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România,
stagiunea 2006
~n Parlamentul României, oamenii muncesc, dorm, m\n`nc\, lu-
creaz\, dar se mai [i distreaz\. Iar distrac]ia maxim\ e c`nd vreun
partid se treze[te c\ are chef de-o mo]iune de cenzur\, precum
recenta, intitulat\ �Antireforma s\n\t\]ii� [i ini]iat\ de P.S.D. plus
P.R.M. Sigur, nu putem s\ ne pl`ngem: nu numai `n Parlamentul
nostru oamenii se distreaz\, de cur`nd, de exemplu, `ntr-o ]ar\
ceva mai portocalie dec`t a noastr\, anume Ucraina, parlamen-
tarii s-au distrat copios d`ndu-[i picioare `n burt\ [i pumni `n man-
dibule. Fiecare cu genul lui de distrac]ie.

La noi, o mo]iune de cenzur\, care porne[te de la principii
umaniste, trece prin toat\ tragedia provocat\ de haosul din s\n\-
tate [i sf`r[e[te prin a vorbi despre mor]ii no[tri care ar fi putut fi
salva]i de ni[te medicamente banale, devine at`t de hazlie `n
Parlament, `nc`t tu, telespectator sau cititor de ziare nevinovat,
ajungi la concluzia c\ mai bine mori la tine `n cas\ dec`t s\ mai
mergi prin spitale, s\ dai [pag\ la medici, s\ te operezi pe viu,
fiindc\ nu toate spitalele s`nt �dotate� cu anestezist [i, cirea[\ pe
tort sau pe coliv\, s\ mai afli c\ devii, indirect, subiect de
chicoteli [i ironii prin Parlament. P`n\ la urm\, c-o moarte s`ntem
datori, dar parc\ n-am vrea s\ se mai [i distreze unii, cinic [i in-
con[tient, pe seama acestei datorii supreme pe care-o avem.

Dar s\ l\s\m generaliz\rile [i s\ ne oprim, pre] de c`teva
r`nduri, la ce s-a `nt`mplat mar]ea trecut\ `n Parlament. Am spus
deja: indigna]i de mersul reformei `n s\n\tate, poate [i de faptul
c\ s`nt prezen]i `n ultima vreme `n ochii opiniei publice fie prin
vizite la D.N.A. (P.S.D.), fie prin scandaluri interne (P.R.M.), cele
dou\ partide parlamentare s-au g`ndit s\ depun\ mai sus amin-
tita mo]iune. Timp de peste trei ore, aceasta s-a dezb\tut `n
camerele reunite. Firesc, a picat, dar nu asta conteaz\ aici.
Important e c\ mo]iunea s-a dovedit un bun prilej de �huo�-uri,
�fir-a]i ai dracu�-uri, aplauze, b\t\i din picioare etc. Plus glume.
�Ascult`ndu-l pe Nicolaescu, `mi dau seama c`t de mult\ dreptate
avea bunicul meu c`nd spunea: cu un prost care n-are [coal\ te
lup]i pu]in [i ai izbutit, dar lupta este colosal\ cu prostul care are
[coal\� (Sorin Oprescu); �Cred c\ nu au deschis proiectul de
lege, ci s-au dus prin vizit\ pe la m\tu[i, pe la veri, pe unde au mai
apucat [i au discutat despre lege� (Eugen Nicolaescu) � s`nt
numai dou\ din interven]iile spumoase pe care nici spa]iul, dar nici
buna cuviin]\ nu `mi permit s\ le redau `n continuare.

Nu-i nicidecum un cap\t de ]ar\, s`nt de-acord. ~n plus, nu-i
nicidecum o noutate faptul c\ `n Parlamentul României se aud
r`sete s\n\toase sau bolnave c`nd se discut\ s\n\tatea sau
boala noastr\, a tuturor, ori c`nd se discut\ despre orice altceva.
Ceea ce deranjeaz\ totu[i ast\zi mai mult dec`t `nainte e altceva �
[i ]ine cumva de impresia artistic\, ]ine de interpretarea pur su-
biectiv\ adic\ a românului din fotoliu, care `ncearc\ s\ se adoarm\
permanent cu g`ndul c\ apropiata intrare `n U.E., dar mai ales re-
centele evenimente care au leg\tur\ cu justi]ia `i pot da speran]a
unui nou `nceput, unui altfel de `nceput pentru România.

Cu alte cuvinte, ceea ce deranjeaz\ mai mult ast\zi dec`t `na-
inte este faptul c\, privind circul mediatic cu anchetele, arest\-
rile, cercet\rile politicienilor, ne-am imaginat, cu o satisfac]ie pe
care o a[teptam de 15 ani, c\ acolo, �sus�, oamenii au `nceput
s\ tremure, c\ amenin]area plute[te `n aer [i `ncrunt\ fe]ele politi-
cienilor. ~n schimb, primim o por]ie de bun\-dispozi]ie parlamen-
tar\ care ne pune din nou pe g`nduri. {i ne face s\ ne `ntreb\m,
naivi: or fi to]i cei de-acolo cura]i [i nevinova]i, sau, de fapt, [tiind
mai multe dec`t noi, ei n-au nici un motiv s\ se team\ c\ pot
deveni actori ai imensului spectacol anticorup]ie care s-a montat
`n România ultimelor luni?

Grupaj realizat
de George Onofrei

Un nou eveniment tulbur\
apele `n lumea editori-
al\: Asocia]ia Edituri-

lor cu Profil Pedagogic [i Cultu-
ral a decis pe 17 februarie, `n
urma unei [edinte a board-ului,
cu unanimitate de voturi, schim-
barea denumirii `n Uniunea Edi-
torilor din România [i, implicit,
a statutului. Toate editurile din
viitorul UER au la dispozi]ie
dou\ s\pt\m`ni s\ decid\ apar-
tenen]a la una dintre asocia]ii.
Tot pe 17 februarie, AEPC a de-
cis s\ ini]ieze proiectul unei
Federa]ii a Editurilor din Româ-
nia, la care [i-au declarat deja
inten]ia de a adera Societatea Edi-
torilor din România, asocia]ia
Agora (care cuprinde [i difuzori
de carte) [i Asocia]ia Publica]i-
ilor Literare [i Editorilor din
România. O ini]iativ\ despre
care Doina Marian sus]ine c\ a
aflat pentru prima dat\ de la
�Suplimentul de cultur\�, ne-
fiind consultat\ p`n\ pe 21 febru-
arie de c\tre ini]iatori. Mai mult,
Marian sus]ine c\ AER a pro-
pus de mult\ vreme constituirea
acestei Federa]ii, proiectul fiind
astfel preluat de-a gata, ca [i `n
cazul proiectului t`rgului de carte.

Cei  care  erau  sub  mai  multe
umbrele  se  vor  regrupa

Transformarea AEPC `n UER
are la baz\, conform membrilor
board-ului, dou\ motive clare:
drepturile ob]inute de pe urma
colect\rii taxei pe copia privat\,
stabilite `n func]ie de num\rul
de titluri scoase de edituri, s\ nu
mai fie `mp\r]ite la mai multe
asocia]ii, iar profilul asocia]iei
trebuie s\ nu mai fie unul exclu-
siv pedagogic, pentru a putea o-
feri membrilor o reprezentativi-
tate mai mare, `n special `n fa]a
autorit\]ilor. Federa]ia Editorilor

ar urma s\ rezolve pe deplin a-
ceast\ problem\ a reprezentati-
vit\]ii.

Editurile din România au
avut p`n\ acum posibilitatea de
a opta pentru mai multe asocia-
]ii de profil. F\c`nd parte din
mai multe organisme, acestea tre-
buiau s\ `[i `mpart\ drepturile
din taxa pe copia privat\, adic\
num\rul de titluri, `n func]ie de
care se stabile[te cuantumul su-
mei rezultate din tax\. Tocmai
un astfel de fenomen dore[te
acum AEPC s\ pre`nt`mpine.
�Prin transformarea AEPC `n
UER, editurile care erau sub
mai multe umbrele se vor regru-
pa. E mai fireasc\ aceast\ mi[-
care dec`t ca editurile s\ fac\
parte din mai multe asocia]ii.
Noi urm\rim s\ facem [i o Fe-
dera]ie a Editorilor, practic s\
realiz\m unificarea asocia]iilor.
{i AER a primit invita]ia s\ ni
se al\ture, dar nu a r\spuns!
Editorii s-au tot `nt`lnit `n a-
ceast\ perioad\ [i au lansat [i
aceast\ ini]iativ\ comun\ a
Federa]iei�, ne-a declarat Cris-
tian Niculescu, directorul Edi-
turii Niculescu [i ini]iatorul ali-
niatului din statut care prevede
c\ o editur\ care este `n AEPC
nu poate face parte [i din alt\
asocia]ie.�Asocia]ia Editurilor
cu Profil Pedagogic a fost `nfiin-
]at\ pe vremea c`nd exista un
program cu Banca Mondial\ care
presupunea existen]a unei asoci-
a]ii a editurilor cu profil peda-
gogic. Acesta [i-a epuizat `ntre
timp resursele de reprezentare�,
a mai spus Niculescu.

AER  a  primit  statutul
Federa]iei,  dar  a  ignorat
invita]ia  la  dialog

Mihai Penescu, director general
ALL [i pre[edinte al AEPC, su-
bliniaz\ faptul c\ problema
c\r]ilor [colare r\m`ne actual\.
�Am consumat mult\ energie

Ce  este  copia  privat\

Taxa pe copia privat\ a fost introdus\ `n România prin
Legea 8/1996 [i se refer\ la multiplicarea operelor �fixate pe
un suport grafic sau analog�, deci `n special a c\r]ilor, prin
intermediul fotocopiatoarelor.

Astfel, potrivit Art. 109 din lege, �autorii [i editorii de opere
fixate pe un suport grafic sau analog au dreptul la o remune-
ra]ie compensatorie pentru copia privat\. (...) Remunera]ia se
va pl\ti `n momentul punerii `n circula]ie pe teritoriul na]ional
a acestor aparate [i va reprezenta 5% din pre]ul de v`nzare al
aparatelor fabricate `n ]ar\, respectiv 5% din valoarea `nscris\
`n documentele vamale, pentru aparatele importate. (3) Remu-
nera]ia prev\zut\ la alin. (1) se repartizeaz\ prin intermediul or-
ganismelor de gestiune colectiv\ a dreptului de autor, `n mod
egal, `ntre autor [i editor. 4) Colectarea sumelor datorate `n te-
meiul alin. (1) se face de c\tre un singur organism de gestiune
colectiv\ pentru fiecare domeniu, desemnat de Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor�. Acest organism este COPYRO, care
redistribuie sumele asocia]iilor de editori, `n func]ie de num\-
rul de titluri raportat de edituri.

Organizarea t`rgului de
carte anun]at pentru luna
iunie a intrat `ntr-un nou
impas, dup\ ce Mihai
Oroveanu, pre[edintele
Funda]iei ARTEXPO,
acceptase s\ preia partea
de rela]ii interna]ionale a
�Bookfest�, t`rgul propus de
AER pentru perioada 13-18
iunie `n pavilioanele 13-15
ale ROMEXPO. ~n ultima
s\pt\m`n\, presa a
consemnat r\cirea rela]iilor
dintre AER [i Ministerul
Culturii pe tema standului
na]ional de la Salonul C\r]ii
din Paris. Aceea[i r\ceal\ a
intervenit [i `n problema
�Bookfest�, la organizarea
c\ruia MCC a invitat [i
celelalte asocia]ii ale
editorilor, dup\ ce acestea
au protestat `mpotriva
inten]iei AER de a fi singurul
ini]iator al evenimentului.
�AER m\ trece strada f\r\
s\-i fi cerut�, spune Mihai
Penescu, director general al

Grupului Editorial ALL [i
pre[edinte al Asocia]iei
Editurilor cu Profil
Pedagogic [i Cultural
(AEPC), invoc`nd faptul c\
t`rgul din var\ reprezint\ o
chestiune ce prive[te
`ntreaga lume editorial\.
Doina Marian, directorul
executiv al AER,
accentueaz\ faptul c\
proiectul �Bookfest� este
unul privat [i urma a se
desf\[ura doar sub
auspiciile MCC [i cu
colaborarea Funda]iei
ARTEXPO, condus\ de Mihai
Oroveanu. E drept, [i cu
finan]are din bani publici.
Ministerul Culturii dore[te
acordul celorlalte asocia]ii
ale editorilor `n organizarea
evenimentului din var\,
acuz`nd `n acela[i timp
lipsa de coeren]\ `n r`ndul
editorilor de carte, care
vorbesc pe mai multe voci
`n numele aceleia[i
industrii.

Lumea editorial\, dezbinat\ 
de t`rgul de carte din var\

Ministerul Culturii [i Cultelor a lansat
pentru ziua de 24 februarie o invita]ie aso-
cia]iilor din domeniul editorial pentru a dis-
cuta despre organizarea unui t`rg na]ional de
carte, la Romexpo, `n perioada 13-18 iunie.
�Pe 10 februarie (data precedentei `nt`lniri
de la sediul MCC cu asocia]iile � n.r.), lu-
crurile au luat o `ntors\tur\ nea[teptat\.
Ministerul Culturii ce face acum? Liciteaz\
proiectul AER, trec`nd peste voin]a organi-
zatorului! La `nt`lnirea de pe 10, mi s-a
cerut s\ cedez [i s\ `mpart proiectul! Am
intervenit [i am semnalat c\ este `nc\lcat\
propunerea ini]ial\. Fiind de bun\ credin]\,
`ncepuser\m demersurile pentru `nchirierea
halelor 13-15 de la Romexpo [i l-am invitat
[i pe domnul Onisei la negocieri, lu`nd de
bun\ promisiunea MCC. Aflu pe 13 febru-
arie de la Romexpo, stupefiat\, c\ MCC a

cerut pentru 13-18 iunie acelea[i hale
pentru t`rg. O negociere separat\ deci! Mi-
nisterul Culturii ne fur\ astfel t`rgul. Ne-
gociezi [i te treze[ti c\ MCC cere acelea[i
hale, de[i noi `nc\ de la Gaudeamus, `n
noiembrie, am prezentat o plachet\ care avea
toate coodonatele t`rgului din var\: loc,
interval, totul!�, declar\ Doina Marian.

Ioan  Onisei:  �Ideea  nu  este  nou\�

~n replic\, Secretarul de
Stat ̀ n Ministerul Culturii [i
Cultelor Ioan Onisei (foto)
afirm\ c\ �este cu totul ade-
v\rat c\ Gabriel Liiceanu
[i cu Doina Marian s-au
prezentat la MCC cu un
proiect creionat al unui t`rg

de carte, Bookfest, al unui Salon al
Francofoniei [i al unei campanii pentru
lectur\. Am analizat acest proiect, ale c\rui
date erau din start foarte generoase. Am
analizat [i posibilitatea ca acest t`rg s\ se
desf\[oare la Romexpo, o idee mai veche a
MCC, [i am considerat c\ e corect s\
oferim un tratament egal tuturor editurilor,
adic\ inclusiv acelora care nu f\ceau parte
din AER. Ministerul [i-a propus s\ acopere
chiria spa]iului, lucru care are, de altfel, [i
cea mai mare pondere `n r`ndul cheltuielilor
pe care le presupune un astfel de eveniment.
MCC a cerut astfel ca toate asocia]iile s\ se
pun\ de acord, s\ se stabileasc\ spa]iile [i
fiecare s\ pl\teasc\ o chirie la t`rg. Am avut
o `nt`lnire, e adev\rat, `n care doamna
Marian a pus problema proiectului AER.
Dar nu avem ce copia pentru c\ ideea unui

Ministerul dore[te un singur t`rg de carte, sus]inut din bani publici
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Radu  Pavel GHEO

ROMÂNII E DE{TEP}I

ordinea de zi actualitate

Horc\ind din inimi
de români
Stima]i mul]i mini[tri ai S\n\t\]ii,

Stimate pre[edinte al CNAS,

Stima]i medici mari, profesori [i intermediari,

Cu regretul c\ nu pot pune accentele pe �stimate�, a[a cum a[

putea s-o fac prin viu grai, vreau totu[i ca `n micile noastre r`n-

dule]e s\ v\ mul]umesc din ad`ncul inimii pentru grija pe care o

purta]i de at`ta vreme cet\]enilor acestei ]\ri. Am `n]eles � cum

sper s\ fi `n]eles to]i românii � c`t de profund\ [i de generoas\ e

grija pe care o purta]i acestui neam la fel de viteaz, de bl`nd, de

cinstit [i de ospitalier ca [i Domniile Voastre.

M\rturisesc sp\[it c\ am avut `ndoielile mele legate de

onorabila Dumneavoastr\ misiune. Da, stima]i [i preacinsti]i (mult

prea cinsti]i) domni, p\zitori ai S\n\t\]ii Neamului, m-am `ndoit

de Dumneavoastr\. {i, cu capul plecat `n calculator, fac apel la

ne]\rmurita bun\tate a Domniilor Voastre, rug`ndu-v\ s\-mi ier-

ta]i nimicnicia.

M-am `ndoit de Domniile Voastre `nc\ de c`nd am fost silit s\

pl\tesc la CNAS o gr\m\joar\ de bani, despre care mi s-a spus

c\ ar fi o restan]\ pentru lunile `n care, nefiind angajat, nu am

pl\tit din salariu suma cuvenit\ S\n\t\]ii românilor. E drept c\ nu

[tiusem de ea [i c\ `n acea vreme, ori de c`te ori m\ `mboln\vi-

sem, pl\tisem din buzunar toate cheltuielile. A[adar, nu mi se

p\rea normal s\ v\ pl\tesc pentru un serviciu pe care oricum mi

l-a]i refuzat. De[i mi s-a explicat cu bun\tate c\ e vorba de un

principiu de solidaritate social\, nu am `n]eles ce solidaritate e

aceea ̀ n care dac\ nu mai po]i pl\ti, nu mai e nimeni solidar cu tine.

Am c\zut `n p\catul `ndoielii ori de c`te ori am fost nevoit

s\-mi cump\r medicamentele pseudo-compensate, s\ pl\tesc

pentru analize medicale gratuite [i, `n general, s\ scot bani din

buzunar pentru mai toate serviciile pentru care pl\tesc asigura-

rea de s\n\tate. M-am `ndoit de capacitatea Domniilor Voastre

ori de c`te ori medici-profesori, la care se ajunge greu, cu pile,

au gre[it diagnostice banale [i au nenorocit cunoscu]i, rude, pri-

eteni. M-am `ndoit de at`tea ori, `nc`t `mi vine s\ `mi v`r capul `n

]\r`n\ [i s\ urlu ca un c`ine.

Fiindc\ abia acum am `n]eles, stima]i domni, m\re]ul plan al

Domniilor Voastre. {i, cu riscul de a m\ `mboln\vi, ̀ mi scot c\ciula

`n fa]a voastr\. V-a]i g`ndit foarte bine � v-a]i g`ndit la toate. Ori de

c`te ori am v\zut imensele cozi de la farmacii, unde se `nghesu-

iau pensionari obosi]i, sl\bi]i [i bolnavi, m-am g`ndit `ntotdeauna

la furturi din banii CNAS, la afaceri murdare cu medicamente, la

vile somptuoase, de [efi de clinic\... Nici g`nd! E vorba pur [i

simplu de selec]ia natural\. A[a-i c\ am ghicit? A[a-i?

Poporul român e sl\bit `n fibra lui. Asta o [tim cu to]ii. Dar ce

cale de revigorare am putea g\si? Desigur, cea mai eficient\ e

selec]ia natural\. Supravie]uirea celui mai puternic. {i cum `n

societatea noastr\ exagerat de grijulie cu toat\ lumea procedura

e mai greu de realizat, Domniile Voastre a]i g\sit calea perfect\.

Poate c\ serviciile medicale s`nt proaste, dar cei slabi, cei bol-

navi, cei s\raci n-au dec`t s\ se `mboln\veasc\ [i s\ moar\.

Apoi, [p\gile presupun s\ ai bani � iar cei care izbutesc s\ fac\

bani s`nt exemplarele puternice [i utile ale societ\]ii. Chiar [i `n

cazul pensionarilor... c`nd cresc cozile la farmacii, cei care reu-

[esc s\ ajung\ la medicamentele gratuite � adic\ nu renun]\, nu

cad pe trotuar, nu se `ndep\rteaz\ cu ochii `mp\ienjeni]i [i

ame]i]i de boal\ � s`nt pensionarii cei mai de calitate. ~n ritmul

\sta, peste dou\zeci de ani o s\ avem o popula]ie puternic\,

`nd`rjit\ [i gata s\ cucereasc\ planeta dac\ e nevoie.

Un asemenea plan nu st\ la `ndem`na oricui. A[a c\ `mi cer

`nc\ o dat\ iertare pentru orbirea mea [i v\ asigur c\ nici averile,

nici [p\gile, nici vilele [i afacerile Domniilor Voastre nu pot umbri

viitoarea m\rea]\ realizare a medicinei noastre. De altfel, crede]i

c\ medicii de elit\ din al treilea Reich nu aveau vile [i func]ii?

Aveau. {i le meritau la fel de mult.

cu Ministerul ~nv\]\m`ntului `n
problema manualelor, f\r\ rezul-
tate. Pre]urile de achizi]ie a ma-
nualelor s`nt ridicol de mici � un
manual ajunge s\ fie achizi]io-
nat cu c`]iva cen]i. Lupta a-
ceasta ne-a f\cut s\ ne g`ndim s\
ne canaliz\m eforturile [i spre
pia]a general\ de carte, nu nu-
mai spre cea didactic\. Tot `n
proiectul nostru, care a fost a-
probat de board-ul AEPC, am
trecut [i constituirea unei Fede-
ra]ii a Editorilor. Am ini]iat un
dialog [i cu Asocia]ia Editorilor
din România, dar rezultatul a
fost unul negativ. AER a primit
statutul Federa]iei, dar a ignorat
invita]ia la dialog. Acum dou\
s\pt\m`ni am transmis board-
ului AER inten]iile noastre refe-
ritoare la t`rgul de carte din var\
[i la constituirea Federa]iei Edi-
torilor din România. Ni s-a r\s-
puns c\ t`rgul nu este problema
noastr\ [i c\ editurile vor primi
o ofert\ de a participa la acesta,
dar nu Asocia]ia noastr\. Din
verific\rile mele, acest r\spuns
a fost semnat de Doina Marian
(director executiv al AER) f\r\
ca membrii AER s\ fi aflat de
acesta.�

Daniela Papadima, directorul
general al Editurii Humanitas
Educa]ional, explic\ ra]iunile
pentru care votul membrilor din
board-ul AEPC a fost unanim:
�Tipul de carte pe care o edit\m
nu mai este de mult unul [colar.
Profilul pedagogic ne `ngusta

activitatea. Acum vom avea o
umbrel\ mai mare. Va exista `n
continuare un departament dedi-
cat c\r]ii [colare, care este `n
criz\ acum. Brandul nostru va
deveni astfel unul mai vizibil
prin noua Uniune, m\ simt mai
bine ajutat\ `n aceast\ formul\�.
�Nu vrem s\ distrugem concu-
ren]a�, mai spune Daniela Pa-
padima, �dar e bine s\ existe un
supraboard reprezentativ, mai
ales atunci c`nd vine vorba de
proiecte europene. De[i pia]a de
carte este cea pe care o [tim,
num\rul de cititori este alar-
mant de mic, noi continu\m s\
fim f\r`mi]a]i `n at`tea asocia]ii.
Avem [ase! ~n ]\rile mari,
exist\ o singur\ asocia]ie!�

Mihai  Penescu:  �Nu  am
nevoie  de  confirm\ri!�

~n ciuda afirma]iilor lui Mihai
Penescu, Doina Marian sus]ine
c\ a aflat de la �Suplimentul de
cultur\� despre proiectul Fede-
ra]iei, care ar deriva [i din
transform\rile prin care trece
AEPC. �Dar proiectul Federa-
]iei este [i proiectul AER! Se
`nt`mpl\ acela[i lucru ca [i cu
Salonul C\r]ii. Nu, nu ni s-a f\-
cut nici o propunere oficial\.
Este adev\rat, la o `nt`lnire de
pe 3 februarie i-am spus dom-
nului Tomescu, pre[edintele
Asocia]iei Publica]iilor Literare
[i Editurilor din România, c\
s`ntem interesa]i de proiectul Fe-

dera]iei [i mi-a spus c\ nu e `nc\
momentul. Deci am vorbit cu
un membru al viitoarei Federa-
]ii, care nu mi-a spus nimic de-
spre proiect!�

Humanitas Educa]ional, Nicu-
lescu, Paralela 45 [i Rao s`nt
edituri care fac parte `n acest
moment [i din AER, [i din
AEPC. At`t Mihai Penescu, c`t
[i Cristian Niculescu au spus c\
retragerea acestora din AER
este sub`n]eleas\, cu at`t mai
mult cu c`t propunerea de schim-
bare a statutului AEPC a venit
[i din partea editurilor respecti-
ve. �Nu am nevoie de confir-
m\ri!�, spune Mihai Penescu.
Doina Marian ne-a precizat c\
AER va prezenta un punct de
vedere dup\ `ntrunirea de luni,
27 februarie, a Consiliului Di-
rector al asocia]iei.

Prin titlurile care vor fi de-
clarate exclusiv c\tre viitorul
UER de c\tre editurile retrase
din alte asocia]ii, cota din drep-
turile de pe urma taxei pe copia
privat\ va cre[te, `nt\rind pozi-
]ia AEPC, `n dauna AER. ~n
AER r\m`n, teoretic, Humani-
tas, Polirom, Curtea Veche, cele
mai multe dintre editurile cu
profil universitar, precum [i o
serie `ntreag\ de edituri cu un
num\r mai redus de titluri edita-
te anual. Viitorul UER mai are
`n componen]\, dintre editurile
cu o notorietate mai mare,
Grupul Editorial Corint, Teora,
Litera Interna]ional, Sigma.

AER  critic\  Ministerul
pentru  c\  organizeaz\
singur  standurile
na]ionale

Pe parcursul s\pt\m`nii
trecute, `n pres\ au ap\rut
mai multe declara]ii ale lui
Ioan Onisei [i ale Doinei
Marian pe tema organiz\rii
standului na]ional la
t`rgurile de carte
interna]ionale. Ministerul
Culturii a decis ca de
participarea la Salonul de
Carte de la Paris s\ se
ocupe anul acesta singur.
�Am evitat s\ intr\m `n
cooperare cu AER pentru
T`rgul de la Paris, pentru
c\ anul trecut au ap\rut
probleme. AER a c`[tigat
licita]ia de anul trecut, `ns\
a fost incorect\ cu multe
dintre editurile nemembre.
Or, acela era un stand
finan]at integral de
Ministerul Culturii! AER a
pretins taxe editurilor. Nu
am dorit s\ fac atunci
declara]ii pentru a nu
`nr\ut\]i situa]ia�, ne-a
spus Ioan Onisei. Doina
Marian consider\ c\
tocmai organizarea
acestor standuri anul
trecut la Paris [i Leipzig
de c\tre AER a f\cut ca
participarea româneasc\
la t`rgurile interna]ionale
s\ fie un succes.

t`rg de var\ la Romexpo nu este una nou\!
Ei nu [i-au `nregistrat ideea la OSIM... S`nt
m`hnit de declara]iile pe care le face
doamna Marian, dar, din p\cate, nu are
dreptate. La toate demersurile f\cute de
AER, noi nu am avut vreun r\spuns oficial
[i a `ncercat s\ ne repro[eze acest lucru.
I-am spus c\ nu a avut un feedback de la
noi, deci nu are ce s\ ne repro[eze! Vineri
(pe 24 februarie � n.r.) are loc o alt\ `nt`l-
nire [i sper ca toate aceste lucruri s\ fie bine
`n]elese atunci. Este adev\rat c\ doamna
Marian, cu domnul Liiceanu [i cu Tudorel
Urian, consilier al ministrului Culturii, s-au
deplasat la Romexpo pentru negocieri, dar
numai dup\ ce domnul Adrian Iorgulescu a
vorbit cu pre[edintele Camerei de Comer] [i
Industrie a României, domnul Victor Ba-
biuc, despre aceast\ problem\. ~ns\ datorir\
atitudinii AER-ului de la acele negocieri,
s-a ob]inut un pre] care nu era rezonabil
pentru un t`rg de carte!�.

Doina Marian (foto) in-
sist\ pe faptul c\ dreptul de
proprietate intelectual\ asu-
pra �Bookfest� apar]ine
AER. �Ideea este c\ ori-
cine poate s\ fac\ un t`rg
de carte, dar noi pentru
Salon avem un drept de
proprietate intelectual\!
«Bookfest» este un proiect privat al
AER-ului, la care invit\ s\ participe toate
societ\]ile implicate `n industria editorial\.�
Mihai Penescu, pre[edintele AEPC, nu este
de acord: �Ideea unui t`rg este at`t de lipsi-
t\ de originalitate! Ce e nou `n a face un
t`rg de carte vara? De unde [tie AER ce e
`n interesul tuturor editorilor? AER m\ tre-
ce strada f\r\ s\ o fi rugat s-o fac\! De
fapt, atitudinea AER ne deranjeaz\ cel mai
tare `n aceast\ chestiune. Din p\cate, am
sentimentul c\ eticheta asupra comportamen-
tului AER se r\sfr`nge asupra membrilor s\i

`n mod nejustificat. Doar un grup din con-
ducerea AER are aceast\ atitudine, nu to]i
cei 60 de membri au aceast\ abordare�.

Doina Marian a accentuat `n toat\ a-
ceast\ perioad\ faptul c\ proiectul �Book-
fest�-ului este unul privat, al AER, iar
MCC [i celelalte asocia]ii de editori trebuie
s\ fie pe deplin con[tiente de acest lucru:
�Noi am prezentat trei proiecte strategice
anul trecut ministrului Adrian Iorgulescu,
`ntre care [i acela perfect articulat al Salo-
nului C\r]ii. Noi s`ntem acum pu[i la col]
de minister [i de celelalte asocia]ii pentru c\
am f\cut un proiect! AER a fost reclamat
c\ lucreaz\! Nici o alt\ asocia]ie nu a mai
depus vreun proiect, dar noi s`ntem re-
clama]i. Evident, `n momentul `n care am
f\cut acest proiect, nu ne-am bazat pe
Ministerul Culturii [i Cultelor. Dac\ pui ju-
m\tate din el pe seama altuia, e ca [i cum ai
vinde pielea ursului din p\dure!�

La  `nchiderea  edi]iei

Potrivit unei [tiri Mediafax din 22 februarie, Societatea Editori-
lor din România (SER), Asocia]ia Editurilor cu Profil Pedagogic
[i Cultural (AEPC) [i Asocia]ia Publica]iilor Literare [i Edituri-
lor din România (APLER), c\rora li se adaug\ asocia]ia AGORA,
inten]ioneaz\ s\ organizeze la `nceputul lunii iunie un t`rg care s\
continue tradi]ia �Bookarest�-ului, desf\[urat timp de 13 edi]ii `n
cl\direa Teatrului Na]ional. Informa]ia a fost oferit\ de Ioan
Enescu, pre[edintele SER.



Se d\ un tabel cu 9 linii [i 9
coloane, `mp\r]it `n 9 regiuni cu
dimensiuni 3x3. Vrem s\
complet\m fiecare c\su]\ (s`nt
81 `n total) cu o cifr\ `ntre 1 [i 9
astfel `nc`t fiecare simbol apare
`n fiecare linie, coloan\ [i
regiune. Problema ar fi simpl\,
dac\ nu ar ap\rea ni[te piedici:
c`teva, poate multe, dintre
c\su]e s`nt deja completate, f\r\
a contrazice regula de mai sus.

Acesta este Sudoku, puz-
zle-ul care a cucerit Ves-
tul. Doar at`t, nici o a-

dunare, sc\dere, `mp\r]ire? m\
ve]i `ntreba. {i c`nd ve]i afla c\
nu e nevoie de nici un fel de arit-
metic\, o s\ vi se par\ floare la
ureche. ~ns\ dac\ exist\ un �se-
cret Sudoku�, tocmai acesta ar
fi: nu e at`t de u[or precum pa-
re. Lista misterelor ar trebui s\
`nceap\ cu popularitatea puz-
zle-ului, care a devenit omni-
prezent `n Marea Britanie [i `n
Statele Unite de anul trecut `n-
coace. �The Guardian� [i �Ti-
mes� se bat `n num\rul de puz-
zle-uri publicate, Wikipedia in-
clude o list\ imens\ de ziare
care public\ Sudoku [i c\r]ile

continu\ s\ apar\. Nu s`nt doar
`n libr\rii, ci r\sar [i scrijelite
de oameni `n metrou, `n parcuri
sau la restaurant. De altfel, ti-
tlul articolului este `mprumutat
de la o carte din seria tradus\ `n
România drept �X (Windows e
exemplul cel mai simplu) pentru
to(n)]i�, `n varianta englezeasc\,
�Sudoku for Dummies�.

�Dorin]a  uman\
de  a  umple  spa]ii  goale�

Puzzle-ul este [i mai cosmopolit
(sau global) dec`t pare p`n\ a-
cum. Istoria Sudoku ar putea
`ncepe [i `n Elve]ia cu �P\tra-
tele Latine� ale matematicianu-
lui Leonhard Euler, la sf`r[itul
secolului al XVIII-lea. Varianta
lui Euler nu era sub`mp\r]it\ `n
nou\ p\trate cu nou\ c\su]e, dar
mecanismul era acela[i: nici un
simbol sau num\r nu se putea
repeta pe nici o coloan\ [i pe
nici o linie. Iar Wayne Gould, o-
mul responsabil pentru redesco-
perirea jocului de c\tre occiden-
tali, este un judec\tor din Noua
Zeeland\ care s-a pensionat [i
tr\ie[te `n Hong Kong.

Programul lui Gould de gene-
rare a Sudoku l-a transformat `n

sursa principal\ de puzzle-uri

nu doar pentru ziarele engle-
ze[ti, ci pentru o mare parte din-
tre publica]ii. Conform �The
Economist�, Gould ar putea c`[-
tiga `n jur de un milion de dolari
pentru 2005 din v`nz\ri de
software [i drepturi pentru c\r]i.
{i dac\ s-a calculat c\ un puzzle
Sudoku poate fi rezolvat `n
6.670.903.752.021.072.936.960
de feluri, se pare c\ num\rul di-
feritelor feluri `n care se pot
plasa numerele deja date este

suficient de mare `nc`t s\ nu se
prevad\ vreo criz\ mondial\ de
puzzle-uri. Oric`t de simplu [i
confortabil ar p\rea Sudoku, Will
Shortz, editorul puzzle-urilor de
la �New York Times�, `i jus-
tific\ popularitatea prin �dorin]a
uman\ de a umple spa]iile goa-
le� [i prin apari]ia la momentul
potrivit, c`nd calculatoarele pot
crea oric`te puzzle-uri, f\r\ a
mai trebui s\ fie verificate de
oameni.

Adriana  BABE}I
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{tiin]\, frate!
C`nd, acum vreo juma� de an, un critic ne lu\ rubricu]a la tocat

m\runt [i ne f\cu pocinog cu ciupitura lui, scriind c\ umorul ni-i

c\znit, ne-am perpelit c`teva ceasuri ca pe jar. Ne-am mai r\corit

zic`nd c\ omu� era `n v`ltoare belicoas\ [i c\, deh, trebuia s\-[i

ascut\ sat`ru� pe bietele noastre `nsemn\ri. S\pt\m`nile trecur\

`ns\ cu mare repegiune [i, odat\ cu ele, [i am\reala din suflet.

Mai ales c\ arhitectul cel iste] [i prietenos ne tot pres\ra c`te-o

epistol\ precum un praf de copt cu zah\r vanilat (�tzine-o langa,

soro!�, �hai, fato, ca esti virtoasa!�, �brava, Sarsanella!�). A[a c\

ne-am mai `ndulcit, ne-am `nfoiat [i-am re`nceput a zburda [u-

gub\] printre cuvinte, p\r`ndu-ni-se a avea un ce haz. P`n\ c`nd,

fix la-nceputul s\pt\m`nii `mprim\v\rate (20 febr. a.c.), amicul cu

a mare, `n care ne `ncredin]\m orbe[te, ne op\ri productul ca

pe-un aluat de gogo[i `nfuriate: �Ce s\ spun? ~nceputurile `s

cam chinuite... Prea te ba]i pe burt\ cu to]i, cumva agresiv, fe-

minist... Nu vezi c\ veselia-i tras\ de p\r?�. Zic`nd noi atunci c\

nu ni se pare a[a groz\vie, vorbele sale ]`[nir\ alin\tor, ca saftul

dintr-o gogonea: �Amice, e[ti chior?�. �Ba nu, domnule�.

Dar dac\ b\rba]ii au p`n\ la urm\ dreptate? Am tot stat [i

ne-am fr\m`ntat ca un pandi[pan (care-i de fapt o p`ine de

Spania dulce, f\r\ pl\m\deal\). Cum s-o facem, cum s-o dregem?

Iac-a[a, cu un nou antreu la care om servi nu limbi de mierle `n

aspic (grazie, Apicius!), ci o bine garnisit\ limb\ de savant `n sos

tomat, c\ci autorul din care ne-nfrupt\m nu-i altul dec`t Abraham

A. Moles. Adic\ inginerul din Grenoble, fizicianul de la Sorbona,

doctorul `n filosofie, sociologul, psihologul, esteticianul. Ce mai,

`nv\]atul plimbat pe toate meleagurile [i ajuns la noi cu, dac\ nu

gre[im, trei c\r]i (din cele peste 20): una despre psihologia

kitsch-ului, alta despre sociodinamica culturii, plus Art\ [i ordi-

nator. Nou\ ne c\zu alalt\ieri sub ochi un studiu al domniei sale

republicat `n revista �Echos� din 1995, cu un titlu care-ar deschide

grabnic pofta de citit a oric\rui gastrofil: Le système de la cuisine

dans l�art de manger. Deci nu sistemul modei, ca la Barthes (v-a]i

prins), ci sistemul buc\t\riei `n arta manj\rii. Dac\ p`n\ acuma

am v`r`t la ghiozdan de-a valma [i f\r\ busol\, `nfulec`nd doar

m`na]i de inconsciu, iat\ c\ sosi clipa r\scul\rii con[tiin]ei.

Studiul lui Moles face lumin\ `n labrisul din noi. Pentru cei `n-

scri[i la cursul nostru scurt de cultur\ la mare distan]\, cuv`ntul

cela cules cu italice zugr\ve[te nu doar labirintul din Creta [i din

Parcul pionierilor, ci [i m\]\raiul din burdihanele omene[ti, ba[ca

o topori[c\ str\veche. ~n fine.

Din prima fraz\ i-am dat dreptate lui Moles: �Cultura

m`ncatului r\m`ne un domeniu `nc\ r\u cunoscut�. A[a-i! N-a]i

vrea a-l descoperi, pe bune, ca la carte, al\turi de `nv\]atul fran-

cez, `mbuc\tur\ dup\-mbuc\tur\? C\ci ia auzi]i cum sun\ un

cuprins de studiu: Despre principiile m`ncatului. 1: modalit\]i

temporale � trei la num\r, dup\ cum urmeaz\: a mic, a m`nca la

`nt`mplare, be mic, ore de pr`nz regulate [i ce mic, a m`nca tot

timpul; 2: orele pr`nzului [i bugetul-timp; 3: structura general\ a

pr`nzului, deci etape, aspecte diacronice (dou\ la num\r: un

aspect dominant � felul principal [i altul dominat � hors d�oeuvre-

urile [i deserturile), binomul �nucleu�/ �excipient�, matrici combi-

natorii, parametri lega]i de condi]iile de conservare, de tratarea

mecanic\ a produselor, de felurimile coacerii, de tipurile de

prezentare a produsului `n trecerea sa de la preparare la

servire; 4: chestiunea gustului tran[at\ `n trei factori globali,

adic\ mirosul (parfum, arom\), gustul propriu-zis [i percep]ia

tactil\; 5: despre sado-masochism `n arta m`ncatului, de la dulce

la iute, de la englezi la unguri, chinezi [i mexicani; 6: cultura

m`ncatului `n sistemul religios, de la acceptare la interdic]ie, de

la budism la islam, de la cre[tinism la iudaism [cl; 7: culturile ali-

mentare ale viitorului, cauze [i efecte; 8: noile ideologii `nc\le-

cate pe noile mituri: al naturii cu n` mare, al Frumuse]ii (sl\-

b\tura ca ideal), al cultului vie]ii (nici o mort\ciune), al purit\]ii

(sterilizare [i iar sterilizare prin cr\ti]i [i borcane), al ra]iunii

(func]ionalism `n tot ce mi[c\ prin buc\t\rie), al radioactivit\]ii.

A[a-i c-a]i r\mas cu gurile c\scate [i c\ abia a[tepta]i, de-un

paregzamplu, s\ afla]i ce-i cu sado-maso `n culturile iu]i? Sau cu

savanteriile despre frumuse]ile anorexice? Nu v-ar c\dea bine la

stomac a [ti de ce m`nca]i a proasta tot timpul [i de ce �a ron]\i�

se-nal]\ pentru `nv\]atul Moles la rang de concept? C\ci, cit\m,

a ron]\i e ceva profund diferit de activitatea nervoas\ a fum\-

torului. A ron]\i `nc\ nu a fost oficializat `n via]a public\, av`nd

nevoie de timpi intersti]iali pentru a se exersa. E un atribut al

vie]ii: m\n`nci ca [i cum respiri, scrii, te ui]i la televizor, f\r\ s\ ]i

se `ntrerup\ fluxul con[tiin]ei. Am `ncheiat at`t citatul, c`t [i tre-

b\luitul pe s\pt\m`na asta.

Casiana  IONI}|

LAMERICA

Sudoku pentru to(n)]iSudoku pentru to(n)]i

Chiar dac\ numele `l face s\ sune a nou import pop japonez,
al\turi de manga [i anime, Sudoku este de fapt american la
origine. ~n anii �70, revista new-yorkez\ �Dell Puzzle� a `nceput
s\ publice ceea ce se numea atunci Number Place, un joc cu
acelea[i reguli precum Sudoku. Apoi puzzle-ul a fost preluat `n
anii �80 de ziarele japoneze [i redenumit Sudoku (�su� `nseamn\
num\r [i �doku� se poate traduce drept unic sau singurul).

{i dac\ unora (din ce `n
ce mai mul]i) le place
Sudoku, nu mai r\m`ne
de f\cut dec`t un anun]:
`ncep\torii [i avansa]ii
`n tainele �unicului
num\r� s`nt a[tepta]i cu
to]ii `n Italia, la Lucca,
de pe 10 pe 12 martie
anul acesta, la primul
campionat mondial de
Sudoku.



Cea mai intens\ senza]ie de umilin]\ care
`mi vine `n minte din vremea comunismului e
statul la coad\. ~ntr-una dintre primele mele
amintiri de homo sapiens str\luce[te chelia
unui tip a[ezat `n spatele tat\lui meu,
a[tept`nd s\ cumpere ceva important �
carne, lapte, p`ine, naiba [tie. N-aveam eu
habar ce-i aia umilin]\ pe atunci, dar a[a am
luat primele lec]ii de plictiseal\ � st`nd `n
bra]ele tat\lui meu, cu ochii `nfip]i `n chelia
unui �coda[�. Uite c\ `nc\ de pe vremea
c`nd excelam doar `n produc]ia de clorofil\
exist\ lucruri care m-au marcat. Au [i
�legumele� memoria lor.

Pe scurt, am ur`t dintotdeauna cozile.
Pe c`t posibil le-am evitat cu `nc\p\-
]`nare, chiar [i atunci c`nd �se

d\deau banane�. Adev\ratul [oc al statului
la coad\ l-am tr\it la un forum pionieresc �
`nchipui]i-v\ zece deta[amente de
comandan]i de unitate, cu pieptul `ngreunat
de medalii [i eghile]i, cu t\vile `n m`n\,
`nghesui]i `ntr-o cantin\ de liceu, `n
a[teptarea cr\pelni]ei (la cum ar\ta, nu pot
s\-i zic altfel). O singur\ dat\ am stat la o
coad\ imens\ cu pl\cere, `n `ncercarea de a
cump\ra trei portocale pentru sor\-mea (nu
se d\deau mai multe). Am rezistat la r`nd cu
g`ndul la ce fa]\ o s\ fac\ sor-mea c`nd o s\
vad\ ce chestii mi[to i-am adus eu. S-au
terminat c`nd mai aveam doi oameni `n fa]\.

Dup\ revolu]ie, am luat vreun an de zile
ajutor de [omaj. Pentru asta, trebuia s\
merg `n fiecare lun\ vreo 50 de kilometri, la
T`rgu-Frumos, ca s\ primesc o [tampil\ pe
carnetul de [omer, `n urma c\reia banii `mi
veneau prin po[t\, acas\. Nu exagerez cu
nimic. Erau [i c`te dou\ sute de oameni la
coad\. Citeam o carte `n `ntregime p`n\
s\-mi pun [tampila. Am retr\it senza]ia de
grea]\ la serviciul de pa[apoarte. Sper s\ nu
m\ salte DNA-ul pe post de rechin al
tranzi]iei [i o spun pe [leau: c`nd am v\zut
cum merge treaba, am apelat la o pil\. Dar
[i la �pilo[i� era o coad\ de treizeci de
oameni. La un moment dat, disperasem de
a[teptare � ap\reau tot felul de �grada]i� cu
�feti]e� de m`n\ pe care le b\gau `n fa]\.
~mi venea s\-mi iau rucsacul `n bra]e [i s\-i
amenin] c\ am o bomb\ pe care o detonez
dac\ nu m\ fotografiaz\ mai repede. ~n fine,
consideram c\ b\taia de joc intr\ doar `n
atribu]iile institu]iilor de stat.

Vara trecut\, m\ preg\team s\ tr\iesc
bucuria unui concediu la munte. Duminic\
diminea]\, m-am dus s\-mi scot de pe card
toate economiile f\cute special pentru un
asemenea eveniment. Nu era coad\, dar
bancomatul era, pe moment, �out of ser-
vice�. Am revenit peste un ceas. Tot �out of
service� [i tot �momentan�. Mi-am luat
bicicleta [i toat\ ziua am f\cut ture pe la
bancomatele din Ia[i. Toate erau, pe mo-

ment, �out of service�. Chiar puteam lega
prietenii cu c`teva persoane pe care le-am
re`nt`lnit d`nd t`rcoale pe la bancomate. Am
`mprumutat ni[te bani de drum [i am plecat
spre Bu[teni. A doua zi, [i `n Bra[ov, banco-
matele erau pe moment �out of service�.
Abia `n Bu[teni am aflat c\ e nu [tiu ce pro-
blem\ na]ional\ pe cale de a se rezolva. S\
mai a[tept. Mar]i, bancomatele func]ionau,
`n sf`r[it, dar am aflat c\ nu mai am nici un
ban `n cont. V\ da]i seama c\ m-am alb\s-
trit. Am intrat `n sediu [i am povestit situ-
a]ia. O doamn\ de o polite]e ipocrit\ m-a
pus s\ completez ni[te formulare, a dat
telefoane la centru [i m-a asigurat c\ a fost
o eroare. S\ n-am nici o grij\, s`nt sute de
oameni `n situa]ia mea. Abia joi mi-au re-
intrat banii `n cont [i am putut s\ mi-i scot.

De prin decembrie, nu apuc s\-mi iau
salariul de pe card. De fiecare dat\, la toate
bancomatele la care m\ duc s`nt cozi inter-
minabile. Cei mai inspira]i au la ei un ziar
sau o carte. Ceilal]i trebuie s\ fie `narma]i
cu o r\bdare de vit\. Pentru a ameliora situ-
a]ia, m\ g`ndesc c\ profesioni[tii sistemului
bancar românesc ar putea `nchiria spa]iul de
deasupra bancomatelor pentru reclam\ la
c\r]i. S\ plaseze poezii, fragmente de ro-
man, orice. M\car s\ pot citi, dac\ n-am
R\zboi [i pace la mine c`nd m\ duc s\-mi
iau salariul.

Anii treceau l\s`nd `n sufletele
familiei Sandu zdrelituri ad`nci, ca de
grebl\. Cu din]i rugini]i. Nu puteau
nici acum `n]elege de ce un copil
vagabond, f\r\ nici o [ans\ de unul
singur, pe care l-au crescut [i iubit �
[i doar [ti]i cum e, c`nd nu-i copilul
t\u natural `i acorzi [i mai mult\
afec]iune, ca s\ nu simt\ frustr\ri � a
fugit f\r\ nici un motiv cu tot cu
spuza de bani din cas\. Eu, cu at`t
mai pu]in.

{i totu[i, via]a nu r\m`ne datoare.
Iat\ c\ `ntr-o zi `nsorit\ de iarn\ ci-
neva sun\ la u[\� Doamne, e el,
chiar dac\ fa]a `i era schimbat\ de
b\t\i [i gol\neli! Juliturile `mb\ls\-
mate cu alb erau `ns\ unice. L-au
primit `n cas\ pe dou\ voci: femeia
cu inima c`t China, extrem de fe-
ricit\ ([ti]i cum s`nt mamele), l\cri-
m`nd timid, iar domnul Sandu, t\cut
[i g`ndind ap\sat c\ ceva nu se leag\.
~n jumate de or\ clocotea cel mai
bun bor[, numai din piept de pui, iar
pulpele se croc\n]eau `n\bu[it `n va-
sul Yenna. Au dat cep chiar butoiului
cel bun de castrave]i. Doar s-a `ntors
b\iatu�!

N-ar fi vrut s\-l deranjeze `n timp
ce m`nca, dar a[a s`nt mamele! {i-a
luat inima-n din]i [i l-a `ntrebat:
�Te-ai `ntors acas\, Costelu[?��.
R\spunsul a venit ca acum [apte ani,
acela[i ton [i acelea[i cuvinte, de data

asta `ns\ molf\ite cu bor[: �Mf, mf,
clepf, CUM S| NU? M\mica, mf,
eu m-am `ntors acas\, mf, mf, c\
m-am f\cut cuminte�. {i cu un gest
nervos `[i toarn\ tot piperul alb. El
nu prindea privirea mijit\ a domnu-
lui Sandu�

Nu l-au pus niciodat\ s\ fac\
nimic. Dar iat\ cum Costel ducea
voios covoarele la b\tut. Se apropia
Anul Nou. �Costelu[, o aju]i pe
mama?� �Cum s\ nu!� El nu prin-
dea privirea mijit\ a domnului Sandu,
care, ie[ind s\ duc\ gunoiul, `l aude
vorbind la telefon: �B\i, tre� s\ par\
un jaf. Da, m\, au dou\ televizoare,
video, ceva bijuterii� m`ine sear\?
Cum s\ nu!�.

A[a mai gre[esc copiii. Dar noi `i
`n]elegem [i-i iert\m. Mai pu]in
domnul Sandu. L-a pus la p\m`nt [i
a `nceput s\-l loveasc\ turbat cu
pumnii `n plin\ figur\: �Pa[tele
m\-tii, tu-]i ba]i joc de muncu[oara
mea?�. Dac\ nu s\reau vecinii, cred
c\ era mai bine. Dar l-au sc\pat.

Costel a rupt-o la fug\ `njur`nd:
�B\, v\ iau g`tu�, v\ dau la m�, fra-
ierilor, mai vedem noi�. Numai
doamna Sandu pl`ngea `n genunchi [i
nu `n]elegea de ce. Ea `l iubea ne-
condi]ionat. �Costelu[, mam\, tu
chiar m\ `njuri?� El d\dea col]ul
r\spunz`nd ma[inal: �Cum s\ nu!�.

Bobi

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

Salut\ri de la Petrila
de ION  BARBU

Noii f\r`m\tori
de opinie
De ai s\-ntrebi orice taximetrist cu voca]ie de analist de pe pla-

neta asta, România, dom�le, c`nd o s\ se schimbe ceva prin ]ara

noastr\, o s\-]i tr`nteasc\, scurt pe doi, c\, domnu� meu, eu am

mai zis-o [i-o s-o mai zic, atunci c`nd tinerii vor ajunge la putere,

iar scena public\ se va cur\]a de odioasele personaje din trecut.

Cam \sta a fost schimbul fulger de `ntrebare-r\spuns pe care

l-am `nghi]it, mai deun\zi, `n drum spre serviciu, de la un nene sim-

patic, evident fost inginer, care a ajuns s\ se lupte cu aparatul de

taxat `n loc s\ construiasc\ hidrocentrale [i por]i de fier.

Nu l-am atacat `nt`mpl\tor cu `ntrebarea de mai sus pe ano-

nimul meu camarad de zece minute. Era-ntr-o diminea]\ furibund

de cald\ de femartie, �mercurul urcase-n termometre� � vorba lui

�tanti meteo�, p\s\relele c`ntau, iar mie-mi ardea de interoga]ii

t`mpite cu oameni pe care nu-i voi mai `nt`lni `n via]a mea. Nu-mi

st\ `n obicei s\ provoc asemenea discu]ii de-o banalitate `nfior\-

toare, dar eram, s\ zic, marcat de ultimele seri petrecute pe

posturile de [tiri. Pe Realitatea, tocmai ce-l v\zusem pe Victor

Ponta, iar, pu]in mai `n noapte, mut`nd spre Antena 3, d\dusem

nu de Jay Leno, aruncat undeva-nspre dou\[pe jumate, ci de

domnul Mircea Badea. Adic\ de dou\ dintre tinerele vl\stare pe

care amicul meu de mai t`rziu le vedea f\c`nd parte din �noul val�

de aer curat, `nmiresmat, care ne va zgudui sim]urile [i ne va fi

f\cut uitate apari]iile publice ale hrebenciucilor, ilie[tilor, n\sta-

[ilor [i, `n general, ale neamului lor cel `nlemnit `n discursuri bune

de fond sonor pentru reclame la Ciocolax.

Victor Ponta, oric`t s-ar str\dui s\ par\ �cool�, dezinhibat, oric`t

ar poza `n ap\r\torul tineretului socialist [i de aiurea, nu va reu[i

niciodat\ s\ fie altceva dec`t o etichet\ de pe detergentul Adrian

N\stase. De fiecare dat\ c`nd `l v\d pe la emisiuni, `mi aminte[te,

pe undeva, de bancurile cu porcu[orul isteric. Are sau n-are

argumente, [i de obicei `i st\-n caracter s\ n-aib\, `i place s\ se

r\]oiasc\ la oponentul s\u `ntr-ale dezbaterilor. Dac\ nu reu[e[te

s\-i zguduie sistemul [i s\-l arunce-n col]ul ringului, domnul Ponta

recurge la `n\lbitor: arunc\ o serie de glumi]e de clasa a opta la

f.f., de-]i provoac\ [i mil\, [i enervare simultan. A[a a fost mai ieri

la Realitatea, c`nd sus-numitul fusese invitat la o emisiune despre

�cazul Zambaccian� [i, din toate cele vreo zece interven]ii avute,

cu greu am reu[it s\ desprind c`teva `nceputuri de idei coerente.

~n fiecare sear\ dau, din gre[eal\, [i peste Mircea Badea,

f\c`nd revista presei pe Antena 3. M\ uitam siderat, acum vreo

zece-cin[pe zile, cum `ncearc\ un meci de kick-boxing cu C.T.

Popescu (CTP-ul nefiind, evident, de fa]\). ~ntocmai ca al s\u

coleg de genera]ie intrat `n politic\, domnul Badea sem\na, prin

gesturile sale [i prin cele ce-i ie[eau din gur\, cu o marmot\

enervat\ de-at`ta ansamblat ciocolat\-n staniol.

~mi pare r\u c\ a trebuit s\ scriu cele de mai sus, pentru c\

Ponta [i Badea ar fi trebuit s\-mi fie aproape colegi de genera]ie.

{i ei, [i al]ii asemenea, oameni pe la treizeci de ani, care n-au

avut ce face acas\, s-au apucat de meserii `n v\zul lumii, f\r\

s\-i trag\ cineva de m`nec\ la momentul oportun. {i, astfel, m\

g`ndesc c\ melodia aia de c`nd aveam un metru [i ceva, pe care

tot o auzeam la radioul Gloria de-acas\, c`nd nu era pus pe

Europa Liber\, ar trebui rescris\: �Noi, `n anul 2000, c`nd vom

spune doar prostii��

Florin  L|Z|RESCU  (flazarescu@yahoo.com)

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Un simplu om: Costel

Scoate-]i banii! � o campanie pentru lectur\



C. Rogozanu

~n România, izolarea intelectua-
lului de via]a public\ a fost [i
`nc\ este descump\nitoare. Nu
am prins direct vremurile inten-
se de la `nceputul anilor �90,
c`nd `nc\ mai jucau un rol im-
portant `n via]a public\. Dar nu
e vorba despre implicare activ\
neap\rat.

C`nd se `nt`mpl\ ceva grav `n
afara României, de la 11 sep-
tembrie, p`n\ la atacurile de la
Madrid sau Londra, una dintre
primele mi[c\ri pe care le fac,
aproape mecanic, dup\ ce m-am
supradopat cu [tiri, este aceea
de a c\uta opiniile unor arti[ti
despre eveniment.

A[a am citit reportajul me-
morabil al lui McEwan despre
atentatul din Londra, a[a am
citit interviuri memorabile cu
Finkielkraut despre revoltele din
suburbiile franceze sau cu mul]i
al]ii despre r\zboiul din Irak,
despre r\zmeri]ele islamice `m-
potriva caricaturilor etc.

Habermas  �  pe  at`t  de
`nc`nt\tor,  pe  c`t  este
Derrida  de  dezam\gitor

Eu `mi numesc acest reflex, de
c\utare a opiniilor marilor inte-
lectuali despre evenimentele �la
zi�, �tratamentul cu `n]elep]i�.
Este [i o smulgere din tsunamiul
necontrolat de informa]ie care
apare cu fiecare eveniment. Este
[i o nevoie fireasc\ de alter-
nativ\. {i, `n plus, nu `n]eleg de
ce evenimente de o asemenea
gravitate ar fi neap\rat rezervate
unor comentatori privilegia]i [i
specializa]i sau jurnali[tilor
purs`nge. Acum c`]iva ani am
`ncercat la un cotidian central
un experiment interesant. Izbuc-
nise r\zboiul din Irak. Citisem
sute de pagini despre chestiune
semnate de nume dintre cele mai
mari, de la Llosa, la Günter
Grass. Am sunat c`]iva scriitori
români [i le-am propus s\
comenteze aceast\ criz\ mon-
dial\. Refuzul a venit categoric.
Asta e, `mi voi continua trata-
mentul cu occidentali.

Iat\ o posibil\ re]et\ alc\tuit\
dup\ o mic\ rait\ prin libr\riile
bucure[tene.

Cea mai spectaculoas\ apa-
ri]ie este, f\r\ `ndoial\, Filoso-
fie `ntr-un timp al terorii de
Giovanna Borradori. Spectacu-
loas\ pentru c\, pe l`ng\ studii
cumin]i (a se `n]elege didactice
`n sensul bun al cuv`ntului) [i
foarte utile, cuprinde dou\ in-
terviuri cu filosofi �grei� despre
evenimentele din 11 septembrie.
Este vorba despre felul `n care
au privit Habermas [i Derrida
atentatele de la New York, p\-
reri luate la relativ scurt timp
dup\ tragedie.

Spun `nc\ de la `nceput c\
Habermas e pe at`t de `nc`nt\tor,
pe c`t este Derrida de dezam\gi-
tor. Primul practic\ un discurs
voit tranzitiv, de l\murire, expli-
cativ. Al doilea, dup\ stilul bine-
[tiut, �obscurizeaz\�, refuz\
abordarea frontal\ a temelor ob-
sedante de discu]ie generate de
eveniment. Deconstruc]ia lim-
bajului, inclusiv a `ntreb\rilor
intervievatorului, cap\t\ de
multe ori, mai ales av`nd `n ve-
dere subiectul, nuan]e aproape
cinice. Asta nu-l face mai pu]in
sclipitor sau mai pu]in spectacu-
los, evident.

Terorismul  �de  re]ea�  �  un
efect  direct  al  R\zboiului
Rece

Habermas elimin\ din start ipo-
teza at`t de la mod\ lansat\ `n
1993 de Huntington despre
ciocnirea civiliza]iilor. Frustra-
rea economic\ este mai degrab\
motivul acestui �clash�: �Cu
avansul de dezvoltare irecupera-
bil [i cu superioritatea lor teh-
nologic\, economic\, politic\ [i
militar\ cople[itoare, SUA apar
ca o insult\ fa]\ de `ncrederea
lumii arabe `n propriile ei pu-
teri, furniz`nd `ns\, `n acela[i
timp, [i un model admirat `n se-
cret. Occidentul, `n totalitatea
lui, serve[te drept ]ap isp\[itor
pentru experien]a � c`t se poate
de real\ � a propriei `nfr`ngeri a
lumii arabe, suferit\ de popula-
]iile rupte de tradi]iile lor cul-
turale `n timpul procesului de
modernizare accelerat\�. A-

ceast\ violen]\ a `nt`mpin\rii mo-
dernit\]ii beneficiaz\ de o se-
duc\toare adaptare a teoriei lui
Max Weber despre virusul auto-
distructiv pe care l-ar con]ine `n
mod esen]ial modernismul sau,
mai precis, proiectul iluminist.
Habermas pozitiveaz\ aceast\
teorie (alungarea pesimismului
din ipotezele lui Weber sau din
g`ndirea mae[trilor Horkheimer
sau Adorno, iat\ o constant\ `n
g`ndirea marelui filosof), expli-
c`nd de fapt o diferen]\ funda-
mental\ `ntre Occident [i lumea
arab\. Iat\ ce spune Habermas:
�Noi tr\im `n Occident `n so-
ciet\]i pa[nice [i prospere, dar
ce con]in totu[i o violen]\ struc-
tural\ cu care, p`n\ la un punct,
ne-am obi[nuit � [i m\ refer aici
la inegalitatea social\ excesiv\,
discriminarea degradant\, s\r\-
cire [i marginalizare. Tocmai
pentru c\ rela]iile noastre soci-
ale s`nt p\trunse de violen]\, ac-
]iune strategic\ [i manipulare,
exist\ dou\ realit\]i pe care nu
trebuie s\ le trecem cu vede-
rea�. Este vorba despre credin]a
`ntr-un acela[i set de reguli [i
despre rezolvarea �perturb\rilor
comunic\rii�.

Derrida vede terorismul ano-
nim, terorismul �de re]ea�, ca
pe un efect direct al R\zboiului
Rece, amintind de c`teva ori pe
parcursul interviului faptul c\
ben Laden este o crea]ie a ame-
ricanilor. Dintre zecile de jocuri
de cuvinte pe care le putem in-
tui u[or chiar [i `ntr-o traduce-
re, am re]inut unul cu adev\rat
memorabil: �raportul dintre
p\m`nt (terre), teritoriu [i te-
roare s-a schimbat [i trebuie s\
[tim c\ asta ]ine de cunoa[tere,
adic\ de tehno[tiin]\�. Derrida
prezice vremuri `n care nano-te-
rorismul va provoca pagube in-
finit mai mari: �Se va putea
face mult mai r\u m`ine, invi-
zibil, `n t\cere, mult mai repe-
de, `ntr-un mod nes`ngeros, ata-
c`nd networkurile informatice
de care depinde `ntreaga via]\
(social\, economic\, militar\
etc.) a unei «]\ri mari», a celei
mai mari puteri a lumii. ~ntr-o
zi se va spune: «11 septembrie»
erau vremurile («bune») de odi-
nioar\, ale ultimului r\zboi. Era

Giovanna Borradori, Filosofie

`ntr-un timp al terorii. Dialoguri cu

Jürgen Habermas [i Jacques

Derrida, Editura Paralela 45, 2005

Mircea Flonta, Hans-Klaus Keul,

Jörn Rüsen (coordonatori), Religia

[i societatea civil\, Editura Paralela
45, 2005

Alain Finkielkraut, Imperfectul

prezentului, Editura Hasefer, 2005

Publicate `n �Dilema� [i �Dilema Veche�, concomitent cu alte c`teva s\pt\m`nale din Statele Unite, Scrisorile
din New Orleans s`nt o colec]ie de tablete din via]a american\, anecdotice [i satirice, cu portrete de per-
sonaje excentrice [i relat\ri ale unor experien]e personale. Ele surprind �epoca de aur� a boemei ora[ului,
dar [i c\derea, brutal provocat\ de uraganul Katrina.

�Am luat temperatura Americii [i i-am m\surat alte semne de via]\ timp de patruzeci de ani. M-am ima-
ginat diagnostician, dar nu chirurg. Din c`nd `n c`nd, diagnozele mi-au fost atacate furios de du[manii (`mi
place s\ cred) ai bunului-sim].� (Andrei Codrescu)

Din cuprins: A disp\rut zeul New Orleans-ului! � Bunavestire a puritanilor �}estoasa [i iepurele � Amin-
tirile despre viitor ale regelui � Maestrul haiku-ului din New Orleans � Cr\ciunul f\r\ miracol [i Visul Ame-
rican � Sf`r[itul lui Jim Monaghan, proprietar de bar din New Orleans � Casanova [i Bin Laden: dou\ modele �
11/9: o retrospectiv\ � {oarecele cu urechi fosforescente � C`inele cu un cip `n ceaf\ � Dragostea e oarb\ �
~ntoarcerea lui Henry James � Un neworleansian la Londra � Memoriile Dianei Di Prima � Moroiul din ma-
[in\rie & diavolul din bibliotec\ � Jurnalul lui Mihail Sebastian � Stalin pref\cut `n rechin � Poc\in]a Papei �
}ine Sabatul! � Iconografia Gheenei [i vinov\]ia noastr\ � Dup\ potop: Scrisoare c\tre America

Andrei Codrescu, Scrisori din New Orleans, traducere de Ioana Av\dani,
colec]ia: �Ego. Publicistic\�, Editura Polirom, 296 de pagini, 22.40 RON
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SEMNAL

Poezie [i poli]iune
Citind volumul lui Dan C. Mih\ilescu Bucure[ti. Carte de buc\]i
(Editura Funda]iei Pro, 2003), am fost mirat s\ dau peste un text
despre Ia[i pe care cred c\ pu]ini `l cunosc. Autorul este viitorul
reporter Filip Brunea-Fox, poet la `nceputurile sale, public`nd la
1915, `n revista �Versuri [i proz\�, un text pe o tem\ enervant de
frecvent\ la poe]ii ie[eni ai vremii, [i anume opresiunea din
partea poli]iei, `n special la adresa arti[tilor boemi. {i Topârcea-
nu, `n scurta, dar celebra ~n Ia[i (�Dou\ post-meridiane/ Bate rar
[i monoton/ Ornicul cu trei cadrane/ De la sf`ntul Spiridon� � v-a]i
amintit), viziteaz\ fugitiv aceea[i tem\ a prezen]ei obsedante a
poli]iei `n via]a cotidian\ a urbei, de[i acolo plutonierii-majori s`nt
ni[te ru[ino[i suplican]i la afec]iunea studentelor care salt\ pe
trotuar lipsite de orice griji. Dac\ ne g`ndim c\, `nc\ de la 1845,
Alecsandri scrisese o pies\ `ntreag\ (Ia[ii `n carnaval) `ncerc`nd
s\ discrediteze poli]ia (reprezentat\ printr-un comisar S\biu]\ [i
un postelnic Lun\tescu) `n lupta sa cu ni[te atentate imaginare
la siguran]a statului, fandaxia e gata! Poezia ie[ean\ pare s\
tremure `nc\ de la na[terea ei de frica poli]iei, rela]ia ei cu statul
este, iat\, una suspect\, apt\ s\ genereze impulsuri violente din
partea func]ionarilor legii, iar arta devine o promotoare a subver-
sivului, o redut\ a for]elor revolu]ionare, `n interiorul c\reia per-
sist\ unica oaz\ de libertate posibil\ sub acest regim al terorii.

De[i scriitori minori, nici Brunea-Fox, nici Topârceanu nu cad
`n capcana unei viziuni rudimentar maniheiste, a[a cum vor face
cu mult\ voio[ie editorii lor din anii �50. Ei nu-[i privesc poezia
ca revolu]ionar\ (o vor face, cu efecte hilare, un Th. Neculu]\ sau
un A. Toma), nici statul ca opresor efectiv al libert\]ii creatoare.
De fapt, �poli]iunea� este, pentru fiecare dintre ei, un simbol al unui
reac]ionarism mai degrab\ mentalitar dec`t ideologic, apar]in`nd
mediului provincial, [i nu statului. Iar fa]\ de provincie [i iner]iile
ei au cu to]ii o explicabil\ simpatie, cu toate c\ mimeaz\ revolta.
Iat\-l pe Brunea-Fox, cu textul s\u din 1915:

E lini[te-n anticul Ia[i �
Cu grave tremoluri de ba[i
Doar caii mai sfor\ie rar;
{i luna fosforicul far
Z`mbind\ din falduri de nori
At`rn\ romantice flori
Pe ziduri severe [i reci.
Pe strad\ � cu fo[nete seci
Colind\ spectrale figuri �
Cu gesturi lascive de nuri
Provoac\ nocturnii bipezi
� {i gale[ `n urm\ `i vezi
Topindu-se brusc `n binom,
~n vastul pl\cerilor dom.
Gardi[tii solemni [i livizi
~[i plimb\ ca lucii bolizi
Blazonul func]iunei pe piept.
St\ Cuza majestic [i drept
~n bronzul sonor [i rigid.
Adie din �Pupchen� un Lied,
Motive de �Lied� vesperal,
R\sun\ arare un �]al!�,
La mese cu sarbezi clien]i.
Boemii � extatici demen]i �
Cu plete virgine [i lungi
Cu viduri polare `n pungi
Viseaz\ himeric regal
Fastoase miragii de bal.
Sincopic urale pornesc
Tumulturi rebele sporesc
Timpanul isbindu-l infam;
Gomo[ii pe Bachus aclam!
Morfeice poze, `n prag
Privesc reactivul pribeag
Cu spasmuri de r`set baroc
� Sergen]ii trag sceptrul din toc.
~nghea]\ rumoarea-n ecou
{i calmul descinde din nou
Cu svonuri discrete de pa[i...
...E lini[te-n anticul Ia[i.

Ora[ul de la 1915 posed\, ca [i ast\zi, o statuie a lui Cuza �ma-
jestic [i drept�, pe urm\ �domuri ale pl\cerii� (c`te vor fi fost pe
atunci?), o ber\rie numit\ �Pupchen�, birjari [i �]ali� (un Ia[i germa-
nizat, cine ar fi crezut?), totul form`nd un tablou de epoc\ a[a
cum nu g\sim prea multe `n literatura cu [i despre Ia[i. Imaginea
este realizat\ cu o tandre]e pe care ironia la adresa �blazonului
func]iunei� afi[at de c\tre sergen]ii de strad\ �solemni [i livizi� nu
reu[e[te s-o [tearg\. Ace[ti revolta]i se simt, putem b\nui, destul
de bine `n �anticul Ia[i� pe care, `n ciuda cazurilor de poe]i care se
`ntorc `mpotriva ora[ului, de la B. Fundoianu p`n\ la Hora]iu De-
cuble, nu to]i se gr\besc s\-l p\r\seasc\!

Tratament cu `n]elep]i
Fanatismele
arti[tilor, ale
filosofilor, `n
general ale
intelectualilor din
secolul XX au
generat nesf`r[ite
studii, colec]ii,
biblioteci despre
inutilitatea
fundamental\ a
opiniei lor `n via]a
public\. Dar exist\
uneori pericolul ca
tocmai astfel de
lucide lu\ri de
pozi]ie `n leg\tur\
cu iresponsa-
bilitatea artistic\ [i
fanatismul
intelectual s\ ne
`ndep\rteze pe to]i
de un privilegiu:
acela de a citi con-
temporaneitatea
imediat\ prin ochii
unor mari
`n]elep]i...



Imboldul care-i anim\ pe eroii celor nou\ nuvele ale Gabrielei Melinescu este

goana dup\ fericire, dup\ `mplinirea prin iubire. Un pitic `ndr\gostit f\r\ spe-

ran]\ de o frumoas\ Alb\-ca-Z\pada, un evreu b\tr`n care continu\ s\ fie

al\turi de aleasa lui [i dup\ moarte, un c`nt\re] de oper\ care ia chipul unui

demon al iubirii `ntr-un decor de feerie pe ghea]\ � to]i s`nt prizonierii acestei

str\vechi porunci. Lumea lor este un straniu amestec de fantastic [i realitate,

o lume `n care plute[te poezia [i `n care p`n\ [i diavolul are inima tandr\. �Nu

te po]i separa niciodat\ de ceea ce ai iubit�, crede personajul din �B\t\i de

aripi�. Este, probabil, linia de for]\ a acestei c\r]i pline de lumin\ [i melancolie.

Din cuprins: B\t\i de aripi � Marea bun\t\]ii � Nebunul lui Emanuel � Joc de

var\ � Un mic erou mare � Umbra lui Zaharel � Memento Purcell � Ghetele fe-

ricirii � Schimbare de pene

Gabriela Melinescu, Ghetele fericirii,

traducere din limba suedez\ de autoare,

colec]ia: �Fiction Ltd�, Editura Polirom, 216 pagini, 16.90 RON

`nc\ de ordinul giganticului:
vizibil [i enorm!�.

O  analiz\  excelent\
a  �religiei  civile�  `n  SUA

O alt\ carte care poate fi citit\ [i
din perspectiva unor evenimente ex-
trem-contemporane este antologia
Religia [i societatea civil\ co-
ordonat\ de Mircea Flonta,
Hans-Klaus Keul [i Jörn Rüsen.
Dup\ incredibila reac]ie (care
continu\ [i acum, `n timp ce
scriu) a lumii islamice generat\
de c`teva biete caricaturi ale u-
nor danezi, este nevoie de ceva
studii am\nun]ite despre rela]ia
civiliza]iilor occidentale cu
propriile religii. G\si]i `n aceas-
t\ antologie o analiz\ excelent\
a �religiei civile� `n SUA f\cut\
de Klaus-M. Kodalle [i o istorie
a violen]ei religioase europene
semnat\ de Friedrich Jaeger. De
re]inut este [i articolul lui Mir-
cea Flonta �Ce `nseamn\ s\ fii
un bun cre[tin? O privire cri-
tic\ asupra mentalit\]ii religi-
oase `n România de ast\zi�.

Flonta `[i deschide prezentarea
cu o observa]ie extrem de acu-
t\: exist\ `n acest moment `n
România un �nou conformism
ideologic�, cu alte cuvinte,
dup\ trauma comunist\, exist\
tendin]a de �a vorbi numai de

bine despre tot ceea ce oamenii
percep drept expresii ale credin-
]ei sau practici religioase sau a
p\stra t\cere `n aceast\ privin-
]\�. Flonta analizeaz\ cu riguro-
zitate [i cu subtil\ ironie mani-
fest\ri �religioase� române[ti

precum alungarea strigoilor din
satele oltene[ti prin `njunghie-
rea cadavrului suspect cu cu]itul
sau pelerinajele anuale din Mol-
dova. O privire necru]\toare a-
supra fanatismului religios ro-
mânesc.

Romanul relateaz\ povestea a dou\ surori de origine chinez\: Oli-
via, n\scut\ [i crescut\ `n America, ra]ional\ [i pragmatic\, [i Kuan,
care sose[te din China la v`rsta de optsprezece ani, cu o g`ndire
mistic\, `ntemeiat\ pe credin]e [i supersti]ii ciudate. Kuan poart\
conversa]ii animate cu fantome ce s\l\[luiesc `n Lumea Yin [i `i isto-
rise[te surorii sale o poveste de dragoste petrecut\ `n s`ngeroasa
Chin\ de la jum\tatea secolului al XIX-lea. Atunci c`nd cele dou\
surori, `nso]ite de so]ul Oliviei, Simon, pleac\ `n China, ies la iveal\
leg\turi tulbur\toare `ntre pove[tile lui Kuan [i realitatea pe care o
descoper\ acolo.

�Nimeni nu poate nega pl\cerile oferite de stilul seduc\tor al lui
Amy Tan [i de m\iestria cu care `]i dezv\luie lent multiplele planuri
ale pove[tii.� (�Publishers Weekly�)

Amy Tan, Cele o sut\ de sim]uri secrete,
traducere de Ioana Filat, colec]ia: �Biblioteca Polirom�,
Editura Polirom, 468 de pagini, 29.50 RON
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TELENOVELA  NOVA

SEMNAL

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

Iubite cititor, bongiorno

(cum zice Carlo), � scena porno

din amplul terminal period

al ultimului episod

nu e dec`t o simpl\ copie

dup\ istoricul Procopie,

din care-i cazul s\-ncetez,

`n continuare, s\ citez,

pentru c\-i vremea, printre toaste,

s-o d\m pe d�alea d�ale noaste:

]`purituri din Maramú

sau ahturi cu avaramu

[i alte v\ic\reli din fondul

vechiului thriller Vagabondul,

care-a rulat de multe ori

la r`nd, c\ci a f\cut furori

cum, ast\zi, face doar maneaua...

La nunt\, ning de sus, ca neaua

de-afar�, confetile `n Rex,

pe care,-acum, acela[i �ex�

le tot extrage din cununa

miresei, una c`te una,

ca [i din conciu-i negru-corb,

cu-ncete degete de orb,

`n timp ce-o lacrim\ prelinge

pe-obrazul ei, iar na[u-[i linge

buzele mov, pe care,-apoi,

cu dosul palmei sale moi

le [terge, st`nd cam `ntr-o r`n\...

Urmarea, peste-o s\pt\m`n\.

printre r`nduri carte

V\ propun un ultim tratament cu

�`n]elepciune�: jurnalul eseistic al lui Alain

Finkielkraut, Imperfectul prezentului. Am ales

chiar pasajele unde este discutat iar\[i

atacul asupra turnurilor gemene. ~ntr-un text

emo]ionant, scris la c`teva zile dup\ atacuri,

Finkielkraut `[i exprim\ neputin]a de a

analiza atrocit\]ile. Dup\ `nc\ dou\

s\pt\m`ni, situa]ia deja se schimb\. ~[i

redescoper\ for]a polemic\. Inventariaz\ cu

stupoare toate �vinov\]iile� Americii care ar fi

atras atacul, dup\ mul]i comentatori

iresponsabili. Vina pe care o g\se[te

Finkielkraut Occidentului este una mult mai

surprinz\toare (pe l`ng\ cea fireasc\ �

alian]a SUA-Israel). Este o �vin\� grea, care

`i frustreaz\ teribil pe comanditarii atacurilor

din 11 septembrie [i care a declan[at �furia

islamist\�: �Destinul claustrant pe care li-l

impun femeilor, dispre]ul `n care le ]in [i

pustiul masculin al vie]ii lor `i `nnebunesc pe

nebunii `ntru Domnul: nebuni de violen]\,

nebuni de iritare [i de resentiment `mpotriva

rela]iei europene `ntre sexe, `mpotriva

egalit\]ii, `mpotriva seduc]iei, `mpotriva

conversa]iei galante; nebuni, `n sf`r[it, de

dorin]a frenetic\ de a p\r\si p\m`ntul pentru

a se bucura de ve[nicie `n gr\dinile

paradisului, `n care `i a[teapt\ [i `i cheam\

tinere fete «`mpodobite cu cele mai

frumoase g\teli»�. La orice m-a[ fi g`ndit, dar

nu la frustrarea terori[tilor islamici `n leg\tur\

cu discu]iile galante europene. S`nt buni [i

`n]elep]ii la ceva, nu? ~ncerca]i tratamentul!

Nebuni de violen]\, nebuni de iritare...



Interviu realizat de Elena Vl\d\reanu

~n carte, `n B\iu]eii, este vorba
despre o anumit\ perioad\ din vie]ile
voastre. De ce v-a]i oprit la asta?

F.F.: Din punctul meu de vedere, cartea ]ine
doar aparent de via]a noastr\ `n Drumul Ta-
berei, ca timp fizic, clar, `ncheindu-se `n
momentul `n care noi ne mut\m de acolo.
Am avut `ns\ mereu sentimentul c\ perioada
asta din Drumul Taberei a fost [i cea mai im-
portant\ pentru mine. ~n primul r`nd fiindc\
am tr\it 11 ani acolo, `n al doilea r`nd pentru
c\ s-au t\iat o mul]ime de filme, de pove[ti
c`nd am plecat. Ne-am mutat `n alt\ parte, `n
alt cartier de blocuri, deja eram al]ii. Eu a-
veam optsprezece ani, nu mai eram la v`rsta
la care s\ o iau de la cap\t cu noi g\[ti, cu
noi prieteni, cu noi miu]e [i jocuri. Practic,
bucata mare [i stabil\ a copil\riei s-a consu-
mat `n Drumul Taberei. Repet, dincolo de
timpul \sta fizic, [i copil\ria mea cam acolo
s-a terminat.

M.F.: De fapt, nu cred c\ ne-am propus
s\ fie vorba doar despre Drumul Taberei.
Oricum, a[a cum am g`ndit noi romanul,
ne-am dorit s\ fie c`t mai viu, s\ vin\ de la
sine, s\ curg\, s\ descoperim, scriindu-l, de-
spre ce va fi vorba. L-am `nceput ca pe un
exerci]iu al nostru, de bucurie [i de scris, am
vrut s\ vedem ce iese. Apoi s-a impus de la
sine povestea cu Drumul Taberei. Am sim]it
cartierul \sta `ntr-un fel foarte personal, am
sim]it nevoia s\ ne oprim acolo. Drumul
Taberei e chestia aia pe care o visez noaptea,
pe care trebuie, din c`nd `n c`nd, s-o caut;
am tot felul de umbre [i de pove[ti acolo.
Dincolo, `n alte cartiere `n care am locuit,
nu. Dincolo se pierde. Cred c\ e magia ani-
lor \lora de copil\rie, care la mine ]ine strict
de Drumul Taberei. Dup\ asta, ceva se di-
lueaz\.

Da, pentru c\, p`n\ la urm\, Drumul
Taberei nu e un personaj foarte
vizibil `n carte. E acolo, e mai
degrab\ funda-
lul�

M.F.:
Da, e
spa]iul
pe care
eu `l

simt vr\jit, spa]iul care `mi permite s\ po-
vestesc, s\ intru [i s\ fiu liber s\ simt exact
ce trebuie scris.

F.F.: Nu, Drumul Taberei nu e un per-
sonaj�

M.F.: Nu e un personaj, e un t\r`m. T\-
r`mul `n care te sim]i liber.

F.F.: T\r`mul `n care vr\jile func]ionea-
z\. Teoretic, c`t timp e[ti doar pe un t\r`m,
nu po]i s\ compari. Noi scriind numai de-
spre Drumul Taberei `n aceast\ carte, s-ar
putea s\ nu se vad\ diferen]ele. Dac\ am fi
continuat dup\ fraza final\, ar fi fost alt teri-
toriu, vr\ji n-ar mai fi existat. E vorba de
magie, de lucruri care s`nt sub piele. Pove[ti
de [coal\, tensiuni de pe strad\, tufe, vecini,
pisici, cin[pe mii de alte chestii, ele toate
tr\iesc doar `n locul \la. Chiar a `nceput o
alt\ lume c`nd s-a spulberat magia copil\-
riei, deci cartea nu ar mai fi fost aceea[i.

O poveste despre copil\rie. Voi asta
a]i c\utat? S\ redescoperi]i copil\ria,
s\ retr\i]i pove[ti, senza]ii sau a]i
ajuns la ele f\r\ s\ v\ da]i seama?

M.F.: Nu [tiu dac\ am c\utat asta [i ne-am
programat s\ facem a[a. A venit de la sine.
~n primul r`nd, a trebuit s\ vedem ce putem
scrie. Ce a r\mas viu, cum ne leg\m de lu-
crurile alea, cum ne raport\m azi la ele.

F.F.: E un `ntreg mecanism. Ideea a fost
s\ nu [tim niciodat\ nici ce va face [i nici ce
are de g`nd cel\lalt. Eu am primit de la Ma-
tei primul capitol. Abia v\z`nd ce-a f\cut el,
am luat povestea [i am dus-o mai departe.

M.F.: N-a fost un exerci]iu suprarealist,
dac\ asta se `n]elege...

F.F.: Nu, nu, dar lucrurile au stat `n
felul \sta. Chiar nu ne-am b\gat absolut de-
loc unul `n povestea celuilalt. Pornind de la
locul `n care a l\sat cel\lalt firul, l-am
de[irat mai departe�

M.F.: Da, cu libertate total\. Cu dreptul
de a interveni asupra unor `nt`mpl\ri, de a le
modifica.

Care dintre voi a venit cu ideea?

M.F.: Ideea de a scrie `mpreun\ a existat
mai demult. A propus-o Filip. Nu a mers a-
tunci, era altceva. Ne-am dat seama c\
trebuie s\ ne g\sim locul `n care s\ ne
desf\[ur\m am`ndoi. Atunci eu am fost cel
care nu a sim]it povestea; mi se p\rea c\ nu
e vie, c\ nu face parte din mine. Poate re-
zultatul ar fi fost reu[it din punct de vedere
stilistic.

Era o fic]iune?

M.F.: O fic]iune, dar nu o sim]eam, nu a
mers jocul. Atunci ne-am propus s\ mergem
pe un teren comun, pe care `l st\p`nim
am`ndoi, care s\ fie mai viu, mai
autentic.

F.F.: Nu am stabilit nici o
clip\ c\ romanul trebuie

s\ fie `ntr-un anu-
me fel, c\ lu-

aacrurile

trebuie s\ fie pe-o anume direc]ie. Pur [i
simplu, noi am convenit doar asupra meca-
nismului tehnic de a scrie. A `nceput Matei,
eu am luat ce a f\cut el [i am dus mai de-
parte, el a continuat, mi-a venit iar\[i r`ndul
[i tot a[a.

M.F.: Programatic dac\ vrei s-o iei, e
vorba despre libertate. Libertate [i at`t.

F.F.: Conven]ia a fost ca, dac\ sim]im c\
povestea se `ngroap\, c\ la un moment dat
nu mai tr\ie[te, s-o `ncheiem. Nu era o miz\
absolut\ s\ facem chestia asta. Nu am avut
fixat un num\r de pagini sau de capitole. Pur
[i simplu, c`nd am sim]it am`ndoi c\ am
ajuns la un final, s-a `ncheiat. Puteam s\ ne
`ntrerupem oric`nd, s\ arunc\m totul la co[.

Dar de ce aceast\ formul\ `n doi? Voi
mai ave]i un frate. De ce nu l-a]i
implicat [i pe Mircea? Nu ar fi fost
interesant un roman scris de trei
fra]i, asta nu [tiu dac\ s-a mai f\cut?

M.F.: E altceva. Mircea e pe munte [i asta
face. Muntele e via]a lui, nu scrisul...

F.F.: Noi n-am f\cut un exerci]iu de
fra]i, de familie. Sper c\ textul r\m`ne `n zo-
na literaturii. Nu ne-am propus un exerci]iu�

M.F.: O saga�
F.F.: �de antropologie modern\, `n care

s\ implic\m [i femeia de serviciu, [i di-
rectorul, s\ atragem to]i vecinii [i toate ru-
dele. De fapt, rela]ia dintre noi e foarte spe-

cial\ [i chiar cred c\ putem face `mpre-
un\ o groaz\ de chestii.

Totu[i. A]i preferat s\
p\stra]i numele reale
ale unor persoane
reale, `n spa]ii reale.
Ce crede]i c\ v\ va
aduce cartea din

acest punct de
vedere?

F.F.: M\rturisesc c\
ne-am g`ndit la lucrul

\sta. ~ns\ aveam sen-

timentul c\ totul e at`t de nou, c\ lucrurile
s`nt at`t de `ndep\rtate, `nc`t ele nu mai fac
parte dintr-o lume real\, de acum. Din acest
motiv, eu am fost partizanul p\str\rii
numelor, pentru c\ orice nume are un halou
al lui. Am p\strat numele pentru a st`rni o
re`nviere c`t mai exact\ a unor contexte, a
unor situa]ii, a unor st\ri. Dac\ am fi trucat,
am fi `mpins lucrurile `ntr-o zon\ construit\,
f\cut\, de plastic. {tiu bine ce `nseamn\
fic]iune, eu s`nt adeptul fic]iunii totale.
Diferen]a e destul de mare, `n cazul \sta ni
s-a p\rut c\ ar fi alterat drumul pe care
intraser\m tot mai ad`nc, tot mai ad`nc,
descoperirea unor lucruri noi, nu doar la
nivelul amintirii [i at`t.

M.F.: P\i, nu, realitatea s-a transformat.
Ar fi fost imposibil s\ r\m`n\ aceea[i. C`nd
scrii, se transform\ totul `n literatur\. Orice
nene care apare `n carte nu mai e un simplu
nene. Prin faptul c\ scrii despre el, el devine
personaj. Dac\ s-ar sim]i cineva lezat, ar
gre[i.

F.F.: ~n plus, personajele s`nt v\zute prin
ochi de copil. Nici un personaj nu e descris
total, de la felul de-a dormi, ce m\n`nc\, cum
se `mbrac\, cum r\cne[te. S`nt fr`nturi de
imagini. De exemplu, Matilda. Ea are ni[te
ghivece pe palierul de la etajul trei, asta o ca-
racterizeaz\ pe ea din punctul de vedere al
copilului. E lucrul pe care el `l vedea ca
fiind definitoriu pentru Matilda.

M.F.: Doamna Matilda s\ fie jignit\
pentru c\, vezi Doamne, ea ar fi avut trei
ghivece de flori pe palier?!

F.F.: Practic, s`nt [i nu s`nt oamenii
reali. S`nt ni[te secven]e, ca un fel de umbre
pe care le-am p\strat din copil\rie din omul
X sau Y.

M.F.: Oamenii nu mai s`nt ei, s`nt ei-
ai-no[tri.

Dintre oamenii pomeni]i `n carte, a
citit cineva romanul?

M.F.: Nu. Ba da. Mama.
F.F.: Ei, mama.
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interviu `ntrebarea moarte n-are

�Orice nene care apare `n carte nu mai e un simplu
nene. Prin faptul c\ scrii despre el, el devine

personaj. Dac\ s-ar sim]i cineva lezat, ar
gre[i.� � Matei Florian
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�Noi nu am f\cut un exerci]iu de fra]i.
Textul r\m`ne `n zona literaturii�



{i? Mama ce zice? E foarte vie `n
carte.

F.F.: Nu ne-a dat `n cap cu manuscrisul, nu
a fost nici departe. Nu e `nc`ntat\ de cum
iese ea acolo.

De ce? C\ iese foarte bine.

M.F.: Ne bucur\m c\ spui asta, poate cite[-
te [i ea.

Dac\ vi se vor cere explica]ii pentru
folosirea cuiva `ntr-un anumit
context, v-a]i g`ndit la ceva?

M.F.: O s\ le explic chestia asta cu litera-
tura, dar nu [tiu dac\ vor `n]elege.

F.F.: Nu cred c\ asta e problema.
M.F.: C\ nu e vorba de Matei [i Filip

\[tia de aici. E vorba de un copil mai mic [i
de un copil mai mare care priveau ni[te oa-
meni `n felul \la.

F.F.: Fiecare dintre noi are o memorie
selectiv\. Re]ine doar fr`nturi din `nt`m-
pl\rile petrecute `n via]a lui. {i nu cred c\ `n
felul \sta atenteaz\ la vreo persoan\ sau
alta.

M.F.: Ce, ]ie ]i se pare c\ ar putea s\ se
simt\ cineva jignit?

Hm, ce s\ zic, s`nt acolo ni[te
personaje� cu probleme, care ar
putea s\ se simt\, dac\ nu jignite,
cel pu]in nemul]umite c\ au fost
prinse `n acest context.

M.F.: Nepl\cut.

V-a]i g`ndit la cineva anume c`nd a]i
scris cartea asta? C\ e vorba despre
copil\rie, dar este una destul de
`nchis\, de parc\ v-a]i fi g`ndit unul
la altul.

M.F.: Eu, unul, m-am g`ndit tot timpul c\
scriu cu Filip. La bucuria asta, la b\ie]elul
\la mic care eram eu [i pe care `ncercam s\-l
redescop\r. Miza mea a fost mult mai mare
dec`t aceea a unui simplu roman. Nu cred c\
scrii doar de dragul de a scrie un roman. O
faci ca s\ descoperi tot felul de lucruri care
zac `n tine, s\ te redescoperi pe tine.

Cum crede]i c\ o s\-[i g\seasc\ loc
romanul vostru `n ceea ce se scrie
ast\zi?

F.F.: Nu m\ intereseaz\. Sincer, o spun f\r\
nici o form\ de orgoliu, nu m\ preocup\ de-
loc acest aspect. S`nt at`t de concentrat pe
ceea ce fac [i at`t de doritor s\ fiu eu mul]u-
mit de ceea ce-mi iese, c\ nici nu m\ g`n-
desc la altceva. Problema este s\-mi plac\
mie. C`nd mi-a pl\cut, am fost fericit, c`nd
nu mi-a pl\cut, am t\iat, am t\iat, am re-
scris p`n\ mi-a pl\cut [i am mers mai de-
parte. Dac\ nu crezi `n asta, degeaba scrii.
Dac\ te g`nde[ti la public-]int\ sau la succes,
cel mai simplu este s\ ba]i la por]ile televi-
ziunii [i ob]ii mult mai mult dec`t din a scrie.

M.F.: Ideea asta, de-a te `ncadra `ntr-un
gen sau `ntr-un curent, e g\unoas\, artificial\.

F.F.: ~ntr-adev\r, artificial. Construie[ti
o poveste, care `n cazul \sta se cheam\
carte, doar pentru a fi pe un anume palier.
Trebuie s\ scrii [i s\ fii foarte sincer cu tine
`nsu]i. At`t. Ce-o fi o fi, e soarta c\r]ii.

Ce `]i place [i ce te enerveaz\ cel
mai mult la ceea ce a scris cel\lalt?

M.F.: Eu spun undeva c\ a fost un meci pe
care `l c`[tigaser\m cu 4-0 [i el a zis c\ l-am
c`[tigat cu 6 la 0. {i asta m-a enervat. M-am
sup\rat [i i-am r\spuns.

Da, dar asta a devenit literatur\...

M.F.: Dar chiar m-am sup\rat. Cum adic\,
m\ contrazici pe o chestie pe care eu ]i-am
spus-o? I-am r\spuns, el mi-a r\spuns [i mie
mi-au pl\cut foarte mult r\spunsurile lui. {i
]i-am r\spuns [i ]ie la `ntrebare.

F.F.: E o `ntrebare foarte `ntemeiat\,
logic\. Dar cred c\ dou\ limbi diferite tre-
buie s\ func]ioneze fiecare dup\ legea ei,

dup\ rigorile ei. {i tocmai asta a fost regula
noastr\ clar\ [i unic\.

M.F.: Mai exist\ `ncrederea fiec\ruia `n
cel\lalt. C`nd ai `ncredere `n cel\lalt, poate
nu `]i place `ntr-un anumit moment ceva, dar
[tii c\ e ceea ce trebuie, c\ a[a a sim]it ce-
l\lalt.

F.F.: Dac\ am fi `ncercat s\ cre\m o cale
de mijloc, armisti]ii literare � tu mai triezi
nu [tiu ce, eu mai `ncarc latura cutare � ne-ar
fi adus la aceea[i not\ de falsitate, de prea
construit. Eu chiar nu pot s\ m\ pronun] de-
spre ceea ce nu mi-ar fi pl\cut `n capitolele
lui Matei.

M.F.: Nici eu, r\spunsul \la a fost o
glum\.

Care va fi primul lucru pe care `l ve]i
face c`nd ve]i primi cartea? O s-o
citi]i?

M.F.: Da. Da, cu mare grij\.

De ce? Cu team\ de gre[eli?

M.F.: Nu, nu de asta. Dar chestia pe care
am scris-o, devenind carte, s-a schimbat, e
altceva. {i lectura e altfel. {i am observat c\,
`n drumul lui spre carte, textul `]i place din
ce `n ce mai mult. ~n carte, deja `l iube[ti.

F.F.: Eu nu voi citi. Precis. N-am citit
p`n\ acum nici primul meu roman, Degete
mici. M-am mai uitat prin carte, am
frunz\rit-o, recent am ales dou\ fragmente
pentru o lectur\ public\. Dar s-o citesc
cap-coad\, nu. Cred c\ trebuie s\ treac\ un
timp ca s\-]i po]i citi propria carte cu
limpezime, ca orice cititor. Altfel, nu am de
ce s-o citesc, o [tiu pe dinafar\. S`nt at`t de
chichi]os `n scris, tot reiau, `nc`t devine ca o
incanta]ie. Cuvintele curg, dar creierul meu
nu le mai percepe sensul, at`t de bine le [tie.
Eu, personal, cred c\ cel pu]in un an nu voi
citi B\iu]eii.

C`t timp a]i scris la ea?

M.F.: Trei ani?
F.F.: ~n 2003 ne-am apucat� ~n orice

caz, nu am avut un ritm constant, eu nu ter-
minasem Degete mici, scriam `n paralel.

Deci erau uneori � din cauza mea, recunosc �
[i pauze de luni de zile. Sincer, cred c\ tim-
pul nu e important.

M.F.: Concret, c`t am lucrat, nu [tiu.
F.F.: ~n principiu, ne-am apucat de ea

`nainte cu � s\ zicem � doi ani de-a o da la
editur\. Cu pauze imense.

Dup\ ce a]i `ncheiat-o, a]i citit-o
`mpreun\, v-a]i sf\tuit pe text?

F.F.: ~n mare, am p\strat [i aici regula. Fie-
care a lucrat pe capitolele lui.

M.F.: Eventual, am avut mici sugestii
reciproce.

F.F.: Sigur, ne trimiteam ce lucram pe
text, dar `n principal fiecare [i-a rev\zut
buc\]ile lui.

Care este povestea fotografiei de pe
copert\. Presupun c\ e a voastr\�

F.F.: Eram `ntr-o vacan]\ de pri-
m\var\�

M.F.: ~ntr-o vacan]\ de Pa[te.
F.F.: N-a[ spune c\ era o va-

can]\ de Pa[te, fiindc\ `n plin
comunism nu astea erau
denumirile, era vacan]a dintre
trimestrele II [i III...

M.F.: Da, da, era o vacan]\ de
prim\var\. Eu aveam cinci ani, [i tu
[ai[pe. La un moment dat, eu tot c\-
deam `n z\pad\ � asta ]in minte
foarte bine �, m\ `mpiedicam [i
c\deam `n z\pad\, tu m\ ridicai [i
m\ scuturai�

Totu[i, nu era]i cam dezbr\ca]i
`n poz\?

M.F.: Era soare acolo.
F.F.: Muntele era plin de z\pad\.

Problema era ca p`n\ la br`u s\ fii
foarte bine `mbr\cat, cu haine imper-
meabile, `nc`t s\ nu te uzi flea[c\ `n
z\pada aia foarte mare care se topea.
De la br`u `n sus, puteai s\ stai des-
puiat.

M.F.: Stai s\ termin. {i m\ tot
scutura, mai era cu `nc\ vreo trei pri-

eteni, care mi-au zis �e[ti b\iat mare�. {i
Filip s-a sup\rat c\ \[tia tot tr\geau de mine,
c\ eu r\m`neam `n urm\, nu puteam ]ine
ritmul lor, [i le-a zis: �B\i, are doar cinci
ani�. Asta ]in minte [i acum.

F.F.: ~[i udase bocancii `n a[a hal, `nc`t
la cobor`re `i degeraser\ picioarele. Aveam
un pulover vi[iniu, i-am t\iat m`necile [i
i-am scos bocancii [i i-am `mp\turit picioa-
rele ca `ntr-un soi de obiele. Nu i-am mai
pus ghetele. ~n zonele cu z\pad\, `l mai du-
ceam eu `n c`rc\.

M.F.: Dar, `n restul timpului, am mers
pe picioarele mele, s\ nu se `n]eleag\ altceva.

1. Numele

F.F.: Florian Filip Tudor.
M.F.: Florian Matei Ioan.

2. Profesia

F.F.: Greu de spus.
M.F.: Nu [tiu.

3. Ce-]i doreai s\ fii c`nd

erai mic? Regre]i c\ nu

s-a `mplinit? Sau poate

s-a `mplinit...

F.F.: Chestiunea e l\murit\
`ntr-o carte, B\iu]eii, mai
precis `n capitolul al [aselea.
M.F.: Casnic. S-a `mplinit.
Nu e r\u deloc.

4. Culoarea preferat\

F.F.: Un albastru infinit.
M.F.: Habar n-am. Bleu, e
bine?

5. M`ncarea preferat\

F.F.: Ecleruri [i bezele.
M.F.: Ciorba de varz\ acr\,
cu afum\tur\.

6. Muzica preferat\

F.F.: Ciripitul.
M.F.: V`ntul.

7. Animalul preferat

F.F.: C\]elul.
M.F.: Foca.

8. Autorul [i cartea
preferat\

F.F.: F.M. Dostoievski,
Demonii.
M.F.: F.M. Dostoievski,
Fra]ii Karamazov.

9. Filmul preferat

F.F.: Andrei Rubliov.
M.F.: Andrei Rubliov.

10. V\ considera]i `n pas
cu moda?

F.F.: Idem Matei.
M.F.: Ibidem Filip.

11. Cea mai important\
calitate

F.F.: Dreapta m\sur\.
M.F.: Iubirea de mo[ie.

12. Cel mai mare defect

F.F.: Nedreapta m\sur\.
M.F.: T`njala.

13. Cea mai mare team\

F.F.: Cariile.
M.F.: S\ n-ai mo[ie.

14. Trecutul `n zece
cuvinte

F.F.: Ma-ma, ca-ca, pa-pa,
cincinalul `n patru ani [i
jum\tate, Dobrin.
M.F.: Nani, nani, huo
Steaua, Wind of Change, Jos
Iliescu, piua.

15. Prezentul `n zece
cuvinte

F.F.: Ai f\cut cafea? Luca,
pune-]i pijamaua! M\ doare
g`tul.
M.F.: Uite cum scriu eu aici
prezentul `n zece cuvinte.
Gata.

! (n. 1968). A

fost reporter-

special al

revistei

�Cuvântul�, `ntre

1990 [i 1992.

~ntre 1992 [i

1995, redactor

la biroul din

Bucure[ti al

Europei libere.

~ntre 1995 [i

1999,

corespondent

al Deutsche

Welle la

Bucure[ti.

Proz\ publicat\

`n: �România

literar\�,

�Luceaf\rul�,

�Euphorion� [i

�Cuvântul�. La

Polirom a

publicat Degete

mici, roman

premiat [i bine

primit de critic\.

! (n. 1979). ~ntre

1989 [i 2005,

colaborator

permanent al

revistei

�Dilema�/

�Dilema

Veche�. A fost

colaborator

permanent al

revistei

�Cuvântul�.

Cronici literare

pentru Radio

România

Cultural,

reportaje `n

revista �Exces�,

scenarii de

dramaturgie `n

revista

�Scena�.
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`ntrebarea moarte n-are interviu
FILIP

MATEI

�B\iu]eii nu mai demasc\ trecutul, sistemul, structurile [i
conceptele celei mai recente, crude [i nedrepte or`nduiri.
Ca t`n\r dinozaur, aflat [i `ntr-o avarie care `mi blocheaz\
chiar acum apa cald\ din calorifere, m\ simt alt om � cu
s`nge cald [i cord inteligent � `n fa]a dezinvolturii cu care

cei doi numesc lucruri
importante, obiectele
[i fiin]ele laolalt\, tot
ce mi[c\ [i nu mi[c\,
mamele, ta]ii, bunicii,
fr\]iorii, bicicletele,
funigeii, profesoarele
[i fotbalul minut cu
minut, duminic\ de
duminic\, vedeniile,
fandacsiile [i
miracolele p`n\ la
acel strig\t magic
de pe strad\:
«tiche goae,
ooooo!».�
(Radu Cosa[u)

Filip Florian,

Matei Florian,

B\iu]eii, prefa]\

de Radu Cosa[u,

colec]ia �Ego.

Proz\�,

Editura Polirom,

2006

~ntreb\ri de oracol:



Mariana Codru]

Timp de o s\pt\m`n\, dup\ ce
ne-am achitat `n parte de datoria
fa]\ de stat printr-o sear\ de

lectur\ la Banca Mondial\, noi, cei
patru mu[chetari ai literaturii române,
adic\ Emil Brumaru, Lucian Vasiliu,
Radu Andriescu [i subsemnata, am b\-
tut pe jos str\zile Washingtonului ca s\
ne culturaliz\m: am intrat febrili, cam
fl\m`nzi [i `nseta]i [i cu monumentale
b\[ici la picioare prin galerii de art\,
libr\rii [i muzee [i, pentru pulsul vie]ii
[i al �culorii locale�, nu am ocolit nici
fast-food-urile ori alte asemenea stabi-
limente, cum 

ar fi o cr`[m\, de unde ne-am cump\rat
c`te o bere prezentat\ artistic `n meniu.

~n libr\rii nu c\utam doar c\r]i de
poezie sau proz\ (cu care ne-am bur-
du[it to]i valizele, mai ales proful univ.
Radu Andriescu) sau cele utile jurnali[-
tilor `n devenire (cu care m-am c\ptu[it
eu, pe atunci av`nd un seminar la Facul-
tatea de jurnalistic\), ci [i... c\r]i de
Tarot [i ghiduri pentru folosirea lor, cu
care [i-a umplut bagajele, pe l`ng\ al-
bume de art\, mai ales Brumaru. Co-
lec]ii `ntregi, ce mai! Oboseala teribil\,
care ne transformase pe fiecare `ntr-un
fel de bomb\ cu ceas, gata s\ pulveri-
zeze totul din jur la cel mai mic afront,
m\-n]elegi?, a fost `ndulcit\ de preocu-

parea de a colec]iona obiecte g\site
pe strad\. Realizasem, `ntr-un t`r-
ziu, c\ Brumaru culege de pe jos
s`rme, [uruburi [i pinioane care-i
zorn\iau pe umeri [i prin buzunare,

[i atunci am decis c\ ar fi cazul s\
ne angaj\m to]i `ntr-o astfel

de nobil\ treab\.

Visam  s\
dau  iama

prin  c\r]ile
de  Tarot

Seara ne adunam
`ntr-o singur\ ca-

mer\ [i `n[iram pe
jos rodul muncii de

peste zi: pixuri, ru-
juri, mingi, cuie, pi-

nioane, s`rme etc. Le aran-
jam estetic, le fotografiam [i

le admiram `ntr-o atmosfer\ de

deplin\ comuniune sufleteasc\. Mai
greu era c`nd intervenea `ndoiala pri-
vind �paternitatea� vreunui obiect, fie-
care fiind gata s\ sar\ la jugulara ce-
luilalt c`nd sus-amintita i se nega; `n
rest, afacerea mergea strun\: str`nse-
ser\m c`teva zeci de kg de s`rm\, vreo
cinci pixuri, dou\ mingi de baseball,
c`teva rujuri, monede s\ nu mai vorbim,
un ceas electronic stricat [i tot a[a, de
puteam deschide un talcioc, nu alta. E-
ram tare m`ndri de noi.

~n plus, se pare c\ pe colec]iile lui
Brumaru eram invidio[i mai to]i! Dac\
`ns\ Radu [i Lucian vor fi visat s\ dea
iama noaptea prin colec]ia brumarian\
de s`rme, cuie [i pinioane � cu care
�`ngerul de la Dolhasca� a speriat Ves-
tul, dar [i Estul, pentru c\ dumnealui a
adus-o cu Taromul, prin aerul `nghe]at
de la 11 km `n\l]ime, acas\ �, eu visam
s\ dau iama prin c\r]ile lui de Tarot. Cu
at`t mai mult cu c`t el nu ar fi [tiut cine-i
f\pta[ul: `i ascunsesem interesul meu
pentru ele, ba, mai mult, ca un veritabil
r\uf\c\tor, mai f\ceam [i nazuri c`nd
trebuia s\ mai cercet\m vreo libr\rie de
la mama dracului pentru un set nou de
Tarot.

Nu mi-am pus niciodat\ p`n\ acum,
la ancheta Elenei, `ntrebarea de ce am
trecut sub t\cere la Washington interesul
meu pentru c\r]ile de Tarot sau de ce pi-
tesc `n bibliotec\ cele dou\ exemplare
pe care le am (ca [i cartea de vise scris\
de o fost\ prof\ de-a mea de la Univer-
sitate). Fiindc\, Scorpion atras de ma-
gie [i de divina]ie ce s`nt, posed la do-
miciliu obiectele sus-pomenite.

S\ fie ru[inea de vin\? Ori, mai
cur`nd, ru[inea c\ nu am nici o pricepe-
re `n a le folosi, fiindc\ nu am r\bdarea
s\ citesc ghidurile p`n\ la cap\t, pier-
z`ndu-m\ cel mai adesea `n contempla-
rea figurilor viu colorate? Nu [tiu. R\-
m`ne de v\zut.
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dosar prob\ scris\

Consumabilele 
literaturii (II)

Exist\ c\r]i de care ne e ru[ine.
Le-am citit, dintr-un motiv sau
altul, la un moment dat. Nu doar
Sandra Brown, Barbara Cartland
sau Pavel Coru]. Pot fi [i acele
ciudate specimene ale timpurilor
glorioase, care serveau drept
educa]ie sexual\ pentru tineri.
Consumabilele literaturii. Le-am
citit dintr-un accident [i, tot
dintr-un accident, pentru c`teva
ore, c`t timp a durat lectura,
ne-au pl\cut sau doar ne-au

�tulburat�. Le ]inem `n spatele
c\r]ilor frumoase sau le-am
aruncat `n spatele memoriei. Am
uitat c\ le-am gustat [i nu
vorbim despre ele. Nu d\ bine s\
le ]inem `n primele r`nduri, nici
ale bibliotecii, nici ale lecturilor
noastre. �Suplimentul de cultur\�
v\ invit\ la un exerci]iu de
sinceritate. La o provocare. S\
scoatem maculatura de la col] [i
s\ vorbim despre ea.

Dosar realizat de Elena Vl\d\reanu

Pentru c\ nu am `n]eles exact
subiectul anchetei (`n sensul c\
nu [tiu exact dac\ e vorba de
c\r]i pentru care ne ru[in\m c\
le-am citit c`ndva sau despre
c\r]i pentru care ne ru[inam `n
chiar momentul respectiv, al
lecturii adic\), a[ putea s\ dau
un telefon [i s\ aflu sau,
dimpotriv\, a[ putea s\ n-o fac.
{i s\ scriu despre ambele
variante, c\ci ele exist\, eventual
f\r\ a enumera (domeniul e
`ntins�), ci d`nd exemple
exemplare sau cam a[a ceva. O
s\ `ncep cu a doua ipostaz\, care
(pentru cei ce nu mi-au putut
urm\ri firul `ntortocheat al
g`ndirii) este: c\r]i pe care ne era
ru[ine s\ le citim `n chiar
momentul respectiv.

Ionu] Chiva

O  carte  porno
de  Apollinaire

~n strania mea adolescen]\ aveam
obiceiul mutilant de a citi `ntr-o bi-
bliotec\, `n sala ei de lectur\ vreau
s\ spun, `n loc s\-mi iau, de pild\,
c\r]i acas\. De ce, e mai compli-
cat. Mi se p\rea mai intelectual,
mai eroic, c\ci mai chinuitor, in-
terac]ionam c`t de c`t cu alte exem-
plare ale aceleia[i specii [i tot a[a.

Cred c\ de cartea porno a lui
Apollinaire (am ajuns, acum, s\
m\ `ntreb dac\ nu erau cumva mai
multe) am aflat citind o prefa]\ la
un alt volum de-al s\u [i, oricum,
`mi aduc aminte c\, `n edi]ia par-
curs\ de mine, avea o prefa]\ (sau
postfa]\?, dracu� mai [tie!) de

Crohm\lniceanu. Plictisit de Jocul
cu m\rgele de sticl\, am zis s\ m\
bag pe loc pe cartea insolit\, doar
c\-mi era ru[ine: de vecinii citi-
tori care ar fi putut [ti despre ce e
vorba (pe atunci `mi supraapre-
ciam semenii), de femeia care tre-
buia s\-mi aduc\ volumul (din fix
acela[i motiv) [i cam at`t. Ce am
f\cut a fost s\ simulez un interes
acut pentru opera francezului [i s\
cer toate volumele de A. pe care le
avea `n posesie Biblioteca Pedago-
gic\ de l`ng\ Ci[migiu (parc\ am
60 de ani). Printre care se afla [i
cartea mea, cum s\ nu. Mi le-a a-
dus, mi-am f\cut un fel de perete
din ele (vecinii, vecinii!) [i am
parcurs c\rticica cu drag [i pu]in\
repulsie la anumite faze mai hard.

C`nd am plecat, eram obosit,
m\ durea capul, `mi ardeau ochii,
farurile ma[inilor erau la fel de
melancolice [i seara exact la fel de
spiritualizat\ ca atunci c`nd am
citit Timpul reg\sit. Dar exact la
fel, serios.

Partea  mai  nasoal\
a  chestiei

Dac\ prima faz\ e doar u[or a-
muzant\ (pentru mine, cel pu]in),
a doua treab\, cea cu c\r]ile de
care ne e ru[ine acum, e destul de
dramatic\ (pentru mine). Mi-e
ru[ine de toate c\r]ile de Cioran pe
care le-am citit. {i nici m\car nu
[tiu dac\ mi-e ru[ine c\ le-am citit
(p`n\ la urm\, nu e un motiv de a
te ru[ina, o lectur\, de oricare fel
ar fi aceasta), c`t c\ am intrat la
vremea respectiv\ exact `n tiparul
de adolescent care cite[te Cioran.
Adic\, vreau s\ zic, la dracu�, to-
tu[i� E totu[i cam prea mult�
M\ rog, asta e.

Mi-e ru[ine de toate c\r]ile
de Cioran pe care le-am cititAcum c`]iva ani buni, c`nd romanul meu proasp\t ap\rut s-a bucurat de o

primire generoas\ [i pe plan local, am avut [ansa (aproape nefireasc\, `mi vine
s\ spun) de-a vedea America, inclus\ fiind eu `n echipa de scriitori [i arti[ti
trimi[i pe banii statului s\ reprezinte cultura ie[ean\ la Washington [i New York.
Chiar dac\ bucuria asta s-a `ntors `n sc`rb\ la revenire, c`nd, `n r\spunsul la o
anchet\, organizatorul Chanson a spus c\ am fost luat\ `n voiajul [tiin]ifico-
fatastic de peste Ocean doar pentru c\ ambasada român\ de acolo a pretins ca
din delega]ia de scriitori s\ fac\ parte [i o femeie, pentru mine ea a r\mas o
experien]\ unic\.

Washingtonul [i c\r]ile de Tarot



prob\ scris\ dosar
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C`nd `ncerc s\-mi imaginez
lumea de acum un secol
m\ apuc\, mereu, r\ul de
`n\l]imea huzurului tehnic al
apartamentului de bloc. Cum s\
stai `n cas\ f\r\ curent electric,
s\ pui mur\turi la borcan, s\ te
speli la lighean, s\ scrii cu
peni]a [i, mai r\u dec`t orice,
s\ lipe[ti timbre pe scrisori?

C\t\lin Sturza
Nu-mi pot imagina, de pild\,
un pu[tan care s-ar juca
altfel dec`t cu mitralierele din
Counterstrike, care ar vorbi
despre alte muzici `n afar\
de hip-hop [i care [i-ar
umple timpul cu altceva
dec`t frunz\real\ de Net [i
zapping de televizor. {i cred
c\ nu de la p\rin]i ar culege
tinerii detaliile picante [i
am\nun]ite despre flori [i
polenizare, presupun`nd c\,
prin catastrof\ planetar\, ei
n-ar mai putea accesa
site-urile �educative�.

Evident, m\ dau leb\d\
internaut\ `n lighean. O
parte din timpurile de acum
o sut\ de ani le-am prins [i
eu `n copil\ria de stegar al
coloanei de pionieri. Pe
vremea aceea porumbul
cre[tea pe c`mp, vorba
cronicarilor anonimi, precum
st`lpii de telegraf, din 50 `n
50 de metri bucata, iar
multiplicarea unui curs
studen]esc era o
`ntreprindere de gheril\ care
depindea de un instrument
subversiv: indigoul. Dar asta
nu e povestea mea, ci a
mamei mele, [i nu vreau s\
`ngro[ teancul de m\rturii
urechiste despre vremurile
odioase [i despre
inventivitatea tinerilor rebeli.
A[a c\ trec la subiect.
R\scolind belicos prin
biblioteca de acas\, garnisit\
cu tot felul de titluri, de la
Crim\ [i pedeaps\ la
Elemente de transmisiuni la
bordul navelor, am dat peste
o carte care ar fi putut s\-mi
l\mureasc\ anumite
fenomene asociate cu
paginile de lenjerie intim\
din revista �Neckermann�.
Internet nu era, nici
�Penthouse�, nici
democra]ie, [i intui]ia c\ e o
idee destul de proast\ s\ pui
`ntreb\ri pe aceast\ tem\
era dublat\ de o jen\
reflex\. Tipic [i neinteresant,
ve]i spune, `ns\ Cartea
b\ie]ilor, al c\rui autor e un
oarecare Nicolae Tue, s-a
dovedit foarte interesant\.

Omul  comunist  nou
galop`nd  spre  pubertate...

Domnul Tue, de profesie
psiholog, a mai scris, dup\
cum am aflat mai t`rziu `n
anticariatele de la
Universitate, [i alte opere
glorioase, precum Munca,
izvorul fericirii. ~n orice caz,
pentru mine va r\m`ne `n
istorie prin acel voluma[ de

pe a c\rui copert\ z`mbe[te
cu optimism t`mp un om nou
comunist galop`nd spre
pubertate, cu frizur\ `ntr-o
parte [i, evident, cu tr\s\turi
morale STAS. Am deschis-o
sper`nd s\ aflu izvorul vie]ii
[i al furnic\turilor suspecte
[i, `ntr-adev\r, m-am sim]it [i
`nc\ m\ simt str\fulgerat.
Atunci de groaz\, acum de
valuri de condescenden]\
intelectual\. Pove[tile cu
p\rul crescut pe m`ini [i cu
orbirea care-i amenin]\ pe
cei ce `ndr\znesc s\-[i
ostoiasc\ solitar pulsiunile
naturale ar fi, prin
compara]ie, bl`nde mituri
urbane. Nu doar focurile
nenum\ratelor tulbur\ri
medicale, dar [i pucioasa
`nfier\rii sociale urmeaz\ s\
se abat\ asupra celor care
au incon[tien]a s\ `[i
exploreze pornirile sexuale.
Ca remediu, bravul psiholog
propune solu]ii decente,
perfect compatibile cu
morala puritan\ a regimului,
`n spiritul asce]ilor
autoflagelan]i care `[i
pedepsesc organele
genitale. Un om s\n\tos [i
normal este, conform grilei
c\r]ii, acela care nu are
nevoie de nici un fel de sex.
Pentru cazurile excep]ionale
`n care totu[i fantasme
necurate trec de bariera
etic\ a tinerilor robo]i
comuni[ti, psihologul
recomand\ remedii la
`ndem`n\: ture prin parc,
s\ritul corzii [i, `n caz de
sexualitate cronic\, sport de
performan]\ [i munc\
istovitoare `n folosul
societ\]ii.

{i-am  fost  prins
cu  cartea-n  sac

O vreme, nu m-am jenat
c`tu[i de pu]in de faptul c\
aflasem ce cuprinde Cartea
b\ie]ilor: am uitat mare parte
din ea foarte repede. A
ap\rut Netul [i, cu el, invazia
de reviste [i de bro[uri mai
mult sau mai pu]in serioase
pe tema educa]iei sexuale,
care se g\seau pe orice
tarab\. Unele dintre ele s`nt,
poate, mai d\un\toare prin
amatorism dec`t cartea
bunului psiholog. Am ro[it [i
am `njurat printre din]i abia
atunci c`nd, la un revelion
liceal, invita]ii s-au apucat,
plictisi]i, s\-mi scotoceasc\
biblioteca. {i tocmai
domni[oara c\reia eu `i
`nchinam, eroic, suferin]ele
mele de amor adolescentin
a ap\rut ]in`nd `n m`n\
voluma[ul [i `ntreb`ndu-m\,
amuzat\, de ce citesc a[a
ceva. Acum `mi dau seama
c\ sup\rarea mea de licean
snob era provocat\ de
g`ndul c\ am fost prins cu o
carte penibil de proast\ `n
sac. Pentru prietena mea
penibilul se lega, probabil, `n
mod ludic de tema educa]iei
sexuale.

Nu ]in minte s\-mi fi aruncat
vreodat\ ochii pe vreo carte de
care s\-mi fie ru[ine `n
momentul citirii. ~n peisaj s-ar
potrivi, mai degrab\, vreun
asiduu student al Bibliei,
cov`r[it de vinov\]ia de a se
delecta, c`nd [i c`nd, `n
momente de sufleteasc\
r\t\cire, dar de trupeasc\
`n\l]are, cu c`te un �Playboy�
ascuns sub plapum\ [i r\sfoit,
cu m`ini tremur\toare, la
lumina lanternei.

Bogdan Perdivar\

Nu ]in minte deci s\ fi citit vreo carte
de care s\-mi fie ru[ine mai t`rziu,
a c\rei lectur\ s\ m\ blocheze pe

via]\ `n trauma vreunui complex freudian.
Cu toate c\, din c`te pot s\-mi dau seama,
majoritatea c\r]ilor pe care am pus vreodat\
m`na s`nt volume de care azi m-a[ feri mai
dihai dec`t de Critica ra]iunii� [i Prolego-
menele konigsburghezului Kant, pe care a
trebuit, spre nepl\cerea mea, s\ le parcurg
din �ra]iuni� didactice, prin facultate, nu re-
gret c\ mi-am pierdut, atunci, timpul cu ele.
La un moment dat, m-am trezit cu o gr\ma-
d\ de informa]ii, disparate, e drept, dintr-o
gr\mad\ de domenii. Bine`n]eles c\ multe
dintre informa]ii veneau din c\r]ile �proaste�,
c\rora le mul]umesc pe aceast\ cale. Aceste
volume (la unele dintre ele revin periodic,
compulsiv) m-au ajutat mult `n cultivarea
discern\m`ntului `n lectura [i `n �cernerea�
criteriilor dup\ care apreciez o carte.

C`t despre standardele estetice, fa]\ de
care unii [i al]ii se vor ar\ta ru[ina]i,
declar`nd c\ da, [i-au pierdut tinere]ile ci-
tind tot felul de prostii (de care `ncearc\
acum s\ se degajeze precum c`inele de pu-
rici), dar dup\ aia au dat-o pe �marea lite-
ratur\�, i-au �descoperit pe clasici� etc.,
trebuie s\ spun c\ singurele mele etaloane
s`nt pl\cerea lecturii [i calitatea emo]iei ofe-
rite de paginile `ntoarse pe `ndelete. Scolas-
ticism zero (nu mi-am f\cut `n via]a mea fi[e
de lectur\, surse de citate `n]elepte pentru
C\r]ile pe care, ca ��telectualii de treab\�,
vorba lui Ionu] Chiva, trebuie s\ le mai scri-
em [i noi), hedonism pur, dublat, desigur,
de racord la conven]iile narative cu care ne
r\sfa]\ sau, uneori, ne boicoteaz\ autorul.
F\r\ de care ar fi cam greu de trecut de la
Homer la Sven Hassell.

Mai  ru[ine  ar  trebui  s\  le  fie
celor  care  se  erijeaz\
`n  �arbitri  ai  elegan]ei�

Ar trebui s\-mi fie ru[ine, poate, nu de
c\r]ile citite, ci de cele pe care nu le-am
citit, mai ales dac\ acestea fac parte dintre
C\r]ile Esen]iale (a c\ror list\ trebuie nea-
p\rat s\ cuprind\, dac\ e[ti �conectat�, cla-
sicii ru[i necesari, ceva dramaturgi, doi-trei
latino-americani, unul-doi beatnici, c`]iva
europeni laurea]i cu Nobel, Cioran, Eliade,
Ionesco plus C\rt\rescu, Liiceanu, Ple[u,
Patapievici � mai pu]in poemele �, ba[ca
autorii de memorialistic\ fugi]i `n str\in\-
tate de r\ul comuni[tilor). Dar cred c\ mai
ru[ine ar trebui s\ le fie celor care s-au eri-
jat [i se erijeaz\ `n �arbitri ai elegan]ei�,
impun`nd standarde (nu de pu]ine ori f\r\
leg\tur\ cu criteriile strict literare) `ntr-un
domeniu din care fiecare este liber s\ ia c`t
vrea [i c`t poate, `n care m\sura ar trebui s\
fie emo]ia [i, foarte pompos, ob]inerea ca-
tharsis-ului, indiferent de unde vin acestea,

indiferent ce mecanism le provoac\, indi-
ferent la ce �nivel estetic�. Pentru c\ nimeni
nu poate nega c\ exist\ milioane de oameni
pe care zicerile sapien]iale din romanele lui
Coehlo `i mi[c\ ad`nc, dup\ cum exist\ [i
persoane, deloc pu]ine, pe care rimele lui
Adrian P\unescu le fac s\ pl`ng\ cu lacrimi
adev\rate. Dac\ s`nt aceia[i care bocesc la
filme indiene sau care devin exalta]i pe ma-
nele, cu at`t mai bine. ~nseamn\ c\ [i aici e
vorba despre art\ adev\rat\.

{i  Philip  K.  Dick,  Orson  Scott  Card
sau  Frank  Herbert  s`nt  mari  scriitori
ai  lumii

Eu, unul, am citit [i citesc cu delicii romane
science-fiction (la, noi, din p\cate, percep-
]ia asupra acestei literaturi care a r\zb\tut
de mult `n mainstream, `n alte spa]ii cultu-
rale, se cantoneaz\ `nc\ `n zona space o-
pera, unde alienii (robo]ii?) cei r\i �
`nlocuitorii indienilor la fel de haini [i de
stupizi din western-urile interbelice � s`nt
`nvin[i aproape `ntotdeauna de tirul concer-
tat al laserelor cu care-i `mproa[c\ p\m`n-
tenii cei buni). I-a[ pune oric`nd `n galeria
marilor scriitori ai lumii, de exemplu, pe
Philip K. Dick, Orson Scott Card sau Frank
Herbert.

Iar\[i, o destul de pronun]at\ pl\cere a
lecturii, dac\ nu [i calitate a emo]iei, `mi
ofer\, de[i `ntr-un fel cumva �pervers�, tre-
buie s\ recunosc, diferitele publica]ii s\pt\-
m`nale [i mensuale adresate femeilor de
pretutindeni. M\ amuz\ cli[eele din psiho-
teste, naivele recuren]e din sfaturile sexuale,
`nd`rjirea pseudofeminist\, leacurile pentru
m`nc\rimi [i b\t\turi. M\ amuz\ [i le citesc
cu pl\cere tocmai pentru c\ stereotipiile s`nt
at`t de u[or decelabile [i, totodat\, la un pa-
lier foarte ad`nc, extrem de familiare. Exist\
oare printre noi cineva care s\ nu-[i fi f\cut
un test de compatibilitate `n cuplu? Cine
este f\r\ de p\cat s\ arunce primul cu un
volum de Shakespeare, Opere complete.

Arunca]i cu Shakespeare `n mine! R\zbunarea c\r]ilor penibile
asupra adolescen]ilor snobi



Mi-e ru[ine s\ citesc reviste de femei `n
metrou. Acas\ le citesc cu delicii, `ntre prieteni
m\ laud cu asta, dar `n metrou nu am curaj s\
le citesc, tot a[a cum nu a[ avea curaj s\-mi
asum un comportament f\]i[ feminin; nu [tiu,
mi s-ar p\rea c\ m-ar face de c\cat, cumva.

Adrian Schiop

Din perspectiv\ hetero, travestiurile s`nt
deranjante, pentru c\ pretind o identitate
fals\. Un travestit (sau un homosexual, nu

am chef s\ fac distinc]ie) vrea s\ se insereze `n
jocul dorin]ei straight, vrea, cu alte cuvinte, s\ fie
dac\ nu crezut ca femeie m\car iubit ca o femeie.
Or, cineva care subliminal cere asta agreseaz\ tot
a[a de tare cum agreseaz\ o femeie ur`t\ care face
avansuri insistente (raportul e perfect similar).
Din cauza asta literatura gay/ cu travesti]i are toate
[ansele s\-[i g\seasc\ target-ul doar `n interiorul
ghetoului gay. Ea nu interfereaz\ `n nici un fel cu
fantasmele hetero, din contr\, e la fel de inconfor-
tabil\ pt. un ochi straight ca o femeie ur`t\ care `]i
poveste[te fantasmele sexuale avute cu tine.

Or, ca o literatur\ care abordeaz\ tema tra-
vestiului s\ nu agreseze, nu trebuie s\ vin\ � oric`t
ar p\rea de ciudat � din zona gay, ci din cea
straight; ea trebuie s\ lase aparen]a unui compor-
tament cumva ]icnit, dar ok, s\ te fac\ s\ exclami
�tipul e el mai nebun a[a, dar e totu[i de-al nostru,
nu e dintre \ia�. Doar `n cazul \sta nu ar deranja.
E ceea ce reu[e[te un nick de pe site-ul www.club-

literar.com, �Liviu Diamandi�, care `[i ia ca per-
sonaj un adolescent confuz ce exploreaz\ diferite
roluri [i identit\]i sexuale, f\r\ s\ se reg\seasc\
explicit `n nici unul dintre ele.

~n literatura gay, travestiul e jucat din pers-
pectiva v`rstei adulte, b\rbatul se vrea femeie ca
s\ seduc\ tipi. La Diamandi, care nu vine din
zona gay, ci din subcultur\ (zona grunge � alter-
native), adolescentul vrea s\ devin\ feti]\, �Vreau
s\ port rochi]e/ vreau s\ fiu prin]es\/ mai s`nt 100
de zile/ vreau s\ str\lucesc�. Aici travestiul e
simptom al unei sexualit\]i traumatizate, �abu-
zate�, fiindc\ el are `n vedere identificarea regre-
siv\ cu cel\lalt sex, `n spa]iul securizant [i asexuat
al copil\riei. Travestiul nu inten]ioneaz\ s\ seduc\
pe nimeni, nu are nici o leg\tur\ cu dansul speciei.

Repet, nu e clar dac\ personajul e homo, he-
tero, pedo, sado sau maso, textul asum\ toate
identit\]ile astea, alunec\ de la una la alta. Sexu-
alitatea personajului nu precizeaz\ un centru de
greutate, fapt care o face cumva familiar\ pt. con-
[tiin]a hetero (`n linia grunge de pu[ti confuz).
~ns\ dincolo de mitologia confuziei identitare,
personajul e construit ca un prototip uman gender
free, f\r\ gen [i asexuat: �nici b\ie]i nici fete/ pe
cine p\c\lesc�. Personajul refuz\ orice form\ de
solidarizare cu vreo comunitate de minoritari,
singurii pe care se sprijin\ s`nt cei din apropiere,
`n special sora lui Ilinca: �Du-m\ Ilinca la circ/
du-m\ Ilinca la cinematograf/ scoate-m\ din cas\/
cu totul scoate-m\ din cas\/ scoate-m\ Ilinca din
s`nge/ scoate-m\ Ilinca din adn�.

Lumea lui Diamandi e jucat-feminin\, populat\
de c`teva personaje [i nenum\rate stupid little
things: adolescentul-feti]\ se bucur\ c`nd pri-
me[te o pereche de ciorapi sexy star inc, po-
veste[te c\ narcisele s`nt florile lui preferate sau
se d\ o zi `ntreag\ cu snowboard-ul etc. ~ns\
nimic nu e ap\sat sau orientat sexual, totul e bol-
n\vicios de pur, `n linia grunge de sexualitate
fucked up, �ilinca, sora mea/ dragostea mea/
c`ndva dragostea ne `nconjura�.

{i tot `n manier\ grunge, `n lumea asta str\bat
din afar\ bre[e de anxietate [i de vinov\]ie:
�te-am cunoscut `n wc-ul public de l`ng\ biserica
neagr\/ [i m-am g`ndit s\ ne distr\m `mpreun\//
e[ti la fel de t`n\r ca mine/ [i ai pielea la fel de
catifelat\/ d\-mi `n cap cu o bar\ de o]el/ ce
nevoie avem noi de femei/ d\-mi `n cap cu o bar\
de o]el/ d\-mi `n cap cu o bar\ de o]el�. Aici,
identificarea lectorului straight cu personajul e
posibil\ prin imaginarul violent psycho, prin pl\-
cerea de a te proiecta `n identit\]i alternative ex-
treme (gen serial killers).

E clar c\ genul \sta de poezie nu are nimic
de-a face cu subcultura gay [i fic]iunile egalita-
riste pseudosubversive de acolo. Vinov\]ia, nevoia
de pedeaps\, transpunerea `ntr-o ipostaz\ sub-
misiv\ extrem\, �feti]a�, sau imaginarul fucked
up vin mai degrab\ din sado-maso. De aici, sce-
nariile masochiste ultrarecurente, tr\ite fie ca
spectator (din perspectiva unui fan de filme horror
gotice), fie ca participant: �M-au ]inut de cap/
m-au lovit peste glezne/ am c\zut `n genunchi/
m-au dat cu fruntea de podea/ m-au dezbr\cat/
m-au `mbr\cat ca o p\pu[\ barbi�. R\m`ne neclar
dac\ faptul de a fi umilit `n miezul cald [i intim al
personalit\]ii, `n identitatea traumatic\ de feti]\, e
tr\it ca pl\cere sau ca durere. E, oricum, semn al
unei personalit\]i saturniene, autodestructive.

(Nu [tiu cine e Liviu Diamandi, nu l-am cu-
noscut direct; ar putea fi, a[a cum rezult\ din
textele proprii, un b\iat de 19 ani din Bra[ov; ar
mai putea fi, dac\ m\ iau dup\ un text postat de
altcineva, un stomatolog de 26 de ani din Bucu-
re[ti. Sau dac\ nu e nici asta, ar putea fi pur [i
simplu un proiect de echip\, cum e Gorrilaz.
Existen]a lui e deocamdat\ pur virtual\.)

dosar prob\ scris\
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adi urmanov

Dar da � dincolo de teo-
rie� mi-e ru[ine c\ le-am
l\sat s\ m\ prind\. Mi-e

ru[ine c\ le am `n bibliotec\ [i
mereu m\ f`st`cesc la privirile
�de sus� ale prietenilor (sau mai
pu]in prietenilor). Mi-e ru[ine
de copertele lor lucioase � una
cu Tom Cruise `nfig`ndu-[i
din]ii `n g`tul lui Brad Pitt, alta
cu un supertip pierz`ndu-se
`ntr-o foggy night pe o strad\,
sub lumina felinarelor � [i mi-e
ru[ine de titlurile lor: Interviu
cu un vampir (de departe prefe-
rata mea din toat\ seria, pentru
c\ exist\ o `ntreag\ serie, Cro-

nicile vampirilor), Vampirul Les-
tat sau Regina Damna]ilor. Toate
scrise de monumentala scriitoa-
re Anne Rice.

De[i, ca s\ fiu `ntru totul
sincer, n-am citit dec`t Interviul
(cred c\ termenul de �studiu�
este mai `n m\sur\ s\ exprime
demen]a de care eram cuprins
`n lunile alea) [i Povestea
ho]ului de trupuri (dac\ ai [ti,
Elena, c`t am furat din cartea
asta [i am pompat `n c\rnurile
cannonice!).

A[a c\ le-am citit. {i le-am
recitit, de c`teva ori, pe ambele.
{i am v\zut filmul. {i mi-am
cump\rat filmul. {i, `n genere,
mi-am petrecut mai bine de un

an din adolescen]a mea plin\ de
ochelari c`t jum\tate din fa]\ [i
nenum\rate note de zece spe-
r`nd, sear\ de sear\, c\ doar-doar,
un vampire (niciodat\ �vampir�
[i c`t mai british �vampire�)
ar\tos [i cool `mi va descoperi
�poten]ialul� [i m\ va transfor-
ma [i pe mine `ntr-un alt vam-
pire. Ar\tos [i cool, `n mod
obligatoriu.

{tiu c\ `ncepusem o agend\
nou\ (de la tata de la serviciu),
`n care notam tot ce `mi p\rea
important despre Louis (eu pe
el `l a[teptam) [i Lestat (cam
prostovan pentru mine [i peri-
culos de apropiat, poten]ial, de
neao[ul [i b\d\ranul [i deloc

appetizing-ul Dracula): data na[-
terii, locul na[terii, `n\l]ime,
lungime, data na[terii �`ntru `n-
tuneric� (spooky, isn�t it?) etc.
etc.

Clasa  vampirilor  sp\la]i
[i  cu  preten]ii

Nu m\ desconsidera]i. ~nc\ o
dat\, m\ dezic de orice Dracu-
la[ cu sub]iori transpira]i, v`r-
colaci [i alte creaturi sc`rboase.
Louis [i Lestat s`nt dintr-o alt\
clas\, sl\pa]i [i cu preten]ii,
plini de sine [i de ifose, cu pro-
bleme existen]iale expuse `ntre
dou\ crime � care [i ele, cri-
mele, s`nt simboluri ale �c\i-
lor� [i nici nu-]i dai seama dac\
totul se rezum\ la supt s`ngele
pentru c\ momentul e plin de
senzualitate, o adev\rat\ orgie
pentru ochelaristul din mine.

{i, `n plus, povestea are
MARELE avantaj c\, odat\
vampir, NU MAI MORI. Treab\
definitorie pentru obsedatul de
atunci ([i de acum) la g`ndul
mor]ii.

A fost cool perioada aia. {i
la propriu � st\team `n C`mpina
[i-mi amintesc cum, noaptea,
deschideam geamul c\tre bal-
con ([i e frig la C`mpina! mai
ales iarna!), `mi `ntindeam
bra]ele pe l`ng\ corp (normal

c\ eram la bustul gol!) [i-mi
puneam fa]a de �take me!�.

A!a! Mi-am amintit. Tot `n
perioada aia a ap\rut songul
(vai, ce super era) lui Annie
Lennox � �Love song for a
vampire� (nu mai vorbesc de
soundtrackul celor de la Guns
pentru film!). {i ce mai mur-
muram Come Into my Arms
Again... [i nu mai [tiu...

A fost penibil, `ns\ cool. {i,
de fapt, chiar nu-i sincer arti-

colul \sta, pentru c\ mie chiar
`mi plac c\r]ile astea. Nu le
mai citesc, corect. Nu mai dau
doi bani pe �metafizica� lor,
corect. Dar `nc\ `mi plac, pen-
tru c\ nici o carte de bele-
tristic\ �serioas\� n-a mai avut
puterea s\ m\ fac\ de r`s `n
halul \sta.

Pe vremea aceea, cum zice
Lestat de Lioncourt, �m\ sim-
]eam m\cinat de angoasele firii
mele de nemuritor�. {i, `ntr-un
ALT fel, `nc\ m\ mai simt.

Come Into my Arms Again
�Pentru c`teva ore (�) ne-au pl\cut sau doar ne-au
tulburat�. Hmm� A[a crezi tu! Tocmai de-asta
nu-mi vine deloc s\ vorbesc despre c\r]ile astea,
�maculatur\�, cum le zici tu, Elena. Eu unul n-a[ fi
chiar at`t de drastic `n ce le prive[te ([i asta iar m\
d\ de gol), pentru c\ mie c\r]ile astea chiar

mi-au pl\cut, ba � mai mult � chiar m-au �format�
mai mult dec`t �c\r]ile frumoase�. A[a c\, din nou,
dincolo de obiectivul [i recele sim] critic din prezent �
atunci, `n vremea lor de glorie, c\r]ile astea au fost
cu adev\rat c\r]ile minunate. {i eu le iubesc [i azi,
da� a[a, `n tain\, cum `]i iube[ti mama.

transgender [i gender free



�A few days ago I returned from
Romania. What a beautiful
country! I met there a young
group of Romanian playwrights.
Gifted and stubborn. They
reminded me of my very
beginning. DramAcum is their
name. They are cool and trendy
and they work on discovering
new voices in Romanian
contemporary theatre. I wish one
of them get the Nobel Prize one
day! Good luck and God bless
you! But be careful: don�t be too
trendy!� � Harold P. Pinter, �I love
dramAcum�

DramAcum a reu[it s\ impun\ o nor-
malitate necesar\ `n procesul de crea]ie
teatral\: dramaturgul lucreaz\ `mpreun\
cu regizorul [i cu to]i cei implica]i `n
montarea unei piese. A sedimentat un
team building esen]ial `n acest moment
mai mult dec`t oric`nd, pentru c\ se ne-
gociaz\ un tip de parteneriat de durat\.
Marea problem\ a textelor de teatru ro-
mâne[ti este literaritatea lor excesiv\,
`n defavoarea dramaticului. Cele mai
multe piese s`nt de citit, [i nu de jucat.
Prezen]a dramaturgului `n prezent-ul
proiectului teatral, `n concep]ia lui gra-
dual\, poate salva situa]ia. Dup\ dram-
Acum, lansat\ `n ianuarie 2002 [i pre-
lungit\ cu dramAcum 2 � martie 2005 �,
care a continuat resuscitarea promov\-
rii textului contemporan românesc, dram-
Acum 3 � februarie 2006 � readuce `n
prim-plan c\ut\rile unui grup coerent
asamblat. Poten]area rolului dramatur-
gului e principala ]int\, pe l`ng\ cre-
area unui sistem de difuzare a pieselor
contemporane de la dramaturg la re-
gizor, echip\, teatru, public, [i alte c`-
teva scopuri. P`n\ pe 25 aprilie se a[-
teapt\ texte la adresa: Str. Radu Ca-
lomfirescu, nr. 16, sector 3, Bucure[ti.

Dintre ele vor fi selectate cinci, ur-
m`nd s\ fie prezentate `n cadrul unor
spectacole-lectur\, iar textul c`[tig\tor
va fi produs de c\tre Teatrul Mic `n
septembrie-noiembrie 2006. Dup\ selec-
tarea textelor `ncepe cel mai incitant
�schimb de replici�, [i anume faza nu-
mit\ play development, transformarea
func]ional\ a piesei `n vederea mont\-
rii. ~n perioada aprilie-iulie, fiecare
dramaturg dintre cei 5 [i regizorul cu
care va lucra vor primi, `n parte, un
grant de 1.000 euro care s\-i motiveze
s\-[i continue proiectul teatral.

DramAcum a lansat un concept de
lucru teatral, care presupune nodul tare
dramaturg-regizor, modulul unui work
together in progress. DramAcum ple-
deaz\ pentru un dramaturg actant, im-
plicat [i con[tient de rolul pe care `l are
mai ales dup\ ce a terminat de scris
piesa. Dramaturgul nu este doar cel
care pred\ textul unui regizor [i a[-
teapt\ s\ fie chemat la premier\. El
este unul dintre centrii de greutate ai
discursului dramatic. Dramaturgul de-
vine vocea textual\ a regizorului. Un
practician de care regizorul are con-
stant nevoie.

Teatrul presupune mobilitate [i o
re]ea de contacte vii din care dramatur-
gul face parte. Un fel de jam-session,
de antrenament pe mai multe niveluri.
Dac\ unul dintre aceste niveluri r\m`ne
neacoperit, atunci `ntregul e[afodaj se
clatin\.

DramAcum `[i propune o interven-
]ie `n reglementarea statutului [i iden-
tit\]ii dramaturgului. ~n legiferarea do-
meniului s\u de ac]iune [i influen]\.

Dramaturgul este sprint-ul spectaco-
lului, roti]a care ̀ l pune ̀ n mi[care, care
`i declan[eaz\ imaginarul. {i pentru ca
acest imaginar s\ aib\ consisten]\ e ne-
voie ca dramaturgul s\ fie un participant
activ. DramAcum propune un demers
programatic, unitar, care are toate [an-
sele s\ devin\ o practic\ de lucru cu-
rent\. E important `ns\ ca aceast\ prac-
tic\, sus]inut\ aplicat, s\ dea spec-
tacole autentice [i de valoare.

Dramaturgul român trebuie s\ `n-
ve]e un lucru esen]ial: s\ scrie pentru
teatru, s\ fie con[tient de nivelul doi al
opera]iilor textuale: reprezentarea sce-
nic\. S\ fie un performer dramatic, nu
un scriitor de birou.

SCRISOARE PENTRU MELOMANI

Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

Volumul Corinei Jiva An-
dreescu se compune `n
fapt din dou\ p\r]i, cea

dint`i, o antologie de scrieri, ar-
ticole [i extrase din `nsemn\rile
p\strate `n agendele dirijorului,
cea de a doua, o selec]ie din a-
mintirile ultimei sale so]ii, Eli-
sabeth Furtwängler. Ea este cea
care, de la Clarens, din Elve]ia,
a `ntre]inut, timp de cinci dece-
nii, amintirea marelui dirijor,
`ncuraj`nd publicarea [i pun`nd
la dispozi]ia editorilor, fie ei de
carte sau de disc, arhivele Furt-
wängler. {i totu[i, `n mod ciu-
dat, nu exist\ p`n\ ast\zi nici o
edi]ie complet\ a coresponden-
]ei Furtwängler, dup\ cum nu
exist\ nici o monografie la zi a
vie]ii [i operei sale. Fiindc\, de[i
r\mas `n memoria tuturor ca un
dirijor mitic, Furtwängler se
considera el `nsu[i, `nainte de
toate, ca [i Enescu, un creator,
cum o scria `n 1951: �~n cazul
meu, ]in s\ spun c\, mult `na-
inte de a `ncepe s\ dirijez, am

`nceput ca [un] compozitor [i
`ntreaga mea via]\ m-am consi-
derat drept un compozitor care
dirijeaz\, niciodat\ drept un
dirijor care compune. Cele dou\
activit\]i s`nt total diferite una
de alta�.

~nsemnarea, `nscris\ `n agen-
dele sale, lipse[te din selec]ia
pentru care a optat Corina Jiva
Andreescu, dup\ cum lipsesc
multe altele ce arunc\ lumini
asupra personalit\]ii mult con-
troversate a lui Furtwängler.
Dar orice antologie, limitat\ ca
num\r de pagini, presupune o
selec]ie, [i autoarei edi]iei nu i
se poate repro[a c\ a optat mai
cur`nd pentru eviden]ierea este-
ticii lui Furtwängler, dec`t pen-
tru un tablou mai complet, ce ar
fi inclus [i op]iunile etice ale di-
rijorului. Imaginea r\m`ne ast-
fel incomplet\ [i, pe undeva, este
p\cat, deoarece, a[a cum obser-
va Elisabeth Furtwängler `ntr-una
dintre introducerile la Carnetele
de `nsemn\ri, acestea constituie

�partea cea mai pre]ioas\ din
scrierile sale. Mai mult dec`t o
autobiografie, ele ne fac s\ `m-
p\rt\[im `ndoielile, ca [i certitu-
dinile sale, nelini[tile, ca [i spe-
ran]ele [i ne ofer\ c`teva dintre
cheile [`n]elegerii] personalit\]ii
sale�.

N\scut la 25 ianuarie 1886,
la Berlin, `n familia unui pro-
fesor de arheologie clasic\,
Furtwängler a fost educat, a r\-
mas toat\ via]a ata[at [i a ap\rat
spiritul na]ional german, `n sen-
sul pozitiv al cuv`ntului. Incapa-
citatea sa de a se desprinde ul-
terior de Germania lui Hitler `[i
g\se[te aici una dintre expli-
ca]ii. Ros de `ndoial\, el nota `n
1940: �M\ `ntreb dac\ dife-
ren]a `ntre lumea actual\ [i
mine, `ntre sentimentele [i g`n-
durile fa]\ de ea, este `ntr-ade-
v\r at`t de mare pe c`t mi se
pare c\ este. Dac\ nu e vorba
despre o confruntare pe care o
tr\iesc ast\zi numero[i al]i ar-
ti[ti. {i dac\ nu am mai mul]i
tovar\[i de drum dec`t o [tiu sau
o imaginez�. ~ndoielile `[i f\cu-
ser\ loc treptat, din 1933, c`nd,
`n momentul venirii la putere a
nazi[tilor, acceptase conducerea
Operei de Stat de la Berlin [i
func]ia de vicepre[edinte al
Reichmusikkammer. �Hitler. Cum
acum s`nt posturi de re`nnoit �
nota el �, afluxul de ignoran]i
este foarte mare. E un fapt
primejdios pentru muzic\.
Apartenen]a politic\ introduce o
rela]ie fals\ `n judecata artisti-
c\...�; �nu pot fi eficace dec`t
ac]ion`nd. Evreii au `n]eles
imediat motivul atitudinii mele�.
~n 1938, c`nd aparent se pliase
`n fa]a presiunilor naziste,

Furtwängler `[i nota `n carnete
c\ pentru art\ [i muzic\ este
decisiv s\ con[tientizezi carac-
teristicile unei epoci, c\ �mu-
zica `[i pierde necesitatea sa
interioar\� [i c\ faptul se petre-
ce `n ciuda celor care fac mu-
zic\, urmare a �procedeului
brutal [i negator al na]ional-so-
cialismului�. Iar `n 1940, c\
�orice «asumare a r\spunderii»
de c\tre stat, nu produce dec`t
plante de ser\�, c\ �Goebbels
difuzeaz\ o propagand\ cultu-
ral\ adaptat\ pe fa]\ [i exclusiv
nevoilor partidului. Ea dezl\n-
]uie o mediocritate f\r\ limite [i
astfel o lupt\ `mpotriva oric\rei
tradi]ii s\n\toase�.

~n c\utarea unei justific\ri,
Furtwängler se definea `n 1943,
scriind: �Eu s`nt � `n Germania
[i `n str\in\tate � un artist ger-
man, adic\ un reprezentant al
acestei Germanii care se ma-
nifest\ prin muzica sa. Se poate
respinge sau boicota muzica `n
calitatea ei de Made in Ger-
many, dar nu se poate c`nta Mo-
zart sau Beethoven [i respinge
cei care tr\iesc [i mor pentru
ei�. ~n februarie 1945, Furtwän-
gler se decidea s\ plece definitiv
din Germania, stabilindu-se `n
Elve]ia.

Fa]\ de versiunea din 1987,
antologia prezent\ a Corinei Ji-
va Andreescu poate fi conside-
rat\ o edi]ie rev\zut\ [i ad\ugi-
t\. Termeni din prima traducere
au fost [lefui]i sau corecta]i. Au
fost ad\ugate pasaje scurte din
carnete [i agende, unele proba-
bil refuzate de cenzura ceau-
[ist\, cum e `nsemnarea metafo-
ric\ din 1945 �dovada existen]ei
lui Dumnezeu: infinitul spa]iu-
lui, infinitul timpului, infinita

diversitate a crea]iei...�. A[a
ceva nu cadra cu ceau[ismul re-
ductiv. Ad\ugate s`nt [i c`teva
dintre scrisorile adresate de Furt-
wängler so]iei sale [i publicate
pentru prima oar\ `n decembrie
2004, ca anex\ la reeditarea
amintirilor Elisabethei, `n limba
francez\, cu ocazia anivers\rii a
50 de ani de la dispari]ia diri-
jorului. Cum spuneam, selec]i-
ile de texte s`nt la latitudinea
editorului, dar, poate, e p\cat c\
dintr-un text cum e Moartea spi-
ritual\ (1941) e decupat tocmai
`nceputul, ce explica de unde
porneau considera]iile lui Furt-
wängler, anume conceptul me-
dieval al mor]ii sufletului `ntr-un
corp perfect s\n\tos. Scriitorul

[i eseistul german Paul Ernst
(1866-1933), ini]ial militant
marxist, autor apoi al Colapsu-
lui marxismului (1919), `l apli-
case destinului unui popor [i al
civiliza]iei sale.

S\ mai spun doar c\, `n ciu-
da unor amintiri apocrife evo-
cate la lansarea c\r]ii Corinei
Jiva Andreescu [i reluate de unii
recenzen]i, Furtwängler, care
s-a ferit c`t a putut s\ apar\ `n
]\ri ocupate sau aliate Germa-
niei, nu a dirijat la Bucure[ti.

* Wilhelm Furtwängler, Muzic\ [i
Iubire, selec]ie [i traducere
Corina Jiva Andreescu, Editura
Niculescu, Bucure[ti, 2006,
288 de pagini.
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lovitur\ de teatru arta grea

)

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

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR

Guerrilla dramaturgului

~ntr-un peisaj editorial `n care cartea muzical\ face
figur\ de rud\ s\rac\, publicarea de c\tre Corina
Jiva Andreescu a antologiei din scrierile dirijorului
Wilhelm Furtwängler, `ntr-o nou\ edi]ie, este mai
mult dec`t l\udabil\*. Cea dint`i a ap\rut, s\ o
amintim, `n 1987, la Editura Muzical\, [i purta titlul
Pagini de jurnal. Pentru studen]ii Academiilor de
Muzic\, pentru mul]i melomani, scrierile
republicate vor fi un `ndemn de a-l descoperi sau
redescoperi pe cel care, la peste 50 de ani de la
dispari]ia sa, continu\ s\ fie considerat dirijorul
cel mai `nsemnat al secolului XX.

Wilhelm Furtwängler: Muzic\ [i iubire
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Vitamine, regia: Ana M\rgineanu,
text: Vera Ion, c`[tig\toare
dramAcum 2



A 56-a edi]ie a Festivalului
Interna]ional de Film de la
Berlin s-a `ncheiat pe 19
februarie, iar acum culegem
roadele. Probabil c\ nu
numai eu, ci [i al]i jurnali[ti
mult mai experimenta]i dec`t
mine se duc cu sacul la
fiecare edi]ie a unui mare
festival, g`ndindu-se c\, dac\
ar rata vreuna, ar rata
automat unul sau dou\ filme
mari. Din pu]ina mea
experien]\ [tiu `ns\ c\
marile surprize s`nt rare.
Dac\ anul trecut la Cannes
ele s-au numit Broken
Flowers, Last Days [i
Moartea domnului
L\z\rescu, la Berlinala de
acum ele au fost, pentru
mine (pe alte niveluri), The
New World [i A Prairie Home
Companion nu au f\cut s\
rezoneze straturi at`t de
profunde.

Din competi]ia oficial\
n-am mai v\zut En
Soap, filmul danez al

Pernillei Fischer Christensen,
care a luat Ursul de Argint �
Marele Premiu al Juriului (ex-
aequo cu Offside, al iranianului
Jafar Panahi). ~n rest, am bifat
tot. {i pot spune c\ m-au sur-
prins unele dintre deciziile ju-
riului condus de Charlotte Ram-
pling. O dat\ c\ nu cred c\ ar fi
trebuit cu nici un chip premiat
Jürgen Vogel, actor, coscenarist
[i produc\tor al filmului german
Der freie Wille/ The Free Will
de Matthias Glassner, un film
tras de p\r [i la propriu, [i la
figurat, despre un violator `n
serie care `ncearc\ s\ tr\iasc\
normal.

Cred c\ exist\ un fel de
politic\ de a premia filme ger-
mane, pe l`ng\ faptul c\ s`nt
selec]ionate c`t mai multe po-
sibil (`n acest an au fost patru `n
competi]ia oficial\, dintr-un to-
tal de nou\sprezece).

Trebuiau  premia]i
c`t  mai  mul]i  germani

Premiul de interpretare masculi-
n\ l-a primit [i germanul Moritz
Bleibtreu pentru rolul din adap-
tarea cinematografic\ a romanu-
lui lui Michel Houellebecq Par-
ticulele elementare (regizor Os-
kar Roehler). Bleibtreu era bun,
`ns\ nu n\ucitor � dar, m\ rog,
dac\ trebuiau premia]i c`t mai
mul]i germani...

Despre Sandra Hüller, care a
primit Premiul de interpretare
feminin\, nu am ce comenta. A
fost extraordinar\. Actri]\ de tea-
tru, debutant\ `n film, dar c`t\
m\sur\ `n dozarea reac]iilor,
c`t\ siguran]\, c`t\ s\lb\ticie `n
crizele de a[a-zis\ posedare! Re-
quiem de Hans-Christian Schmidt
(care a luat [i Premiul FI-
PRESCI) e unul dintre filmele
foarte bune ale Berlinalei, o re-
latare la rece a unuia dintre cele
mai celebre cazuri de exorcism
din Germania, film re]inut [i e-
legant, care sugera totu[i o
gr\mad\ de lucruri � mai ales
c\ `n spatele acestor cazuri de
posedare se ascunde de multe
ori lipsa de sus]inere [i de `n-
credere a celor apropia]i, care
`ncurajeaz\ boli psihice.

Placido  e  plat
[i  ridicol

Era de a[teptat ca Michael Win-
terbottom s\ c`[tige, mai ales c\
filmul lui, The Road to Guanta-
namo (realizat `mpreun\ cu Mat

Whitecross), dezbate un subiect
la ordinea zilei � situa]ia de]inu-
]ilor (majoritatea `nchi[i f\r\
probe) de la Guantanamo Bay.
Berlinala a vuit mai abitir de
vreme ce au venit pentru a pro-
mova filmul [i cei trei eroi, ti-
nerii britanici de origine pakis-
tanez\ r\pi]i `n 2002, pe care `i
vedem `n interviuri (restul mate-
rialelor fiind secven]e recreate
de regizori dup\ m\rturiile a-
cestora).

Nu mi-e clar de ce au fost
premiate El Custodio de Ro-
drigo Moreno (Premiul Alfred
Bauer) [i Isabella de Pang
Ho-Cheung (Premiul pentru cea
mai bun\ muzic\). Dac\ ar fi
fost dup\ mine, n-ar fi avut ce
c\uta `n competi]ie. La fel s-ar
fi `nt`mplat [i cu Romanzo cri-
minale, rodul ambi]iei lui Mi-
chele Placido de a face filme ca
Once Upon a Time in America
de Sergio Leone, cu bande de
mafio]i ce str\bat istoria, `n
vreme ce s`nt ele `nsele str\-
b\tute [i m`ncate de invidii [i
tr\d\ri interne. Cu o m`n\ de
actori dintre care se i]e[te ca o
barz\ inexpresivul Kim Rossi
Stuart, filmul lui Michele Pla-
cido nu e o catastrof\, dar e at`t
de plat [i de ridicol cum se
str\duie[te el s\-[i ajung\ din
urm\ idolii...

~n schimb, Offside de Jafar
Panahi e un film foarte bun
despre cum s`nt tratate femeile
`n societatea iranian\ de azi. Nu
are nimic dintr-un film social,
ci are prospe]imea ciné-véri-
té-ului.

Totul se petrece aproape `n
timp real, cu pu]in `naintea, `n
timpul [i dup\ un meci de fotbal
pe care na]ionala Iranului `l
sus]ine contra Bahreinului pentru
participarea la Cupa Mondial\
din Germania. Habar n-aveam,
dar `n Iran femeile n-au voie pe
stadioane. Ca s\ r\zbeasc\, mi-
crobistele se deghizeaz\ `n b\r-
ba]i. Pe scurt, filmul [i-a meritat
premiul. {i, bine, Altman-ul e
de luat acas\, at`t de viu, de u-
man, de tandru. Poate `l aduce
vreun distribuitor român, de[i
am auzit c\ deocamdat\ nu s-a
`nghesuit nimeni.

Iulia  BLAGA a

CRONIC| DE FILM
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Funda]ia Academia
Civic\ anun]\ tema
concursului de
admitere la {coala de
Var\ de la Sighet din
acest an (a IX-a edi]ie),
care se va desf\[ura
`ntre 10 [i 17 iulie:
�Cum, c`nd [i de la

cine a]i auzit prima
oar\ de represiunea
comunist\? A]i
cunoscut pe cineva
care a suferit de pe
urma ei?�. Termenul
limit\ de predare a
lucr\rilor este 1 mai
2006. Textele vor

acoperi 2-5 pagini [i
vor fi trimise pe
adresa: Bucure[ti,
Pia]a Amzei, nr. 13,
etaj II, cod 010343; tel:
021/312 98 52. Tel/fax:
021/312 58 54; E-mail:

acivica@memorialsigh
et.ro

Reamintim c\
limitele de v`rst\ pentru
concuren]i s`nt
cuprinse `ntre 14 [i 18
ani. Ace[tia vor trebui
s\ prezinte acordul
scris al p\rin]ilor sau
sus]in\torilor legali
pentru eventuala

deplasare la Sighet.
Ca de obicei, {coala
de Var\ este
organizat\ `n
colaborare cu Funda]ia
�Konrad Adenauer�.
Transportul, cazarea [i
masa s`nt asigurate de
organizatori.

Concurs  pentru  {coala  de  Var\  de  la  Sighet

Berlinal\ s\ fie, dar s-o [tim [i noi
N-am v\zut, din p\cate, Grbavica, filmul bosniac realizat de
Jasmila Zbanic, cel care a primit pe urm\ Ursul de Aur,
pentru c\ trebuia s\ transmit pentru �România liber\�, iar
cu o sear\ `nainte fusesem p`n\ la miezul nop]ii prins\ de
filmele lui Corneliu Porumboiu [i Lucian Pintilie. Deci nu pot
emite vreo judecat\. Dincolo de vreo apreciere critic\, e de
presupus c\ juriul n-a premiat numai filmul, ci [i poporul
bosniac, zecile de mii de femei violate de solda]ii s`rbi etc.
Pot `ns\ spune c\ a fost o mare surpriz\ � autoarea filmului
are 31 de ani, e debutant\ `n lungmetraj, iar Grbavica e
primul film coprodus de televiziunea na]ional\ bosniac\.
Deci premier\ peste tot.

~n cur`nd intr\ la noi Leg\turi
boln\vicioase de Tudor Giurgiu,
prezent `n Panorama [i primit
foarte bine. Bine primite, de[i
lor nu le-a fost dedicat\ o
cronic\, au fost [i cele dou\
mediumetraje din Forum
Special, Visul lui Liviu de
Corneliu Porumboiu [i Tertium
non datur de Lucian Pintilie.

The Road to Guantanamo dezbate situa]ia de]inu]ilor
(majoritatea `nchi[i f\r\ probe) de la Guantanamo Bay



B\rbatul
de 30 de ani
Acum, eu nu [tiu dac\ are 30 de ani fix. Dar
cred c\ nici nu conteaz\. E un rus tinerel, cu
nevast\ [i copil, cu un job (bun, zic unii, el
parc\ nu ar fi de aceea[i p\rere), cu o locuin]\
(nu [tim dac\ e vorba despre un apartament cu
dependin]e la comun din �categoria� celebrelor
cutii de chibrituri) `ntr-un ora[ oarecare al
Rusiei postsovietice. Face parte dintr-un middle
class rusesc, carevas\zic\. {i, ca aproape orice
b\rbat, are [i el criza lui. E [i el un Woody Allen
care, cum bine zice regizorul Cristi Juncu, nu
se duce la psihiatru. Asta pentru c\ la noi, `n
r\s\ritul european, treaba asta nu se poart\.
Pare easy? Pare comic? E [i nu e. C\ pe omul
nostru `l apuc\ la propriu un dor de duc\, nu de
a se duce undeva, ci de a pleca de undeva,
mai exact de acas\.

�S\ nu mai fiu aici�, `ncearc\ el s\ le explice
celorlal]i criza. Aici, unde ora[ul, oamenii,
munca de zi cu zi (aceea[i, interminabil\,
monoton\) `l sufoc\. Aici, `n ora[ul \sta, cu dale
cenu[ii care �coloreaz\� [i via]a `n cenu[iu.
Lipsa de perspectiv\ resim]it\ acut, blocajul
mental [i emo]ional generat de capcana `n care
se simte prins, angoasa f\r\ nume care `l
transform\ `n copilul nevestei sale s`nt
simptomele unui r\u. Lui Serioja i se face r\u
de via]\. Regresul `n copil\rie, `ntr-un timp `n
care a[tept\rile s`nt mari ([i, mult mai important,
posibile) [i `n care sentimentul de siguran]\ e la
cote maxime reprezint\ urmarea fireasc\ a
con[tientiz\rii faptului c\ via]a nu mai are
surprize pentru el. Serioja nu e deprimat, doar
c\ nu `[i (mai) g\se[te locul. Criza f\r\ motiv
este element principal al unei boli relativ noi,
alienarea urban\.

Ora[ul este unul dintre cele mai bune
spectacole din 2005 [i confirm\ un an de
excep]ie al Teatrului Act. Lui Vlad Zamfirescu `i
prie[te `n subsolul din Calea Victoriei 126 unde
joac\ (foarte bine) `n al patrulea spectacol.
Serioja al s\u este nesigur, copil\ros, speriat de
ceea ce i se `nt`mpl\, am`n`nd la nesf`r[it s\ ia
o decizie. Iar finalul `i confirm\ nehot\r`rea.
Fiecare spectator va decide singur cum
continu\ criza.

Teatrul Act; Joi, 2 martie, ora 19.00; Ora[ul
de Evgheni Grishkovets; Regia: Cristi Juncu;
Scenografia: Cosmin Ardeleanu; Cu: Vlad
Zamfirescu, Florin Zamfirescu, Nadiana
S\l\gean, Gheorghe Ifrim, Constantin
Dr\g\nescu

Florin Zamfirescu [i Vlad Zamfirescu,
pe scen\ `n acelea[i roluri
ca [i `n via]\, adic\ tat\ [i fiu

La `nceput, am ie[it `n natur\ pentru
a m\ juca. Apoi, asemenea lui Tom
Sawyer, am f\cut [i eu escapade,
`mpreun\ cu al]i b\ie]i de v`rsta mea,
pentru a cunoa[te [i experimenta
lumea. ~n coliba construit\ de noi
`ntr-o p\dure de l`ng\ Suceava,
m`ncam cartofi cop]i [i spuneam
bancuri cu I]ic, {trul [i din alea
despre care nu pot s\ v\ spun,
pentru ca `n final s\ ne c\]\r\m ca
maimu]ele prin copaci. 

Mai t`rziu, `n liceu, toat\ e-
nergia poten]ial\ [i cine-
tic\ era pus\ `n rela]ie cu

sistemul de referin]\: �fetele�. {i,
mai t`rziu, `n `ntuneca]ii ani �80 ai
primei mele studen]ii, natura a de-
venit locul protejat unde discutam
politic\ `mpreun\ cu prietenii mei.
~mi amintesc [i acum foarte bine
c`nd, `n prim\vara lui 1985, dezb\-
team aprins `n p\durea Ciric de l`ng\
Ia[i faptul c\ Gorbaciov, noul lider
de la Kremlin, `ncerca s\ impun\
votul secret ̀ n biroul politic al PCUS.

Mai t`rziu, am pus toate emo-
]iile, nelini[tile [i ambi]iile mele `n
dorin]a de a deveni pictor. Viziunea
lui Cezanne, `n care toate formele
din natur\ erau tratate geometric prin
reducerea la o sfer\, un cilindru sau
un cub, ori puterea lui Horia Bernea

de a conferi energii ascunse dea-
lurilor pictate programatic la Poiana
M\rului erau pentru mine �motoa-
rele de c\utare� ale solu]iilor de
tratare a naturii `n pictur\ [i desen.
Pot s\ spun c\ atunci eram lini[tit [i
fericit�

Ce  este  natural  [i  ce  este
artificial?

{i apoi, brusc, pe m\sur\ ce `ncer-
cam s\ `mi pun `ntreb\ri despre
grani]ele teritoriului artelor plasti-
ce, nu am mai fost mul]umit cu in-
terpretarea naturii ca peisaj. Cu a-
paratul foto Zenit [i cu camera
video VHS mi-am creat un altfel de
dialog cu natura, �tradus� tehnic

prin focalizarea pe concept [i pro-
ces, [i nu pe interpretarea estetic\ a
ceea ce vedeam. Tot atunci, am
`nceput s\ `mi pun [i problema de-
finirii naturii. Ce este natural [i ce
este artificial? Oare peisajul urban
nu este [i el natur\? Pot fi asimilate
fabricile, str\zile, camera mea de
lucru ori chiar �locurile geometrice�
ale g`ndurilor mele ca natur\?
Substan]a uleioas\ a primelor mele
lucr\ri de pictur\ s-a transformat a-
poi `n s\ruri de argint [i benzi mag-
netice, pentru a se pulveriza `n con-
cepte care, la r`ndul lor, au devenit
rela]ii. Am `nglobat astfel `n natur\
plasa imaterial\ [i invizibil\, mult
mai complex\ dec`t Internet-ul, a
rela]iilor interumane. Ochiurile sale

neregulate au devenit materie prim\
pentru proiectele mele artistice�

Natura imaterial\ a multor
proiecte de art\ vizual\ ]ine de
capacitatea lor de a crea rela]ii, [i
nu de a reproduce realitatea (natura)
dup\ principiul mimesis-ului. Regu-
lile jocului s`nt imateriale, la fel [i
numele [i conceptele�

Duminica trecut\ am f\cut o
excursie `n natur\ pe o vreme nu
tocmai prielnic\. Era umed [i cea]\,
iar culoarea cafenie a z\pezii ce `n-
cepuse s\ se topeasc\ m-ar fi `n-
demnat alt\dat\ s\ scot caietul de
crochiuri. Acum am preferat doar
s\ privesc cu c`t\ ingeniozitate b\-
ie]ii g\l\gio[i, care jucau fotbal pe
terenul mocirlos de pe deal, [i-au
improvizat por]ile�

Despre natur\ [i rela]ii

La sf`r[itul lui ianuarie 2005 ap\rea ultimul num\r
al �Observatorului cultural� `n formula Ion
Bogdan Lefter � Carmen Mu[at. Invoc`nd
diferen]a de viziune asupra realiz\rii revistei, cei
doi parteneri `n acest proiect, desf\[urat prin
intermediul Funda]iei �Cultura XXI�, au decis s\
se despart\.

�E prea devreme pentru alte planuri�, ne
declara atunci Ion Bogdan Lefter. Dup\ mai
bine de un an, timp `n care a fost [eful paginii
de cultur\ de la cotidianul �Ziua�, domnia sa re-
vine cu un proiect editorial propriu � �aLti-
tudini�, o revist\ lunar\ de cultur\, ce-[i
propune `nc\ de la bun `nceput s\ aib\, `n scurt
timp, o apari]ie s\pt\m`nal\.

Din echipa noului lunar vor face parte,
pentru `nceput, doar Mihaela Michailov [i
Valentin Protopopescu. �Dar� vom cre[te!�,
promite Ion Bogdan Lefter. �Lista colabora-
torilor e deja foarte lung\, de vreme ce revista
are pagini multe! Cont\m pe bun\ parte dintre
redactorii, colaboratorii, sus]in\torii primei
serii a «Observatorului cultural», dar vor fi �
bine`n]eles � [i multe nume noi, ale unor
personalit\]i cunoscute sau ale unor tineri [i
foarte tineri.�

�aLtitudini� va ap\rea `n luna martie [i va
avea 48 de pagini `n format tabloid. �Ca punere
`n pagin\, vom propune o imagine nou\, ele-

gant\ [i totodat\ atractiv\, f\r\ echivalent `n
presa cultural\ româneasc\ de p`n\ acum�, de-
clar\ Ion Bogdan Lefter. Despre sumarul
primului num\r, directorul publica]iei a amintit
de �un consistent «dosar» european�, precum [i
�cronici, articole de opinie, dezbateri, de
toate!�.

�«aLtitudinile»  `[i  propun  s\  contribuie
la  echilibrarea  discursurilor�

�Am ales un titlu simbolic [i, `n acela[i timp,
mai «jucat»: «aLtitudini», scris a[a, cu minus-
cule, dar cu litera a doua majuscul\, `nc`t s\
se citeasc\ `n dou\ feluri, ca atitudini [i ca
altitudini. Lans\m � deci � o revist\ de
atitudine care-[i propune s\ evolueze la
altitudine intelectual\ [i moral\! Nu `ntr-un
sens «elitist» (ba chiar� dimpotriv\!), ci
`ntr-unul profesionist pe de o parte, etic pe de
alta. Altfel, «aLtitudini» va fi o publica]ie
cultural\ «generalist\», care va «acoperi»
toate zonele artistice [i intelectuale, oper`nd
cu un concept foarte larg de cultur\, deschis
[i spre spa]iul social [i politic, [i spre zonele
mediatice [i «de consum». Ca orientare, ca
atitudine, ne asum\m o linie deschis\
c\ut\rilor creative, nout\]ilor, experimentelor,
[i ap\sat liberal\ ca ideologie, `n sensul cel

mai larg al cuv`ntului, a[a-zic`nd «filosofic»,
favorabil\ valorilor care definesc democra]ia
contemporan\, implicit � sau explicit, c`nd e
nevoie! � critic\ fa]\ de adversarii ei, fie c\ i
se opun ori doar o erodeaz\. 

~n ce m\ prive[te, e o nou\ etap\ a unui
proiect «revuistic» personal, dup\
«Contrapunct» (1990-1992) [i «Observatorul
cultural» (2000-2005). Pe scurt spus, `ncerc
s\ dezvolt structuri `n care postmodernitatea
s\ se poat\ oglindi coerent, ca model cultural,
adic\ [i «societal», ca o construc]ie de epoc\,
[i anume `n jurul unui set de valori [i de
atitudini comune multora `n România de azi,
ba chiar � a[ spune � majorit\]ii intelighen]iei
autohtone. ~n lunile de preg\tire a «aLti-
tudinilor», m-am bucurat s\ constat
c`t de numeroase s`nt simpatiile
sau de-a dreptul entuziasmele
care ne `nso]esc. E � `ns\ � o
majoritate `nc\ prea pu]in
«vocal\», `ntrecut\ sonor de
striden]ele c`torva gru-
puri care domin\ lu-
mea noastr\
cultural\. «aLtitu-
dinile» `[i propun
s\ contribuie la
echilibrarea
discursurilor, la
extinderea spa-
]iului `n care
creativitatea «pe
stil nou» [i
g`ndirea liberal\
s\ se poat\ ex-
prima.�
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

Ion Bogdan Lefter propune
un nou proiect cultural:

Despre natur\ [i rela]ii

Alfred Stieglitz, The Steerage, fotogravur\, 1907

Florin Zamfirescu [i Vlad Zamfirescu,
pe scen\ `n acelea[i roluri
ca [i `n via]\, adic\ tat\ [i fiu
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Culegere
de copii
Oare e mai profitabil s\-i scrii

lui Dumnezeu sau lui Mo[

Cr\ciun? Care r\spunde mai

repede sau care are timp

pentru a[a ceva? Mo[

Cr\ciun e totu[i mai par[iv,

are spiridu[ii lui care lucreaz\

la Oficiul de coresponden]\,

nu-[i bate capul cu chestii

m\runte. Treaba lui e s\

z`mbeasc\ frumos `n reclame

[i s\-[i spun\ poezia c`nd i se

ia interviu. E ca un fel de

foto-model pentru s\rb\torile

de familie � de mult timp `l

suspectez c\ e prea gras ca

s\ mai `ncap\ `n sania cu reni

[i c\, de fapt, `n noaptea de

Cr\ciun, st\ `n pat ca un

animal preistoric [i se uit\ la

teve (dac\ bea bere, nu [tiu,

`ns\ deja am `nfrico[at copiii

sub 6 ani, a[a c\ mai bine m\

opresc).

Tot despre copii va fi

vorba `n continuare pentru c\

am dat, `nt`mpl\tor, peste

ni[te scrisori de-ale lor c\tre

Dumnezeu [i m-am `nduio[at

instantaneu. Jane `i

sugereaz\ c\, `n loc s\ lase

oamenii s\ moar\ [i s\

creeze al]ii noi, ar fi mai

simplu s\-i p\streze tot pe

aceia[i `n via]\. Norma e

nedumerit\: chiar a[a a vrut

Dumnezeu s\ arate girafa

sau e un accident? Neil are [i

el o problem\ � a fost la o

nunt\ [i doi oameni s-au

s\rutat chiar `n biseric\. P\i,

e normal? Eu nu s`nt

Dumnezeu, dar mor de r`s.

S\ vedem mai departe.

Robert `ntreab\ direct, cu

stars&stripes flutur`ndu-i `n

balcon: �Drag\ Dumnezeu, eu

s`nt american. Tu ce e[ti?�.

Sam `[i dore[te s\ fie ca tat\l

lui, �dar nu cu a[a mult p\r

peste tot.� Mark are o dorin]\

(exact aceea[i pe care o am

[i eu): �Tot a[tept s\ vin\

prim\vara, dar degeaba. Nu

uita, te rog�. Nan filosofeaz\,

dar r\m`ne totu[i cu

picioarele pe p\m`nt: �Sigur

c\ ]i-e foarte greu s\-i iube[ti

pe to]i din lumea asta. La noi

`n familie s`nt numai 4

oameni [i mie mi-e foarte

greu�. Tot mai `ncerc s\

strecor c`te-un comentariu,

dar n-are rost. Scrisorile

astea orneaz\ En]iclopedia

ca pe-un tort... Mai departe.

Larry: �Poate c\ Abel [i Cain

nu s-ar fi omor`t a[a de tare

`ntre ei, dac\ ar fi avut fiecare

camera lui. La mine [i la

frate-miu func]ioneaz\�. {i

Mickey: �Dac\ te ui]i `n

biseric\ duminica asta, o s\-]i

ar\t pantofii mei noi�. Drag\

Dumnezeu, mai cite[ti

En]iclopedia din c`nd `n c`nd?

actualitate ordinea de zi

Miercuri, 15 februarie 2006, la
sediul Institutului Cultural Român,
a fost o sear\ special\. Nou\ din
cei doisprezece autori prin[i `n
Big Brother-ul literaturii au
povestit cum e s\ fii sub privirile
fratelui mai mare. Da, fratele
nostru mai mare, Fran]a. {i sora
noastr\ mai mare ([i cu mai
mul]i cititori), literatura francez\.
Autorii au venit cu chef de
poveste, mai pu]in de analiz\. La
final s-a dat filmul cu actorii-
autori. Dau bine [i pe sticl\,
a[tept\m de la ei un urs de
argint sau un palmier de aur.
Dac\ s-ar pune `ntr-un network
de genul acesta � Les Belles
Etrangères �, literatura român\
[i-ar rec`[tiga cititorii. Dar p`n\
atunci, s\ vedem povestea.
~nchide]i lumina, pune]i
popcornul & pepsicul `n pahare [i
s\-i d\m drumul.

Constantin Vic\
~n prezen]a doamnei Martine
Grelle (comisar pentru Les Belles
Etrangčres din partea Centrului
Na]ional al C\r]ii din Fran]a) [i
a doamnei Laure Hinckel (con-
silierul literar al edi]iei din 2005
a programului), cei nou\ autori
au f\cut show, c\ destul au f\cut
istoria literaturii. Un scurt rezu-
mat: Agopian e mai greu de tra-
dus ca Petrescu (Camil), [tire-
bomb\: `n România exist\ li-
br\rii, c\r]ile dispar la fel de re-
pede cum apar (asta ̀ n Fran]a!),
`nt`lniri-[oc pe bulevardul Saint-
Germain.

�~n  vitrinele  libr\riilor  mari
era  literatur\  român\�

Sub aceast\ observa]ie f\cut\ de
Leti]ia Ilea (poet\ mai cunos-
cut\ `n Fran]a dec`t la noi) s-a
purtat discu]ia. Primul a contra-
zis-o Mircea C\rt\rescu, care
i-a reg\sit pe Gabriela Adame[-
teanu [i Dan Lungu la capitolul
literaturi slave, al\turi de ma-
ghiarul Peter Esterhazy. Sup\ra-
rea i-a trecut repede, pentru c\,
al\turi de Ion Mure[an, nu va
mai pl\ti impozite `n ora[ul `n
care a fost f\cut cet\]ean de o-
noare. La Bucure[ti, unde [i fos-
tul primar `l cite[te, le pl\te[te `n
continuare. Peripe]iile celor doi
poe]i (C\rt\rescu & Mure[an)
au culminat cu `nt`lnirea unui
traduc\tor din Buz\u, al c\rui
vocabular se reducea la 200 de

cuvinte. Toate militare, ca orice
fost membru al Legiunii Str\ine.
Ion Mure[an a insistat pe `ntre-
barea de mare succes: �~n Ro-
mânia exist\ libr\rii? Dar bi-
blioteci?�; a limitat imaginarul
francez explic`nd c\, din p\cate,
`n România mortul nu se duce
cu tractorul la groap\. Dincolo
de anecdotic, Mure[an a obser-
vat dou\ lucruri diametral opu-
se: chiar dac\ `n orice ora[ din
Fran]a exist\ o Cas\ a Poeziei,
`n România �a fi poet este o
pat\�. C\uta]i o cauzalitate? Re-
nun]a]i, nu exist\.

Un  lucru  straniu  de  dou\  ori

Spectacolul continu\ cu Vlad
Zografi. Care s-a declarat un
virtuoz al SNCF-ului, la c`t a
c\l\torit zi-noapte prin Fran]a.
O c\l\torie care l-a convins c\
nu mai exist\ biblioteci, doar
mediateci. {i, mai ales, modul
simpatic `n care au fost prezen-
ta]i `ntr-un liceu: �{i acum,
dragi copii, o s\ vede]i un lucru
straniu de dou\ ori: unu � s`nt
români [i doi � s`nt [i scriitori�.

Alte [ocuri, alte `nt`mpl\ri,
`n care Dan Lungu face un scurt
excurs prin teoria asupra media-
tecilor, polite]ei franceze [i pro-
fesionalismului librarilor. {i nu
glumea deloc. O bibliotecar\ l-a

chestionat asupra Raiului g\ini-
lor (nu v\ g`ndi]i la glumi]e cu
titlul din francez\) mai bine de-
c`t orice jurnalist cultural sau
critic literar din România. {i, ca
s\ r\spund\ observa]iei c\rt\-
resciene, s`ntem o insul\ de lati-
nitate `n literatura slav\ pentru
c\ librarii francezi nu ne cu-
nosc. Iar asta numai din vina
noastr\. Din fericire, un prim
efect al programului Les Belles
Etrangčres a fost cre[terea cotei
literaturii noastre `n mediile
profesionale (librari, bibliote-
cari, critici). ~n contrapartid\,
povestea Ion Mure[an, a fost [i
TVR prin zon\, c\reia, dup\
trei minute de filmare, i s-au ter-
minat bateriile. Ca la desene
animate.

Attack.  Louise
sau  Massive?

Leti]ia Ilea [i-a v\zut pentru
prima oar\ cititorii. Simona Po-
pescu a remarcat c\ [i acas\ `]i
po]i vedea lectorii, ce-i drept,
nu `ntr-un cadru institu]ional.
Autorit\]ile din .ro nu-[i mai
respect\ scriitorii, Simona Po-
pescu regret\ c\ nu s-a `nt`lnit
cu arogan]a francez\. I s-au pus
`ntreb\ri inteligente, i-a f\cut s\
r`d\. Divergen]e `n jurul forma-

]iilor de rock [i triphop, care-s
mai Attack au ba.

{tefan Agopian s-a `ntors din
Fran]a cu dou\ vase de fasole [i
o mie de pove[ti. Cea mai inte-
resant\ este cea despre traduc\-
toarea lui. Care, `n timpul liber,
traducea `ntreb\rile procurorilor
francezi pentru infractorii ro-
mâni. Sau cea despre infractorul
din avion, repatriat.

Gheorghe Cr\ciun nu s-a
sim]it personaj exotic. S-a docu-
mentat `n privin]a publicului
francez: exist\ unul de libr\rie,
altul de mediatec\ [i `nc\ unul
care vine la spectacole-lectur\
profesioniste. {i a te sim]i mi-
nunat, ca Gabriela Adame[tea-
nu, nu e greu: �Exist\ un tip de
aten]ie special\ pe care nu l-am
sim]it `n România�, observa
Cr\ciun. Gabriela Adame[teanu
mai are un motiv: `n ziua c`nd
a c\lcat `n Paris, dornic\ s\-[i
vad\ volumul `n vitrina libr\ri-
ilor, prima persoan\ pe care a
`nt`lnit-o a fost... autorul aflat
pe locul 1 la v`nz\ri la Cham-
bon � Actes Sud, cel care a in-
trodus gripa aviar\ `n lit.ro.

Dou\ ore simpatice cu autori
care au ce c\uta `n Fran]a. Nu
s-au decis dac\ au vreun rost `n
România, dar discu]iile nu s`nt
`ncheiate. Deocamdat\ importul
de savoir-faire a avut loc, ur-
meaz\ [i ac]iunea.

A trecut vacan]a/ Cu trenul din Fran]a!

�Les Belles
Etrangères�,
varianta SMS

1. Din cei 12 autori, au
lipsit Ana Blandiana,
Marta Petreu [i Cecilia
{tef\nescu.

2. La finalul `nt`lnirii a fost
proiectat filmul �Vivre et
écrire en Roumanie� de
Dominique Rabourdin,
dedicat celor 12 scriitori.

3. Antologia editat\ cu
acest prilej de CNL este
o bun\ introducere `n
literatura român\
contemporan\.

4. 174 pagini, cu foto
autori, biografie,
bibliografie.

5. Antologia cost\ 20 de
euro. Grafica:
Dan Perjovschi. Arat\
bine. Imprimé en
France.

6. Nu uita]i:
www.centrenationalduliv
re.fr

7. A, texte inedite `n
antologie.

8. Filmul e pe DVD, ata[at
antologiei.

~ntre 14 [i 26 noiembrie 2005, 12 autori
români s-au aflat `n Fran]a pentru a lua
parte la programul Les Belles Etrangčres,
ini]iat de Ministerul Culturii francez, prin
intermediul Centrului Na]ional al C\r]ii.
Gabriela Adame[teanu, {tefan Agopian,
Ana Blandiana, Mircea C\rt\rescu,
Gheorghe Cr\ciun, Leti]ia Ilea, Dan
Lungu, Ion Mure[an, Marta Petreu,
Simona Popescu, Cecilia {tef\nescu [i
Vlad Zografi s-au `nt`lnit cu publicul
cititor din Fran]a `n peste 30 de ora[e. Pe
toat\ durata programului, publicul a putut
viziona [i un film documetar realizat `n
România despre cei 12 autori. De
asemenea, Centrul Na]ional al C\r]ii a
editat o antologie care reune[te texte inedite
ale autorilor invita]i.
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Martine Grelle, Horia-Roman Patapievici [i Laure Hinckel
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