
�M-a[ fi bucurat s\ tr\iesc
`ntr-o ]ar\ `n care celebr\ s\ fie
Oana Pellea, nu Gigi Becali�
Interviu cu criticul de film Alex. Leo {erban

�~ntoarcerea
huliganului� � cartea
anului `n Spania

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

1.50 lei

ROMÂNII E DE{TEP}I:
�Manele pentru mase� de
Radu Pavel Gheo, pag. 3

LA LOC teleCOMANDA:
�Concert pentru plag\
deschis\ `n Bum minor�
de Alex Savitescu, pag. 5

Un dosar de George Onofrei `n PAGINILE 10-11
�Scrisoare pentru melomani� de Victor Eskenasy `n PAGINA 13

NNrr..  5588  ��  77-1133  iiaannuuaarriiee  22000066  ��  SS||PPTT||MM~~NNAALL  RREEAALLIIZZAATT  DDEE  EEDDIITTUURRAA  PPOOLLIIRROOMM  {{II  ��ZZIIAARRUULL  DDEE  IIAA{{II��  ��  AAPPAARREE  SS~~MMBB||TTAA  ��  EE-MMAAIILL::  ssuupplliimmeenntt@@ppoolliirroomm..rroo

Cea mai controversat\
pies\ de teatru
din 2005, reeditat\
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Dragoste [i bani,
[oricei [i motani

Crezi sau nu `n ea, zodia
te urm\re[te toat\ via]a
ta! Bun\oar\, toate
balan]ele o vor duce
foarte r\u cu banii anul
acesta. Este clar, calculat
cu o precizie de ecua]ie
de gradul n, scrie
negru-pe-alb `n ceruri,
iar pentru cei mai pu]in
`nzestra]i, `n horoscop.

Un interviu cu Norman Manea `n PAGINA 3

E[ecurile. Realiz\rile. Previziunile

Ce ne preg\tesc pentru 2006
[efii institu]iilor de cultur\

�M-a[ fi bucurat s\ tr\iesc
`ntr-o ]ar\ `n care celebr\ s\ fie
Oana Pellea, nu Gigi Becali�
Interviu cu criticul de film Alex. Leo {erban

Un interviu de Alex Savitescu `n PAGINILE 8-9

�Nu cred c\ un film precum Moartea domnului L\z\rescu
ar fi putut fi f\cut acum 20-30 de ani. Nu `mi dau seama
cum ar fi fost s\ fie a[a. ~n orice caz, s`ntem undeva `n
urm\, [i nu pe harta cinematografiei mondiale. Cum
spunea [i Peter Greenaway recent, nu exist\m `n acest
teritoriu; mult\ lume s-a indignat, dar el spunea, de fapt,
un adev\r.�

250 de ani dup\ Mozart
Probabil c\ nu exist\ nume de
compozitor mai popular ast\zi dec`t
Mozart, dup\ cum nici mai fals\
impresie c\ toat\ lumea `i cunoa[te
muzica. Cui nu-i sun\ familiar Eine
kleine nacht musik, nu? Dac\ nu
altfel, m\car ca sunet de apel pe
telefonul mobil. {i cine nu [tie de
Recviemul [i via]a lui dup\ filmul lui
Milo� Forman, Amadeus? Chiar dac\
filmul este o fic]iune...

Bombomania

Mihaela Michailov despre
dramaturgii ru[i contemporani 

`n PAGINA 12

�Coolturisme� de M\d\lina Cocea `n PAGINA 4

Adrian Iorgulescu, ministrul
Culturii [i Cultelor

Horia-Roman Patapievici,
pre[edintele Institutului
Cultural Român

Eugen Simion, pre[edintele
Academiei Române



Florin L\z\rescu, semnatarul
rubricii permanente �Trimisul
nostru special�, [i reporterul
R\zvan Chiru]\ se num\r\
printre c`[tig\torii concursului
de scenarii de film de
televiziune organizat de TVR.

~n cadrul concursului de scenarii de film de
televiziune, organizat de TVR, scriitorul
ie[ean Florin L\z\rescu a c`[tigat la
categoria �Serial�, cu proiectul Tineri [i ne-
lini[ti]i. Cunoscut ca romancier [i scenarist
al Animat Planet (serial difuzat pe Antena 1),
precum [i din rubrica s\pt\m`nal\ pe care o
semneaz\ `n �Suplimentul de cultur\�, Flo-
rin L\z\rescu a impresionat juriul TVR cu
scenariul scurtmetrajului Lampa cu c\ciul\,
care face parte din proiectul Tineri [i neli-
ni[ti]i.

De asemenea, reporterul R\zvan Chiru]\
a c`[tigat la categoria �sitcom�, al\turi de
Gabriel Bejan, Ada Dumitrescu, Alex V\r-
zaru, cu scenariul pentru 601.

~n componen]a comisiei de evaluare a
proiectelor s-au aflat profesioni[ti din afara

[i din interiorul TVR: Florin Iaru, Con-
stantin Chelba, Tudor C\lin Zarojanu, Ni-
coleta Mocanu [i Andrei Gorzo. Criteriile
de selec]ie a proiectelor au ]inut cont,

printre altele, de originalitatea subiectului
[i a temei propuse, precum [i de felul `n
care au reu[it s\ reflecte via]a cotidian\ din
România.

~n luna februarie,
directorii institu]iilor de
cultur\ din subordinea
Ministerului Culturii [i
Cultelor (MCC) numi]i
`nainte de 2003 vor fi
supu[i unei evalu\ri.
Ace[tia vor trebui s\
prezinte proiecte de
management
performante pentru a
r\m`ne `n func]ie.

�~n cursul lunii februarie expir\
termenul de gra]ie, `n care di-
rectorii numi]i `n institu]iile
publice de cultur\ cu cel pu]in
doi ani `nainte de apari]ia Ordo-
nan]ei 26 din 2005 privind con-
tractul de management au avut
vreme s\ se g`ndeasc\ asupra
unui proiect de management�, a
declarat Virgil Ni]ulescu, secre-
tar de stat `n MCC, `ntr-o con-
ferin]\ de pres\ sus]inut\ la
sf`r[itul anului trecut la Sibiu.
�~n consecin]\, directorii vor
avea posibilitatea ca `n jurul da-
tei de 19 februarie s\ depun\
proiectele lor de management la
autoritatea tutelar\, care este Mi-
nisterul Culturii [i Cultelor. ~n
momentul `n care vom avea
acest proiect de management,
vom putea s\ lu\m o decizie `n
consecin]\�, a mai precizat Ni]u-
lescu.

MCC a anun]at `nc\ din var\
c\, `ncep`nd din 2006, condu-
cerea institu]iilor publice de cul-
tur\ va fi selectat\ numai pe
baza unor concursuri de proiecte
manageriale. Secretarul general
al Ministerului Culturii, Delia
Mucic\, a explicat atunci c\

�`nainte angajarea se f\cea pe
baz\ de concurs, interviu sau
examen, f\r\ s\ se specifice `n
nici un fel con]inutul respectivei
evalu\ri. Potrivit noului contract
de management, candidatul tre-
buie s\ se documenteze [i s\
realizeze un proiect managerial,
`n care s\ propun\ liniile prin-
cipale de dezvoltare ale institu-
]iilor culturale�. MCC a preci-
zat c\ prin acest act normativ se
`ncearc\ eliminarea directorilor
care nu au demonstrat perfor-
man]e manageriale la institu]iile
pe care le conduc.

{efii  au  fost  deja  anun]a]i

Proiectele de management pre-
zentate de candida]i vor fi ela-
borate pentru o perioad\ de mi-
nimum trei ani [i de maximum
cinci ani. Dup\ fiecare an se va
evalua activitatea celui angajat,
pentru a se constata `n ce m\-
sur\ au fost atinse obiectivele

din proiectul managerial. Proiec-
tele de management ale candi-
da]ilor trebuie s\ cuprind\: di-
versificarea ofertei culturale a
institu]iei, cunoa[terea [i satis-
facerea nevoilor culturale ale
comunit\]ilor `n care `[i desf\-
[oar\ activitatea respectiva in-
stitu]ie, promovarea experimen-
tului [i a inova]iei, dezvoltarea
competen]elor profesionale ale
personalului din subordine etc.

Evaluarea candida]ilor se va
realiza de c\tre comisii alc\tuite
din speciali[ti `n management
cultural sau `n domeniile `n care
`[i desf\[oar\ activitatea institu-
]iile publice de cultur\ pentru
care se organizeaz\ concursul.

{efii tuturor institu]iilor pu-
blice de cultur\ au fost deja a-
nun]a]i de prevederile acestui
act normativ, `ns\ noile preve-
deri nu `i vor afecta pe cei care
s`nt la conducerea respectivelor
institu]ii de mai pu]in de 24 de
luni.

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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Planul B
2006 ne-a adus, de la debutul s\u, primele semnale ale unui altfel
de r\zboi rece, cel al gazului. De ast\ dat\, denumirea este mai
pu]in metaforic\. ~n cazul de fa]\, r\zboiul rece ne provoac\, deo-
camdat\ ca eventualitate la care nimeni nu vrea s\ se g`n-
deasc\, frisoane de frig. Sigur, asta dac\ ne limit\m la percep]ia
imediat\, a cet\]eanului obi[nuit, care, `nainte de a se g`ndi la
consecin]e macroeconomice, este `ngrijorat de flac\ra de la ara-
gaz sau, `n ultima vreme, de la centrala proprie.

Dar nu at`t problema, altfel u[or rezolvabil\, dintre Rusia [i
Ucraina este `n m\sur\ s\ `ngrijoreze. Ci reac]ia cumva n\uc\ a
]\rilor din Uniunea European\. Germania s-a trezit abia acum
dependent\ de aceast\ surs\ de gaz �`n mod neglijent�, `n Marea
Britanie se pune brusc problema c\ �nimeni nu [tie cine va con-
duce Rusia peste 10 sau 15 ani�, `n timp ce Silvio Berlusconi
constat\ c\ Italia �trebuie s\ reconsidere energia atomic\�. {i
a[a mai departe.

Dincolo de substratul sau lipsa de substrat a unor declara]ii,
surprinde faptul c\ politicienii Europei au reac]ionat de parc\ abia
acum [i-au reamintit de existen]a Rusiei [i de puterea pe care
acest stat o de]ine `nc\. Surprinde [i, `n egal\ m\sur\, deran-
jeaz\. Pentru c\ noi, cei ce aspir\m la intrarea `n Uniunea Euro-
pean\, pe care am admirat-o [i o admir\m p`n\ la idolatrie, cu
politicienii ei cu tot, nu ne-am putut `nchipui p`n\ acum c\ lor le
poate sc\pa ceva. C\ [i ai lor s`nt supu[i gre[elilor. Mai cu seam\,
c\ ei s`nt capabili s\ ignore poten]ialul european (sau antieu-
ropean) al Rusiei [i s\ `i lase acesteia un instrument at`t de
important de negociere sau, poate, de [antaj. F\r\ s\ ne infor-
m\m prea mult, ne-am imaginat, dac\ vreodat\ ne-a dat prin
minte s\ ne imagin\m, c\ Europa are deja un Plan B, [i nu a[teapt\,
ca românii de pild\, s\ se g`ndeasc\ la o asemenea variant\
doar c`nd pericolul sun\ la u[\.

Probabil `ns\ c\ Europei `i lipsesc `nc\, prins\ `n chestia asta
(n\sc\toare de dispute [i ofusc\ri politice) numit\ extindere, nenu-
m\rate Planuri B. Ceea ce ar trebui s\ fie un semnal [i pentru
politicienii români. Anume c\, dincolo de toate celelalte planuri
bine puse la punct care ne includ sau ne exclud, ar trebui s\ fim
ceva mai aten]i [i la propriile strategii, care includ sau exclud
Uniunea European\. La propriile Planuri B, despre care Româ-
nia nu mai vorbe[te de mul]i ani [i, probabil, la care nici nu se
mai g`nde[te. Asta n-ar `nsemna defel o `ndep\rtare de Europa,
ci, dimpotriv\, un fel de poli]\ de asigurare pentru unele pro-
grame europene. De care, f\r\ doar [i poate, avem mare ne-
voie; dar mai avem nevoie [i de o minte limpede româneasc\ `n
spatele lor, una care, de ce nu?, s\ le observe eventualele hibe,
erori sau, pur [i simplu, lipsuri. Altfel spus, ne este esen]ial\
aderarea la Uniunea European\, dar nu ar trebui s\ fim depen-
den]i sut\ la sut\ de g`ndirea politic\ european\, a[a cum par s\
fie politicienii români.

~ntre momentul c`nd am `nceput articolul [i cel al ultimului s\u
paragraf, �r\zboiul gazului� dintre Rusia [i Ucraina s-a `ncheiat
deja, cu un fel de armisti]iu. Interesele prea mari au reglat, deo-
camdat\, jocul. Dar Rusia, orice ar fi, a ie[it, dup\ mult\ vreme
de umbr\, `nving\toare. Pentru c\ `ngrijor\rile, `n lansarea c\-
rora aceast\ mare ]ar\ s-a ar\tat `ntotdeauna specialist\, au fost
readuse `n scen\. Pentru noi, al\turi de aceste `ngrijor\ri, au
ap\rut (sau, cred, ar fi necesar s\ apar\) altele. Dac\ vom [ti s\
le transform\m `ns\ `n precau]ii [i s\ construim politic pe baza
acestor precau]ii, ele se pot transforma ̀ n propriile noastre Planuri
B. Ceea ce ar `nsemna o [ans\ `n plus dat\ istoriei noastre de a
nu se mai afla, ca mai mereu, `n siajul altor istorii.

Cultur\ scris\ cu strategie schimbat\ `n 2006

Ministerul Culturii inten]ioneaz\ s\ modifice Legea 186 din
2003, privind promovarea culturii scrise, dorind s\ implice [i
Institutul Cultural Român, Fondul Cultural Na]ional [i autori-
t\]ile publice locale [i centrale `n editarea de carte [i achizi]ia
de c\r]i [i reviste pentru bibliotecile publice.

~n noua strategie a MCC, Institutul Cultural Român (ICR)
are un rol important `n sus]inerea [i promovarea culturii scrise
`n str\in\tate. Astfel, ICR va acorda sprijin financiar pentru
traducerea [i editarea `n str\in\tate de c\r]i [i publica]ii cultu-
rale [i pentru organizarea unor evenimente precum festivaluri,
t`rguri, saloane, expozi]ii de carte, pres\ [i multimedia. De ase-
menea, noul proiect de lege vizeaz\ [i alocarea de fonduri de
c\tre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Educa]iei [i Cer-
cet\rii [i Institutul Cultural Român, pentru achizi]ionarea [i ex-
pedi]ia de c\r]i [i publica]ii culturale, pentru biblioteci ale comu-
nit\]ilor române[ti, ale institutelor culturale române[ti [i ale
lectoratelor de limb\ [i civiliza]ie româneasc\ din str\in\tate.

Florin L\z\rescu (st`nga) [i c`[tig\torii de la categoria �sitcom�:
Alexandru V\rzaru, Ada Dumitrescu, Gabriel Bejan, R\zvan Chiru]\

Ministerul Culturii �amenin]\�

directorii din subordine cu evaluarea
Reeditare a
Evangheli[tilor
la CARTEA
ROMÂNEASC|

CARTEA ROMÂNEASC|
va reedita luna aceasta
piesa de teatru care a
st`rnit o adev\rat\ furtun\
mediatic\ la sf`r[itul anului
trecut: Evangheli[tii de
Alina Mungiu-Pippidi. S-a
discutat mult pe marginea
spectacolului, `ns\ pu]ini
s`nt aceia care chiar au
v\zut piesa regizat\ la
Ateneul ie[ean de Beno`t
Vitse sau au citit textul
publicat de Unitex `n 1993
(dup\ ce Evangheli[tii a
primit Premiul UNITER
pentru cea mai bun\ pies\
româneasc\ a anului
1992).

Edi]ia din 2006 a
Evangheli[tilor apare cu o
Addenda consistent\. Alina
Mungiu-Pippidi r\spunde
criticilor primite la sf`r[itul
anului trecut `ntr-un amplu
interviu acordat Emiliei
Chiscop special pentru
acest volum (o parte din
acesta va ap\rea `n cur`nd
[i `n �Suplimentul de
cultur\�). Regizorul Beno`t
Vitse explic\ de ce nu va
monta niciodat\ o slujb\
sau un parastas. Va mai fi
publicat\ o scurt\ istorie a
reac]iilor Bisericilor
Ortodox\ [i
Romano-Catolic\, precum
[i un consistent dosar de
pres\ alc\tuit din
fragmente ale celor mai
interesante articole ap\rute
`n pres\ (`ntre altele,
pozi]ii semnate Mircea
Dinescu, Mircea Mih\ie[,
Nicolae Manolescu [i
Theodor Baconsky).

Secretarul de stat Virgil Ni]ulescu le-a pus g`nd r\u directorilor
�neperforman]i� din fruntea institu]iilor de cultur\

Doi dintre colaboratorii �Suplimentului de cultur\�,
c`[tig\tori ai concursului de scenarii lansat de TVR



! Romanul celui mai
tradus scriitor din
literatura român\
contemporan\ a fost
desemnat cartea
str\in\ a anului de
c\tre prestigiosul
cotidian spaniol �La
Vanguardia�

! Ap\rut `n 2003 la
Editura Polirom,
~ntoarcerea
huliganului a fost
tradus de Joaquín
Garriós, cel mai
important traduc\tor
de literatur\ român\
`n Spania, noul
director al Institutului
Cervantes din
Bucure[ti

Ana-Maria Onisei
�~ntoarcerea huliganului a fost
pentru mine o aventur\ prin care
am `ncercat s\ recuperez tre-
cutul�, declara Norman Manea
`ntr-un interviu publicat de �Caf-
feEuropa� cu prilejul lans\rii
romanului El regreso del Hu-
ligan. ~n traducerea lui Joaquín
Garriós, noul director al Institu-
tului Cervantes din Bucure[ti,
~ntoarcerea huliganului a fost
desemnat\, `n luna decembrie a
anului trecut, �Cartea anului�,
la categoria �C\r]i str\ine�, de
c\tre ziarul �La Vanguardia�,
unul dintre cele mai importante
cotidiene spaniole.

Volumul, publicat `n 2003 la
Editura Polirom, `n colec]ia
�Fiction Ltd.�, este una dintre
c\r]ile cu notorietate mondial\,

cunosc`nd un succes remarcabil
`n Statele Unite ale Americii,
Germania sau Anglia. ~ntoar-
cerea huliganului va fi tradus\,
`n cur`nd, [i `n Fran]a. Astfel,
Norman Manea continu\ s\ fie

cel mai tradus scriitor din lite-
ratura român\ contemporan\,
c\r]ile sale fiind publicate ([i re-
cenzate elogios) `n nu mai pu]in
de 15 limbi. Din opera lui
Norman Manea, la Editura Poli-

rom au mai ap\rut: Plicuri [i
portrete (2004), Fericirea obli-
gatorie (2005), Despre clovni:
Dictatorul [i Artistul (2005),
Anii de ucenicie ai lui August
Prostul (2005).

Radu  Pavel GHEO
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Manele pentru mase
Manelele indigneaz\ popula]ia cult\. Manelele s`nt subculturale.
Manelele nu reprezint\ sufletul poporului român. Manelele s`nt
o pegr\ care trebuie exterminat\, cenzurat\, eliminat\, eradicat\,
m\i tat\! Numai c\ deocamdat\ s`nt doar o pegr\ foarte-foarte
ascultat\.

Nu am de g`nd s\ spun acum c\ manelele s`nt o form\ de
muzic\ de calitate, fiindc\ nu s`nt. S`nt muzic\ de consum. Dar
de larg consum. Dac\ am asculta cu aten]ie `n jur, am descoperi
c\ ele circul\ `n mai toate mediile sociale. La dou\zeci de ma[ini
din care se ascult\ muzic\, `n cel pu]in cincisprezece se aud
manele. Vara mahalalele r\sun\ numai de ritmuri vali-vijelioase
[i de vocea Copilului-Minune. ~n satele române[ti, depozite ale
cumin]eniei [i `n]elepciunii p\m`ntului, numai doctorul [i `nv\-
]\torul � eventual � nu pun muzica tare, s\ se aud\ pe toat\ uli]a
cum s`nt du[manii [i ce-ar face nu [tiu cine cu Mercedesul ultimul
tip [i cu tipele cu buricul gol. ~n orice sondaj pe teme muzicale
manelele ocup\ primul loc `n preferin]ele românilor. {i atunci?

Atunci, l\s`nd u[or nasul mai `n jos, spre realitate, ar fi bine
s\ studiem fenomenul `n loc s\-l ignor\m dispre]uitor, pe motiv
c\ nu este reprezentativ pentru sufletul neamului românesc, [i
s\ vedem ce semnific\ maneaua [i succesul ei. Sau ceea ce numim
generic �manea�, fiindc\ termenul unificator acoper\ zeci de genuri
muzicale, `mprumutate fie `ntre l\utari, fie de la muzica maha-
lalelor sau din folclorul tradi]ional ori de mahala al popoarelor din jur.

Primul fapt greu de `nghi]it, dar foarte adev\rat, e acela c\
maneaua e reprezentativ\ pentru România, cel pu]in ̀ n momentul
istoric prezent. A[ zice chiar c\ e reprezentativ\ pentru sufletul
balcanic contemporan (cu aceea[i rezerv\: c\ atunci c`nd spu-
nem �manea�, vorbim despre nenum\rate stiluri de muzic\ de consum
cu inflexiuni populare ori l\ut\re[ti, fie ele române[ti, s`rbe[ti,
grece[ti ori turce[ti). C`nd c`nt\re]ii de manele scot disc dup\
disc [i ele se v`nd ca p`inea cald\, iar la concerte vezi feti[cane
isterizate, cu lacrimi curg`ndu-le pe obraji, cum mai vezi la istori-
cele concerte rock cu Beatles sau Rolling Stones, gospodine
extaziate, tineri must\cio[i recit`nd, cu priviri `nd`rjite, �Au-au-au,
du[manii...�, domni burto[i ̀ nfiora]i de patima c`ntecelor... ei, ̀ n cazul
\sta nu mai po]i vorbi de un fenomen marginal [i nerepre-
zentativ. La ora actual\ nereprezentativi s`ntem noi, c`rtitorii care
ascult\m (sanchi!) Enescu, Bach, Duke Ellington sau Maria T\nase.

Mai merit\ remarcat [i faptul c\ manelele nu ocup\ exclusiv �
ci doar domin\ � spa]iul preferin]elor muzicale ale românilor.
}\ranii nu v\d nici o contradic]ie `ntre pasiunea pentru manele
[i pasiunea pentru muzica popular\ tradi]ional\ � fie ea regio-
nal\ sau na]ional\, impus\ prin televiziunea na]ional\ sau prin
prestigiul local. ~n Banat, de exemplu, se ascult\ la gr\mad\
maneli[ti [i c`nt\re]i populari locali, dar [i din alte zone. Andreea
Voica sau Nicoleta Voica, Tiberiu Ceia [i Vasile Conea, Sofia Vico-
veanca, fra]ii Petreu[ [i Nicolae Furdui-Iancu... dar [i Carmen
Trandafir, Vali Vijelie, Florin Salam ori Gu]\, regele manelelor.

Se ascult\ manele [i muzic\ pop româneasc\, manele [i
muzic\ popular\ tradi]ional\, manele [i valsuri sau c`ntece de
pahar, manele [i muzic\ indian\. A[a se distinge, `ncet-`ncet, [i
o bucat\ de explica]ie pentru succesul manelelor: maleabilitatea
lor, toleran]a de care pomeneam [i abilitatea de a se modela
rapid dup\ gusturile contemporane. Acesta e marele atu al
c`nt\re]ilor de manele: ei c`nt\ muzica popular\ a epocii `n care
tr\iesc. Nu muzica reprezentativ\ a na]iei, nici �folclorul � valoare
peren\�, ci aceea cu impact imediat la un public pe care ma-
neli[tii [i-l cunosc bine. Nerestrictive, manelele se insinueaz\ peste
tot [i nu prin decrete sau �ac]iuni de asanare� `n stil bol[evic pot
fi `mpiedicate s\ se propage.

A[adar, nu v\ `ngrijora]i! Sau `ngrijora]i-v\! Maneaua nu dis-
pare. Oricum, dup\ cum am zis, nici nu-i manea. Poate `i d\m
c`ndva alt nume.

�~ntoarcerea huliganului� de Norman
Manea � cartea anului `n Spania

Cum
�s-a
produs�
aceast\
carte?

Editorul
[i pri-
etenul

meu a-
merican

Roger Straus ([eful Editurii Farrar, Straus,
Giroux) m-a somat s-o scriu; el a insistat
c\ aceasta trebuie s\ fie noua mea carte,
cartea exilului meu american. Am `nt`m-
pinat multe dificult\]i `n scrierea ei: is-
toria era dureroas\, trebuia s\ aleg mo-
mente esen]iale dintr-o via]\ deja lung\,
mi-a trebuit mult timp p`n\ i-am g\sit
structura narativ\. �Stilul este omul�... dar
stilul probeaz\, `n cazul unui scriitor, au-
tobiografia sa. Scriitura este marca bio-
grafiei sale esen]iale.

A]i tr\it sub presiunea unui stat
poli]ist. S-a n\scut literatura din
aceast\ suferin]\?

Adev\rata literatur\ trece dincolo de
nepl\cerile conjuncturale ale existen-
]ei. Asta nu `nseamn\ c\ via]a sub o-
presiune [i cenzura nu au influen]\
asupra g`ndirii [i scrisului. ~ndr\z-
nesc s\ cred c\ `n c\r]ile mele citi-
torul poate g\si o viziune mai ge-
neral\ asupra destinului uman,
asupra iubirii [i tr\d\rii, mor]ii [i

visului, c\ ar putea descoperi `n ele [i
umor, [i ironie, uneori chiar [i o luminoa-
s\ candoare.

Ca român, evreu, adversar al
fascismului [i comunismului, unde
v\ este patria?

~n limb\, limba român\. Am luat limba
cu mine, precum melcul `[i ia casa, limba
este refugiul unde vechiul [i noul meu eu
continu\ ne`ncheiatul dialog.

Considera]i c\ v-a]i realizat opera
literar\ esen]ial\?

Simt presiunea timpului � m\ v\d adesea
ca un copil care descoper\ c`t de multe
mai are de f\cut [i timpul zboar\ prea re-
pede. Sculptorul român Brâncu[i spunea
c\ un artist care nu mai este copil, e mort.
S`nt acum un copil v`rstnic, dar cred c\
nu am pierdut intensitatea infantil\ a scri-
sului.

Interviu ap\rut `n cotidianul
�La Vanguardia�, cu prilejul decern\rii
premiului �Cartea str\in\ a anului 2005� `n
Spania pentru El regreso del Huligan de
Norman Manea

�Refugiul meu este limba român\�



{tiu c\ vestea este pu]in r\su-
flat\, dar am nevoie de un �intro�
puternic: am trecut `n 2006. {i
dac\ [tirea nu v-a tulburat deloc,
am o rezerv\ mult mai �[oc�:
toate balan]ele o vor duce foarte
r\u cu banii anul acesta. Este
clar, calculat cu o precizie de
ecua]ie de gradul n, scrie negru-
pe-alb `n ceruri, iar pentru cei
mai pu]in `nzestra]i, `n horoscop.

Horoscopul anului 2006
este lectura obligatorie
pentru `nceputul lunii

ianuarie. Nu exist\ revist\ �de
larg consum� care se respect\,
lucioas\ sau nu, pentru adoles-
cen]i, c\]ei sau mame, lunar\ sau
s\pt\m`nal\,
care s\ nu
fi publicat
a[a ceva. aa
Nu aaaaa

exist\ domni[oare cu lenjerie de
brand, coafeze cu permanent,
tineri cu geci portocalii, [oferi
de maxi-taxi cu adida[i de `n-
locuitor, familii middle-class care
`[i fac cump\r\turile o dat\ pe
s\pt\m`n\ de la hypermarket (prin
supermarket se `n]elege acum
un fel de chio[c mai mare al
cartierului) � `n fine: nu exist\
nimeni care s\ fi fost confruntat
cu tenta]ia �Afl\ aici [i acum
cum stai cu dragostea [i banii `n
2006!� [i s\ nu se fi l\sat is-
pitit. De s\n\tate se intereseaz\
doar cititoarele din categoria co-
afeze cu permanent [i bunicii.

Crezi sau nu crezi `n ea,
zodia te urm\re[te toat\ via]a.
O duzin\ de reviste cu fete ano-
rexice pe copert\ `]i prezic vii-
torul cu o senin\tate de invidiat
(�M`ine ve]i pleca `ntr-o c\l\-
torie de neuitat�), ghid`ndu-se
doar dup\ intervalul lunar `n care
doctorul te-a adus la lumina spi-
talului. Pe chat, `ntre necunos-
cu]i, culoarea ochilor, `n\l]imea,
greutatea, cartea preferat\ (sau,
ca s\ nu fim eliti[ti, melodia
preferat\ de pe ultimul album al
lui Gu]\) r\m`n doar detalii mar-
ginale, de neglijat; prima `ntre-
bare este mereu: �Ce zodie
e[ti?�, �Balan]\!�, �Nasol, s`nt
Scorpion, nu ne potrivim, mai
vb.� sau �Perfect, s`nt Pe[ti. Ai
webcam?�.

Cunosc persoane extrem de
serioase care, `nainte s\ emit\ o
p\rere despre oricine, trebuie s\

cunoasc\ nu doar zodia, ci [i
ascendentul. Asta cu ascenden-
tul e o chestie teribil\: e[ti
privit cu un imens respect nu-
mai pentru simpla `ntrebare:
�Bun. Berbec � Berbec. Dar `n
ce zodie ai ascendent?�. Ai
clas\, ai cuno[tin]e, e[ti semi-
ini]iat. {i, `n plus, e foarte u[or
de aflat, undeva pe Yahoo As-
trology, primul link pe dreapta.

Dac\ vrei s\-]i afli viitorul
(cum stai cu dragostea [i banii)
c`t mai precis, trebuie s\ mai ]ii
seama [i de urm\toarele acceso-
rii ale sor]ii, care vin odat\ cu
apari]ia ta pe p\m`nt: zodiacul
chinezesc (2006 este anul c`i-
nelui �prin excelen]\, un prieten
de n\dejde. Este loial [i devotat,
bl`nd [i `n]eleg\tor�), zodiacul
florilor, zodiacul culorilor [i bio-
ritmul. Iar de la horoscop mai
exist\ anumite derivate: parfu-
moscopul (afli ce parfum ]i se
potrive[te `n func]ie de zodie),
sexoscopul (nu este nevoie de
explica]ie) [i, nu `n ultimul
r`nd, sfor\itoscopul (�lini[tit [i
cu `nc\p\]`nare� la Taur, �pro-
fund [i intens, s\ `]i p\trund\ `n
suflet�, la Scorpion).

Gradul maxim de rafinament
`n materie de cuno[tin]e astrale
l-am atins `ns\, recunosc, de-abia
s\pt\m`na aceasta. Am aflat,
din revista cea mai �hip� a mo-
mentului, de ce este at`t de dis-
perat [oricelul meu s\ evadeze.
Era la mintea dalma]ianului,
trebuia s\-mi fi dat seama cu

mult timp `nainte, avusesem
toate semnele chiar `n fa]a o-
chilor � mi-a ajuns doar s\ ci-
tesc, roz pe alb, titlul rubricii:
�Pet Zodiac�.

P\i, bine`n]eles c\ [i [o-
ricelul meu are o zodie a lui.
Gr\sunul meu cel alb, zece cen-
timetri, bate spre cincispreze
dac\-i m\sori [i coada, pe care-l
]in `ntr-o cas\ de lux � terariu
special construit plus ap\ 24/ 24
[i ceva m`ncare c`nd `mi aduc
aminte �, are toanele lui: c`nd
`l prinde nostalgia, nu-l mai
sco]i din col]. C`nd e fericit, `i
place s\-mi tachineze motanul
care, din cinci `n cinci minute,
se love[te cu boticul de sticl\ `n-
cerc`nd s\-l pape prin geam.
Dar c`nd e lun\ plin\, vrea me-
reu s\ evadeze.

~mi f\ceam mustr\ri de con-
[tiin]\, i-am cump\rat chiar
m`ncare cu multe vitamine [i
rumegu[ cu parfum de l\m`ie,
dar `n sf`r[it am `n]eles [i am
`ncetat s\ m\ simt vinovat\. P\i,
cum: eu � coco[ de fier; el �
maimu]\ de lemn; eu � balan]\
cu ascendent `n scorpion, el �
taur. Era evident, clar ca lumina
zilei sau ca un mieunat de pisic\
`ntr-o noapte t\cut\. O proble-
m\ descoperit\ [i diagnosticat\
corect este pe trei sferturi re-
zolvat\: acum nu trebuie dec`t
s\-l duc la psihologul de [oricei.

Salut\ri de la Petrila
ddee ION  BARBU

Suplimentul lui JUP
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Dragoste [i bani, [oricei [i motaniAnul nou `n
evenimente culturale
2006 se anun]\ un an plin `n domeniul culturii. Cinematografele
vor fi privatizate, regizorul Tudor Giurgiu `[i va prezenta
mult-a[teptatul film bazat pe cartea Ceciliei {tef\nescu (Leg\turi
boln\vicioase). Academia Român\ va avea dup\ 4 aprilie un nou
pre[edinte, iar pentru cea de-a XIV-a edi]ie, T`rgul de Carte
Bucure[ti trebuie s\-[i g\seasc\ un nou loc de desf\[urare. ~n
plus, preg\tirile pentru �Sibiu � Capital\ Cultural\ European\ �
2007� trebuie s\ intre `n linie dreapt\.

! Ministerul Culturii va da startul privatiz\rii s\lilor de
cinema. ~ntr-o prim\ etap\, Regia Autonom\ de Distribu]ie
[i Exploatare a Filmelor Româniafilm, care are `n
administrare 317 cinematografe, va fi transformat\ `n
societate pe ac]iuni. Apoi va `ncepe privatizarea
propriu-zis\ a s\lilor, prioritate av`nd cele 160 de s\li ce
s`nt acum `nchiriate. Ele vor fi v`ndute prin negociere
direct\ utilizatorilor actuali, dac\ ace[tia [i-au respectat
obliga]iile din contract. ~n cazul `n care utilizatorii au
datorii sau nu au efectuat lucr\rile de modernizare
asumate, cinematografele vor fi v`ndute la licita]ie public\
cu strigare.

! Ar trebui s\ fie lansate mai multe filme dec`t `n 2005, c`nd
au avut premiera opt, `n sc\dere fa]\ de anul precedent.
Printre produc]iile a[teptate pe marile ecrane `n 2006 se
num\r\ debuturile lui Tudor Giurgiu, pre[edintele
televiziunii publice � Leg\turi boln\vicioase � [i C\t\lin
Mitulescu, c`[tig\torul unui Palme d�Or la Cannes pentru
scurtmetraj � Cum mi-am petrecut sf`r[itul lumii. Ryna �
un film al Ruxandrei Zenide care a ob]inut deja premii la
festivaluri din Mannheim-Heidelberg, Cottbus, Geneva,
Bordeaux, Cluj [i Constan]a � va putea fi v\zut de
spectatorii români.

! Academia Român\ va avea, `n urma alegerilor din 4
aprilie, un nou pre[edinte. Eugen Simion va ceda locul,
cel mai probabil, unui om de [tiin]\, dar `nainte de asta se
va ocupa de preg\tirea s\rb\toririi a 140 de ani de
existen]\ a forului, dup\ ce a ob]inut recent prelungirea
mandatului s\u cu dou\ luni.

! Pentru cea de-a XIV-a edi]ie, T`rgul de Carte Bucure[ti
trebuie s\-[i g\seasc\ un nou loc de desf\[urare,
deoarece `n spa]iile de la etajele 3 [i 4 ale Teatrului
Na]ional s-a instalat Centrul Dansului. Pe de alt\ parte,
Asocia]ia Editorilor [i-a anun]at inten]ia de a face un nou
t`rg.

! Anul Francofoniei va aduce spectacole de dans, teatru,
muzic\ [i filme din ]\ri francofone. Al 11-lea summit al
francofoniei se va desf\[ura la Bucure[ti `n septembrie,
România fiind prima ]ar\ din Europa de Est care a fost
aleas\ s\ g\zduiasc\ un asemenea eveniment de
amploare.

! Anul acesta se va stabili lista evenimentelor ce vor avea
loc `n cadrul programului �Sibiu � Capital\ Cultural\
European\ 2007�, unul dintre cele mai importante
programe culturale desf\[urate la noi.

Tudor Giurgiu
a promis c\

Leg\turi boln\vicioase
va avea premiera

anul acesta,
de Ziua ~ndr\gosti]ilor,

pe 14 februarie



Pa[te vs Cr\ciun
La `nceput a fost Cr\ciunul. E o t`m-
penie, [tiu, dar dac\ Iisus nu se n\[tea,
n-avea cine s\ moar\ pentru ca mai apoi
s\ `nvie. Pa[tele e o a doua na[tere, [i
din cauza asta pierde un punct la cro-
nologie `n favoarea Cr\ciunului. De
Cr\ciun se colind\. {i din nou un punct
`n favoarea Cr\ciunului pentru c`ntece.
Pa[tele, din p\cate, are unul singur, ce-i
drept, destul de bun, `ns\ ar trebui s\-l
rug\m pe Moga s\ mai fac\ el vreo
dou\, c\ e pu]in. Cum spuneam, de Cr\-
ciun se veste[te na[terea Domnului.

Fiind frig afar\, lumea st\ `n cas\ la
cald [i s`nt unii care merg pe la fiecare
s\-i anun]e fericitul eveniment. Cu
toate c\ [i ~nvierea Domnului ar trebui
vestit\ tuturor, de Pa[te preo]ii s-au g`n-

dit a[a: �Hai s\-i chem\m pe to]i la bi-
seric\ la 12 noaptea. Veni]i, oameni
buni, avem a v\ spune ceva important�.
Era c\ldu] afar\, oamenii curio[i, de ce
tocmai la 12 noaptea, ce-o fi vr`nd s\
ne spun\, �Am venit, p\rinte. Ia zi�.
�M\i, oameni buni, uite cum st\ treaba:
Hristos a `nviat!�. {i gata. Iar pentru
c\ sistemul nu e bine pus la punct [i
s`nt unii care din varii motive nu vin la
biseric\ noaptea, s-a decretat ca timp
de 40 de zile, c`nd se `nt`lne[te om cu
om, s\ nu se zic\ �bun\ ziua, salut, ce
mai faci?�, ci �Hristos a-nviat�, ca s\
fim siguri c\ afl\ toat\ lumea, p`n\ la
ultimul omu[or.

Un punct ia Pa[tele datorit\ situ\rii
temporale `n perioada prim\verii, c`nd
e cald, oricum mai cald dec`t de Cr\-
ciun. {tiu c\ unii vor s\ri `n ap\rarea

z\pezii, dar z\pada este o consecin]\
direct\ a frigului [i nu poate fi punctat\
separat. {i de Pa[te, [i de Cr\ciun se
m\n`nc\. Mult [i bine, a[a c\ la
capitolul acesta eu zic s\ fie egalitate.
De[i s`nt unii care nu suport\ carnea de
miel, ei se reduc cu cei care nu m\-
n`nc\ porc [i `mpreun\ to]i nemul]u-
mi]ii pot m`nca r\cituri [i salat\ boeuf.
Nu la fel st\ treaba la b\utur\, unde
c`[tig\tor iese Cr\ciunul.

Spre deosebire de Pa[te, de Cr\ciun
se bea constant, pe toat\ durata nop]ii.
Dar, deoarece consumul excesiv de al-
cool d\uneaz\ grav s\n\t\]ii, Cr\ciunul
prime[te aici doar 0,3 puncte. {i tre-
cem la desert. De fiecare Pa[te, eu m\
scindez. O bucat\ din mine ar vrea s\
prezerve unicitatea pe care i-o confer\
pasca acestei s\rb\tori, cealalt\ bucat\
ar vrea producerea `n mas\ [i `n serie a
p\[tii (cu ciocolat\ [i sm`nt`n\) [i co-
mercializarea ei la un pre] decent.
A[adar, c`[tig\torul rundei desert,
pasca! Continu\m cu aspectul exterior.
Cr\ciunul, fa]\ de Pa[te, e mult mai
spectaculos, cu mii de becule]e multi-

colore mari consumatoare de elec-
tricitate [i care clipesc la unison. Pa[-
tele e ruda mai s\rac\, de la ]ar\, unde
`nc\ nu s-a tras curent electric [i lu-
m`narea-i sf`nt\ unic\ d\t\toare de lu-
min\.

Un punct merge la Pa[te pentru spi-
ritualitate [i economie de curent. Un
punct jumate merge la Cr\ciun pentru
efecte speciale, scenografie [i imagine.
Era s\ uit de cadouri. De Cr\ciun toat\
lumea prime[te cadouri. ~n decursul is-
toriei, la un moment dat, ni[te americani
responsabili cu s\rb\toarea Pa[telui,
sup\ra]i pe concuren]\, au angajat un
iepure z`mb\re] cu un co[ de ou\ `ntr-o
m`n\, ca s\-i fie adjunct Iisusului r\s-
tignit. Iepurele reprezint\ noua imagine
a firmei, este vesel, colorat, aduce [i el
cadouri. Plus c\ astfel targetul s-a
extins [i asupra celor mici. Populari-
tatea a crescut, v`nz\rile s-au dublat...
`n sf`r[it. 0,5 puncte pentru Iepura[, 1
punct pentru Mo[ Cr\ciun. {i pentru
c\ tot veni vorba despre cei mici, tre-
buie s\ amintesc aici un fapt foarte grav.

De Cr\ciun, copiii s`nt trimi[i s\
munceasc\ pe bani neimpozabili. Ceea
ce e un lucru foarte r\u. Copiii s`nt ast-
fel `nv\]a]i `n mod eronat c\ din muzic\
se c`[tig\ bani foarte u[or, ei cresc cu
aceast\ idee gre[it\ [i ajung s\-[i fac\
forma]ii de c\cat, care ne streseaz\ pe
noi cu melodii de toat\ jena. A[adar,
propun ca dup\ intrarea României `n
UE [i interzicerea t\ierii porcului de
Ignat, urm\toarea m\sur\ s\ fie inter-
zicerea muncii la negru pentru copii.
Am zis.

{i `nchei cu un ultim argument, ar
putea unii s\ spun\ c\ ~nvierea este mai
important\ dec`t Na[terea fiindc\ de
n\scut se na[te toat\ lumea, dar de `n-
viat a `nviat numai Iisus. Neadev\rat.
S\ nu uit\m c\ a mai `nviat [i Laz\r. {i
dac\ e s\ lu\m `n considerare [i toate
cazurile de moarte clinic\, c`te-or fi
ele� Mul]umesc. Asta e tot ce-am avut
de spus. Rog curtea s\ se retrag\ pentru
deliberare.

Bobo

De-ast\ var\ � uite, deja pot
s\ spun de-un an � a[teptam
Revelionul.

Coboram Jepii Mici `ncerc`nd
un pas alerg\tor, pentru c\ se a-
propia noaptea [i eu eram la ju-
m\tate de kilometru `n urm\ fa]\
de ceilal]i. Nu prea-mi reu[ea
pasul. C\lcam cumva ca Pinoc-
chio, genunchii `mi cedau in-
voluntar de la o cumplit\ febr\
muscular\, ni[te b\t\turi stra[-
nice erau pe punctul de a m\ de-
termina s\-mi descal] bocancii
[i s\-i arunc `ntr-o pr\pastie. {i,

evident, un urs imaginar (cu col]i
fioro[i [i bale curg`ndu-i din
gur\) venea pe urmele mele sau
m\ p`ndea pe undeva de dup\
col]. Atunci m-am g`ndit ce bine
ar fi fost s\ fi avut m\car ni[te
pocnitori la mine. Dar, cum se-
zonul pocnitorilor nu prea coin-
cide cu cel al ur[ilor turba]i care
umbl\ aiurea prin p\durile pa-
triei, mi-am jurat c\, dac\ scap
cu via]\, `nainte de Revelion,
musai o s\ procedez `n]elept [i o
s\-mi cump\r pocnitori pentru
la var\.

Zis [i f\cut. Mi-am amintit de
aventura trecut\ tocmai `n gara

din Bucure[ti, pe la jum\tatea lui
decembrie, c`nd un rrom de trea-
b\ s-a apropiat conspirativ de
mine [i m-a `ntrebat [optit:
�Pocnitori? Cump\ra]i poc-
nitori?�. Mi-am luat vreo [ai-
zeci de buc\]i made in China,
special pentru români, ambalate
frumos `ntr-o cutie pe care erau
desena]i iepurele [i lupul din se-
rialul rusesc Nu, zaie]! Pagadi!
Las� c\ te prind eu, iepura[ule! �
cu alte cuvinte, s\ vezi ce-o s\-]i
fac eu, ursule! Am ascuns cutia
pe frigider, p`n\ am dat de ea,
dup\ Cr\ciun. {i, [ti]i cum e de
S\rb\tori, plictiseal\. N-ai chef
de nimic. Nu-]i vine s\ m\n`nci
din principiu, pentru c\ ai prea
mult\ m`ncare. La televizor nu te
po]i uita, pentru c\ s`nt numai
[tiri despre Mo[ Cr\ciun sau
despre cump\r\turi. S\ cite[ti
sau altceva e peste poate, pentru
c\ ai creierul paralizat de atmo-
sfera cuminte a sf`r[itului de an.
De ur\ri e[ti s\tul p`n\ peste

cap. {i-atunci am desf\cut cutia
[i-am `nceput s\ aprind calm [i
s\ arunc pe fereastr\, din c`nd
`n c`nd, c`te o pocnitoare. Asta
m-a mai dezmor]it. Apoi a venit
Ralu [i mi-a confiscat cutia:
�Las\-le pentru Revelion!�.

~n ajunul Anului Nou, se tr\-
gea din toate p\r]ile. R\p\iala
pocnitorilor r\suna mai ceva de-
c`t mitralierele de la Revolu]ie.
La miezul nop]ii, m-am dus `n
centru, la petrecerea organizat\
de Prim\rie [i de Prima TV,
unde erau vreo cinci mii de oa-
meni (cinzeci de mii, dup\ cum
s-a anun]at, cu entuziasm, la [ti-
rile de la Prima TV) care se dis-
trau copios. Aproape to]i arun-
cau cu pocnitori � femei cu co-
pii `n bra]e, copiii din bra]e,
adolescen]i isterici, domni [i
doamne cumsecade, veterani de
r\zboi etc. Ce rost mai avea s\
le stric pe ale mele? Nu-i mai
bine s\ felicit ursul cu ele la var\,
s\-i urez un an fericit?!

Bobo  [i  Bobi
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Concert pentru plag\
deschis\ `n Bum minor
Chinezii ne-au dat multe chestii utile, f\r\ de care ast\zi n-am fi
f\cut mare br`nz\. Unul dintre lucrurile astea e h`rtia. Altfel spus,
dac\ nu le-ar fi trecut lor prin cap s\ ob]in\ ceva din resturile de
m\tase, am fi scris pe pere]i. Mi-a]i fi citit r`ndurile astea, even-
tual, prin vreo pe[ter\ din Mun]ii Apuseni. ~ns\ tot chinezii ne-au
l\sat mo[tenire artificiile [i pocnitorile. Pe atunci se f\ceau din
bambus [i, se zice, erau folosite ca s\ alunge spiritele rele. Nu
le-a ajuns c-au pus la punct tehnologia prafului de pu[c\, nu, au
sim]it nevoia s\ g\seasc\ o latur\ �distractiv\� `n aia �distructiv\�.
De fapt, b\nuiesc c\ ale[ii lor din Dinastia Han au ̀ ncurajat treaba
asta ca s\ abat\ aten]ia popula]iei de la problemele vie]ii coti-
diene (or fi avut [i monarhii lor exper]i `n propagand\, ca-n zilele
noastre). Cine [tie, poate peste vreo c`]iva ani vom fi aflat c\ sin-
tagma �p`ine [i circ� a fost tot de ei inventat\. Nu ar fi de mirare:
chinezii se foloseau de �bubuitori� [i la nun]i, [i la botezuri, [i la
`ncoron\ri, [i la Anul Nou (\la chinezesc). Soarta artificiilor [i-a
pocnitorilor se aseam\n\ cu aceea a celorlalte inven]ii venite
dinspre zona cea mai populat\ din Asia. Au r\mas, un timp, pro-
prietatea [i distrac]ia personal\ a chinezilor, dup\ care restul
omenirii a avut grij\ s\ �implementeze� dr\covenia pe la casele
oamenilor. Europenii s-au luat cel mai `n serios: mai `nt`i, au dez-
voltat cu succes tehnologia exploziilor, f\c`nd tunuri [i alte aca-
returi bune de plecat la lupt\. C`nd s-au s\turat de num\rat picioare
[i m`ini rupte de explozii, au sim]it nevoia s\ imortalizeze chestia
asta: pe la 1750, un domn Hændel a compus chiar o oper\ ce-
lebr\ `n care pomene[te c`te ceva despre artificii, pe ici, pe colo,
prin... E drept, George Friedrich a scris �mega-hitul� care s-a
difuzat, apoi, ̀ n �heavy-rotation� pe la toate cur]ile regale, ̀ n cinstea
semn\rii unui tratat de pace. Ca s\ n-o mai lungesc: istoria arti-
ficiilor e plin\ de asemenea momente. De fapt, artificiile, pocni-
torile [i tot ce deriv\ din ele ne-au dat istoria cu fundu-n sus de
mai multe ori. {i, de fiecare dat\, dup\ c`te vreo catastrof\, s-a
trezit c`te un artist mai `nzestrat s\ foloseasc\ rezultatele pentru
a-[i aminti lumea de el.

Scriu r`ndurile astea av`nd `n minte sunetele fioroase pe care
le-am auzit `n noaptea de Revelion. M\ g`ndesc la ce-am v\zut,
a doua zi, la [tirile serii: at`]ia mor]i, at`]ia r\ni]i, at`tea case incen-
diate; to]i [i toate, rezultat al artificiilor [i pocnitorilor care-au ]`[nit
[uier\tor din m`inile româna[ilor, pe la fiece col] de bloc am\r`t,
24 de ore `ncontinuu, de pe 31 diminea]a p`n\ pe 1, `n zori. Am
`n fa]\ imaginea unor m`rl\na[i `n uniform\, care se zg`iau t`mp
la c`]iva ur\tori ce bubuiau, `ntr-o parcare plin\, sute de mii de lei
[i c`teva zeci de decibeli, `n timp ce vreo dou\ feti[cane priveau
pierdute la gol\na[ii care le desc\rcau muni]ia sub bocanci.

Nu cred c\ str\mo[ii no[tri de peste m\ri [i ]\ri, din China, s-ar
fi g`ndit vreodat\ ce dr\covenie au inventat. Am, a[a, o vag\ b\-
nuial\ c\, `n Asia de acum o mie-dou\ de ani, nu se-arunca
alandala cu pocnitori [i artificii. ~n naivitatea lor, chinezii credeau
c\ alung\ astfel spiritele rele. ~n prostia lor, românii au reu[it s\
le-atrag\.

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

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Centrul Cultural Francez din
Ia[i [i �Suplimentul de cultur\�
continu\ prezentarea
fotografiilor c`[tig\toare la
concursul pentru amatori
�Fotomaraton�.

Proiectul �Fotomaraton� s-a
`ncheiat cu vernisarea
expozi]iei de fotografie la Cen-
trul Cultural Francez din Ia[i.
Participan]ii au f\cut pe data
de 15 octombrie 2005, timp de
12 ore, fotografii pe 12 teme,
cu aparate 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 acestui an,
expozi]ia �Fotomaraton� va fi
prezentat\ [i `n Fran]a, la Ville-
neuve d�Ascq.

�Fotomaraton� `n �Suplimentul de cultur\�

Bum-bum-bum!

Gabriela Dobo[ � Contraste



Doris Mironescu

Povestea e simpl\ [i sea-
m\n\, `n punctul de por-
nire, cu o parabol\: un

tren plin de copii care merg,
`nso]i]i de c`]iva profesori, la
mare este deturnat de c\tre pri-
mii. Gestul simbolic r\m`ne
f\r\ consecin]e `n imediat, im-
portant fiind doar actul de pre-
luare a puterii. Trenul nu mai
ajunge nic\ieri, fiind oprit un-
deva `n apropiere de Posada,
`n jude]ul Prahova, unde se
organizeaz\ rezisten]a pu[ti-
lor `n fa]a trupelor speciale
chemate de la Bucure[ti,
care nu [tiu ce s\ cread\.
Impresia ini]ial\ este c\ tre-
nul a fost deturnat de tero-
ri[ti ce [antajeaz\ guvernul,
pe urm\ c\ ar fi vorba de
infractori români, ipotez\
`ncurajat\ de migrarea `n
mas\ a copiilor str\zii c\tre
tren, de unde cer golirea
orfelinatelor [i eliberarea
semenilor din centre de
plasament [i [coli de co-
rec]ie. Inteligen]a autoarei
conduce povestea a[a `nc`t
nici una dintre p\r]i s\ nu
suporte exclusiv blamul
pentru situa]ia creat\. O
`nc\ierare `ntre copiii str\-
zii [i [colari duce la sc\-
derea vigilen]ei [i la pre-
luarea controlului de
c\tre autorit\]i, nu `na-
inte de a face [i c`teva
victime. Una dintre a-
cestea, Romulus, din clasa
a [aptea, este `nmor-
m`ntat\ cu o ceremonie

adormitor-festiv\ `n Cluj, ora-
[ul de origine al �cruciadei�,
ocazie pentru geam\nul s\u,
Remus, de a ajunge la unele
fundamentale `ntreb\ri (�V\ rog
s\ m\ scuza]i, dar ce e aceea
`mp\r\]ia cerurilor? Dac\ dau
search pe google o g\sesc?!�)
[i de a-[i lua adio de la fratele
s\u pe ritmurile lui Eminem.

Rezumatul acesta [col\resc
(dac\ tot s`ntem `n zon\�) nu
reu[e[te s\ spun\ destule despre
bog\]ia de situa]ii [i personaje
din roman, despre complexita-
tea lumii create de Florina Ilis.
Inten]ia sa nu e pur [i simplu
aceea de a contura un conflict,
pun`nd `n balan]\ adversari
schematici. Parabola implicit\
`n titlu se refer\ la opozi]ia dintre
copii [i lumea p\rin]ilor. ~ns\
aceast\ opozi]ie este complet
neglijat\ de c\tre p\r]ile impli-
cate `n conflict. Astfel, copiii,
`n cea mai mare parte abulici,
ignor\ consecin]ele [i chiar
semnifica]ia evenimentelor la
care particip\. Ei nu `[i dau seama
de turnura politic\ [i de anver-
gura mediatic\ a cruciadei lor,
iar `n ce prive[te revolta lor sim-
bolic\ `mpotriva lumii p\rin]ilor
[i profesorilor, autoarea are din
nou grij\ s\ ne nelini[teasc\,
lipsind-o de scop [i sens: pri-
mele cereri ale copiilor s`nt des-
fiin]area [colii [i o cantitate ne-
limitat\ de ciocolat\! Chiar
dac\ destinul conspir\ dr\ce[te,
pun`nd `n m`inile copiilor arme
adev\rate, dar care nu le fuse-
ser\ destinate, ei nu [tiu de ce

Cruciada copiilor de Florina Ilis
nu este un roman pe care s\-l
po]i trece cu vederea.
Dimensiunile sale � aproape
500 de pagini tip\rite m\runt �,
`ntr-o scriere cu obiective
ambi]ioase (s\ descrie lumea de
azi [i

mai ales felul `n care inocen]a
mai poate supravie]ui `n aceast\
lume), sugereaz\ inten]ia
autoarei de a realiza o fresc\ a
României contemporane, a[a
cum au vrut s\ fie [i `ncerc\rile

postrevolu]ionare
e[uate ale unor
Nicolae Breban
sau Augustin
Buzura.

Pericolele s`nt numeroase,
deoarece literatura care vrea s\
`nsumeze `ntr-o perspectiv\
panoramic\ un moment istoric
se expune capcanelor
tezismului. {i asta cu at`t mai
mult `n cazul unui roman care
vorbe[te despre copii, p`ndit
adic\ de cli[eul generalizat al
simpatiei pentru condi]ia
�inocen]ilor�.

Emil  BRUMARU  (hobbitul@yahoo.com)

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

Proz\, teatru, jurnal � toate acestea se leag\ `ntr-un roman cu diverse inserturi postmoderne, medita]ii
autoironice, scurte �[uete� cu cititorii. Cartea Marianei Gorczyca impresioneaz\ prin diversitatea mijloacelor
literare folosite, ]in`nd `n priz\ cititorul p`n\ la finele ei.

�Primul lucru care s-ar putea spune despre Cheful Marianei Gorczyca este c\ e un roman mai degrab\ he-
terotextual dec`t, eventual, intertextual. Un roman care incit\ deopotriv\ prin re]eta de succes � asumat\ [i
parodiat\ deodat\ � [i prin verva scriiturilor. Zic «re]et\ de succes» pentru c\ de-aici nu lipsesc amorurile
[i crimele, infidelit\]ile [i devo]iunile, drogurile [i vis\rile, puse laolalt\ pe seama unor heterosexuali, bi-
sexuali sau homosexuali. Nu lipse[te nici m\car flash-ul proletcultist sau cel comunist. Toate `ns\ abordate
cu dezinvoltur\ [i vivacitate. {i toate transpuse `ntr-un fel de concert de camer\ al scriiturilor, `ntr-o joac\
premeditat postmodernist\, agreabil\ numaidec`t.� (Al. Cistelecan)

Mariana Gorczyca, Cheful nu se organizeaz\, vine de la sine,
prefa]\ de Mircea Muthu, colec]ia: �Ego. Proz\�, Editura Polirom,
192 de pagini, 16.50 RON

SSEEMMNNAALL

Hadal`mba-l`mba
Nu am primit pozele `n sos de zear unde declarai c\ e[ti [i tu.
P\cat! Eram io plin de amoruri [i moravuri virtuale, dar \sta
`ntrece orice extaz pe baz\ de aragaz. Vreau s\ te z\resc [i io,
[i c`nd colo� nemica� de mi-au pocnit ner\bd\rile `n sufrage-
ria buc\t\riei dormitorului� Am v\zut, `n schimb, graficile `n
ciulama de [chiopeic\. Parc\ e-o halucina]ie de hachi]andr\ dro-
gat\ cu marmelad\. A[tept totu[i pozancele alea beton cu tine,
barosano, c\ hobbi]ii s`nt holba]i [i la creieri cr\c\na]i. Durerea-i
c\ nu se pot transmite [i miresmele (izurile, putorile, duhorile,
miasmele!!!), c\ hobbi]ilor le miroase pe la n\ri a jum\ri (dac\ io
s`nt cafea cu l\pti[or de m\tcu]\, tu e[ti o jumar\ p`rlit\-n cear-
ceafuri!). Buuun. S`nt chiar foarte obosit, n-o fac pe de[teptul,
sper c\ n-am c\zut `n cele trei ceasuri rele, m\ bizui pe cele
dou\zeci[iunu care r\m`n marf\ plus pe Elenele [i Constantinii
de pe-acolo. Scrie cum `]i vine la linguric\, s`nt preg\tit, tocmai
recitesc ceva extrem de tenebros despre moarte (Jurnal `n f\-
r`me, Eugen Ionescu). {i nu umbla cu scamatorii! Hobbitul sin-
cer url\: Mi-e doooor de tine! (Satannici zice r\ut\cioas\: {i
chiar ]i-e dor acuma de ea!) {i hobbitul iar\[i url\: Mi-e dooooor
de eaaaaaa! (Satannici tace m`lc, `ngerii trec lin `n p`lc�).

* * *

C\ medievali mai s`nte]i voi cu turnurile alea, acum `n]eleg de ce
ba]i c`mpii cu str\[nicie. Doar din c`nd `n c`nd mai strecori c`te
un adev\r obscur. (Nu fac versuri, c\ rimeaz\ bombat!) {i atunci
m\ duc `n fotoliu [i zac, `nchipuind filme cu p\tr\]el ro[u. (Satan-
nici zice c\ degeaba am adres\ personal\ dac\ tot ea bate
clapele, potrivindu-ne apele.)

* * *

Jur\m`nt de hobbit extenuat. Jur s\ `nv\] s\ bat covoarele sin-
gur. Jur s\ nu mai fiu cafea cu l\pti[or de m\tcu]\, ci cafea cu vi-
trion `ntre pupile, s\-]i arz\ sufletul [i ma]ele la chilo]i. S`nt scan-
dalizat, to]i hobbi]ii s`nt nervo[i. S\ fim la papucul t\u cel r\u?
Noi ne vom c\]\ra pe metereze, c\ tot le-ai pictat pe pere]i [i ai
juc\rii pe calculator. Tu le ai, nu io, adik juc\riile. Io am o n\fra-
m\ neagr\ pe calculator, cu care [i acop\r ecranul. Io s`nt `nciu-
dat c\ n-a intrat poza aia cu tine, mai bag-o odat\, janghinoaso,
nu te sfii, f\ ceva, agit\-]i fustanele, fumeaz\ cinci pachete de
carpa]i f\r\� sau chiar plugare (io tr\geam din chi[toace de
plugare c`nd eram printr-a doua, `n halt\ la Belce[ti, `n closetul
miraculos de murdar al c\l\torilor c\c\cio[i�). Hobbi]ii insist\:
vrem poza general\, ce naiba. ~mi ]iuie urechile, m\ dor rab-
d\rile pr\jite-n untdelemn de japi]\, m\ scurm\ talentul, `ns\ nu
iese nici o c`rti]\. Hobbitul iar\[i url\: Mi-e doooor... Ce chestie!
Nu mai spunem nimic fiindc\ r\m`i lat\, [i tu vrei s\ fii infinit\. M\
duc s\ citesc despre cum scrie acolo Eugen Ionescu. Hobbitul
te salut\, te pup\ [i te las\-n fumegosul turn (sau e beci pro-
fund?) al vie]ii de director artistic [i-anarhist cu bombe-n lombe
(nu [tii ce-s lombele!) [i grenade `n gonade (nu [tii ce-s gona-
dele!) [i-artificii-n orificii (fleo[c!, asta `n]elege, zise hobbitul cel
inteligent). B\, pocitanie, io citesc Eugen Ionescu de la patru di-
minea]a [i tu m\ iei cu cafea cu l\pti[or de m\tcu]\?, s\ri-]i-ar
s`nii pe tavan la fix, adik s`nt bleg?, �Cr\pa-]i-ar curu-n dou\ buci
frumoase� (vers, b\!, dintr-o poezie publicat\, b\!)� nu o mai
spun `n continuare c\ te le[ini vetust\ pe trotuare. Punky! Par-
don!, punkt.

O demonstra]ie de for]\ epic\

Florina Ilis, Cruciada copiilor,

roman, Editura CARTEA ROMÂNEASC|, 2005



lupt\, p`n\ c`nd conduc\torul
lor de ocazie, Calman, un copil
al str\zii cu reflexe ingenue, nu
le vorbe[te despre necesitatea de
a cere eliberarea tuturor copiilor
str\zii din centrele de plasa-
ment. Elibera]i fiind, ace[tia se
vor `ndrepta spre tren � dar co-
piii nu `[i imagineaz\ m\car
pentru ce vor mai lupta dup\ ce
acest lucru se va realiza `n `n-
tregime. Ac]iunea lor r\m`ne,
p`n\ la cap\t, lipsit\ de sens,
ceea ce demonstreaz\ din partea
autoarei un remarcabil tact. ~n
felul acesta, cruciada copiilor
scap\ de subiacentul ei tezism,
c\p\t`nd `n schimb semnifica]ii
noi, neprev\zute. Preluarea tre-
nului de vacan]\ este un mo-
ment de expansiune a copil\riei
protagoni[tilor, `n procesul ei de
evolu]ie spre altceva: cunoa[te-
re sexual\ `n cazul unora, elu-
cidarea rela]iei cu propria fa-
milie, tiranic\ sau prea permi-
siv\, l\murirea unor probleme
de comunicare cu ceilal]i [i cu
sine sau `n]elegerea mor]ii.

Un  roman  din  buc\]i

Romanul evit\ mai `nt`i,
printr-un viraj elegant, cea mai
mare problem\ a unei astfel de
scrieri: pericolul plictiselii. ~n-
treaga istorie e compus\ din
petice, fragmente alternate ra-
pid, `n care se exprim\ un sin-
gur personaj, cel mai adesea
prin intermediul expunerii g`n-
durilor aceluia `n stil indirect
liber. A men]ine o astfel de ma-
nier\ de relatare `n 500 de
pagini de roman este o verita-
bil\ performan]\. Cu fiecare pa-
gin\, cititorul se afl\ `n fa]a
unui nou �raportor�, care vede
lucrurile `n mod idiosincratic,
uneori revolt\tor de egoist, al-
teori comic, alteori cu o sf`nt\
inocen]\. Stilul indirect liber
permite utilizarea cu bune re-
zultate a ironiei, deoarece a-
cord\ accesul ne`ngr\dit `n
cotloanele intime unde se as-

cunde motiva]ia trivial\ a celor
mai nobile gesturi. ~n general,
cei maturi s`nt predispu[i exer-
ci]iului ironiei naratoriale, pro-
babil pentru c\ s`nt, aproape
to]i, ni[te ipocri]i: �[i c`nd fata
`[i trecu picior peste picior, prin
despic\tura `nalt\ a fustei lungi
[i drepte, Alexandru Aldeman
fu mul]umit `n sinea lui de pie-
lea u[or bronzat\ [i epilat\ cu
grij\ a domni[oarei din dreapta
lui, nu suferea femeile p\roase,
`n drumul s\u spre perfec]iune
Alexandru Aldeman era preg\tit
suflete[te s\ nu fac\ nici un
compromis�.

Galeria de maturi, spuneam,
ofer\ un spectacol complex al
ipocriziei, dar [i al luptei cu
compromisul, de care copiii, `n
general, nu s`nt atin[i. Autoarea
se folose[te, `n procesul scrierii
romanului s\u, de figuri din
lumea �celor mari� care s\ spo-
reasc\ impresia de realitate,
imperativ de prim\ m`n\ al ro-
manului realist (c\ci este vorba
despre un roman realist, indi-
ferent de stilul practicat). S`nt
figuri precum aceea a `ntreprin-
z\torului care v`neaz\ un con-
tract gras, a ziaristului care se
consider\ incoruptibil, dar sacri-
fic\ un tren de copii pentru o
edi]ie special\, a ofi]erului anti-
tero care ofer\ involuntar in-
forma]ii chiar celor viza]i de de-
partamentul lui, a so]iei volup-
tuoase a [efului de post, plin\
de ini]iativ\ la ideea unei re-
compense sau m\car a unei pe-
rechi de must\]i mai f\loase
dec`t ale so]ului, a ministrului
timorat de pres\ [i a presei in-
con[tiente de uria[a ei putere [i
de posibilitatea de a fi manipulat\.

Corup]ie  [i  inocen]\

Trebuie spus c\ toate aceste per-
sonaje nu s`nt convocate `n pa-

gin\ doar pentru a sus]ine o
reconstituire veridic\ `n proz\ a
României de azi. Florina Ilis nu
dore[te s\ ne dea lec]ii asupra
corup]iei sau asupra perver-
sit\]ii de g`ndire `n care ne sc\l-
d\m mul]i dintre noi. Demersul
ei nu este jurnalistic-acuzator.
Chiar dac\ o inten]ie de fresc\
realist\ consistent\ poate fi de-
tectat\ `n carte, cred c\ aceasta
nu epuizeaz\ inten]iile autoarei
(oricum, o astfel de �fresc\�
romanesc\ ar fi complet datat\
ca formul\ ast\zi). Dincolo de
mimetismul inerent al tipurilor
mai mult dec`t actuale (poli]i[ti,
ziari[ti, interlopi, mini[tri) se
observ\ reductibilitatea, deloc
tezist\, a tuturor acestor tipuri
la ideea de corup]ie. {i nu doar
politicienii (entuziasma]i de
[ansa unei noi erec]ii) s`nt
pasibili de aceast\ acuza]ie, ci
[i o femeie cu impulsuri adul-
tere, un om de pres\ care [i-a
tr\dat copil\ria iluzion`ndu-se
c\ asta `nseamn\ maturizare, o
profesoar\ care se ambi]ioneaz\
s\ fac\ din elevii s\i �oameni [i
români� (s`ntem la Cluj to-
tu[i!), un profesor de sport mus-
culos [i at`t, un afacerist lubric,
clericii speria]i de un miracol
cre[tin [i posturile TV `mb\tate
de propria putere. Toate aceste
personaje sufer\ de un uimitor
blocaj mental care le permite s\
nu observe culpa lor major\:
complacerea, compromisul accep-
tat cu entuziasm, autoam\girea
c\ �a[a merg lucrurile�, c\ ce-
darea nu are efecte dezastruoase.

~n fa]a unor tipuri at`t de
corupte (care nu devin ni[te
mon[tri totu[i, [i aici se observ\
din nou temperan]a inteligent\ a
autoarei, care nu trece de la iro-
nie la satir\ dec`t rareori),
micile p\cate ale copiilor `m-

potriva bunului gust devin ca [i
inexistente. Unul este fan Harry
Potter [i se `nconjur\ cu for-
mule magice, fetele dintr-a [a-
sea c`nt\: �Toate feti]ele s-a-
runce m`inile sus! La to]i b\-
ie]ii le vom da c`te un s\rut!�,
al]ii se joac\ de-a r\zboiul pe
urmele lui Steven Seagal, al]ii [i
altele descoper\ jocurile erotice
[i ciclul menstrual. Din nou o
dovad\ de tact literar: nici co-
piii nu s`nt ni[te `ngeri, nici co-
pil\ria lor nu este una compact
fericit\, ci doar iresponsabil\,
cum era [i cazul s\ fie. Scena
`nmorm`nt\rii unui copil pe
muzic\ de Eminem din finalul
romanului, una foarte bine re-
alizat\, subliniaz\ importan]a
prezen]ei `n universul copiilor a
tuturor acestor embleme ale
v`rstei: din idol isteric, Emi-
nem devine un motor al `n]ele-
gerii lumii.

Florina Ilis se v\de[te, prin
romanul publicat anul trecut, o
autoare cu o mare capacitate de
inven]ie epic\. Talentul s\u ma-
jor const\ `n reconstituirea rea-
list\ a situa]iilor, chiar [i atunci
c`nd aceast\ reconstituire ascunde
o inten]ie parabolic\. Fic]iunea
realist\ compact\ consolideaz\
cu at`t mai mult semnifica]ia
simbolic\. E adev\rat c\ `n u-
nele locuri ale romanului se
deseneaz\ o idee drag\ autoarei
(testat\ [i `n romanul din 2002,
Chemarea lui Matei), aceea a
posibilit\]ii de a comunica prin
Internet cu un interlocutor necu-
noscut, care lucreaz\ `n chip
misterios, adic\ a unui acces mai
liber la divinitate. Spre lauda
sa, ideea este destul de repede
abandonat\ `n Cruciada copii-
lor, de[i, f\r\ prea mult\ nece-
sitate epic\, tema internautic\
persist\ p`n\ la sf`r[it.

Cu un umor negru sec, naratorul colectiv al romanului Sinuciderea fe-
cioarelor spune povestea unor b\rba]i ale c\ror vie]i au fost schimbate
pentru totdeauna de obsesia lor violent\ pentru cele cinci surori Lisbon:
inteligenta Therese, preten]ioasa Mary, ascetica Bonnie, libertina Lux [i
palida, neprih\nita Cecilia, a c\rei spectaculoas\ moarte deschide �anul
sinuciderilor�. Juxtapun`nd banalul [i goticul, ilarul [i tragicul, Jeffrey Euge-
nides creeaz\ un portret viu [i captivant al tinere]ii [i al inocen]ei dis-
p\rute. El `l transpune pe cititor `n trecut, pe str\zile m\rginite de ulmi
ale Americii clasei mijlocii, re`nviind imaginile, mirosurile [i senza]iile
cur]ilor din spatele caselor [i ale [colilor, pline de vraj\ [i de mister. O
poveste despre iubire [i pierdere, despre sex [i sinucidere, despre
amintire [i imagina]ie, pe care nici un cititor nu o va uita u[or.

Jeffrey Eugenides, Sinuciderea fecioarelor, traducere [i note
de Mirela Ad\sc\li]ei, colec]ia: �Biblioteca Polirom�, Editura Polirom,
296 de pagini, 24.50 RON

{erban  FOAR}|  (serfoar@yahoo.com)

TELENOVELA  NOVA
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W. Somerset Maugham este autorul bestsellerului Luna [i doi bani jumate.
V\lul pictat este povestea tulbur\toare a frumoasei Kitty Fane, care, `n
urma unui adulter, este for]at\ de so]ul ei, medic bacteriolog, s\-l `nso-
]easc\ `ntr-o zon\ afectat\ de holer\ din China. ~n contact cu suferin]a, cu
boala [i moartea, eroina sufer\ o transformare profund\, care o face s\-[i
reevalueze via]a [i s\ `nve]e s\ iubeasc\.

�Un adulter `n China, o crim\ `n Malaysia, o sinucidere `n Marea Sudului �
iat\ pove[ti de un exotism violent... Dar domnul Maugham este mult mai mult
dec`t at`t: el este un observator critic [i [iret al naturii umane.� (Graham Greene)

Romanul a fost ecranizat `n 1934, Greta Garbo `ntruchip`nd-o pe Kitty
Fane. Noua ecranizare, din 2006, ̀ i are ̀ n rolurile principale pe Naomi Watts
[i pe Edward Norton.

W. Somerset Maugham, V\lul pictat, traducere [i note de Andrei Banta[,
colec]ia: �Biblioteca Polirom�, Editura Polirom, 304 pagini, 22.40 RON

printre r`nduri carte

SSEEMMNNAALL

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

� Ce, b\, v-a dat extemporal
diriga, despre sexu-oral?!
� Corect! {i am primit distinc]ia
f.b., scriind c\ cunilinc]ia
nu-i practicabil\ (sau e
cu greu) pe SNCFR,
[i cu at`t mai anevoie-n
ma[in\. Dac\ e nevoie,
explic de ce: exist\ sex
de dou\ feluri, sex convex
[i sex concav. La primu-i simplu
s-ajungi cu botu mai tot timpu,-n
condi]ii chiar de disconfort
ca-n mijloacele de transport,
ce, orice-am zice, nu-s ca patu
care, de-a lungu [i de-a latu,
e-al t\u [i po]i s\ faci `n el
figuri cam de acela[i fel
ca la gimnastic\, � at`rn\
de fiecare, s\ vrea b`rn\
sau paralele, cal sau sol.
Ai `n]eles de ce-i nasol
cu cunilinc]ia-n loc `ngust, �
pe care-am scris c\ n-o prea gust
nici `ntr-un spa]iu larg ca patu,
scriind, de-al dracu, c\ b\rbatu
este un el, iar nu o ea,
d-aia d\ muie, nu o ia,
c\ nu-i d\[chizi fermoar sau capse
ca s\ o leorp\i `ntre coapse!

Florina Ilis (n. 1968) face parte din
genera]ia de prozatori care s-a afirmat `n
ultimii ani. A publicat p`n\ `n prezent o carte
de haiku-uri, Haiku [i caligrame (2000),
volumul reprezent`nd o inedit\ combina]ie
`ntre poezie [i caligrafie. I-au ap\rut la un
interval scurt de timp dou\ romane, ambele fiind
bine primite at`t de critica de specialitate, c`t [i de
cititori: Cobor`rea de pe cruce (2001) [i Chemarea lui
Matei (2002). Din martie 2005 devine membr\ a
Uniunii Scriitorilor din România. ~n decembrie
2005 i se acord\ premiul �Cartea Anului� al
revistei �România literar\�.

Romanul Florinei Ilis este
o veritabil\ c\r\mid\ la
temelia romanului
românesc contemporan, o
`ntreprindere plin\ de
curaj, ghidat\ de o
remarcabil\ inteligen]\
epic\, o demonstra]ie de
for]\ cu care pu]ini autori
români se pot l\uda.



Interviu realizat de Alex Savitescu

De ce tocmai film, domnule {erban?
Cum de nu v-a]i orientat spre zone
mai mediatizate ale presei de la noi?
Analist politic, de exemplu�

Pentru c\ nu m\ pricep [i, oricum, exist\
destui anali[ti politici� Nu mi-am propus
neap\rat s\ m\ pozi]ionez cumva pe pia]a
media. Pur [i simplu, fac ceea ce mi-a pl\-
cut dintotdeauna, [i anume s\ scriu despre
arta mea preferat\, filmul.

Este o provocare pe care a]i
acceptat-o `nc\ de mic?

Ooo, chiar din copil\rie, nu! Sigur c\ ve-
deam filme atunci, dar nu m\ g`ndeam c\ o
s\ ajung s\ scriu despre cinema. Eram un
spectator obi[nuit. }in minte c\ m\ duceam
`mpreun\ cu bunica mea, care era o mare
cinefil\ [i cuno[tea to]i actorii hollywoodi-
eni. Primele mele contacte erau cumva bru-
iate, trebuie s\ spun, pentru c\ bunica mea,
pentru a-mi proteja inocen]a `n ale filmului,
[i mai ales fa]\ de violen]a de pe ecran, de
c`te ori murea un personaj dintr-un western,
de exemplu, m\ tr\gea de m`nec\ [i-mi zicea:
�Nu e adev\rat, e doar `n film!�. Astfel am
deprins, probabil, rudimentele acestei schi-
zofrenii: lucrurile pe care le vezi pe ecran
s`nt [i, `n aceea[i m\sur\, nu s`nt reale.

Bunica dumneavoastr\ era deci un
fel de CNA de ast\zi�

Ha! Ha! Presupun c\ se poate spune [i a[a.
Bunica mea era, s\-i spun, un �CNA do-
mestic�� Mai simpatic, dar la fel de vigi-
lent!

A fost vreun regizor care v-a
marcat?

~n copil\rie, nu, pentru c\, probabil, nimeni
`n copil\rie nu se g`nde[te la regizor, ci ia
filmul ca atare, este interesat de actori, de ce
se `nt`mpl\ de-a lungul pove[tii. Dar am un
regizor care m-a impresionat mult, prin ado-
lescen]\, c`nd mi-am
dat seama c\ rezo-
nez foarte bine
cu ceea ce pro-
pune el. {i acel
regizor se nu-
me[te Alfred
Hitchcock.

V\ adresez o `ntrebare cuprinz\toare
c`t o tem\ de doctorat: a]i putea face
o compara]ie `ntre filmologia
româneasc\ de ast\zi [i cea de
dinainte de 1990?

Sigur, se poate face un bilan]. De altfel, am
[i realizat recent lucrul acesta, pentru o re-
vist\ a Muzeului }\ranului Român, care se
cheam\ �Martor�. Asta a fost tema, `ntreba-
rea: �Ce s-a `nt`mplat `n filmul românesc
dup\ 1990?�. E clar c\ s-a `nt`mplat ceva
fundamental: cinematograful românesc al
ultimilor 15 ani nu mai seam\n\ cu ceea ce
a fost `nainte. Asta nu `nseamn\ c\ `nainte
de 1989 toate peliculele române[ti au fost
slabe. Nici vorb\ de a[a ceva! Exist\ c`teva
v`rfuri, `ncep`nd de la clasicul P\durea sp`n-
zura]ilor � un film care, dup\ canoanele de
ast\zi, pare prea lung, dar care are c`teva
momente regizorale memorabile�

Astfel, [i P\s\rile lui Hitchcock, de
care pomenea]i, pot fi considerate
azi �`nvechite��

Sigur c\ da! Pentru c\ asta este esen]a cine-
matografului, se `nnoie[te cu fiece nou\
genera]ie. De exemplu, ast\zi au ap\rut `n
cinema aceste efecte digitale, care pe mine
m\ cam sperie. Dar, revenind la cinemato-
graful de dinainte de 1990, exist\ c`teva
v`rfuri: Reconstituirea lui Lucian Pintilie,
Iacob al lui Mircea Daneliuc sau Proba de
microfon al aceluia[i � care a fost, pentru
mine, un prim contact cu un anumit tip de
cinema, foarte direct, foarte viu, foarte aproa-
pe de realitatea de atunci. Ce s-a `nt`mplat
�dup\� nu mai seam\n\ sau, dac\ vre]i,
seam\n\ doar cu aceste dou\ filme amin-
tite: Reconstituirea [i Proba de microfon.
Mi se pare benefic\ pentru cinematograful
românesc aceast\ ruptur\ de un anumit tip
de cinema, care era estetizant, care cuprin-
dea `n general ecraniz\ri�

Era pentru un public mai citit
cinematograful de dinainte? Asta
spune]i, indirect?

E ceva adev\r `n chestia asta, dar m-a[ feri
s\ o spun at`t de tran[ant. Era un public mai
interesat de ceea ce `nseamn\ CINEMA, cu

majuscule. Acuma nu mai vorbim despre
�public�, ci despre �publicuri�. Acesta
este un truism la mod\, dar, ca orice tru-
ism, trebuie repetat� Ce se `nt`mpl\ as-
t\zi? Se produce aceast\ ruptur\ [i

pentru c\ exist\ publicuri mult mai va-
riate. Exist\ un public t`n\r, avid de
noutate, este cert, [i acesta nu mai rezo-

neaz\ la un anumit tip de cinema. {i nu
e vorba aici numai de cinematograful

românesc, care � s-o spunem pe [leau! � nu
este un v`rf al cinematografului mondial; nu

mai rezoneaz\ cu o anumit\ durat\, cu
planurile lungi. Ingmar Berg-

man, de pild\, este pierdut
pentru t`n\ra genera]ie.

Dar asta nu face de-
c`t s\ mi-l fac\ [i
mai drag [i s\ re-
zonez cu bunul
meu coleg, Ra-
du Cosa[u, ca-
re, recent, mi-a
spus c\, re-
v\z`nd Scene
aadin via]a

conjugal\, a fost absolut devastat de ade-
v\rul acestui film. Trebuie spus aici un
lucru, cumva nepl\cut pentru t`n\ra genera-
]ie: pentru a `n]elege anumite filme, `]i
trebuie o anumit\ experien]\ de via]\. Nu e
vorba numai despre experien]a de cinefil;
aceasta sigur c\ este important\ pentru a
valoriza. Dar pentru a `n]elege rela]iile, mai
ales din filmele amintite, `]i trebuie o anu-
mit\ profunzime a `n]elegerii vie]ii, pe care
nu o cape]i dec`t `n timp. Nu po]i ca la cinci-
sprezece ani s\ `n]elegi filme ca Fragii s\l-
batici sau ca Persona, de pild\.

Pe de alt\ parte, de ce filmele
semnate de Sergiu Nicolaescu
�prind� la publicul nostru?

S`nt filme u[oare, ale unui public pentru
care cinematograful `nseamn\ exact [i nimic
mai mult dec`t acest tip de filme. {i nu e
vorba aici despre filmele de gen, nu am
aceast\ prejudecat\ a genurilor majore [i a
genurilor minore. Eu cred c\ un cinefil este
cel interesat `n mod egal de toate genurile,
pentru c\ `n toate exist\ [i v`rfuri, [i rateuri.
E vorba despre faptul c\ aceste filme ale lui
Sergiu Nicolaescu ofereau la vremea
respectiv\ � [i, iat\!, o mai fac [i ast\zi,
ceea ce ne pune ni[te `ntreb\ri privitoare la
evolu]ia societ\]ii noastre � un soi de di-
vertisment facil unui public care nu cerea
mai mult. C\ acestea erau f\cute pentru a
distrage aten]ia, da, e adev\rat, dar eu cred
c\ asemenea filme `[i vor g\si `ntotdeauna
un public, pentru c\ vor exista `ntotdeauna

oameni care nu ]in s\ fie la zi cu tot ceea ce
se face `n cinema. Iar eu a[ disocia aici `ntre
publicul de telenovele sau publicul de
televiziuni � nu [tiu de ce, pentru mine, tele-
viziunea a devenit sinonim\ cu telenovela � [i
publicul interesat de cinema, care trebuie
luat ca o art\. De[i cinematograful este arta
cea mai popular\, la noi, `n mod paradoxal,
el se afl\ la margine. Este privit cu o anu-
mit\ condescenden]\ de c\tre cei care s`nt
�ierarhii� culturii române[ti, pentru c\,
spun din nou un truism, cultura noastr\ este
literarocentric\: literatura este `n v`rful pi-
ramidei din centrul cercului, iar celelalte
arte graviteaz\ `n jurul ei.

O alt\ problem\ care a marcat
cinematografia româneasc\ [i o
afecteaz\ chiar [i ast\zi: dialogurile
proaste, seci, false � [i a[ mai putea
g\si o mie de adjective care s\
ilustreze acest fapt. Ce se `nt`mpl\,
domnule {erban? Nu avem
scenari[ti buni, nu au ie[it la
suprafa]\? C`nd apar dou\ personaje
`ntr-un film românesc, tr\iesc cu
sentimentul c\ acestea s`nt
desprinse mai cur`nd dintr-o nuvel\
SF, dec`t din realitatea cotidian\...

~n orice caz, nu s`nt desprinse din via]a
real\. Nu [tiu dac\ s`nt science-fiction ne-
ap\rat� Ar fi bine s\ fie science-fiction!
Problema este, `ntr-adev\r, c\ scenariile fil-
melor noastre s`nt moarte din fa[\. Nu vor-
besc despre c`teva excep]ii aici, ci despre
faptul c\ noi nu am avut o [coal\ de
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interviu `ntrebarea moarte n-are
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�Nu cred c\ un film precum Moartea domnului L\z\rescu ar fi putut fi f\cut acum 20-30
de ani. Nu `mi dau seama cum ar fi fost s\ fie a[a. ~n orice caz, s`ntem undeva `n urm\,
[i nu pe harta cinematografiei mondiale. Cum spunea [i Peter Greenaway recent, nu
exist\m `n acest teritoriu; mult\ lume s-a indignat, dar el spunea, de fapt, un adev\r.�

�M-a[ fi bucurat s\ tr\iesc `ntr-o ]ar\ `n care
celebr\ s\ fie Oana Pellea, nu Gigi Becali�



scenari[ti de nivel competitiv. S-a mers
foarte mult pe ecraniz\ri, care, uneori, erau
onorabile. Trebuie spus c\ nu am avut
v`rfuri, dar au fost unii scenari[ti talenta]i.
De exemplu, Titus Popovici. Erau scenari[ti
care prestau la comanda casei de produc]ie
[i produceau asemenea scenarii. E adev\rat
`ns\ c\, dac\ ne referim la filmele de
a[a-zis\ �actualitate� ale acelor ani, scena-
riile erau clar grevate de cenzur\ [i de
autocenzur\. Era evident c\ un scenarist,
pentru a avea o [ans\, era obligat s\ inter-
nalizeze ideea c\ nu tot ceea ce trebuia spus
putea fi spus. {i atunci, ast\zi, toate acele
filme par false! Adev\rul nu era spus p`n\
la cap\t. {i nu e vorba c\ nu se `njura `n
acele filme�

Tocmai, acum s-a ajuns `n extrema
cealalt\!

Da, poate c\ este o falsitate, ca orice
extrem\, dar [i o fatalitate, pentru c\ trebuie
`n]eles mecanismul natural a ceea ce s-a
`nt`mplat. Dup\ o perioad\ de restric]ie to-
tal\, s-a trecut `n relaxare total\. Faptul c\
exist\ acest limbaj `n filmele noastre de
ast\zi mi se pare un lucru firesc. Regret
excesele, dar mai bine cu, dec`t f\r\ ele!

Cum s-ar fi scris filmografia noastr\,
dac\ tinerii regizori de ast\zi ar fi
ap\rut `n urm\ cu treizeci de ani?

Acum trebuie s\ facem, `ntr-adev\r, un
exerci]iu SF� Noi am avut ni[te momente
prielnice. Un v`rf al cinematografului
românesc este, cum ziceam, Reconstituirea.
Or, dup\ acest moment a urmat un de[ert, o
secet\ de filme din partea lui Lucian
Pintilie, din motive de cenzur\. M\ g`ndesc
totu[i ce s-ar fi `nt`mplat dac\, dup\ Re-
constituirea, Pintilie ar fi fost l\sat s\ fac\
filme `n România (a mai f\cut De ce trag
clopotele, Mitic\?, dar acela a fost un film
cu [i mai mari probleme!). Au venit ulterior
regizori din genera]iile mai tinere, Tatos sau
Daneliuc, care au reu[it uneori s\ propun\
filme adev\rate, chiar `n condi]iile acelea
vitrege. Nu s`nt filme sut\ la sut\ adev\rate,
dar rezist\. Ne d\m seama c\ anumite lu-
cruri nu puteau fi spuse, dar, `n ciuda acestui
fapt, ele respir\ `n continuare un anumit
firesc. Nu erau f\cute `n absen]a cenzurii,
dar reu[eau, cu gra]ie, s\ treac\ prin acele
furci ale ei.

Revin la `ntrebarea ini]ial\ [i introduc
[i un r\spuns: am fi fost competitivi
ast\zi, dac\...

�Asta e clar! Sigur c\ da! Dar este [i o
evolu]ie natural\ a cinematografului. Nu
cred c\ un film precum Moartea domnului
L\z\rescu ar fi putut fi f\cut acum 20-30 de
ani. Nu `mi dau seama cum ar fi fost s\ fie
a[a. ~n orice caz, s`ntem undeva `n urm\, [i
nu pe harta cinematografiei mondiale. Cum
spunea [i Peter Greenaway recent, nu exis-
t\m `n acest teritoriu; mult\ lume s-a
indignat, dar el spunea, de fapt, un adev\r.
Aceste filme au venit [i la momentul
potrivit. Revin la filmul lui Cristi Puiu, care
este exemplul cel mai eclatant de recu-
noa[tere interna]ional\ din ultima vreme, de
performan]\, pentru c\ asist\m la o cvasi-

unanimitate a publicului [i a criticii din
afar\, ceea ce ar trebui poate s\-i pun\ pe
g`nduri pe cei care cred c\ se pricep la toate.
Recunosc c\ s`nt destul de iritat s\ v\d o
reac]ie de respingere a acestei performan]e,
din partea unor oameni care cred c\ se
pricep la cinema, dar care, dup\ p\rerea
mea, au r\mas `n urm\. Asta nu neap\rat
pentru c\ trebuie s\ fim `n pas cu ce se vrea
afar\ � \sta a fost unul dintre repro[uri:
�Puiu a f\cut un film pe gustul festivalurilor,
al celor din afar\, care vor exotism�. Nu e
deloc vorba despre a[a ceva, [i eu m-a[
bucura foarte mult ca acesta s\ fie primul
film românesc �shortlistat� la Oscaruri.

De ce joac\ actorii români `n
telenovele [i `n reclame la
absorbante? O s\ spune]i �pentru
bani�, dar a[ vrea un r\spuns mai
pu]in laconic�

Mai pu]in laconic? Pentru bani, pentru
bani, pentru bani!

Mai este o problem\, care a mai fost
discutat\. Actorii români nu prea au `n ce s\
mai joace. Noi nu avem clar diferen]iat\
[coala de teatru de [coala de film, ceea ce,
p`n\ la urm\, se dovede[te o man\ cereasc\.
Dac\ ei ar fi fost f\cu]i numai pentru film,
ar fi murit de foame. Ei cumva naveteaz\
`ntre teatru [i film [i, c`nd nu au roluri nici
`ntr-o parte, nici `n alta, se duc `nspre tele-
novele [i reclame. Nu mi se pare un lucru
scandalos. ~n fond, ei `[i fac meseria, iar tu
nu e[ti obligat s\ te ui]i, dac\ nu-]i plac.
~n]eleg situa]ia `n care s`nt� S-o spunem
p-aia dreapt\: po]i s\ faci [i roluri foarte
OK `n telenovele. P`n\ la urm\, asta con-
teaz\. Eu nu m\ uit la telenovele, dar am

prins, recent, pe un post, o asemenea pro-
duc]ie `n care ap\rea Oana Pellea, una dintre
marile noastre actri]e. {i, din c`te am v\zut,
`[i onora profesiunea, f\cea un rol credibil,
cu talentul pe care i-l [tim.

Telenovelele exist\ [i s`nt un tip de pro-
duc]ie de televiziune strict codificat\, care
trebuie luat\ ca atare. ~n fond, exist\ [i o
literatur\ supercomercial\. Eu am citit, [i-o
recunosc f\r\ s\-mi fie ru[ine, Codul lui Da
Vinci. Cartea e scris\, `ntr-adev\r, precar,
dar, dup\ primele 50 de pagini, c`nd `mi
venea s\ dau cu ea de p\m`nt, am continuat
[i m-a pasionat, pentru c\ pune foarte multe
probleme despre ceea ce mai este ast\zi
religia.

Nu facem, de multe ori, mai mult
tam-tam `n aceast\ zon\ a filmului, o
g\l\gie care este nejustificat\ prin
compara]ie cu c`t se produce `n
aceast\ zon\ a artei? M\ g`ndesc,
iat\, numai la scandalurile periodice
ale scenariilor nominalizate la
concursurile Centrului Na]ional al
Cinematografiei.

Este o mare problem\, nu [tiu cum se va ie[i
din ea. Probabil c\ s`ntem condamna]i la
aceste certuri perpetue, at`t timp c`t sistemul
nu func]ioneaz\. {i probabil c\ nici nu va
func]iona prea cur`nd, din �en[pe� motive,
pe care n-avem timp s\ le mai enum\r acum.
Dar este clar c\ din aceast\ comisie nu pot
face parte cei care s`nt implica]i direct sau
indirect `n proiecte! Asta e de bun-sim].
Acuma, sigur, o s\-mi spune]i c\ cinemaul e
o lume mic\, imposibil s\ nu fii `ntr-o anu-
mit\ rela]ie cu X sau cu Y�

�un amendament: o lume mic\, `n
care toat\ lumea ur\[te pe toat\
lumea.

Dar oare se `nt`mpl\ altfel `n alte �lumi�?
Din p\cate, asta este o realitate [i trebuie s\
tr\im cu ea � sau, dac\ vre]i, s\ murim cu
ea de g`t! Revenind la acele comisii despre
care vorbeam: nu vreau s\ m\ dau exemplu
de ce nu am acceptat, dar, dincolo de motive
pe care le pute]i b\nui (la c`t e de citit, [i
mai ales la c`t de proaste s`nt unele scenarii,
nici o plat\ nu e suficient\�), nu am accep-
tat dintr-o ra]iune foarte simpl\: nu-mi place
s\ citesc scenarii. Recunosc c\ m\ plicti-
sesc, pentru c\ trebuie s\ `mi imaginez de
fiecare dat\ cum ar ar\ta chestia asta, iar `n
momentul `n care a[ vedea produsul finit,
mi-a[ da seama c\ nu e a[a cum mi-am
imaginat. Un scenariu, oric`t de bine scris,

nu este nici literatur\, nici film. E ceva `ntre.
Un scenariu este o stru]o-c\mil\, iar pe
mine nu m\ satisface chestia asta. Dar tre-
buie s\ existe, evident, oameni de meserie `n
aceast\ comisie [i fiecare trebuie s\ fie onest
`n job-ul pentru care este pl\tit. Pentru c\
este totu[i pl\tit!

Cum comenta]i procesul intentat de
c\tre Oana Pellea celebrului Gigi
Becali?

M-a[ fi bucurat s\ tr\iesc `ntr-o ]ar\ `n care
celebr\ s\ fie Oana Pellea, nu Gigi Becali.
Dincolo de acest r\spuns sibilinic, mi se
pare absolut firesc ca, la fel ca `n orice stat
civilizat din Occident, s\ existe astfel de
procese. Evident c\, atunci c`nd cineva preia
ni[te imagini dintr-un film, acel cineva
trebuie s\ pl\teasc\. Cu at`t mai mult cu c`t
este vorba despre reclam\. Pentru c\, p`n\ la
urm\, campania electoral\ este o form\ de
reclam\, `n cazul de fa]\, pentru personajul
Gigi Becali. Eu am urm\rit ce a declarat
Becali, e foarte `ncurcat\ situa]ia, p`n\ la
urm\ nu mai `n]elegi nimic � de fapt, e
foarte greu s\ `n]elegi ce spune Gigi Be-
cali� Dar, dac\ am priceput eu bine, rezult\
c\ el ar fi pl\tit o anumit\ sum\ lui Sergiu
Nicolaescu, care acum neag\ acest lucru,
prin intermediul lui Ioan C\rm\zan� {i iat\
cum ne `ntoarcem iar\[i la mafia din cine-
matografie, `n care [i C\rm\zan, [i Nico-
laescu au fost la un moment dat cita]i. E o
afacere tulbure, `n care eu o sus]in pe Oana
Pellea, pentru c\ mi se pare firesc s\ apere
imaginea tat\lui ei [i s\ aib\ dreptul de a
cere copyright pentru acele imagini.

Este, `n definitiv, vorba despre o
poveste cu arom\ româneasc\ sut\
la sut\. ~n final, v\ lansez o
provocare: `n c`t timp vom putea
vorbi despre primul film românesc
c`[tig\tor al unei sec]iuni la Oscar?

M\ feresc s\ fac predic]ii, dar, dac\ un film
românesc va c`[tiga la Oscar, a[ fi, desigur,
c`t se poate de fericit. P`n\ la urm\ `ns\ cred
c\ trebuie s\ ie[im din aceast\ obsesie foarte
provincial\: �S\ avem [i noi Oscarul nostru!
S\ avem [i noi Nobelul nostru!�. Sigur c\ e
de `n]eles aceast\ obsesie, dar poate c\
recunoa[terea va veni `n momentul `n care
vom fi mai pu]in `ncr`ncena]i `n a dori un
lucru. ~n fond, nu ia �România� acel premiu �
oricare ar fi el �, ci autorul respectiv! ~n
art\ nu e ca la fotbal, s`nt performan]e indi-
viduale, [i eu zic c\ e preferabil a[a.

�Fac emisiunea cea mai
nemediatizat\ de pe TVR Cultural�

Cum v\ �vine� rolul de prezentator al unei emisiuni de
televiziune?

Cum `mi �vine�? P\i, probabil c\-mi vine �turnat�, ha-ha�
Serios vorbind, nu m\ vedeam deloc `n postura de moderator al
unei emisiuni de televiziune � cu at`t mai pu]in `n cea de realizator.
Dac\ am acceptat, a fost tocmai pentru c\ `mi plac provoc\rile [i
pentru c\ lucrez cu o produc\toare foarte exigent\, Carmen D\n-
cescu. Din p\cate � a[a cum, presupun, nu a]i v\zut �, este
emisiunea cea mai nemediatizat\ de pe TVR Cultural! ~mi scap\
de ce � probabil, pentru c\ n-avem, nici Carmen, nici eu, gurile
cusute� Dar cum s\ ai, c`nd singurul �promo� f\cut, ca vai de
capul lui [i-n dorul lelii, se d\ pe post din An `n Pa[ti!? Carmen
a f\cut un nou promo, excelent, `n care eu nu ap\ream deloc, ci
numai invita]ii c`torva dintre ultimele emisiuni. L-a]i v\zut? Nici
n-o s\-l vede]i, probabil, pentru c\ se pare c\ nu e pe �formatul�
canalului � `n care �vedeta� trebuie s\ ocupe, c`nd apare, tot
ecranul. Pe mine nu m\ intereseaz\ chestiile astea, le cer de multe
ori operatorilor s\ m\ filmeze din spate, �`n amors\� � vedeta
este, [i trebuie s\ r\m`n\, discu]ia despre Imagine. Nu fac (sper!)
ceva conven]ional `n aceast\ emisiune [i, ca atare, un �format�
standard nu m\ intereseaz\, nu m\ reprezint\. Tot ce vreau este s\
fie puse `ntre paranteze, `n mod profesionist, eventualele antipatii
(reale sau imaginare) [i s\ i se acorde emisiunii �Fotograme�
acelea[i [anse ca [i celorlalte. Deja, `n noul sezon, ora a fost
schimbat\ (s`mb\ta de la 16), iar audien]a � care era bun\ [i chiar
foarte bun\ pentru media canalului � a sc\zut... Q.e.d.
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REPERE:

! Realizatorul
emisiunii
�Fotograme� de
pe TVR
Cultural

! Membru `n
boardul
ProHelvetia

! Membru `n
numeroase jurii
la festivaluri de
film, precum:
�Alter-Native�
(T`rgu Mure[),
DaKINO
(Bucure[ti),
FIPRESCI
(Londra)

! Colaborator, `n
decursul
timpului, la
diverse
publica]ii:
�Contrapunct�,
�Cover
Magazine�
(SUA), �Arc�,
�Secolul 20�,
�Secolul 21�,
�Observator
cultural�,
�România
literar\�, �Elle�,
�Norii�/ �Clouds
Magazine�,
�Libertatea�,
�Suplimentul de
cultur\�

! A fost lector
la Universitatea
Na]ional\ de
Art\ Teatral\ [i
Cinemato-
grafic\ �I.L.
Caragiale� din
Bucure[ti

! ~n 1976, a
debutat literar
cu Green
Lemon, poem
scris [i publicat
`n englez\, `n
�Chicago
Review�

! ~n 1992,
beneficiar al
unui grant al
Ministerului
Culturii din
Fran]a

! ~n 1996,
beneficiar al
USIA Grant

! ~n 2000 s-a
autoexclus din
Uniunea
Cinea[tilor din
România [i din
Asocia]ia
criticilor de film
români

! ~n 2002 a fost
bursier Gettz
Fellowship

`ntrebarea moarte n-are interviu

Alex. Leo {erban
a prezentat la
mijlocul lunii
noiembrie
a anului trecut,
la Ia[i,
scurtmetrajele lui
Hanno Hoefer



Horia-Roman Patapievici, pre[edinte al Institutului Cultural Român:

�Imediat ce am v\zut cum
arat\ legea ICR, mi-am
propus s\ o schimb�
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Iorgulescu: �{tiu c\ am fost
mult criticat `n pres\�

Cea mai mare realizare pe care o declar\ actualul ministru al Culturii este orga-
nizarea edi]iei a XVII-a a Festivalului �George Enescu� � �care cred c\ a fost un
moment de maxim al vie]ii culturale, din punct de vedere strict artistic�, spune Ior-
gulescu. �Din punct de vedere organiza]ional, cred c\ cel mai important lucru pe
care l-am reu[it este c\ am opera]ionalizat `n sf`r[it Fondul Cultural Na]ional, care
nu mai este o posibilitate, ci o realitate. {i tot din punct de vedere organiza]ional,
important este faptul c\ am luat `n posesie Sala Omnia, care va deveni viitorul
sediu al Operetei. Din punct de vedere financiar, [i [tiu c\ am fost mult criticat `n
pres\, cred c\ cel mai important lucru pe care l-am ob]inut `n 2005 pentru 2006
[i 2007 este suplimentarea fondurilor MCC din rezervele bugetare ale Guvernului
cu 250 de milioane de euro, bani necesari pentru finalizarea Bibliotecii Na]ionale,
pe de o parte, [i, pe de alt\ parte, pentru reabilitarea tuturor institu]iilor culturale
apar]in`nd Ministerului.�

Patapievici: Reforma
publica]iilor ICR [i reg`ndirea
organigramei
Problema cea mai mare pe care a constatat-o Horia Roman-Patapievici atunci
c`nd a venit `n fruntea ICR era vizibilitatea foarte proast\ a institu]iei, care deriva
din �`mpr\[tierea obiectivelor�. �Ca s\ ob]ii un efect de vizibilitate, trebuie s\ atingi
o anumit\ vizibilitate a masei publice. Ce am avut noi de f\cut a fost destul de
simplu, dup\ aceast\ evaluare, dup\ ce ne-am dat seama unde st\m, cum arat\
subsolurile pline cu reviste [i cu c\r]i care nu se vindeau.� A urmat reforma publi-
ca]iilor editate de ICR, cel mai vizibil aspect al acesteia fiind suspendarea [i apoi
desfiin]area revistei �Cultura�. �Toate revistele pe care ICR continu\ s\ le fi-
nan]eze [i-au `mbun\t\]it semnificativ aspectul [i propunerea de con]inut. Rezul-
tatul este c\, dup\ c`teva luni, nu mai avem retururi catastrofale�, spune Patapievici.

Al doilea lucru pe care l-a f\cut a fost reg`ndirea organigramei `n acord cu
bugetul mic pe care `l are.

Simion: �Ministerul Culturii
n-a prea vrut s\ ne sprijine�

Potrivit lui Simion, Academia a `ncheiat multe proiecte `n 2005 sub conducerea
sa. Cea mai mare reu[it\ o reprezint\ totu[i definitivarea lucr\rilor de extindere,
consolidare [i modernizare la Biblioteca Academiei Române. Pre[edintele celui
mai `nalt for [tiin]ific românesc are chiar [i nostalgii legate de aceste lucr\ri: �C`nd
am venit `n Academie, era un [antier [i de 12 ani m\ ocup de problem\. Cred c\
este un lucru extraordinar pentru Academie, [i `n general, pentru cultura româ-
neasc\. La Biblioteca Academiei s`nt 11 milioane de piese de patrimoniu. Tot ce
]ine de istoria noastr\, de la hrisoavele noastre, p`n\ la manuscrisele lui Emi-
nescu [i p`n\ la colec]iile lui George Oprescu, se afl\ acolo. Acum ele s`nt la ad\-
post, cartea româneasc\ este asigurat\ pentru o sut\ de ani de acum `ncolo. Nu
a[ putea s\ spun ce investi]ii s-au f\cut, dar [tiu c\ a costat enorm.�

O alt\ reu[it\ o reprezint\, spune Simion, lansarea volumelor din seria manus-
criselor `n facsimil ale lui Eminescu. �La 15 ianuarie 2005 am lansat primul volum
din aceast\ serie. Pe 15 ianuarie, vom lansa `nc\ cinci volume. Deci, `n total s-au
scos [ase volume. Pe 15 ianuarie va fi o s\rb\toare [i m\ bucur `n chip special
c\ am reu[it acest lucru, pentru c\ Ministerul Culturii n-a prea vrut s\ ne sprijine,
ne-a condi]ionat s\ ne adres\m oamenilor de afaceri, ceea ce nu cred c\ a fost bine,
pentru c\ oamenii de afaceri nu sponsorizeaz\ asemenea lucr\ri.�

Un ambi]ios program de
traduceri [i un an Eliade � 
Horia-Roman Patapievici

Un t`rg de carte surpriz\,
organizat sub egida
francofoniei, ne preg\te[te
Adrian Iorgulescu

~[i va termina c\r]ile � Eugen
Simion `[i `ncheie `n aprilie
mandatul de pre[edinte al
Academiei

Ce ne preg\tesc pentru 2006

REALIZ|RILE DIN 2005

Ministrul Culturii [i Cultelor crede
c\ scandalul din jurul Centrului Na-
]ional al Dansului poate fi conside-
rat cel mai mare e[ec al mandatului
s\u de p`n\ acum, dar, `n aceea[i
m\sur\, [i un punct forte.

�S-a f\cut un scandal enorm `n
pres\, am fost atacat frontal din
toate p\r]ile, am fost acuzat de ile-
galit\]i, de abuzuri, de lips\ de
transparen]\ [i de alte asemenea
lucruri foarte grave, c\ apar]in unor
cercuri oculte. N-am ripostat, de[i o
lun\ [i jum\tate am fost `ncontinuu
sub tirul unor protestatari, dar pun
pe seama tinere]ii lor aceast\ agre-
sivitate nelalocul ei. {i iat\, `n final,
s-a dovedit � lucru pe care-l
recunosc [i ei acum � c\ totul s-a
desf\[urat corect, regulamentar [i
legal. Mai mult, am primit de la ei
semnale [i semne c\-mi mul]umesc
pentru modul cum s-a desf\[urat
p`n\ la urm\ concursul pentru
Centrul Dansului. Dar, din punctul
meu de vedere, a fost o experien]\
nefericit\, pentru c\ am v\zut ce

`nseamn\ s\ prime[ti lovituri `n-
cerc`nd s\ faci bine.�

Totu[i, Iorgulescu recunoa[te c\
pe plan personal n-a avut mai nimic
de c`[tigat, �zero avantaje�: �Nu
mi-am consolidat pozi]ia politic\ fiind
ministru, pentru c\, `n momentul `n
care am devenit ministru, eram
membru `n Biroul Permanent al par-
tidului, trecusem printr-un Congres
[i aveam o pozi]ie stabil\ `n partid.
Din punct de vedere financiar, [tiu
c\ asta `i intereseaz\ pe mul]i, o duc
mai prost dec`t `nainte de a fi
devenit ministru, pentru c\ salariul
meu este undeva `n jurul a 30 de mi-
lioane lei. Am demisionat din dou\
func]ii pe care le de]ineam anterior,
din func]ia de pre[edinte al Uniunii
Compozitorilor [i Muzicologilor [i
din func]ia de pre[edinte al societ\]ii
de gestiune colectiv\ UCMR-ADA.
~n plus, eram profesor universitar la
Universitatea de Muzic\, condu-
ceam [i doctorate, iar acum s`nt cu
plata la or\. ~n loc s\ am un salariu
de acolo, am doar o sum\ care este
derizorie.�

Eugen Simion, pre[edintele
Academiei Române:

�Oamenii
nu au mai urm\rit
ideile mele�
Eugen Simion `[i va `ncheia `n luna
aprilie a acestui an mandatul de
pre[edinte al Academiei Române.
La capitolul e[ecuri, domnia-sa pune
dezam\girile din plan �afectiv [i
spiritual�: �Mi-am pierdut foarte
mul]i prieteni, din dou\ motive:
unii care voiau s\ intre `n Academie
[i nu au reu[it [i, `n al doilea r`nd,
`n 1990 eu mi-am exprimat o anume
adeziune politic\. Nu am f\cut poli-
tic\, nu fac politic\, ci aceast\ obs-
tina]ie a mea de a nu m\ b\ga `ntr-un
partid a sup\rat foarte mult\ lume.
Foarte ciudat, nu-mi dau seama de
ce.� Pentru c\ la `nceputul anilor �90
[i-a exprimat simpatia fa]\ de Ion
Iliescu, Simion s-a sim]it nedrept\-
]it mai apoi: �Oamenii nu au mai
citit c\r]ile mele, nu au mai urm\rit
ideile mele, au fost mul]umi]i s\ m\
bage `ntr-un compartiment�.

Adrian Iorgulescu, ministru al Culturii [i Cultelor:

�Nu mi-am consolidat pozi]ia politic\�

Nu a putut s\ `i
schimbe pe directorii
institutelor culturale

din str\in\tate din ca-
uza cadrului legislativ

care face ca ace[tia s\
fie triplu subordona]i.

Totu[i, cel mai mare
e[ec recunoscut de Horia-

Roman Patapievici pentru
primul s\u an de mandat const\

`n faptul c\ nu a reu[it s\
schimbe legea de func]ionare a

institu]iei, care este blocat\
�pe traseu�: �C`nd am

venit aici, am v\-
zut cum arat\

legea de

func]ionare. Este o lege care, pe l`ng\
faptul c\ este scris\ `n proza aceea inad-
misibil\ a juri[tilor din care nu `n]elegi
mai nimic dac\ e[ti un om dotat cu o in-
teligen]\ normal\, este gre[it conce-
put\, pentru c\, pentru Institutele Cul-
turale din str\in\tate, fixeaz\ subordo-
n\ri multiple, ceea ce blocheaz\ respon-
sabilitatea unic\ [i atunci nu exist\ posi-
bilitate de a lucra coerent. Asta este in-
acceptabil.

Eu am restr`ns din cele propuse nu-
mai dou\, acelea de a promova cultura
român\ `n str\in\tate [i acelea de a oferi
asisten]\ cultural\ românilor din afara
grani]elor.

Imediat ce am v\zut cum arat\
aceast\ lege, mi-am propus s\ o schimb,
lucrul trece prin mai multe instan]e,
prin Ministerul Afacerilor Externe, Mi-
nisterul Culturii, Guvern, Pre[edin]ie,
Parlament.

Av`nd at`tea instan]e de care de-
pinde modificarea legii, ne d\m

seama ce proces complicat este a-
cesta.�

E{ECURILE DIN 2005
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Adrian Iorgulescu identific\ pentru 2006
�cel pu]in cinci proiecte pe care le con-
sider excep]ionale�, dar nu dore[te `nc\
s\ le dezv\luie. �Preg\tim un t`rg de carte,
pe care `l vom face sub egida franco-
foniei, anul viitor. Va fi organizat `n
România, suba
egidaaaa

Ministerului Culturii [i Cultelor. Dar
s`nt proiecte la care se lucreaz\, o s\
ies `ntr-o conferin]\ de pres\ la mo-
mentul potrivit [i le voi enumera.�

Iorgulescu mai spune c\ `n perioada
urm\toare vor avea loc o serie de schim-
b\ri `n conducerea institu]iilor din
subordinea MCC. �S`nt situa]ii con-
flictuale. Opera din Cluj este un caz,
din p\cate devenit celebru. Mai s`nt [i
alte institu]ii, dar nu a[ vrea deocam-

dat\ s\ mai men]ionez, p`n\ `n febru-
arie�martie sper s\ `nchidem acest
capitol. S-au f\cut schimb\ri la
Centrul Dansului, la Opera Român\,
la Teatrul din Timi[oara. Vom
continua acest demers de `ntinerire
a managementului cultural `n insti-
tu]iile din structura Ministerului
Culturii. ~n toate zonele din ]ar\,

inclusiv la Bucure[ti, se vor mai
face modific\ri.�

~ntrebat din nou despre planurile
sale de viitor, ministrul a �pasat� r\s-
punsul pentru conferin]a de pres\ de la
`nceputul acestui an: �Voi ar\ta ce am
realizat `n timpul mandatului meu [i
ceea ce s-a f\cut pe parcursul `ntregu-
lui an 2005, care prive[te [i mandatul
predecesoarei mele, [i ulterior voi
anun]a [i care s`nt priorit\]ile pe 2006.

~ns\ fundamentale mi se par dou\
lucruri: s\ inser\m c`t mai

rapid valorile noastre `n Eu-
ropa [i s\ g\sim nivelul de
mixtur\ corect\ `ntre ceea

ce `nseamn\ tradi]ia cul-
tural\ româneasc\ [i
noutatea crea]iei, ceea
ce `nseamn\ crea]ia
vie. Mi-a[ dori foarte
mult s\ d\m drumul
la un sistem de sti-
mulare a crea]iei
contemporane�.

~n ciuda faptului c\ [i-a atras apelativul
de �pre[edinte etern al Academiei Ro-
mâne�, Eugen Simion nu-[i mai dore[te
`n 2006 un nou mandat: �Mi-ajunge, am
dat 12 ani din via]a mea la o v`rst\ la care
nu dai u[or anii, pentru c\ nu [tii c`]i mai ai.

Consider c\ mi-am dus la cap\t o
bun\ parte din proiecte, sigur c\ voi l\sa
alt\ echip\. Sigur c\ s`nt foarte `ngrijorat
pentru cine va veni. Normal ar fi s\ vin\
un om din domeniul [tiin]elor exacte, s\
fie o alternativ\. Ni[te colegi au intrat `n
panic\, au lansat aceast\ chestiune c\ eu
vreau s\ m\ eternizez la conducerea
Academiei. Nici prin cap nu mi-a trecut,
fac o declara]ie public\, este prima dat\
c`nd fac acest lucru. M\ irit\ pu]in,
pentru c\ le-am tot spus de o mie de
ori, dar ei nu vor s\ `n]eleag\. Dar `i
prive[te�.

Totu[i, Simion [tie bine ce mai e
de f\cut la Academie: �Trebuie re-
g`ndit sistemul de cercetare. ~n ceea
ce prive[te sec]iile [tiin]ifice, eu nu
fac nimic de genul acesta, nu vreau s\
le desfiin]ez. Aceste acuza]ii s`nt f\cute
de un singur om, Mihai Dr\g\nescu.
Sec]iile vor exista `n continuare.

Dar se poate discuta dac\, spre
exemplu, este corect ca sec]ia de isto-
rie, care are o plaj\ at`t de mare, s\ aib\
acela[i num\r de membri cu o sec]ie
care are o singur\ disciplin\. Dar pro-
punerile f\cute reglementeaz\ pu]in situ-
a]ia. {i anume, intrarea `n Academie se
va face cu mai mul]i candida]i. Pentru
sec]ia de filologie, spre exemplu, vor pu-
tea candida doi sau trei.

O alt\ propunere `n domeniul [ti-
in]elor exacte, care nu [tiu dac\ va
fi acceptat\ de Adunarea Gene-
ral\, este aceea c\ matema-
tica, chimia, fizica, unde
s`nt trei, patru, cinci
candida]i, se pot `n-
truni [i pot discuta
pentru a propune
un membru care
s\-i conduc\. Mie
personal mi se pa-

re potrivit ca atunci c`nd este vorba de-
spre intrarea `n Academie s\ fie mai mul]i
candida]i. Fiecare pre[edinte de sec]ie s\
vin\ s\-[i sus]in\ candida]ii, iar membrii
Academiei s\ voteze. P`n\ acum era b\tut
`n cuie: intrarea `n Academie era pentru
un singur candidat. Pentru intrarea `n
Academie s`nt locuri fixe, 181. Modifi-
c\rile s`nt lucruri care perfecteaz\ un
mecanism�.

Bursele ICR au fost
politice [i oferite
studen]ilor arabi

�Structura de burse pe
care am primit-o `n
2005 [i pe care am
onorat-o p`n\ la cap\t
era haotic\. Erau aceste
burse stranii pentru
studen]i, 95% dintre ei
fiind din ]\rile arabe, [i
pe care bucuros am
`ncercat s\ le transmit
Ministerului Educa]iei [i
Cercet\rii, `ns\ lucrurile
s-au `mpotmolit. M-am
`n]eles `ns\ cu domnul
Valentin Naumescu s\
le preia Ministerul
Afacerilor Externe,
pentru c\ s`nt burse
politice. Nu am de ce s\
dau astfel de burse. O
s\ le onorez p`n\ la
cap\t, ceea ce
`nseamn\ p`n\ `n 2009,
deoarece s`nt angajat.
Eu ofer burse culturale
[i ceea ce vreau eu s\
fac este s\ `ncurajez, s\
pot finan]a arti[ti
români care s\ stea `n
str\in\tate, traduc\tori
str\ini care s\ vin\ `n
România, români[ti sau
romani[ti occidentali
care s\ vin\ `n
România. Ceea ce
`ncerc s\ fac este s\
ar\t oamenilor care se
ocup\ de România din
str\in\tate c\ exist\ o
institu]ie care nu-i
ignor\. {i eu nu-i ignor,
oferindu-le burse.�

[efii institu]iilor de cultur\
PATAPIEVICI:

~n 2006 va `ncepe s\ func]ioneze la Var[ovia un
Institut Cultural. La Chi[in\u [i la Kiev au fost
demarate demersurile diplomatice, `ns\ Republica
Moldova [i Ucraina nu au oferit autorit\]ilor ro-
mâne nici un r\spuns `nc\. ~n plus, este posibil �s\
deschidem institute la Lisabona, la Atena [i [tiu
c\ Ministerul Afacerilor Externe a `nceput con-
tacte cu Federa]ia Rus\, `n vederea deschiderii u-
nui institut la Moscova�.

200 de miliarde lei vechi este bugetul ICR pe
2006, dintre care 110 miliarde s`nt exclusiv alo-
cate pe programe, �ceea ce reprezint\ o `mbun\-
t\]ire drastic\ fa]\ de situa]ia bugetului pe 2005,
unde cheltuielile de personal [i de administra]ie
erau mai mari dec`t cheltuielile de programe�,
spune Horia-Roman Patapievici.

Cel mai mare proiect pentru acest an pare s\
fie cel de traduceri, demarat la sf`r[itul lui 2005.
�Asta implic\ multe tipuri de activit\]i. Trebuie
forma]i traduc\tori, asta facem prin parteneriate
cu masteratele specializate din principalele centre
universitare din ]ar\, a[a cre\m traduc\tori ro-
mâni. Prin bursele specifice pe care le-am buge-
tat vom finan]a aducerea unor traduc\tori str\ini,
cunosc\tori de limb\ român\ `n ]ar\, care vor
face workshop-uri, ateliere de traducere, cu
traduc\torii români. Ne-am propus s\ finan]\m
20 de c\r]i traduse [i plasate la edituri occi-
dentale de prestigiu, traduse `n conjunc]ie de tra-
duc\tori români, cu o ultim\ vedere din partea
unor traduc\tori nativi. Ne-am propus s\ facem
cataloage pentru t`rgurile de carte, s\ facem

bro[uri consistente cu prezentare, pe literatur\,
pe [tiin]e umane, pe care s\ le trimitem prin
intermediul directorilor Institutelor Culturale din
str\in\tate la edituri semnificative din ]\rile cu
pricina. Avem o ac]iune foarte vast\ [i pe multe
planuri de a sparge t\cerea din jurul crea]iei ro-
mâne[ti, pe care polonezii [i cu ungurii au reu[it
s\ o sparg\ la r`ndul lor. Nu facem dec`t s\ re-
producem strategia lor, pe care am adaptat-o
situa]iei de la noi. Pentru nucleul acestui pro-
gram de traduceri am alocat 200.000 de euro. ~n
plus, de acum `nainte Institutele Culturale din
str\in\tate au un buget de aproximativ 70.000 de
euro, este un buget fa]\ de care directorii s`nt
responsabili [i s`nt obliga]i s\ g\seasc\ cofinan-
]\ri pentru ac]iuni de acolo.�

O alt\ ini]iativ\ este Anul Eliade, �strategia
fiind asem\n\toare cu cea pe care am avut-o cu
Anul Enescu, care s-a dovedit de mare succes,
pentru c\ Institutul Cultural Român a luat pre-
miul de excelen]\ pentru ac]iunile lui `n Anul E-
nescu. Eliade a fost ]inta unor calomnii extra-
ordinare, au f\cut din el un legionar, un penitent
p`n\ la sf`r[itul vie]ii, ceea ce este pur [i simplu
fals. {i chestiunea trebuie dezb\tut\, articolele
lui legionare trebuie pur [i simplu publicate, co-
mentate. Vom traduce din textele lui române[ti `n
limbi str\ine, cu comentarii ale istoricilor com-
peten]i, p\r]ile cele mai litigioase din crea]ia lui
româneasc\. A[a trebuie practicat\ discu]ia, cu
c\r]ile pe mas\, pentru c\ `n c\r]ile care l-au
acuzat constant s`nt citate trunchiat [i foarte ten-
den]ios interpretate. Vom organiza dezbateri,
conferin]e interna]ionale, nu `n Institutele Cultu-
rale din str\in\tate, ci `n institu]iile culturale ale
]\rii cu pricina�.

Iorgulescu: manifest
pentru �crea]ia vie,
crea]ia contemporan\�

Simion: �Mi-ajunge�

Patapievici: �Trebuie forma]i traduc\tori�

CUM {I CE VA FI ANUL ACESTA

Adrian Iorgulescu [i Eugen Simion
declar\ am`ndoi c\ [tiu ce e mai bine
pentru institu]iile pe care le conduc



! ~n  Terorism,
fra]ii  Presniakov
fac  un  surfing
`n  colapsul  global

Textul e un rulou umplut cu in-
gredientele terorii centralizate.
Teroarea se rostogole[te pe au-
tostrada intim-colectiv. Oleg [i
Vladimir Presniakov plonjeaz\
`n apartamentul decomandat al
terorismului [i nu se opresc nici
o clip\ la un singur strat de
analiz\. Teroarea cap\t\ semni-
fica]ie nu doar ca eveniment
global, ci mai ales ca fenomen
individual, ca scrijelire a min]ii
p`n\ c`nd ultimul neuron abdic\.
Venele psihicului explodeaz\.
Ce lipse[te uneori `n spectacolul
regizat de Gianina C\rbunariu
la Teatrul Foarte Mic e tocmai
grada]ia cinic-tragic\ a terorii,
arcul ei perfect.

Frisonul terorii e lichidul am-
niotic care ]ine cald embrionul
fricii. Fra]ii Presniakov anexea-
z\ comportamentul terorii
individuale la vagonul
obsesiilor [i a ne-
vrozelor colective.

A `ncerca s\
scapi din v`rtejul
terorii, la un ni-
vel sau altul, e
cel mai pervers
pariu cu a

putin]\. Tot a[a cum a omor`
oameni nevinova]i e forma su-
prem\ a instituirii pericolologiei
iminente. De la raporturile de
for]\ pe care doi aman]i mar-
[eaz\ (`nscenarea violului, ma-
sochismul voit etc.) se trece la
fotografiile cu trupuri decimate
`n urma unei explozii provocate
de l\sarea gazului aprins `n lo-
cuin]a `n care so]ul [i-a g\sit
so]ia `n[el`ndu-l. Terorismul e
un disk loading of power. Fie-
care decolare a unui avion poate
fi o curs\ a terorii. Cei doi dra-
maturgi cimenteaz\ teroarea `n
actul ultim: r\ul autotorturant.
C\ci: �ne ucidem singuri... ca
`ntr-un film dat cu `ncetini-
torul�. Sau, cum spune Derrida
`n Filosofie `ntr-un timp al te-
rorii. Dialoguri cu Jurgen Ha-
bermas [i Jacques Derrida (E-
ditura Paralela 45, Pite[ti, 2005),
�teroarea atinge incon[tientul ge-
opolitic al tuturor celor vii [i la-
s\ `n el urme de ne[ters�.

! Ora[uul (Teatrul  ACT)
e  spectacolul  burdu[irii
cu  nonsens

Totul e anchilozant de la fel, su-
focant de stereotip, ca [i cum ai
clona la nesf`r[it granule din ce
faci zilnic. Ca [i cum te-ai xe-
roxa sau ]i-ai lipi corpul inert de
ceasurile �moi� ale lui Dali.
Timpul e un ac amor]it. Identi-
cul devine o plas\ care amor-
tizeaz\ orice `nt`mplare [i te
v\tuie[te. Te imunizeaz\ la orice
virus al muta]iilor radicale.

�N-a existat nici o clip\ a...
ilumin\rii sau a clarviziunii sau
a oric\rei alte radicale transfor-
m\ri�, spune la un moment dat
Serghei, protagonistul unui ora[
din vertebre translucide, prin care
`]i �vezi� miopia progresiv\.

Serghei e obsedat de `ncremeni-
rea `n stagnare, `n banda rulant\
a marcajului mecanic. E margi-
nalizatul oric\rei interven]ii ex-
terioare care `i poate modifica
via]a. Se lupt\ aproape habotnic
cu sensul pe care `ncearc\ s\-l
dea lucrurilor din jurul lui, cu
un set de cuvinte potrivite, care
`i alunec\ printre degete aseme-
nea unor bile lucioase.

~n jurul lui, semnele ora[ului
se succed\ ca ni[te cadrane in-
vizibile prin care `nainteaz\ ro-
botic. Nu poate discerne nici un
semnal personalizat. Ora[ul e o
b`rn\ `nghe]at\ pe care `ncearc\
disperat s\-[i ]in\ echilibrul.

Parcurge un traseu halu-
cinant, `ntr-o stare de veghe
somnambulic\, [i dep\[e[te se-
mafoarele, semnele de circula]ie
din reflex. E o ma[in\ pe pilot

automat. Cicatricea alien\rii de-
vine un piercing periculos `n as-
faltul cel mai grunjos, cu care
scenograful Cosmin Ardeleanu
`mprejmuie[te vertijul urban.

Textul lui Evgheni Gri[kove]
e un bloc construit etaj cu etaj.
Funda]ia e starea de confuzie a
lui Serghei. Pe ea se ridic\ de-
busolarea familial\ [i amestecul
ame]itor de flash-uri urbane, c\-
rora personajul nu le mai `n]e-
lege rostul: �Str\zi� instala]ii,
st`lpi, ]evi, felinare, mul]i
copaci. Dar nu e \sta ora[ul pe
care l-am iubit eu at`t de
tare...�. Ora[ul `i provoac\ rup-
tura de tot ce a fost `n trecut. E
ca [i cum `n propria lui exis-
ten]\ se ad`ncesc ni[te gropi pe
care nimic nu le mai poate um-
ple. Doar abilitatea regizorului
Cristi Juncu de a scoate la

suprafa]\ m`lul din ele. Serghei
e captura ghetoului obi[nuin]ei.
Tot o victim\ a ghetoului, de
ast\ dat\ concret, imagineaz\
Vasili Sigarev `n Plastilin\, spec-
tacol montat de Afrim la Teatrul
�Toma Caragiu� din Ploie[ti.

Maxim e pl\m\dit din fic-
]iunea figurinelor care se topesc
`n carnea tocat\ a mor]ii. Moar-
tea e s\ritura de pe burlanul
votcii [i violului, din closetul
fantasmelor pornografice. Exact
ca `n Cidade de Deus, unde vio-
len]a ]`[ne[te din pistoale ca o
artezian\ din s`nge [i unde copii
de 12 ani s`nt pu[i s\ `mpu[te
copii de 5 ani, supravie]uie[te
cine ucide primul.

~n Ora[ul lui Dumnezeu [i `n
blocul din Plastilin\, eroii s`nt
fraierii prin[i `n ochiurile `n-
curcate ale mor]ii.

Pe Alexandru Andrie[ `l cunoa[te]i.
Sigur, omul cu �telejurnalul�. Anul
acesta a lansat un material nou.
Comand\ special\ este cel de-al
42-lea album, de la debutul s\u cu
Interioare, `n 1984. ~ns\, se [tie mai
pu]in c\, pe l`ng\ muzic\, Andrie[
scrie [i deseneaz\. A publicat p`n\
acum trei volume de proz\ [i poeme
[i este autorul unor versuri pe care le
auzi]i de multe ori `n piesele
române[ti difuzate de radio-uri.

�M-am n\scut `n Bra[ov pe vremea
c`nd ora[ul se numea Stalin, iar data
exact\, `n caz c\ v\ intereseaz\, este
13 octombrie 1954. Bine`n]eles c\
dac\ a]i fi vorbit acum 30 de ani cu
oricine m\ cuno[tea, inclusiv mama,
tata, sora, bunica, bunicul, m\tu[a,
tanti Lica, unchiul Mitic\, str\bunica
[i prietenele ei din vecini, n-a]i fi

putut b\nui c\ aveam s\ devin o per-
soan\ cunoscut\, cineva bun s\ dea
interviuri, s\ apar\ la televizor (rar,
a[a-i, dar totu[i!), s\-[i dea cu p\-
rerea de una, de alta. A]i fi aflat `n
schimb c\ s`nt mofturos, c\ le m\n`nc
sufletul cu `nc\p\]`narea mea absolut
inexplicabil\ («la noi `n familie, ni-
meni»), c\ doar cu cle[tele sco]i
vorbele din gura mea [i doar noaptea
las din m`n\ creionul \la nenorocit cu
care-am zm`ng\lit oricum tot ce se
putea zm`ng\li prin cas\, ba chiar [i
prin vecini...�, se prezint\ Andrie[
`ntr-unul din volumele sale (A[tept`nd-o
pe Maria, Pro Art & Architecture,
1991).

Primul volum (proz\), Singur a-
cas\, l-a predat, `n 1976, Editurii
CARTEA ROMÂNEASC|, dar a
fost publicat abia `n 1992. Cred c\
merit\ citat\ [i varianta autobiogra-
fic\ pe care o includea acolo: �N\s-
cut `ntr-un ora[ `n plin\ civiliza]ie
tehnic\, autorul [i-a format de copil o

repulsie fa]\ de lucrurile precise.
Primii ani [i i-a petrecut `n cas\, al\-
turi de tat\l s\u (academician vestit,
recunoscut [i medaliat pe plan inter-
na]ional) [i de mama sa, de care se
desparte `ns\ prematur, la v`rsta de
trei ani, Elena fiind r\pit\ de o tuber-
culoz\. Tat\l s\u, prins `n tot felul de
activit\]i tehnico-[tiin]ifice, nu poate
s\-i ofere copilului dec`t un sprijin
relativ, iar a doua so]ie, o actri]\ de
cinema care profit\ de lungile absen]e
ale savantului pentru a duce o via]\
destr\b\lat\, nici nu se intereseaz\ de
copilul care, de c`te ori o vede, o pri-
ve[te uimit [i `ntreb\tor. La v`rsta de
[apte ani, autorul `[i `ncepe studiile la
cursurile [colii de cartier (p\rin]ii r\-
pindu-i posibilitatea de-a `ncepe [coala
la [ase ani). ~n aceast\ perioad\, auto-
rul are primul contact cu via]a soci-
al\, acum `[i d\ el seama de deosebita
importan]\ a societ\]ii, lucru dovedit
`n crea]ia poetic\ a acestor ani (din

care cit\m celebrul distih Turcii-l ̀ ncon-
joar\/ Iancu se pred\)�.

(La mul]i ani) Dylan (Editura
Pronto, Bra[ov, 1991) este un volum
de versuri `n care a publicat adapt\ri
`n limba român\ ale pieselor lui Bob
Dylan.

De obicei, ne pl`ngem c\ oamenii
de muzic\ nu au parte de aprecierea
pe care ar merita-o. Andrie[ este unul
dintre cei care au refuzat s\ fie folosi]i
doar pentru ca politicienii s\ `[i mai
spele imaginea: �Domnule Ion Iliescu,
`mi e imposibil s\ accept ca aceea[i
semn\tur\ care se l\f\ie pe gra]ierea
lui Miron Cozma s\ existe [i pe dis-
tinc]ia pe care am auzit c\ mi-a]i fi
acordat-o, `ntr-o avalan[\ de astfel de
distinc]ii pe care le-a]i oferit pe ultima
sut\ de metri: de aceea refuz s\
primesc de la dumneavoastr\ aprecie-
rea oficial\ a meritelor mele culturale �
s`nt convins c\ cei care de mai bine
de 20 ani vin la concertele mele [i-mi
ascult\ discurile, [i nu numai ei, `mi

vor `n]elege gestul�. (Alexandru An-
drie[, 17 decembrie 2004)

S-a `n]eles?
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R\zvan  }UPA

MUZIC| PE LITERE

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

�Comanda special\� a lui Alexandru Andrie[

fast-food fe]e-fe]e

Bombomania
Dramaturgii ru[i contemporani s`nt tari.
S`nt seismologi care anticipeaz\ deflagra]iile
text/urii palierelor din jurul lor. Cronometreaz\
ritmul turbulent al fumigenelor exterioare
[i nu se las\ p\c\li]i de metafore-petarde.
S`nt t\io[i [i direc]i. Opereaz\ pe cordul
deschis al realit\]ii [i t\b\cesc pielea
cu infuzia de violen]\.

Nadina S\l\gean `n Ora[ul

Gheorghe
Ifrim

`n
Ora[ul



~n ajun de An Nou am avut, aici, la
Praga, o experien]\ muzical\
pl\cut\ peste norma obi[nuit\. ~n
complexul Clementinum, azi parte
a Bibliotecii na]ionale, mai exact
`n Capela Oglinzilor, plin\ aproape
p`n\ la refuz, cvartetul Stamitz a
c`ntat un program, inteligent
compus, ce avea `n extreme un
aranjament al uverturii la Flautul
Fermecat de Mozart [i Quintetul
cu pian de {ostakovici. Mozart [i
{ostakovici au fost egal [i discret
aniversa]i. Concertul, parte a unui
ciclu intitulat �EuroArt�, a avut ca
spectatori, pe l`ng\ cehii de la
Biblioteca Na]ional\, care au
c\p\tat bilete gratuite, lume din
toat\ Europa. Capela nu era
`nc\lzit\ peste temperatura
necesar\ conserv\rii picturilor,
dar to]i, cu paltoanele pe noi,
ne-am sim]it `ntr-un soi de
comuniune cu muzicienii, cu
Mozart [i cu {ostakovici. Ultimul,
bisat, de altfel.

Probabil c\ nu exist\ nume de
compozitor mai popular ast\zi
dec`t Mozart, dup\ cum nici

mai fals\ impresie c\ toat\ lumea `i
cunoa[te muzica. Cui nu-i sun\ fa-
miliar Eine kleine nacht musik, nu?
Dac\ nu altfel, m\car ca sunet de
apel pe telefonul mobil. {i cine nu
[tie de Recviemul [i via]a lui dup\ fil-
mul lui Milo� Forman, Amadeus?
Chiar dac\ filmul este o fic]iune...

Publicitatea acestei anivers\ri este
at`t de invaziv\, `nc`t te `ntrebi dac\
un articol `n plus `[i mai are rostul.
Nu exist\ revist\ muzical\, ziar `n
general, `n care cineva s\ nu-i utili-
zeze numele, s\ nu-[i dea cu p\rerea,
s\ nu publice un �dosar�, s\ nu-]i
explice m\car originea pralinelor
Mozart, bomboanele `nvelite `n cio-
colat\, aflu, nu [tiam, [i ele cen-
tenare. �Mozart 250 de ani f\r\
eclips\�; �Mozart la 250 de ani;
cel mai mare compozitor?�; �Mo-
zart al nostru, tot ce trebuie [tiut
despre via]a lui, capodoperele lui
cele mai mari� (sic!) � s`nt c`teva
din titlurile cele mai `n vog\ pe co-

pertele revistelor. Are rost s\ le mai
cite[ti articolele?

C\ Mozart [i aniversarea de anul
acesta s`nt `n mare m\sur\ obiect de
comer], [i nu prilej de educa]ie mu-
zical\ `mi pare de ordinul eviden]ei.
A[ vrea s\ fiu contrazis. Universul,
civiliza]ia mozartian\ s\ treac\
`naintea mitomaniei [i a suficien]ei
culturale, a bomboanelor, T-shirt-u-
rilor, a c\nilor cu chipul edulcorat al
compozitorului, a concertelor-ac]iu-
ne festiv\, ce mai bifeaz\ o aniver-
sare. Mozart [i muzica lui s\ fie anul
acesta, de exemplu, un curs pentru
profesorii de specialitate `n [colile

din România, editurile mari, cu priz\
[i distribu]ie adev\rat\, s\-i publice
m\car o selec]ie din imensa co-
responden]\ [i fie doar una dintre
multele biografii, tineri muzicologi
s\ intre `n biblioteci pentru o istorie
critic\ a muzicii lui pe scenele ro-
mâne[ti, o cas\ de discuri `n coo-
perare cu radioul [i filarmonica s\
scoat\ la iveal\ din arhivele sonore
c`teva bune interpret\ri, poate de la
Festivalurile Enescu, iar institutele
culturale s\ profite de ocazie pentru
a organiza `ntr-un circuit european
concerte de promovare `n str\in\tate
a unor tineri soli[ti [i forma]ii ca-
merale. O voce pesimist\ `mi spune

c\ e t`rziu, c\ s`nt lucruri ce trebuiau
g`ndite din timp, o alta, c\ fie el c`t
de geniu [i iubit de divinitate numitul
Amadeus Mozart, cartea muzical\
nu se vinde; o a treia `mi [opte[te c\
noi ne ocup\m anul acesta de o alt\
personalitate, iar o a patra c\, ̀ n fond,
de ce ar mar[a cineva la aniversarea
Mozart, c`t timp lucrurile s-au mi[-
cat a[a de greu la cea a lui Enescu.
Nu mai `ndr\znesc s\ `ntreb ce fon-
duri vor fi fost alocate de la cultur\
Societ\]ii române[ti Mozart, pentru
eventuale publica]ii sau simpozioane.
Mozart cu ai lui, noi cu ai no[tri.
Despre aniversarea lui {ostakovici
nu mai vorbesc.

fast-foodSUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 58, 7-13 IANUARIE 2006 13

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, RRaaddiioo  EEuurrooppaa  LLiibbeerr\\,,  PPrraaggaa

Despre Amy [i ceilal]i
Doi ochi imen[i, inocen]i, scruteaz\ cu indiferen]\ din
tavan. Domni[oare `n rochii vaporoase de var\ stau
`ntinse pe [ezlong sau alearg\ prin parcuri `nverzite...

Decoruri british `n tablourile care se aglomereaz\,
umpl`nd scena cu imagini ale trecutelor vremuri fe-
ricite (scenograful Drago[ Buhagiar a creat o adev\-
rat\ expozi]ie de picturi impresioniste britanice, cum
zice unul dintre personaje).

Conflictul dintre genera]ii, acutizat de disputa
asupra artei (muribunde, zice-se, dar \sta e un zvon
de c`teva mii de ani) a teatrului, purtat\ `n atelierul
unui pictor necotat la burs\, este pretext pentru unul
dintre cele mai bune roluri realizate de Valeria Seciu.

Esme, actri]a `n vog\, cu arogan]a superiorit\]ii
[colii clasice [i a disciplinei s\n\toase a teatrului ca
ART|, se treze[te fa]\ `n fa]\ cu t`n\ra genera]ie
care descoper\, `n anii hippy ai libert\]ii explozive,
minunea numit\ televiziune. E, de fapt, o lupt\ pentru
putere, pentru influen]\, pentru notorietate.

Pentru cei tineri, teatrul pare `nvechit `n obi[-
nuin]e, obosit de cli[ee [i irecuperabil ca utilitate, fie
ea [i estetic\. Dup\ 20 de ani, [i ideile despre art\
(sau showbiz), [i cele despre via]\ sufer\ schimb\ri,
unele semnificative. Disputa devine violent\ [i cere
victime.

Dar teatrul e doar paravanul pentru ciocnirea
dur\ `ntre membrii unei familii, `n tumultuo[ii ani
�60-�80. Piesa ofer\ o rezolvare, desuet\ `ns\ pentru
2005, a[a `nc`t conflictul r\m`ne deschis.

Vineri, 13 ianuarie, ora 19.00
Teatrul Mic
Cum g`nde[te Amy de David Hare
Regia: C\t\lina Buzoianu
Scenografia: Drago[ Buhagiar
Muzica: Tom Br`ndu[
Cu: Valeria Seciu, C\t\lin Babliuc/ Rolando
Matsangros, Simona Popescu, Tatiana Iekel/
Domni]a M\rculescu, Mihai Dinvale, Alin
Mihalache, Papil Panduru

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

SPECTACOLUL S|PT|M~NII de Oana Stoica

lovitur\ de teatru arta grea
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Valeria Seciu

Nu �sexul vinde!�,
ci �Mozart vinde!�

Autorit\]ile din Salzburg, ora[ul natal al
compozitorului Wolfgang Amadeus
Mozart, sper\ s\ profite din plin de
aniversarea a 250 de ani de la na[terea
sa, pentru care a fost dezvoltat\ o
adev\rat\ �industrie Mozart�, relateaz\
BBC News. O companie austriac\ ce
comercializeaz\ produse lactate a pus `n
v`nzare un iaurt de b\ut Mozart cu arom\
de ciocolat\, alune [i mar]ipan. Acesta
este doar unul dintre sutele de produse
lansate cu ocazia celebr\rii, pe 27
ianuarie, a 250 de ani de la na[terea
compozitorului austriac. Pe l`ng\ iaurt mai
pot fi cump\ra]i c`rna]i Mozart, biberoane
Mozart sau parfum Mozart, comercian]ii
sper`nd c\ va fi un an dintre cei mai
profitabili.

Unii austrieci s`nt `ns\ de p\rere c\ tot
ceea ce se `nt`mpl\ este �mult prea mult�.
�Noul slogan pentru 2006 nu mai este
«sexul vinde», ci «Mozart vinde». Dac\
Mozart ar putea vedea ce se `nt`mpl\
acum `n Austria fie ar r`de, fie ar fi
dezgustat�, spune Kurt Palm, autorul unei
noi c\r]i despre compozitor.

Pentru Salzburg, industria Mozart [i
turismul se traduc `ns\ `n bani. Primarul
ora[ului, Heinz Schaden, spune c\
faimosul compozitor este una dintre cele
mai importante surse de venit a ora[ului.
�Este dificil de calculat `n euro, dar dac\
s-ar face un sondaj printre turi[tii care
viziteaz\ Salzburgul, cei mai mul]i ar
spune, probabil, c\ vor s\ vad\ ora[ul
unde s-a n\scut Mozart. E greu s\-]i
imaginezi Salzburg f\r\ Mozart. El a pus
ora[ul pe hart\�, sus]ine Heinz Schaden.

Compozitorul, celebrat
[i `n România

Anul Mozart, ce marcheaz\ `mplinirea a
250 de ani de la na[terea celebrului
compozitor, a debutat `n România, joi,
5 ianuarie, cu un concert al Orchestrei
Filarmonicii �George Enescu� din
Bucure[ti, av`ndu-l ca dirijor pe Cristian
Mandeal, iar ca solist pe violonistul
Takashi Shimizu. �Mozart este, desigur, nu
numai la noi s\rb\torit, el este s\rb\torit,
prin UNESCO, `n `ntreaga lume, `n toate
marile orchestre, `n toate marile case de
opere�, a declarat Cristian Mandeal. �Este
un eveniment mondial, la care [i noi (...)
`ncerc\m s\ ne aliniem, s\ concert\m `n
aceast\ mare familie a popoarelor
civilizate europene�, a ad\ugat acesta. �A[
dori s\ men]ionez c\ acest an 2006 este
bogat `n evenimente de acest tip, nu doar
prin subiectul Wolfgang Amadeus Mozart,
ci [i ca an comemorativ � 150 de ani de la
moartea lui Robert Schumann [i un alt
jubileu pe care `l avem �100 de ani de la
na[terea lui Dimitri {ostakovici�, a mai
spus Mandeal.

250 de ani dup\ Mozart

Tom Hulce `n rolul lui Mozart din filmul lui Milo� Forman, Amadeus, 1984

Mozart s-a n\scut `n aceast\ cas\
din Salzburg, pe 27 ianuarie 1756



Avalan[a de filme de la
cinematograf nu s-a
domolit, dimpotriv\, �st\
gr\mad\ peste s(t)at�.
Dac\ vi s-a aplecat de la
[orici [i vre]i s\ v\
aerisi]i la un film,
arunca]i un ochi peste
r`ndurile de mai jos.
Dac\ nu, nu.

Cr\ciun fericit/ Joyeux Noël a
fost filmat `n România, f\r\ ac-
tori români pe care s\-i pierzi
dac\ `]i cade ceva pe jos, dar [i
f\r\ cai. Totu[i, filmul repre-
zint\ Fran]a la cursa pentru Os-
caruri [i are [i o nominalizare la
Globul de Aur pentru cel mai
bun film str\in. Din partea mea,
�nu se merit\� s\ vede]i filmul,
de[i povestea adev\rat\ din spa-
tele lui e realmente ceva. Dar,
cum ea nu s-a filmat (`n 1914),
nu v\ r\m`ne dec`t s-o vede]i

transpus\ pe ecran. Christian
Carion, regizor [i scenarist, a
g\sit-o `ntr-o carte. Ea nu exist\
`n manualele de istorie. ~n Aju-
nul Cr\ciunului anului 1914, ger-
manii care tocmai primiser\
br\du]i [i francezii plus sco]ie-
nii care-[i acordau cimpoaiele
au purces la o fraternizare f\r\
precedent, dar [i cu sanc]iuni
ulterioare pe linie disciplinar\.
~ns\ regizorul francez d\ impre-
sia c\ a vrut din start s\ fac\ un
film european [i pro-UE, pentru
c\ r\zboiul e ceva ce trece pe
plan secund, iar actorii lui nu
mai s`nt combatan]i, ci europeni
care vorbesc limbi diferite, g`n-
dind [i sim]ind europene[te (sic).

Pe mine nu m-a impresionat
deloc filmul, mai ales c\ `ncepe
cu trei copii � unul francez,
altul german, altul sco]ian �
care recit\ poezele `n fa]a tablei.
Cel mai mult m-a deranjat �sen-
timentul european�. Nu cred `n
el, ci cred c\ exist\ dragoste de
oameni [i at`t. Filmul degaj\
`ns\ at`ta �c\ldur\ uman\� pe
milimetru p\trat, `nc`t devine
greu de acceptat. Chiar dac\ au
avut loc cu adev\rat, evenimen-
tele par neverosimile, tocmai
pentru c\ regizorul a optat pentru
o montare ca de oper\, grav\ [i
solemn\ ca o miss\, `n loc s\ se
piard\ pentru a se reg\si `n faptul
comun.

Dac\ nu v\ recomand Cr\-
ciun fericit dec`t cu sfert de
gur\, v\ recomand `n schimb cu
jum\tate de gur\ Asasinarea lui
Richard Nixon de Niels Muel-
ler, care a fost inspirat tot din
realitate. Mai precis din via]a
primului om care a deturnat un
avion `n SUA [i care pl\nuia, `n
1974, s\ `l loveasc\ de Casa
Alb\ pentru a-l ucide pe pre[e-

dintele Nixon. Pentru un film de
debut, Asasinarea lui Richard
Nixon are not\ bun\, dar tra-
tarea subiectului e prea cuminte,
prea cum [tim c\ se face `n fil-
mele despre oameni care se duc
tot mai jos p`n\ la a se auto-
distruge. Mie Sean Penn nu-mi
place tot timpul. Mi-a pl\cut f.
mult `n The Thin Red Line [i `n
She�s So Lovely, a[a [i a[a `n
Misterele fluviului. Aici mi-a
pl\cut tot a[a [i-a[a. Cred c\ d\
mult mai mult atunci c`nd e
re]inut, ori aici e pe dinafar\ cu
totul [i mult prea �psiholo-
gizat�. Filmul urm\re[te parcur-
sul descendent al unui agent de
v`nz\ri a c\rui nebunie [i dezan-
gajare din lumea real\ s`nt

sporite de urm\rirea, `n direct,
a audi]iilor din Cazul Watergate.
Tarele societ\]ii americane nu
s`nt o noutate, [i Mueller nu are
ambi]ia de a descoperi apa cald\,
dar, repet, filmul lui e prea
mainstream pentru a te alege cu
ceva nou din el. {i, de altfel, de
la Taxi Driver `ncoace, am mai
`nv\]at [i noi c`te ceva.

Eu cu sora mea mai mic\ e
un film de familie (sic), mai bun
dec`t cele de pe Hallmark. Cel
mai mult mi-a pl\cut aici nu
rela]ia celor dou\ surori � una
matur\, avocat\ cu ochelari,
cealalt\ zgubilitic\ �, ci rela]ia
prezentului cu trecutul, pentru
c\ rela]ia perturbat\ a celor dou\
are r\d\cini `n moartea mamei

[i `ntr-o minciun\ a tat\lui. Dar
cel mai [i cel mai mi-a pl\cut
Shirley MacLaine, care e adora-
bil\ `n felul `n care re`nnoad\
`ntr-un mod mult mai dulce,
mai atenuat [i mai `n]elept cu
rolurile ei din Salut\ri de la
Hollywood sau Cuvinte de alint.
Shirley MacLaine e bunica fete-
lor [i locuie[te `ntr-un `nsorit
c\min de b\tr`nei simpatici,
unde dramele s`nt atenuate de
prietenie [i de `n]elepciunea v`rs-
tei.

Chiar dac\ scenariul nu
dezvolt\ eficient rela]ia celor dou\
surori, chiar dac\ se serve[te de
re]ete, filmul e pl\cut [i sensibil
[i spune, `n spatele [abloanelor,
adev\rul: nimeni nu e curat.
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Iulia  BLAGA a

CRONIC| DE FILM

fast-food fe]e-fe]e

Cr\ciun fericit/ Joyeux Noël

regia: Christian Carion
cu: Diane Krüger,
Daniel Brühl, Guillaume Canet.

Asasinarea lui Richard Nixon/
The Assassination of
Richard Nixon

regia: Niels Mueller
cu: Sean Penn, Don Cheadle,
Jack Thompson.

Eu cu sora mea mai mic\

regia: Curtis Hanson
cu: Cameron Diaz,
Toni Collette, Shirley MacLaine.

Supliment alimentar de filme
la marea cr\pelni]\ a S\rb\torilor

Joyeux Noël degaj\ at`ta �c\ldur\ uman\� pe milimetru p\trat, `nc`t devine greu de acceptat

Pentru un film de debut,
Asasinarea lui Richard Nixon
are not\ bun\



Mi-a devenit obicei s\ realizez
`n cele c`teva zile de vacan]\
de iarn\ un bilan] a ceea ce
am f\cut `n anul care s-a
terminat [i s\ `mi fac planuri
pentru noul an. ~n 2006,
proiectul cel mai important
pentru mine [i pentru colegii
mei din Asocia]ia Vector este
organizarea Bienalei de Art\
Contemporan\ Periferic care,
spre bucuria noastr\, a ajuns
la cea de-a [aptea edi]ie.

Fondat `n anul 1997, proiectul
Periferic a `nceput ca un festival
de �performance� ce colecta

atitudini artistice care analizau rela]ia
cultural\ �centru-margine�. Am ales
atunci �performance-ul� ca gen artistic
pentru c\, pe de o parte, era un gen
marginal [i, pe de alta, promova un
discurs asupra corpului uman, ca mar-
tor al traumelor din societate. ~n
edi]iile urm\toare, evenimentul a cres-
cut `n dimensiune [i calitate, ajung`nd
`n c`]iva ani s\ devin\ unul dintre cele
mai reprezentative festivaluri de art\
contemporan\ din România. Dac\ la
`nceput evenimentele se organizau doar
la Centrele Culturale Francez [i Ger-
man, ulterior expozi]iile au avut loc [i
`n seduc\torul spa]iu al B\ii Turce[ti,
un loc propice pentru un viitor centru
de art\ contemporan\ la Ia[i, la Palatul
Culturii [i `n diferite spa]ii publice din
ora[. ~ncep`nd din anul 2001, festivalul
s-a transformat `ntr-o bienal\ interna-
]ional\ de art\ contemporan\, organi-
zat\ la Ia[i de c\tre Asocia]ia Cultural\
Vector. Edi]ia a 6-a a Perifericului, din
2003, a marcat trecerea la un nou nivel
calitativ al evenimentului, prin invita-
rea curatorului suedez Anders Kreu-
ger, care a organizat selec]ia interna-
]ional\ a arti[tilor [i a lansat conceptul
�Col]uri Profetice�, inspirat din scri-
erile lui Walter Benjamin.

Periferic  7  �  Focussing  Ia[i
(Bienal\  de  art\  contemporan\,
octombrie  2005  �  mai  2006)

Bienala Periferic 7 `[i propune s\ ini-
]ializeze un proces de cooperare cul-
tural\ care va fi, astfel, o extindere a
expozi]iei tradi]ionale de art\ din ca-
drul bienalei. Unul dintre obiectivele
principale ale proiectului este acela de
a stabili programe de colaborare de
lung\ durat\ `ntre arti[ti [i institu]ii
reprezent`nd scene culturale ale ]\rilor
`n tranzi]ie, precum România, Mol-
dova, Ucraina, Serbia [i Muntenegru.

Aceste scene opereaz\ `n contexte ca-
racterizate prin �`nt`rziere fertil\� [i
analizeaz\ modelele culturale repre-
zentative [i normele de pia]\ consa-
crate.

Proiectul Bienalei Periferic 7 este
interesat `n expunerea unor pozi]ii
artistice [i ini]iative culturale, a unor
modele de colectivitate [i sociabilitate,
precum [i a formelor organiza]ionale
care pun `n discu]ie domeniul public.
Acest proces de normalizare devine
crucial at`t pentru democra]iile mature
occidentale, c`t [i pentru cele ap\rute
dup\ 1989 `n trasarea noii h\r]i a Eu-
ropei.

Arti[tii  din  România  `n  dialog  cu
cei  din  Europa  occidental\

O dimensiune important\ a Bienalei Pe-
riferic 7 este crearea la Ia[i a unei plat-
forme de dezbateri [i schimburi cul-
turale pentru arti[ti din România, Mol-
dova [i Ucraina, `n dialog cu cei din
Europa occidental\. ~n acest sens, Aso-
cia]ia Vector va realiza banca de pro-
iecte [i ini]iative artistice regionale VAD.

Bienala Periferic 7 va avea patru
sec]iuni, fiecare av`nd curatori dife-
ri]i: Marius Babias (critic de art\ [i
curator independent, Berlin), Ange-
lika Nollert (critic de art\ [i curator,

Siemens Arts Programme, München),
Florence Derieux (curator indepen-
dent, Paris) [i Attila Tordai (curator
independent, Cluj). Cele trei expozi]ii
finale vor avea loc `n luna mai 2006.

Ca organizatori, dorim ca aceast\
nou\ edi]ie a Perifericului, probabil
cea mai complex\ de p`n\ acum, s\
creeze [i un interes pe m\sur\ din
partea publicului larg interesat de cul-
tura vizual\ contemporan\, c`t [i din
partea autorit\]ilor locale, care sper\m
c\ vor oferi un sprijin logistic pentru
acest proiect cultural strategic al

ora[ului Ia[i.
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

fe]e-fe]e fast-food

Geta Rossier afirm\, coment`nd
poezia lui Daniel Bratu: �Acest volum
s-a construit `n universuri fluide,
`nchiz`ndu-se `n cerc pe m\sur\ ce
tr\irile luau fiin]\ `n cuv`nt, `n vers.
Dincolo de cuv`nt, sentimentele
devin palpabile, tr\irile s`nt posibile
doar `n tain\: taina celui care
p\trunde s`mburele ascuns `ntr-un
desc`ntec, `ntr-un sonet sau `ntr-o
parodie�.

De asemenea, �trecerea prin
anotimpuri, spre o `nchegare a fiin]ei
`n iubire, are loc crescendo, cu
fiecare plecare [i revenire din [i `n

acela[i punct, un reflux unde
«cor\biile s`nt mi[cate spre interior �
un mit arhimedic r\sucit», ca o
`nchidere � `ntoarcere spre
re`ntregire. Vom `nt`lni
aduceri-aminte, `n tonuri neclare,
g`nduri pierdute `n contemplare de
sine, a `ntrebare, t\ceri `nchise `n
nisipul timpului ce trece, plec\ri spre
neant, spre partea de `ntuneric
proprie fiec\ruia dintre noi, oglinzi de
lac unde, parc\, regrete se reflect\ `n
filigran�.

�Leredem � `nchide `n el timpuri,
speran]e, iluzii ca un joc al himerelor

`nv`rtindu-se `n juru-ne. Citindu-l,
imaginile `[i vor dezv\lui, `n fiecare
dintre noi, `n]elesurile.

Aceast\ trecere prin anotimpuri
beneficiaz\ de impactul grafic adus
de imaginile Danei {tefan, d`nd o
tu[\ de pre]uit at`t pentru autor, c`t
[i pentru redactor. Redactor care v\
`mp\rt\[e[te, ca de obicei, orice
lucru de pre] ce `i trece pe sub
ochi�, `ncheie Geta Rossier.

Volumul Leredem poate fi
desc\rcat gratuit de pe site-ul
Editurii LiterNet, de la adresa
http://editura.liternet.ro.

Nout\]i  la  Editura  LiterNet  �  Lereddem de  Daniel  Bratu

Bienala PerifericBienala Periferic

Huseyin Alptekin (Turcia), Saltele pentru destina]ii imaginare, instala]ie `n Biblioteca Central\ Universitar\ �Mihai Eminescu�, Ia[i, Periferic 6, 2003
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De cur`nd, la CARTEA
ROMÂNEASC|, un nou
volum al lui {erban Foar]\.
Rimel\ri adun\ textele
scrise pentru rubrica
omonim\ din revista
�Dilema Veche�. Cum ne-a
fost extrem de greu s\-l
prezent\m pe {erban
Foar]\ dup\ puterile
noastre, i-am trimis c`teva
link-uri `ntreb\toare pe care
le-a configurat domnia sa.

Interviu realizat de
Constantin Vic\

Care este povestea
Rimel\rilor? Le scria]i
av`nd `n g`nd publicul
revistei �Dilema Veche�?
Le-a]i scris ca pentru o
revist\ care se ocup\ cu
dilemele tranzi]iei?

De ce o spune]i la trecut? Scriu
`n continuare �rimel\ri� pentru
�Dilema Veche�; inclusiv, deci,
pentru un public ce e, `n primul
r`nd, al ei. Pe care, `ns\, nu-l
cunosc prea bine (dup\ cum nu
cunosc cu mult mai bine nici,
m\ scuza]i, �dilemele tranzi]i-
ei�). Problema nu e una de
feedback propriu-zis (ecourile
nu-mi lipsesc, pe Internet sau
prin viu grai), dar, ca la
teatru,-n `ntunericul din sal\,
una ce ]ine de imprevizibil. S`nt
sceptic `n privin]a, `ndeob[te, a
propriei mele recept\ri. Versi-
fica]ia `i cam obose[te pe cet\]e-
nii onorabili. Oric`t de �pe-n]e-
lesul� acestora ai fi, r\m`ne loc
de (agreabile/ dezagreabile) sur-
prize; nu are noim\ s\ le faci

concesii, pentru c\ nu exist\
nici o garan]ie ca, tu f\c`ndu-te
mai prost, ei s\ se fac\ mai de[-
tep]i. Arti[tii par, adesea, eliti[ti
numai prin contrast cu beo-
]ienii. ~n rest, avem un �public
minunat�, c\ruia �marile doam-
ne ale scenei� [i telestelele mai
noi i se adreseaz\, din pur cabo-
tinism, cu formula de �M\ria
sa�!

Cum ar suna un sonet care
s\ con]in\ cele mai faine
versuri din literatura
român\?

Un sonet num\r\ 14 versuri.
Versul, de regul\, e endecasilab.
Primele dou\ strofe s`nt catrene,
ultimele dou\ s`nt ter]ine. Pentru
catrene e nevoie de c`te dou\
rime luate de patru ori. ~n cazul

ter]inelor, rimarea nu e at`t de
strict\, dar, barem, dou\ c`te
dou\ versuri tot trebuie s\ se `n-
g`ne. {i mai dificil\ e problema
celor �mai faine versuri� ro-
mâne[ti: de la 14 din acela[i
autor la 14 din 14 autori români
(ce va s\ zic\ homoglosici) di-
feri]i, care se cade s\ rimeze `n
chipul prezentat mai sus, nu
numai sonor, ci [i semantic...
V\ las pe dumneavoastr\ s\
rezolva]i problema! � C`t
despre mine, `ntr-o holorim\,
i-am combinat pe cei trei �B�
cu Macedonski, ob]in`nd colajul
urm\tor: �Scris, r`ul trece-n
mai-albastru,/ cu v`ntul.
(Unde-i, ca un nimb,/ cuv`ntul
undei?) � Ca un nimb/ scris,
r`ul trece-n mai alb astru.// De-
cor de doliu, funerar?/ Sor-
gintea r`de cristalin\./ Sorgintea

r`de. Crist alin\/ de cor de do-
liu, funerar.�

Dup\ 15 ani de la
Revolu]ie, s-a schimbat [i
`n România regimul diurn/
nocturn al presei?

Regimul politic nu influen]eaz\,
doar el, �dublul regim (diurn/
nocturn) al presei�. Depinde,
adesea, de psihologia sau, mai
cur`nd, de caracterul fiec\rui
gazetar `n parte ca presa s\ se
instaleze [i subziste `n crepuscu-
lar, nocturn, lunatic, fantasma-
goric sau elucubrant. Proveni-
en]a termenului ultim e verbul
latinesc elucubrare, care `nseam-
n\ �a lucra t`rziu `n noapte�
(c`nd e lesne s\... elucubrezi),
la, bine`n]eles, lumina l\mpii, �
fie catonice (cu flam\ de opai]),
fie catodice (ca OTV-ul).

Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Necrolog
C`nd vine anul nou, se
spune, semipatetic, c\ a
murit cel vechi, c\ trebuie s\
uit\m tot ce-a fost [i s-o
lu\m de la cap\t. Ur\rile
noastre pun cruce anului
vechi, uit\m parc\ tot ce s-a
`nt`mplat, toate �emo]iunile�
puternice, toate oftaturile,
toate r`setele `nving\toare [i
toate `ndr\gostelile de zi cu
zi. Sau, dimpotriv\, bocim
vajnic c\ s-a mai dus un an
din via]a noastr\, c\ n-am
f\cut nimic din ce ne-am
propus cu vreo 300 [i ceva
de zile mai devreme. ~n
ambele cazuri, s`ntem
`ngrozitor de ipocri]i, pentru
c\ nu ne desp\r]im niciodat\
cu adev\rat de ce e `n urm\,
dar nici nu r\m`nem `neca]i
`n anii care au trecut.
S`ntem un amestec pu]in
profitabil de continuitate [i
desp\r]ire, de uitare [i
ve[nic\ pomenire. La fel se
`nt`mpl\ [i `n cazul
oamenilor care mor [i ei la
un moment dat, ca to]i
oamenii. ~i pl`ngem bine de
tot o vreme, spunem c\ n-o
s\-i uit\m niciodat\, ne
`ntrist\m `ngrozitor [i ne [i
mir\m c`t\ am\r\ciune poate
s\ se-adune `n noi. (Cei
mor]i `ncep s\ tr\iasc\
bine-mersi nu l`ng\, ci `n noi,
a[a c\ p`n\ la urm\ nu le
mai sim]im lipsa at`t de
mult.) {i p`[-p`[, ne
reapuc\m de via]\, ne
`ncr`ncen\m [i-o lu\m de la
cap\t. �De la cap\t�-ul \sta
m\ intrig\ pe mine. E un
cap\t autentic, e cap\tul de
la st`nga sau de la dreapta
vie]ii, e cel care trebuie? La
fiecare `nceput de an, ne
credem `n stare de tot felul
de lucruri nebune[ti, de
schimb\ri radicale, de fapte
mari. Pe la sf`r[itul lui
ianuarie, am cam uitat toate
rezolu]iile de pe bile]elul cu
�De f\cut de-acuma `ncolo�
(eu, de exemplu, scrisesem
anul trecut c\ n-o s\-mi mai
rod unghiile; n-a ]inut).
~nseamn\ deci c\ n-am
luat-o de la nici un cap\t sau
c\ mi[carea asta curajoas\
nu ]ine `n nici un fel de
trecerea `ntr-un an nou.
Multe idei din via]a noastr\
s`nt primite de-a gata, p`n\
[i g`ndul c\, dac\ le
deconstruim, `nseamn\ c\
le-am aflat sl\biciunea [i
le-am biruit.

Poate c-ar fi trebuit s\
scriu alt\ rubric\ profit`nd de
minunata ocazie a trecerii `n
noul an. A[a am [i vrut
prima dat\, dar m-am oprit la
timp. Cred c\ e bine ca,
m\car o dat\ la zece ani, s\
intru sceptic\ [i avizat\ `n
anul nou. ~n restul timpului,
am voie s\ visez c-o s\
schimb lumea, ceea ce o s\
[i fac, imediat dup\ ce m\
uit la Concertul de Anul Nou
de la Viena.

Pl\cerea  suveran\
de-a  fi,  din  vreme-n
vreme,  m`n\  spart\

O propunere: S`nte]i
jurnalist la �Tabloidul
de cultur\�. Ave]i de
scris un articol de
2.000 de semne despre
rela]ia dintre Emil
Brumaru [i {erban
Foar]\.

Pe la sf`r[itul lui
decembrie 1968, am scris,
`ntr-o buc\t\rie (a unor
prieteni vechi bucure[teni),
`nc\lzindu-m\ la flac\ra al-
bastr\ [i toxic\ de aragaz,
despre (dactilografiate pe
A4 [i primite de la dl
}epeneag) versurile unui
�mare anonim�, pe
numele-i autumnal Emil
Brumaru, � ne-, `nc\,
publicat `ntr-un volum.
Ceea ce am �elucubrat� `n
noaptea aia, a ap\rut, apoi,
`n �Orizont�, ca recenzie
la volumu-i de debut.
Ruga]i-l pe Emil Brumaru
s\-i numere semnele, pe,
eventual, abac!

Cum a]i reu[it s\ fi]i `n
perioada comunist\
liber-profesionist? Ce a
presupus acest statut?

A presupus o relativ\
s\r\cie; a presupus
pl\cerea suveran\ de-a fi,
din vreme-n vreme, m`n\
spart\, c\ci nu aveai ce
tezauriza; a presupus un
ajutor din partea p\rin]ilor
(tat\ [i socru); a presupus
un onorariu (modic) din
partea unor publica]ii
literare (nu-i vorba de
�Dialog� sau �Echinox�),
ca [i a unor edituri; a
presupus o marginalizare,
mai mult sau mai pu]in
dorit\; a presupus ratarea
unei burse, a unei burse
Herder, `n Austria; a
presupus, pe l`ng\
resemnare, luxul
nesemn\rii vreunei con-
dici; a presupus pretextul
refuzului intr\rii `n PCR,
`n august �68, c`nd mul]i
confra]i b\teau la por]ile-i
`ntredeschise; a presupus
punerea `ntre paranteze a
oric\rui voiaj ŕ l�étranger
(cu o excep]ie, `n
septembrie �80, `ntr-o Polo-
nie socialist\ de dup\...
coarda care face Gdaaaa-
ansk!); a presupus mult
mai pu]in efort retoric dec`t
acesta, de acum;
a presupus `ncrederea
deplin\ a unei so]ii
f\r\ egal.

{erban Foar]\: �Versifica]ia `i cam
obose[te pe cet\]enii onorabili�

�S\ nu facem,
domnule,
risip\ de jocurile
de cuvinte,
ca s\ nu ajungem...
copylefteri !�

vedeta culturala mediatiza]i [i de[tep]i
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Literatura se face din link-uri, e un
hipertext pe care `l continu\ infinit
scriitorii? Sau literatura se compune
din piese de puzzle?

Pe c`t de generoas\-i `ntrebarea, tot pe
at`ta e de dificil\. Din polite]e, m\ gr\besc
s\ v\ r\spund. {ti]i cum e interviul: unul
`ntreab\, cel\lalt se afl\ `n treab\, d`nd
r\spunsuri! R\spunsul meu ar fi acesta:
mai cur`nd, [tiin]a, inclusiv filosofia (de
[coal\ oarecum mai veche), constituie un

hipertext,
const`nd din

link-uri, din ve-
rigi ce se
�`mbuc\�

plauzibil, una
cu alta, ba
chiar logic

(sau, cel pu]in,
aparent logic),

`ntr-un inter-
minabil [arpe

(de ordin
neisa-

dorian!). C`t
despre ope-
rele `nse[i, 

de art\ sau literatur\, f\r\ ca ele s\ aduc\
a monade, monade neferestruite, av`ndu-[i,
fiecare, propria [i stricta Inselhaftigkeit,
adic\ �insularitatea� (sau... �izolarita-
tea�) sa, nu par a fi nici simple piese,
(re)asamblabile, de puzzle. C\ci acest joc
implic\ existen]a unei secrete, dar, cu tim-
pul, recognoscibile configura]ii, a unei, `n
sf`r[it, figuri. A cui ar fi figura asta? A
marelui mozaicar, sau, dac\ vre]i, progra-
mator?... C`t despre prima ipotez\,
ajungem tot la un Principiu unic [i extra-
temporal, pe care, ca [i-n primul caz, nu
am putea s\-l (re)cunoa[tem dec`t `ntr-un
t`rziu, � `n �t`rziu [i `nalt�, vorba poetului
domni]ei Huss, c`nd arta & literatura vor
fi [i trecut, ca lumea `ns\[i! P`n\ atunci,
s`nt dou\ hipertexte (cu link-urile de rigoa-
re) `n Europa sublunar\, ce ]in fie de ve-
chea greco-latinitate, fie de iudeo-cre[ti-
nism: poemele homerice [i Biblia. (S\
mai adaug, `ntr-o parantez\, c\ Ulysses se
linkuie [sic!] cu Odiseea, `n timp ce e
de-a binelea �monadic� fa]\ de A la re-
cherche du Temps perdu sau fa]\ de roma-
nele lui Kafka, � opere sincrone `ntre ele,
nu, `ns\, [i contemporane!)

~n 1979 apare Copyright. Pe c`nd un
Copyleft?

S\ nu facem, domnule, risip\ de jocurile
de cuvinte, ca s\ nu ajungem... copy-
lefteri!

V\ sim]i]i ca un renascentist damnat
`ntr-o lume a vitezei? Sau ca un
vitezoman `ntr-o lume generalizat
renascentist\?

Nu v\d (v\ rog s\ m\ scuza]i!) deosebirea
`ntre �vitez\� [i �renascentism�... Viteza,-n
rest, e o chestiune relativ\ ([i, in extremis,
van\, ca [i timpul). Mult mai definitoriu
ar fi, `ns\, pentru Rena[tere, un dinamism
indenegabil ([i, uneori, o impacien]\ de
�oameni noi�, uomini nuovi). Iar dac\
Leonardo e, `ndeob[te, dilatoriu, Miche-
langelo sau Rafael s`nt, dac\ vre]i, �vite-
zomani�. Tot `n Rena[tere, `n cea fran-
cez\, un sonetist fu gata s\ citeasc\ Iliada
�`n trei zile�... {.a.m.d.

Exist\ vreo carte pe care n-ar trebui
s-o citeasc\ nimeni?

Nu, `ntruc`t e imposibil: unul barem, cel
care o scrie, nu are cum s\ n-o citeasc\.

S`nt dou\ hipertexte `n Europa sublunar\...
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