus]inut\ de hitul folcloric urban
�ciocolata post\varu face am uitat ce ca ([i) paru; deci ]ine minte
trei cuvinte [cl.�

Cu sufletul gata ostoit, ne repezir\m s\ vedem dividiurile
Chocolat de Lasse Hallström, Charlie [i fabrica de ciocolat\ de
Tim Burton, ba[ca un film strecurat dup\ miezul nop]ii pe TVR 2,
Regina ciocolatei. S-o lu\m de la coad\ la cap. Regina ne d\du
]eap\, c\ci prosp\tura din 2005 se chema `n originalul s\u nem-
]esc {i hipopotamii se s\rut\, chestie care nici m\car nu ne-a
enervat excesiv. Dar filmul era ca o crem\ caramel br`nzit\, geaba
nure[a [i coapta Julia se str\duia s\ fie propriet\reasa unei co-
fet\rii [i s\-l prind\ `n mreje pe Michael prin [turlubatica lui de
f\tu]\, topit\ dup\ pr\jituri. A[a c\ i-am t\iat macaroana [i, pe la
1,05 am ap\sat pe pau\r. Cu totul alta fu ad`nca sim]ire ce ne
`ncerc\ [i cugetul, [i papila `n fa]a dividiurilor. Pentru c\ vrem s\
l\s\m ce-i mai bun la urm\, om zice doar c\ fabrica aia a lui
Charlie, cu Johnny Depp `n chip de capitalist al ciocol\]ii, bine
p\lit la mansard\, nu fu pe gustul nostru. Ce feerie? Care basm
pentru toate v`rstele? S\ v\ spunem, pe bune, c\ am n\du[it de
groaz\, ca `n cele mai nasoale co[maruri, de cum am auzit
numele bog\tanului nefericit � Willy Wonka? {i c\ totul, da�
absolut totul, de la cascadele de ciocolat\, la jeleuri, la omule]ii
negricio[i sau la veveri]ele care decojesc nuci, ne-a l\sat un
gust amar. Oare s\ nu mai [tim ce-i post-post-modernismu-n film?
Oare ne-am senilizat? Ne-am acrit? Dac\-i p`n-acolo, da.

Ehehei, da� cu Chocolat (v\zut a treia oar\), ne-am scos
p`rleala. |sta, da, o dulcea]\ de film, cu z`na [ocolateriei mon-
diale [i-a z`mbetului absolut, Juliette Binoche. La cererea pu-
blicului, l-om degusta c`t de cur`nd.

M\d\lina  COCEA

COOLTURISME

Ebenezer Scrooge, dup\ ce a
trecut printr-o scurt\ faz\
filantropic\, a revenit la
zg`rcenia sa obi[nuit\.
Salariul s\u este acum de 927
de ori mai mare dec`t al lui
Bob Crachit.

�Ho, ho, ho, Merry Christmas everybody!�
v\ urez tuturor [i-o s\-mi spune]i, ar\t`nd
spre calendar, c\ m-am gr\bit, Cr\ciunul
mai `nt`rzie... {i-am s\ v\ r\spund,
lu`ndu-v\ de m`ini prin magazine
decorate cu globuri [i stele aurite, c\ este
aici, printre noi, c\ ne umple pieptul de
spiritul s\rb\torilor [i pungile de cadouri,
`n defavoarea buzunarelor. ~n magazine a
sosit Cr\ciunul. Se v`nd laptopuri cu
r\murele de brad pe tastatur\, periu]e de
din]i automate cu fundi]e argintii, aparate
electronice foarte utile precum cel de
fiert ou\ sau uscat salata, bomboane,
jocuri, sutiene imprimate cu Snoopy,
c`rlige sub form\ de reni, suport de sticle
din barba lui Mo[ Cr\ciun, [osete de
bumbac, cosmetice cu p\nglicu]e ro[ii.
Iar profitul... v-a]i g`ndit vreodat\ cine se
`mbog\]e[te din toate acestea? Mo[
Cr\ciun, bine`n]eles.

Poveste despre domnul Cr\ciun, Mo[



{i brusc dau la o parte cartea lui
Alex Tocilescu, Eu et al., [i-mi
dau seama c\ `n compartimentul
de clasa `nt`i al rapidului cu care
m\ ̀ ntorceam de la T`rgul de Carte

Gaudeamus a ap\rut un [oarece.
Nu m-am sc\pat pe mine de
fric\. De ce s\ m\ tem? Nici
m\car nu eram singur. Dac\
mergeam cu un vapor, mai zic.

Poate acesta era semnalul c\ se
scufund\. Dar `n tren � mai ales
de c`nd cu standardele astea eu-
ropene �, m-am g`ndit c\ e pre-
v\zut pe undeva ca `n fiecare
compartiment s\ fie oplo[it\ [i
c`te o f\ptur\ necuv`nt\toare. De
exemplu, la clasa `nt`i � un
[oarece. La clasa a doua � un
[obolan. ~n cazul rapidului. ~n
personal, Dumnezeu [tie ce car-
calaci s`nt ad\posti]i. Cartea era
super, de mult n-am mai citit cu
at`ta pl\cere. La t`rg auzisem
peste tot c\ nimeni nu mai cite[-
te, a[a c\ m-am bucurat foarte:
uite, domnule, a mai r\mas un
nimeni ca mine care cite[te. E
drept, nu la bibliotec\, ci `n
tren. {oarecele a disp\rut sub
scaun [i eu am revenit la lec-
tur\...

Vine doamna Mi]a, gazda, [i
pune m`na pe o lopat\ ca s\-i
bage la loc `n frigider pe `ngerii
r\zvr\ti]i. Pe unul l-a prins u-
[or, `nghesuindu-l `ntr-un col].
Celuilalt a fost nevoit\ s\-i ard\
o lopat\ pe spate. ~n fine, i-a a-
runcat pe am`ndoi `n frigider. {i

personajul lui Tocilescu o `n-
treab\: �Bine, dar ce faci cu
ei?�. �P\i, tu ce-ai crezut, c\
azi la pr`nz ai m`ncat porum-
bei?�, zice Mi]a...

Mi-a pl\cut povestirea, dar
mi-a transmis a[a, un soi de fu-
rie, fix `n momentul `n care a re-
ap\rut [oarecele de sub scaun.
M-am g`ndit s\-i ard un bocanc
peste cap. {i, brusc, am avut vi-
ziunea urm\toarei scene: eu voi
strivi animalul [i, normal, m\
voi g`ndi cum s\ scap de ca-
davru. Co[ de gunoi nu exist\ `n
compartiment. ~l voi apuca de
coad\, cu g`ndul s\-l arunc `n
veceu. M\ voi `ndrepta c\tre
u[\, aceasta se va deschide [i `n
cadrul ei se va ivi un copil `m-
bufnat, din compartimentul de
al\turi � �Nene, n-a]i v\zut pe
aici un fel de [oarece? E porcu-
[orul meu de Guineea?!�.

I-am f\cut [oarecelui un
semn discret cu m`na ca s\ ple-
ce, apoi am b\gat nasul `n pa-
gini [i am terminat de citit cartea.

IInnvviittaa]]iiee  llaa  ppaarraassttaass
Dac\ e weekend, e normal s\ burdu[im ma-
[ina cu prieteni [i s\ ne plant\m strategic `n
molu� central, `ntruc`t s-a dovedit c\ v`-
n\toarea `n hait\ are aceea[i eficien]\ ca [i
cump\r\turile `n ceat\.

Ideea e simpl\ [i bun\: lu\m curpapir [i
cutii de ceai, m`n\ de la m`n\, pe care le
punem `ntr-o singur\ saco[\. {i toat\ [me-
cheria e cine duce traista. Adec\ dac\ vreu-
nul dintre noi `nt`lne[te vreo cuno[tin]\, pac!
saco[a `n bra]e [i s\rpraiz! Ce m\ bucur c\
te v\d! Acum s\ m\ scuzi, c\ tre� s\ duc cum-
p\r\turile (ap\sat) la ma[in\ (mori de of-
tic\, fir-ai al dracului de ciufut)! {i l-ai um-
plut de s`nge.

Tocmai v\zuse nevast\-mea o vecin\ [i
se ducea cu paporni]a s-o umileasc\ [i s\
triumfe definitiv `n comitetul de locatari. O
priveam admirativ [i parc\ `mi p\rea r\u c\
nu am [i eu ocazia. {i, total distrat, arunc
privirea pe un st\ndule] care oferea �invi-
ta]ii pentru toate ocaziile�.

Chestii de genul �m\mica [i t\ticu v\
invit\ s\ v\ bla bla bla cumetrie� sau �eu
te-am ales din mii de stele [i pe drumul
vie]ii vom etc. etc�. Numai crem\, numai
auriu [i filigram. Cacai afacere.

Invita]ii pentru cele mai importante mo-
mente din via]a lui Gogu � botez [i cu-
nunie.... hm, da� parc\ ceva lipse[te.
Ezact! Nu exist\ invita]ii pentru cel mai
frumos moment din via]a nevestei b\tute [i

a copiilor fl\m`nzi ai lui Gogu: cherirea ro-
mânului.

Eu cam a[a le v\d: pe un fond negru, un
scris curbat [i afectat, u[or tremurat, prin
care mo[tenitorii rezervatari anun]\ cu jale
(m\ la[i?) c\ bunica a mierlit-o [i ne invit\
la un bor[ [i sarmale de post la cantina
CFR. Dom�le, m\car at`t efort s\ fac\ uliii
[i vulturii \[tia, dac\ tot se `mbuib\ cu casa
[i carnetul cec al babei.

Bine`n]eles, eu a[ l\rgi oferta, pentru vi-
puri, mafio]i [i afaceri[ti cu datorii, pentru
care a[ edita invita]ii speciale, din cea mai
bun\ h`rtie [i suflate numai [i numai `n aur
24 k. Eventual, cine se simte cu chistolul la
t`mpl\ sau a[teapt\ din varii motive vreo
vizit\ de la un domn chel pe nume Igor, poate
s\-[i aleag\ din timp modelul preferat.

A[ scoate pe pia]\ [i varianta de luxe, cu
poza ve[nic-disp\rutului pe copert\. Cu ru-
g\mintea s\ se prezinte din timp la pozat, c\
dac\ Igor ]inte[te fa]a, iese ca dracu�.

Bobi

Bobo  [i  Bobi

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

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU
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Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

teorie [i practic\ pop-cultura
)

Wazzup?
Dear Ms. Rice,

V-am admirat z`mbetul jum\tate de or\, mar]i seara, `n direct, pe
toate televiziunile române[ti. Am ascultat cu aten]ie vorbele pe
care le-a]i adresat românilor prezen]i `n sal\, prin studiourile pa-
triei [i pe la casele lor. Nu [tiu, sincer, dac\ a]i avut un rating
prea mare. La ora c`nd v\ ]inea]i speech-ul, rulau, `n voie [i nestin-
gherite de nimeni, ni[te produc]ii numite telenovele. Românii au
apeten]\ pentru serialele de acest gen, la fel cum, cred, exist\
[i americani pe care orice soap-opera `i face s\ uite, din c`nd `n
c`nd, c\ lumea lupt\ contra terorismului (la fel cum, `n parantez\
fie spus, trupa româneasc\ �Big Holiday� face audien]e compa-
rabile cu show-ul lui David Letterman).

E drept, principalele canale au ]inut s\ marcheze momentul
sosirii dumneavoastr\ `n Budap� Bucharest, fiecare aduc-
`ndu-[i �prinosul de recuno[tin]\� pentru desc\lecarea aerian\ a
c\rei autoare a]i fost. Unii dintre ei au titrat, ca pe CNN, �Ziua
Recuno[tin]ei�. E drept, au exagerat pu]in, dar e explicabil de
ce. V-a zis-o, cred, [i ministrul nostru de Externe: oamenii din
col]ul \sta de Europ\ v\ a[teapt\ de vreo [aizeci de ani. De fapt,
nu ei, ci bunicii lor, dar, precum `n filmele gen Wall Street, sim]\-
mintele profunde se transmit din tat\-n fiu. Dar probabil c\ [ti]i
lucrul acesta, din moment ce v-a]i specializat, dup\ cum am citit
`n biografia dumneavoastr\ (am v\zut pe net!), pe problemele
din Europa r\s\ritean\. {i mai cunoa[te]i, desigur, c\ mul]i dintre
fanii SUA de pe la noi au uitat, `ntre timp, de poporul american,
ocupa]i fiind cu altele; sper`nd s\-l vad\ pe G.I. Joe m`nc`nd �ma-
maliga� la masa lor, au avut privilegiul de a m`nca b\taie, sub
aceea[i mas\ de tortur\, de la Gic\ Secu. Cam acela[i lucru de
care administra]ia pe care o reprezenta]i, ast\zi, este suspec-
tat\ prin diverse cercuri militantisto-pacifiste interna]ionale.

S\ l\s\m `ns\ istoria la o parte. ~n fond, nici un col] de h`rtie
m`zg\lit `n grab\ acum [aizeci de ani [i nici o acuza]ie mai mult
sau mai pu]in voalat\ nu trebuie s\ stea `n calea prieteniei de
ast\zi. Am observat c\ v-a]i amintit de �curcubeul� care-a spin-
tecat v\zduhul capitalei `n urm\ cu trei ani, c`nd pre[edintele
Bush jr. [i-a dat m`na cu pre[edintele Iliescu. {i c\, `ntr-un acces
de patetism tipic românesc (domnul B\sescu n-a stors totu[i nici
o lacrim\), explicabil poate `ntr-un asemenea moment marcant
pentru guvernarea republican\, ne-a]i numit �fra]i�. Eu unul, v\
spun sincer, n-am `n]eles prea bine chestiunea cu �fra]ii�. Poate
pentru c\ s`nt singur la p\rin]i, ve]i zice. Sau poate pentru c\,
sincer, nu g\sesc nici un termen de compara]ie `ntre autostr\zile
americane [i drumurile de ]ar\ de la noi, la fel cum nu v\d nici o
asem\nare `ntre casele din America [i cutiile de chibrituri din
România, idem, `ntre bugetul de un miliard [i jum\tate de dolari
de la Stanford University, unde a]i predat, [i cel de c`teva mi-
lioane din institu]iile noastre.

Ve]i zice, poate, c\ privesc lucrurile la suprafa]\; c\ s`nt super-
ficial `n a judeca importan]a acordului semnat ieri, care a mo-
nopolizat jurnalele de [tiri. Nu e vorba despre asta. Dar m\
fr\m`nt\, irevocabil, fraza aceea `n care a]i inserat cuv`ntul
�fra]i�. Sau o fi doar un tic biografic, a[a cum am constatat c\ se
utilizeaz\ prin Alabama, statul `n care v-a]i n\scut, unde femeile
`[i zic, c`nd se v\d, �wazzup, sister?�.

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

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Contraste � Andrei Nacu
Locul I

{oarece de bibliotec\
vs. [oarece de tren
Omul st\tea pe o verand\ undeva la mare, la o gazd\. M`nca p`ine
cu unt, ca[caval sau parizer. {i brusc `[i d\ el seama c-ar merge [i
ni[te ro[ii. Caut\ `ntr-o magazie grena, unde g\se[te: un borcan cu
castrave]i, o lad\ cu vinete, o lad\ cu cepe, un borcan de ardei iu]i,
o lad\ cu ardei gra[i. Dar ro[ii, canci! (el zice altfel, dar nu-i pot
fura `ntru totul savoarea povestirii). Mai d\ pe acolo de ni[te
obiecte, printre care [i un frigider scos din priz\. ~l deschide [i
aproape se scap\ pe el de fric\: `n jurul unui bec, se zbenguiau fix
cin[pe `ngera[i. Doi dintre ei o taie din prima prin magazie, url`nd
dup\ ajutorul lui nenea Dumnezeu...

Centrul Cultural Francez din
Ia[i [i �Suplimentul de cultur\�
vor prezenta, `ncep`nd cu
acest num\r, `n pagina a 5-a,
fotografiile c`[tig\toare la
concursul pentru amatori
�Fotomaraton�.

Proiectul �Fotomaraton� s-a
`ncheiat s\pt\m`na trecut\, cu
vernisarea expozi]iei de
fotografie la Centrul Cultural
Francez din Ia[i. Participan]ii
au f\cut pe data de 15
octombrie, timp de 12 ore,
fotografii pe 12 teme, cu apa-
rate clasice sau digitale,
ilustr`nd subiecte precum
�Autoportret�, �Contraste�,
�Ia[i�, �Mici [i bere�, �Pe
strad\�, �{i de ce nu� sau
�Solidari�.

La concurs s-au `nscris
aproximativ 250 de par-
ticipan]i, fiind premiate c`te
dou\ fotografii pentru fiecare
dintre cele 12 teme. De
asemenea, au fost desemna]i
c`te trei c`[tig\tori la categoria
�12 fotografii� [i trei c`[tig\tori
cu v`rsta sub 18 ani.

La `nceputul anului 2006,
expozi]ia �Fotomaraton� va fi
prezentat\ [i `n Fran]a, la Ville-
neuve d�Ascq.

�Fotomaraton� `n �Suplimentul de cultur\�



Doris Mironescu

Romanul publicat anul
acesta este rezultatul u-
nui montaj literar inge-

nios de scene care nu se suc-
ced\ cronologic, ci printr-un
[ir de asocia]ii mai mult sau
mai pu]in spontane. Tehnica
montajului, testat\ de autor la
scara mai ampl\ a romanului
din 2003, Ce se [tie despre
ursul panda, era `mprumuta-
t\ din filmele lui Quentin
Tarantino [i, trebuie spus,
mimarea pu]in cam prea de
aproape a procedeelor cine-
matografice `i d\dea acestu-
ia, pe alocuri, un aer artifi-
cial care d\una scrierii. In-
geniozitatea romanului de
anul acesta const\ tocmai
`n lep\darea de fic]iunea
�pulp� sau mai degrab\ `n
adaptarea acesteia la nece-
sit\]ile nara]iunii literare.
Trimisul nostru special
este un roman care folo-
se[te cu inteligen]\ sec-
ven]ialitatea cinematogra-
fic\, profit`nd totodat\ de
procedeele literare ale
nara]iunii moderne pentru
a realiza coeren]a `ntre-
gului: puneri `n abis, an-
ticip\ri, relu\ri, explici-
t\ri, digresiuni. Renun-
]`nd la ticurile naratoru-
lui-cameraman, nara]iu-
nea focalizeaz\ cu mai
mare claritate pe c\l\-
toria c\tre Rai a unui re-
porter agresat de badi-
garzii preziden]iali, apoi

pe agonia unui ]igan care ia o
supradoz\ de cocain\ sau pe
dialogurile schizofrenice cu sine
`nsu[i ale unui terorist arab `n
România. Pariul este de a face
ca aceste evenimente s\ se lege
`ntre ele f\r\ ca vreunul s\ par\
gratuit. {i, gra]ie (`nc\ o dat\)
ingeniozit\]ii autorului, toate se
leag\ `n final. Dar oare numai
`n final? {i oare doar o coe-
ren]\ narativ\ este de urm\rit
aici?

Copil\ria  [i  brutalitatea
istoriei

Este de remarcat `n romanul nou
ap\rut o bun\ adecvare a am-
bi]iilor autorului cu psihologia
personajelor sale. Dac\ `n scri-
erile anterioare dialogurile spu-
moase intrau uneori `n conflict
cu naivitatea eroilor, de ast\
dat\ romancierul `[i st\p`ne[te
mult mai bine mijloacele. Tra-
ma epic\, una plin\ de miracole
[i aventuri neverosimile, este `n-
]esat\ cu ciuda]i, umili]i [i obi-
di]i, dar mai ales cu eroi naivi,
de o bun\tate `ngereasc\, ce `i
aduce mereu `n preajma miraco-
lelor, aflate parc\ peste tot. Cu
to]ii s`nt victime n\scute, nu
f\cute, fiin]e fragile, predestina-
te exerci]iului aleatoriu al vio-
len]ei `nc\ din copil\rie.

Ziaristul Antonie este un fost
copil g\sit, crescut `n p\dure `n
anii comunismului de un tat\
care transform\ realitatea din ju-
rul s\u `n poveste, iar mai apoi
de un anahoret, un om sf`nt,

Florin L\z\rescu, Trimisul nostru special, prefa]\ de Paul Cernat

colec]ia: �Ego. Proz\�, Editura Polirom, 2005

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

DUMNEZEU SE UIT|  LA  NOI  CU  BINOCLUL
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carte printre r`nduri

Lucrarea de fa]\ este ultima pe care Ioan Petru Culianu a preg\tit-o pentru tipar (a ap\rut postum, `n 1992)
[i avea s\ devin\ nu doar �o versiune integral revizuit\� a Gnozelor dualiste..., ci o carte nou\ [i
revolu]ionar\, `n care apare conturat\ metoda lui numit\ morfodinamica. Analiz`nd un material istoric uria[,
acela al curentelor religioase dualiste, de la gnosticism la catharism, Culianu descoper\ postulatele
comune ale doctrinelor lor [i define[te aceste curente drept �obiecte ideale�. Teoretic, `n lumina
morfodinamicii, orice alc\tuire a min]ii umane este predictibil\, inclusiv mecanismele de func]ionare ale min]ii
`nse[i. Temporalitatea [i jocurile de putere ale istoriei apar]in unor dimensiuni diferite ale realit\]ii � dar
jocurile de putere pot interveni oric`nd brutal, tragic, `n jocurile min]ii.

Din cuprins: Dualismul: o cronologie � Mituri despre gnosticism: o introducere � Mitul gnostic 1: ~n]elepciunea
c\zut\ � Mitul gnostic 2: Demiurgul ignorant � Abolirea Legii [i a Tat\lui real: Marcion din Sinope � Mitul
maniheist � Paulicianismul sau marcionismul popular � Bogomilismul: un pseudodualism � Cele dou\ religii
ale catharilor � Arborele Gnozei � Nihilismul modern

Ioan Petru Culianu, Arborele Gnozei, edi]ia a II-a, traducere de Corina Popescu,
colec]ia: �Biblioteca Ioan Petru Culianu�, Editura Polirom, 384 de pagini, 24.50 RON

SSEEMMNNAALL

~mpotriva baronului
von Münchhausen (I)
~ncepem studiul exhaustiv, definitiv [i purgativ al nemaipomenitelor
cruzimi ale baronului Münchhausen, bombate, mai cu seam\, `n
v`n\torile sale. S\ ne `n]elegem. Un v`n\tor este un om cinstit.
Pune pu[cociul la ochi, trage (POC!) [i, dac\-i bun ]inta[,
pas\rea sau animalul cade domol spre a fi luat\/ [i adus\/ `n
tolb\ `n vederea, mirosul, sf`r`itul [i plesc\itul toc\ni]elor viitoare.
Nu la fel procedeaz\ Münchhausen. D`nsul este, indiscutabil, un
sadic, chiar dac\ jovial (poate [i din cauza vinului `ngurgitat),
n\scocind cu o nesf`r[it\ pl\cere cele mai complicate, mai ra-
finate, mai lente metode de ucidere a v`natului. Münchhausen ar
fi f\cut o figur\ str\lucit\ ca inchizitor. Desigur, cruzimile lui au
(`ntotdeauna?) [i gra]ie, [i umor. Dar a omor` cu gra]ie [i umor
nu este de o mie de ori mai teribil?

* * *

Cum v`neaz\ baronul ni[te banale ra]e s\lbatice, m\c\ind, ba de
una, ba de alta, ca `ntre ele, pe suprafa]a unui lac? El leag\ c-o
sfoar\ o buc\]ic\ de sl\nin\ `nghi]it\ [i eliminat\ sistematic de un
`ntreg c`rd, `nc`t, la urm\, toate g\l\gioasele f\pturi, amu]ite
acum de stupoare, s`nt `n[irate ca m\rgelele pe a]\. Asta nu ar
fi nimic. Münchhausen, pentru a-[i m\ri deliciile, se las\ trans-
portat, ag\]`ndu-se de cap\tul liber al sforii, prin aer, de ra]ele cu
ma]ele f\cute ferfeni]\! Iar ca s\ coboare din nou pe p\m`nt,
pune `n aplicare �un g`nd n\stru[nic�: �...`ncepui s\ r\sucesc
g`tlejul r\]u[telor (observa]i diminutivul m`ng`ietor [i dulce,
[u[otit sacrificatelor? � n.m.), unul dup\ altul (observa]i can-
doarea eminescian\: � «Eu num\r, ah, pl`ng`nd» � cu care
contabilizeaz\ strangul\rile? � n.m.), [i, a[a, m\ l\sai lin [i cu `n-
cetul (observa]i ce pl\cut\ i-a fost aterizarea purt`nd `n spate
cadavrele calde `nc\ sub pene? � n.m.) prin co[ul casei (vilei! �
n.m.) mele pe vatra din buc\t\rie...�.

* * *

Cum se descurc\ baronul nostru, bietul!, cu o vulpe neagr\ a
c\rei blan\ pre]ioas\ nu vrea s-o g\ureasc\ la `nt`mplare? Ideea
`i vine pe loc. Scoate plumbul din ]eav\ [i �un cui zdrav\n de
t`mpl\rie� (de remarcat c\ poart\ permanent, ca un obsedat
sadea, fel de fel de unelte cu care se poate schingiui). Pe urm\
trage (POC!), pironind vulpea de coad\ pe scoar]a unui copac
l`ng\ care d`nsa sta ingenu\, ne[tiutoare la ce suplicii va fi
supus\. Apoi... dar s\-l l\s\m pe `nsu[i von Münchhausen s\ ne
explice! �Apoi, apropiindu-m\ lini[tit de cum\tr\ (vede]i cu c`t
s`nge rece glume[te cu c`teva clipe `nainte de incalificabila-i
fapt\? � n. m.), o t\iai cu cu]itul de v`n\toare cruci[ peste ochi [i
pun`nd m`na pe bici `i c\rai pe spinare, p`n\ ce o f\cui s\-[i ias\
din frumoasa ei blan\.� Imagina]i-v\ ceva mai cumplit! A jupui de
vie o vulpe ]inut\ de coad\ e deja monstruos. Dar a-i cresta `n
prealabil pielea capului ca s\ aib\ pe unde �s\-[i ias\ din
frumoasa ei blan\�, `ndemnat\ fiind cu plesnituri de bici, deci,
practic, a o determina s\ se autojupoaie, `ntr-un soi de strip-
tease bestial, [iroind de s`nge, e de o subtilitate a ferocit\]ii ce
atinge demen]a. Ei bine, [ti]i cum savureaz\ spectacolul, bo-
emul, �eminescianul� (�Privitor ca la teatru!�) baron? Citez `nfio-
rat: �Era o pl\cere [i o minun\]ie s\ vezi una ca asta� (s.m.).
Orice comentariu e de prisos. Baronul von Münchhausen nu
trebuia l\sat la v`n\toare de Gottfried August Burger! Fiindc\
iat\ la ce atrocit\]i se ded\, `n v\zul lumii, de c`teva sute de ani...

* * *

S\ trecem peste episodul c`nd baronul duce cu el acas\ (la
vil\!), cu z\h\relul, o scroaf\ oarb\, infirma crez`ndu-se con-
dus\, filial!, prin p\dure, de godacul ei. Minuscula m`r[\vie de a
p\c\li un animal nev\z\tor nu-i pe m\sura aspira]iilor `ntru
dandanale satanice ale lui Münchhausen. Ce face `ns\ cu un
mistre]? Acesta, repezindu-se s\-l `nha]e, `[i `nfige col]ii, cal-
cul`nd prost distan]a, `ntr-un trunchi de copac. Orice v`n\tor f\r\
arm\, cum era baronul, s\racul!, `n situa]ia respectiv\, ar fi
plecat r\sufl`nd u[urat. El, nu! Ia un bolovan [i-l bate meticulos `n
cap, ca s\ i se `nfunde dantura mai ad`nc `n lemn!!! O distrac]ie
`n plus, copii! O.K.?

(va urma)

Trimisul nostru special `l confirm\ pe
Florin L\z\rescu drept un profesionist
al literaturii, un practicant care [tie
c\, pe l`ng\ talent sau �idee de
roman�, mai ai nevoie [i de [tiin]a
scrisului. Romanul

ap\rut acum c`teva s\pt\m`ni este
mai mult dec`t o istorie cu sensul la
urm\: e o scriere dens\, construit\
din re]ele de `n]elesuri, ceea ce
transform\ opera]ia de interpretare a

textului `ntr-o
problem\ de
fiecare pagin\.

�Un joc ame]itor de puneri `n abis�,
noteaz\ prefa]atorul Paul Cernat [i
nu se `n[al\ deloc. Cu fiecare nou\
pies\ a puzzle-ului narativ, cu fiecare
nou\ poveste [i cu fiecare dialog,
Florin L\z\rescu amplific\ un tablou
pe care nu l-am fi b\nuit de la prima
pagin\ at`t de cuprinz\tor.

Un franciscan al scrisului:
Florin L\z\rescu



care, de altfel, `ncepe s\ mi-
roase a t\m`ie la b\tr`ne]e. {i
draconicul redactor-[ef Cristi,
care zbiar\ la to]i subalternii,
ascunde `n sine amintirea unei
copil\rii petrecute sub semnul
unei muzici divine create de ta-
t\l s\u, dirijorul, `ntrerupt\ [i
ea de o mi[care incontrolabil\ a
molohului comunist. Teroristul
arab Mohammad a fost, `n co-
pil\rie, un reputat g\sitor de
c\mile r\t\cite `n de[ert, mo[te-
nind acest sim] vizionar de la
tat\l s\u: �Mohammad, tu
de-acum e[ti mare. A venit vre-
mea s\ m\ aju]i. Tu cuno[ti c\-
milele [i obiceiurile lor, tu cu-
no[ti `ntinderile de[ertului. De
azi `nainte e[ti trimisul meu�.
P`n\ [i ]iganul Elvis, v`nz\tor
de droguri prin tramvaie, `[i
consoleaz\ existen]a am\r`t\ cu
imaginea bunicii sale, ghicitoare
`n c\r]i [i vr\jitoare veritabil\.

Iat\ deci o preocupare con-
sistent\ pentru lumea copil\riei,
pentru libertatea ei creatoare de
armonii, `ntrerupt\ brutal de
interven]ia istoriei. �Trimi[ii�
lui L\z\rescu din roman vor,
to]i, s\ l\mureasc\ chinuitoarea
problem\ a tat\lui, care nu este,
bine`n]eles, dec`t aceea a rostu-
lui existen]ei lor `n lume. De
unde se vede c\ Trimisul nostru
special ilustreaz\ o tem\ �de
autor�, dar o face cu at`ta gra]ie
[i inteligen]\, `nc`t tema devine
transparent\, imaterial\, iar exer-
ci]iul estetic al (re)constituirii
romanului ocup\ centrul de in-
teres al lecturii.

Misterele  intertextului

L\z\rescu este un autor fascinat
de ideea de crea]ie; fiecare pa-
gin\ pe care o scrie tr\deaz\ o
nest\p`nit\ jubila]ie, sorescian\
a[ spune, c\ particip\ `ntr-un fel
la existen]\. De altfel, metafora
esen]ial\ a literaturii sale r\m`-
ne aceea a na[terii � [i nu `n-
t`mpl\tor vorbesc despre �meta-
for\�, literatura autorului ie[ean
se hr\ne[te din simboluri, em-
bleme, imagini obsedante. Fie-
care scen\ e `nc\rcat\ de sem-
nifica]ii atent reglate, fiecare
replic\ schimbat\ de personaje
trimite [i la supratema romanu-
lui, constituindu-se `ntr-un in-
tertext intern de toat\ frumuse]ea.

Intertextul este o obsesie a
literaturii lui Florin L\z\rescu.
Toate personajele par s\ fi citit
Shakespeare, Melville, Cervan-
tes [i Biblia, iar pentru a-[i ac-
tualiza aceste lecturi nu trebuie
dec`t s\ deschid\ gura. Toate
[tiu s\ povesteasc\, iar ispr\vile

c\pitanului Ahab [i ale lui Don
Quijote pot fi comunicate ori-
cui, `n orice `mprejurare. Au-
torul utilizeaz\ cu virtuozitate
ideea Povesta[ului lui Llosa, re-
convertind, de pild\, Poemul lui
Ghilgame[ `n istorisire moral\,
dar sus]in`nd [i procedura
invers\, f\c`nd, adic\, o femeie
de serviciu s\ repete gesturi [i
formule genezice `n truda ei
zilnic\. Travestirea istoriilor ce-
lebre `n pove[ti umile [i �reci-
clarea� `nt`mpl\rilor de zi cu zi
prin `n\l]area lor la demnitatea
mitului fac din textul romanului
o veritabil\ �scar\ a lui Iacob�,
un pasaj c\tre cele cere[ti, pe
unde `ngerii Domnului urc\ [i
coboar\ ne`ncetat. �Sacraliza-
rea� [i, respectiv, �laicizarea�
unor �mari nara]iuni� ale lite-
raturii universale `l transform\
pe L\z\rescu `ntr-un fel de atlet
al postmodernismului româ-
nesc, chestiune care trebuie pri-
vit\ cu mult\ aten]ie.

Literatura este o `nt`mplare
de fiecare zi pentru autorul
Trimisului..., lucru evident a-
tunci c`nd replici hamletiene se
`ncruci[eaz\ `ntr-o c`rcium\ sau
c`nd fraza �A murit Enkidu,
prietenul meu cu care v`nam
lei� se transform\ `n titlu de pri-

ma pagin\ `ntr-un ziar al inactu-
alit\]ii, imaginat de reporterul
Antonie. Intertextul acesta epi-
dermic, de suprafa]\, nu mai are
func]ia de a face aluzii c\tre un
public de ini]ia]i, oblig`nd la
citirea unui text prin altul,
anterior, [i vindec`nd �anxieta-
tea influen]ei� prin asumarea
�melancoliei descenden]ei�...
Chiar dac\, `n calitate de ab-
solvent de Litere, Florin L\z\-
rescu cunoa[te foarte bine te-
oriile textului, nu o astfel de uti-
lizare a lor este `n cauz\.

Pentru romancierul ie[ean,
ecourile (oric`nd permutabile)
din Dostoievski, ca [i cele din
Biblie, func]ioneaz\ ca ni[te
semnale ale aceleia[i jubila]ii a
crea]iei. Mai important dec`t
orice discurs �la tem\�, L\z\-
rescu apreciaz\ punerea `n abis,
exprim`nd sentimentul euforic
al libert\]ii de a naviga `ntre
diferitele paliere de semnifica]ii
ale unui text, ca [i cum ai
comuta `ntre diferitele niveluri
ale existen]ei, `ntre boschetar [i
Dumnezeu. Jubila]ia, `n acest
caz, nu mai este una livresc\,
cu o genealogie u[or de trasat [i
care nu mai ofer\ surprize. Ea
semnaleaz\ posibilitatea reface-
rii unei leg\turi pierdute `ntre

Tat\ [i Fiu, `ntre lume [i cre-
atorul ei.

Frumuse]ea
de  fiecare  zi

Modalitatea l\z\rescian\ de a
�cobor` `n profan� apologurile
biblice [i replicile hamletiene `l
transform\ adesea `ntr-un predi-
cator, un t\lm\citor pentru cei
mul]i al frumuse]ii vie]ii [i un
hermeneut preocupat de valoa-
rea comunicabil\ a literaturii:
�De exemplu, tata a auzit de u-
nul care `[i f\cuse un ]el `n via]\
din a v`na o balen\ � «~n via]\
e[ti un nimeni dac\ nu v`nezi
ceva», spunea omul acela. {i nu
vorbesc de una oarecare, ci de o
balen\ alb\. {tii, astea nu prea
pot fi g\site prin toate m\rile
[i-atunci a g`ndit el c\ i-ar merge
faima dac\ ar v`na o balen\
alb\. Te las s\ ghice[ti dac\ a
prins-o vreodat\...�.

Nu cred c\, `n astfel de pa-
saje, L\z\rescu face un fel de
captatio pentru cititorii s\i mai
pu]in ini]ia]i `n tainele litera-
turii. De[i partizan al �demo-
cratiz\rii� actului lecturii, auto-
rul nu `[i simplific\ apologurile
din calcul interesat. Cred c\ tre-
buie s\ vedem `n t`n\rul scriitor

ie[ean un veritabil franciscan al
scrisului, cum nu prea se g\sesc
`n lumea noastr\ literar\. Pove[-
tile sale se cer `mp\rt\[ite tutu-
ror datorit\ fascina]iei evidente
pe care o simte, probabil, auto-
rul fa]\ de frumuse]ea localizat\
`n textele literare. E un bun
absolut [i, `n plus, nu cost\ ni-
mic: de ce s\ n-o faci cadou [i
celorlal]i? Frumuse]ea e un
miracol laic, la care to]i au ac-
ces, va declara [i unul dintre
personajele romanului: �Eu
unul, drept s\-]i spun, nu [tiu
sigur dac\ exist\ Dumnezeu, dar
[tiu c\ minunile exist\�.

Trimisul nostru special este
un roman excelent orchestrat,
care d\ m\sura unui autor sur-
prinz\tor de solitar `n demersul
s\u, cu toat\ voga postmodern\
a momentului. Florin L\z\rescu
a scris o carte apt\ s\ intereseze
cititorul de toat\ m`na, st`rnind
delicii [i curiozit\]i fie pentru
nara]iunea savuroas\, fie dato-

rit\ u[urin]ei gra]ioase de a
naviga printr-un intertext arbo-
rescent. {ade bine s\ spui, `n fi-
nalul unui astfel de comentariu,
c\ `n cazul autorului e vorba de
�mai mult� dec`t de inteligen]\,
cu implica]ia c\ inteligen]a este
dispensabil\ `n scrierea unui
roman, dac\ tot ai talent. Bine-
`n]eles c\ L\z\rescu se face [i
purt\torul acestei imponderabile
f\r\ de care chiar c\ nu se poate.
Caracteristic\ mi se pare totu[i,
`n cazul autorului ie[ean, [tiin]a
cov`r[itoare a textului, apt\ s\
transmit\ un entuziasm pentru
literatur\ cum rareori am mai
`nt`lnit. Florin este un fervent al
literaturii, g\sind `n ea valori pe
care cei mai mul]i dintre noi le
neglijeaz\, pl`ng`ndu-se c\ le-au
pierdut `n orizontul copil\riei,
din cauza profesionaliz\rii nemi-
loase. Numai c\, a[a cum se ve-
de din romanul Trimisul nostru
special, literatura `ns\[i nu le-a
pierdut.

Florin L\z\rescu (n. 28.03.1974, Doro[cani � Ia[i),
prozator, publicist [i scenarist. A debutat `n 2000,
cu un volum de povestiri: Cuiburi de v`sc,
Editura Outopos, Ia[i. A mai publicat un volum
de povestiri `n format electronic: {ase moduri
de a-]i aminti un cal, Editura LiterNet,
www.liternet.ro, 2003, [i romanul Ce se [tie
despre ursul panda, Editura Polirom, Ia[i,
2003. Din 15 ianuarie 2003, scrie on-line un
Jurnal intim (pe site-ul personal
http://lazarescu.reea.net). Apari]ii `n
antologii: Ozone Friendly. Ia[i � reconfigur\ri
literare, Editura T, Ia[i, 2002 [i Respiro. Proz\
scurt\ 2000-2002, Editura Dacia, Cluj-Napoca,
2003. Colabor\ri la: �Dilema Veche�, �Observator
cultural�, �Suplimentul de cultur\�, �Ziarul
de duminic\�, �{apte seri�, �Timpul�,
�Contrafort�, �Vatra�. C`[tig\tor al
concursului organizat `n 2005 de
Centrul Na]ional al
Cinematografiei, cu scurtmetrajul
Lampa cu c\ciul\, care va fi
turnat `n regia lui Radu Jude.
~mpreun\ cu Lucian Dan
Teodorovici, scrie scenarii pentru
serialul Animat
Planet Show, o
parodie
animat\ g`ndit\
de Divertis,
difuzat de
Antena 1. Contact:
flazarescu@
yahoo.com.

{erban  FOAR}|  (serfoar@yahoo.com)
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Demonicul, ra]ionalul [i ira]ionalul, fantasticul [i derizoriul `[i dau
m`na `n romanul lui Nichita Danilov, pentru a reconstrui un univers
`n aparen]\ extrem de logic, unde orice adev\r devine posibil. Ca,
de altfel, [i reversul s\u. Extraterestrul, cobor`t din lumea esen]elor
sau a �alcoolurilor pure�, cum spune el, `n realitatea brut\, b`ntuit\
`nc\ de fantasmele totalitarismului, apare `n ochii Ma[ei ca un fel
de umbr\ a lui Anticrist, dac\ nu chiar ca Anticristul ̀ nsu[i. Babulea
Tatina, Ippolit Subotin, ca un fel de duhuri sau zei nebuni ai
locului, Gligori, b\tr`na Bertha, Fevronia [i Nicanor, precum [i c`teva
animale fabuloase ca Evlampia, �ghei[a�, Increatul [i cei doi-
sprezece [obol\na[i ai s\i `mbr\ca]i `n haine de apostoli constituie o
parte din galeria personajelor care umplu cu umor, ironie [i absurd
acest roman ce se cite[te pe ner\suflate.

Nichita Danilov, Ma[a [i Extraterestrul, colec]ia: �Fiction Ltd�,
Editura Polirom, 264 de pagini, 16.90 RON

Pendulul lui Foucault e un megaroman, elaborat cu ingeniozitate, `n care misterul
ia na[tere printr-o banal\ `nt`mplare, c`nd trei redactori ai unei edituri de texte
ezoterice (deci to]i trei m`nuitori de semne lingvistice), citind �cifrat� o �not\ de
sp\l\toreas\�, construiesc, printr-un pur joc intelectual, ipoteza misterioas\ a unui
Complot (Plan) uria[, ini]iat de Cavalerii Templieri (dup\ dizolvarea Ordinului de
c\tre regele Fran]ei) pentru p\strarea `n custodie a Secretului absolut (a Punctului
Fix) al cunoa[terii [i al puterii. Tot jocul porne[te de la faptul c\ lui Casaubon
(autor al unei teze de licen]\ despre Templieri) i se prezint\ un manuscris delirant
pe aceast\ tem\. ~mpreun\ cu ceilal]i doi redactori, Belbo (care devine protagonistul
aventurii) [i Diotallevi (descifrator al Cabalei), Casaubon intr\ `n v`rtejul semi-
ozei (toate permut\rile combinatorii pentru a umple golurile Planului), �v`rtej� ce
cre[te gigantic [i, de la un anumit punct `ncolo, nu mai poate fi dominat de
ini]iatorii lui.

Umberto Eco, Pendulul lui Foucault, traducere [i note de {tefania Mincu,
posfa]\ de Marin Mincu, colec]ia: �Biblioteca Polirom�, Editura Polirom,
760 de pagini, 44.90 RON

printre r`nduri carte

SSEEMMNNAALL

Un mire f\r\ c\p\t`i
(cap.  III)

~n episodul ultim, �ex�-ul
miresei noastre las\ Rex-ul
bujbé, b\g`ndu-[i m`na-n foc
ca-n filmul \la cu Van Gogh
(pe care nu-l v\zuse, finc\
r`[nea la alt\ caterinc\, �
dar arhetipurile `s
`n eternel retur!). Un f`s
ie[ise de aici, c`nd Jeana
turnase-asupr\-i damigeana
cu-agheasm\ de la sf`ntul hram
al Bobotezei. (Nu eram
de fa]\, � `ns\ cred, cu unii,
`n mai-credibilul fic]iunii
dec`t al unui adev\r
anost, pedestru [i-n r\sp\r
cu logica telenovelei.)
P\trun[i de fermecul manelei,
mesenii-abia dac\ s-au prins
c\ bietul Carlo s-a aprins
la figurat, ba chiar la propriu,
risc`nd amarnicul oprobriu
al na[ului (prelins deja-n
cotloanele lui Marie-Jeanne)
[i, mai ales, al societ\]ii
ajunse-n culmea sa]iet\]ii
dup\ ce avusese-n n\ri
iz de p`rjoale sau jum\ri
de om, � noroc c\ nu [i-n gur\...
~n continuare, o figur\.



Interviu de Emilia Chiscop

S`nte]i profesor de studii
române[ti la Londra. S`nt
preocupa]i britanicii de
români?

S`nt preocupa]i de români [i de
România, mai ales datorit\ politi-
cii actualului guvern laburist, con-
dus de Tony Blair. El a ar\tat un
interes deosebit `nc\ din mai 1999,
c`nd a venit ca prim-ministru `n
România [i a rostit discursul `n
fa]a Parlamentului României, c`nd
a lansat Guvernului României ini-
]iativa s\ adere la UE. De atunci,
exist\ un interes mai mare `n An-
glia fa]\ de procesul tranzi]iei din
România [i fa]\ de greut\]ile pe
care le `nt`mpin\ `n satisfacerea
cerin]elor de aderare. {i cred c\
lumea `[i d\ seama de faptul c\ nu
e u[or s\ satisfaci `ntr-un termen
a[a de scurt, de [ase-[apte ani,
ceea ce alte ]\ri au f\cut pe par-
cursul a dou\zeci. Efortul econo-
mic, psihologic este imens, iar
presa britanic\ `ncearc\ s\ explice
anumite aspecte ale acestui efort.
Ar fi o exagerare s\ spunem c\
România sau Bulgaria s`nt mereu
prezente `n presa englezeasc\, `ns\
ele figureaz\ mai des dec`t acum
[ase-[apte ani. Iat\, de exemplu,
gripa aviar\ e un motiv de `ngrijo-
rare, iar faptul c\ analiza virusului
s-a f\cut `ntr-un laborator britanic
a determinat presa britanic\ s\ scrie
mai mult despre asta.

~n afar\ de cazurile de grip\
aviar\, `n ce fel se vede
România de la Londra?

~n primul r`nd, e bine c\ se vede,
pentru c\, dup\ revolu]ie [i mine-

riade, a trecut oarecum neobservat\
de c\tre mass-media. Acum e `n
aten]ia presei, `ntruc`t urmeaz\ s\
adere la UE [i exist\ acest interes
fa]\ de procesul de extindere, pe
l`ng\ faptul c\ guvernul englez a-
cord\ o mare prioritate rela]iei
strategice cu România, `n context
european [i interna]ional.

Din prefa]a c\r]ii pe care a]i
scris-o despre Gheorghiu-
Dej, am aflat c\ rela]iile
dumneavoastr\ cu România
dateaz\ de prin 1965. {tiu c\
s`nte]i c\s\torit cu o ro-
mânc\ [i spunea]i c\ socrul
dumneavoastr\, Andrei
Caracostea, v-a ajutat `n
documentarea c\r]ii. Acolo
e men]ionat Dumitru
Caracostea, fostul ministru
al Educa]iei din Guvernul
Gigurtu, care a fost arestat
`n timpul regimului Dej�

El e tat\l socrului meu, bunicul
so]iei mele..

~n ce m\sur\ interesul fa]\
de istoria comunismului
românesc a fost influen]at
de aceste interferen]e din
planul vie]ii personale?

Influen]a a fost mare, pentru c\ `n
perioada comunist\, `n România,
nu se putea scrie prea mult despre
situa]ia fo[tilor comuni[ti politici.
Acest lucru m-a intrigat, ca [i fap-
tul c\ Dumitru Caracostea a fost
filogerman. Eu fiind britanic, vo-
iam s\ `n]eleg de ce a fost filoger-
man, cum putea s\ se alieze cu
Guvernul Gigurtu, un guvern filo-
fascist, [i prin ce proces a ajuns
Dumitru Caracostea la `nchisoare.
Trebuie spus c\ `n lumea anglo-

saxon\ nu exist\ `n mentalitatea
oamenilor no]iunea de crim\ poli-
tic\. Era deci foarte important
pentru mine ce proces politic a dus
la condamnarea anumitor oameni �
`n unele cazuri, procesul nici nu a
existat de fapt, ci pur [i simplu au
fost condamna]i administrativ [i
trimi[i `n lag\rele de munc\. {i
aici nu m\ refer neap\rat la Cara-
costea, care a f\cut parte dintr-un
lot profascist [i a suferit conse-
cin]ele acestei apartenen]e. M\
fascina, `n anii �70-�80, experien]a
unor fo[ti de]inu]i politici, expe-
rien]a Gulagului românesc, com-
plet necunoscut `n Occident. C\r-
]ile care abordau problemele
române[ti `n anii �70-�80 nu aveau
cum s\ informeze despre ce s-a
`nt`mplat `n anii �50-�60. Studiam
atunci mai mult pentru informa]ia
mea personal\. Nu m\ g`ndeam `n
epoca aceea c\ voi avea posibi-
litatea s\ fiu publicat `n România,
scriind despre politica de teroare
pe care a adoptat-o regimul lui
Dej. M\ g`ndeam c\ poate voi pu-
blica ceva `n Anglia, dar `n anii
�70-�80 nu exista acolo un interes
pentru România. Interesul se con-
centra spre politica extern\ a lui
Nicolae Ceau[escu, spre realiz\-
rile sale, care au avut un mare suc-
ces [i au deviat interesul occiden-
talilor de la aspectele mai pu]in
pl\cute ale regimului. P`n\ la mij-
locul anilor �80, englezul de r`nd
habar n-avea de calitatea vie]ii in-
terne din România.

~n opinia dumneavoastr\,
Gheorghe Gheorghiu-Dej a
pus temelia regimului de
teroare din România. Prin
ce se deosebe[te el funda-
mental de Ceau[escu?

Fac o mic\ parantez\, dac\-mi per-
mite]i. Eu am abordat invers cro-
nologic aceste dou\ trepte ale co-

munismului din România. M-am
ocupat `nt`i de epoca Ceau[escu,
pentru c\ mi-a fost mai la `nde-
m`n\ � am tr\it opt ani `n Ro-
mânia, din �65, [i puteam s\ ape-
lez la experien]a mea, la conver-
sa]iile avute de-a lungul anilor cu
prieteni, cunoscu]i. ~ns\, scriind
aceast\ carte, mereu c`nd vorbeam
cu vreun scriitor, prieten de fa-
milie, m\ `ntorceam la epoca Dej,
despre care [tiam foarte pu]in. A-
tunci mi-am spus c\ trebuie s\
cercetez mai atent epoca aceasta [i
s\ scriu despre ea, pentru c\ exis-
tau [i mai pu]ine c\r]i dec`t despre
Ceau[escu, ce avea o oarecare no-
torietate interna]ional\.

Regimul lui Dej a f\cut o revo-
lu]ie `n sensul profund al cuv`n-
tului, adic\ a schimbat de la r\-
d\cin\ societatea româneasc\, iar
metoda sa a fost teroarea: folosi-
rea poli]iei politice, a Securit\]ii,
`n slujba unui singur partid. A-
ceast\ revolu]ie a afectat toat\ so-
cietatea româneasc\ de dup\ r\z-
boi, a schimbat vie]ile miilor de
oameni din România `ntr-un mod
de ne`n]eles, de neconceput pentru
occidentali. {i `ncercam s\ explic,
pe `n]elesul unui cititor destul de
avizat, ce a `nsemnat comunismul
`ntre anii 1945 [i 1947 pentru un
om de r`nd din România, care au
fost cele dou\ aspecte ale vie]ii �
pe de o parte, cel privat, iar pe de
alta, cel oficial �, cum reu[eau oa-
menii s\ le `mpace, s\ g\seasc\ o
cale de mijloc. Metodele folosite
de Dej au fost mult mai dure, pen-
tru c\ el a primit sarcin\ de la so-
vietici de a impune comunismul.
Ceau[escu mai mult a profitat de
revolu]ia lui Dej [i a cultivat un
anumit nivel de fric\ `n societate,
dar, dup\ p\rerea mea, nu se poate
vorbi de o epoc\ de teroare `n vre-
mea lui Ceau[escu�

Exista o teroare la nivel
mental�

Da, `ns\ teroarea fusese deja im-
primat\ de c\tre Dej�

{i crede]i c\ Dej a fost un
dictator mai diabolic dec`t
Ceau[escu?

E greu de spus. Cred c\ oamenii
au suferit mai mult sub Dej dec`t
sub Ceau[escu. ~ns\ v\ pot relata
un incident pe care mi l-a povestit
chiar socrul meu, inginer construc-
tor. El f\cuse `nchisoare `n anii �50
pur [i simplu pentru c\ era fiu de
demnitar. Nu fusese condamnat nici-
odat\, `ns\ a fost arestat ca urmare
a condamn\rii tat\lui s\u. ~n anul
1956, a c\zut cupola de la centrul
de expozi]ii din Bucure[ti. {i, el
fiind principalul constructor al
cupolei, a fost chemat la Dej, care
l-a `ntrebat de ce a c\zut. Socrul
meu a explicat c\ proiectul era ceh
[i fusese pus `n practic\ de ro-
mâni. S-a constituit o comisie s\
analizeze problema [i s-a des-
coperit c\, de fapt, proiectul era de
vin\, nu constructorii români ce `l
puseser\ `n practic\. ~n anul 1985,
Ceau[escu voia s\ construiasc\ po-
dul de cale ferat\ de la Cernavod\.
{i, iar\[i, socrul meu a fost unul
dintre inginerii implica]i `ndea-
proape `n construirea podului.
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Are România, `n momentul de fa]\, lideri
politici apropia]i ca model de competen]\
[i moralitate de cei europeni?

Are politicieni capabili, `ns\ are [i politicieni inca-
pabili, nepreg\ti]i pentru pozi]iile pe care le au � [i
aici m\ refer la toate partidele politice �, iar nu-
m\rul acestora din urm\ e mai mare. Problema este
nu doar a calit\]ii oamenilor politici [i a dorin]ei
acestora de a se `mbog\]i pe spinarea ]\rii, dar re-
zid\ [i `n faptul c\ la nivelul administra]iei locale
este foarte mult\ ineficien]\. Iar asta face ca Ro-
mânia s\ nu se ridice la a[tept\rile Uniunii Europe-
ne, legisla]ia adoptat\ de statul român s\ nu se im-
plementeze, din lips\ de oameni competen]i la nivel
local.

Pute]i oferi exemple?

Nu s`nt promotorul pre[edintelui B\sescu, dar ob-
serv c\ a `ncercat `n via]a politic\ româneasc\ o

not\ de seriozitate `n abordarea unor probleme cru-
ciale pentru `ns\n\to[irea vie]ii democratice `n Ro-
mânia. ~nainte de noiembrie 2004, România de-
venise un fel de prilej de batjocur\ pentru multe ]\ri
din UE. Corup]ia era `n floare, iar guvernul de a-
tunci nu era considerat un guvern hot\r`t `n comba-
terea ei.

Acum, situa]ia s-a mai schimbat. Avem un gu-
vern care `ncearc\, sigur, la imboldul pre[edintelui
B\sescu, s\ combat\ corup]ia. Dac\ ar fi s\ numesc
c`]iva mini[tri pe care `i admir eu pentru ceea ce au
realizat, ar fi, `n primul r`nd, ministrul Justi]iei,
Monica Macovei, [i ministrul de Externe, Mihai
R\zvan Ungureanu, nu pentru c\ mi-a fost coleg la
facultatea din Londra, ci pentru c\ merit\ pozi]ia pe
care o are [i este o persoan\ care se bucur\ de un
respect deosebit `n exterior. Faptul c\ nu men]ionez
al]i mini[tri nu `nseamn\ c\ nu au, poate, calit\]ile
lor, dar nu cunosc destul de bine ce au reu[it s\ fac\
`n ministerele respective.

�România devenise un prilej de batjocur\�

�Cultura român\ e la fel de
cunoscut\ acum ca `n ultimii
ani ai lui Ceau[escu�

Teroarea comunist\ `n România: Gheorghiu-Dej
[i statul poli]ienesc. 1948-1965, traducere din
limba englez\ de Lucian Leu[tean, Polirom, 2001



Ceau[escu a venit la Cernavod\ [i
a spus, f\c`nd ni[te valuri cu m`-
na: �Vreau un pod a[a�. Socrul
meu i-a explicat c\ nu se poate
face �un pod a[a�, pentru c\ tre-
buie analizate vibra]iile. Doamna
Ceau[escu, de fa]\ [i ea la dis-
cu]ie, i-a spus socrului meu: �Fugi
de-aici, nebunule!�. Iar Ceau-
[escu a repetat [i el: �Fugi, s\ nu
te mai v\d!�. E o anecdot\ a-
dev\rat\, care arat\ c\ Dej, de[i
era un om foarte crud, totu[i era
de[tept, spre deosebire de Ceau-
[escu. El era [i crud, `ns\ nu `ntot-
deauna de[tept.

Spunea]i c\ a]i studiat
comunismul românesc [i
dintr-o frustrare legat\ de
faptul c\ literatura vorbea
foarte pu]in despre asta. Ce
p\rere ave]i acum despre
felul `n care e reflectat
comunismul `n literatura de
specialitate româneasc\ de
dup\ 1990?

Acum s-au f\cut progrese enor-
me! ~n primul r`nd, activitatea
editurilor Polirom [i Humanitas,
ce au publicat c\r]i fundamentale
despre comunismul din România�
~mi vin `n g`nd studiile lui Stelian
T\nase, cele ale lui Vladimir Tis-
m\neanu ap\rute la Polirom, alte
studii semnate de cercet\torii
tineri care ofer\ mai ales noii ge-
nera]ii posibilitatea s\ afle ce
semnifica]ii a avut comunismul
pentru români. ~ns\, ca profesor
universitar, constat un lucru
ciudat. De[i au ap\rut at`tea studii
valoroase, uneori, c`nd stau de
vorb\ cu studen]ii români � [i asta
mi s-a `nt`mplat chiar ast\ var\,
c`nd eram la Cluj �, unii `mi pun
`ntreb\ri cam naive. De exemplu,
am fost `ntrebat de ce nu s-a
revoltat poporul român `mpotriva
lui Ceau[escu, de ce a tolerat
faptul c\ emisiunile la televizor
erau doar de dou\ ore, de ce au
stat la cozi etc. Dat fiind c\ astfel
de `ntreb\ri vin nu de la elevi, ci
de la studen]i, mi-am dat seama c\
studiile, indiferent c`t de valoroase
s`nt ele, nu au reu[it s\ schimbe o
anumit\ percep]ie asupra regimu-
lui... E foarte important ca tinerii
s\ `n]eleag\ ce a `nsemnat o dic-
tatur\ politic\, s\ recunoasc\
elementele semnificative pentru
reimpunerea unei dictaturi. Nu
spun, Doamne fere[te, c\ a[a ceva
e posibil `n România, dar e foarte
important ca oamenii s\ [tie ce s-a
`nt`mplat pentru a evita repetarea,

s\ fie con[tien]i de riscul unei ase-
menea tendin]e.

Unde crede]i c\ �s-a gre[it�
`n faptul c\ aceast\
percep]ie nu s-a schimbat?

Cred c\ n-ar strica mai multe pro-
grame documentare la televiziune,
de exemplu, despre via]a româ-
nilor sub comunism. Au ap\rut re-
cent la Polirom volume despre
via]a cotidian\ `n comunism. N-ar
strica s\ fie difuzate emisiuni
despre aceste lucruri � despre ce a
`nsemnat regimul, despre un ]\ran,
de exemplu � [i, dac\ se poate, la
ore de maxim\ audien]\.

Deci atribui]i o vin\
mass-mediei�

N-a[ men]iona cuv`ntul �vin\�.
Dac\ e vorba despre o vin\, a[
spune c\ e [i vina tinerilor c\ nu
vor s\ [tie mai multe despre a-
ceast\ perioad\. Dar, `n cazul `n
care critic\m t`n\ra genera]ie � fi-
re[te, nu vreau s\ generalizez �,
trebuie s\ `i [i oferim posibilitatea
s\ repare gre[eala [i de aceea cred
c\ emisiunile despre regimul co-
munist s`nt necesare.

O problem\ �nerezolvat\�
dup\ 1990 prive[te procesul
comunismului ce nu a
existat la noi. Mai crede]i c\
e posibil?

Este o deosebire `ntre ceea ce cred
eu [i ceea ce e realizabil din punct
de vedere politic. Cred c\ dac\ nu
se face un proces al comunismu-
lui, dac\ nu se introduce legea lus-
tra]iei `n România, demonii tre-
cutului risc\ s\ reapar\. Spre
deosebire de Cehia, Ungaria, fosta
RDG, `n România procesul comu-
nismului nu s-a f\cut `n nici un fel,
iar din acest motiv, cred c\, aici,
calitatea democra]iei are de su-
ferit. Nu m\ refer la un proces `n
urma c\ruia s\ fie pedepsit cineva,
`ns\ dac\ unii oameni pot avea o
carier\ politic\ f\r\ s\ li se pun\
vreo `ntrebare despre trecutul lor
politic, atunci ei pot r\m`ne cu
impresia c\ fosta lor conduit\ nu
conteaz\ [i vor fi tenta]i s\ o
repete. Deci trebuie s\ existe ni[te
standarde `n conduita personal\ a
politicienilor, iar o metod\ ar fi
adoptarea unei legi � ca `n Un-
garia, Polonia � care s\ interzic\
participarea la via]a politic\ a oa-
menilor ce au f\cut parte din po-
li]ia politic\ sau care au fost cola-
boratori ai acesteia. Altfel, clasa
politic\ va fi `n continuare conta-

minat\ de prezen]a acestor oa-
meni, care, dup\ p\rerea mea, nu
s`nt `n m\sur\ s\ promoveze prin-
cipiile democra]iei.

Am citit recent un interviu
cu Vladimir Tism\neanu `n
care `[i exprima deza-
m\girea fa]\ de regimul
politic actual, fa]\ de
pre[edintele B\sescu, de la
care a[tepta mai multe `n
aceast\ privin]\. Dumnea-
voastr\ `mp\rt\[i]i aceast\
dezam\gire `n ceea ce
prive[te atitudinea puterii
actuale fa]\ de procesul
comunismului?

S`nt, `ntr-o oarecare m\sur\, de
acord cu domnul Tism\neanu. ~ns\
nu trebuie s\ neglij\m faptul c\,
totu[i, pre[edintele B\sescu a
pornit aceast\ campanie `mpotriva
corup]iei, ceea ce predecesorii s\i
n-au f\cut � fac aici abstrac]ie de
pre[edintele Emil Constantinescu,
care a `ncercat, sigur, `n alte
condi]ii s\ fac\ ceva. Totu[i, este o
ini]iativ\ pe care UE o dore[te [i
cred c\ toate ]\rile membre ale U-
niunii recunosc efortul [i progresul �
limitat, totu[i un progres � ob]inut
`n combaterea corup]iei. ~n ceea ce
prive[te lustra]ia, cred c\ pre-
[edintele trebuie s\ ac]ioneze mai
ferm, folosind exemplul dat de ce-
lelalte ]\ri din zon\ [i chiar fo-
losind [i adapt`nd legisla]ia din
]\rile respective. ~ns\ b\nuiesc c\
este o problem\ foarte `nc`lcit\,
`ntruc`t s`nt foarte mul]i politicieni
viza]i de lustra]ie [i jocul politic pe
care trebuie s\-l fac\ domnul
pre[edinte este unul complex. At`t
timp c`t a f\cut ceva progrese `n
lupta anticorup]ie, `mi place s\ cred
c\ va `ncerca s\ fac\ ceva [i `n
problema lustra]iei.

Una dintre caracteristicile
societ\]ii române[ti este
faptul c\ institu]iile nu
func]ioneaz\, reforma se
face cu oameni contamina]i
de mentalit\]ile comuniste�

Aici avem de-a face cu caracterul
parlamentului român. Din moment
ce electoratul a avut de ales candi-
da]i de pe o list\, avem m`inile oa-
recum legate, ne e greu s\ ne pro-
nun]\m asupra alegerii f\cute de
electorat. Revenim a[adar la pro-
blema lustra]iei. Dac\ nu li s-ar fi
permis acelor oameni care au un
dosar politic, din care reiese clar
c\ au colaborat cu Securitatea sau
chiar c\ au fost ofi]eri ai Secu-
rit\]ii, alta era situa]ia. Acum a-
jungem la problema CNSAS fa]\
de eficacitatea procesului de veri-
ficare a deputa]ilor. Dup\ c`te [tiu
eu, nu s-au putut verifica to]i can-
dida]ii care s-au prezentat la alege-

rile din noiembrie 2004. CNSAS
este un peti]ionar, nu de]ine ar-
hive, nu poate s\ se pronun]e dec`t
asupra materialului pe care `l pri-
me[te de la SRI. {i, din moment
ce CNSAS nu de]ine cartotec\, nu
are un indice cu detalii de dosar,
cum s\ aib\ posibilitatea s\
verifice? Iar acesta este un mare
defect al legii 187, `n ce prive[te
rela]ia CNSAS cu SRI-ul.

Care crede]i c\ s`nt cauzele
pentru care cultura român\
este necunoscut\ `n
str\in\tate � sau prea pu]in
cunoscut\?

~n primul r`nd, `n perioada co-
munismului din România, mai ales
`n anii �50 [i `n prima jum\tate a
anilor �60, cultura româneasc\ a
fost identificat\ cu realismul so-
cialist, deci desconsiderat\. Apoi,
faptul c\ limba român\, ca [i ma-
joritatea limbilor din Europa Cen-
tral\, este pu]in cunoscut\ face ca
singura cale prin care literatura
român\ ajunge `n con[tiin]a oc-
cidental\ s\ fie traducerile. {i,
de[i s-au f\cut destule traduceri
din scriitorii români, acestea au
ap\rut la edituri foarte mici `n Oc-
cident [i n-au cunoscut o difuzare
larg\. Dar aici intervine [i menta-
litatea cititorului anglofon: faptul
c\ exist\ o bogat\ literatur\ de
limb\ englez\ face ca pe pia]\ s\
p\trund\ foarte greu orice litera-
tur\ tradus\. Deci literatura ro-
mân\ are [i aceast\ problem\. {i
mai este ceva: faptul c\ dup\ �90,
iar aceasta e o ironie a sor]ii, suc-
cesivele guverne ale României au
f\cut prea pu]in ca s\ ajute r\s-
p`ndirea culturii române[ti `n
exterior. ~n pragul ader\rii la UE,
a[ spune c\ se [tie tot a[a de pu]in
din punct de vedere cultural despre
România cum se [tia `n ultimii ani
ai lui Ceau[escu. {i asta din pri-
cina faptului c\ s-a redus bugetul
pentru promovarea culturii ro-
mâne[ti `n exterior.

V\ dau un exemplu: num\rul
lectoratelor de limb\ român\ de la
universit\]ile din str\in\tate s-a
redus sim]itor. S`nt mult mai
pu]ine lectorate de limb\ român\
`n Europa dec`t pe timpul lui
Ceau[escu! Acum eu s`nt invitat
s\ merg la Universitatea din Am-
sterdam, unde este o sec]ie de
limb\ român\, de studii româ-
ne[ti, tocmai pentru c\ Universita-
tea din Amsterdam nu a primit nici
un lector din România timp de
cinci ani, iar cadrele didactice care
asigur\ prezen]a acestei sec]ii
române[ti, doi olandezi, au avut
nevoie de un sprijin [i s-au adresat
universit\]ii mele, ca s\ le dea o
m`n\ de ajutor. Nu este normal ca

universit\]ile de la noi s\ fie
nevoite s\ se ajute pentru promo-
varea unei culturi str\ine, c`nd ]ara
respectiv\ n-o face. Sigur, cei care
finan]eaz\, ministerele `nv\]\m`n-
tului din ]\rile respective, se `n-
treab\: �De ce s\ subven]ion\m
noi aceste culturi, c`nd ]\rile lor
nu fac eforturi pentru asta?�. Este
un subiect dureros pentru mine,
pentru c\ s`nt foarte implicat `n
promovarea culturii române[ti. Iar
prezen]a unui centru de studii ro-
mâne[ti are implica]ii [i sub
aspectul unei mai bune cunoa[teri
a progresului f\cut de democra]ia
din România, pentru c\ `n jurul
centrului se organizeaz\ expozi]ii,
conferin]e, alte manifest\ri, care
contribuie la o `n]elegere reciproc\
a realit\]ilor din ]ara respectiv\. ~n
momentul de fa]\, `n Belgia s-au
suprimat toate centrele de studii
române[ti, [i erau trei, `n Fran]a
nu au r\mas dec`t dou\ sau trei, `n
Germania doar unul, la Tübingen,
`n Italia mai s`nt vreo trei, `n
Cehia, la Praga este unul, `n An-
glia, unul. Este o pat\ neagr\ pentru
guvernele României.

Deci e doar o problem\ de
promovare? Care s`nt cu
adev\rat atuurile culturale
ale României?

Cred c\ trebuie s\ se recupereze ce
s-a pierdut � [i prin asta `n]eleg
operele unor scriitori din anii �50�
�60, care au f\cut `nchisoare, dar
imediat dup\ ce au ie[it au f\cut
lucruri de valoare european\. Un
exemplu ar fi Vasile Voiculescu,
altul ar fi Marin Preda, cu roma-
nul Morome]ii, care n-a fost tradus
ca lumea `n limba englez\ � a a-
p\rut o versiune ce se cite[te foarte
greu. Din literatura de dup\ �90,
s`nt c`teva romane ale lui Mircea
C\rt\rescu, foarte interesante exem-
ple ale postmodernismului pentru
un cititor str\in care vrea s\ `n]e-
leag\ ironiile tranzi]iei din Româ-
nia, u[or de tradus, cu rezonan]\
actual\. A[ exagera spun`nd c\ s`nt
multe alte opere `n momentul de
fa]\ ce trebuie traduse. Poate nu ar
strica s\ fie traduse [i volume de
poezii publicate dup\ �90, ca s\ se
vad\ c\ se scrie `n continuare
literatur\ bun\ `n România.

Lucra]i acum la o antologie
de literatur\ [i folclor�

E un proiect `n curs, pentru c\ `n
momentul de fa]\ definitivez stu-
diul despre Antonescu. De fapt,
l-am terminat [i vreau s\ scriu `nt`i
despre rela]iile anglo-române `n
timpul r\zboiului, pentru c\ nu
exist\ nici un studiu pe aceast\
tem\. Este un proiect ce merge `n
tandem cu antologia de literatur\.
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REPERE:

`ntrebarea moarte n-are interviu

�Corneliu Coposu mi-a
spus s\ fiu foarte discret�

Exist\ o personalitate româneasc\ ce v-a impresionat `n
mod deosebit?

P\strez o mare admira]ie pentru Iuliu Maniu, dar [i pentru Corneliu
Coposu, pe care l-am cunoscut personal. M-au impresionat demni-
tatea cu care s-a purtat, lipsa lui de am\r\ciune fa]\ de trecutul s\u
dureros, al familiei sale � a murit [i so]ia sa `n `nchisoare �, ones-
titatea lui. ~n 1986, c`nd m-am `nt`lnit cu el prima oar\, pe Aleea
M\mulan 19, c`nd se construia Casa Poporului, domnul Coposu
mi-a spus la telefon s\ fiu foarte discret, s\ nu fiu observat c`nd vin
la u[a lui. Dar casa lui era singura care r\m\sese `n picioare [i se
vedea de la o po[t\ cine vine la el `n vizit\. {i-a f\cut griji ca eu s\
nu p\]esc ceva. {i i-am spus: �Domnule Coposu, nu pentru mine
trebuie s\ v\ face]i griji, eu s`nt cet\]ean britanic, ci pentru dum-
neavoastr\, c\ mereu s`nte]i h\r]uit�. El a z`mbit [i mi-a zis: �Asta
e floare la ureche�. M-a impresionat `ntr-un mod deosebit atitudinea
lui, faptul c\ n-a `njurat regimul, de[i avea motive s\-l `njure. Dup\
p\rerea mea, Corneliu Coposu e un reper real.

Dennis Deletant s-a aflat la Ia[i pe 21 octombrie,
c`nd British Council [i Universitatea �Al.I. Cuza� au
organizat o conferin]\ sub egida pre[edin]iei
Britanice a Uniunii Europene, cu tema �România [i
Marea Britanie, 125 de ani de rela]ii diplomatice:
privire asupra trecutului, perspective de viitor�. La
eveniment au participat ambasadorul Marii Britanii la
Bucure[ti, domnul Quinton Quayle, ministrul de
Externe Mihai R\zvan Ungureanu [i Stuart Croft, de
la Universitatea din Birmingham. La conferin]\ a fost
lansat [i volumul In and Out of Focus � Romania and
Britain � Relations and Perspectives, coordonat de
prof. Deletant, care con]ine rodul `nt`lnirilor dintre
istorici români [i britanici, `nt`lniri ce au avut loc `n
cadrul proiectului �History and Society (2001-2005)�.
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Ion-Ovidiu Pâni[oar\
~nainte de a `ncerca s\ punem
un diagnostic unui fenomen, este
util s\ vedem cu ce avem de-a
face. De pild\, multe persoane
cred c\ ne afl\m `n fa]a a ceva
cu totul [i cu totul nou. Eu con-
sider `ns\ c\, sub diferite for-
me, astfel de demersuri au tot
existat `n istoria c\r]ii. Este vor-
ba despre volumele care, cel pu-
]in la nivel declarativ, `[i propun
s\ sprijine cititorul `n `ncerc\-
rile acestuia de a se dezvolta din
punct de vedere personal. Pro-
blema cu care ne confrunt\m
ast\zi const\ `n existen]a unui
evantai at`t de larg de teme pe
care acest gen `[i propune s\ le
acopere, `nc`t este probabil ca [i
celor mai aviza]i dintre cititori
s\ le fie greu s\ se descurce `n

h\]i[ul provocat de o asemenea
diversitate.

F\c`nd `ns\ abstrac]ie de aria
tematic\, important este pentru
cititor s\-[i pun\ la sf`r[itul lec-
turii `ntrebarea: �Cu ce am r\-
mas dup\ ce am citit aceast\
carte?� ~n opinia mea, el se
poate afla `n fa]a a trei categorii
de r\spunsuri: (a) cartea citit\
i-a folosit `n direc]ia construirii
unui univers informa]ional (a a-
flat ceva nou) sau a g\sit acele
exerci]ii � ori alte elemente folo-
sitoare � pentru ceea ce va avea
de f\cut de acum `ncolo; (b)
cartea i-a generat o stare pozi-
tiv\, nu a ob]inut nimic `n plus
dec`t o �stare de bine� [i (c)
cartea nu i-a oferit cititorului
absolut nimic, la finalul lecturii

nici o schimbare nu s-a produs
`n ceea ce-l prive[te.

Aflat `n fa]a unor asemenea
perspective, cititorul trebuie s\
se hot\rasc\ asupra a ceea ce-[i
dore[te [i, `n func]ie de alegerea
f\cut\, s\ opteze pentru o anu-
mit\ gril\ de lectur\. Pornind de
la ideea c\ o carte trebuie s\-i
ofere cititorului s\u ceva `n plus
fa]\ de ceea ce acesta avea `na-
inte de lectur\, consider\m c\
el, cititorul, va g\si, mai de-
vreme sau mai t`rziu, strategii
de evitare a lecturilor care nu se
transform\ `n altceva dec`t `n
timp pierdut.

~n ceea ce ne prive[te, am
optat `n colec]ia �Carier\, suc-
ces, performan]e� pentru prima
variant\ de r\spuns, deoarece
credem cu t\rie c\ avem de-a

face [i cu un cititor mai spe-
cializat al c\r]ilor practice. Pare
un paradox, dar nu este. St\
martor succesul colec]iei noastre.
Cred c\ cititorul unor astfel de
c\r]i are nevoie ast\zi de volume
pe care s\ le poat\ u[or `n]elege
(fiind constr`ns la o astfel de
op]iune dintr-o palet\ larg\ de
motive, dintre care cel mai evi-
dent este lipsa de timp), dar la
finalul lecturii s\ se afle `n po-
sesia unor instrumente cu care
s\ poat\ s\ pun\ `n practic\
respectiva teorie.

Pe de alt\ parte, faptul c\ te
exprimi `ntr-o manier\ accesibi-
l\ nu `nseamn\ `n mod automat
(cum exist\, de altfel, o preju-
decat\) c\ trebuie s\ se fac\
rabat de la condi]ia de [tiin]ifici-
tate a c\r]ii. Pur [i simplu, dac\

`i oferi cititorului doar instru-
mentele, dar nu `i oferi [i teh-
nologia folosirii lor [i � mai
mult dec`t at`t � poate chiar
tehnologia adapt\rii [i construi-
rii unor noi instrumente, valoa-
rea c\r]ilor `n cauz\ nu este
foarte mare.

{i mai trebuie s\ mai su-
bliniem faptul c\ nu putem
devaloriza cititorul:
avem ast\zi de-a face cu
o persoan\ care are
acces la surse de
informare diverse [i
vrea mai mult, dar
`ntr-un chip acce-
sibil [i pl\cut.
Bombardat informa-
]ional, acest cititor are
nevoie de o lectur\
accesibil\, dar, `n ace-
la[i timp, cartea s\-i
poat\ oferi posibilitatea
de a fi recitit\ f\r\ s\-[i
piard\ din valoare.

Ion-Ovidiu Pâni[oar\ este
lector la Facultatea de
Psihologie [i {tiin]ele
Educa]iei, Universitatea din
Bucure[ti, [i coordonatorul
colec]iei: �Carier\. Succes.
Performan]e� � Editura

Polirom

dosar prob\ scris\

�Analfabe]ii secolului XXI nu vor
fi aceia ce nu [tiu s\ citeasc\
[i s\ scrie, ci aceia care nu pot
s\ `nve]e, s\ se dezve]e [i s\
`nve]e din nou.� (Alvin Toffler)

Mioara Dragostin
{ti]i care s`nt cei doi demoni ce ne p`n-
desc perfid din spatele fiec\rei ac]iuni
pe care o avem?

Primul este timpul. Lipsa lui, mai
bine zis. Fiecare lucru pe care-l facem �

fie c\ ]ine de profesie, fie c\ ]ine de
hobby � cere timp pentru des\v`r[ire.
Chiar [i mersul � care ne pare at`t de
firesc � ne-a luat c`ndva mult timp
pentru a-l `nv\]a.

Iar cel de-al doilea este eficien]a.
S`ntem obseda]i de �mai bine�, de
�mai mult�. Societatea ne-o cere `n fie-
care moment. Noi ne judec\m pe noi
`n[ine [i pe ceilal]i cu aceast\ m\sur\:
eficien]a. Iar c`nd cei doi demoni se `n-
t`lnesc, are loc o reac]ie `n urma c\reia
apare Criza. Unde s\ g\se[ti rapid un
r\spuns la `ntreb\ri, o metod\ de re-
zolvare a situa]iei? �Cine n-are b\tr`ni,
s\-[i cumpere.� Iar cine nu are nici de
unde s\-i cumpere, mai are o solu]ie:
c\r]ile practice. Tot ce nu este instinc-
tiv trebuie `nv\]at. C\ile prin care oa-
menii `nva]\ s`nt din proprie experien]\
sau din experien]a altuia. Prima cale
implic\ un consum uria[ de timp (ade-
sea, ani buni, ca s\ nu vorbim despre
costuri) pentru a g\si r\spunsul c\utat.
Se `nva]\ din gre[eli � [i de aceea este
cea mai dureroas\ cale. A doua cale nu

numai c\ `nseamn\ `n mod real econo-
mie de timp, dar mai ales `nseamn\
g\sirea unui r\spuns cu mari [anse de
a fi cel c\utat. ~n loc s\ se caute o so-
lu]ie `n zeci de variante posibile, se g\-
se[te solu]ia din doar c`teva `ncerc\ri.

Cei  care  profit\  de  experien]a
scris\  s`nt  destina]i  s\  g\seasc\
r\spunsuri

~n evolu]ia omenirii au existat dou\
momente cu adev\rat de cotitur\ �
primul: apari]ia vorbirii. Vorbirea a f\-
cut posibil\ comunicarea experien]elor
`ntre indivizi. Miturile [i legendele
aveau scopul transmiterii experien]elor
de la o genera]ie la alta. Memoria u-
man\ este admirabil\ � atunci c`nd este
exersat\. Dar s-a dovedit c\, odat\ cu
apari]ia scrisului � cel de-al doilea mare
moment �, memoria scrisului este infa-
ilibil\. Se `nregistreaz\ o evolu]ie acce-
lerat\ a omenirii. Scrisul a f\cut posibil\
nu doar comunicarea experien]elor, ci,
mai ales, a pus bazele dezvolt\rii unei
societ\]i � pe care o putem numi � a
scrisului. {tiin]a, religia, arta nu pot fi
concepute f\r\ scris. Cei care profit\,

`n bunul sens economic al cuv`ntului,
de experien]a scris\ a semenilor s`nt
cei destina]i s\ g\seasc\ r\spunsul pe
care-l caut\. {i ei s`nt � spun statisticile
� adesea mai pu]ini de 3%.

~nainte s\ afl\m la ce s`nt bune,
haide]i s\ vedem ce subiecte abordeaz\
c\r]ile practice.

! Cum s\ convingi
! Cum s\ comunici
! Cum s\ fii creativ
! Cum s\ te motivezi
! Cum s\ te compor]i
! Limbajul trupului
! Ghid de vestimenta]ie

Nu se prea reg\sesc `n programa
[colar\, nu-i a[a? S`nt subiecte oco-
lite, uneori chiar [i de c\tre p\rin]i.
C`]i dintre noi am fost realmente in-
strui]i de c\tre p\rin]i sau `n [coal\ `n
arta comunic\rii? C`]i dintre noi am
fost `ntr-adev\r [coli]i `n arta de a ne
organiza propria via]\ � nu a firmei, nu
a celorlal]i? C`]i dintre noi se pot
adapta unor situa]ii noi f\r\ mari cu-
tremure interioare?

Via]a de-a gata
Literatura de tip �Cum s\...� include o colec]ie de �manuale�

care te `nva]\ de-a valma despre via]\ `n general [i �ramurile�
acesteia � c\snicie, sex, gr\din\rit... Paginile care propun

re]ete de succes dau indica]ii precise [i `nf\]i[eaz\ solu]ii
pentru orice problem\. Dar au, `ntr-adev\r, un fundament

[tiin]ific sau s`nt doar �false tratate� de amor ori via]\ social\?
Ne pot oferi astfel de lucr\ri �cheia reu[itei� sau asist\m doar

la proliferarea unui nou tip de �literatur\�, al c\rei succes de
pia]\ va trece la un moment dat?
�Suplimentul de cultur\� a invitat s\ r\spund\ la aceste `ntreb\ri

c`]iva dintre cei mai importan]i autori de c\r]i practice din România.

Dosar realizat de Ana-Maria Onisei

Cititorul va g\si strategii de evitare a lecturilor inutile

C\r]ile practice s`nt [ez\torile secolului XXI
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C\r]ile din seria �Cum s\��
au, `n opinia mea, p\r]i bune
[i p\r]i mai pu]in bune. O
parte bun\ este c\ ele vin s\
umple un gol prezent `n
min]ile [i cugetele multora
dintre noi, care avem nevoie
de astfel de informa]ii,
informa]ii pe care nu le g\sim,
poate, `n alt loc. Un alt aspect
bun este c\ de cele mai multe
ori aceste c\r]i s`nt scrise pe
`n]elesul tuturor, evit`nd argoul
domeniului respectiv
(psihologic, managerial sau
financiar). Astfel, primim o
hran\ spiritual\ deja
mestecat\, ceea ce u[ureaz\
`n mare parte �digestia�
acestor sfaturi.

Sorin Ene

Partea mai pu]in bun\
este faptul c\ autorii a-
cestor c\r]i se cred de-

seori la catedr\, pred`nd o ma-
terie complet nou\ unor ino-
cen]i elevi sau studen]i. Ceea
ce uit\ ace[ti autori este c\ ei
predau, de fapt, via]a. Ei bine,
to]i ne tr\im aceast\ via]\, cu
to]ii o cunoa[tem mai bine sau
mai pu]in. Nu este un subiect
nou pentru noi, a[a c\ de multe
ori ceea ce ni se pred\ prin
c\r]ile �Cum s\...� este o lec-
]ie nou\ la o materie pe care
deja o [tim [i despre care avem
c`teva idei (fie ele [i preconce-
pute). Iar de multe ori ceea ce
ni se pred\ vine `n contradic]ie
cu aceste idei proprii. Este
foarte greu s\ asimil\m aceste
noi lec]ii, este greu s\ le apli-
c\m [i este greu s\ desprindem
concluzii din aceste lecturi.
De ce? Pentru c\, de multe
ori, autorii �Cum s\...� uit\
ceva important: �elevii� lor
s`nt oameni `n toat\ puterea
cuv`ntului, [i-au tr\it via]a
p`n\ acum cu propriile for]e [i
doresc s\ evolueze.

Dar... poten]ialii cititori
s`nt totodat\ [i sclavii unui anu-
mit model comportamental,
elaborat de-a lungul vie]ii [i
`nt\rit cu fiecare stimul din ex-
terior. De multe ori, oamenii
reac]ioneaz\ `ntr-un anumit fel
la ceea ce li se `nt`mpl\, dar
nu `n]eleg de ce reac]ioneaz\
astfel. F\r\ s\ [tie, ei repet\
anumite g`nduri sau gesturi pe
care le-au `nv\]at atunci c`nd
erau mici, de cele mai multe
ori prin imitarea p\rin]ilor sau
bunicilor. G`ndurile [i gestu-
rile care au c\p\tat aprobarea
celor din jur au toate [ansele
s\ se reitereze [i s\ se trans-
forme `ntr-un model de g`ndire
sau de comportament. Astfel,
omul este, de fapt, o sum\ de
modele comportamentale [i de
g`ndire, conform c\rora la eve-
nimentul A se reac]ioneaz\ cu
g`ndul B [i cu gestul C, a-
proape de fiecare dat\. Foarte
ciudat este c\ omul face asta
f\r\ s\ [tie de multe ori de ce
o face, motiva]ia pierz`ndu-se `n
negurile copil\riei sale.

Cum  s\  devii
brusc  un  om  mai  eficient

{i iat\-l pe cititorul nostru `n
fa]a unei c\r]i �Cum s\...�.
Este con[tient c\ ar avea ne-
voie de o schimbare, de aceea
a [i cump\rat-o. ~ncepe s\ o
citeasc\ [i totul pare at`t de
simplu. Nu ai avea de f\cut
dec`t asta sau cealalt\ [i ai
deveni brusc un om mai bun,
mai eficient, ai iubi mai fru-
mos, ai face dragoste mai bine,
]i-ai p\stra calmul sau ]i-ai
controla nervii... ~ns\, de
foarte multe ori, `ncerc`nd
s\-[i modifice reac]iile con-
form celor `nv\]ate din �Cum
s\...�, omul va face lucruri
str\ine lui, cu efort mare, f\r\
s\ `n]eleag\ de ce le face, va fi
deseori frustrat, pentru c\ nu
poate aplica `n via]a lui lec]iile

at`t de frumos [i de limpede
expuse de �domnul profesor�
de la catedr\. De ce? Pentru
c\ este `n continuare robul mo-
delelor de g`ndire [i compor-
tament ap\rute `n copil\rie [i
adolescen]\, pentru c\ este un
lut `nt\rit, greu de remodelat.

Multe  dintre  c\r]ile
�Cum  s\...�  p\c\tuiesc
prin  distan]a  doct\

Ceea ce lipse[te de multe ori
unei c\r]i de genul �Cum
s\...� este o abordare perso-
nal\ pentru fiecare cititor `n
parte. Greu de f\cut, de acord,
dar nu imposibil. Un autor ce
reu[e[te s\ se apropie de fie-
care persoan\ care-l cite[te es-
te ca un profesor ce reu[e[te s\
]in\ un curs la care fiecare stu-
dent se simte vizat. Dar un ast-

fel de profesor, cum am avut
din fericire destui `n timpul
studen]iei, trebuie s\ pun\
suflet `n cursul lui, s\ participe
afectiv, s\ fie sim]it de studen]i
ca fiind al\turi de ei. Un pro-
fesor rece, care ]ine un curs ca
un magnetofon, este la fel de
departe de studen]ii lui ca [i
autorul de �Cum s\...� care,
doctoral [i emfatic, zice:
�Face]i cum v\ zic eu [i va fi
bine�. De unde [tie el cum `mi
va fi mie? De unde [tie c\ re-
]eta pe care mi-o ofer\ este cea
mai potrivit\ mie? A ajuns el
s\ comunice cu mine? ~l simt
eu aproape de mine, cititorul?
Poate da, poate nu.

Multe dintre c\r]ile �Cum
s\...� pe care le-am citit p\-
c\tuiesc exact prin distan]a
doct\ pe care o p\streaz\ fa]\
de cititor. M-am sim]it destul

de departe de autor, multe
dintre cele scrise, chiar dac\
au umor, nu m-au �atins�, nu
m-au f\cut s\ simt c\ [i au-
torul are sau a avut probleme,
pe scurt, c\ este [i el om ca
mine.

M-am sim]it ca [i cum o
entitate `ndep\rtat\ [i infai-
libil\ m\ `nv\]a prin corespon-
den]\ ce [i cum s\ fac pentru a
fi mai bun. O fi de vin\ [i
faptul c\ majoritatea autorilor
s`nt str\ini, cu abord\ri dife-
rite de ceea ce a[tept eu aici,
`n România?

Sorin Ene este medic
specialist `n psihiatrie, autor
al volumelor Cum s\ ne
`nvingem teama [i Cum
reac]ion\m la stres. Tulbur\ri
psihice somatoforme [i
disociative

prob\ scris\ dosarprob\ scris\ dosar

IQ-ul a fost obsesia `nv\]\torilor
no[tri. Se considera c\ un copil va
reu[i `n via]\ dac\ [tia c`t fac 1+1.
Lucrurile nu stau `n `ntregime a[a. Este
necesar s\ [tie c`t fac 1+1, dar la fel
de important este s\ [tie cum s\ comu-
nice partenerilor de discu]ie acest
lucru. {i, de ce nu, nici nu trebuie s\
[tie c`t face 1+1, ci cum s\-l g\seasc\
pe cel ce-i poate da r\spunsul.

C\r]ile practice nu s`nt conformiste.
Ele deschid o u[\ adesea ]inut\ sub
cheie: a autodezvolt\rii. Cititorii care
`ndr\znesc s\ cread\ c\ pot dob`ndi
cuno[tin]e `ntr-un domeniu nou, c\ pot
face fa]\ unei situa]ii noi citind o carte
practic\ nu vor fi dezam\gi]i.

O  carte  �Cum  s\...�
este  un  manual
de  via]\  real\

Sfaturile s`nt de folos doar celor care le
caut\. Spuneam mai devreme despre
lipsa de timp [i obsesia pentru efici-
en]\. To]i cei care s-au `nt`lnit `n via]\
cu demonii mai sus aminti]i au sim]it
m\car o dat\ nevoia unui sfat. �Ce s\
fac?� este � dup\ p\rerea mea � una

dintre cele mai frecvente `ntreb\ri, iar
�Cum s\ fac...� este a doua ca frec-
ven]\. Prin construc]ia lor, c\r]ile prac-
tice dau o solu]ie dovedit\ a fi eficient\
unei probleme particulare.

C\r]ile practice nu s`nt tratate [tiin-
]ifice. Principala diferen]\ `ntre c\r]ile
practice [i tratate nu st\ `n informa]ia
`n sine, ci `n felul `n care ea este pre-
zentat\. Un tratat [tiin]ific, prin ri-
goarea cerut\, oblig\ la cenzurarea su-
biectivit\]ii cercet\torului. Cel ce scrie
o lucrare stiin]ific\ `nregistreaz\ prin-
cipii [i fenomene.

O carte practic\ arat\ cum pot fi
puse la lucru principiile `n favoarea
cititorului. Ele vorbesc adesea despre
experien]a practic\, personal\ a
autorului `n lucrul cu principiile. De
exemplu � s\ lu\m principiul conform
c\ruia starea pe care o induci interlo-
cutorului `]i este `ntoars\: bun\voin]a
creeaz\ bun\voin]\; violen]a na[te
violen]\. Omul de [tiin]\ va �desena�
c`teva �grafice�, care s\ arate cum
func]ioneaz\ acest principiu atunci c`nd
se iau `n considerare mai mul]i factori:
v`rst\, sex, educa]ie, mediu de pro-
venien]\, temperament. Scriitorul de
carte practic\ va �povesti� cum func-

]ioneaz\ acest principiu pentru fiecare
factor `n parte. O carte practic\ este un
manual de via]\ real\, intangibil\ for-
mulelor matematice, chimice sau ecua-
]iilor din fizic\.

{tiin]a `nc\ nu a descoperit formula
matematic\ a atrac]iei `ntre oameni.
Dar c\r]ile practice arat\ cum func]io-
neaz\ efectiv. {i de ce. Scriitorul de
carte practic\ va cobor` principiile din
turnul de filde[ al [tiin]ei `ntre oameni.

Atitudinea  �  un  ingredient
care  ]ine  exclusiv
de  cititor

Imagina]i-v\ vechile [ez\tori. La gura
sobei se adun\ prieteni, vecini [i dis-
cut\ � fie c\ vorbesc despre regulile ne-
scrise ale tradi]iei, fie c\ `[i `mp\r-
t\[esc propria experien]\, fie c\ cer
sfaturi [i ascult\ cu aten]ie. Se creeaz\
o comuniune spiritual\. {tiu unde s\
`ntrebe atunci c`nd caut\ r\spunsuri.
C\r]ile practice s`nt [ez\torile secolului
XXI. C\r]ile te pot `nv\]a cum se cre[te
o floare, cum se `ngrije[te o pisicu]\ etc.

~n ceea ce prive[te succesul, o astfel
de carte nu ]i-l garanteaz\ niciodat\. Ea

`ndrum\, nu ofer\ rezultate sigure. {i
este normal s\ fie a[a. Rezultatul unei
ac]iuni este influen]at de o mul]ime de
factori: ce faci, cum faci [i, mai ales,
de atitudinea cu care faci.

C`nd Edison a fost `ntrebat cum de
a avut `ncredere `n sine s\ fac\ 10.000
de `ncerc\ri p`n\ a g\sit materialul
potrivit ca filament pentru becul elec-
tric, acesta a r\spuns:�Eu n-am avut
10.000 de e[ecuri; pur [i simplu, am
g\sit 10.000 de materiale care nu
func]ionau�. Minunat\ atitudine. Dac\
ar fi fost descurajat [i ar fi renun]at la
`ncercarea 9.999, atunci nu am fi avut
becul electric. Cel pu]in nu a[a cum l-a
inventat el. Ca urmare a existen]ei
acestui �ingredient� care ]ine exclusiv
de cititor � atitudinea �, c\r]ile practice
nu pot garanta succesul 100%. Dar toc-
mai de aceea pot, cu siguran]\, s\ `n-
drume. ~l pot ajuta pe cititor s\ elimine
din start variante perdante [i s\ `ncerce
c`teva dintre variantele de posibil ma-
xim succes.

Vi se pare prea pu]in?

Mioara Dragostin este autoarea
volumului Ghid practic de
vestimenta]ie pentru profesioni[ti

De unde [tim c\ re]eta e cea mai potrivit\?
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dosar prob\ scris\

Andra {erb\nescu

Emo]iile pozitive se leag\
de speran]a cititorului c\,
la sf`r[itul c\r]ii, va de]i-

ne cheia succesului garantat [i,
din neini]iat, va deveni un profe-
sionist `n domeniu. Cuv`ntul
`nainte al autorilor face, adesea,
promisiuni optimiste, astfel `nc`t
novicele se simte, cu fiecare pa-
gin\ pe care o cite[te, tot mai a-
proape de succes. La sf`r[itul
c\r]ii r\m`ne convins c\ are un
atu `n fa]a celorlal]i: [tie ce ar
fi de f\cut, ce au f\cut al]ii `n
situa]ii similare, iar lucruri la
care p`n\ `n acel moment nu se
g`ndise `i apar, dintr-odat\, de
la sine `n]elese. Are sentimentul
reconfortant al lui �a fi familia-
rizat cu...�. Dac\ se `nt`mpl\
a[a, `nseamn\ c\ acea carte este
un ghid practic bun.

Emo]iile negative se plaseaz\
`n sfera ne`ncrederii, dezapro-
b\rii, neg\rii, persifl\rii, ironi-
z\rii: `n fond, nu po]i `nv\]a s\
scrii un text a[a cum `nve]i s\
faci sarmale, nu po]i `nv\]a s\
conduci o [edin]\ a[a cum `nve]i
s\ conduci o ma[in\, nu po]i `n-
v\]a s\ faci o emisiune de tele-
viziune a[a cum `nve]i s\ joci
�Nu te sup\ra, frate!�. Sau
po]i? Un ghid practic devine o
lectur\ util\, incitant\, intere-
sant\ sau relaxant\ pentru aceia
care `ntre a scrie un text [i a
face sarmale, `ntre a conduce o

[edin]\ [i a conduce o ma[in\,
`ntre a face o emisiune [i a juca
un joc pot stabili o rela]ie `ntre
concepte precum sistem de re-
guli, ac]iuni secven]iale, antre-
nament [i experien]\, scop,
strategie, ac]iune [i reac]ie, pre-
dic]ii, percep]ii, constante [i
variabile.

Ghidurile  practice  ofer\
puncte  de  reper

Exist\ o cultur\ a ghidurilor prac-
tice. ~n societ\]ile stabile, cu
tabieturi, se num\r\ printre c\r-
]ile cel mai bine v`ndute. Au a-
p\rut [i la noi [i au fost cum-
p\rate la `nceput din curiozitate,
apoi recomandate de prieteni,
ulterior impuse sistematic ca
materiale de traininguri, acum
din ce `n ce mai mult alese ca
lecturi necesare, utile, cu efecte
vizibile. Func]ia lor este de a
socializa indivizii, preg\tindu-i
pentru anumite tipuri de com-
portament. Focaliz`nd un tip de
practic\ social\, c\r]ile de tipul
�Cum s\...� `i propun citi-
torului s\ reflecteze asupra unor
ac]iuni pe care, altfel, le face
intuitiv, prin `ncerc\ri [i gre[eli
repetate, `i arat\ o scurt\tur\,
descoperit\ de al]ii `naintea lui,
ajut`ndu-l s\ pun\ ordine `n
informa]iile numeroase ce `l
bombardeaz\ din jur. Ghidurile
practice ofer\ puncte de reper [i
invit\ la automonitorizare.

Adesea lecturi pl\cute, pagini
scrise `ntr-un stil aparent liber,
`n fapt, atent construit, con]in`nd
exemple numeroase, anecdote,
confesiuni ale autorilor `ntrerupte
din loc `n loc de punct\ri exacte,
reguli formulate ferm, clasifi-
c\ri [i tabele sinoptice, aceste
c\r]i s`nt greu de `ncadrat `ntr-un
gen: nu s`nt nici lucr\ri [tiin]i-
fice, de[i se bazeaz\ pe teorii
solide [i dezvolt\ o argumenta-
]ie riguroas\; nu s`nt nici fic-
]iune, `n ciuda amestecului din-
tre realitate, construc]ie imagi-
nar\ [i stil c\utat; nu s`nt nici
c\r]i de popularizare, pentru c\
nu explic\ teorii pe `n]elesul pu-
blicului, nici c\r]i de exerci]ii,
de[i pot con]ine aplica]ii prac-
tice. Fiind pu]in din fiecare,
ghidurile practice dezvolt\ o
retoric\ simpl\, pentru a explica
modul `n care oamenii pot s\-[i
formeze deprinderi [i compe-
ten]e, le pot `nv\]a prin exer-

ci]iu, le pot perfec]iona prin
practic\. Vocea autorului este
vocea antrenorului care `[i con-
vinge cititorul s\ se lase antre-
nat, `i arat\ ce [i cum are de
f\cut pentru a ie[i `n lume pre-
g\tit de competi]ie.

Formulele  trebuie  cunoscute

Pa[ii s`nt simpli: a afla ce e de
f\cut, a [ti s\ faci, a putea s\
faci, a face eficient, a viza exce-
len]a. Ghidurile practice nu ga-
ranteaz\ performan]e, ci indic\
un parcurs, pe care, f\r\ a-l
cantona `n doctrine, `l las\
deschis talentului personal, crea-
tivit\]ii individuale, excep]iilor.
Formulele exist\, dar trebuie
pur [i simplu cunoscute pentru a
rezolva probleme. Succesul vine
`ns\ din aplicarea contextualiza-
t\ a formulei: ce formul\, cine
aplic\ formula, unde, c`nd,
cum, din ce cauz\ [i cu ce scop.

Corelarea tuturor acestor ele-
mente produce efecte diverse.
Iar dincolo de formule [i reguli,
succesul se m\soar\ prin efectul
pe care ac]iunile noastre `l au
asupra celorlal]i. Nu e pu]in
lucru s\ `nve]i s\ dirijezi efec-
tele, s\ le controlezi, s\ le
manipulezi, s\ le negociezi.

Ghidurile practice con]in un
tip particular de formule: for-
mule de comportament social.
Indiferent de domeniu, a cu-
noa[te formulele, dar mai ales a
le aplica `n mod adecvat `n-
seamn\ a ob]ine rezultatul co-
rect, iar a le aplica `n mod cre-
ativ `nseamn\ a propune o so-
lu]ie nou\, original\.

Andra {erb\nescu este doctor
`n filologie, conferen]iar la
Facultatea de Litere a Uni-
versit\]ii din Bucure[ti [i cer-
cet\tor la Institutul de Ling-
vistic\ al Academiei Române
�I. Iordan � Al. Rosetti�

SPECTACOLUL
S|PT|M~NII
de Oana Stoica

Jocul  de-a
dragostea
Pentru cei naivi care mai
cred c\ dragostea triumf\
(unde, de ce, asupra cui?),
spectacolul, care e mai
mult al lui Ducu Darie
dec`t al lui Marivaux, de-
monteaz\ cu gra]ie [i
uneori cu haz aceast\
butad\. Carevas\zic\,
printre m\t\suri
sc`r]`ietoare de un alb ima-
culat, i]ele intrigilor
amoroase, lipsite de scru-
pule de altfel, se ]es [i se
des-]es cu mult\ imagina]ie
[i chiar cu ceva patim\. ~n
casa filosofului Hermocra-
te, totul este `n]epenit
`ntr-un trecut (nici m\car
glorios). Iar anchiloza
`ncepe cu st\p`nii casei,
cei doi fra]i pentru care
dragostea nu s-a inventat
`nc\ [i pe care uitarea `i
acoper\ ca p`nza de p\ian-
jen col]urile neumblate. C`t
se poate de vii s`nt `ns\
Hermidas [i Arlequin, ca
orice servitori care ajung
s\ `[i domine st\p`nii. ~n
spectacolul lui Darie,
stilurile de joc se combin\
ame]itor. Cei doi paji
descind din commedia
dell�arte, st\p`nii (nu)
func]ioneaz\ ca ni[te
p\pu[i stricate, Dimas
(foarte bun Vlad
Zamfirescu) se bazeaz\ pe
grotescul machiajului, iar
cei doi `ndr\gosti]i se joac\
de-a realitatea romantic\.
De altfel, toat\ povestea e
un joc aparent nevinovat,
cu urm\ri nefericite pentru
c\ machiavelismul erotic
are o doz\ bun\ de
periculozitate. ~n plus, cum
bine spunea Valentin
Kataev, nu ne putem cl\di
fericirea pe nefericirea al-
tora. Nu z\u, z`mbe[te
perfid, dar cochet
Phocion.

Teatrul Bulandra, sala Toma
Caragiu
15, 16, 17, 18 decembrie,
ora 19.00
Triumful dragostei
de Pierre Marivaux
Cu: Clara Vod\, Rodica
Laz\r, Marian R`lea, Daniel
Popa, Manuela Ciucur, Adrian
Ciobanu, Vlad Zamfirescu
Regia: Alexandru Darie
Decoruri: arh. Octavian
Neculai
Costume: Maria Miu
Muzica: Adrian Enescu

Ceea ce accept\m ca eviden]\ `n [tiin]e ne d\ de g`ndit `n sfera
comportamentelor umane. Dac\ accept\m ca pe un fapt c\
matematica, fizica, chimia sau genetica opereaz\ cu formule, c\r]ile
ce propun formate de comportament `nv\]`ndu-ne �cum... s\
negociem un contract, ...s\ vorbim `n public, ...s\ ne preg\tim pentru
un interviu de angajare, ...s\ ne adapt\m schimb\rilor, ...s\ pornim o
afacere� etc. produc emo]ii. Pozitive sau negative.

Cum se rezolv\ ecua]iile, cum se fac
sarmalele, cum se negociaz\ `n afaceri

Dan Sociu
Vineri sear\, `n timp ce m\ `ndreptam
spre locul de `nt`lnire cu Pascal Bruc-
kner, m\ temeam de dou\ lucruri: s\ nu
pierd o sear\ de weekend `n discu]ii hi-
perintelectualiste, chiar [i conduse de me-
seria[ul dup\ a c\rui carte s-a f\cut
filmul \la `n care joac\ nevasta aia mi[to
a lui Polanski (tocmai `mi terminasem

ziua de munc\ la Polirom [i creierii mei
erau sup\-alfabet, `n plus franceza mea e
la fel de ruginit\ ca ultima arm\ fran-
]uzeasc\ din care s-a tras vreun foc pe un
c`mp de lupt\ � [i la fel de ruginit\ ca [i
gluma asta); cu adev\rat `mi era `ns\
fric\ de cealalt\ situa]ie posibil\, anume
ca, inspira]i de prezen]a brucknerian\, s\
ne trezim `n mijlocul unei orgii, una
de-aia s\n\toas\, cu crava[e [i bl\nuri [i

botni]e [i vreo dou\zeci de studente la
Litere, o noapte de fiere la hotelul Mol-
dova, unde era cazat maestrul. {i asta `n
postul Cr\ciunului! A[a c\ am ezitat
pu]in `nainte de `nt`lnire, dar mi-am adus
aminte c\ frate-miu, Ionu], student `n
Bucure[ti la UNATC, iese, mai nou, la
berici cu de-alde Tim Roth [i Coppola
[i-mi trimite prin mail poze, ca s\ m\
oftice. Aveam deci [ansa s\ mai recu-
perez puncte.

{i nu mi-a p\rut r\u. Nici primul,
nici al doilea scenariu n-au func]ionat `n
totalitate. Da, au fost dezbateri � `ntr-o
franglez\ aproximativ\ �, dar cea mai
complex\ dintre ele a avut ca tem\: care-i
mai tare, Shakira sau Kylie Minogue?
Blaise, c\ci a[a-i spuneam, [i nu se su-
p\ra, sus]inea c\ Shakira, faz\ la care,
evident, era `n mare eroare. A doua po-
veste se putea `nt`mpla foarte u[or, `n
c\minul P5, unde l-am dus pe creatorul
noii dezordini amoroase ca s\ le facem
une blague studentelor de la Francez\.
Blagu� a mers, s\ fi v\zut cum le-a picat
fa]a fetelor c`nd s-au trezit cu Bruckner
`n camer\! Numai c\ nici vorb\ de or-
gii, Blaise era at`t de trist c`nd a v\zut `n
ce condi]ii tr\iesc studen]ii români, `nc`t,
la un moment dat, `n timp ce vorbea cu
admiratri]ele, am crezut c\ o s\ izbuc-
neasc\ `n pl`ns. {i am hot\r`t s\ ne c\r\m
din c\min, mai ales c\ paznicul ne-a dat
afar\.

Seara a continuat `n clubul Blackout
care, a� dracului potriveli, s\rb\torea un
an de la `nfiin]are, iar patronul era mare
fan al ecriwriterului. {i asta n-a fost tot:
dup\ un sfert de or\, au ap\rut vreo
cin[pe actri]e fran]uzoaice, frumoase [i
chiar cu subsuorile rase, fane, cum altfel,
ale meseria[ului. Lucr\rile congresului
coordonat de Pascal Bruckner au con-
tinuat, subiectul de discu]ie fiind, de data
asta: care fat\ din club are s`nii mai
jolieutiful? {i tot a[a p`n\ diminea]\.

De fapt, ce-am vrut eu s\ spun cu
povestea de mai sus? P\i, nimic. Doar
c\ mi-am adus aminte c\ ori de c`te ori
m\ `nt`lnesc cu frate-miu, acesta `mi
zice, exasperat, c\ `n ultima vreme
aproape toate cronicile de teatru `ncep
cam a[a: �M\ plimbam `ntr-o sear\ prin
centrul Londrei cu Peter (Brook � n.m.)
[i cu Silviu (Purc\rete � n.m.) [i dis-
cutam despre rolul absen]ei `n sceno-
grafia contemporan\. La un moment dat,
Peter m\ `ntrerupe: Marina, vezi tu...�.

Prin urmare, eu de ce s\ nu?

P.S.: L-am invitat [i pe poetul
O. Nimigean la cheful cu Bruckner.
Ovidiu mi-a dat urm\torul r\spuns pe
mail: �Dane, as veni, dar s-a nimerit
ca tot azi sa am o intilnire cu Beigbeder
la Trei Sarmale. Ramine sa ne vedem
miine la Motor, sa depanam impresii�.

Din ciclul: Oameni pe care i-am cunoscut. ~nt`lniri esen]iale

Chef cu Bruckner

Fetele din c\minul P5 s-au ar\tat mai primitoare cu Pascal Bruckner
dec`t Mitropolitul Daniel



Vesela dansului
contemporan
Mats Ek e un fel de �t\tic� al dansului contemporan. Cu alte
cuvinte, o marc\ `nregistrat\. Un domn `n v`rst\ de 60 de ani care
a revolu]ionat discursul dansului [i s-a jucat de-a v-a]i
ascunselea cu opere fundamentale, reinterpret`ndu-le inteligent:
Giselle, Lacul lebedelor etc. Un creator de limbaj novator [i un
formator de [coal\. Un tren-s\geat\ pentru dansul contemporan.
A debutat `n 1973 al\turi de Compania suedez\ Cullberg Ballet,
care `[i desf\[oar\ activitatea cu succes `nc\ din anii �60. Din
1985 p`n\ `n 1993 a fost director artistic al Companiei Cullberg
Ballet, c\reia i-a dat o identitate [i o direc]ie.

~nt`lnirile JTI au reu[it s\ aduc\ Cullberg Ballet � certificat al ga-
ran]iei nelimitate de profesionalism � `n România. Cele trei spec-
tacole prezentate pe 2 [i pe 3 decembrie la Teatrul Na]ional din
Bucure[ti au demonstrat nivelul tehnic impecabil al dansatorilor
[i inventivitatea conceptului coregrafic de ansamblu. ~n primele
dou\ (Empty House de Johan Inger [i Aluminium de Mats Ek), re-
cuzita clasic\ a fost trambulina de pe care au sprintat �gurile de
aer� contemporane, iar cel de-al treilea (Negro con Flores) a fost
vizibil marcat de sintaxa dansului contemporan (fragmentare, re-
peti]ie voit\, astenizare etc.).

~n Empty House, cuplurile s`nt, de fapt, [tampile ale singur\-
t\]ii. Pozi]ia �face to face� e aproape mereu ha[urat\. Intersec-
t\rile s`nt puncte de separare. Johan Inger opteaz\ pentru triun-
ghiul unu-doi-mai mul]i tocmai ca s\ accentueze singur\tatea
fiec\ruia. Agita]ia nu e dec`t un motor de suprafa]\. Cu c`t dan-
satorii acoper\ mai multe unghiuri ale scenei, cu at`t retragerea
`n ei `n[i[i e mai puternic\. Empty House e spectacolul labirintu-
lui `nstr\in\rii. Al plafonului [i podelei, `ntre care singur\tatea c`[-
tig\ teren.

~n Aluminium, Mats Ek jongleaz\ cu o vesel\ la `ndem`na
oricui. Farfuriile [i linguri]ele s`nt manevrate de dansatori cu o
dexteritate uluitoare. Materialul obiectului [i materialul corporal
intr\ `n ecua]ia intimit\]ii trupului cu �buc\t\ria� lui exterioar\.

Farfuriile aranjate ini]ial pe mas\ unele peste altele s`nt `m-
pr\[tiate rapid pe podea, scena amintind de cea din Othello, re-
gizat de Andriy Zholdak, `n care tensiunea se sparge `n zeci de
cioburi. Mats Ek surprinde excelent zigzagul static-dinamic. Me-
sele s`nt `mpinse din ce `n ce mai repede de dansatori dintr-o
parte `n alta a scenei, cre`nd o trepida]ie halucinant\.

Negro con Flores e conceput ca o pat\ de lumin\ `n `ntuneric
sau invers. Ca o lantern\ care se stinge [i se aprinde cu intermi-
ten]e.

Pulverizarea mi[c\rilor robotice, sacadate, [i coresponden]a
planurilor diferit ritmate (p\[irea `n relanti, aproape somnambu-
lic\, sau, dimpotriv\, dezl\n]uirea exploziv\) ]in de o tehnic\ a
contrapunctului gradat\ ca la carte. La Inger, `ntunericul [i lu-
mina nu s`nt `n opozi]ie, ci s`nt st\ri senzoriale care curg una `n
cealalt\. S`nt momente de fric\, de bucurie [i de eliberare, `n
care corpurile stau la p`nd\ sau `[i caut\ echilibrul.

Concrete]ea e driblat\ cu o aten]ie extraordinar\ pentru
abstractizare, care `[i are suportul `n cel mai banal gest. ~n jocul
cu lampa, transformat\ `ntr-o adev\rat\ minge de volei, care se
rote[te `n cerc [i apoi taie spa]iul pe diagonal\, sau `n buchetul
de trandafiri `nfip]i `n podea. Negro con Flores puncteaz\ gravi-
ta]ia obiectelor `n jurul corpurilor, `ntr-o perfect\ armonizare a rit-
mului corporal cu cel muzical, a sonorit\]ilor zg`riate (ai senza]ia
c\ auzi la un moment dat un ac de pick-up care scrijele[te dis-
cul) cu mi[c\rile mecanice. ~n Negro con Flores, corpul turbion
[i corpul robotic se provoac\ unul pe cel\lalt. Apropierea [i `n-
dep\rtarea de sursa de lumin\ e excelent explorat\.

Obiectele, asemenea corpurilor, au un traseu foarte bine
stabilit. {i un target clar: s\ te fac\ s\ sim]i pe pielea ta lumina sau
`ntunericul.

De[i m\ str\dui s\ urm\-
resc presa scris\ [i cea
vorbit\ din str\in\tate,

n-am v\zut p`n\ acum nici unul
dintre concertele Festivalului
�George Enescu� difuzate de
vreun post de radio clasic sau pe
canalul Mezzo, cu care eram a-
menin]a]i de organizatorii de la
Bucure[ti. Un singur ecou, de-
spre care n-a[ fi vorbit dac\ nu
mi se f\ceau repro[urile pome-
nite mai sus. Nicolas d�Estienne
d�Orves, care se prezint\ ca scri-
itor, ziarist la �Figaro Maga-
zine� [i la �Figaro Madame�,
critic la �France Musique�, `[i
scria impresiile `n num\rul pe
luna noiembrie al revistei �Clas-
sica/ Répertoire� sub titlul vesel
(pentru el) Enescocorico. Omul
m\rturisea cinstit c\ a plecat de
la Paris cu un cli[eu/ ecua]ie:
�România, egal [apca lui Ceau-
[escu, plus micii acordeoni[ti,
ho]i de buzunare de pe linia a 4-a
de metrou (pe ruta Poarta Clignan-
court-Poarta Orléans), plus su-
r`sul lui Dracula `n norii car-
patici�. Dup\ spusele lui, odat\
ajuns `n România [i-a scos din
cap aceste cli[ee. {i ce a v\zut
`n schimb? C\ �dup\ 40 de ani
de dictatur\ socialist\ ]ara e bine
ruinat\�, c\ �se pare c\ dom-
ne[te o sete de via]\, de cu-
noa[tere, o stare gurmand\ gene-
ralizat\...�. {i, mai constat\ cri-
ticul, �la limit\, acest Festival
�George Enescu� este pentru
bucure[teni ocazia de a tr\i ma-
rile ore ale comunismului, fiindc\
se poate vorbi cu adev\rat de
intoxicare�.

Pentru criticul onorabilelor
reviste pariziene, �România ar
trebui s\ se felicite c\ are un
panteon muzical a[a de redus,
fiindc\ atunci c`nd se decid s\-[i
celebreze singurul compozitor
na]ional, lucrurile se transform\
`n propagand\�. Amar\ consta-
tare! Aproape s\ m\ `ntreb [i
eu: ceva pozitiv nu a v\zut a-
cest invitat ilustru cu nume aris-
tocratic? Ba da! {i o spune:
�s\ m\rturisim c\ muzica de ca-
mer\ româneasc\ (Myriam Marbe
[i Anatol Vieru), `n aleasa sal\
a Ateneului, mi-a permis s\ `n-
chei cu pl\cere o noapte `nce-
put\ `n avion�. Cam aici se
`ncheie [i complimentele, fiindc\
altfel �a[a-zisa sal\ mare de
concert a ora[ului (Sala Mare a
Palatului) este, de fapt, o hal\ a-
troce de congrese, cu 4.000 de
locuri, sonorizat\ monstruos: se
auzea mai pu]in Brahms [i mai
mult horc\ielile lui Hélčne Gri-
maud, care p\rea s\ scuipe `n
microfonul ei. Cocorico!�.

Nici un respect pentru efor-
turile organizatorilor români, ba
nici m\car s\ men]ioneze c\ a
fost o edi]ie special\ a festi-
valului, la aniversarea de 50 de
ani de la moartea lui Enescu. S\
nu-i fi spus nimeni? Ce-o avea
ziaristul francez cu noi? Cine
i-o fi pl\tit drumul? Or fi fost [i
al]i ziari[ti str\ini a[a de �in-
toxica]i�? S\ fie de vin\ vreun
complot str\in, de teapa antiro-
mânismului? Nu `ndr\znesc s\
duc g`ndul mai departe... Vorba
titlului rubricii din �Classica/
Répertoire�: Mon oeil! Punct
[i de la cap\t!

Nu mai ]in minte ce buget o
fi avut Festivalul �George E-
nescu�, dar nu cred s\ fi fost
departe de suma oferit\ de un
necunoscut la licita]ia de la So-
theby a partiturii reg\site a �Ma-
rii Fugi� beethoveniene: peste
1,9 milioane de dolari. Am `n-
ceput povestea `n num\rul tre-
cut, logic e s-o [i `nchei. A[a-
dar, ce [i-a adjudecat fericitul
cump\r\tor al partiturii care, `n
parantez\ fie spus, din 1839 `n-
coace a mai fost scoas\ la v`n-
zare de [apte ori, pentru a a-
junge `n proprietate american\,
se pare, `n 1890. Ei bine, un
�extraordinar manuscris de lu-
cru�, spun cei de la Sotheby,
scris cu cerneal\ maro [i nea-
gr\, cu adnota]ii cu toc [i creion
ro[u, parte corecturi de tipar, pe
h`rtia cu zece portative muzi-
cale, unele prelungite p`n\ la
marginea ei de c\tre com-

pozitor. Beethoven a f\cut mii
de [ters\turi, corecturi, revizu-
iri, uneori r\z`nd at`t de ad`nc
h`rtia, p`n\ la a face mici g\uri
`n ea. Peste original au fost li-
pite mai multe pagini, altele au
fost alipite cu ajutorul unor si-
gilii de cear\, iar `ntr-un loc,
Beethoven a ad\ugat chiar [i
digita]ia pentru pian la patru
m`ini. Transcrip]ia pentru pian
era legat\ `n volum cu prima
edi]ie publicat\ a capodoperei,
dedicat\ �cu cea mai profund\
venera]ie Alte]ei Sale Imperiale &
Regale, eminentului Monsenior,
Cardinalul Rudolf Arhiduce de
Austria, Prin] de Ungaria [i Bo-
emia etc. etc.�.

Nu e de mirare c\ muzico-
logii to]i au fost `n admira]ie.
R\m`ne de v\zut acum dac\ e-
minentul ultim cump\r\tor le va
permite s\ studieze manuscrisul
beethovenian.

Mihaela  MICHAILOV

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

Mats Ek surprinde excelent zigzagul
static-dinamic

Bohuslav Martinu la Paris, `n anii c`nd a compus primul trio
pentru coarde al c\rui manuscris a fost recent reg\sit

Amestecate. Punct
[i de la cap\t
Greu s\ fii ziarist c`nd nimic nu pare s\ fie cum trebuie. Un
instrumentist de-al nostru stabilit `n str\in\tate m\ `ntreab\
u[or agresiv de ce oare presa vorbe[te doar de copiii
str\zii, de gripa aviar\, de ho]i, [i nu de lucrurile cele bune
ce se petrec `n România. �Chiar [i despre }iriac�, mi se
aducea argumentul-surpriz\ din partea unuia din breasla
muzicii. Evident, cuno[tin]a mea nu se `ntreab\ ce fel de
imagini reflect\ oglinda româneasc\. Sau dac\ presa e
aceea care ar trebui s\-[i asume misiunea nec\jitelor
noastre institu]ii [i institute culturale.

{i fiindc\ v\ vorbesc
despre manuscrise [i
descoperiri s\
amintesc [i bucuria de
dat\ recent\ a
muzicologilor cehi de
la Institutul de studii
�Bohuslav Martinu� din
Praga. Unul dintre ei,
`n c\utarea partiturii
baletului La Revolte,
compus de Martinu `n
anii 1920, petrecu]i la
Paris, a telefonat
Bibliotecii Regale
Daneze. Biblioteca era
`n posesia partiturii
c\utate, dar [i a unui
manuscris

neidentificat, pe care
s-a oferit s\-l
expedieze `n copie
colegilor cehi. �Am
c\zut de pe scaun
v\z`ndu-l�, declara
directorul Institutului
�Martinu�
s\pt\m`nalului �Prague
Post�, �este o
descoperire major\�.
Manuscrisul era, `n
fapt, cel al primului Trio
de coarde al
compozitorului, o pies\
crezut\ p`n\ acum
pierdut\. Trioul a fost
c`ntat `n premier\ la
Paris `n 1924, iar un

an mai t`rziu `n
Cehoslovacia. Apoi,
partitura a disp\rut,
asemenea altora, cele
mai multe r\t\cite, `n
lungul lui exil. Martinu
a lucrat cu nu mai
pu]in de 17 edituri.
Fericirea cehilor e
ne`nchipuit\ [i trioul a
fost interpretat
duminica trecut\ ca
supliment surpriz\ la
�Zilele Bohuslav
Martinu�. La a 11-a
edi]ie, s\rb\torirea lui
Martinu nu a mai luat
anul acesta forma unui
festival, din lips\ de

fonduri. Muzicologii
institutului d\deau `ns\
o alt\ explica]ie,
spun`nd c\ programul
a fost mai pu]in
ambi]ios, ei
devot`ndu-[i `ntregul
timp alc\tuirii unei edi]ii
complete a lucr\rilor lui
Martinu. Edi]ia ar urma
s\ ajung\ la... 106
volume. Punct [i de la
cap\t.

{i m\ `ntrebam, `n
naivitatea mea, fiindc\
tot ne pl`ngea ziaristul
francez c\ avem un
patrimoniu muzical at`t
de redus, ce frumos ar

fi s\ avem [i noi un
institut m\car,
preocupat de
publicarea unei edi]ii
critice a partiturilor fie
[i numai enesciene.
Numi]i-l cum vre]i,
poate �Dinu Lipatti�,
poate �Clara Haskil�,
poate �Anatol Vieru�,
numai cercet\ri s\ fac\
[i s\ publice partiturile
lips\. Naive g`nduri, de
acord, c`nd un profesor
de la Cluj `mi spunea
c\ nici m\car h`rtie cu
portative nu poate g\si
`n libr\rii. Punct.



Scriu pe genunchi, `n
autocarul care trebuie s\ ne
duc\ la hotel. Mai e un sfert
de or\ p`n\ la miezul nop]ii
(p`n\ `n 4 decembrie) [i o
jum\tate de or\ de c`nd s-a
terminat ceremonia de
decernare a Premiilor
Academiei Europene de
Film. Ne-au dat afar\ urgent
din sala restaurantului de pe
l`ng\ Arena din Berlin, care
ne-a fost �press lounge�.
Acolo aveam conexiune
gratuit\ la Internet, acu�
trebuie s\ m\ conectez
singur\, la hotel. Sper s\ m\
descurc cu GPRS-ul.

Invita]ii s`nt la mas\. Parc\ asta
s-a a[teptat toat\ seara. Cere-
monia a fost regizat\ (de Pepe
Danquart) ca o nefericit\ para-
lel\ la un festin. O �cr\pelni]\�
european\, o mas\ tov\r\[eas-
c\. ~nainte de ceremonie, Wim
Wenders, pre[edintele Academiei
Europene de Film, treb\luia cu
[or]ul printre buc\tari, t\ia sa-
lamul [.a.m.d. Pe scen\ nu s-a
putut ab]ine s\ nu spun\ c\, de
fapt, cartofii pr\ji]i vin din
Belgia, c\ �hamburger� are la
r\d\cin\ cuv`ntul Hamburg. Cine
urca pe scen\ pentru a `nm`na
un premiu nu venea cu m`na
goal\, ci cu c`te un platou pe
care `l a[eza pe o mas\ acope-
rit\ cu un cear[af alb. Sir Sean
Connery, care a primit un pre-

miu pentru `ntreaga carier\, a
strecurat o ironie la adresa orga-
niz\rii [i p\rea cel mai norm\lu]
dintre cei care au urcat pe scen\.

Recunosc, s`nt ofticat\ c\
Moartea domnului L\z\rescu
n-a luat nici un premiu, nici m\-
car pentru scenariu, dac\ ne

g`ndim c\ premiul de regie tre-
buia s\-l ia un regizor cunoscut.
Dar la scenariu a fost preferat\
o produc]ie despre palestinieni
care se detoneaz\. Mai mult
pentru poveste/ tem\ cred c\ a
fost premiat Paradise Now dec`t
pentru scenariu. În plus, era
singura lui nominalizare [i m\
g`ndesc c\ era corect politic s\
nu fie s\rit. Altfel, nu e un film
r\u, dar nu mai bun ca filmul
lui Puiu. Presim]ea Cristi Puiu c\
nu ia premiu. N-a ]inut s\ vin\
la Berlin. Spunea c\ prea s`nt
al]ii care trebuie s\ primeasc\
premiu. A fost prezent numai co-
scenaristul R\zvan R\dulescu.
Nu [tiu dac\ [i cine dintre cei
12 membri români ai Academiei
Europene de Film a venit la Berlin.

Urm\rit\ din sala presei,
printre spanioli care vorbeau
tare [i fotografi care m`ncau sup\
p`n\ li se desc\rcau pozele [i
c\lcau pe fire, ceremonia mi s-a
p\rut scurt\ [i banal\. Nici un
discurs r\sun\tor, nici un sta-

tement, nici un scandal. Or-
chestra Simfonic\ Flamand\ a
c`ntat, ni s-au ar\tat ni[te fil-
mule]e (�postcard�) din vreo
patru ]\ri, s-a f\cut o trecere `n
revist\ a filmelor nominalizate,
au fost omagia]i Humbert Bal-
sam [i Fassbinder (nelipsita
Hanna Schygulla), ministrul
Culturii din Germania a vorbit
vreo 10 minute f\r\ traduc\tor,
Sean Connery i-a tras la un
moment un cot nevestei s\-i
spun\ nu [tiu ce (cel mai uman
gest pe care l-am v\zut seara
asta) [.a.m.d. Wim Wenders a
`ncercat s\ fac\ ni[te glumi]e,
dintre care cea mai reu[it\ nu-i
apar]inea. Spunea c\ atunci c`nd
a venit Jacques Chirac `n vizit\
la Berlin, n-a vrut s\ spun\ �Ich
bin ein Berliner� [i a spus (deh,
patriotismul) �Ich bin ein Pa-
riser�. Iar �Pariser� `nseamn\,
`n argou, �prezervativ�.

{i-am `nc\lecat pe-o [a, [i
m`ine vin `n ]\ri[oara mea, la
parizerul meu.

! Pe 3 decembrie s-au acordat la Berlin
Premiile Academiei Europene de Film pe
anul 2005. 

! A 18-a edi]ie a consacrat succesul filmului
austriac Caché de Michael Haneke, dup\
premiile de la Cannes. Acesta a primit
cinci distinc]ii: Filmul European al anului,
premiile pentru cel mai bun regizor, cel
mai bun actor [i cel mai bun monteur,
precum [i Premiul FIPRESCI. 

! I-a urmat, dup\ num\rul de premii, filmul
german (o dezam\gire pentru mine),
Sophie Scholl � The Final Days de Marc
Rothemund, care a primit trei premii:
pentru cea mai bun\ actri]\, [i, respectiv,
dou\ premii Jameson People � pentru
regie [i cea mai bun\ actri]\. 

! Nominalizat la dou\ categorii, regizor [i
scenariu, filmul lui Cristi Puiu, Moartea
domnului L\z\rescu, n-a primit nimic.

! La categoria cel mai bun regizor a fost
preferat consacratul Haneke, iar la
scenariu, unde era mai de a[teptat ca Puiu
s\ c`[tige (fie ca [i compensa]ie pentru
regie), a pierdut `n fa]a lui Paradise Now.

! Din acest an, sistemul de vot s-a
democratizat, ceea ce a f\cut ca ]\rile cu
cei mai mul]i membri `n Academie s\ poat\
introduce un film na]ional direct `n selec]ie.

Michael Haneke la Cannes,
unde i s-a decernat premiul

pentru regie
pentru

�acela[i�
Caché

Iulia  BLAGA a

CRONIC| DE FILM
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Coldplay s`nt considera]i v`rful de lance al
unei invazii britanice pe scenele muzicale din
SUA. ~n aceast\ var\ au lansat un al treilea
album, X&Y, pentru care trupa a lucrat 18
luni. Despre Coldplay se spune c\ �lucrurile
au mers ridicol de bine�, `ncep`nd cu albumul
A Rush of Blood to the Head (2002). Pentru
a-[i `nnoi stilul, s-au inspirat din plin din
Kraftwerk, Pogues [i Radiohead.

X&Y este primul album pe care Coldplay l-a
lansat simultan pe mai multe pie]e. Solistul
Chris Martin a explicat titlul ca o referin]\ la
momentele din existen]a sa de zi cu zi: �Fie-
care zi este pentru mine un amestec de opti-
mism [i pesimism, `n cele mai acute forme�.
Asta reprezint\ X&Y.

~n afara influen]elor pe care le-am pomenit,
Martin i-a mai enumerat [i pe David Bowie
sau Brian Eno. Albumul include [i piesa Till
Kingdom Come, compus\ de Coldplay special
pentru Johnny Cash.

Chris Martin a `ncadrat forma]ia Coldplay
`n genul soft-rock: �Tot ceea ce `nso]e[te ce-
lebritatea unei trupe nu ofer\ cel mai s\n\tos
mediu de crea]ie, a[a c\ am `nchiriat un studio
micu] din nordul Londrei. Ne-am `ntors la
ceea ce f\ceam la `nceputul carierei cu numai
c`teva instrumente [i am c`ntat rock... m\ rog,
nu rock, soft rock�.

Piese  u[urele  ce  cap\t\  ecouri  majore

Tot pentru a nu uita de unde au plecat, cei de
la Coldplay au prefa]at turneul de promovare
al noului album cu o serie de concerte `n clu-
buri mici: �Acolo nu ai cum s\ te ascunzi `n
spatele unei mari produc]ii... e[ti doar tu [i
publicul...� Martin a recunoscut c\ primele
concerte din aceast\ serie au fost proaste...
�dar trebuia s\ pornim de undeva...�.

~ntr-o cronic\ a concertului pe care trupa
l-a sus]inut `n septembrie 2005 la pavilionul
Nissan de la Stone Ridge, autorul sceptic re-
marca, printre altele, c\ muzica despre care se
poate spune c\ `l face pe Elton John s\ par\
Black Sabbath sun\ cu totul altfel atunci c`nd
este c`ntat\ de mii de spectatori: �Atunci c`nd
s`nt `nghi]ite [i scuipate `napoi de peste 20.000
de spectatori, piesele u[urele pe care le inter-
preteaz\ Chris Martin cap\t\ ecouri majore�
(�Washington Times�).

R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

�For]a trupei st\ `n simplitatea pieselor [i `n talentul de a
induce st\ri melancolice... Orice probleme ai avea, po]i s\
le transpui direct `n piesele lor. Aproape `n oricare pies\.
G\se[ti nu neap\rat empatie, ci un refren care `]i
modific\ starea de spirit� � newsday.com.

Britanicii care i-au �`nmuiat� pe americani

Ceremonia decern\rii Premiilor Academiei Europene de Film � de la fa]a locului

Ghici cine vine la cin\?
Caché de Michael
Haneke a primit cinci
trofee la aceast\
edi]ie a Premiilor
Academiei Europene
de Film

~nainte de ceremonie, Wim
Wenders treb\luia cu [or]ul
printre buc\tari



S\ presupunem c\ ne af\m `n anul 2015 [i
s`ntem interesa]i s\ vedem care este
contextul artistic `ntr-unul dintre
ora[ele universitare din România.
De la orice institu]ie cultural\,
agen]ie de turism, cluburi
pentru tineri ori
cinematografe, po]i lua
gratis ghidul lunar al
galeriilor de art\. ~n
afar\ de cele c`teva
galerii de art\
comercial\, `n
general mo[teni-
toarele vechilor
galerii ale Uniunii
Arti[tilor Plastici
dup\ reorganizarea
acestei institu]ii din
2008, po]i vizita cele
dou\ centre artistice
unde, pe l`ng\ expozi]iile
unor arti[ti români [i
str\ini, mai po]i alege s\
vezi un film de cinematec\ ori,
dac\ e[ti interesat s\ afli cum ai
putea s\ `]i faci implanturi tehnologice
`n corpul t\u, s\ participi la workshop-ul
de la laboratorul media.

�Acum mai bine de 25 de
ani, c`nd ap\rea volumul
De-a Puia Gaia, el re-
prezenta pentru literatura
român\ un gest inedit, din
mai multe puncte de ve-
dere�, afirm\ editorul Delia
Oprea. �Genul poli]ist-
comic, chiar dac\ a exis-
tat `n literatura român\
(mai ales `ntre cele dou\
r\zboaie mondiale), era

doar la nivelul unor pro-
duc]ii de serie, repede
uitate. Vlad Mu[atescu
deschide un gen care `n
Fran]a, de exemplu, prin
Frédéric Dard [i al s\u
comisar San Antonio,
d\duse una dintre cele
mai populare [i citite
«serii negre». Un comic
de limbaj f\r\ precedent
face ca textul s\ fie o

savuroas\ incursiune `n
descoperirea unor noi te-
ritorii � uneori chiar prin
`nc\lcarea unor tabu-uri
lingvistice.�

�Am f\cut aceast\
incursiune pentru c\ prin-
cipalul aspect inedit al
romanului De-a Puia Gaia
este tocmai acest comic,
un comic mai degrab\
lingvistic�, spune Delia

Oprea. �Cuv`ntul nu mai
este doar o piatr\ `ntr-o
construc]ie, ci devine el
`nsu[i o mic\ lume, care
explodeaz\ ca o super-
nov\, dar una special\, a
c\rei materie stelar\ este
r`sul.�

Volumul poate fi des-
c\rcat gratuit, `n format pdf,
la adresa Editurii LiterNet,
http://editura.liternet.ro.

~n zona central\ a ora[ului, pe
l`ng\ centrele comerciale care `[i
schimb\ aspectul exterior la fie-

care 3-4 ani, po]i vedea [antierul [i
planurile noului Muzeu de Art\ Con-
temporan\, o cl\dire avangardist\,
conceput\ de un colectiv de arhitec]i
suedezi [i care va deveni noul sim-
bol cultural al ora[ului `n 2017, c`nd
va fi terminat\. La marginea ora[u-
lui, `n vechea zon\ industrial\ de pe
timpul comunismului, vei putea vi-
zita atelierele tinerilor arti[ti care
tr\iesc acolo `ntr-o comunitate bo-
em\, dar foarte critic\ fa]\ de sis-
temul de finan]are a artei. Mul]i
dintre arti[ti prefer\ s\ tr\iasc\ din
munci sezoniere sau din ajutorul
social care le acoper\ doar necesit\-
]ile de hran\ [i chirie dec`t s\ fac\

lucr\ri de art\ comerciale [i sper\
ca `n viitor s\ poat\ ob]ine una dintre
bursele de crea]ie oferite de centrele
artistice ori de departamentul cul-
tural al Prim\riei. Arta lor este una
critic\, asumat independent\ [i `n o-
pozi]ie cu arti[tii care, exprim`ndu-se
`n forme contemporane, s`nt foarte
aten]i la cerin]ele pie]ei sau la cri-
teriile de selec]ie pentru proiectele
de art\ public\.

C`teva  `ntreb\ri  pentru  cititorii
acestui  articol

La cea mai important\ galerie de
art\ comercial\ a ora[ului au loc
vernisaje `n prima s`mb\t\ din lun\,
prilej pentru colec]ionarii de pic-
tur\, sculptur\ [i fotografie, de

altfel, prosperi oameni de afaceri,
avoca]i ori brokeri, pentru a se `n-
t`lni [i a discuta despre afaceri [i
politic\. La vernisaje particip\ ade-
sea [i unii colec]ionari occidentali,
`n special, din Italia, Spania [i Aus-
tria, dar [i din Ucraina, o ]ar\ cu
statut special, `n curs de aderare la
Uniunea European\, acolo unde Ro-
mânia a fost primit\ `n anul 2008.

Aceast\ simulare ar putea
continua [i cu descrieri mult mai
rafinate, dar prefer s\ formulez
ni[te `ntreb\ri la care ar putea r\s-
punde cititorul acestui articol: care
va fi structura fondurilor publice des-
tinate sus]inerii produc]iei artis-
tice? Care vor fi criteriile de selec-
]ie a proiectelor? ~n ce m\sur\ fon-
durile vor sus]ine arta critic\ [i

necomercial\, care, de obicei, este
[i incomod\? C`t de mult se vor
dezvolta institu]iile artistice din Ro-
mânia `n urm\torii zece ani, av`nd
`n vedere c\ `n perioada de dup\ in-
tegrarea `n Uniunea European\ ma-
joritatea fondurilor vor fi alocate
pentru dezvoltarea infrastructurii,
modernizarea agriculturii, investi]ii
`n armat\, reforme din educa]ie,
s\n\tate [i administra]ie?

Ideea acestui articol mi-a venit
dup\ ce am citit o bro[ur\ editat\ de
IASPIS, o prestigioas\ institu]ie ar-
tistic\ din Stockholm, care face o pre-
dic]ie asupra politicilor culturale [i
asupra modalit\]ilor de finan]are pu-
blic\ a artei `n 2015, `n mai multe
]\ri europene.

Sorin  STOICA

LIBERUL  ARBITRU

Un nou `nceput politic
pentru Emil Constantinescu

Echipat `ntr-un halat foarte dichisit, tu[ind u[or [i
plimb`ndu-se g`nditor prin buc\t\ria `n care b\l-
tesc vagi vapori de cafea, Emil g`nde[te. Din c`nd
`n c`nd, se deplaseaz\ p`n\ la fereastr\, se spri-
jin\ de caloriferul care `l arde abia sim]it [i oftea-
z\ printre cutele perdelei. La mas\, Ciuvic\ a[teapt\
ceva cu un instrument de scris `n m`n\. Tu[e[te
spre a nu mai fi ignorat. Se gr\be[te, e mai t`n\r,
cuget\ Emil ca pentru sine. Are, nu se [tie de ce,
o privire trist-`n]eleg\toare, de[i pare c\ nici o mare
revela]ie nu l-a iscodit recent. Ciuvic\ nu are nici
el de unde s\ [tie c\ presupusa depresie nu vine
de la vreun g`nd p\c\tos, ci de la faptul c\, la o
alt\ fereastr\, privirea lui Emil a dat peste acela[i
cet\]ean impertinent care `l sc\l`mb\ie atunci c`nd
el, fostul pre[edinte, `i apare `n raza vizual\. ~n-
chide fereastra. Mai bine a[a. Nesim]itul a[a obi[-
nuie[te, `i mai strig\ [i tot felul de m\sc\ri. M\car
s\ nu le aud\. Nu le aude.

Se `ntoarce `n sf`r[it, `[i drege vocea [i-l `n-
treab\ pe Ciuvic\, dac\ el mai ]ine minte c\ a fost
c`ndva pre[edinte, lider regional. ~]i aminte[ti, nu?
C`nd `i vorbeam la televiziune lui Manolescu cu
Nicky [i el admitea ca un boier. M\i, b\iete, m\i!
devine tandru. ~l m`ng`ie u[or pe cre[tet. Apoi se
`nfoaie, ziceam c\ facem o strategie, nu? Pentru c\
ai v\zut [i tu cum e cu \[tia.

Se a[az\ moale `n spa]iul dintre aragaz [i
masa pe care zac r\sturnate c`teva pahare `mbro-
bonite, proasp\t sp\late. C`teva `ncerc\ri nere-
u[ite de a se a[eza picior peste picior. N-are nici
loc suficient pentru atare demers, care se las\
doar cu niscai g`f`ituri [i o renun]are cinstit\. Ciu-
vic\ se face c\ munce[te. Mugur! Se r\suce[te Emil
mar]ial la 90 de grade [i nevralgia intercostal\ `l
s`c`ie din nou. Pip\ie nervul rebel [i repet\: Mugur,
tu ai memorie, c`nd am jucat noi cu Irlanda, `n �97
sau �98?

Divaga]iile astea `l deranjeaz\ vizibil pe t`n\r.
Se moaie a `nduplecare, zicea]i ceva de o stra-
tegie�. Io am fost pre[edinte, m\i, b\iatule! Io
am strategia foarte clar conturat\, s\ [tii! {i dup\
o pauz\ mustr\toare, timp `n care piciorul st`ng
l-a `nc\lecat `n sf`r[it pe dreptul: �97 sau �98?
Doar ai fost [ef de cabinet!� �97! vine un r\s-
puns mai degrab\ la plesneal\. Ei, plesne[te [i
Emil masa, atunci a `nceput declinul, m\i b\ia-
tule! Ciuvic\ se scarpin\ nervos, perplex.

Un deget ridicat de Emil promite dezv\luirea.
Voi mai punea]i de-o miu]\ `n spate la Cotroceni.
Dac\ tot stau st`lpii \ia de la V\c\re[ti nefolosi]i,
nu e r\u! Nu e r\u s\ faci mi[care. {i-ntr-o zi, c`nd
m\ uitam la voi, nu mai [tiu care [u[otea]i, dar [u-
[otea]i s\ v\ aud eu. Ce-ar fi s\ mearg\ Milic\ la
S\ftica acum, c`t s`nt b\ie]ii `n cantonament, s\
ia o b\[ic\, dou\-trei jonglerii pe l`ng\ Gicu]\ Hagi
[i s\ vezi sondaje� C\ Milic\, a[a-mi spunea el,
le are domne, artist!

A fost o eroare, Mugure! Io [i c`nd eram mic
st\team numai ̀ n poart\! Normal c\ n-am f\cut mare
br`nz\! O artrit\ mai veche [i� m-am `mpiedicat.
O e-roa-re! {i declinul ulterior, cu securi[tii care�!
Inevitabilul declin! Mai `nt`i trebuia s\ m\ l\sa]i [i
pe mine la `naintare. Un meci-dou\, c\ nu v\ ce-
ream cine [tie ce. Atunci aveam capital electoral
[i mai pierdeam vremea cu fotbalul. Ei bine, nu
era pierdere de vreme. Poporul nu iart\. Nu [tii
fotbal, te-a taxat, m\i b\iatule! S\ vezi ce strig\
nenorocitul \sta de vecin la mine, b\, nici fotbal
nu [tii s\ joci! De aici `ncepe orice strategie.
De-aia zic, Mugure, voi c`nd mai merge]i la o mi-
u]\? Stau la ap\rare�
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Pove[ti din viitor



Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Dolphin
friendly
De c`tva timp, m-am
resemnat la g`ndul c\, oric`t
de atent\ a[ fi `n timpul
cump\r\turilor, nu pot s\ [tiu
niciodat\ exact ce bag `n co[.
Nu pentru c\ societatea de
consum ar conspira `n fiecare
zi `mpotriva inocentelor mele
interese de cump\r\tor, ci pur
[i simplu din cauz\ c\ nici
m\car simpla conserv\ de ton
nu e `ntotdeauna doar de ton.
O bun\ prieten\ din Cluj mi-a
dezv\luit, acum c`teva luni,
un mare secret: unele
conserve s`nt �dolphin
friendly� [i altele nu. Adic\
unele firme pescuiesc de-a
valma ([tiin]ific, fenomenul se
cheam\ �by-catch�) ton,
delfini, balene [i al]i pe[ti[ori
nevinova]i (nu vreau prin asta
s\ spun c\ tonul ar fi vinovat
[i de aia `l m`nc\m). Rezult\
c\ `n conservele care nu s`nt
prietenoase se pot g\si urme
de delfini sau de balene. {tiu,
e `ngrozitor. Firmele �friendly�
pun la cale tot felul de
metode prin care s\ evite
prinderea cetaceelor
(ultrasunete, schimbarea
materialului din care e f\cut\
plasa) [i `[i scutesc
cump\r\torii de surprize
nepl\cute. V-am spus toate
astea numai ca s\ fi]i un
cump\r\tor prevenit.

A[a cum, dac\ s`nte]i
cumva femeie, trebuie s\ [ti]i
c\ exist\ locuri de munc\
�woman friendly� (nu m-am
obosit s\ cercetez `n ce
const\ afacerea asta),
moschei, conferin]e, hoteluri,
programe educa]ionale [i
companii aidoma. Dac\ nu
s`nte]i femeie, probabil c\ v\
`ntreba]i unde v\ pute]i
petrece un sejur la b\i (spa
vreau s\ zic) care s\ fie �man
friendly�. Dac\ s`nte]i p\rinte,
sigur v\ intereseaz\ un anuar
cu toate locurile din lume
�child friendly�, de la cafenele
p`n\ la muzee [i piscine. Iar
dac\ ave]i un mic Bubico,
`mbr\cat `n h\inu]\ `n carouri,
de care nu v\ pute]i desp\r]i
nici m\car `n concediu,
probabil c\ s`nte]i la curent cu
hotelurile �dog friendly�.
România poate p\rea de
multe ori destul de unfriendly,
dar trebuie m\car s\ v\
bucura]i c\ p\m`ntul e planeta
cea mai prietenoas\ din tot
universul, c\ p`n\ [i
r\zboaiele la noi pot fi
friendly, la fel [i filmele de
groaz\, politica, Michael
Jackson (nu m\ pot ab]ine: el
e �child friendly�!),
publicitatea, comuni[tii cu fa]\
uman\ [i viru[ii de pe
Internet. E o chestiune de
perspectiv\.
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Anna Gavalda a debutat
`n 1999, cu volumul de
nuvele A[ vrea s\ m\

a[tepte cineva undeva, distins,
un an mai t`rziu, cu Le Grand
Prix RTL-Lire. Odat\ cu pu-

blicarea `n 2003 a roma-
nului O iubeam, t`n\ra
scriitoare francez\ a `n-
ceput s\ provoace isterie
pe pia]a literar\. Volumul
s-a v`ndut, `n doar opt
luni, `n 250.000 de exem-
plare [i aproape c\ nu
exista publica]ie francez\
de gen care s\ nu aib\
cronici sau comentarii po-
zitive.

Radiografie
a  Parisului  contemporan
~n scurt timp, Gavalda a de-
venit un brand al literaturii
feminine, iar cititorii a[tep-
tau un nou roman al fran-
]uzoaicei care declara c\
scrie `n fiecare diminea]\ li-
teratur\ pentru �adul]ii ce
trebuie trezi]i din somn�. ~m-

preun\, publicat `n luna martie
a anului 2004, avea s\ confirme

nu numai for]a scriitoarei, ci [i
talentul �inepuizabil�, cum scria,
la acea vreme, revista �Lire�.

O poveste din Parisul zilelor
noastre aduce fa]\ `n fa]\ patru
personaje principale, un t`n\r a-
ristocrat, o t`n\r\ pictori]\ f\r\
ad\post, o bunic\ pe punctul s\
abandoneze lupta cu via]a [i un
chelner lipsit de maniere, pla-
s`ndu-le `n acela[i spa]iu. F\r\ a
avea neap\rat ceva `n comun, cei
patru se g\sesc `n fa]a situa]iei �
tipic\ ora[elor cosmopolite [i
vie]ii moderne � de a locui
`mpreun\, de a se descoperi re-
ciproc, fie din curiozitate, fie din
nevoie, fie din constr`ngere.

Dialogurile alerte, colorate,
expresive, relevante pentru con-
turarea fiec\rui portret, �mon-
teaz\�, de-a lungul celor 600 de
pagini, nu doar biografii perso-
nale, ci [i o adev\rat\ radiogra-
fie a Parisului contemporan. La-
tura sentimental\ nu e deloc ne-
glijat\, c\ci Anna Gavalda stre-
coar\ [i `n acest roman scene
pline de tandre]e, insinuat\ `n
capacitatea (ulterior descope-
rit\) a personajelor de a-i accepta
pe ceilal]i, de a-[i d\rui iubirea
[i de a urma, neap\rat `mpreun\,
un traseu al cunoa[terii.

Umorul e combinat cu duio-
[ia, ironicul cu tandre]ea, triste-
]ea cu franche]ea, iar rezultatul
este un nou roman Anna Gavalda
`n topul celor mai c\utate c\r]i
ale momentului `n Fran]a, pe lista
bestsellerurilor din Europa.

Romanul a ap\rut, `n 2005,
[i `n România, `n colec]ia �Bi-
blioteca Polirom�.

�Alexandria Libr\rii� a `n]eles c\
libr\riile comunic\ `n propriul spa]iu
[i o comunicare profesional\
`mpreun\ cu loca]ia `n sine a libr\riei,
designul interior [i exterior,
semnalistica, ambientul [i, nu `n
ultimul r`nd, prezen]a unor librari
preg\ti]i [i pasiona]i care pot oferi
informa]ii competente, contribuie la
atragerea unui num\r mare de clien]i
care s\ revin\ mereu [i mereu.
Re]eaua de libr\rii �Alexandria� s-a
extins [i `n municipiul Ia[i prin
inaugurarea, la mijlocul lunii
decembrie, a unui nou punct de lucru.
Situat\ pe strada Alexandru
L\pu[neanu nr. 21, noua libr\rie `[i
va `nt`mpina viitorii clien]i cu o
bogat\ gam\ de produse de birotic\
[i papet\rie, carte din toate domeniile
de la peste 100 de edituri, jocuri [i
juc\rii, jocuri PC [i PS2, casete video,
muzic\ [i filme.

~ntr-un spa]iu de peste 300 mp,
organizat\ `n regim de autoservire
pentru ca viitorii clien]i s\ aib\
posibilitatea de a r\sfoi, de a atinge,
de a alege, noua libr\rie din Ia[i se
va `ncadra `n standardele prev\zute
de manualul de identitate al firmei.
Peste 200 de mp vor fi aloca]i
raionului carte, unde clien]ii vor g\si
c\r]i de specialitate, beletristic\,
ghiduri turistice, manuale, h\r]i, c\r]i
pentru copii [i adul]i [i vor fi pu[i la

curent cu ultimele nout\]i ap\rute pe
pia]\.

Departamentul multimedia va fi [i
el prezent cu o gam\ larg\ de
produse. Aici se va g\si muzic\
româneasc\ [i interna]ional\ de toate
genurile [i pentru toate gusturile
(clasic\, nout\]i, colinde, etc.) de la
majoritatea caselor de discuri. Se vor
g\si, de asemenea, jocuri pe
calculator pentru toate categoriile de
v`rst\ [i reviste de toate genurile.

Produsele de papet\rie nu vor
lipsi, calitatea fiind la loc de cinste
prin promovarea unor m\rci de
renume pe pia]a intern\ [i
interna]ional\. ~n ceea ce prive[te
raionul de juc\rii, Mo[ Cr\ciun `[i va
putea umple sacul f\r\ efort,
varietatea [i calitatea acestor
produse satisf\c`nd cele mai exigente
gusturi.

~n toate investi]iile f\cute pentru
amenajarea [i aprovizionarea noului
punct de lucru s-a ]inut cont `n
primul r`nd c\ produsele [i serviciile
oferite se adreseaz\ unor clien]i
exigen]i, ce nu fac compromisuri `n
ceea ce prive[te calitatea acestora.

Libr\ria �Alexandria� din Ia[i este
doar un `nceput, firma sucevean\
aflat\ `ntr-o continu\ extindere
inten]ion`nd s\ mai deschid\ [i alte
puncte de lucru at`t `n municipiu, c`t
[i `n alte ora[e din jude].

De ce nu mor libr\riile...
Pentru c\ �Alexandria Libr\rii� nu le las\ s\ moar\. Pentru c\, spre
deosebire de alte foste centre de libr\rii jude]ene care nu au adoptat o
strategie de dezvoltare a afacerii, prefer`nd s\ nu investeasc\ `n
modernizarea spa]iilor de]inute, firma sucevean\ a investit mult `n imagine
`ncep`nd cu anul 2004 [i a modernizat [i informatizat cele 20 de libr\rii pe
care le de]ine `n jude]ele Suceava [i Bac\u, devenind lider pe pia]a din
Moldova `n ceea ce prive[te retailerii.

Romanul ~mpreun\ a fost
ecranizat de celebrul regizor
francez Claude Bérri.

�Nu-mi plac obiectele [i, cu at`t mai mult, nu `mi place s\
le posed. Tot ce ]ine de norocul [i for]a mea vine din capul
meu. Singurele lucruri care m\ fac, `ntr-adev\r, s\ visez?
Ele s`nt at`t de luxoase, `nc`t nu mi le pot permite sau
oferi. Ele se numesc «spa]iu» [i «timp».� � Anna Gavalda

Presa francez\ vorbe[te despre o nou\ senza]ie a literaturii
feminine. Volumul ~mpreun\ a fost tradus `n 36 de limbi [i
s-a v`ndut `n peste 200.000 de exemplare. Scriitura Annei
Gavalda � o romancier\ de 35 de ani � face s\-i tremure
b\rbia francezului (aparent de ne`nduplecat) Frèderic
Beigbeder (�~mi tremur\ b\rbia de emo]ie. Gavalda e o
scriitoare imens\, pentru c\ intr\ `n mintea personajelor [i
le las\ s\ vorbeasc\�) [i st`rne[te reac]ii euforice constante
pe pia]a literar\ european\ (�Nara]iunea Annei Gavalda
este, `nainte de toate, formidabil de simpl\, de o subtilitate
aproape magic\� � �Le Parisien�). (Ana-Maria Onisei)

Anna Gavalda,

C\l\torii `n literatura feminin\


