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Mihai Mihalcea, directorul Centrului Na]ional al Dansului:

„Oamenilor li se pare suspect
dac\ spui dans contemporan“

„Mi-am ales biroul
`ntr-o debara
pentru c\ nu vreau
s\ m\ instalez. Nu
`mi trebuie un
birou luxos, nu `mi
trebuie nu [tiu ce.
Dac\ am
calculator, Internet
[i o imprimant\, e
suficient. Nu cred
c\ dac\ v\d ]evile
[i dac\ nu e
parchet pe jos,
lucrez mai prost.“

A doua parte a dosarului

Rom=ni m\rimea XXL
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Vasile Ernu [i Andrei Udi[teanu
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Cine, dintre noi, merit\
via]a ve[nic\? 



De[i a fost prima dat\ c`nd
USR a organizat o dezbatere ca
reac]ie la ce se `nt`mpl\ `n spa-
]iul public din România, scriito-
rii nu s-au `nghesuit s\ ia parte

la aceast\ discu]ie. O cauz\
ar fi [i proasta mediati-

zare a evenimentu-
lui, unii dintre

cei prezen]i 

m\rturisind c\ au aflat de dez-
batere din pres\. Din p\cate, au
lipsit [i scriitorii controversa]i,
cum ar fi Eugen Uricaru, fostul
pre[edinte al USR, dovedit anul
trecut c\ a fost informator cu
numele de cod „Udrea“, sau
Augustin Buzura, fost pre[e-
dinte al Funda]iei Culturale Ro-
mâne (actualul Institut Cultural
Român), unele persoane acredi-
tate la CNSAS sus]in`nd c\ ar
exista dovezi conform c\rora
Buzura ar fi dat unele informa]ii
ofi]erilor Securit\]ii, `n schim-
bul c\rora a avut anumite avan-
taje materiale.

La dezbaterea organizat\ la
USR au participat: Nicolae
Manolescu, Eugen Simion, Ste-
lian T\nase, Bujor Nedelcovici,
Varujan Vosganian, Nicolae Ili-
escu, Eugen Suciu, Ilie Constan-
tin, Ioana Diaconescu, Mihai
Zamfir, Radu F. Alexandru, Di-
nu Grigorescu, {tefan Radof.

Nimic  senza]ional
„Nu trebuie s\ v\ a[tepta]i la ni-
mic senza]ional“, a declarat Ni-

colae Manolescu la `nceputul
dezbaterii, care avea s\ dureze
peste dou\ ore. „Nu venim cu do-
sare, nu v\ a[tepta]i s\ afla]i cine
a tr\dat din r`ndul USR. Nu fa-
cem dezbaterea aceasta nici de
dragul modei, nici pentru c\ se
poart\. Premisa de la care am
plecat a fost c\ USR – mediul li-
terar `n general – nu a fost nici
cea mai v`nat\ dintre institu]iile
din România, dar nici cea mai
cru]at\“, a explicat pre[edintele
USR.

Manolescu a accentuat de la
`nceputul `nt`lnirii c\ o lege a
lustra]iei aplicat\ scriitorilor
fo[ti colaboratori ai Securit\]ii
ar fi inutil\ din moment ce scri-
itorii care au func]ii, demnit\]i
s`nt foarte pu]ini. Totodat\, Ma-
nolescu subliniaz\ c\, „timp de
20-25 de ani, Consiliul USR a
reprezentat, ̀ n diferitele lui alc\-
tuiri, cel mai important for de
discu]ie politic\ din România.
Aici s-au spus cele mai necon-
ven]ionale lucruri, aici s-au copt
memorii, disiden]e“. Pre[edin-
tele breslei scriitorilor sus]ine:
„Consiliul USR reprezint\ un
titlu de onoare, care merit\
ast\zi ap\rat `n fa]a tentativelor
de a-i pune pe to]i scriitorii
`ntr-o singur\ oal\. Spre onoa-
rea lor, prin Consiliul USR,
scriitorii au jucat un rol impor-
tant `n momentele grele pentru
breasl\“.

Toate  p\durile
`[i  au  usc\turile  lor

Dar, adaug\ Manolescu, cum „toa-
te p\durile `[i au usc\turile lor,
au existat [i scriitori informatori“.

Dezbaterea organizat\ pe 30 august la USR nu a avut
concluzii, nici nu a dezv\luit nume, nu a dat de gol scriitori

care au colaborat cu Securitatea. ~n plin\ febr\ a dosarelor,
c`nd se vorbe[te despre turn\tori [i turna]i, despre
angajamente [i note informative, mai mul]i scriitori s-au
str`ns pe 30 august `n Sala Oglinzilor de la sediul Uniunii
Scriitorilor din România (USR) pentru a-[i face public\
pozi]ia fa]\ de deconspirarea fo[tilor informatori ale[i din
r`ndul litera]ilor. Conform declara]iilor lui Nicolae Manolescu,

pre[edintele USR, ideea dezbaterii `i apar]ine lui Eugen
Simion, fostul pre[edinte al Academiei, [i a fost realizat\ ca o

colaborare `ntre USR, Academia Român\ [i Institutul Na]ional
de {tiin]e [i Art\. (Elena Vl\d\reanu)

Simion: „Ceea ce reprezint\
un scriitor este opera lui“

Lucian  Dan  TEODOROVICI
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actualitate ordinea de zi

Traian B\sescu vs
Gigi Becali
O glum\: la viitoarele alegeri preziden]iale, vom avea de ales `ntre
Traian B\sescu [i Gigi Becali. O glum\ [i mai simpatic\: de[i inte-
lectualii [i nu numai `[i amintesc cum o mobilizare general\ a f\-
cut s\ sc\p\m, ca prin urechile acului, de Corneliu Vadim Tudor la
pre[edin]ie, `n urm\ cu [ase ani, de data asta, dac\ va fi s\ ale-
gem `ntre cei doi mai sus men]iona]i, Gigi Becali are toate [ansele
s\-i ia fa]a actualului nostru pre[edinte. Ambele glume, oricum
le-am lua, s`nt proaste. Dar nimeni nu spune c\ o glum\ nu se poate
transforma `n crunt\ realitate. Am tr\it destule glume la conduce-
rea ]\rii `n ultimii [aisprezece ani ca s\ nu lu\m `n calcul c\ [i a-
cestea pomenite de mine se pot `ngro[a.

1. Pornim de la realitatea c\, `n momentul de fa]\, cele mai
mediatizate personalit\]i din lumea politic\ s`nt tocmai Gigi Be-
cali [i Traian B\sescu. Am`ndoi s`nt oameni de circ mediatic – unul
dintre ei, din postura de pre[edinte al ]\rii, `[i permite s\ intre `n
direct `n prime time, la o televiziune, pentru a-l face „lichea“ pe un
invitat, `n timp ce cel\lalt, deocamdat\ doar om de afaceri, poli-
tician `n curs de dezvoltare [i controlor al sentimentelor fotbalistice
române[ti, ne-a obi[nuit s\ intre `n diverse „directuri“ pentru a scuipa
spre invita]i epitete dr\g\la[e precum: „zdrean]\“, „c\c\cios“ etc.
~mpreun\, cei doi beneficiaz\ de `ncrederea a aproximativ trei
sferturi de votan]i, de unde deducem c\ românii `[i direc]ioneaz\
simpatia, cu prec\dere, spre oamenii politici cu, eufemistic spus, un
limbaj colorat, ba chiar `mpins bine spre vulgaritate. Iar Gigi Be-
cali are un mic avantaj din acest punct de vedere.

2. Un om politic cu [anse `n fa]a electoratului nu se poate „crea“
`n scurt timp. Un bun exemplu este Mugur Is\rescu, cel care du-
p\ un an bun de guvernare, cu o imagine favorabil\, n-a reu[it `n
2000 s\ existe, cu adev\rat, pentru electorat. Acum, c`nd ne apro-
piem de `nceputul lui 2007, `n România `nc\ nu a ap\rut un per-
sonaj credibil, care s\ aib\ [anse s\ se impun\ p`n\ la viitoarele
alegeri preziden]iale ca un concurent real al actualului pre[e-
dinte. Nimeni `n afara lui Gigi Becali. Care vine pe turnant\, pe
aceea[i turnant\ a sincerit\]ii extreme, a autoritarismului frust [i a
limbajului colorat pe care s-a aflat Traian B\sescu la alegerile pentru
Prim\ria Bucure[tiului [i mai apoi la preziden]iale. Cum atuurile
b\sesciene din 2004 `[i vor pierde din pitoresc dat\ fiind pozi]ia
pe care o ocup\ `n acest moment Traian B\sescu [i cum, o demon-
streaz\ sondajele, electoratul român `nc\ nu [i-a schimbat deci-
siv propensiunea pentru spectaculos, `n dauna elegan]ei politice,
trebuie s\ not\m aici c\ Gigi Becali are, din nou, un avantaj.

3. Apelul la exemplul C.V. Tudor din 2000 nu poate da dec`t o
speran]\ superficial\. {i asta pentru c\ Vadim Tudor este genul de
personaj care se adreseaz\, prin toate manifest\rile publice, dar
mai ales prin na]ionalismul manifest, unui anumit tip de electorat,
`n timp ce, pentru cealalt\ parte de electorat, liderul PRM este de
neacceptat. C`nd l-a `nfruntat pe Ion Iliescu, `n turul II al alegeri-
lor din 2000, el nu avea de unde s\ mai str`ng\ voturi `n afara e-
lectoratului fidel, nu avea cum s\ conving\ cel\lalt electorat, toc-
mai din cauz\ c\ acesta nu `l privea cu indiferen]\, ci cu adver-
sitate. Gigi Becali `ns\ nu are `nc\ un electorat fidel, iar electo-
ratul advers e unul foarte redus, exclusivist. Prin urmare, Gigi
Becali poate `nc\ s\ conving\ o parte important\ a popula]iei Ro-
mâniei c\ este o solu]ie.

Argumentele ar putea continua. Dar, afl`ndu-ne `n plin\ dosa-
riad\, ele n-au [ansa s\ intereseze prea mult\ lume c\ nu fac
parte, `n fapt, din gluma anun]at\ la `nceput. ~n aceast\ dosa-
riad\ care-i vine ca turnat\, Gigi Becali `[i face `n continuare nu-
merele la televizor. Iar noi `l aplaud\m, pentru c\ reprezint\ con-
trapunctul vesel la `ncr`ncenarea din aceast\ perioad\. La un
moment dat, s-ar putea s\ ne doar\ m`inile de la at`tea aplauze.
Sau, mai simplu spus, s-ar putea s\ ne doar\.

P`n\ `n 1957, c`nd a murit, sculptorul Constantin
Brâncu[i a realizat peste 1000 de fotografii. Se
pare c\ interesul sculptorului pentru fotografie
a `nceput c`t se poate de banal [i de pragmatic.
Nemul]umit fiind c\, `n urma unei [edin]e foto,
o lucrare `n bronz nu mai are str\lucirea
obi[nuit\, `l `ntreab\ pe fotograf ce s-a
`nt`mplat. Acesta `i spune c\, pentru a ob]ine o
fotografie bun\, a fost obligat s\ atenueze
efectele luminoase ale bronzului prin pudrare.
Furios, Brâncu[i renun]\ la serviciile acelui
fotograf pentru ca, `ncep`nd din acel moment,
s\ `[i fotografieze singur lucr\rile.

Elena Vl\d\reanu
O selec]ie de 40 de tiraje moderne realizate
dup\ fotografiile originale f\cute de Brâncu[i
este expus\ la Muzeul Na]ional de Art\ al
României `ncep`nd din 1 septembrie, sub titlul
Constantin Brâncu[i fotograf, o ipostaz\ pu-
]in cunoscut\ românilor. Cele 40 de fotogra-
fii din expozi]ia de fa]\ reprezint\ o dona]ie
a Centrului Pompidou din Paris, pentru c\,
p`n\ anul trecut, c`nd au fost oferite de mi-
nistrul francez al Culturii, Renaud Donnadieu
de Vabres, statului român, fotografiile au f\-

cut parte din expozi]ia permanent\ a acestui
muzeu.

Primele fotografii ale lucr\rilor sculpto-
rului român s`nt realizate pe la `nceputul se-
colului XX de fotografi amatori. Dup\ inci-
dentul care a stat la baza deciziei lui Brân-
cu[i de a-[i realiza singur fotografiile, artis-
tul `l cunoa[te `n 1921 pe Man Ray. Acesta `i
d\ primele stafuri, `i recomand\ ce apara-
tur\ s\ ̀ [i achizi]ioneze, mai mult, ̀ l ajut\ s\-[i
fac\ o camer\ obscur\ ̀ ntr-un col] al atelierului.

„Pentru Brâncu[i, fotografia a reprezen-
tat un mijloc de a-[i face cunoscut\ opera,

excep]ie f\c`nd fotografiile cu animale sau
cu casele `n curs de demolare“, este de p\-
rere Roxana Theodorescu, directoarea Mu-
zeului Na]ional de Art\ al României. De alt-
fel, cercet\torii operei lui Brâncu[i s`nt de
p\rere c\ principalul scop al fotografiilor
realizate de artist acesta a fost, de a-[i pro-
mova opera [i imaginea atelierului s\u `n a-
fara Parisului. Totodat\, fotografiile demon-
streaz\ c\ Brâncu[i folosea aparatul de foto-
grafiat pentru documentare, acesta obi[nuind
s\-[i `nregistreze pe pelicul\ diferite stadii
ale unei lucr\ri, dar [i locul acesteia `n ca-
drul lucr\rilor de p`n\ atunci. Nu `n ultimul
r`nd, prin celebrele autoportrete de atelier,
Brâncu[i `[i putea stabili clar rela]ia cu ope-
ra sa.

„Bucure[tenii au un mare privilegiu s\-l
vad\ pe Brâncu[i la el acas\“, a declarat
pentru „Suplimentul de cultur\“ Barbu Bre-
zianu, prezent la vernisaj. „Brâncu[i era foarte
con[tient de ce f\cea – [i de ce realiza prin
sculptur\, [i de fotografie“, a explicat acesta.

Expozi]ia de la Muzeul Na]ional de Art\
al României, `n cadrul c\reia au fost incluse
[i dou\ filme documentare realizate de Cor-
nel Mihalache, poate fi vizitat\ p`n\ pe 15
octombrie 2006.

Uniunea Scriitorilor

Brâncu[i – devenit fotograf pentru a-[i promova opera
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ROMÂNII E DE{TEP}I

Noua Dreapt\ veche
~n iunie 2006, cu ocazia controversatei Gay Parade din Bucu-
re[ti, a avut loc [i o contramanifesta]ie la care a ie[it `n eviden]\
o organiza]ie pe nume Noua Dreapt\. La c`t scandal s-a f\cut `n
pres\, membrii Noii Drepte mi-au st`rnit curiozitatea mai abitir
dec`t homosexualii, mai ales fiindc\ sem\nau al naibii de tare cu
legionarii români din perioada interbelic\. A[a c\ am vizitat site-ul
lor de Internet, care e, desigur, foarte verde, [i m-am l\murit. Tot \ia
s`nt. Acum cu p\l\ria pe nume Noua Dreapt\, dar la fel de `nd`rji]i
[i de incoeren]i.

Orientarea doctrinar\? „Noua Dreapt\ `ntruchipeaz\ o dreapt\
na]ional\, social\ [i cre[tin\ (subl. `n text), situat\ pe o filia]ie ne-
`ntrerupt\ care `ncepe cu Mihai Eminescu [i continu\ cu Nae Io-

nescu, Corneliu [Zelea] Codreanu, Ion Mo]a, Vasile Marin, Alecu
Cantacuzino, Mircea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran.“ Clar.
Pagina web unde se poate citi doctrina Noii Drepte con]ine ex-
clusiv referiri la Mi[carea Legionar\ [i la legionarism, cu fragmente
prelungi extrase din Biblie, din C\rticica [efului de cuib [i din Despre
legionari – textul lui Corneliu Zelea Codreanu. Cuv`ntul „legionar“
apare de vreo 70 de ori. Termenul „Noua Dreapt\“ niciodat\.

A[adar, iar legionarii. Acum vreo zece-cincisprezece ani a
existat o ]\c\neal\ pe nume „Mi[carea pentru România“, acum
apare Noua Dreapt\. Probabil c\ tipilor li se pare cool. Mie mi se
pare plictisitor. C`t de lipsit de imagina]ie trebuie s\ fii ca s\ folo-
se[ti [i `n 2006 aceea[i retoric\ jalnic\ din 1930, cu acelea[i ci-
tate, acelea[i exalt\ri na]ionaliste, acelea[i c\m\[uici verzi [i ace-
lea[i r\bufniri anti? Anti-manele, anti-homosexuali, anti-Valentine’s
Day, anti-NATO, anti-]igani... anti-patic, z\u a[a! Se poate merge
[i mai departe `n penibil? Se pare c\ da.

Unul din liderii Noii Drepte este timi[oreanul Goran Mrakici,
care, dup\ cum o arat\ [i numele, este etnic s`rb. Dar nici aici
nu-i nimic nou. La urma urmei, mi[carea legionar\ se `ntemeiaz\
pe figura tutelar\ a lui Corneliu Zelea Codreanu, pe numele lui
real Corneliu Zelinski, un na]ionalist român f\r\ nici un strop de s`nge
românesc. Fenomenul de asumare exacerbat\ a unei identit\]i
str\ine apare frecvent la alogeni minoritari dornici de recunoa[-
tere [i integrare. De aceea printre membrii marcan]i ai interbeli-
cei Legiuni a Arhanghelului Mihail g\sim, pe l`ng\ liderul charis-
matic (dar deloc român) Zelinski, foarte mul]i aromâni.

Vede]i, absurdul situa]iei const\ `n faptul c\ nu trebuie s\ ai
neap\rat „s`nge românesc“ (sintagm\ stupid\ [i f\r\ acoperire)
ca s\ fii cet\]ean român [i bun român. Dar orice om normal se
face de r`sul curcilor dac\ adopt\ retorica purit\]ii etnice `n felul
`n care o f\ceau legionarii c`nd el e `n realitate cu musca alogen\
pe c\ciul\.

Dac\ va fi fiind cineva interesat s\ descopere cam la ce nivel
se discut\ problemele ce-i ard pe noii dreptaci (manelele, homo-
sexualii, ]iganii etc.), iat\ un citat relevant: „Explozia demografic\
necontrolat\ a etniei ]iganilor poate avea `n timp consecin]e catas-
trofale. Dac\ nu se va trece la aplicarea unei politici de reducere
a cre[terii lor demografice (subl. m.), din minoritate «conlocuitoa-
re» ]iganii vor deveni `n cur`nd minoritate «`nlocuitoare».“ (din re-
vista „Noua Dreapt\“, nr. 3/ 2001)

Ie[ind din paranoia verde [i revenind la realitate, prefer s\
preiau [i un citat dintr-un act oficial, Ordonan]a de urgen]\ nr. 31/
2002 privind interzicerea organiza]iilor [i simbolurilor cu caracter
fascist, rasist sau xenofob... „Art. 3 (1): Constituirea unei organi-
za]ii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepse[te cu `n-
chisoare de la 5 la 15 ani [i interzicerea unor drepturi.“

Bine, pentru retorica teribilist\ [i stereotip\ a Noii Drepte mi se
pare cam mult, de[i e bine ca encefalopatiile na]ionalist-spongi-
forme s\ fie `n\bu[ite din fa[\. Pe de alt\ parte, fervoarea na]io-
nalist-ortodoxist\ a mi[c\rii se poate dovedi [i distractiv\, mai
ales c`nd se `nc`lce[te `n militantisme. Campaniile Anti-Valentine’s
Day [i Pro-Dragobete s`nt un exemplu bun [i merit\ un comenta-
riu mai prelung. S\pt\m`na viitoare.

ordinea de zi actualitate

Ce nu `n]elege `ns\ Manolescu
este de ce s-a `nceput cu „mi-
norii“, adic\ cu informatorii, `n
timp ce adev\ra]ii tor]ionari au
ajuns vedete tv: Ple[i]\, gene-
ralul Bordea, Ilie Merce. „Bor-
dea are o pensie de 32 de mili-
oane, iar Vasile Paraschiv de 4
milioane. Dac\ termin\m cu in-
formatorii, a[tept\m ca legile eu-
ropene s\ fie votate de parlamen-
tarii no[tri, adic\ [i de Ilie Merce“,
spune Manolescu. Acesta mai
observ\ c\ efectul deselor a-
pari]ii `n pres\ ale fo[tilor tor-
]ionari este c\ `ncep s\ c`[tige
credibilitate: „Ce conteaz\ c\
Ple[u nu a f\cut nici o turn\to-
rie? Vine Merce [i spune c\ a
f\cut, atunci e vorba ta `mpo-
triva vorbei lui Merce“.

Totodat\, Nicolae Manoles-
cu declar\ c\ `l surprinde pune-
rea inform\rii `ntr-un alt context
dec`t cel real, care nu a fost de-
loc unul simplu. El recunoa[te
c\ a rezistat, „dar nu m-a ame-
nin]at nimeni. Nimeni nu mi-a
spus «Vezi c\ ai un copil care
trece acum strada». V\ spun cu
toat\ responsabilitatea c\ nu [tiu
ce a[ fi f\cut. Nu po]i s\ le ceri
tuturor s\ fi avut aceea[i t\rie ca
Ion Mihalache“, a spus Mano-
lescu, repro[`nd c\ aceast\ „do-
sariad\“ a `nceput cu „ple-
vu[ca“, `n timp ce „canaliile ca-

re l-au ucis pe Gheorghe Ursu
s`nt `nc\ `n libertate“. „Eu nu
zic s\-i cru]\m, ci s\ `ncepem
cu `nceputul, s\ punem lucruri-
le `ntr-o ordine fireasc\.“

Poate  ar  trebui
s\  punem  un  fr`u

Eugen Simion `mp\rt\[e[te opi-
niile lui Nicolae Manolescu,
sus]in`nd `ns\ c\, indiferent de
p\catele s\v`r[ite `n via]a real\,
nu trebuie s\ ignor\m valoarea
operei. „Ceea ce reprezint\ un
scriitor este opera lui, s\ nu ui-
t\m asta. S\ fim aten]i [i s\ nu
l\s\m ca marii scriitori s\ fie
supu[i oprobiului pentru orice
fleac. Poate ar trebui s\ punem
un fr`u“, propune fostul pre[e-
dinte al Academiei Române,
ad\ug`nd c\ „dac\ e[ti `nger pe
h`rtie, atunci nu po]i fi porc `n
via]a real\“.

Bujor Nedelcovici, autorul
unei c\r]i inspirate de propriul
s\u dosar de urm\rit, intitulat\
Tigrul de h`rtie, `[i dore[te a-
cum ca lucrurile s\ se l\mu-
reasc\, fiind convins c\ „tr\im
un trecut care nu mai trece pen-
tru c\ noi nu am vrut s\ treac\“.

„S`nt `mpotriva disocierii `n-
tre scriitor [i om. Ce-i asta? Ne
`ntoarcem la disocierea `ntre e-
tic [i estetic? Trebuie recunos-

cut\ [i calitatea
estetic\, [i cea
etic\“, sus]ine
Nedelcovici.

dezbate, nu dezv\luie
Manolescu: „Nu v\ a[tepta]i
s\ afla]i cine a tr\dat“

Stelian T\nase, [i acesta autor al mai mul-
tor c\r]i inspirate din propriul s\u dosar de
urm\rit, crede `ns\ c\ atunci c`nd un secu-
rist ag\]a un om de cultur\, era o alt\ situ-
a]ie, pentru c\ acesta din urm\ chiar avea
o responsabilitate, s\-[i scrie opera, s\-[i
fac\ opera. Dup\ ce a stat 15 ani `n arhi-
vele CNSAS, Stelian T\nase promite c\ va
scrie o carte `n care va da toate numele ce-
lor care au [i l-au turnat. El `ndeamn\ Uni-
unea Scriitorilor s\-[i acrediteze ni[te oa-
meni care s\ cerceteze arhivele CNSAS. „Nu
se va `nt`mpla nimic: scriitorii mari r\m`n
mari, mediocritatea r\m`ne mediocritate“,
a `ncheiat Stelian T\nase.

Pentru Varujan Vosganian, vicepre[edinte
al USR [i senator liberal, „problema este
s\ ne asum\m trecutul, care este unul gene-

rativ“. Vosganian sus]ine c\, de exemplu,
[i ini]iativele politice de `ncurajare a oame-
nilor s\ raporteze cazurile de corup]ie pot
crea adev\rate tentative de turn\torie: oa-
meni care `[i toarn\ vecinii, prietenii, rude-
le. Vosganian este con[tient c\ fo[tii turn\-
tori nu pot fi sco[i din via]\, „dar m\car
s\ nu ne conduc\“.

La `nt`lnirea de la USR nu s-a discutat
`ns\ despre ultimele afirma]ii ale ministru-
lui Culturii [i Cultelor, Adrian Iorgulescu,
printre care [i celebra: „Intelectualii s-au
compromis prin colabora]ionism“. Doar
senatorul Radu F. Alexandru a adus vorba
despre aceste afirma]ii, spun`nd c\ „dac\
ministrul Culturii [i Cultelor `[i permite s\
fac\ o asemenea declara]ie, atunci e cu totul
str\in de realitatea pe care am tr\it-o cu to]ii“.

„Scriitorii [i securitatea“ – dezbatere `n emisiunea „Suplimentul de cultur\“

Jurnalista Florentina Ciuverca a fost invitata lui George Onofrei vineri, 1 septembrie, `n cadrul emisiunii „Suplimentul de cultur\“

de la Radio Ia[i. „Evenimentul Zilei“ a publicat `n ziua dezbaterii de la sediul USR – pe 30 august – un amplu grupaj despre

leg\turile scriitorilor cu Securitatea. Doina Jela, Nicolae Manolescu [i Ion Bogdan Lefter au vorbit cu Florentina Ciuverca despre

„colabora]ionismul“ autorilor. Pute]i asculta rubrica „Articolul s\pt\m`nii“ pe site-ul „Suplimentului de cultur\“.

T\nase: „Scriitorii mari r\m`n mari, mediocritatea r\m`ne mediocritate“

„Bordea are o pensie de 32 de milioane, iar Vasile Paraschiv
de 4 milioane. Dac\ termin\m cu informatorii, a[tept\m ca
legile europene s\ fie votate de parlamentarii no[tri, adic\ [i
de Ilie Merce“

Nicolae Manolescu, pre[edintele USR



Abia terminasem de scris
textul de acum dou\
s\pt\m`ni despre noua
imagine cool a matemati-
cianului, propus\ de serialul
TV Numb3rs, c`nd stereotipul
matematicianului-geniu a
reap\rut `n ziare. Charlie
Eppes, cel ce ajut\ FBI-ul s\
rezolve crime, a r\mas `n
lumea televiziunii. Iar Grigori
Perelman, rusul care a
demonstrat conjectura
Poincaré [i a refuzat premiul
Fields, a devenit treptat o
vedet\ media, `nconjurat de
aura savantului excentric.

Povestea lui Perelman pare
perfect\ pentru un film
hollywoodian care ar con-

tinua s\ exploateze cli[eele din
O minte sclipitoare [i Good Will
Hunting.

S-a n\scut la Sankt Petersburg,
a fost olimpic interna]ional `n li-
ceu [i, dup\ un doctorat `n Ru-
sia, a predat la universit\]i din
Statele Unite. P`n\ aici, ar putea
fi vorba doar despre o clasic\
poveste de succes. Dar `ntors la
Sankt Petersburg `n 1996, Perel-
man s-a mutat cu mama sa [i,
retras din lumea matematic\, a
lucrat singur la conjectura Poin-
caré. ~n 2002 [i-a publicat online
demonstra]ia f\r\ a o trimite la
o revist\ de specialitate pentru
verificare [i publicare, cum se
obi[nuie[te. Cum conjectura (pe
care Wikipedia o explic\ mult
mai bine dec`t a[ putea `ncerca
eu) se num\r\ printre cele [apte
„probleme ale mileniului“ pen-
tru care Clay Institute ofer\ c`te
un milion de dolari, rezultatul
lui Perleman este crucial. ~ns\,
pentru a primi premiul solu]ia,
trebuie verificat\ [i publicat\
`ntr-un jurnal matematic, ceea
ce i-a fost indiferent lui Perelman.
La ini]iativa Institutului, a fost
analizat fiecare am\nunt, s-au
detaliat p\r]ile pe care Perelman
doar le schi]ase [i s-a concluzio-
nat c\ demonstra]ia lui este co-
rect\.

S\  fie  Hollywood...

Matematicianul s-a transformat
`n star pu]in `nainte de decerna-
rea premiilor Fields, cunoscute
drept „Nobelul matematicii“, cu
diferen]a c\ se ofer\ o dat\ la
patru ani pentru maximum patru
matematicieni `n v`rst\ de p`n\
`n 40 de ani. Ziarele l-au descris

drept noul geniu al matemati-
cii [i l-au al\turat ungurului
Paul Erdos, „matematicia-
nul c\l\tor“, [i lui Alexan-
der Grothedick, foarte anga-
jat politic, care nu a acceptat

c`teva distinc]ii [i a disp\rut f\r\
urm\ din lumea matematic\ `n
1991. Perelman a refuzat pre-
miul Fields care a fost acordat [i
altor trei matematicieni [i nu s-a
prezentat la ceremonia de la Ma-
drid. Ziarele au v\zut refuzul drept
un nou semn al genialit\]ii ma-
tematicianului care, `n stil de-a
dreptul eminescian, nu este inte-
resat de conven]iile sociale.

Un articol din „New Yorker“
explic\ mai pe larg motivele lui
Perelman, dup\ ce reporterii au
reu[it s\ `l contacteze (ceea ce a
presupus o excursie la Sankt Pe-
tersburg direct la u[a lui, dup\
ce Perelman nu a r\spuns nici la
emailuri nici la scrisori). Perel-
man `[i pune retragerea din do-
meniul matematicii pe seama
„eticii prea permisive a discipli-
nei“. ~n urma disputelor asupra
auctorit\]ii rezolv\rii unei pro-
bleme avute cu un colaborator
cu mai mul]i ani `n urm\, Perel-
man s-a hot\r`t s\ evite asemenea
incidente, izol`ndu-se. Chiar dac\
nu s-a implicat `n verificarea de-
monstra]iei sale, au ap\rut sem-
ne de `ntrebare legate de cine
trebuie s\ fie creditat pentru re-
zolvare. Articolul din „New
Yorker“ urm\re[te tocmai `ncer-
carea unui matematician de ori-
gine chinez\, Shing-Tung Yau,
s\ impun\ contribu]ia a `nc\ trei
matematicieni la demonstra]ia pro-
pus\ de Perelman (dintre care u-
nul, Richard Hamilton, a lucrat
mult la aceea[i problem\, [i Pe-
relman nu a ezitat s\ se declare
discipolul s\u; `n schimb, al]i
doi nu au f\cut dec`t s\ detalie-
ze demonstra]ia lui Perelman).
De aici intr\m `ns\ `ntr-o lume
a atribuirilor poate chiar mai
complicat\ dec`t topologia lui

Poincaré. Suficient de spus c\
Yau ar fi un personaj negativ
perfect pentru ipoteticul nostru
film hollywoodian.

...sau  film  independent

Aceea[i poveste are `ns\ [i po-
ten]ial de film independent. Nu
e nevoie dec`t de Perelman drept
personajul care locuie[te cu mama
`n Sankt Petersburg, merge des
la oper\ [i `i place s\ duc\ re-
porterii `n plimb\ri lungi prin
ora[, de doza de absurd care se
g\se[te `n mass media [i blogu-
rile ruse[ti, [i de scene filmate
neconven]ional, exploat`nd co-
nexiunea cu topologia. Absurdul
vine din felul `n care este pre-
zentat drept un geniu `n mass
media [i blogosfera ruseasc\, fiind
comparat cu Pu[kin sau cu per-
sonaje din Dostoievski, `n timp
ce pozele lui s`nt prelucrate `n
Photoshop. Totul a pornit, po-
veste[te Evgheny Morozov `n
„International Herald Tribune“,
de la un canal de televiziune ru-
sesc, care i-a aranjat un pic hai-
nele lui Perelman `ntr-o poz\
pentru a-l face s\ arate mai bine.
De aici, blogerii s-au `ntrecut `n
noi imagini pentru geniul na]ional.

Perelman devine treptat un
fel de p\pu[\ ruseasc\ a imagi-
nilor matematicienilor. De la sa-
vantul ideal c\ruia nu `i pas\ de
nimic altceva, la tocilarul care
`nvinge managerii (cum `l de-
scrie Morozov), la cel ce refuz\
valorile occidentale [i se `n-
toarce la cele ruse[ti, p`n\ la un
Salinger al matematicii, care se
retrage [i las\ faptele s\ vor-
beasc\ de la sine, dar care, `n-
cerc`nd s\ nu ajung\ o vedet\
media, exact asta devine.

pop-cultura teorie [i practic\
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LAMERICA

RoBloggers Survey revine
Carmen Holotescu (http://www.timsoft.ro/weblog/) [i Cristian Manafu
(http://manafu.blogspot.com/), de bun\ voie [i nesili]i de nimeni, au
pus m`n\ de la m`n\ [i au lucrat o lun\ pentru a realiza un chestio-
nar prin care s\ r\spund\ mai multor `ntreb\ri legate de români [i
blogurile lor. Rezultatul poate fi consultat aici: http://www.timsoft.ro/
ejournal/analiza_ro_blogosfera2006.html. Nu e de competen]a mea
s\ remarc p\r]ile bune sau rele ale a[a-intitulatei „blogosfere ro-
mâne[ti“ [i nici s\ iau la puricat rezultatele chestionarului. Îns\ `n
prezent e singurul pe care `l avem, e real, e pe bune [i prin con-
sultarea lui putem trage ni[te concluzii mai mult sau mai pu]in folo-
sitoare, `n func]ie de domeniul de interes al fiec\ruia.

Pe  scurt:

– 272 de bloggeri români au r\spuns la chestionar
– peste 51% dintre ace[tia au v`rsta cuprins\ `ntre 18 [i 25 de ani
– peste 74% dintre responden]i s`nt b\rba]i
– o medie de 55% au studii superioare, iar majoritatea (25,37%)

activeaz\ `n IT [i Telecomunica]ii
– ora[ul cu cei mai numero[i bloggeri care au [i r\spuns la ches-

tionar este Bucure[tiul, cu 151 de persoane (55,51%)
– mediile de informare preferate de ace[tia s`nt `n propor]ie de

75,73% alte blog-uri [i de 79,77% site-urile de [tiri
– cam to]i au acces la Internet acas\ (94,45%).

Multe alte detalii, grafice [i rezultate le pute]i consulta, precum am
zis, aici: http://www.timsoft.ro/ejournal/analiza_ro_blogosfera20
06.html.

Ce  se  `nt`mpl\  `ns\?

Carmen Holotescu [i Cristian Manafu au realizat un chestionar care
este numai bun de folosit drept material pentru o „sintez\“ prin ziare
pe domeniul ITC, ceea ce s-a [i ̀ nt`mplat ̀ n edi]ia din data de 5 sep-
tembrie a „Cotidianului“. Sub titlul „Via]a la blog e tot mai pros-
per\“, Cosmin Propan pune de o analiz\ proprie, inspirat\ evident
de chestionarul celor doi sus-men]iona]i, f\r\ s\ citeze sursele
sau s\ recunoasc\ meritele celor `n drept, d`nd doar urm\toarea
fraz\: „Peste jum\tate dintre bloggerii români au v`rste cuprinse
`ntre 18 [i 25 de ani, iar o cincime s`nt `ncadra]i `n grupul 26-30
de ani, s`nt primele concluzii ale unei analize intreprinse de Ro-
Bloggers `ntre 29 iulie [i 15 august...“. Restul e un bine-cunoscut
copy & paste al rezultatelor sondajului. Simplu, nu-i a[a? Mai in-
teresant, Cosmin Propan realizeaz\ la sf`r[itul analizei sale un top
autohton al blog-urilor dup\ cum urmeaz\:
1. http://pagini.com (jurnalism)
2. http://www.subiectiv.ro (personal)
3. http://www.articole.com (drept)
4. http://www.fotomagazin.ro/weblog/ (foto)
5. http://www.andressa.ro/ (personal)

Criiteriile dup\ care s-a ajuns la acest top s`nt, evident, subiective
[i mai interesant e faptul c\ pe locul cinci e plasat: http://www.
andressa.ro/, blog care, din p\cate, a fost suspendat de c\tre au-
toare, motivele fiind comentariile mali]ioase primite pe blog din par-
tea altor „fra]i de suferin]\“.

Men]ionez c\ `n momentul scrierii acestor r`nduri al]i patru
bloggeri au semnalat semi-furtul: e vorba despre Carmen Holo-
tescu, bine`n]eles (http://www.timsoft.ro/weblog), Zoso (http://www.zo-
so.ro/), Drago[ Hedelean (http://www.dragosdehelean.ro/) [i Ele-
na Coman (http://elenacoman.wordpress.com/).

{i  acum  lucruri  serioase

Eduard Koller este un român la Microsoft (dup\ cum singur m\rtu-
rise[te pe http://www.eduard.ro/). A lucrat la mai multe sisteme
de operare ale acestora, iar I.T. Morar a scris [i o relatare despre
o excursie a sa prin valea siliconului `n num\rul 8 (6 mai 2003)
al defunctei, din p\cate, reviste „Deci“. Citi]i pe: http://www.edu-
ard.ro/Press/Catavencu.jpg. Nu asta e important acum, ci faptul
c\ Eduard a[teapt\ un *asterisc (asamblat `n SUA din compo-
nente aduse din România [i Germania). Pe scurt, Eduard va de-
veni t\tic, fapt pentru care `l felicit\m. Iar *asterisc (nen\scut `nc\)
reu[e[te s\ aib\ propriul blog: http://star.koller.ro/

Citez:
„Ma voi naste pe 26 martie 2007
Este data cea mai exacta pe care o avem si coincide cu ce-

ea ce stia si mama. Aproximativ, bineinteles, fiindca atunci cand
va veni timpul voi avea grija sa le fac diverse surprize parintilor
mei – din cate am auzit, se spune ca primul bebe poate oferi
multe surprize :-). Asadar astazi am mers iarasi la doctor ca sa
ma masoare: s`nt un bebe lung de 3 centimetri si pulsul meu es-
te 176. Deja tata spune ca seman cu el, fiindca el are un puls
mare. Doctorul s-a uitat prin ecran la mine, apoi s-a uitat la tata
si a zis – Da, parca seamana cu tine! - insa eu ma intreb care or
fi fost motivele doctorului sa spuna asa ceva?! Sa revenim la
puls: doctorita de astazi a spus ca vrea sa vada un puls mai mare
de 100, dar daca este mai mare decat 150 este excelent. Ufff
sunt atat de emotionat“.

Misterele matematicii2

(Victor Jalb\)
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Privind activitatea [i ac]iunile
efectuate de Pan]iru Toadere,
vecinul meu de dedesubt, `n
data de azi. Raporteaz\
subsemnatul sub numele de
cod Cocobaderel.

Deci: ora [apte treizeci – P.T.
se scoal\ din pat, sc\rpin`ndu-se
`n (m\ scuza]i) cur, cu o ap\sare
care m\ face s\-l suspectez c\
`[i `ndeas\ `n popou ni[te mani-
feste anticomuniste. Propun o
descindere imediat\, tr\i]i!

{apte patruzeci – P.T. iese
din baie, unde a f\cut pipi, a
scuipat `n chiuvet\ [i s-a b\r-
bierit. Posibil ca b\rbieritul s\
fie o atitudine psihic\ de nega-
re, de ascundere a unor g`nduri
antisocialiste, de disociere cu
idealurile noastre. Nu tolerez.

SALAM!! Permite]i s\ ra-
portez, este opt f\r\ cinci [i P.T.
m\n`nc\ salam, deci `l doare `n
salam (m\ ierta]i) de tot ce se
`nt`mpl\. V\ spun eu, \sta tre-
buie `nchis [i torturat imediat,
`mpreun\ cu c\]eaua capitalist\
de la mezel\rie. Propun s\ fie
angajat\ so]ia mea `n locul ei.

Ora opt – subiectul p\r\se[te
locuin]a [i intru dup\ el `n lift.
M\ salut\ [i `ntoarce privirea
spre u[\. Eu `i fac repede o in-
trospec]ie cu ochiul drept [i `mi
dau seama c\ el ascunde ceva,

privirea lui de strungar be]iv pare
c\ exprim\ dispre] fa]\ de tezele
marxiste. Voi reveni.

Ora zece – P.T. sare gardul
unit\]ii [i plaseaz\ unui ]igan
treizeci de rulmen]i, pe care ia
25 de lei (nu le-am v\zut seria,
scuza]i!). Dup\ care se duce la
Bar de Zi Feroviarul [i cump\r\
dou\ jum\]i de Ochii lui Do-
brin, pe care [i le bag\ sub gea-
c\. Raportez, a zis v`nz\toarei
„mul]umesc“, iar ea „cu pl\-
cere“, expresii conspirative care
ar putea `nsemna, m\ ierta]i,
„muie PCR“ [i „subscriu“. E de
datoria mea s\ v\ informez o-
biectiv [i asta fac.

Ora doisprezece – tot atelie-
rul mecanic e beat, s\ tr\i]i!
P.T. [i-a prins un deget la strung
[i to]i colegii r`d. Faza este co-
mic\, iar cu permisiunea dvs. o
s\ r`d [i eu pu]in. Ha ha. Un e-
chipaj al ambulan]ei (raportez,
erau de fapt de-ai no[tri) a venit
[i i-a pus `n loc un deget de
plastic (microfon tip 0004173),
ca s\ poat\ relua produc]ia pa-
triei.

PS: dom. colonel, dac\ cumva
se `mpute treaba, fi]i bun [i a-
runca]i aceste nevinovate noti]e,
care nu fac r\u nim\nui, c\ nu
a[ vrea s\ dau prea multe expli-
ca]ii.

Bobi

Alex  SAVITESCU

LA LOC teleCOMANDA

Suplimentul lui JUP Bobo  [i  Bobi

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

Salut\ri din Petrila de la Ion D. S`rbu
de ION  BARBU

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

TRIMISUL  NOSTRU  SPECIAL  

Not\ informativ\

}in minte clar c`nd am c\l\torit prima
dat\ cu S\geata albastr\, pentru c\
a[a merge lumea – prima experien]\,
de orice fel, `]i r\m`ne `ntip\rit\ pe
creier. La c`t\ propagand\ i se
f\cuse, m-am bucurat `n sinea mea [i
mi-am spus: „Da, domnule, intr\m [i
noi, cu CFR-ul, `n lumea civilizat\“.
M\ a[teptam s\ m\ urc `ntr-un soi de
fulger care s\ m\ duc\ lin p`n\ la
Bucure[ti, dac\ nu `ntr-o clipit\,
m\car cu jum\tate de or\ mai repede
dec`t face un accelerat.

Aiurea! Am f\cut nou\ ore `n loc de
cele [ase cu care eram obi[nuit. Era
pe vremea necazului de la M\r\ci-

neni. „S\ [tii c\-i de la pod!“, mi-am zis [i
mi-am propus s\ m\ bucur de confortul in-
terior al S\ge]ii. ~ntr-adev\r, acesta s-a do-
vedit a fi decent. Pu]in\ lume, cur\]enie,
muzic\. Controlorul murea de plictiseal\.
Probabil c\ [i de aceea, din pl\cerea con-
versa]iei, c`nd a venit s\-mi composteze bi-
letul, m-a `ntrebat dac\ nu pot s\ i-l dau lui,
suvenir, la cobor`re. N-am putut, c\ mer-
geam pe banii firmei [i trebuia s\-l decon-

tez. Drept care s-a sup\rat pe mine [i mi-a
spus s\ duc ziarele la loc dup\ ce le citesc,
s\ nu le las aiurea pe scaunul meu, c\ le mai
trebuie [i la al]ii. Iar n-am putut, pentru c\
erau ale mele. M-am dus s\-mi cump\r o
cafea de la dozator. Am b\gat banii `n ma-
[in\, s-a auzit un h`[c`it [i o m`nu]\ de fier,
goal\, a ap\rut `n dreptul unei ]evi. Din ]eav\
s-a scurs, prin m`nu]a goal\, cafeaua. Apoi
zah\rul. Apoi s-a deschis o ferestruic\ [i
m`nu]a s-a `ndreptat c\tre mine. Evident,
goal\. N-am de lucru [i `l `ntreb pe controlor
ce se `nt`mpl\. „P\i, nu mai s`nt pahare, nu
vezi!“. Cum s\ v\d, dac\ nu scria nic\ieri,
iar `nainte de a pune banii `n dozator, m`-
nu]a era ascuns\ `n nu [tiu ce ungher. „Nu-]i
convine – a ad\ugat controlorul, sup\rat c\
l-am trezit din mo]\ial\ –, mergi cu avionul!“
M-am consolat, aprinz`ndu-mi o ]igar\.

A doua oar\ c`nd am mers cu S\geata,
dinspre Bucure[ti spre Ia[i, era super-aglo-
mera]ie. Tot de la pod. ~n ultima clip\, au
mai urcat vreo dou\zeci de cet\]eni (nu le
spun etnia, c\ iar se g\se[te cineva care s\
m\ fac\ rasist), mari [i mici, care, dup\ ce
au f\cut o chet\, au „dat dreptul“ controlo-
rului [i s-au a[ezat pe jos. Nici n-aveai pe
unde s\ te duci la baie. La baie oricum n-a-
veai ce c\uta, pentru c\ unul dintre \ia mici
sosi]i `n ultima clip\ intrase [i-[i f\cuse ne-
voile pe jos. Cineva a avut tupeul s\ se

pl`ng\ controlorului care a rezolvat situa]ia
pe loc: „Nu-]i convine, ia-]i ma[in\!“. A[
fi vrut s\-mi aprind o ]igar\, de nervi, dar
am aflat c\, `ntre timp, s-a interzis fumatul
`n S\geat\.

De-atunci am mai mers de c`teva ori cu
S\geata. Podul s-a reparat, dar nu s-a mai
revenit niciodat\ la cele [ase ore pe care le
f\cea trenul `nainte p`n\ la Bucure[ti. Cu
noroc, faci ore [apte [i ceva pe o distan]\ care,
`n Occidentul at`t de des invocat, e parcurs\
`n cel mult dou\-trei ore. Ultima oar\, c`nd
l-am `ntrebat pe controlor dac\ prind o le-
g\tur\ pe care o aveam la 25 de minute fa]\
de ora anun]at\ a sosirii, acesta a pufnit `n
r`s: „Sigur n-o prinzi!“. {i asta se `nt`mpl\
`n cel mai civilizat tren din România. Nu-i
nevoie s\ v\ povestesc eu cam cum se mer-
ge cu trenul `ntr-un personal de la noi.

De la 1 septembrie, CFR-ul a hot\r`t s\
intre cu toat\ viteza `n Europa. {i a g\sit c\
prima m\sur\ urgent\ care se impune este
„]igariada“. Amenzile piperate pentru fu-
m\tori ne vor face mai europeni, mai civili-
za]i. Cultura manelelor din tren, be]ivii care
url\ nonstop [i vomit\ pe hol, controlorii
care iau mit\, „S\ge]ile“ care merg cu 20 la
or\, `nt`rzierile nedefinite, g\rile-spelunc\
etc. – pot s\ a[tepte. Stinge]i ]ig\rile [i
a[eza]i-v\ la locurile dvs. CFR ne bag\ `n
Europa.

CFR – civiliza]ie [i cultur\ Mili]ia poporului
Niciodat\ nu mi-a fost drag Silviu Brucan, la fel cum nu `mi poate

fi aproape de inim\ nici un fost nomenclaturist. Iar asta, `n pofi-

da faptului c-am auzit o droaie de p\reri care `ncepeau cu „da,

dar e un mo[ule] simpatic, dom’le!“. Fostul lider comunist a r\mas

`ns\ `n istorie cu vorba sa celebr\, despre capacitatea de `n]ele-

gere [i `ncredere a românilor `n valorile democratice. {i, pe zi ce

trece, spusele sale din ’90 cap\t\ tot mai mult contur, de[i ar tre-

bui s\ devin\, de la un an la altul, tot mai str\vezii [i goale de

sens. Românul e, poate, printre pu]inii cet\]eni ai planetei care `]i

tr`nte[te pe mas\ o mie de argumente pentru ca s\-[i justifice

ne`ncrederea `n institu]iile statului. Românul `njur\ sistemul, ace-

la[i sistem pe care-l pl\te[te din propriul buzunar, uit`nd c\ are

posibilitatea de a-l controla, m\car `ntr-o mic\ m\sur\, [i a-i da

peste bot din patru `n patru ani. Iar ceea ce se petrece mai nou

pe canalele media `mi `nt\re[te spusele, pentru c\ românul mai

are [i capacitatea uluitoare de a-[i dezvolta o dubl\ personalitate

[i un dublu discurs: pe de o parte, trage institu]iilor care-l repre-

zint\ scuipa]i printre din]i, [i, pe de alta, se substituie acestora.

Asta se cheam\, simplu, anarhie.

~n ultima s\pt\m`n\, am asistat perplex cum unele emisiuni

de [tiri [i c`teva talk-show-uri s-au transformat `n „tribunalul po-

porului“. C`nd a explodat, joi seara, celebrul caz de corup]ie la ni-

vel `nalt de la Ia[i a fost acoperit a[a cum trebuie de absolut toate

televiziunile: transmisii `n miez de noapte, declara]ii ale celor im-

plica]i, informa]ii updatate din or\-n or\. Ce au f\cut `ns\ a doua

zi unele posturi locale [i na]ionale? Au difuzat, non[alant, vox-

pop-uri `n coada „mega-[tirii“ despre arestarea prefectului Radu

Pris\caru. Diver[i cet\]eni erau lua]i la `ntreb\ri despre „ce a f\cut

un `nalt func]ionar public“, cum am auzit la [tirile de sear\ de la

o televiziune local\. „Boborul“ `[i d\dea cu p\rerea despre toat\

povestea, `i condamna pe cei aresta]i. Am auzit emise opinii [i

sentin]e la ora la care cei patru re]inu]i nici m\car nu fuseser\ a-

resta]i pentru 29 de zile. Cele v\zute mi-au amintit ([tiu c\ exa-

gerez, dar nici departe de adev\r nu st\ treaba) de execu]iile pu-

blice din Afganistanul controlat de talibani. De[i nici o instan]\ nu

se pronun]ase asupra vinov\]iei celor implica]i, unele canale TV

adoptaser\ deja discursul de dup\ aflarea sentin]ei. Nu vreau s\

crede]i c\ m\ situez de partea acuza]ilor, pur [i simplu nu cred c\

`ntr-un stat democratic trebuie s\ se afle loc pentru asemenea a[a-

zise demersuri jurnalistice, aflate la grani]a eticii [i deontologiei.

Scandalul de la Ia[i nu este singular `n ]\ri[oara noastr\ mic\

[i vioaie. E doar o mostr\ din mentalul colectiv, care arunc\ mai

`nt`i cu pietre [i abia apoi se g`nde[te dac\ a procedat cum tre-

buie. Un exemplu similar este cel pe care l-am `nt`lnit `ntr-una dintre

emisiunile lui Robert Turcescu de la Realitatea, `n care invitat\ era

Lavinia {andru. Distinsa domni[oar\ vorbea, evident, despre dosa-

riada fo[tilor colaboratori ai Securit\]ii. La un moment dat, `ntreba-

t\ de moderator cine ar trebui s\ se ocupe de sentin]ele date de

CNSAS (pentru c\ deputatul blamase p`n\ atunci activitatea Co-

legiului), Lavinia {andru a slobozit suav urm\toarea fraz\, pe care

o redau din memorie: „Noi, domnule, noi, eu, dumneavoastr\, presa!“.

Am r\mas prostit auzind vorbele astea din gura unui personaj

care `mi e mie mai apropiat ca v`rst\ dec`t celor crescu]i [i for-

ma]i `ntr-un sistem opresiv. {i a c\rui atitudine `mi explic\, `nc\ o

dat\, de ce a fost posibil\ la noi o atrocitate ca Experimentul Pite[ti.



Nu [tiu dac\ este normal s\
`ncep a[a o cronic\ literar\,
`ns\ trebuie s\ spun c\, dup\
ce am terminat Posibilitatea
unei insule, n-am

mai fost om c`teva zile. Este,
cred, cea mai zguduitoare carte
pe care am citit-o `n ultimii
ani... Nu m\ a[teptam la reac]ia

asta, fiind
preg\tit
pentru un
e[ec

penibil. Credeam c\ dac\
Houellebecq va continua s\
exploateze deja prea
cunoscutele sale teme din
Extinderea domeniului luptei,
Platforma [i Particulele
elementare, va reu[i s\
plictiseasc\ pe toat\ lumea.

Bogdan-Alexandru
St\nescu

De fapt, a[a cum
scria o tip\ pe un a-
numit forum, eram

[i eu preg\tit s\ num\r fe-
la]iile [i masturb\rile din
noul roman al lui Mon-
sieur H., convins c\ alt e-
fort nu mai merit\. Dar,
iat\, cel pu]in `n ceea ce
m\ prive[te, c\ scriitorul
francez exilat `n Irlanda a
reu[it s\ mearg\ pe ace-
ea[i linie, s\ for]eze abso-
lut toate limitele [i s\ ridi-
ce un templu excesului,
`n cel mai pur mod sadi-
an. ~n cartea asta a extins
`ntr-adev\r domeniul lup-
tei `ntr-o zon\ ̀ n care nu-l
po]i urma f\r\ s\ `nnebu-
ne[ti.

Particulele  elementare
la  puterea  ]]
Dac\ `n Particule... g`n-
direa lui Houellebecq se
dezvolta dihotomic, am-
fibologia Michel (asexu-
atul, ra]iunea eminamen-
te pesimist\ [i lucid\) –
Bruno (suprasexuatul,
sentimentalul, la[ul, `n
fine, mult-prea-umanul)
merg`nd `n paralel p`n\
la `nt`lnirea `n infinitul
apocalipsei post-uma-

ne, `n Posibilitatea unei insule
g\sim acest mecanism `ntrupat
`ntr-un comediant, `ntr-un m\s-
c\rici filosof. Bufonul, simbol
al melancoliei, al g`ndirii [i sen-
sibilit\]ii manieriste (c\ci ce alt-
ceva este Curteanul, posesor al
maniera, ascu]imea [i stilul
concettist, dar [i al profundei
triste]i cauzate de atrabil\?),
este aici purt\torul de cuv`nt al
trecutului [i viitorului `n acela[i
timp. Al prezentului, pentru c\
Houellebecq duce la paroxism
critica sa social\, critica la a-
dresa omului modern, pl`ngerea
sa pus\ la picioarele b\tr`ne]ii,
]ip\tul s\u `mpotriva consumis-
mului, al liberalismului anilor
’50-’60, al cultului tinere]ii etc.
Al viitorului, pentru c\ memo-
riile sale s`nt citite de „izotopii“
viitorului (dac\ naratorul me-
moriilor este Daniel 1, ele vor fi
citite – `ntru `nv\]are [i preluare
a memoriei – de c\tre izotopii
post-umani Daniel 20, 21 etc.).
Astfel, lan]ul nu se rupe, iar ne-
murirea se afl\ la picioarele
noastre, o nemurire fad\, asexu-
at\, lipsit\ de pofte, pasiuni,
cam de tot ce ne ghideaz\ `n
via]\ [i ne poate distruge (cum o
[i face, de altfel, `n majoritatea
cazurilor).

Romanul ar putea fi citit fie
a[a, contrapunctic, fie ca o `n-
l\n]uire de eseuri `ntr-o poveste-
cadru. Povestea lui Daniel uma-
nul nu este mult diferit\ de cea

Profesorul Nicolae M\rgineanu a fost unul dintre reprezentan]ii importan]i ai [colii române[ti de psiho-
logie `n perioada interbelic\ [i de dup\ r\zboi, `n pofida celor 16 ani de deten]ie comunist\. S`nt prezen-
tate activitatea sa `n cadrul asocia]iilor Amicii Americii [i Româno-American\ din Ardeal `n perioada
1945-1947, declara]ii [i interogatorii semnate de el `n timpul anchetelor din beciurile Siguran]ei, ulterior
ale Securit\]ii, [i procesul Marii Finan]e (27 octombrie-2 noiembrie 1948), `n urma c\ruia a fost con-
damnat la 25 de ani de munc\ silnic\. De asemenea, volumul cuprinde o biografie a fratelui s\u, Petru,
ucis de Securitate, m\rturii [i documente din arhiva CNSAS privind consecin]ele condamn\rii politice
[i metodele represive utilizate de Securitate asupra so]iei [i copiilor lui Nicolae M\rgineanu. S`nt docu-
mente cutremur\toare, menite s\ completeze informa]iile despre modul cum un regim cu porniri crimi-
nale a ac]ionat `mpotriva acelor intelectuali care au refuzat s\ colaboreze cu reprezentan]ii s\i.

Din cuprins: Nicolae M\rgineanu, un model de performan]\ profesional\ [i uman\ • Nicolae M\rgineanu
[i psihologia suferin]ei `n temni]ele comuniste. Textele deten]iei • Din documentele rezisten]ei antico-
muniste. Petru [i Eugen M\rgineanu • Al doilea cerc al suferin]ei. Familia profesorului M\rgineanu: meta-
morfozele supravie]uirii • Documente-facsimil [i fotografii

Nicolae M\rgineanu. Un psiholog `n temni]ele comuniste. Documente preluate din arhiva CNSAS,
edi]ie `ngrijit\ de Cristina Anisescu, prefa]\ de Adrian Neculau, colec]ia „Document“,
Editura Polirom, 488 de pagini, 32.95 RON
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carte printre r`nduri

abbsurdica (11:26:33): :D

hobbitul (11:26:42): Iar shergi... tu eshti sadica...

hobbitul (11:26:57): Ce, ba, ce rinjeshti la mine?

abbsurdica (11:27:04): da, sterg si scriu si sterg si scriu

hobbitul (11:27:24): Da scrie mai mare, ca de abia vad...

hobbitul (11:27:54): da scrie mai mare!
abbsurdica (11:28:01): Pot sa va-ntreb ceva?

hobbitul (11:28:14): Da

abbsurdica (11:29:02): Vine unu’ din Iashi in Bucuresti,

da’ dup-aia se-ntoarce-n Iashi

abbsurdica (11:29:38): pot sa va trimit ceva
misto prin el?

hobbitul (11:29:47): X-(
hobbitul (11:30:05): Ce

abbsurdica (11:30:07): sa v-aduca ceva
misto de la mine

abbsurdica (11:30:13): secret

hobbitul (11:30:13): Ce, ba?

abbsurdica (11:30:21): nu pisicu’

hobbitul (11:30:26): Ba, sa nu ma trezesc
cu SS!!!

abbsurdica (11:30:30): nunu
hobbitul (11:30:37): Daaaaaaaaaa..............
vreau.................
abbsurdica (11:30:40): ok
hobbitul (11:31:00): Da cind vine inapoi....

abbsurdica (11:31:21): dupa revelion
hobbitul (11:31:29): Sa-i dai nuarul de mob
shi de fix...
abbsurdica (11:31:39): la-nceputu’ lu’ ianua-
rie
hobbitul (11:31:41): numarul
hobbitul (11:32:09): da, sa ma sune...shi
sa repete pina ma gaseshte...
abbsurdica (11:32:39): ii spun, numa’ sa-l
prind 
hobbitul (11:33:15): pai prinde-l...
abbsurdica (11:34:11): :-SS Altzi colindatori
infricoshatori!!!!
hobbitul (11:34:49): Tu nu priemeshti pe
nici unul?
abbsurdica (11:35:14): Ba da, pe aia care nu-s inspaimintatori

hobbitul (11:35:33): Da de unde shtii ca sint inspaimintatori?

abbsurdica (11:36:12):  Aud  ca vorbesc cu „pula“ si urla si-

njura

hobbitul (11:36:33): Vai......... vb cu pula? cum reushesc?

abbsurdica (11:37:07): nu cu pula. vorbesc cu „pula“

hobbitul (11:37:51): bine... m-ai facut sa rid de unul singur... in

hohote...

abbsurdica (11:38:06): #-o

hobbitul (11:38:27): Ce? las ca e bine ca rid...

abbsurdica (11:38:32): da

hobbitul (11:38:46): ia vezi cu ce mai vb aia!

abbsurdica (11:38:51): io suflam ushurata c-am facut si io ce-

va... dragutz

hobbitul (11:39:26): Pai e dragutz... mai ride sufletul in mine...

SEMNAL

hobbitul@yahoo.com:  Emil  BRUMARU
abbsurdica@yahoo.com:  Ada  MILEA

HOBBITUL  &  ABBSURDICA Sf`r[itul pove[tii
Cine, dintre noi, merit\ via]a ve[nic\? 

Michel Houellebecq, Posibilitatea unei insule

traducere din limba francez\ [i note de Emanoil Marcu,
colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 2006



Romanul, considerat de James Joyce o
capodoper\ [i primind girul entuziast al
lui Eugenio Montale, a avut un rol hot\r`-
tor `n reconsiderarea pozi]iei lui Svevo `n
peisajul cultural italian [i european. Con-
temporan cu marile opere ale modernit\]ii
literare (~n c\utarea timpului pierdut, Ulise,
Muntele vr\jit), el prezint\, sub forma unei
relat\ri simultan mistificatoare [i demisti-
ficatoare, `n care insuficien]a [i excesul co-
exist\, iar tragismul este minat de o ironie
necru]\toare, tribula]iile unui protagonist
din familia (anti)eroilor lui Kafka [i Musil,
chinuit de sentimente [i dorin]e contradic-
torii, prad\ unei iner]ii f\r\ sc\pare (pe
care `ncearc\ s\ o compenseze prin con-
struirea unui e[afodaj elaborat de explica]ii [i justific\ri), suferind
`n permanen]\ de boli `nchipuite, de vini imaginare [i de o incapa-
citate cronic\ de a-[i respecta hot\r`rile sau promisiunile.

Italo Svevo, Con[tiin]a lui Zeno, traducere din limba italian\
[i note de Constan]a T\n\sescu, postfa]\ de Bogdan-Alexandru
St\nescu, colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom,
560 de pagini, 32.95 RON

Na]iunile europene nu au pierdut ocazia s\ se pun\ `n cea mai
bun\ lumin\ prin propria cultur\, investind pe termen lung `n diplo-
ma]ia cultural\. Respectul pentru alteritate, schimburile culturale,
integrarea diploma]iei culturale `n cursurile ministerelor afacerilor
externe, la toate nivelurile, crearea de biblioteci [i libr\rii „europe-
ne“, cursurile de limbi str\ine, programele [i workshop-urile educa-
]ionale etc., toate acestea au deschis pentru diploma]i posibilit\]i
de dialog, au fost un mod de a ob]ine apreciere `n ]ara-gazd\, de

a crea flexibilitate [i `n]elegere `n spiritul
acelei Europe kantian-pa[nice (dedicate
ra]iunii, eticii, filosofiei morale) despre care
vorbea Habermas. Diploma]ia european\
a pus `n valoare poliglotismul specific conti-
nentului [i a reu[it s\ afirme `n lume pro-
iectul european, purt\torul unui mesaj is-
toric, al artei de a `mp\ca [i de a crea o
convie]uire armonioas\ acolo unde fuse-
se mo[tenit\ discordia.

Grete Tartler, Identitate european\,
colec]ia „Critic\ / Eseuri“, Editura
Cartea Româneasc\, 248 de pagini,
19.85 RON

a lui Bruno, din Particule...:
dac\ acolo, `ns\, [ansa final\ (a
dragostei) e `nl\turat\ de inter-
ven]ia unui accident (cam ca `n
Platforma, numai c\ aici este
vorba despre un cancer), `n Posi-
bilitatea unei insule Houellebecq
devine de-a dreptul sadic `n ceea
ce prive[te analiza b\tr`ne]ii [i a
sentimentului iubirii: iubirea
`ntre dou\ animale umane nu este
posibil\ `n absen]a atrac]iei sexu-
ale: atrac]ie care, inevitabil, dis-
pare. Cum, `n cazul unei iubiri
adev\rate? Prin `mb\tr`nirea fe-
meii. Cinic, nu-i a[a? Sau ade-
v\rat?

Am de ad\ugat aici un lucru
pu]in ciudat pentru p\rerea ge-
neral\ `n leg\tur\ cu Houelle-
becq: nu cunosc scriitor mai
dedicat femeii. Nu cunosc scrii-
tor care s\ adore femeia, `n toa-
te aspectele ei. Lua]i fiecare
personaj masculin din romanele
lui Mr. H.: dac\ apare, `n goa-
na inexorabil\ spre declin, moar-
te, sinucidere, a personajelor sa-
le masculine, vreun moment se-
nin, vreo pat\ de culoare, atunci
acestea se datoreaz\ iubirii. ~n
Particule..., at`t Bruno, c`t [i
Michel cel lipsit de sentimente
sau dorin]\ trec pe l`ng\ fericire
datorit\ unor femei capabile de
d\ruire total\. ~n Posibilitatea...,
tema reapare, dublat\, dac\ nu
triplat\, `ns\ boala nu mai inter-
vine ca un anti-Deux ex machina:
H. a devenit super-cinic. Lipsa
dorin]ei `n contact cu `mb\tr`ni-
rea unuia dintre parteneri exclu-
de „eternitatea“ fericirii. Lucru
ce nu exclude fericirea de scurt\
durat\, singura accesibil\ omului.

Este  posibil\  insula?

Ei, aici vreau s\ ajung la alt\ i-
dee (recunosc c\ nu am citit
foarte multe cronici despre
Houellebecq, drept care trom-
petez aceste idei ca pe mari des-
coperiri): dac\ exist\ un scrii-
tor care s\ fi parcurs aceea[i cale

cu H., acela e Tournier. Perso-
najele lui H. s`nt c\pc\uni, lu-
mea p`rjolit\ a lui H. este imen-
sa groap\ de gunoi `n care un
personaj de-al lui Tournier `[i
pierde via]a devorat de [obolani.
C\pc\unul pedofil al lui Tournier,
din Regele arinilor, poate fi ori-
care dintre personajele masculi-
ne ale lui Tournier. Drumurile
lor se despart abia atunci c`nd
intervine elementul feminin `n
poveste: Daniel, Bruno, Michel
s`nt ni[te pesimi[ti lucizi, cu
toate astea s`nt oameni „ro[i“
de lipsa dragostei. La fel va fi [i
izotopul Daniel 25, cel care rupe
t\cerea [i izolarea aseptic\ ce a-
sigur\ perpetuarea speciei `ntru
nemurire. C\utarea sa nu este
altceva dec`t goana dup\ comu-
nitatea semenilor r\zvr\ti]i `m-
potriva nemuririi. C\utare ce se

finaliza `n izolare total\, `ns\
`ntr-un ]inut lunar, `n b\l]i ce-i
ofer\ destule elemente nutritive
pentru a o mai duce a[a, `n
b\l\ceal\ lunar\ ([i lunatic\)
`nc\ vreo 60-70 de ani. Iar res-
tul e t\cere... Asta nu v\ amin-
te[te de Robinsonul lui Tournier,
cel c\zut `n mirajul toxic al b\l-
]ilor de n\mol?

„~mi r\m`neau probabil [ai-
zeci de ani de tr\it; mai mult de
dou\zeci de mii de zile, care a-
veau s\ fie identice. Voi evita s\
g`ndesc, la fel cum voi evita su-
ferin]a. Pericolele vie]ii erau `n
urma mea, departe; acum in-
trasem `ntr-un spa]iu senin din
care doar procesul letal avea s\
m\ scoat\.

M\ sc\ldam `ndelung sub lu-
mina soarelui ori a stelelor [i nu
sim]eam nimic altceva dec`t o

u[oar\ senza]ie obscur\ [i nutri-
tiv\. Fericirea nu era un orizont
posibil. Lumea tr\dase. Trupul
meu `mi apar]inea doar pentru
un scurt r\stimp; nu voi atinge
niciodat\ scopul propus. Viito-
rul era gol; viitorul era munte-
le. Visele mele erau populate cu
prezen]e emotive. Eram, nu mai
eram. Via]a era real\.“

Da, ca de obicei, concluzia
lui Houellebecq este [i nu este
pesimist\. Mai important e c\
nu v\d (iar\[i, Dumnezeule!!!)
o continuare a acestui drum.
Cred c\, de data asta, Mr. H. a
dat totul din el. A dat un roman
epuizant, deprimant, un roman
lucid, o carte care spune mai mult
despre lumea `n care avem ghi-
nionul s\ tr\im dec`t orice stu-
diu sociologic.

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

TELENOVELA  NOVA

interviu

printre r`nduri carte
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Un mire f\r\ c\p\t`i
(cap.  XLI)

Dragi cititori [i cititoare,
de c`nd n-a]i mai (re)citit, oare,
sau vizionat pe p`nz\ ori
pe sticl\, piesa-n care nori
fune[ti apas\ Danemarca?...
Oricum, de n-a]i uitat remarca
lui Hamlet, cum c\ ce-a r\mas
`n cuhnie, de la parastas,
a fost m`ncat, dup\ vreo lun\,
la nunta dintre maica-i bun\
[i fratricidul unchi al s\u,
curvar destoinic [i m`nc\u, –
ve]i reg\si aceea[i scen\,
`ns\ pe dos, dar tot obscen\,-n
secven]a f\r\ mire, na[,
mireas\,-n care cei r\ma[i
`n via]\ [i `n libertate,
mai tinerei sau `n etate,
mai singuratici sau perechi,
se-nfrupt\ zdrav\n la priveghi
cu ce urmau s\ se `nfrupte
spre finea nun]ii `ntrerupte
de nedoritul incident, –
nu, `ns\, f\r\ precedent,
c\ci uite-a[a un vraf s-ar str`nge
de cununii sc\ldate-n s`nge,
f\r\ s\ intre,-n acest vraf,
[i s`ngele de pe cear[af,
de-o masl\ tot mai mohor`t\,
care, la r`ndu-i, `nt\r`t\.

Doris  MIRONESCU

LECTURI ~NTRERUPTE Dostoievski blog
Nu cu mult timp `n urm\, „Jurnalul intim“
pe Internet al lui Florin L\z\rescu, `nceput
`n 2003 ca un gest de frond\ fa]\ de
izolarea arogant\ a diaristului generic, a
fost declarat `n mod oficial blog. Dan Sociu
[i-a `nceput [i el, de c`teva zile, blogul
„Urbancolia“ la http://x.ablog.ro/. Cel mai
recent, Lucian Dan Teodorovici s-a mutat
online cu o pagin\ de `nsemn\ri
dinamoviste ([i totu[i: Hai, Laminorul!).

Cum se vede, scriitorii se apuc\ de
scris blog, trec`nd, cu arme [i bagaje,
`n tab\ra „jurnalismului online“, e-

vident, cu un amb`] superior, caracteristic
profesiei. ~n aceste condi]ii, `ncep s\ cred
c\ timpul e copt ca s\ trecem la preistoria
problemei. {i, cum Dostoievski este tat\l nos-
tru, al tuturor, se cade s\ `ncepem de la el [i
de la Jurnalul de scriitor publicat de acesta
`ntre 1873 [i 1881 la Petersburg. Din cauza
condi]iilor meteorologice, jurnalul s\u n-a
putut ap\rea pe Internet [i a trebuit s\-[i g\-
seasc\ mediul ̀ ntr-un ziar local, pe care pres-
tigiul scriitorului l-a ridicat la o cot\ feno-
menal\, mult peste ceea ce sperase proprie-
tarul, un oarecare prin] Me[cerski.

~n s\pt\m`nalul „Grajdanin“ („Cet\]ea-
nul“), Dostoievski [i-a publicat, la `nceput

`n fiecare num\r, apoi `ntr-un supliment edi-
tat separat, impresii despre via]a ruseasc\.
Evenimentele comentate de el s`nt c`nd u-
ria[e (r\zboiul cu turcii, apari]ia Annei Kare-
nina, o comemorare a lui Pu[kin), c`nd foarte
m\runte (o c\l\torie cu trenul, o plimbare
prin ora[, limbajul obscen al muncitorilor `n
construc]ii din Petersburg), dar niciodat\
nesemnificative. Un proces legat de maltra-
tarea unui copil de c\tre tat\l s\u devine
ocazia pentru analiza sufletului rusesc, a bu-
nei-cuviin]e populare, a ideii na]ionale, `n
ultim\ instan]\. Un bal de Cr\ciun prileju-
ie[te revela]ii despre caracterul copiilor, ne-
format `nc\, dar tr\d`nd deja semnele vicii-
lor viitoare: „Dezinvoltura celor mai mari
avea [i ceva impertinent. Se `n]elege, cei
mai dezinvol]i [i mai veseli erau cei care `n
viitor vor `ngro[a r`ndurile mediocrit\]ilor
lipsite de talent, dar asta-i de-acum o regul\
general\: mediocritatea este totdeauna dezin-
volt\, at`t la copii, c`t [i la p\rin]i“.

~n Jurnal, Dostoievski pozeaz\ `n scrii-
tor balzacian, `n creator de realit\]i, `n con-
curent al st\rii civile: „~mi place, plim-
b`ndu-m\ pe str\zi, s\ m\ uit cu aten]ie la
unii trec\tori absolut necunoscu]i, s\ le stu-
diez chipurile [i s\ `ncerc s\ ghicesc cine
s`nt, cum tr\iesc, cu ce se ocup\ [i ce-i in-

tereseaz\ `ndeosebi `n aceast\ clip\“. Por-
nind de la un simplu gest v\zut pe strad\ –
un b\ie]el ag\]`ndu-se cu bra]ul de g`tul
unui b\rbat –, el `[i imagineaz\ o istorie
`ntreag\: cei doi s`nt tat\ [i fiu, mama ab-
sent\ fiind decedat\ recent, [i anume de of-
tic\. Ei se `ntorc dintr-o vizit\ duminical\ la
o rud\ de-a mamei, c\s\torit\ cu un sub-
ofi]er din mahalaua V`borg. Discu]ia, `[i ima-
gineaz\ romancierul, a fost st`njenitoare, cu
mari pauze de lini[te, cu glume penibile din
partea subofi]erului [i o `ntrerupere oportu-
n\ din partea b\ie]elului, care, intimidat, a
vrut la baie. O mic\ demonstra]ie de for]\,
o `ncordare a mu[chilor epici, dovad\ c\ scri-
itorul st\ la p`nd\.

Las la o parte politica „panslavist\“, ade-
sea revolt\toare prin reac]ionarismul ei, a
gazet\riei lui Dostoievski, pentru a sublinia
mul]imea faptelor m\runte din acest blog a-
vant la lettre. Autorul nu se simte mereu o
„con[tiin]\“, chiar dac\ adesea face apel la
sentimentele na]ionale. Abia atunci c`nd `[i
asum\ fascinantele idiosincrazii, apar pro-
zele sale hr\nite din materia Jurnalului: Bo-
bul, Sfioasa, Visul unui om ridicol. De la
statutul de zgur\ a creativit\]ii, jurnalul se trans-
form\, pe nesim]ite, `n crea]ie. Probabil c\
acesta e drumul. Oare ce zic scriitorii?



Ce s-a `nt`mplat cu Centrul Na]ional al
Dansului din ianuarie p`n\ acum?

S-au `nt`mplat foarte multe lucruri. Au tre-
cut opt luni, dar parc\ ar fi trecut doi ani.
Am pornit de la zero. Aveam `n primul r`nd
nevoie de o echip\! Eram doar c`]iva oa-
meni `n ianuarie, nu aveam coordonator de
proiecte, nu aveam secretar literar, nu exis-
ta director artistic. Asta a fost prima ches-
tie: s\ l\rgesc echipa, s\ angajez oameni
care s\ lucreze pentru institu]ia asta. {i e
greu, pentru c\ nu s`nt oameni forma]i `n
zona asta, care s\ `n]eleag\ fenomenul. E
mai greu.

Unde s`nt speciali[tii?

Nu s`nt. Dar, dac\ m\ g`ndesc bine, cred c\
e aceea[i problem\ `n toate domeniile cultu-
rale. Cine e directorul unui centru de dans?
Nu un manager, ci un artist. Nu e OK, zic
eu. Pentru c\ noi
am f\cut tot. {i
c`nd spun
noi, m\ re-
fer la cole-
gii mei de
genera]ie.
Noi am venit
pe un teren
gol. Bine, nu-i
`nvinuim 

neap\rat pe ceilal]i pentru c\ a fost a[a, dar
a trebuit s\ ne invent\m contextul, a trebuit
s\ fim [i arti[ti, [i administratori, [i mana-
geri, [i propriii agen]i de PR, a trebuit s\ in-
vent\m totul, practic. Noi am f\cut lobby,
am purtat toate demersurile cu politicieni, de
ani de zile batem la u[i pentru acest centru.

Dar de ce a fost at`t de complicat\
`nfiin]area CND?

Atunci c`nd nu ai nimic, prima chestie care
apare e revendicat\. Oamenii o doresc, au a[-
tept\ri foarte mari [i o vor plasat\ `ntr-o
anumit\ zon\. E clar, fiecare are interese,
nu neap\rat meschine, ci avem afinit\]i,
avem gusturi diferite, s`ntem cu to]ii subiec-
tivi [i normal c\ dorim ca lucrul acela s\ se
duc\ `ntr-o direc]ie anume. {i atunci, de aici
au ie[it ciocnirile. Noi vedeam un spa]iu
mai deschis, care s\ nu fie `ntr-o direc]ie
impus\, ci s\ lase loc individului s\ vin\ s\
performeze. Acesta a fost unul dintre moti-
vele pentru care am cerut s\ existe nu numai
proiectele organizate – a[a-numitele proiecte
minimale anuale, pe care orice institu]ie pu-
blic\ le are –, ci anual organiz\m acele dou\
selec]ii de proiecte. Tocmai ca s\ d\m voie
oamenilor s\ fac\ proiectele a[a cum vor ei,
cum le doresc. Altfel e u[or: centrul, sin-
gura institu]ie, devine imediat un pol de pu-

tere, se instaleaz\, d\ direc]ii [i gata!
Cum e acum, mi se pare mult mai

echilibrat. Prin proiectele noastre
avem o direc]ie a[a cum conside-
r\m noi necesar, dar s`nt [i
proiectele venite din afar\.
A[a e mai s\n\tos, e igienic.

A avut loc o selec]ie chiar
acum, `n august.

Da, [apte au c`[tigat, u-
nul a fost respins [i a-
cum s`nt `n curs de rea-
lizare.

Cum a decurs rela]ia cu Ministerul

Culturii, av`nd `n vedere conflictul

de anul trecut?

Rela]ia cu Ministerul Culturii a decurs foarte
bine. Eu nu m\ a[teptam. Sincer, am avut
temeri c\ o s\ fiu [icanat, c\ o s\ fiu `mpie-
dicat pe ici, pe colo. Nu. Ceea ce am cerut
pentru anul \sta mi s-a dat, rela]ia a fost
foarte civilizat\, n-am avut probleme.

Ce ai reu[it s\ `ndepline[ti din

„promisiunile tale electorale“?

Fiind din interiorul echipei – aici, la CND,
am fost consultant artistic – [tiam foarte bine
cum merg lucrurile. Practic s`nt cel care a
intrat cu cheia aici, al\turi de directorul inte-
rimar de atunci, domnul Tugearu. {tiam fie-
care detaliu, exact ce lipse[te. {i atunci am
avut atuuri fa]\ de persoanele care au venit
din afar\, la concurs (pentru ocuparea
postului de director al CND – n.r.). Proiec-
tul meu de management prevedea foarte pre-
cis `n mare parte chestii organizatorice. Din
p\cate, predominau, pentru c\ s`nt foarte
multe nevoi `n acest spa]iu. ~nainte de a
ajunge la un plan superior. N-aveam o mas\
aici, n-aveam echipament deloc, a trebuit s\
repar\m [i acoperi[ul, erau doar ni[te s\li
goale. Am `nceput s\ amenaj\m studiourile,
asta era o prioritate, altfel nu aveai unde s\
lucrezi, s\ repe]i, s\ se creeze spectacole.
Am f\cut o gr\mad\ de lucruri de care nu
`mi mai vine s\ pomenesc, am cump\rat
mobilier, calculatoare... lucruri absolut de
bun-sim], practic nu trebuie s\ fii manager ca
s\ `]i dai seama care e ordinea priorit\]ilor.

O mare provocare a fost s\ achizi]ion\m
covoare profesionale de dans, cum nu exist\
`n ]ara asta. Nu ca o preten]ie nem\surat\,
s\ ne lu\m nasul pe sus. Dar chiar era nevoie,
pentru c\ noi avem aici podele de beton. ~n
mod normal, trebuia s\ facem nu [tiu ce

scen\, platform\ de lemn, peste care s\ ve-
nim cu nu [tiu ce. A[a c\ solu]ia asta a fost
mult mai eficient\: s\ achizi]ion\m ni[te
covoare speciale de la o firm\ din Occident,
practic unicul produc\tor din lume, care se
pun direct pe beton, astfel `nc`t s\ nu mai fie
nevoie de alte investi]ii. ~n str\in\tate s`nt
ni[te lucruri banale, dar la noi nu exist\.

Ce nu s-a f\cut p`n\ `n prezent?

~n proiectul de management, eu mi-am pro-
pus ca `n luna octombrie, anul acesta, s\ fa-
cem o lansare oficial\ a centrului. Asta pre-
supunea amenajarea S\lii Ronde, s\ devin\
sal\ de spectacole. E o sal\ foarte frumoas\,
cu o capacitate de 150 de locuri, adic\ at`t
c`t vrem noi, pentru c\ nu ne trebuie Sala
Palatului. Acolo s`nt probleme tehnice foarte
mari, acustica e foarte proast\, are un ecou,
nu este instala]ie de sunet, nu s`nt nici m\-
car prize ca lumea, acum s`nt de astea de uz
casnic, nu avem reflectoare. S`nt mai mul]i
pa[i [i e ceva mai complicat dec`t mi-am
imaginat. Trebuie s\ mai instal\m o schel\,
dar nu am primit `nc\ bani. Am cerut [i
sper s\ ni se aprobe, deoarece asta ne-ar fa-
ce s\ trecem pe un plan ceva mai profesio-
nist. Pentru c\ la nivelul la care s`ntem
acum, improviz\m foarte mult tehnic. Ceea
ce nu e permis `ntr-o institu]ie profesionist\,
gazd\ de spectacole. Dar, nu cred c\ reu[im
s\ termin\m p`n\ `n octombrie.

De unde vin banii?

De la MCC, care sper s\ aprobe cererea
noastr\. Schela, fiind de aluminiu, face cam
un miliard [i jum\tate. Apoi, la „Electrica“
am pl\tit peste 700 de milioane doar pentru
`mbun\t\]iri. Dar e o sal\ de spectacole [i
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interviu `ntrebarea moarte n-are
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REPERE:

De ce ]i-ai ales un birou `ntr-o debara?

Pentru c\ nu vreau s\ m\ instalez. Nu `mi trebuie un birou luxos, nu `mi
trebuie nu [tiu ce. Dac\ am calculator, Internet [i o imprimant\, e suficient. Nu
cred c\ dac\ v\d ]evile [i dac\ nu e parchet pe jos, lucrez mai prost. Apoi, e `n

spiritul meu s\ nu m\ a[ez. {i [tiu bine c\ nu o s\ r\m`n `n pozi]ia asta, mi-e
foarte clar. Nu vreau. De[i, cine [tie, poate peste cinci ani o s\ vii la mine [i eu
nu o s\ mai vreau s\ plec (r`de ). Nu vreau s\ fiu cool, eu nu consider c\ e ceva
at`t de ie[it din comun s\ stau aici. E `n spiritul meu s\ lucrez a[a. Numai la
noi exist\ tendin]a asta a directorilor s\ `[i fac\ birouri de lux. ~n str\in\tate,
am v\zut mul]i directori care stau `n `nc\peri nepreten]ioase [i fac proiecte

de bubuie lumea.

~n decembrie 2005, dup\ o „lupt\“ de circa dou\
s\pt\m`ni, t`n\rul coregraf Mihai Mihalcea a reu[it s\
c`[tige [efia Centrului Na]ional al Dansului (CND).
Acesta contestase faptul c\ Ministerul Culturii [i
Cultelor (MCC) a am`nat concursul pentru postul de
director al CND cu numai o zi `naintea desf\[ur\rii sale,
motiv`nd modific\ri de ultim moment `n regulamentul
de concurs [i `n cel de func]ionare a centrului, „la
cererea unor membri ai breslei“. Mihalcea [i
sus]in\torii s\i au considerat c\ `n spatele acestor
„manevre oculte“ se afl\ un grup de coregrafi, `n frunte
cu Sergiu Anghel [i Liliana Iorgulescu, so]ia ministrului
Adrian Iorgulescu, care dorea s\ acapareze [i aceast\

institu]ie a dansatorilor independen]i. Contestatarii au
afirmat c\, de fapt, am`narea [i modific\rile au fost
menite a-i face loc Anei-Maria Munteanu, fost\
directoare a Teatrului de Operet\ „Oleg Danovschi“ din
Constan]a [i apropiat\ a lui Sergiu Anghel.

De atunci au trecut opt luni, au fost acordate sume
pentru proiecte `n urma a dou\ sesiuni de finan]are,
s-au pus bazele „CorpoRealit\]ilor“, s-a s\rb\torit `n
spa]iul de la Na]ionalul Bucure[ti pentru prima dat\
Ziua Mondial\ a Dansului. Iar directorul se mul]ume[te
cu biroul s\u instalat `ntr-o debara. Ca s\ nu uite de
unde a pornit.

Interviu realizat de R. Chiru]\
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„Oamenilor li se pare suspect
dac\ spui dans contemporan“
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trebuie adus\ la parametri profesioni[ti.
Cumva trebuie s\ fiu ajutat, pentru c\ dup\
aia nu mi se poate imputa c\ nu am realizat
parametrii.

Ce s-a f\cut pe latura artistic\?

A[ spune c\ aici s-a f\cut cel mai mult, pen-
tru c\ a existat poten]ial. Oamenii prezentau
spectacolele `n str\in\tate, dar aici nicio-
dat\. {i `ncet-`ncet am `nceput s\ str`ngem
acele produc]ii. Dar a existat o solu]ie de
compromis – ele n-au fost niciodat\ prezen-
tate `ntr-un cadru profesionist, acea scen\
cu lumini, cu decor. Pentru c\ nu exist\ a[a
ceva, deocamdat\. {i atunci le-am numit
mai degrab\ prezent\ri publice, dec`t spec-
tacole. Pentru c\ nu au avut toat\ logistica.
Dar oamenii au `n]eles, [i-au adaptat lu-
cr\rile pentru spa]iul acesta. S\ vii cu o lu-
crare `ntr-un spa]iu care nu `]i permite [i s\ o
prezin]i ca un spectacol ar fi o gre[eal\. A
fost prima selec]ie de proiecte, iar acum, `n
toamn\, de la 15 septembrie p`n\ la sf`r[itul
anului cred c\ o s\ avem vreo zece premiere.
Lucru care cred eu c\ spune foarte mult de-
spre ce s-a `nt`mplat `n perioada asta. O s\
fie un proiect f\cut cu Goethe Institut, care
ne ajut\ foarte mult [i cu ajutorul c\ruia o s\
aducem ni[te nume, ni[te lucr\ri de refe-
rin]\ `n istoria dansului contemporan.

Chiar pe 15 octombrie avem primul spec-
tacol cu Xavier Leroy, un nume `n dansul
contemporan, care a produs ni[te schimb\ri
majore, el nefiind coregraf, ci biolog, intrat
`n domeniu de ani buni, dar cu ni[te perspec-
tive noi. Pe l`ng\ asta s`nt ni[te spectacole
pe care `n timp noi nu le-am prezentat [i ur-
meaz\. O s\ fie o toamn\ foarte bogat\.
Plus c\ o s\ continu\m acel proiect „Corpo-
Realit\]i“, care mie mi-a pl\cut foarte tare.
Am `ncercat s\ ie[im din cercul \sta speci-
fic, prea specific, de speciali[ti. ~ncerc\m s\
intr\m `n dialog cu alte zone artistice.

CND va avea [i „filiale“ `n ]ar\?

E de dorit lucrul \sta, dar mi se pare c\ e o
construc]ie care se face `n mul]i ani. Nu pu-
tem noi s\ rezolv\m tot ceea ce nu s-a f\cut
de zece ani. {i nu vreau s\ creez lucrurile
artificial. E foarte u[or s\ iei contact cu ci-
neva dintr-un ora[ [i, fictiv sau formal, s\
spui „tu e[ti omul meu de leg\tur\“, `l nu-
mim filial\ [i, gata, avem. Provocarea este,
`ntr-adev\r, s\ ie[im un pic din Bucure[ti,
s\ vedem cum putem merge spre alte zone,
s\ `ncuraj\m ce se `nt`mpl\ `n alte p\r]i.
Pentru c\, din p\cate, se `nt`mpl\ la Bucu-
re[ti [i cam at`t. Ceea ce era la Ia[i, acel
festival Eurodans, a murit. {i era un festival
care merita s\ primeasc\ sprijin, pentru c\
era chiar bun.

Care crezi c\ s`nt cauzele pentru care
`n ]ar\, lucrurile merg mai greu `n zona
asta, a dansului contemporan?

Cred c\ e strict legat de educa]ie. De edu-
ca]ia `n dans, m\ refer. Exist\ licee de core-
grafie `n toate ora[ele mari, Timi[oara,
Cluj, Constan]a, `n Ia[i, iar dac\ nu s`nt de
sine st\t\toare, s`nt sec]ii de coregrafie pe
l`ng\ un liceu de art\ sau un liceu de mu-
zic\. Dar predomin\ dansul clasic, asta este
educa]ia de baz\, studiul dansului clasic.
Dans contemporan nu, [i atunci cei care ies
forma]i de acolo se `ndreapt\ spre alte zone
[i cam \sta-i traseul. E o schem\ creat\, e o
[in\ pe care tinerii merg, pentru c\ nu au al-
ternativ\. {i nici nu se dezvolt\ local ceva,
iar dac\ exist\, nu e sprijinit deloc de auto-
rit\]ile locale. ~nc\ exist\ o rezisten]\, oa-
menilor li se pare suspect dac\ spui dans con-
temporan. De exemplu, acum c`]iva ani, am
`ncercat s\ mergem `n 10 licee din Bucure[ti
cu un spectacol, `n s\lile de sport, f\r\ pre-
ten]ii tehnice, a[a cum era sala, nu ceream
nimic. Voiam s\ prezent\m fragmente dintr-un
spectacol [i s\ avem o discu]ie cu elevii. Ei,
cea mai mare rezisten]\ am avut-o de la di-
rectorii [colilor. A trebuit s\ muncim enorm
ca s\ convingem c`]iva oameni, [i p`n\ la
urm\ nu s-a derulat `n 10 licee, din cauza di-
rectorilor, care aveau senza]ia c\ venim noi
cumva [i cine [tie ce le b\g\m `n cap.

Dar de unde aceast\ senza]ie?

Nu [tiu, e o asociere a dansului cu cine [tie
ce. E greu de explicat. Am g\sit doar c`]iva
directori deschi[i la chestiunea asta. {i
mul]i dintre elevii care au participat au de-
venit spectatori fideli, vin [i ast\zi, ori s-au
implicat, au fost voluntari `n proiecte de
dans.

{i atunci, cum ajunge cineva s\ fac\
dans contemporan?

Asta `ncerc\m aici, s\-i atragem `nspre dans
contemporan M\ rog, noi nu ne putem sub-
stitui unei institu]ii de `nv\]\m`nt, nici nu
vrem s\ facem asta. ~ns\ organiz\m ateliere,
cursuri de dans, aducem profesori, `ncer-
c\m s\ oferim informa]ii. {i dac\ nu putem
s\ le facem noi, m\car sprijinim ini]iativele

altora, de exemplu Asocia]ia „Artlink“ a
f\cut multe proiecte `n zona asta. Altfel, nu
ne putem noi asuma responsabilitatea de a
schimba ceea ce se `nt`mpl\ `n licee. ~ncerc,
pe c`t pot, din Centrul \sta, s\ fac un nucleu
destul de puternic [i multistratificat. De
exemplu, vrem s\ `nfiin]\m [i o mediatec\,
avem deja ni[te calculatoare, care s`nt conec-
tate la Internet, avem ni[te DVD-uri, deocam-
dat\ din colec]ii personale, dar vrem s\ fa-
cem ni[te achizi]ii, s\ aducem ni[te colec]ii,
c\r]i [i reviste. Deja mul]i arti[ti s`nt ceva
mai evolua]i, circul\ foarte mult, s`nt `n dia-
log permanent cu ce se `nt`mpl\ `n alte
p\r]i, [i aici nu prea g\sesc parteneri de dia-
log. {i e important s\ nu r\m`nem la a dis-
cuta despre ceea ce se `nt`mpl\ pe scenele
vestice. ~ncerc\m s\ aducem materiale, s\
aducem lucr\ri, s\ fie v\zute live aici.

Tinerii au, practic, abia acum un loc unde
s\ mearg\ [i s\ cear\ sfaturi `n domeniu.

Da, au unde s\ vin\ de dou\ ori pe an, cu
un proiect care s\ le fie finan]at. E locul un-
de po]i s\ vii, s\ ceri sfaturi, s\ spui:
„Domnule, am nevoie de trei s\pt\m`ni s\
repet. Am o idee, vreau s\ `ncerc. S-ar pu-
tea s\ fie un e[ec“. {i asta e, zic eu, o
direc]ie important\ pentru noi, c\ci nu am
vrea s\ sus]inem numai lucruri care merg la
sigur, best of, vitrin\. Pentru mine e foarte
important s\ acompaniem arti[tii [i s\ fim
al\turi de ei [i `n momentele mai dificile, `n
perioadele lor de `ncerc\ri nereu[ite, e[e-
curi. Pentru c\ nu po]i s\ [tii, chiar [i
atunci, ce `ntreb\ri produce sau ce mecanis-
me declan[eaz\ sau ce se `nt`mpl\ cu artis-
tul respectiv `n cinci sau `n zece ani.

Merit\ s\ fii manager? C\ci, `n România, toat\ lumea viseaz\ s\ fie [ef!

Nu ezit. {tiu c\ merit\, pentru c\ v\d ce producem `n realitate. Pentru mine este chiar o bucurie s\ v\d
c\ oamenii au un minimum necesar pe care se pot sprijini s\ fac\ un pas. Sun\ a[a, din c\r]i, dar e
sincer. E [i o chestie din asta de responsabilitate. To]i, la r`ndul nostru, ne-am lovit de aceea[i lips\ a
contextului, to]i `ncercam pe [ina noastr\ s\ facem ceva, dar ne-am dat seama c\ s`ntem cumva singuri.
{i am fi mers `n gol. {i mi se pare c\, `ntr-un anume fel, vine de la sine. Cosmin Manolescu a lucrat [i
lucreaz\ de foarte mul]i ani `n domeniul \sta [i a f\cut lucruri senza]ionale. Vava {tef\nescu [i-a asumat
o perioad\ cu centrul „MultiArtDans“ – m\ rog, acolo eu am fost director pe zona de spectacole, ea era
director plin, acum ne-am inversat rolurile, ea e artistic [i eu plin. Mul]i [i-au asumat responsabilit\]i pe o
anumit\ perioad\ [i era r`ndul meu s\ m\ `nham la o chestie serioas\ [i s\ folosesc tot ce s-a acumulat
p`n\ `n prezent ca s\ producem acea schimbare major\, s\ trecem de acea zon\ de improviza]ie.
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`ntrebarea moarte n-are interviu

~n 1994 a stu-
diat la Duke Uni-
versity (Ameri-
can Dance Fes-
tival, S.U.A.) [i
a fost bursier al
„Pépinieres Eu-
ropéennes pour
Jeunes Artistes“
din Paris.
A predat cursuri
permanente de
dans contem-
poran la Liceul
de Coregrafie
„Floria Capsali“
(1994-2001) [i
a fost invitat s\
sus]in\ cursuri
[i ateliere la Li-
ceul de Muzic\
„Dinu Lipatti“–
Bucure[ti, la Li-
ceul de coregra-
fie din Ia[i, la
Opera din Chi[i-
n\u, la Theâtre
International de
la Cité Universi-
taire din Paris,
La Manufactu-
re, Atelier du
Rhin – Centre
dramatique re-
gional, Colmar
[i la Centre Cho-
régraphique
National de
Franche-Comte
a Belfort, Fran]a.
Din 1999 `[i
desf\[oar\ acti-
vitatea artistic\
`n cadrul „Soli-
tude Project“.
La invita]ia co-
regrafei Vava
{tef\nescu, `n
anul 2000 devi-
ne membru fon-
dator al Centru-
lui „Multi Art
Dans“, iar p`n\
`n anul 2002 se
ocup\ de direc-
]ia departamen-
tului de specta-
cole a acestuia.
Din 2002 a fost
invitat sa cola-
boreze cu Cen-
trul Na]ional al
Dansului de la
Paris, care a
devenit co-pro-
duc\torul spec-
tacolului s\u
Memorie de
v`nzare (copil\-
rie inclus\).
Alte dou\ rezi-
den]e artistice
i-au fost oferite
de CND – Paris
(iulie 2003) [i
de Hebbel Thea-
tre din Berlin
(august 2003),
pentru realiza-
rea spectacolu-
lui Stars High in
Amnesia’s Sky.
~n august 2004,
Mihai Mihalcea
a fost angajat
pe postul de
consultant artis-
tic la Centrul
Na]ional al
Dansului, fiind
pentru o peri-
oad\ de dou\
luni director in-
terimar al aces-
tei institu]ii. ~n
decembrie
2005, a c`[tigat
concursul de di-
rector al institu-
]iei, organizat de
Ministerul Cul-
turii [i Cultelor.
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dosar prob\ scris\

Rom=ni
m\rimea XXL
„Suplimentul de cultur\“ g\zduie[te a doua parte a dezbaterii despre proiectul „Mari Români“, ce se
dore[te a fi „rupt\“ de campania de imagine pus\ `n scen\ de Televiziunea Român\. Proiectul ini]iat
de televiziunea public\ a provocat de la bun `nceput reac]ii negative `n pres\ prin bugetul enorm
alocat. S-a vorbit, totodat\, de `ncercarea TVR de a dubla/ concura evenimentul organizat la finele lui
2005 de Realitatea TV – „Zece pentru România“. Despre aceste lucruri, dar [i despre rezultatele
sondajului, `n paginile ce urmeaz\.

Dosar realizat de George Onofrei

Cei 10 „Mari Români“ califica]i `n final\
Ion Antonescu Constantin Brâncu[i Carol I Nadia Com\neci

Alexandru Ioan Cuza Mircea Eliade Mihai Eminescu Mihai
Viteazu {tefan cel Mare Richard Wurmbrand

Alex Savitescu
Nu mi-o lua]i `n nume de r\u, dar
nu pot avea dec`t un ton ghidu[-
zeflemitor c`nd s`nt `ntrebat de-
spre topul marilor români. {i asta
pentru c\ mi se pare „de-a drep-
tul…“ s\ c\ut\m explica]ii cu su-
port analitic `ntr-un demers sut\
la sut\ comercial al TVR-ului. E
ca [i cum m`ine sear\, pe un ori-
care alt canal TV, s-ar desf\[ura
un „{tii [i c`[tigi“ la care ar parti-
cipa Irina Loghin, Andrei Ple[u,
Gigi Becali [i Radu Cosa[u, mi-
za `ntrecerii fiind „Românul cu
cea mai bun\ cultur\ general\“.
Rezultatul ar fi absolut irelevant:
o dat\, pentru c\ gradul de sto-
care a informa]iilor pe centime-
trul p\trat de neuron nu se
m\soar\ `ntre dou\ pauze publi-
citare [i trei valuri de r`sete ale
spectatorilor; a doua oar\, pentru
c\ nu ai cum s\ pui `n acela[i
platou oameni at`t de diferi]i, pe
criterii at`t de aiuristice.

Cam asta s-a `nt`mplat `n ca-
zul campaniei „Mari Români“.
TVR-ul a luat un format BBC,
care, din ce am `n]eles, a produs
un grad semnificativ de indigna-
re [i-n celelalte ]\ri pe unde-a
circulat, al c\rui scop nu are nici
o leg\tur\ cu desemnarea unui
„cel mai mare“ român, ci, mai
degrab\, cu sporirea notoriet\]ii
numelui TVR. {i, ca s\ fiu sincer,
prima dat\ c`nd am auzit despre
campania „Mari Români“, ne[tiind
cine st\ `n spatele demersului,
am crezut c\ ProTV-ul vrea s\
fac\ un concurs cu cei mai voi-
nici (s\ nu le zic gra[i sau supra-
ponderali) compatrio]i ai no[tri.

Asta pentru c\ „mare“ este un
termen at`t de ambiguu (nu zic
c\ „român“ n-ar fi [i el…), `nc`t
stau [i m\ `ntreb ce-au `n]eles
to]i cei care au votat pe site-ul
dedicat campaniei. A[a, m`ine
vom putea vota, zglobii cum s`n-
tem, [i „cel mai `n form\ român“,
[i „cel mai de treab\ român“.

Mari  IP-uri
Discutabil e [i sistemul de vot.
Discutabil, pentru c\ altfel nu se
poate explica apari]ia `n Top 10
a lui Richard Wurmbrand ([i vor-
bim aici numai de primii 10,
discu]ii ar fi [i-n rest) dec`t prin
mobilizarea unei minorit\]i din
afara grani]elor ]\rii. Abia din
punctul acesta de vedere, ar fi
interesant de f\cut un studiu, [i
anume, s\ vedem care s`nt cei
mai interactivi români – presu-
pun c\ realizatorii site-ului www.
mariromani.ro au stocate toate
IP-urile de la care au fost trimise
voturi.

„Mari Români“ `mi aminte[te
de un caiet de desen pe care-l
aveam prin clasa a treia primar\,
`n care lipeam, cu o consecven]\
diabolic\, figuri decupate din is-
torie, de la Vlad }epe[ la Alexan-
dru Ioan Cuza. Colec]ia aceea
era doar rezultatul unui joc al
min]ii de copil, cam cum e [i po-
vestea de acum, `n care to]i cei
implica]i `[i dau aere de adul]i.
Ca s\ ias\ t\mb\l\ul perfect [i s\
ne b\g\m definitiv `n cea]\, ar mai
trebui doar s\ cerem desecreti-
zarea dosarelor de colaboratori
pentru Mihai Viteazu [i {tefan
cel Mare.

Episodul

2
Episooduul

2
Jos din cui de-acum, oglind\!
„Mari Români“ e un program de
televiziune. {i `nc\ unul care face
audien]\. ~n caz c\ nu [tia]i sau v\
face]i c\ a]i uitat, cultura nu face
rating pe televizor. TVR Cultural
are o audien]\ de ni[\, iar
emisiunile culturale de pe canalul
1 abia salt\ peste unu-dou\
puncte de rating. De altfel, din
toamn\, au fost, la r`ndul lor,
s\ltate `n gril\ pu]intel `nainte de
miezul nop]ii, a[a c\ probabil c\ [i
punctul acela de rating se va
sub]ia p`n\ la semi-punct. C`]iva
dintre d-voastr\ o s\ spune]i c\ e
revolt\tor. Acela[i lucru l-am spus
[i eu la aflarea ve[tii.

Drago[ Bucurenci

Apoi mi-am amintit o vorb\ care
circula prin redac]ii [i prin lumea
media pe vremea c`nd Tudor Giur-

giu tocmai fusese uns pre[edinte la TVR.
Tot felul de „spirite lucide“ `i urau numai
de bine, dar nu uitau s\ men]ioneze c\ `i
va fi greu s\-l dep\[easc\ pe Valentin Ni-
colau, care fusese „totu[i un bun manager“,
adic\ crescuse profitul televiziunii de c`-
teva ori de la preluarea mandatului. „To-
tu[i“, adic\ `n ciuda scandalurile legate
de obiectivitatea [tirilor TVR [i caceal-
maua programelor electorale, toate patro-
nate de fostul pre[edinte-director general.
Acestea contau acum mai pu]in – Valen-
tin Nicolau era brusc judecat dup\ profi-
tul pe care-l adusese institu]iei.

Cred c\ v\ da]i bine seama c\ avem
aici de-a face cu o duplicitate. Pentru c\,
pe de o parte, cerem televiziunii publice
s\-[i asume rolul educativ [i s\ promove-
ze cultura [i, pe de alt\ parte, judec\m
performan]a echipei manageriale dup\
profit, adic\, `n cele din urm\, dup\ ra-
ting. Un caz similar de duplicitate exista
`n `nv\]\m`ntul preuniversitar acum c`]iva
ani: pe de o parte, se cerea [colii s\ for-
meze g`ndirea critic\, pe de alt\ parte,
criteriul de evaluare la examenele de ad-

mitere la facultate era capacitatea de me-
morare a informa]iilor. Rezultatul, desi-
gur, a fost c\ profesorii „buni“ de liceu sco-
teau pe por]ile [colii mini hard-disk-uri,
care luau cu brio examenele de admitere,
dar st`rneau apoi comentariile `ntristate ale
profesorilor universitari: bobocii nu g`n-
deau aproape deloc.

Televiziunea  public\
va  face  profit,
dac\  a[a  o  cere  poporul

Nu cred, prin urmare, c\ avem dreptate
s\ ne lament\m cu privire la ponderea,
calitatea [i orele de difuzare a emisiuni-
lor culturale at`ta vreme c`t evalu\m tele-
viziunea public\ asemenea unui post co-
mercial [i `i repro[\m frecvent colectarea
taxei tv (ca [i cum n-ar putea s\ se `n-
tre]in\ doar din publicitate). Televiziunea
public\ va face profit, dac\ a[a o cere po-
porul. {i nu-mi fac nici o iluzie c\ acesta
va fi criteriul de evaluare `n Parlament a
lui Tudor Giurgiu, [i nu calitatea pro-
duc]iilor culturale pe durata mandatului s\u.

~n aceste condi]ii nu tocmai favorabile
unei explozii culturale pe micul ecran, e-
misiunile care reu[esc s\ `mpace cultura
cu rating-ul s`nt absolut meritorii. „Lumea
cite[te“ [i „Mari Români“ s`nt astfel de
produc]ii. Re]eta fiec\reia a `mprumutat
c`teva ingrediente din compozi]ia emisiu-
nilor de mare popularitate (na]ia mu[c\
iute dac\ i-arunci dive [i topuri), `ns\ i-a
turnat pe deasupra telespectatorului cul-
tur\ c`t cuprinde. Dac\ `n cazul emisiunii
lui Ioan T. Morar c`[tigul e evident, s`nt
con[tient c\, `n cazul campaniei „Mari
Români“, ideea e `nc\ disputabil\ `ntruc`t
partea cea mai consistent\ a campaniei a-
bia urmeaz\ s\ se difuzeze. E vorba de-
spre cele 10 documentare [i dezbateri de-
dicate primilor 10 clasa]i. Dar chiar [i f\-
r\ acestea, c`[tigul poate fi contabilizat `n
num\rul dezbaterilor difuzate de la `n-
ceputul campaniei `n prime time. Aproa-
pe de fiecare dat\ `n discu]ie au fost puse
valorile românilor, iar faptul c\ un astfel
de exerci]iu de igien\ na]ional\ a f\cut ra-
ting mie mi se pare un succes `n sine. Si-
gur c\ astfel de dezbateri nu pot [i nu tre-

buie s\ `nlocuiasc\ emisiunile culturale,
dar demersul lor este tot unul cultural [i,
prin rico[eu `n punctele de rating, unul
formativ.

Austeritatea  s-a  f\cut
sim]it\  `n  cazul
documentarelor

Pentru c\ la noi este mereu loc de „mai
bine“ [i mai ales de „mai ieftin“, s-a su-
gerat c\ bugetul campaniei ar fi prea ge-
neros. Pe de o parte, nu m\ pot opri s\ nu
constat ipocrizia celui care vrea ca televi-
ziunea s\ fie [i gras\, [i frumoas\, [i de-
vreme-acas\, [i eftin\, nene, dac\ se poa-
te. Pe de alt\ parte, din perspectiva unuia
implicat `n realizarea documentarului de-
spre Eliade, ideea sub]ierii bugetului mi
se pare de-a dreptul r\uvoitoare. Austeri-
tatea s-a f\cut deja sim]it\ `n reducerea
formatului BBC de la 50 la 30 de minute.
Cu un buget mai mic, am fi ajuns proba-
bil la pastile de 15 minute, numai bune
de mul]umit departamentul financiar-
contabil.

N-a[ vrea s\ se cread\ c\ s`nt un fan
necondi]ionat al campaniei. Dar cred c\
ea a fost criticat\ prea mult ca un pro-
gram de educa]ie na]ional\ [i prea pu]in
ca un program de televiziune. N-au fost
deloc ferme vocile care s\ critice identita-
tea vizual\, cam trist\, a campaniei (de la
logo la scenografia studioului), website-ul
s\rac [i pr\fuit, timpii de produc]ie (30
de zile de la licitarea documentarelor la
predarea lor) [i multe alte lucruri care se
pot repro[a unui program de televiziune.

~n ce prive[te contestarea sistemului
de votare [i a topului ob]inut, lupta mi s-a
p\rut f\r\ cauz\ at`ta vreme c`t nu s-a su-
gerat o solu]ie. Sigur c\ blocarea IP-ului
[i unicitatea num\rului de telefon ar fi
fost o solu]ie, dar ce te faci dac\ fanaticii
ar fi trimis tone de scrisori pe adresa te-
leviziunii? Genul acesta de precau]ii nu-[i
au locul `ntr-un concurs de televiziune.
Parafraz`ndu-l pe Brecht, o s\ le sugerez
intelectualilor dezam\gi]i de rezultatele
campaniei „Mari Români“ o solu]ie mai
practic\: ce-ar fi s\ se dizolve poporul [i
s\ se aleag\ un altul?

Lan]ul vod\ciunilor
O trup\ mixt\ de PR-i[ti, directori editoriali [i redactori ai
Televiziunii au aruncat o piatr\ `n balta ]\rii. Acum, la c`teva luni
dup\ momentul magic al plonj\rii cataroiului `n lac, o alt\ trup\,
la fel de pestri]\, unit\ de-aceea[i obsesie, `ncearc\ s\ numere
cercurile de pe luciul apei [i s\ le dea semnifica]ii cu iz
antropologic. Meciul de ping-pong-fleo[c se joac\ `n v\zul lumii,
fiind „deschis oric\rui rezultat“.



Bogdan-Alexandru St\nescu

A`nceput diva s\ ]in\ un
discurs care se `ndrepta,
`n mintea mea, spre o

concluzie unic\: „Dom’le, vreau
s\ opresc toate comentariile pe
marginea prezen]ei mele, pentru
c\ nu am f\cut nimic pentru a m\
afla acolo“. Discursul a mers pe
aceast\ linie p`n\ la jum\tate.
Dup\ care m-am trezit `n plin
Dali. ~ntr-un autentic demers
paranoic-critic. „Unde era dom-
nul Cioroianu c`nd mii de oa-
meni se b\teau `n fa]a magazi-
nului Muzica pe discurile mele?
Unde era domnul Cioroianu c`nd
milioane de români f\ceau parte
din fan-club-ul meu?“ Urmeaz\
concluzia: „Cred c\ merit s\ m\
aflu pe locul acesta“.

A[adar, M\d\lina Manole
crede c\ merit\ locul pe care-l
ocup\. Asta de[i, la nivelul ei
vorbind, dac\ iau acum un t`n\r
meloman, `l bat bine vreo jum\-
tate de or\ [i-l `ntreb cine e M\-
d\lina Manole, s-ar putea s\-mi
spun\ c\ e o faimoas\ ghicitoare
din spi]a Omidei. A]i putea spune
c\ fiecare dintre noi se crede, `n
baie, c`teodat\, cel mai mare ro-
mân... a[a e. Nu [tiu de ce `ns\,
ascult`nd-o `n seara aceea pe fata
cu p\rul de foc (ajuns\ de ani
buni fata cu trei fire de foc), am
con[tientizat imbecilitatea colec-
tiv\. Nu mi s-a mai `nt`mplat
treaba asta de la mineriade sau
de c`nd, la alegerile din anul x,
trebuia s\ te lup]i cu babele din
sec]ia de votare pentru a nu pune
votul `n urna neo-comunist\. Dac\

aceast\ emisiune (despre care
cred a dat, ca succes mediatic, un
mare chix) [i-a propus s\ ne de-
monstreze c\ s`ntem idio]i, a re-
u[it. CU V~RF.

Este  prezent  `n  top  Terente?

Poate c\ seara n-ar fi fost deli-
cioas\ f\r\ prezen]a lui Anto-
nioni de D`mbovi]a, regizorul
postmodern care ni l-a prezentat
pe Mihai Viteazu (sau Burebis-
ta, nu mai ]in minte) cu Rolex la
m`n\. Curat contrapunctic, aces-
ta a avut o presta]ie modest\, l\-
s`nd s\ se `n]eleag\ cum c\ l-ar
ru[ina locul pe care-l ocup\ `n
topul genialilor autohtoni. Dac\
M\d\lina Manole m-a dus cu
g`ndul la Dali (sau, mai cur`nd,
la anorexicele nebune ale lui
Egon Schiele, ca s\ r\m`nem `n
sfera artelor plastice), cel din
urm\ mi-a amintit de gravurile
satirice ale lui Daumier, de cu-
trele care m`ng`ie pe fa]\ [i `n-
junghie pe la spate.

Nu m-am uitat cu aten]ie:
este prezent `n top Terente? El
a fost un român mare. {i-nde-
sat. Dar R`maru? Dar yoghinii

de ce nu au f\cut o spiral\ a
SMS-urilor? Unde s`nt adev\rat-
ele valori? Am senza]ia acut\ c\
s`ntem guverna]i de c`teva mili-
oane de agen]i ai M\d\linei Ma-
nole, reali bubuli, care sap\ `n
vederea unei viitoare manoliz\ri.
Semnul lor distinctiv este faptul
c\ poart\ pe sub haine c\m\[i
largi de in, au priviri duioase,
s`nt adeseori tri[ti, dar `ntotd-
eauna gata s\-]i sar\ la g`t pen-
tru c\ ei s`nt convin[i c\ au
dreptul de a se afla acolo unde
s`nt.

Cet\]eni, da]i-v\ c`teva palme,
trezi]i-v\, apoi aminti]i-v\ paro-
dia aceea gol\neasc\ care circu-
la prin anii ’90, parodia cele-
brului [i unicului hit al M\d\-
linei Manole! N-o [ti]i? Am s-o
postez pe blog. {i, apropo, unde
era]i, domnule Cioroianu, c`nd
se b\teau românii `n fa]a maga-
zinului Muzica pe discurile lui
Meme, cea cu p\rul de foc?

P.S. ~mi retrag nedumeririle
`nfl\c\rate la adresa
yoghinilor: b\ie]ii [i-au f\cut
datoria. Bivolaru e pe 20.
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Mi se pare simpatic topul „Mari Români“.
M\ reg\sesc. Eu, cel mai inconsistent individ
din lume, eu, cel dispus s\ pun botul la toate
ideologiile alandala, eu, primul dintre fraieri,
eu, românul. Din top 10 cred c\ numai Nadia
Com\neci e mai presus de discu]ii. Nota aia
de 10 a r\mas a[a, `n catalog, [i chiar dac\
i-am sc\dea la purtare tot trebuie s\ ia
premiu. Nu intr\ `n discu]ie nici Richard
Wurmbrand, pentru c\, spun sursele
anonime, pentru el s-a mobilizat o `ntreag\
comunitate s\-l voteze. El reprezint\
op]iunile unei minorit\]i unite care, surpriz\,
l-au adus `n mod democratic `ntr-un top
idiot. Unii ar zice c\ [i Carol I merit\ s\ stea
`n top. Dar pe el, ca primul cet\]ean al
statului român, l-a `ntrebat cineva cum se
descurc\ `n marea de impostori [i
mediatiza]i excesiv prezen]i acolo?

Constantin Vic\

Acum `ncepe distrac]ia. Ce caut\
Brâncu[i? Cu siguran]\ nu e Brân-
cu[i avangardistul, ci artistul semi-

popular [i semi]\ran dup\ care f\ceam noi
modele la orele de traforaj. C`te albume
Brâncu[i au micii români acas\? C`]i i-au
vizitat atelierul? Cu Eliade [i Eminescu
treaba e mai u[oar\: se dau la BAC. Tot ro-
mânul a citit m\car un comentariu literar cu
tema: De la Eminescu la Eliade sau cele
dou\ E-uri din literatura autohton\ ori Emi-
nescu cosmogon [i Eliade fantascon. Pentru
c\-i avem pe cei doi `n top trebuie s\ mul-
]umim autorilor de comentarii literare [i re-
ferate.ro, care i-au adus pe `naltele culmi ale
artei. Se pare c\ TVR a f\cut asta: privi]i
filmul de prezentare cu Eliade. Eu i-am ci-
tit scenariul [i pe bune c\ e de nota 10 la

BAC. Un val de metafore [i nonsensuri va fi
livrat publicului pe post de prezentare. Iar
publicul va fi mul]umit. Mai mult nu poate
[i nici nu cere.

Au mai r\mas patru mari fraieri: \ia
de-i g\sim `n manualul de istorie. S`nt simpto-
mul clar al unui popor ancorat `n trecut,
tradi]ionalist [i obosit, un popor care se bu-
cur\ la o bere de victoriile lui {tefan [i de
pseudo-unirea (coniac, da!) realizat\ de Mi-
hai. A, [i Alicuza, cel pe care `l s\rb\torim
la 24 ianuarie, c`nd oricum n-avem ce face.
Ce caut\ \[tia `n top? Po]i s\-i treci `n bran-
dul de ]ar\, pe tricouri sau la cinematograf?
Ce leg\tur\ au ei cu 80% dintre românii care
vor unirea cu Europa? Din dou\ una: ori min-
]im `n ambele op]iuni, ori A, ori B. Dac\ A,
atunci noi habar n-avem ce vrem `n con-
struc]ia european\. Dac\ B, atunci i-am pus
pe cei trei fraieri `n top pentru c\ alte nume
nu [tim [i nu vrem s\ [tim. Dac\ povestea
ar fi fost mai complicat\ [i românii ar fi tre-
buit s\ voteze un mare român plus valoarea
pe care i-o atribuie, cred c\ s-ar fi v\zut mai
clar schizofrenia care ne b`ntuie. Prezen]a
lui Antonescu e semnul ei discret: un om
politic semiorientat [i un semicriminal plac
[i inspir\ la fel de mult. Nu cred c\ pe An-
tonescu l-au votat veteranii de r\zboi (tehnic
n-aveau cum), ci lumpenproletariatul cu ifose
legionare.

Micii  români,  miticii...

Am ajuns la ideea care m\ sperie: topul
acesta e produsul t`rziu al unei educa]ii na-
]ionalist-ceau[iste foarte bine calibrat\ pe o
g`ndire legionar\. Micii români, miticii, s`nt
de fapt ni[te spirite impregnate de absolut [i
inefabil, dincolo de realitatea mundan\ [i
josnic\, pe care totalitarismul c\ii unice i-a

ame]it de tot. ~n topul acesta se v\d piesele
de la „C`ntarea României“ [i c`ntecele de la
„Cenaclul Flac\ra“*, al\turi de visul m\re]
al unei Românii cu destinul Chinei sau Fran-
]ei, dracu’ mai [tie. Ce europenizare, ce
pragmatism, ce societate deschis\! Micii
români vor s\ sfin]easc\ locu’ `n continua-
re. Vor s\ fie tot produse de m`na a doua.
Dac\ nu crede]i, citi]i forumul de pe site.
M\ reg\sesc `n topul acesta, tr\iesc de 23
de ani sub presiunea lui, sub falsa mitolo-
gie, sub sechestrul unor c\i bine br\zdate [i
false. Conglomeratul celor primi 10 Mari Ro-
mâni seam\n\ cu acele combinate comunis-
te. Mari, pline de zgur\ [i f\r\ folos `n se-
colul nostru. Acest format TV spune a[a de
multe despre România, `nc`t m\ `ntreb dac\
nu cumva e chiar singura emisiune pe bune
despre TVR 50 de ani. C\ aici s`nt adunate
exact istoriile sinistre care str\bat imaginarul
românesc `n ultimii 50 de ani.

A, `nainte s\ `nchei apocalipsa, propun
un joc: privi]i topul celor 100. Dac\ ave]i
r\bdare ve]i vedea c\ e un top de cupluri [i
menajerii ŕ trois. Cuplurile s`nt imaginea
schizoid\ a României, menajeriile s`nt false-
le mitologii. ~ncepe a[a: Ceau[escu, }epe[,
Becali (menajerie), apoi lua]i la `nt`mplare:
Zelea-Codreanu cu Titulescu (pozi]iile 22,
23), Decebal cu Traian B\sescu (26, 27),
M\d\lina Manole cu Vadim (44, 45), Mutu
cu Piersic (50, 51) – aici au nimerit ga[ca
playboy, Gig\ Petrescu cu Elisabeta Rizea
(57, 58). Topul se `ncheie m`r[av: filosoful
Noica cu Badea C`r]an. Sentimentul româ-
nesc al fiin]ei, a?

* Am citit aceast\ idee [i `n articolul lui
Liviu Antonesei din dosarul de
s\pt\m`na trecut\. {i mi-am dat seama
c\ nu gre[esc. Thnx Antonesei!

Po]i s\-i treci `n brandul de ]ar\,
pe tricouri sau la cinematograf?

Am prins, recunosc, abia dou\ emisiuni din turneul TVR Giurgiu,
menit a zg`l]`i din temelii idolii mioritici (a zg`l]`i sau, a[a cum tot
aud, a „pune `n discu]ie“). Prima nu mi-o amintesc. Abia cea de-a
doua m-a trezit din ce f\ceam pe-acolo, prin zon\. Megastarul
M\d\lina Manole, al\turi de Antonioni autohton, cu to]ii pu[i `n
discu]ie de o foarte inteligent\ moderatoare... Nu prezen]a M\d\linei
Manole m-a scos din s\rite, nici m\car pozi]ionarea ei pe locul 44 `n
all time-ul ciob\na[ilor... ci mai cur`nd faptul c\ a reu[it, printr-o
foarte abil\ stupizenie, s\-mi `n[ele orizontul de a[teptare...

Cazul Meme, cea cu p\rul de
foc, vs Antonioni d`mbovi]eanul
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dosar prob\ scris\

Vasile Ernu

Acum, românul-juc\tor
de „Mari Români“, du-
p\ ce a ajuns `n faza Top

10, are o obsesie: Cine va fi cel
mai Mare? Românul este pus s\
aleag\, este pus nu `ntr-o dilem\
mare, ci `ntr-o ten-lem\ semni-
ficativ\ [i deosebit\. Iat\ o discu-
]ie de pe forumul „Mari Ro-
mâni“ numit\ semnificativ FLE-
C|REAL|. O discu]ie care
spune multe. Reproduc textele
a[a cum au fost postate [i f\r\
diacritice – pentru autenticitate.

***

– Cine credeti ca va castiga
acest concurs (atentie-nu cine
ati vrea!)? Si de ce? Parerea
mea e ca s-ar putea sa castige
Carol I, dar nu stiu...am asa un
feeling... ca o sa iasa R. Wurm-
brand. Si nici nu vreau sa ma
gandesc la reactii. Mie nu mi-ar
placea sa iasa (nu pt. ca nu-l ad-
mir foarte mult), dar... asa cred
eu. Acum sper ca nu o sa sara
toti cu huo ca au vazut numele
pastorului. Spuneti-va parerea si
argumentati-o. Doar atat. Nu
trebuie sa comentati parerea
mea. (2006-08-31 03:42:46) de
la S&P

– Zamolxis, nu-ti fa un titlu
de glorie din ura fara de straini.
De unde xenofobia asta? Din
toata opera lui Eminescu, tu vad

ca te opresti constant la Doina.
Noroc ca Eminescu a scris si
altceva... Si cum adica, cel mai
mare roman nu se va naste nici-
odata? Pai Mari Romani (plu-
ral) se refera la o ierarhie nascu-
ta, teoretic, prin comparatie in-
tre romani care au trait sau tra-
iesc. Altfel, cum am putea com-
para, daca nu ne cunoastem
„marfa“? De acord, ar fi tre-
buit definite criteriile, stabilite
sectiunile concursului etc. Tu
vorbesti aici de 0 absolut Kel-
vin... Relaxeaza-te si ia-o mai
usor cu „strainii tradatori care
sug sangele poporului“. S`nt
unii care au dezvoltat idei de ti-
pul asta si au ajuns sa constru-
iasca lagare de exterminare. (2006-
08-31 11:36:04) de la andrei

– bine, dom’ Zamoxe si ce
propui? (2006-08-31 11:32:
44) de la Hefaistos

– Zamolxis.... de cind te-ai
facut asa destept? Care stra-
ini... daca nu te superi... dar
scrie incet sa nu ametesti...
(2006-08-31 11:29:46) de la
periscopul

– Nu exista cel mai mare ro-
man. E posibil nici sa nu se fi
nascut si nici sa se nasca vreo-
data. Exista o suma de ROMA-
NI imensi, uriasi, titani pentru
acest popor care au marcat in is-
torie fie lupta neamului fie lup-
ta spirituala fie cea stiitifica. Nu
mi-ar ajunge spatiul sa-i pun pe
toti. Cine nu se regaseste aici?

Cei care nu cunosc spiritul ro-
manesc, cei care au tinut acest
popor in mizeria ignorantei, cei
care au tradat si cei care mai
mereu se pretind a fi ceea ce nu
s`nt, cei care au supt favoruri
bunuri si pamnaturi pe motiv de
rang! Am votat 8 din cei 10.
Pentru inca o mie de ani ma voi
raporta la Eminescu: Cine-a-n-
dragit strainii.... (2006-08-31
11:21:55) de la Zamolxis

– dintre nominalizati, cred ca
Eminescu are cele mai bune
sanse, dar mi-as dori sa iasa Ca-
rol I, poate si ca o reparatie is-
torica:-). Imi pare rau ca nu au
ajuns Blaga si, mai ales, Cara-
giale, in top 10. I-am fi avut ast-
fel, pe cei mai buni cunoscatori
ai romanilor, unul din perspecti-
va balcanica, celalalt, din perspec-
tiva central-europeana. (2006-
08-31 10:59:45) de la andrei

– Eu cred ca o sa iasa Carol,
si-mi doresc sa fie RW in top 3
pt ca o merita (2006-08-31
10:21:24) de la periscopul

– cred ca o sa iasa mihai sau
eminescu (2006-08-31 09:55:21)
de la anonim

– Cred ca Eminescu o sa ia-
sa. Cu RW s-ar putea sa aveti
dreptate, dar supriza ar fi sa in-
tre in top 3. Mai mult chiar ca
nu se poate. (2006-08-31 09:
17:25) de la Tudor

– Si eu il sustin pe Carol,
desi mi-as dori sa iasa si Emi-
nescu... O sa vedem la final,

important e ca in top 10 s`nt
intr-adevar valori mari (2006-
08-31 09:13:21) de la rebela

– Mai trebuie sa se publice si
dosarul de urmarire al Securita-
tii pentru R.W. si atunci „trea-
ba“ e clara! (2006-08-31 07:
53:41) de la G.L.

Nu mai e loc de comentarii.

Scurtele flash-uri de
cultur\ general\ prezen-
tate ca o lips\ de noroc a
unui popor prea mic, pe
care mi le-a `n]epat liceul
`n creier (sau mai degrab\
ce am tr\it `n timpul
liceului, dec`t ceea ce se
`nt`mpla `n [coal\), nu
m-au convins niciodat\
c\ s`ntem „nenoroci]i“ ai
istoriei.

Andrei Udi[teanu
Nu am v\zut românii

drept ghinioni[ti

`ncle[ta]i `ntre Dun\re,

mare [i Carpa]i, sorti]i

la o trist\ [edere pe

post de moment de re-

culegere, `n umbra ma-

rii culturi pe motiv c\

„româna nu e o limb\

de circula]ie interna]io-

nal\“. Se poate numi o

alegere personal\ de a

nu solidariza cu ciob\-

na[ul din Miori]a. Pen-

tru mine e clar c\ I.L.

Caragiale este un dra-
maturg de geniu, chiar
dac\ nu a avut soarta
de a fi priceput `n limbi
str\ine, [i e sigur [i c\
Alexandru Ioan Cuza
nu are nevoie de vreo
pia]\ public\ sau o gur\
de metrou care s\-i
poarte numele prin ca-
pitalele lumii ca s\ fie
un om politic remarcabil.

Marii români s`nt mai
mul]i dec`t `i cunosc eu,
iar s\-i votezi e greu nu
pentru c\ nu ai avea de
unde alege. Ci dintr-un
fel de team\ de a nu
gre[i, dintr-o ezitare de
a pune o etichet\ pe
unul [i de a-l arunca din
ignoran]\ pe altul unde-
va mai jos dec`t merit\.

Recunosc, m-am tre-
zit tentat de multe ori s\
bifez o c\su]\ pentru ci-
neva, dar m-am oprit tot
de at`tea ori prefer`nd
s\ vizionez micile filme
de prezentare de pe
site-ul TVR. Pentru o

penibil\, ru[inoas\
re`mprosp\tare a bio-
grafiei unuia sau a altu-
ia ce m-ar fi putut `m-
pinge spre o alegere
clar\. „Hm, deci Panait
Istrati a fost [i fotograf“
sau „Hmm, a[a-i, Carol
I a scos România din
magherni]a oriental\“.
Mi-l `nchipuiam pe Ca-
ragiale spun`nd c\ e un
moft s\ ar\]i cu degetul
(sau mai degrab\, cu
click-ul) „\la, da“, „\la,
nu“, relaxat, la dezbate-
rile de la televizor sau
sus]inut confortabil de
vreun scaun ergonomic
`n fa]a unei tastaturi,
g`ndind din c`nd `n c`nd
c\ de fapt ]i-e pu]in foa-
me sau sete [i „oare ce
film o fi mai t`rziu?“. La
urma urmelor, valoarea
nu se m\soar\ prin
num\r de SMS-uri. A[a,
mai degrab\ participi la
concursuri de pe pa-
chete de ]ig\ri sau te
faci „auzit“ pe plicticoa-

sele chat-uri televizate
pe timp de noapte.
„Trimite Chat-bla-bla-
bla, urmat de Nick...“
A[a se m\soar\, mai
degrab\, cam ce primim
noi cadou prin canalele
media. Probabil c\ cei
mai sinceri votan]i au
fost cei care au f\cut
„sacrificiul“ de a scrie
de m`n\ o scrisoare [i
de a se deplasa p`n\ la
po[t\ s\ o trimit\, chiar
dac\ nu le-a cerut ni-
meni s\ fac\ asta.

Marii  români  s`nt
numai  ai  no[tri

Pricopsi]i cu sutele de
interviuri cu Gigi [i apa-
renta nostalgie comu-
nist\ ascuns\ uneori `n
spatele relat\rilor de-
spre e[ecurile
guvern\rilor de dup\ ’90
ne-au adus la un pas
de a-i proclama pe
Ceau[escu sau Becali
„cei mai mari români ai
tuturor timpurilor“. La
fel, ezitarea unora – de
bun-sim], cred – de a
nu pune etichete printre
at`tea personalit\]i pro-

puse le-a dat r\gazul al-
tora – „forumi[ti“, „c\p-
[unari“, numi]i a[a aiu-
rea [i de multe ori pe
nedrept – s\ i]easc\,
poate de undeva de
peste m\ri [i ]\ri, din
culcu[ul nu prea c\ldu]
al p\r\selii, o mic\ r\z-
bunare pentru ]ara lor.
„A]i vrut Gigi, v\ d\m
Gigi.“ F\r\ patriotism
ieftin, ci cu r\ceala frus-
trat\ a celui care,
crez`ndu-se „sc\pat“,
r`de de peste gard
str`mb`ndu-se la tine.

Campania „Mari Ro-
mâni“ ne-a oferit totu[i
[ansa s\ ne privim
dezbr\ca]i, `n „becali“-ul
gol, `n toat\ splendoa-
rea noastr\ de ciopli]i
pe stil OTV. {i este ne-
drept s\ compar\m
campania din România
cu cele similare din
]\rile occidentale, cum
am mai v\zut c\ se
practic\. De fapt, marii
români s`nt numai [i nu-
mai ai no[tri [i cu sigu-
ran]\ c\ n-o s\-i vedem
st`nd c-un picior `n
Dun\re [i cu altul `n
Mississippi.

Acum c`]iva ani am aflat care s`nt cei mai boga]i
români. Sosise momentul sa afl\m [i care s`nt „cei
mai «Mari Români»“. ~nc\ pu]intic\ r\bdare [i
poporul român va afla care s`nt adev\ratele sale
valori. Vom afla oare ceva? Sta]i lini[ti]i, nu vom afla
nimic. Jocul de societate-media „Mari Români“ nu

pune o `ntrebare (sau o pune gre[it) [i nu d\ un
r\spuns. Televiziunea face ceea ce [tie mai bine:
vinde (marf\ [i ideologie) [i face divertisment. Jocul
a ratat at`t partea educativ\ pe care `ncearc\ s\ o
promoveze TVR1, c`t [i, mai ales, a ratat [ansa s\
pun\ `n discu]ie o tem\ serioas\.

Am o ten-lem\: eu cu cine votez?

România `n „becali“ gol

Campania „Mari
Români“ a TVR
continu\. ~ncep`nd cu
14 septembrie [i p`n\
`n octombrie, cei 10
finali[ti vor fi
sus]inu]i, prin
intermediul a 10
documentare [i `n
cadrul a cinci
dezbateri transmise `n
direct de TVR 1, de 10
personalit\]i ale vie]ii
culturale române[ti. ~n
data de 21 octombrie,
Televiziunea Român\
va difuza show-ul
final al proiectului
„Mari Români“, `n
care va fi desemnat
cel mai valoros român
al tuturor timpurilor.



~n s\pt\m`na din august `n care suedezii [i
radioul lor clasic au demonstrat impresionant
c\ amintirea lui Sergiu Celibidache tr\ie[te cu
adev\rat, `n timp ce la Bucure[ti aniversarea
de zece ani a mor]ii dirijorului abia `[i g\sea o
palid\ reflectare, am recitit pagini ce i-au fost
dedicate de Ida Haendel, o violonist\ celebr\.
Femeie cu vioar\ duce cu g`ndul mai cur`nd
la un tablou dec`t la O autobiografie, cum se
subtintituleaz\ memoriile violonistei de
origine polonez\. Din cartea, ap\rut\ la
Londra `n 1970 [i devenit\ `ntre timp o
raritate bibliografic\, scump\ [i greu de
procurat, nu cuno[team dec`t multele pagini
despre prietenia [i dragostea de o via]\,
r\mas\ ne`mplinit\, pentru Sergiu
Celibidache. Dar [tiam c\ Ida Haendel a fost
o elev\ a lui Carl Flesch [i, se scrie `n
dic]ionarele muzicale, [i a lui Enescu.

Citind acum integral me-
moriile violonistei, `n a
c\rei discografie figurea-

z\ [i dou\ `nregistr\ri notabile
ale celei de-a treia sonate de vi-
oar\ enesciene, constat c\ Enescu,
f\r\ s\-i fi fost profesor `n sen-
sul clasic al cuv`ntului, i-a fost
un model [i o referin]\ ani `n-
delunga]i dup\ ce-l cunoscuse.
~n fapt, l-a `nt`lnit la 15 ani,
dup\ debutul ei londonez [i la
`nceputul carierei de concerte, prin
1938, se `n]elege din amintiri.
Se afla la Paris [i tat\l ei a con-
vins-o c\, „oricum, nu va avea
ce r\u s\-i fac\ dac\ devine fa-
miliar\ cu ideile unui mare mu-
zician“. Retrospectiv, Ida Haen-
del afirm\ c\ era `n fapt ne-
r\bd\toare s\-l cunoasc\ pe
Enescu, al c\rui nume avea pen-
tru ea o aur\ aproape de le-
gend\. Dup\ amintirile ei, „a[a
copil cum eram, am sim]it c\ m\
g\sesc `n fa]a celei mai inspirate
[i `n\l]\toare dintre fiin]ele u-
mane“. Amintire real\ sau ima-
gine retrospectiv\, nu conteaz\.
Enescu e singurul personaj,
cred, al memoriilor tratat astfel.
Urma portretul: „Statura lui
scund\, coloana curbat\, `mbr\-
c\mintea banal\ p\reau doar s\
`nt\reasc\ m\re]ia [i calitatea
spiritual\. M-am uitat la fa]a lui
impresionant\, cu ochii `ntune-
ca]i ce ardeau de focul d\ruirii
[i, aproape tremur`nd de e-
mo]ie, i-am exprimat fericirea de
a-l ̀ nt`lni. Cu o voce slab\, cu un
accent românesc abia percepti-
bil (vorbeam `n francez\), mi-a
acceptat omagiul cu modestia pe
care o au doar cei cu adev\rat
mari. M-a `ntrebat: «Ce ]i-ar
face pl\cere s\ c`n]i?»“.

Poemul de Chausson, a fost
r\spunsul preg\tit al Idei Haendel.

„Enescu s-a a[ezat
la pian [i din mo-
mentul `n care i-a
atins prima clap\, a
p\rut s\ m\ trans-
porte `ntr-o alt\ lu-
me“. Ca vr\jit\, `[i
amintea violonista,
[i-a schimbat inter-
pretarea pentru a o
`mpleti cu a lui
Enescu. Vocea aces-
tuia avea s\ o rea-
duc\ pe p\m`nt c`nd
i-a spus amabil c\ „ar
vrea s\-i sugereze“ s\ modifice
digita]ia [i arcu[ul la a doua ex-
punere a temei.

„Ferm  [i  f\r\  compromisuri,
a  eliminat  toate  zorzoanele
ce  `mpodobeau  p`n\  atunci
felul  meu  de  a  c`nta“

Ida Haendel exclam\: „C`t de
total diferit\ era metoda lui
Enescu de aceea a lui Flesch.
Enescu nu p\rea niciodat\ s\
impun\ sau s\-i v`re cu for]a
ideile lui unui elev, fiecare re-
marc\ sem\na mai cur`nd cu o
sugestie. Enescu nu folosea a-
bordarea metodic\, clinic\, bine
organizat\ a lui Flesch. Cu
Enescu, un elev avea [ansa s\
c`nte o lucrare f\r\ `ntreruperile
[i corec]iile, la fiecare bar\ [i
fraz\, de natur\ s\ fac\ pe unul
mai pu]in dotat s\ se piard\ cu
totul. Nici nu l-am v\zut pe
Enescu s\-[i ilustreze ideile la
vioar\ – nu o f\cea dec`t verbal
sau la pian“.

A urmat o lec]ie Bach, `n
cursul c\reia Enescu, „ferm [i
f\r\ compromisuri, a eliminat
toate zorzoanele ce `mpodobeau
p`n\ atunci felul meu de a c`nta,
pentru a permite s\ fie pus\ `n

eviden]\ forma [i anatomia. Eli-
berat\ de toate ornamentele,
muzica suna str\in\ [i stranie,
dar am `n]eles c\ aceast\ insis-
ten]\ pe simplitatea [i puritatea
liniei slujea la eviden]ierea
adev\ratei m\re]ii a structurii;
mi s-a p\rut c\, pentru prima
dat\, `l aud pe Bach uria[ul.
De[i Enescu d\dea `nt`ietate
g`ndirii muzicale, mai presus de
toate, nu neglija imperfec]iunile
tehnice, iar urechii lui ascu]ite nu
i-a sc\pat vreodat\ cea mai mic\
inacurate]e“. Iar peste timp, Ida
Haendel nota: „Am descoperit
c\ dup\ aceste lec]ii cu Enescu,
am devenit [i mai atent\ dec`t
`nainte la precizia tehnic\. Era
inexplicabil, fiindc\ rigoarea lui
Flesch `n privin]a chestiunilor
tehnice era mai presus de orice
discu]ie. Dar mi s-a p\rut c\
Enescu a mers ceva mai departe,
deoarece, pentru el, fiecare not\
avea aceea[i importan]\, chiar
`n cele mai rapide game, [i tre-
buia s\ aib\ claritatea cristalului.
Nu-l preocupa cum ajungi la o
asemenea perfec]iune, dar exe-
cu]ia trebuia s\ fie f\r\ cusur“.

Ida Haendel pleca de la Paris
„cu ochii deschi[i“ de Enescu

pentru a `nt`lni la Londra un Carl
Flesch iritat de episodul ei pari-
zian. Ascult`nd-o c`nt`nd Bach,
`n maniera lui Enescu, Flesch o
admonesta sarcastic: „Nu v\d
nici o minune; pentru mine sun\
mai cur`nd plictisitor“. Nu [tiu
dac\ violonista l-a auzit pe Flesch,
c`nt`nd Bach, dar la v`rsta matu-
rit\]ii, scriindu-[i memoriile, Ida
Haendel insista c\ „Bach-ul lui
Enescu era cel adev\rat“. {i a-
d\uga, ceea ce tinerei violoniste,
la 15 ani, nu `i era cu siguran]\
accesibil, c\ „marea simplicita-
te, pe care [Enescu] insista a-
t`ta, nu poate c\p\ta sens dec`t
dac\ e livrat\ cu o `n]elegere
profund\ a muzicii, rezultatul
studiului [i al experien]ei de o
via]\. Iar puritatea liniei pe care
el punea un accent at`t de mare
trebuia s\ fie umplut\ cu o tan-
dre]e at`t de esoteric\, at`t de
discret\, `nc`t s\ fie aproape im-
palpabil\“.

Ida Haendel a `nregistrat So-
natele [i Partitele pentru vioar\
solo de Bach la 66 de ani, pen-
tru casa Testament. Poate c\
dic]ionarele muzicale nu se `n-
[al\ totu[i. Enescu i-a fost pro-
fesor...

Mihaela  MICHAILOV

TEATRU LA ROTISOR
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lovitur\ de teatru arta grea
)

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
Victor  ESKENASY, Radio  Europa  Liber\,  Praga

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

Textul contemporan
sau oxigenarea
celulelor moarte
Alegerea aleatorie a unui text `[i pune amprenta asupra mont\rii.

Haosul de pe scen\, impresia c\ se poate orice [i oricum pornesc,

de cele mai multe ori, de la text. Regizorii nu [tiu de ce opteaz\

pentru un anumit text, iar atunci c`nd o fac, citesc doar succesiu-

nea ac]iunilor [i, eventual, rela]iile de cauzalitate, ignor`nd total

miza lor. Perspectiva unei lecturi pe vertical\ este punctul slab al

mont\rii unei piese. Textului românesc contemporan `i lipsesc de

cele mai multe ori reflec]ia cinic\, scriitura inteligent\, polifonic\, [i

nivelul doi al lumii reflectate.

Textul nou este `n subsolul repertoriului teatrelor din România.

Nu exist\ proiecte care, timp de trei sau patru ani, s\-[i propun\

punerea `n scen\ a unor piese contemporane legate tematic sau

apar]in`nd unui areal cultural. Lipse[te transferul de sens contem-

poran de la realitatea social\, exterioar\, la cea cultural\. Cea mai

mare problem\ este lipsa unui demers programatic care s\ fac\

posibil\ analiza evolutiv\ a fondului dramatic contemporan [i care

s\ instituie o practic\ de lucru curent\. {i atunci cum s\-l profesio-

nalizezi pe dramaturg? Cum s\ faci ca ceea ce scrie s\ nu mai

fie un hobby [i s\ devin\ un job? Cum s\-i convingi pe directorii

de teatru din România c\ dramaturgul `n sens nem]esc – acom-

paniatorul regizorului pe tot parcursul spectacolului, cel care d\ so-

lu]ii textuale [i poate propune multiple alternative semiotice de

lectur\ printr-o decorticare pertinent\ a piesei – nu e doar un moft?

C\ el prime[te un salariu pe care [i-l justific\ `n totalitate. C\ e ne-

voie de el a[a cum este nevoie de scenograf.

Marea problem\ este c\ directorii de teatru români g`ndesc

pe termen scurt [i c\ s`nt foarte pu]in dispu[i s\ ri[te. Mai mult,

`[i abandoneaz\ proiectele sau le am`n\ dup\ economia de pia]\

teatral\ care promoveaz\ tergiversarea [i `nt`mplarea. C`t de bun\

sau c`t de proast\ este dramaturgia contemporan\ româneasc\

devine un epifenomen. Cel mai important este faptul c\ nu exist\ un

climat constant de perfec]ionare [i promovare a ei. Poate [i pentru

c\ este slab\, uneori. Dar cum s\ fie altfel dac\ e mereu inhibat\?

Textul d\, p`n\ la urm\, direc]ia spectacolului, motiveaz\ folo-

sirea anumitor tehnici [i formule. Textul constituie fundamentul

inten]iei regizorale [i trambulina ei. El concentreaz\ c`mpul posi-

bilit\]ilor vizuale `n care regizorul poate excava. Chiar atunci c`nd

este complet eludat ca rostire efectiv\, textul se afl\ `n fiecare fibr\

a spectacolului (vezi Andriy Zholdak). Nimeni nu contest\ valoarea

sau vitalitatea unui text clasic. Filtrarea actualului `n retorica lui

este o opera]ie critic\ extrem de important\. Dar, pe de alt\ parte,

nimeni nu cred ca poate contesta nevoia vital\ de piese noi, cabla-

rea la o scriitur\ `n care se depune realitatea de azi. A[a cum

afirm\ Boris Groys `n Despre Nou (Idea Design & Print, Cluj, 2003),

„Noul d\ autorului individual posibilitatea de a-[i afirma propria

via]\ ca pe o valoare a timpului istoric...“.

Un lucru e cert: f\r\ texte contemporane, teatrul r\m`ne pe tu[a

realit\]ii [i la grani]a proces\rii ei. Sigur c\ nu doar textul este

esen]ial pentru ca un spectacol s\ fie puternic. Dar el este una dintre

condi]iile majore.

Exist\, desigur, [i excep]ii. Teatrul Na]ional „Mihai Eminescu“ din

Timi[oara [i-a `nceput resuscitarea ([i aici directoarea Ada Lupa

a avut un rol hot\r`tor) prin montarea unor texte contemporane

jucate peste tot `n lume (Autobahn de Neil LaBute, regia Radu

Apostol, [i Krum de Hanoch Levin, regia Radu Afrim). ~n rest, tea-

trele de la noi supravie]uiesc prin numele consacrate [i piesele

clasice. Nu e r\u, dar nici de ajuns.

Ida Haendel – o alt\ amintire
uitat\ despre Enescu

Krum de Hanoch Levin, regia Radu Afrim



Cred c\ maniera de a scrie
scenariul [i de a-l prelu-
cra a fost cea ideal\ at`t

pentru subiect, c`t [i pentru dis-
tan]a lui `n timp. Oamenii \ia
n-au murit de mult. R\nile fami-
liilor s`nt `nc\ deschise. Subiec-
tul e o traum\ mai perceptibil\
sau mai discret\ pentru o lume
`ntreag\. Nu e corect nici m\car
s\ participi cu filmul `ntr-o com-
peti]ie, s\ te ba]i pentru un pre-
miu. Filmul a fost prezentat la
Cannes `n Selec]ia Oficial\, dar
`n afara cursei pentru Palme d’Or.

United 93 e un film care se
desf\[oar\ `n timp real, un film
frust [i crud, `n care totul e f\-
cut s\ par\ pe bune. Oamenii care
`i interpreteaz\ pe cei 40 de pa-
sageri [i membri ai echipajului
cursei 93 a United Airlines s`nt
actori, dar nu unii cunoscu]i. Prin-
tre cei de la turnurile de control
se num\r\ `ns\ adev\ra]i contro-
lori de zbor, care au tr\it ziua
de 11 septembrie la munc\. Paul
Greengrass a scris scenariul dup\
o documentare minu]ioas\, care
a inclus [i sute de ore de discu]ii cu
rudele [i prietenii celor deceda]i.

Nimeni nu [tie exact ce s-a
`nt`mplat `n avion, ce s-a vorbit,
cine ce-a f\cut. Exist\ convorbi-
rile telefonice [i amintirile. {i
presupunerile. Dar `n film totul
pare clar [i veridic [i nu atinge
cu ceva amintirea celor mor]i.

United 93 e cutremur\tor nu
at`t pentru c\ se moare la final,
cum prea bine se [tie c\ s-a `n-
t`mplat, ci pentru c\, a[a str`ns
cum e, aspru, ceva `ntre docu-
mentar [i simulare de catastrof\

aerian\, e complet lipsit de me-
lodramatic. Nu apas\ deloc pe-
dala tragediei, nu recurge la re-
sorturile sensibilit\]ii, la fobiile
noastre. E un film extrem de o-
nest [i aparent simplu. Dar c`t\
munc\ e `n spatele simplit\]ii [i
firescului numai echipa lui Gre-
engrass [tie. Nu ai cum s\ te sim]i
martor ocular dec`t pe buc\]ele,
pentru c\ ac]iunea e fragmentat\
pe mai multe planuri. Filmul `]i
d\ `ns\ o puternic\ senza]ie de
prezen]\, de imediate]e, te face
s\ crezi c\ e foarte posibil ca lu-
crurile s\ se fi `nt`mplat chiar
a[a cum spune Greengrass.

Finalul  cade  peste  tine
ca  o  ghilotin\

Scenariul dep\[e[te construc-
]iile consacrate. Trece dincolo
de introducere, cuprins [i `nche-
iere. Dizolv\ no]iunea de intrig\,
momentele subiectului [i a[a mai
departe. Filmul `ncepe abrupt, `n
momentul `n care apas\ proiec-
]ionistul pe buton, [i se termin\
la fel de abrupt, `n cel mai sim-
plu [i mai cutremur\tor fel posi-
bil. Avionul se `ndreapt\ spre
p\m`nt, degringolada de la bord
e tot mai mare, vezi iarba apro-
piindu-se tot mai mult [i pe ur-
m\ pac, „fade to black“. {i dup\
c`teva secunde `ncepe s\ curg\
genericul. Jurnali[tii au r\mas
tr\sni]i, [i eu am r\mas tr\snit\,
pentru c\ dup\ ritmul str`ns al
celor 90 de minute (c`t un meci
de fotbal), finalul cade peste tine
ca o ghilotin\. Chiar dac\ [tiai
ce urma s\ se `nt`mple, filmul se

termin\ ca o lovitur\ bine pla-
sat\ `n plex, dup\ un ritm care
s-a tot acumulat.

Filmul mai impresioneaz\ [i
din alte motive. Oamenii din
United 93 [i-au dat seama c\ nu
s`nt victimele unei deturn\ri ba-
nale. C\ World Trade Center [i
Pentagonul fuseser\ lovite. {tiau
ce avea s\ se `nt`mple cu ei.
Prin urmare au fost [i singurii
care au `ncercat s\ lupte. Mai
mult dec`t at`t cred c\ m-a im-
presionat faptul c\ to]i oamenii
\[tia erau perfect obi[nui]i, ca
oricare dintre noi. Cred c\ prima
oar\ c`nd m-a trosnit aceast\

idee a fost dup\ ce m-am `ntors
din Israel [i a doua zi am aflat
c\ un avion care a plecat din a-
cela[i aeroport a c\zut `n Marea
Neagr\. N-a fost atentat, simplu
accident, dar m-am g`ndit la c`t
de normali p\reau oamenii `n ae-
roport, c`t de `n via]\; putea
muri oricare dintre noi, nu? Paul
Greengrass reu[e[te s\ transmi-
t\ tragedia f\r\ gesturi largi, f\r\
puneri `n scen\ fastuoase, ci din
gesturile mici, care uneori bascu-
leaz\ f\r\ s\ le po]i controla [i
f\r\ s\-]i po]i crede ochilor `n i-
nevitabil.

United 93Primul rocker
„La `nceput era Cuv`ntul, [i Cuv`ntul era la Dumnezeu, [i Dumne-
zeu era Cuv`ntul.“ A[a `ncepe [ti]i voi ce, iar eu nu trebuie s\ v\
spun. Dar mai `nainte de asta, mult mai `nainte, se precizeaz\: „{i
Dumnezeu a zis: «S\ fie Lumin\!»“. N-o s\ fac aici teorii despre
limba `n care Dumnezeu a zis ce-a zis, unica limb\ `n care El a
gr\it [i pe care a transmis-o primilor oameni (iar ei s-au apucat
s\ ridice turnul ce-a dat apoi defini]ia limbajului omenesc [i a dez-
ordinii planetare). Dar nu [tiu de ce `ncerc s\-mi imaginez cam
pe ce ton a zis El ce-a zis, cumva la modul imperativ, ca o r\stea-
l\, o porunc\... Eh, a[a nu, parc\ nu porunc\, n-avea nevoie s\
ordone! {i cui? C\ doar era singur, era Unicul, era plictisit de sin-
gur\tate, se leg\na `n hamac sau `n rocking chair, fluiera u[or o
arie (pe care ulterior i-a trecut-o lui Mozart)! {i mai cu seam\ avea
un sentiment care `n limba englez\ se aproximeaz\ prin blues,
iar `n român\ s-ar zice inim\ albastr\ sau „ur`t“.

Ce face omul c`nd simte c\-l umple ipohondria? Evident, bea,
s\-i treac\, [i c`nt\, s\-[i alunge ur`tul... Asta dac\ [tie s\ c`nte;
dac\ nu, pune un disc, ales din teancul ce dep\[e[te ca num\r
volumele din bibliotec\, deschide fereastra s\-l aud\ [i vecinul,
poate este [i acela melancolic [i deprimat de existen]\, iar unde
se adun\ doi, atmosfera devine mai respirabil\. Dar El pe cine s\
invite, cu cine s\ `mpart\ sentimentul, bog\]ia [i indiferen]a nean-
tului? Atunci va fi fost, pesemne, momentul hot\r`tor c`nd „din
haos face mum\, iar\ el devine tat\l...“. O fi leac muzica, dar mai
leac singur\t\]ii este `nso]irea, tov\r\[ia, share-ul, „let’s work to-
gether“! M-am av`ntat `ns\ un pas prea departe. Clipa c`nd El se
leag\n\ pe prispa infinitului stabilizeaz\ starea celui numit de con-
temporani rocker. Oamenii au totdeauna tendin]a de a complica
firescul [i de a pune ̀ n seama unei instan]e superioare propriile lor
incapacit\]i. Dac\ El a creat omul dup\ chipul [i asem\narea Lui,
de ce n-ar fi [i El capabil de sentimente umane, precum plictisea-
la, neast`mp\rul, curiozitatea? Experimentalismul din ce s-a n\s-
cut, dac\ nu din astea trei? Efortul creativ, r\spl\tit `n ziua a [aptea
cu odihn\, va fi fost tratat a[a cum ne cade nou\ bine – o muzic\
de relaxare, un pahar de esen]\ afrodisiac\? Alcoolul va fi fost
admis? Extractele de frunze [i plante exotice se vor fi i]it sub nara
divin\, pentru un refresh, un catharsis? Erosul – s\ mai `ntreb?

M\ leg `ns\ de muzica `nceputului, de timbrul [i tonul pe care
s-au emis sunetele acelui „S\ fie Lumin\!“. Oare cine dintre mu-
zicienii secolelor curse va fi prins ceva din vocaliza Lui? Nume [i
nume, popoare ne[tiute, transcriptori de partituri ce-au c\p\tat
faima geniului... Dac\ prezentam textul acesta la un radio, posi-
bil c\-mi ar\tam talentul interpretativ, `mi strofocam beregata s\
imit Glasul, `mi rupeam respectul de sine ca s\ ob]in ce? Ceea
ce ar putea s\ fie sunetul primordial, poate chiar flatula]ia n\s-
c\toare de muzic\. O art\ despre care nu m\ `ncumet s\ `n[ir cu-
vinte. Fiindc\ oric`te cuvinte [i cu oric`t\ m\iestrie a[ `mperechea,
niciodat\ nu pot egala sunetele. Doar dac\ acele cuvinte ar fi
c`ntate...

S\ fi f\cut un film, nu un articol, puneam pe seama Lui, ca
prim\ replic\ a Genezei (El s-ar fi amuzat de g\selni]a mea) ceva
de genul: „Oooooh, yeeeeee! Everythin’ gonna be allright on this
morning!“. Iar din off vocea care d\ replica: „Yes, I know!“. Dialo-
gul este incipitul uneia dintre cele mai bune `nregistr\ri de blues-
rock – Hard Again, trecute `n discografia lui Muddy Waters, dar
put`nd figura la fel de bine [i sub numele lui Johnny Winter (foto),
albinosul ce izbutea, la mijlocul anilor ’70, s\ revigoreze cariera
celui pentru care (azi faimo[ii) Rolling Stones mergeau la Chica-
go, s\-i mul]umeasc\ pentru numele oferit (f\r\ voie), [i-l g\seau
v\ruind pere]ii.

SUPLIMENTUL de CULTUR|, Nr. 93, 9-15 SEPTEMBRIE 200614

fast-food fe]e-fe]e

Dumitru  UNGUREANU

ROCKIN’  BY MYSELF

Iulia  BLAGA

CRONIC| DE FILM

United  93

Am vorbit cu
oameni care nu vor s\

vad\ United 93 pentru c\
ar fi prea dur, pentru c\ i-ar

impresiona prea mult. E [i-a[a
realitatea suficient de dur\. S\ mai [i

vezi un film despre atacurile teroriste de la
11 septembrie e prea mult, c`nd cei cinci ani

distan]\ par `n continuare foarte aproape. Eu am vrut
s\ v\d filmul lui Paul Greengrass, a c\rui premier\

româneasc\ are loc nu pe 11, ci pe 1 septembrie. La
vizionarea pentru pres\ de la Cannes s-a stat ca `n
biseric\, iar finalul s-a scurs `ntr-o t\cere morm`ntal\.United 93, 2006

scenariul [i regia Paul Greengrass.
Cu: Christian Clemenceau, Trish Gates,
Polly Adams, Cheyenne Jackson, Opal Alladin



~n Fran]a, revoltele din mai 1968,
care au culminat cu ocuparea
Sorbonei de c\tre studen]i [i
solidarizarea sindicatelor
muncitorilor, au avut [i o
considerabil\ influen]\ cultural\.
Baza teoretic\ a acestor revolte
studen]e[ti a fost dat\ de
Interna]ionala Situa]ionist\, o
mi[care artistic\ [i ideologic\ ini]iat\
de artistul [i teoreticianul francez
Guy Debord, `mpreun\ cu al]i arti[ti,
scriitori [i filosofi europeni, la sf`r[itul
anilor ’50 [i care `[i propunea s\
creeze o serie de strategii care s\
angajeze lupte de clas\ cu scopul
recuper\rii autonomiei individuale de
sub domina]ia spectacolului.

G`ndirea situa]ioni[tilor a fost influen-
]at\ de marxism [i de avangardele
istorice de la `nceputul secolului XX,

`n special Dada [i Suprarealismul. Situa]io-

ni[tii au militat pentru abolirea no]iunii de
art\ ca o activitate autonom\ specializat\ [i
au propus ca aceasta s\ devin\ o parte a
vie]ii de zi cu zi, unde dimensiunea sa revo-
lu]ionar\ trebuia s\ prevaleze. Cea mai cu-
noscut\ lucrare publicat\ de Interna]ionala
Situa]ionist\ a fost cartea lui Guy Debord,
Societatea spectacolului (1967), `n care au-
torul afirma c\ societatea capitalist\ a ajuns
la un asemenea nivel al concentr\rii capita-
lului, `nc`t spectacolul a monopolizat expe-
rien]a zilnic\. Debord a analizat cele dou\
no]iuni, „reificarea“, inspirat\ din Capitalul
lui Marx, [i „feti[ismul m\rfii“, concept
dezvoltat de c\tre Lukács. El a considerat
societatea divizat\ `ntre subiectul pasiv care
consum\ spectacolul [i spectacolul reificat.

Guy Debord detaliz\ spectacolul ca „ne-
fiind un ansamblu de imagini, ci un raport
social `ntre persoane, raport mijlocit de i-
magini“. „Spectacolul, luat `n totalitatea sa,
este rezultatul [i, `n acela[i timp, proiectul
modului de produc]ie existent. El nu este un
supliment al lumii reale, un ornament a-
d\ugat ei. El este miezul irealismului so-
ciet\]ii reale. Sub formele sale specifice, in-
forma]ie sau propagand\, publicitate sau
consum direct de divertisment, spectacolul
constituie modelul actual al vie]ii dominante
la nivel social.“

Happppenninngg [i  Sex  Pistols

Pentru Debord, spectacolul se manifest\ `n
trei forme diferite: concentrat, asociat cu

birocra]ia concentrat\ (aici el exemplific`nd
formele spectaculare din comunism [i fas-
cism), difuz, asociat cu capitalismul avansat
[i abunden]a de m\rfuri, integrat, asociat cu
]\rile moderne capitaliste (Fran]a [i Italia),
al democra]iei liberale, `n care exper]ii [i
speciali[tii dicteaz\ moralitatea, statisticile
[i ideile promovate de spectacol. Strategiile
propuse pentru ie[irea din aceast\ situa]ie
alienant\ presupuneau crearea de situa]ii prin
recuperare, deturnare sau deriv\. ~n viziu-
nea situa]ioni[tilor, situa]ia era un moment
de via]\ concret [i era deliberat constituit\ de
o organizare colectiv\ a unei ambian]e uni-
tare [i a unor jocuri de evenimente. Prin ex-
tinderea conceptului de art\ c\tre tot ceea ce
este via]\, situa]ioni[tii au sus]inut teoretic
[i manifest\rile artistice gen happening, ac-
]iuni sau performance-uri. Ideile situa]ioni[-
tilor au avut o influen]\ considerabil\ asupra
genera]iilor urm\toare de arti[ti, cum ar fi
grupul Sex Pistols, ini]iatorul mi[c\rii punk
la sf`r[itul anilor ’70, sau Sherrie Levine ori
Barbara Kruger, care au folosit unele strate-
gii situa]ioniste, precum deturnarea mesaje-
lor publicitare cu scopul transmiterii unor
mesaje critice cu caracter social.

Guy Debord a realizat de-a lungul carie-
rei sale [i o serie de filme documentare ex-
perimentale, `n care [i-a expus ideile sale te-
oretice. Suferind de o boal\ incurabil\ [i c\-
z`nd prad\ alcoolismului, el s-a sinucis `n
noiembrie 1994, `mpu[c`ndu-se `n inim\.

M\d\lina  COCEA

LA BLOG
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Matei  BEJENARU

ARTE VIZUALE

{tirile se mut\ la blog,
dar nimeni
nu le viziteaz\
Un sondaj american mi-a zis, finu], s\-mi v\d de treab\. Dac\
vreau s\ scriu pe blog despre motanul meu, atunci da, mai dis-
cut\m, mai negociem, dar [tiri – e ca [i cum ai scrie poezii, ba
chiar mai r\u. Adic\ scrii pentru nimeni, 88% dintre americani nu
te citesc. Studiul, pentru c\ este vorba despre `nc\ un studiu de-
spre [i cu bloggeri, realizat de un centru de cercetare al Univer-
sit\]ii din Ohio, relev\ c\ 88% dintre americani nu citesc blogurile
pentru [tiri.

Sondajul, realizat telefonic cu peste 1000 de responden]i, are
rezultate mai pesimiste dec`t altele, de acela[i gen: doar 5% dintre
americani citesc bloguri mai mult de cinci ori pe s\pt\m`n\, un
sfert dintre tineri citesc bloguri cel pu]in o dat\ pe s\pt\m`n\, `n
timp ce b\tr`nii de peste 65 de ani navigheaz\ pe paginile cu blo-
guri doar `n propor]ie de 3%. Cu toate acestea, bloggerii nu par
deloc descuraja]i. Conform ultimei monitoriz\ri Tehnocrati, `n lume
exist\ 52 de milioane de bloguri, iar `n fiecare secund\ s`nt pu-
blicate alte 19 noi `nsemn\ri.

Ziarele de pe Internet ]in pasul cu trendul general. Reporterii
scriu bloguri [i podcasturi, cititorii au acces la [tiri prin RSS [i le
comenteaz\ pe forumuri sau direct la sf`r[itul articolului. Scopul
final este acela de a-l `ncuraja pe cititor s\ se transforme din pu-
blic pasiv al [tirii `n autor al informa]iei.

Cum era [i de a[teptat, ziarele americane s-au adaptat noilor
tehnologii mult mai rapid dec`t cele europene sau asiatice. ~n urma
public\rii unei cercet\ri realizate pe baza prezen]ei pe Internet a
celor mai bune 100 de ziare americane, bloggerii din lumea `n-
treag\ au realizat [i dat publicit\]ii studii asem\n\toare relevante
pentru ]ara lor. ~n Italia, o ]ar\ cu aproximativ 18 milioane de uti-
lizatori Internet, mai bine din jum\tate din ziare cer un nume de
utilizator [i o parol\ pentru accesarea con]inului ziarului. Chat-ul,
banala rubric\ dedicat\ celor mai citite articole sau posibilitatea
de a comenta con]inutul ziarului s`nt aproape inexistente.

Cele mai aproape de performan]a american\ ajung primele
11 ziare din Marea Britanie. „The Guardian“ conduce plutonul a-
vangardi[tilor, oferind pe site-ul s\u toate serviciile inimaginabile:
feed RSS general [i pe sec]iuni, `nregistr\ri video, audio, pod-
casturi, bloguri de jurnali[ti, comentarii pentru orice con]inut edi-
torial, forumuri [i link-uri spre alte bloguri.

Un studiu similar dedicat ziarelor japoneze arat\ c\ prioritatea
acestora este realizarea unei edi]ii accesibile prin intermediul te-
lefonului mobil. Japonezii s`nt foarte activi [i `n domeniul post\rii
unor materiale video pe Internet, `n schimb blogurile nu se bu-
cur\ de foarte mare popularitate.

Cu toate c\ [tirile de pe bloguri nu stau bine `n privin]a au-
dien]elor de mas\, speciali[tii sus]in c\ acestea nu trebuie negli-
jate, deoarece au rolul de a-i influen]a pe cei care, la r`ndul lor,
influen]eaz\.

reportaj

Interna]ionala Situa]ionist\ [i Guy Debord
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Vasile Ernu
La prima edi]ie am crezut c\ e o
glum\, la a doua m-am g`ndit c\
le va trece, iar acum, la a patra
edi]ie, pot spune cu siguran]\ c\
a devenit cel mai semnificativ
festival de rock (cu toate c\ aici
auzi multe alte genuri) din ]ar\.
La a patra edi]ie putem confir-
ma c\ „Stufstock“ este un eve-
niment profesionist, dup\ toate
regulile unei astfel de manifes-
t\ri. Nu [tiu c`t se poate salva
din Vama Veche, ce se poate sal-
va, `ns\ e clar c\ Vama Veche nu
mai este locul de alt\dat\, ci
devine treptat locul unde se ]ine
„Stufstock“ [i unde vin oameni
care ascult\ acest gen de muzic\.

Papa  [i  muzic\  la  {oni

Scena Mic\ era `ntr-adev\r prea
mic\ pentru numele invi-

tate, `ns\ atmosfera a
fost foarte bun\. ~n

prima sear\ au c`ntat
F\r\ Zah\r, care `n-
tre timp [i-au tras
trup\ (un baterist [i

`nc\ un chitarist). Au
c`ntat acelea[i piese,

cu acela[i aer ironic, iar
dup\ c`teva te obi[nu-

ie[ti cu noul sunet al
b\ie]ilor din Doro-
hoi.

Au urmat }api-
narii [i Doru St\n-
culescu, pe care nu
i-am prins, c\ tre-

buia s\ fug spre sce-
na mare, unde aveam
de bifat trupe pe care
nu le auzisem live
sau pe care voiam s\

le rev\d. Am revenit
`ns\ la Mahala Rai Ban-

da, pe care `i cuno[team
bine, i-am auzit c`nt`nd la

diverse evenimente speciale,
dar nu-i v\zusem niciodat\ `n
formul\ complet\ [i pe scen\.
Dup\ ce-i vezi `ntr-un concert,
`]i dai seama de ce Johnny Depp
`i t`r`ie `n SUA [i de ce Ya-

mamoto vrea s\-i `mbrace. A
fost mai mult dec`t un concert, a
fost un adev\rat chef, la un mo-
ment dat renun]`ndu-se p`n\ [i
la sonorizare.

~n a doua sear\ au fost pre-
zen]i Budapesta Kampec Do-
lores (din Budapesta), dup\ care
au urmat veteranii Nicu Alifan-
tis [i Alexandru Andrie[. Mult\
lume, multe emo]ii, multe bis-uri
[i impresia c\ la un moment dat
s-a ajuns la un un exces de nos-
talgie, cum de altfel s-a sim]it [i
la concertul lui Phoenix.

Scena  mare

Pe scena mare s-au perindat
peste 30 de trupe. Scena mare
era, de fapt, compus\ din dou\
scene pe care se c`nta consecu-
tiv, prin trecere de la una la alta.
~n timp ce o trup\ c`nta, alta se
preg\tea [i putea s\ `nceap\ i-
mediat dup\ ce colegii lor ter-
minau recitalul. Astfel s-a putut
trece peste timpii mor]i de sound
check.

Aici au fost prezente de la
trupe mai pu]in cunoscute, ca
Tunderground, Dance Trauma,
Havoc, Protest Urban, Icory,
Defect, Buricul P\m`ntului, Ma-
gica, Nociv, p`n\ la trupe cu-
noscute, ca Implant pentru re-
fuz, Travka, Blazaj, E.M.I.L,
Altar, Timpuri Noi, Kumm, Ur-
ma, Luna Amar\, OSC, precum
[i veteranii [i t\ticii rockului
românesc, Phoenix.

Phoenix a fost prezent\ `n
„formula de aur“, cu Nicu Co-
vaci, Mircea Baniciu, Josef
Kappl, Mani Neumann, Ovidiu
Lipan }\nd\ric\, Cristi Gram [i
Ionu] Contras. Momentul Phoe-
nix a adunat cea mai mult\ lu-
me, at`t presta]ia lor, c`t [i cea a
publicului fiind una bun\. Dar
mie personal mi s-au p\rut din-
tr-o alt\ lume, o lume a amintiri-
lor, o lume disp\rut\ [i `n a-
cela[i timp necesar\.

Cred c\ `n materie de rock o
revela]ie au fost trupele din

Moldova, Alternosfera [i G`n-
dul M`]ei. Ambele s`nt cunos-
cute de ceva timp, `ns\ c`nt\
destul de rar `n România ca s\
poat\ avea un impact mai mare.

Alternosfera, o trup\ la al
doilea album, a avut o ]inut\ de
scen\ excelent\, melodiile fiind
sus]inute de proiec]ii video. G`n-
dul M`]ei, foarte cunoscu]i `n
Rusia intr`nd de c`teva ori `n
topurile muzicale ruse[ti, s`nt
deja veterani.

Tocmai veneau din Rusia de
la un festival unde au c`ntat `n
fa]a a 200.000 de oameni. Au
c`ntat dup\ Phoenix, deci aveau
de men]inut [tacheta ridicat\
pentru a ]ine mul]imea pe loc.
Au f\cut-o cu brio. A devenit
`ntre timp o trup\ matur\, p\cat
c\ at`t de pu]in cunoscut\ aici.

Un moment important a fost
[i `n ultima sear\, `n care au fost
prezen]i Z\ Duf, Cri Gri, Bega
Blues Band, Vali R\cil\, Ior-

dache [i Soul Funkotopia, com-
pus\ din Lucian Ban – pianist,
compozitor [i aranjor, muzician
important al noului val de com-
pozitori [i interpre]i de jazz din
SUA, precum [i Alex Harding
(sax bariton), unul dintre cei mai
buni saxofoni[ti americani.

Despre neajunsuri nu s`nt `n
m\sur\ s\ vorbesc. Mai pu]in\
lume, dar nu [tiu dac\ din cauz\
c\ s-a introdus biletul de intrare
sau pentru c\ festivalul a fost
`mpins mai spre toamn\.

Poate din cauza vremii, care
`n prima zi nu a ]inut cu organi-
zatorii, dar v\ asigur c\ Sulfina
Barbu, ministrul Mediului, a-
flat\ la fa]a locului, a garantat
c\ nu e ea de vin\.

M-au impresionat `n mod
pl\cut bodyguarzii [i jandarmii
responsabili cu paza [i sigu-
ran]a: incredibil de civiliza]i [i
amabili.
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Luiza  VASILIU

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Despre Pinocchio

Azi facem concurs de ghicit
personajul. Premii nu exist\,
tocmai de aia e [i mai onora-
bil s\ participa]i. A[adar, cine
spune „D\-mi ni[te p`ine,
pentru numele lui Allah!“ [i
apoi `i mul]ume[te tot lui
Allah c\ i-a dat via]\? Cine
se roag\ lui Allah ca s\ prind\
mai mult pe[te? Cine s-a
convertit la islamism dup\ ce
a trecut printr-o boal\ grea?
Cine e recompensat dac\ `[i
`nva]\ por]ia de cuvinte ara-
be pe zi? Sper c-a]i scris r\s-
punsurile pe h`rtiu]\, a[a c\
acum putem trage linia. Pino-
cchio `i cere lui Gepetto p`ine,
Pescarul dintr-o fabul\ de-a
lui Fontaine vrea mai mult
pe[te, muschetarul Aramis
trece la islamism, iar Tom
Sawyer `nva]\ cuvinte din
arab\. S\ nu crede]i ca pe
toate astea le-am inventat
eu, ca s\ mai am cu ce
umple rubricile din „En]iclo-
pedie“. S`nt exemple din tra-
ducerile care au ap\rut `n ul-
time vreme `n Turcia, tradu-
ceri ale unor c\r]i care fac
parte din lista celor „100 de
lecturi esen]iale“ aprobate de
Ministerul Educa]iei. De aici
a pornit scandalul. C\r]ile cu
inser]ii islamice poart\ pe
copert\ logo-ul Ministerului,
care Minister amenin]\ s\
dea `n judecat\ editurile `n
cauz\. Islamizarea c\r]ilor
pentru copii nu e singurul
motiv de revolt\ – o culegere
de ghicitori con]ine limbaj li-
cen]ios, iar alte c\r]i au `n
paginile lor rime batjocori-
toare despre primul-ministru
[i pre[edintele Turciei. E to-
tu[i stupefiant felul `n care
editorii cu pricina s-au folosit
de literatura pentru copii ca
s\ fac\ propagand\ religioa-
s\ [i politic\. N-am `n]eles
prea bine de ce apar [i ex-
presiile obscene. Poate ca
propagand\ `mpotriva Vestu-
lui at`t de imoral? Mi-am
adus `ns\ aminte de Rushdie,
cel care a `ndr\znit s\ dez-isla-
mizeze, ca s\ zic a[a, chiar
literatura islamic\.

~n octombrie 2005, scri-
itorul a fost invitat la emi-
siunea Tout le monde en
parle de pe France 2, al\turi
de actorul francez Samy
Naceri (taximetristul nebun
din seria Taxi). Naceri, mare
scandalagiu de felul lui, ar fi
spus c\ l-ar `mpu[ca `n cap
pe Rushdie „pour 50 balles“
sau dac\ i-ar cere-o vreun
imam. Versiunea nu e confir-
mat\ `ns\ de realizatorul e-
misiunii, care a afirmat doar
c\ a trebuit s\ taie destule
faze la montaj, din cauz\ c\
Naceri devenise foarte agre-
siv. Ulterior, personajul [i-a
cerut scuze de la realizator,
dar nu de la Rushdie. Chiar
a[a, copiilor turci cine o s\ le
cear\ scuze?

©
 f

o
to

: 
{

e
rb

a
n

 M
e
s
te

c
\n

e
a
n

u

Acum c`]iva ani m-am
`mprietenit cu o ga[c\ de
fete simpatice, supranumite
Velele (Simona, Oana, Dana,
Marina, Mihaela [i Miki),
care visau ca ni[te
adolescente: voiau s\-[i
salveze visul copil\riei lor,
adic\ Vama Veche. Voiau s\
o salveze de construc]iile
aberante, de terasele cu
scaune de plastic, de
termopane, de muzici care
au invadat radiourile,
televiziunea [i boxele
ma[inilor [i cluburilor de pe
litoral. {i au pornit o
mi[care („Salva]i Vama
Veche“) care, culmea!, a
`nceput s\ dea rezultate [i
care organizeaz\ de
patru ani ceea ce
se cheam\
„Stufstock“.
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