
Colec]ionari de
timbre vs. scriitori

Lucian Dan Teodorovici

Cine va fi afectat de propunerea
uniunilor de creatori `n afar\ de
editor? Scriitorul, evident. ~n
primul r`nd, scriitorul debutant,
c\ci `n cazul lui nimic nu poate
garanta v`nzarea unui tiraj `n
`ntregime. ~ns\ nici scriitorii care
[i-au creat deja un nume nu pot
r\sufla u[ura]i. S`nt deocamdat\
pu]ini cei care `[i asociaz\
numele, vizibil [i apreciat `n
publica]iile culturale, cu v`nz\rile
unui tiraj `ntreg al propriilor c\r]i.   
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Un Dostoievski, v\ rog!
Timbrat, f\r\ filtru
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„Metaforic `mi
zic: «Iar s`nt
dirigint\ sau
maic\ stare]\.»“ 

Sandra Pralong `n dialog cu
Marius Constantinescu

~n 2010, Sandra Pralong a
coordonat antologia De ce m-am
`ntors `n România, ap\rut\ la
Editura Polirom. Printre cei care au
semnat texte `n carte se num\r\
Sorin Alexandrescu, Ion Vianu,
Mihaela Mihai, Leonard Doroftei,
Dinu Zamfirescu, Gheorghe Zamfir,
Principesa Margareta a României,
Irina Cajal, Radu Gabrea, Mariana
Nicolesco, Dan Chi[u, Neagu
Djuvara. 
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Un afi[ ce face parte din campania de `ncurajare a lecturii organizat\ de „Steimatzky“, cel mai vechi [i mai dezvoltat lan] de libr\rii din Israel 
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Lucian Dan Teodorovici: „Un `ntreg fenomen se rezum\ uneori
la o semn\tur\ plictisit\ dintr-o serie lung\ de alte semn\turi
plictisite“.
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editorial

&TEO GHEO

Lucian Dan Teodorovici

Paginile  3-55  ale  num\rului  cu-
rent  al  „Suplimentului“  s`nt  de-
dicate,  dup\  cum  ve]i  putea  citi,
analizei  unui  proiect  ini]iat  de
Alian]a  Na]ional\  a  Uniunilor
de  Creatori  privind  timbrul  lite-
rar [i  nu  numai,  proiect  pe  care
ini]iatorii  `l  doresc  adoptat  `n
Parlamentul  României  p`n\  `n
prim\var\.  S-ar spune c\ e prema-
tur s\-l discut\m ̀ n aceast\ faz\.
Dar de obicei discu]iile publice de
acest gen se produc prea t`rziu,
c`nd protestele care circul\ pe net,
indiferent de c`t de conving\toare
ar fi prin ideile formulate sau prin
semn\turile ce le `nso]esc, s`nt
deja inutile. A[a `nc`t aceast\ ini-
]iativ\ merit\ `nc\ de pe-acum
aten]ia nu numai din partea edi-
torilor, cei care la o privire super-
ficial\ par primii afecta]i, ci [i,
poate mai mult dec`t oric`nd,

din partea creatorilor.
~n acest articol, pentru mai

mult\ concrete]e, m\ voi referi
cu prec\dere la o anume catego-
rie de creatori: scriitorii. Sigur
`ns\ c\ semnalul de alarm\ per-
mite o generalizare, c\ci proiec-
tul vizeaz\ creatori din domenii-
le cinematografic, teatral, muzical,
al artelor plastice etc. ~n ceea ce-i
prive[te pe scriitori `ns\, dup\
recenta interven]ie a Guvernului
asupra drepturilor de autor, noul
proiect va lovi puternic, decisiv
`n multe cazuri, nu doar `n drep-
turile lor financiare, ci chiar, mult
mai grav a[ spune, `n posibilit\-
]ile unui autor de a-[i vedea o-
pera publicat\ la o editur\ ono-
rabil\, `n condi]ii decente.

~n principiu, ini]iativa vizeaz\
aplicarea timbrului literar pe fie-
care carte v`ndut\, supun`nd
produsul carte rigorilor altor pro-
duse c\rora li se aplic\ o tax\ de

viciu. Deja o problem\, c\ci nu e
necesar un efort de imagina]ie
prea elaborat pentru a te `ntreba
cum se va aplica acest timbru pe
fiecare carte `n parte, odat\ ie[i-
t\ din tipografie? De c\tre cine?
Cu ce costuri suplimentare? O a
doua prevedere din acest proiect
e `ns\ [i mai periculoas\ pentru
autori. Anume aceea ca banii pe
timbrul literar s\ fie pl\ti]i de e-
dituri pe `ntregul tiraj al c\r]ii, `n
momentul lans\rii ei, [i nu de-a
lungul comercializ\rii, ̀ n func]ie
de exemplarele v`ndute. Deci o
plat\ total\, `n avans, care va `n-
c\rca editura cu `ntregul risc al
v`nz\rii c\r]ii, c\ci `n cazul tira-
jelor neepuizate, cazuri deloc rare
`n ceea ce prive[te literatura ro-
mân\, pierderile se vor contabi-
liza `n bugetul editurilor.

~n aceste condi]ii, e greu de
presupus c\ vreo o editur\ care
se supune regulilor pie]ei, reguli

asupra c\rora deja s-a intervenit
de-a lungul timpului p`n\ la limita
sufoc\rii, `[i va mai permite asu-
marea acestui nou risc. Cine va fi
afectat `n afar\ de editor? Scri-
itorul, evident. ~n primul r`nd,
scriitorul debutant, c\ci `n cazul
lui nimic nu poate garanta v`nza-
rea unui tiraj `n `ntregime. ~ns\
nici scriitorii care [i-au creat deja
un nume nu pot r\sufla u[ura]i.
S`nt deocamdat\ pu]ini cei care
`[i asociaz\ numele, vizibil [i apre-
ciat `n publica]iile culturale, cu
v`nz\rile unui tiraj ̀ ntreg al pro-
priilor c\r]i.

Un asemenea proiect devine
cu at`t mai dificil de acceptat de
scriitori cu c`t mul]i dintre cei care
reprezint\ deja garan]ii ale litera-
turii române contemporane nici
m\car nu s`nt membri ai U.S.R.,
institu]ia beneficiar\ a acestui tim-
bru literar. ~ntrebarea fireasc\,
`n perfecta logic\ a lucrurilor, e

`nso]it\ `n acest caz [i de o frustra-
re suplimentar\ a unui asemenea
scriitor: de ce s\ fie nevoit s\ se su-
pun\ acestor reguli, f\r\ a avea
parte, `n schimb, de nici un avan-
taj dintre cele oferite de Uniunea
Scriitorilor? R\spunsul e u[or per-
fid, c\ci timbrul literar, li se va
spune, nu e pl\tit de scriitor, ci de
editor. Nu mai conteaz\ ̀n acest r\s-
puns eviden]a c\ urm\rile ̀ l vor a-
fecta `n mare m\sur\ pe scriitor.

Dup\ deschiderea de care s-a
bucurat `n ultimul deceniu, con-
cretizat\ ̀ n sute de volume publi-
cate la edituri prestigioase, ̀ n nu-
meroase premii, alte numeroase
traduceri `n diverse limbi ale lu-
mii, literatura autohton\ se afl\
`n fa]a unui mare pericol dac\
acest proiect de lege va fi adop-
tat. Acela de a se „`nchide“ la loc,
`ntr-un cerc str`mt al autorilor
care garanteaz\ [i v`nz\ri, nu
doar prestigiu. Sub povara unei

asemenea legi, nici m\car aju-
tat\ de relax\ri din alte puncte de
vedere (un singur exemplu: editu-
rile române[ti pl\tesc un TVA pe
carte mult mai mare dec`t `n nu-
meroase alte ]\ri europene), litera-
tura din anii care vor urma s-ar
putea s\ revin\ la atmosfera din
anii ’90. C`]iva scriitori pe pia]\,
debuturiextrem de rare, ̀ n general
la edituri minuscule ce public\ pe
banii autorilor, f\r\ o distribu]ie
adecvat\, mul]i scriitori fiind ne-
voi]i s\ „existe“ doar prin apari]ii
sporadice `n revistele culturale.

Un scenariu pe care, personal,
nu-l mai credeam posibil. ~n ulti-
mii ani, optimismul mi-era perma-
nent ajutat de ceea ce se ̀ nt`mpl\
`n afara ]\rii, de interesul cresc`nd
pe care editorii str\ini `l acordau
literaturii noastre. Am uitat poate,
e singura explica]ie pentru acest
optimism propriu, c\ nici m\car
viitorul literaturii nu ]ine doar
de talent [i de ini]iativ\. C\ [i
el e supus, p`n\ la urm\, voin]ei
unor legiuitori autohtoni. Pentru
care un ̀ ntreg fenomen se rezum\
uneori la o semn\tur\ plictisit\
dintr-o serie lung\ de alte sem-
n\turi plictisite.

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:

SUPLIMENTUL LUI JUP

Radu Pavel Gheo

Oric`t  de  improbabil  ar  p\rea  pentru
un  locuitor  al  ]\rii  celei  mai  pr\p\di-
te,  mai  corupte  [i  mai  lipsite  de  viitor
din  Uniunea  European\,  g\sesc  une-
ori  [i  motive  de  a  m\  m`ndri  c\  s`nt
român.  Iar acum, la sf`r[it de an, e
momentul cel mai bun s\ `n[ir cel
pu]in c`teva, spre luare-aminte [i spre
`mb\rb\tarea cugetului celor descura-
ja]i ori deprima]i.

~n primul r`nd, a[a, ca exerci]iu de
`nc\lzire, m\ pot m`ndri pur [i simplu
cu faptul c\ s`nt cet\]ean român, o ca-
litate pe care nu o pot clama cei care
nu s`nt cet\]eni ai României. Din punct
de vedere axiologic n-o `nsemna ma-
re lucru, dar `n sfera logicii pure e un
adev\r incontestabil: numai românii
se pot m`ndri cu românitatea lor.

Dar asta a fost doar a[a, pentru
descre]irea frun]ilor. ~n realitate noi,
românii, avem nenum\rate motive de
m`ndrie. G`ndi]i-v\ doar la faptul c\
[coala româneasc\ a produs mii, chiar
zeci de mii de speciali[ti de excep]ie
`n diverse domenii ale [tiin]elor [i
artelor, pe care aceast\ ]ar\ i-a alun-
gat – cu duritate, e drept, dar [i cu
`n]elepciune – `n afara grani]elor ei.
De ce zic „cu `n]elepciune”? P\i, evi-
dent, `n p`rlita asta de ]ar\ n-ar fi
ajuns niciodat\ profesori la Harvard

ori Stanford, [efi de laboratoare de
cercetare, medici ori profesori de
elit\. ~n schimb, odat\ alunga]i, au
putut s\ se dezvolte la `ntregul lor
poten]ial. Dac\ un [ut `n fund
`nseamn\ un pas `nainte, atunci
România i-a ajutat pe oamenii \[tia
([i, implicit, `ntreaga omenire) s\ fac\
mul]i pa[i `nainte. Iar ei, la r`ndul lor,
sporesc prestigiul românilor acolo
unde conteaz\, adic\ peste grani]\.

Apoi mai exist\ [i „miracolul româ-
nesc”, care `mbrac\ forme din cele
mai nea[teptate. ~n strict\ leg\tur\ cu
cele de mai sus, miracolul românesc e
ilustrat de ivirea necontenit\ a noi
genera]ii de profesioni[ti care `[i
cl\desc cariere de succes `n str\in\-
tate. ~nv\]\m`ntul universitar româ-
nesc este pe butuci, universit\]ile de
stat colc\ie de pile, rude [i profitori
mediocri, iar universit\]ile particulare
s`nt fabrici de diplome pe band\ ru-
lant\. {i totu[i din aceast\ ma[in\rie
de proast\ calitate `nc\ mai ies acei
profesioni[ti pe care `i preiau apoi
ho]ii de creiere din Occident. Dac\
nici \sta nu mai e miracol (româ-
nesc), atunci ce altceva?

Dar s\ nu crede]i c\ dac\ Dum-
nezeu nu te-a `nzestrat cu talent [i cu
o inteligen]\ peste medie, nu ai nici o
[ans\ `n România. Nu, `n ]ara asta
oricine are o [ans\. Aici e de fapt ]ara

tuturor posibilit\]ilor – [i pot fi
m`ndru [i de asta. G`ndi]i-v\ numai:
aici un semianalfabet a putut ajunge
primar de sector (c\ci noi nu discrimi-
n\m cet\]enii pe baza abilit\]ilor inte-
lectuale). Un alt ins, cu un echilibru
mental extrem de fragil, a condus cel
mai important ora[ al Ardealului
vreme de c`teva mandate (c\ci noi nu
discrimin\m nici persoanele cu diz-
abilit\]i mentale). Iar o privire scurt\
asupra Parlamentului României arat\
c\ orice om, prost sau (chiar)
de[tept, ur`t sau frumos, priceput ori
nepriceput, agramat sau alfabetizat,
are `n desaga lui insigna de parla-
mentar. Totul e s\ vrei asta.

Mai s`nt [i altele. Adesea se spune
c\ la români totul este corupt [i c\
nu s`ntem `n stare s\ impunem criterii
clare de judecat\ la nici un fel de
concurs ori evaluare. Poate c\ da, dar
atunci c`nd le stabilim (prea rar, din
p\cate!), ele s`nt mai precise dec`t un
ceasornic elve]ian. Un astfel de exem-
plu e concursul de proiecte cinema-
tografice organizat de Centrul Na]io-
nal al Cinematografiei. Exist\ acolo
un premiu care se nume[te „Proiect
Respins” [i care de obicei asigur\ fil-
mului respins cel pu]in un mare pre-
miu interna]ional: Ursul de Aur,
Palme d’Or... Ultimul premiat cu
„Proiect Respins” a fost Alexandru
Nanau, cu filmul Lumea v\zut\ de
Ion B., care a ob]inut apoi [i un pre-
miu Emmy `n Statele Unite.

A[adar, motive de m`ndrie avem.
Doar s\ le c\ut\m. Sigur o s\ le
g\sim.

ROMÂNII E DE{TEP}I

M`ndru c\ s`nt român

Colec]ionari de timbre vs. scriitori
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Toate c\r]ile de literatur\ care vor ap\rea `n România ar putea
fi taxate, indiferent de suportul pe care vor fi difuzate.
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R\zvan Chiru]\, 
Alexandra Atanasiu

Dac\  „proiectul  de  lege  pentru  modi-
ficarea  [i  completarea  Legii  nr.  35
din  6  iunie  1994  privind  timbrul  li-
terar,  cinematografic,  teatral,  muzi-
cal,  folcloric,  al  artelor  plastice,  al
arhitecturii  [i  de  divertisment“  ar  in-
tra  `n  vigoare  `n  forma  „revizuit\  [i
ad\ugit\“  de  asocia]iile  de  creatori,
atunci  c\r]ile,  CD-uurile  sau  biletele
de  spectacol  vor  avea  ata[at  un  astfel
de  timbru. Mai mult, companiile, fie
c\ editeaz\ carte, produc CD-uri sau
distribuie filme, vor fi obligate s\ pl\-
teasc\ taxa de timbru `n momentul
lans\rii crea]iei, [i nu atunci c`nd a-
ceasta se vinde. O obliga]ie care va di-
namita o industrie deja devastat\ de
criza financiar\ din ultimii doi ani. Mai
mult, s-a propus chiar dublarea taxei
de timbru literar, de la 2 la 4%, vari-
ant\ la care s-a renun]at, cel pu]in la
nivel declarativ. Timbrul literar se pl\-
te[te pentru operele fic]ionale care a-
par]in autorilor români, dar [i `n ca-
zul traducerilor. ~n ciuda absurdului
situa]iei, fostul ministru al Culturii,
Adrian Iorgulescu, spune c\ nu `n]e-
lege de ce editurile ar trebui s\ fie su-
p\rate c\ aplic\ un timbru, de vreme
ce consumatorul final pl\te[te. Con-
sumatorului i s-ar putea pune la dis-
pozi]ie [i un hotline: „Po]i reu[i, noi
te putem ajuta! Psihologul dumnea-
voastr\ v\ poate ajuta s\ v\ l\sa]i de
citit“, iar mesajul tip\rit pe fiecare
carte, asemenea pachetelor de ]ig\ri.
Editorii s`nt foarte fermi: timbrul lite-
rar `n sine trebuie desfiin]at, o discu-
]ie despre modificarea legii este absur-
d\. Dac\ respect\m logica legiuitoru-
lui, `n cur`nd am putea asista la apa-
ri]ia unui nou fenomen infrac]ional
grav: contrabanda cu carte!

Propunerile de modificare a legii,
sus]inute de USR [i UCMR-ADA, au st`r-
nit nemul]umirea unanim\ a actorilor

din domeniul culturii. „O noutate a
legii vine din faptul c\ timbrul literar
se va aplica efectiv pe carte, dup\ a-
cela[i sistem ca la b\uturi [i ]ig\ri. Nici
un volum de literatur\ care va exista
`n libr\rii nu va putea fi v`ndut f\r\
timbru“, a explicat prim-vicepre[edin-
tele USR, Varujan Vosganian. 

Prin vechea metod\, 
nu se prea adun\ bani

„O alt\ noutate este c\ taxa de timbru
va fi achitat\ `n momentul lans\rii pe
pia]\ a produsului, [i nu atunci c`nd
este v`ndut. Dorim `n acest fel s\ dimi-
nu\m evaziunea fiscal\, care crescuse
considerabil `n ultimii ani. Majoritatea
editurilor evit\ s\ pl\teasc\ timbrul
literar [i a devenit foarte greu s\-l co-
lect\m“, a precizat fostul ministru de
finan]e, autor la r`ndu-i a mai multe
volume de versuri [i proz\.

Varujan Vosganian ne-a ar\tat c\
`n 16 ani de c`nd a fost introdus timbrul
literar, sumele care au ajuns la Uniu-
nea Scriitorilor din România au fost
nesemnificative. „~ntre 1994 [i 2005
s-a colectat pu]in peste un miliard de
lei vechi. ~ntre 2006 [i 2008, media de
colectare anual\ a crescut p`n\ la opt
miliarde de lei vechi. Apogeul a fost `n
2007, cu nou\ miliarde de lei vechi.
Dup\ 2008, nivelul a `nceput din nou
s\ scad\“, a explicat Vosganian.

Prim-vicepre[edintele USR este con-
[tient c\ noile reglement\ri vor pre-
supune un efort financiar mare pen-
tru editurile din România, dar afirm\
c\ nu exist\ alt\ solu]ie pentru a le de-
termina s\ pl\teasc\. „Nu m\ simt de-
loc responsabil pentru situa]ia `n care
s-a ajuns. Noi am cerut editurilor s\ vi-
reze suma aferent\ timbrului la fieca-
re [ase luni, dar acestea au renun]at
s\ mai dea astfel de informa]ii [i ma-
joritatea s`nt `ntr-o situa]ie de rezis-
ten]\ f\]i[\. Mul]i nu mai declar\ c\r-
]ile publicate, ca s\ nu achite sumele

aferente“, a men]ionat Varujan Vosga-
nian.

Dublarea taxei, idee
abandonat\

Prin noua lege se va l\rgi, de asemenea,
[i baza de impozitare. Toate c\r]ile de
literatur\ care vor ap\rea ̀ n România vor
fi taxate, indiferent de suportul pe care
vor fi difuzate. „Exist\ acum o cate-
gorie de c\r]i care evit\ plata timbru-
lui literar, anume edi]iile care se v`nd
`mpreun\ cu ziare. Cei responsabili au
sus]inut c\ ei de fapt distribuie ziare,
[i nu carte. De acum `ncolo, asta nu va
mai conta. Timbrul literar se va aplica
inclusiv aici. De asemenea, se vor taxa
[i volumele pe suport digital, despre

care legea din 1994 nu amintea“, a
avertizat prim-vicepre[edintele USR.

Cel de-al doilea sus]in\tor al demer-
sului Ministerului Culturii, Adrian
Iorgulescu, pre[edintele UCMR-ADA,
ne-a enumerat [i alte propuneri pe ca-
re uniunile de crea]ie le doresc intro-
duse `n viitoarea lege: „Una din princi-
palele nout\]i se refer\ la modalit\]ile
de control vizavi de utilizatori, orga-
nizatori, produc\tori, care au obliga]ii
mult mai clare cu privire la modul cum
se distribuie sumele provenite din tim-
brele culturale. S`nt incluse [i o serie
nou\ de sanc]iuni care nu apar `n legea
veche, pentru neplata timbrului cultu-
ral. Tocmai pentru c\ acum majorita-
tea nu pl\tesc“. Noul proiect majorea-
z\ de zece ori cuantumul amenzilor

pentru „neperceperea [i nevirarea con-
travalorii timbrelor prev\zute `n pre-
zenta lege de c\tre persoanele juridi-
ce sau fizice care au aceast\ op]iune“.
Astfel, penalitatea ar putea fi de a-
cum `ntre 5.000 [i 10.000 de lei.

Cei doi lideri de uniuni ale creato-
rilor sus]in c\ au renun]at, totu[i, la
una dintre cele mai controversate pre-
vederi, anume majorarea valorii tim-
brului literar de la 2% la 4%, a celui ci-
nematografic cu 3% [i a celui teatral
cu 2%. „Nu se mai schimb\ procentul.
A existat o astfel de idee, dar a fost
abandonat\“, a dat asigur\ri Varujan
Vosganian, prim-vicepre[edintele Uni-
unii Scriitorilor din România.

Continuarea, `n paginile 4-5

Cartea ar putea intra `n
clubul select al viciilor
Dou\ dintre cele mai importante uniuni de creatori
din România, Uniunea Scriitorilor din România
(USR) [i Uniunea Compozitorilor [i Muzicologilor
din România – Asocia]ia pentru Drepturile de Autor
(UCMR-ADA), doresc s\ „`mbun\t\]easc\“ un
proiect de lege supus dezbaterii publice de
Ministerul Culturii [i Patrimoniului Cultural. USR [i
UCMR-ADA doresc s\ introduc\ produsele culturale
`n sfera viciilor. Mai precis, mijlocul de
comercializare s\ fie identic, iar timbrul cultural,
care acum exist\ doar ca no]iune contabil\, s\
capete [i o form\ fizic\. 



Grigore Arsene: „Poate trebuie s\ pl\tim `n avans pe urm\torii
10 ani, doar Uniunea Scriitorilor st\ prost cu banii. B\nuiesc c\
legiuitorul o s\ fie mai atent de data asta“.
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Jurnalistul  bun  trebuie  s\  se-
mene  cu  o  ma[in\  de  sp\lat
plin\  cu  un  kilogram  de  `n\lbi-
tor  [i  `nc\  unul  de  detergent.
De asemenea, jurnalistul ade-
v\rat trebuie s\-[i cumpere un
baston de cauciuc: s\-l agite
prin aer [i s\ amenin]e cu el, ba,
atunci c`nd `mprejur\rile o cer,
s\-[i ia la b\taie personajele
cu care se `nt`lne[te. Dac\
onor Consiliul Na]ional al Au-
diovizualului ar edita o carte
de jurnalism, ar revolu]iona
tot spiritul acestei meserii.

De fapt, CNA-ul a reu[it
deja s\ r\stoarne jurnalismul

[i m\car una dintre speciile prin
care acesta se manifest\. Foar-
te recent, Eugenia Vod\ a aflat
c\ [i-a irosit c`]iva zeci de ani
din carier\. {i, de asemenea,
c\ interviurile realizate de
domnia sa nu s`nt nici pe de-
parte f\cute a[a cum le-ar
propov\dui `n]elesul cohorta
de inchizitori ai audiovizualu-
lui. ~n viziunea arga]ilor de la
Curtea Conformismului Româ-
nesc, un realizator de intervi-
uri nu trebuie niciodat\ s\-l
fac\ pe interlocutor s\ se con-
feseze: personajele nu s`nt cu
adev\rat personaje, spune 

indirect CNA, dec`t `n situa]ia
`n care spun ceea ce g`ndesc
ceilal]i. Cum care ceilal]i? Cei-
lal]i, oamenii „d\ bine”, cei
care stabilesc norme, criterii,
care au, mai mult dec`t to]i,
capacitatea de a spune plati-
tudini spumoase [i pline de
miez. {i care, mai nou, sta-
biliesc [i agenda jurnalismu-
lui [i a jurnali[tilor.

Eugenia Vod\ se face vino-
vat\ c\ l-a invitat pe Ion Cristo-
iu `n emisiune, care a spus, la
un moment dat, despre Corne-
liu Zelea Codreanu c\ e „un
erou romantic“. Nu intr\ aici `n
discu]ie de ce a spus Cristoiu
ceea ce a spus. Asta chiar dac\
o minim\ brum\ de `n]elep-
ciune te-ar face nu tragi

niciodat\ concluzia c\ invitatul
edi]iei respective a „Profesio-
ni[tilor” ar fi promovat, `n
vreun fel, fascismul. Discu]ia se
poart\ `n jurul a dou\ chesti-
uni esen]iale: de ce ar fi trebuit
Eugenia Vod\ s\ se scandalize-
ze [i de ce nu ar avea dreptul
un jurnalist s\-[i trag\ de
limb\ interlocutorul [i s\-l
`nf\]i[eze a[a cum „arat\” el.

Exist\, `n multe col]uri ale
României, grupuri de oameni
care `mp\rt\[esc aceast\ vi-
ziune boln\vicioas\ a lucruri-
lor [i care `[i exerseaz\ corec-
titudinea politic\ nu pentru
c\ ar crede `n valorile ei, ci
pentru c\ a[a e bine. Iar cei
mai mul]i dintre ace[tia au –
culmea! – o inteligen]\ cel

pu]in medie [i un background
suficient de consistent. Nu `i
putem suspecta de prostie pe
membrii CNA, la fel cum nici
eu nu am f\cut-o, `n urm\ cu
c`]iva ani, cu semnatarii unor
articole din dou\ reviste cul-
turale. Atunci publicasem, `n
revista ie[ean\ „Opinia stu-
den]easc\” (actualmente,
„Opinia veche”), un interviu
cu istoricul Gheorghe Buzatu.
A trebuit s\ suport, dup\
apari]ia interviului, o gr\-
mad\ de acuze mizerabile

din partea unor oameni in-
teligen]i, pe care am evitat,
de atunci, s\-i mai numesc
intelectuali. ~n viziunea revis-
telor din acea perioad\, am
fost vinovat de „infrac]iunea”
de a-i lua un interviu unui
cunoscut simpatizant al ex-
tremei drepte, care se „l\-
f\ia” pe dou\ pagini. Evi-
dent, asta m\ f\cea [i pe
mine un paria. ~ns\ cam asta
fac, de obicei, puri[tii de oca-
zie: te acuz\ de extremism [i
te trimit `n lag\rele lor.

LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

Extrema str`mb\
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Cititorul pl\te[te

Organismul  care  va  emite  timbrele  [i
va  urm\ri  colectarea  sumelor  cuveni-
te  uniunilor  de  crea]ie  va  fi  Oficiul  Ro-
mân  pentru  Drepturi  de  Autor  (ORDA),
potrivit  proiectului  uniunilor  de  cre-
atori.  „ORDA va avea un rol important
`n emiterea de timbre [i se va ocupa
de verificarea lor. Banii se transmit
de utilizatori sau produc\tori c\tre a-
socia]iilor de creatori, a[a cum preve-
dea legea [i p`n\ acum, dar ORDA o-
blig\ pe primii s\ aplice timbrele fizic
pe bilete, pe c\r]i [i chiar pe operele
de art\ plastic\, dup\ caz, [i ̀ n al doilea
r`nd verific\ modul de virare a su-
melor. ORDA devine un element foar-
te important ̀ n aceast\ ecua]ie“, a pre-
cizat Adrian Iorgulescu, pre[edintele
Uniunii Compozitorilor [i Muzicologi-
lor din România (UCMR).

Acesta recunoa[te c\ legea, `n va-
rianta sus]inut\ de organiza]ia pe ca-
re o conduce, va fi util\ pentru uniuni-
le de creatori. „Va majora `ntr-un mod
sim]itor utiliz\rile pentru banii colec-
ta]i. Beneficiarii vor putea pl\ti, de e-
xemplu, onorarii pentru concerte sau
pentru spectacolele arti[tilor, vor pu-
tea s\ `[i cumpere aparatur\ de calcul
sau muzical\ pentru dotarea unui stu-
dio, s\ repare sediile sau chiar s\ achi-
zi]ioneze sedii. Utiliz\rile devin mult
mai variate“. Pe de alt\ parte, Adrian
Iorgulescu nu consider\ c\ editurile

sau produc\torii muzicali vor fi direct
afecta]i financiar. „Nu [tiu ce poate
pierde o editur\ care aplic\ un timbru,
at`t timp c`t destinatarul [i pl\titorul
final este cititorul.“

Noua lege a timbrului literar ar tre-
bui s\ intre `n vigoare `n aproximativ
cinci luni. „Proiectul a fost adoptat de
Alian]a Na]ional\ a Uniunilor de Crea-
tori [i urmeaz\ s\ fie ini]iativ\ legisla-
tiv\, dar am ob]inut un aviz de principiu
de la Guvern. Sper\m ca p`n\ la Pa[ti s\
fie adoptat\“, a estimat prim-vicepre-
[edintele USR, Varujan Vosganian.

ORDA: „Nu ne speriem, o
s\ muncim mai mult”

Oficiul Român pentru Drepturi de
Autor (ORDA) devine, a[adar, emiten-
tul timbrelor, dar [i gardianul aplic\-
rii acestora pe produsele culturale. „Noi
avem deja aparatura necesar\ pentru
emiterea stampelor, dac\ lu\m `n con-
siderare c\ tip\rim deja acele hologra-
me pentru audio [i video. De altfel, cei
care au avut aceast\ ini]iativ\ de asta
s-au g`ndit la noi“, ne-a declarat Robert
Bucur, director general ORDA. Orga-
nismul nu va aduna efectiv banii din
timbre, ci doar va urm\ri func]ionarea
sistemului. „Noi vom verifica plata [i
`ncasarea. ~n ultima vreme, a ap\rut
un blocaj pe pia]\ [i nu se mai achit\
timbrele `n forma veche. Noi venim `n
sprijinul celor care colecteaz\ aceste
sume“, a men]ionat directorul general.

Robert Bucur a recunoscut `ns\ c\ per-
sonalul ORDA face fa]\ cu greu chiar
[i actualelor sarcini. A[a `nc`t nu se
[tie cum se vor descurca cu noua lor
menire. „Din 74 de posturi, am fost re-
du[i la 30. O s\ fie greu, dar acum nu
ne speriem, vom munci mai mult. Noi
avem experien]a a [ase registre na]io-
nale de eviden]\. Ar mai ap\rea acum
unul, pentru timbrul cultural. Dar un-
de merg trei, merge [i al patrulea, unde
merg [ase, merge [i al [aptelea“, se a-
rat\ optimist Robert Bucur. Directorul
general al ORDA afirm\ c\ oricum
implicarea Oficiului `n chestiunea tim-
brului cultural e varianta cea mai bun\:

„Alt\ solu]ie uniunile de creatori nu au
g\sit. Acum se tot ceart\, se dau ̀ n jude-
cat\, dar nimeni nu pl\te[te de fapt“.

O inven]ie sovietic\,
neconstitu]ional\

Editorii de carte s`nt unanim nemul]u-
mi]i de propunerea legislativ\ lansat\
pe final de an de Ministerul Culturii [i
Patrimoniului Cultural. Ovidiu Encu-
lescu, directorul general al RAO, este
printre cei mai categorici [i sus]ine c\
timbrul literar nu ar trebui s\ existe. De
altfel, grupul editorial pe care ̀ l conduce

a contestat recent, la Curtea Constitu-
]ional\, legea din 1994 prin care s-a
impus acest „impozit“. „Este neconsti-
tu]ional ca statul s\ impun\ [i s\ ad-
ministreze o tax\ ̀ n beneficiul unor per-
soane fizice [i juridice private. De alt-
fel, ̀ n noul proiect, legiuitorul ̀ ncearc\
s\ se acopere [i introduce no]iunea de
«uniune de utilitate public\». Dar asta
vom vedea de acum `ncolo. Deocam-
dat\, cerem ca vechea lege s\ fie des-
fiin]at\. Noi a[tept\m cu interes pri-
mul termen al procesului“, a men]ionat
Ovidiu Enculescu. Grupul RAO este `n
litigiu cu Uniunea Scriitorilor din Ro-
mânia tocmai din cauza timbrului li-
terar. „Pozi]ia noastr\ este foarte clar\:
legea asta nu trebuie amendat\ sau mo-
dificat\ ori `mbun\t\]it\, ci abrogat\“,
a punctat directorul general RAO.

{i pre[edintele Asocia]iei Editori-
lor din România (AER), Grigore Arse-
ne, protesteaz\ fa]\ de obligativitatea
de a pl\ti timbrul literar. „D`n[ii pot s\
propun\ orice, eu nu discut o abera]ie.
E un proiect aberant, asta-i tot. A[a
cum este aberant s\ se str`ng\ banii
de la edituri. Banii pe timbru trebuie
str`n[i de la cel care vinde, editura nu
vinde, ea doar face cartea [i o d\ li-
brarului. El ar trebui s\ achite“, acuz\
Grigore Arsene. Pre[edintele AER face
haz de necaz: „Poate trebuie s\ pl\tim
`n avans pe urm\torii 10 ani, doar U-
niunea Scriitorilor st\ prost cu banii.
B\nuiesc c\ legiuitorul o s\ fie mai a-
tent de data asta“.

Grigore Arsene consider\ c\, de fapt,
timbrul literar nu ar trebui s\ existe
sub nici o form\. „Este o inven]ie de sor-
ginte sovietic\, ce a fost f\cut\ pentru a
oferi anumite privilegii unei p\turi
agreate de regim. Dar acum nu mai este
vorba de asta, tr\im `ntr-o ]ar\ liber\.
Care este justificarea acestui timbru?
Orice autor are drepturi de autor pl\-
tite, negociaz\ un contract, dac\ are

Uniunile de crea]ie ne `ndeamn\
s\ consum\m numai cu timbru

La Ministerul Culturii, telefonul nu mai sun\
Ministerul Culturii [i Patrimoniului Cultural nu ne-a putut furniza `n timp util
un r\spuns legat de proiectul de lege privind timbrul cultural. De[i am
adresat `ntreb\rile cu o s\pt\m`n\ `nainte de `nchiderea edi]iei (miercuri, 8
decembrie – n.r.), purt\torul de cuv`nt Radu Enache ne-a declarat c\ nu a
mai avut r\gaz s\ ob]in\ toate l\muririle necesare de la conducere.

Pia]a de carte,
permanent sub asediu
» Timbrul literar aplicat pe c\r]i nu ar fi dec`t o

nou\ abera]ie legislativ\ care a lovit industria
de carte din România. 

» Astfel, pentru Legea privind promovarea culturii
scrise – 186/2003, nu s-au emis nici p`n\ acum
normele de aplicare, prin urmare unele
prevederi menite a sus]ine cultura scris\ din
acest act normativ nu pot fi aplicate; TVA-ul la
carte, de 9%, este printre cele mai ridicate din
Europa (Fran]a percepe doar 5,5%, Ungaria 5%,
Spania 4%, Marea Britanie [i Norvegia 0%, Italia
4%, Germania 7%); TVA se percepe inclusiv
pentru timbrul literar, statul cere practic o tax\
pentru o alt\ tax\; actualele prevederi fiscale nu
permit utilizarea mijloacelor proprii de
transport pentru promovare editorial\,
deoarece combustibilul nu este deductibil fiscal.



5 «

ordinea de zi

PRIMA LOVIT|:
LITERATURA
ROMÂN|

Silviu Lupescu: „Situa]ia va fi dezastruoas\ mai ales `n cazul
multor autori români, la care v`nz\rile nu dep\[esc c`teva sute
de exemplare. Asemenea prozatori sau poe]i nu vor mai putea
fi publica]i“. 
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o oper\ minunat\, atunci vinde foarte
mult [i tr\ie[te foarte bine. Sigur c\
trebuie s\ avem grij\ de creator, dar
editurile s`nt dispuse s\ fac\ asta prin
alte metode“, concluzioneaz\ pre[edin-
tele AER.

„Se duce tot profitul
editurii“

Directorul grupului All, Mihai Penescu,
nu este mai bl`nd. „Timbrul literar nu
se pl\te[te nic\ieri `n Europa, este o
absurditate `n sine, o poveste local\,
foarte balcanic\. Crede]i c\ este nor-
mal ca Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia s\ `ncaseze banii ace[tia? Nimeni
nu a dat nici un raport referitor la uti-
lizarea lor, de[i s`nt totu[i fonduri pu-
blice“. Mihai Penescu aduce aminte c\
industria de carte din România func]io-
neaz\ [i a[a la limita de avarie. „Pe o
industrie ca aceasta at`t de strivit\ se
pune un bir absurd. Apoi mai e o pro-
blem\. De de ce ar `ncasa USR dac\ eu
tip\resc Llosa? Care este logica acestor
lucruri? Iar acum introducem cartea
al\turi de b\uturi [i ]ig\ri, pentru c\
s`nt singurele produse care primesc tim-
bru. La compoturi de ce nu pune nimeni
o taxa de 2%?“, se `ntreab\ retoric di-
rectorul grupului All. Acesta men]io-
neaz\ c\, de fapt, costurile pe care le
presupune timbrul literar s`nt mult
mai mari dec`t cei 2% din v`nz\ri, c`t
e prev\zut de legea veche. „O editur\
normal\ face un profit de 5-6%. Dar
cei de la USR vor 2% din pre]ul de li-
br\rie, care `nseamn\ de fapt aproa-
pe 4-5% din `ncas\rile editurii. Este
imens. Se duce tot profitul editurii.“
~n plus, pentru fiecare timbru literar
achizi]ionat se va pl\ti Taxa pe Valoa-
rea Ad\ugat\, astfel `nc`t pre]ul real
al c\r]ii va cre[te cu peste 2%. 

A pl\ti `n avans pentru `ntreg tira-
jul unui volum taxa de timbru `nseam-
n\ automat pierderi pentru editurile
care ofer\ cititorilor reduceri de pre]
cu ocazia t`rgurilor de carte sau a unor
campanii `n libr\rii. ~n schimb, anga-
ja]ii unei edituri, autorii, traduc\torii
sau tipografiile nu beneficiaz\ de pla-
ta `n avans, ci `n urma prest\rii de ser-
vicii, `n vreme ce Uniunea Scriitorilor
[i-ar asigura un venit dintr-o activitate
comercial\ care `nc\ nu s-a consumat,
r\m`ne `n sfera „poten]ialului“. Altfel
spus, reduc`nd situa]ia la universul cas-
nic, ca s\ m\n`nci trebuie s\ cumperi,
iar ca s\ cumperi trebuie `nt`i s\ c`[tigi.
Or, spre deosebire de industria tutu-

nului [i cea a alcoolului, cea cultural\
se bazeaz\ pe un consumator care, stri-
vit financiar, `[i poate „trata“ mult mai
u[or dependen]a. Iar cititorul va fi doar
una dintre victimele colaterale, al\turi
de autorii `n[i[i, „proteja]i“ la pensie de

Uniunea Scriitorilor, dar „elimina]i“
de tineri de pe pia]\. O editur\ care nu
doar c\ nu ob]ine profit din v`nzarea
de literatur\ român\, dar iese `n pier-
dere, se va reorienta spre genuri non-
fic]ionale. „Timbrarea c\r]ilor va a-

vea un efect invers celui scontat. Cu
certitudine, editurile `[i vor dirija pu-
]inele resurse financiare de care dis-
pun c\tre alte tipuri de c\r]i, evit`nd
s\-[i blocheze sume importante `n tim-
bre pentru c\r]ile de fic]iune. Situa]ia
va fi dezastruoas\ mai ales `n cazul
multor autori români, la care v`nz\ri-
le nu dep\[esc c`teva sute de exempla-
re. Asemenea prozatori sau poe]i nu
vor mai putea fi publica]i. Un calcul sim-
plu ne arat\ c\ `n multe cazuri s-ar a-
junge la situa]ia `n care USR ar `ncasa
sume mai mari dec`t cele ce revin pe
baza legii drepturilor de autor“, sus]i-
ne Silviu Lupescu, director general al
Editurii Polirom.

Directorul executiv al Uniunii Edi-
torilor din România (UER), Claudiu
Istrate, nici nu vrea s\ aud\ despre o
dezbatere public\ privind noul proiect
de lege al timbrului cultural. „Dac\ in-
tr\m `n jocul Ministerului Culturii, ca-
re propune o modificare a vechii legi,
`nseamn\ c\ accept\m c\ timbrul lite-

rar este legal. Deocamdat\ `ns\, ju-
ri[tii no[trii au decis s\ sus]in\ con-
testarea constitu]ionalit\]ii.“ Claudiu
Istrate, jurist de meserie, se `ntreab\
la r`ndul s\u de ce doar Uniunea Scri-
itorilor prime[te banii `ncasa]i din tim-
brul literar. „P\i de ce? De ce nu e `n
folosul tuturor asocia]iilor de creatori
[i de produc\tori? Pe cine vrei s\ recom-
pensezi, de fapt? Exist\ [i alte mecanis-
me de a sprijini o breasl\, nu lu`nd de la
popula]ie. N-are dec`t statul s\ sprijine
literatura prin programe culturale.
Mai mult, pe ce argumente `ncaseaz\
USR ni[te sume destinate autorilor str\-
ini? De ce nu beneficiaz\ de timbru [i
editorii, c\ [i ei au muncit? De ce tre-
buie pl\tit timbrul c`nd e scoas\ cartea
pe pia]\? Poate eu v`nd una `ntr-un an.
Dar le-am pl\tit pe toate la `nceput.“
Unele r\spunsuri se las\ a[teptate de
16 ani. Pe cele noi, probabil c\ nici ini-
]iatorii acestui deja foarte contestat
proiect de lege nu le [tiu `nc\ prea bine.

Reprezentan]ii lumii muzicale se al\tur\ protes-
tatarilor din zona literar\ [i afirm\ c\ acest tip de
taxare a crea]iei prin timbru ar trebui eliminat\.
„Legea timbrului muzical din 1994 se suprapu-
ne peste legea drepturilor de autor din 1996.
Teoretic, banii colecta]i din timbru vor fi utili-
za]i pentru remunerarea arti[tilor [i autorilor la
pensie sau a tinerelor talente. ~ns\ se pierde din
vedere faptul c\ produc\torii oricum pl\tesc au-
torul [i artistul c`nd scot un produs pe pia]\. Plata
se face [i pe toat\ perioada de protec]ie a aces-
tor drepturi. Mai mult, produc\torii investesc 

financiar `n promovarea arti[tilor pe care `i re-
prezint\. Prin timbrul muzical, produc\torii s`nt
suprataxa]i“, afirm\ Andreea Stratul\, avocatul
Uniunii Produc\torilor de Fonograme din Româ-
nia (UPFR). De altfel, nici `n acest domeniu nu
mai exist\ o lege similar\ `n Europa, potrivit
cercet\rilor juristei. „Avem scrisori de la colegii
no[tri din zece ]\ri europene [i `n nici una nu
exist\ o tax\ care s\ semene cu cea româneasc\
a timbrului muzical“, precizeaz\ Andreea Stra-
tul\. Conducerea UPFR consider\ c\ impunerea
unei taxe sub forma timbrului aplicat pe toate

produc]iile muzicale nu ]ine cont nici de con-
textul economic actual. „Pe fondul sc\derii
v`nz\rilor din industria muzical\, face mai mult
r\u dec`t bine. Ne afl\m `n prezent la un nivel
economic minim [i acest bir nu ar face dec`t s\
ne distrug\. V`nz\rile s-au diminuat `n ultimul
an cu 60%“, men]ioneaz\ directorul executiv al
Uniunii, Adina Scrio[teanu. Totul se `nt`mpl\ `n
condi]iile `n care pirateria pe Internet a ajuns la
cote alarmante. „Un `ntreg lan] economic este
afectat, de la arti[tii consacra]i sau nou-lansa]i
[i produc\tori p`n\ la magazinele care distribuie
muzica [i care, `n mare parte, s-au `nchis.“ Adi-
na Scrio[teanu mai are o nel\murire: „Ne
`ntreb\m care este destina]ia pe care
organiza]iile beneficiare o dau fondurilor colec-
tate din taxa de timbru [i care s`nt instru-
mentele de urm\rire a utiliz\rii efective a 
banilor!“.

V`nz\rile de muzic\ 
s-au diminuat cu 60%

Prim-vicepre[edintele U-
niunii Scriitorilor din Ro-
mania (USR), Varujan Vos-
ganian, [i fostul ministru
al Culturii Adrian Iorgu-
lescu nu s`nt la prima `n-
cercare de a reglementa
problema timbrului literar.
~n 2006, primul a venit
cu un proiect, pe care al
doilea l-a transformat `n
ordin ministerial care a
accelerat colectarea su-
melor ce se cuveneau

USR din aceasta tax\. Ac-
tul normativ prevedea ca
„prelevarea s\ se fac\ nu-
mai din fondurile `ncasate
efectiv de edituri, nu [i
din ceea ce este facturat
f\r\ s\ se fi f\cut `nc\
plata. Banii vor fi vira]i lu-
nar, iar verificarea se va
face trimestrial, prin con-
fruntarea cu declara]ia de
impozit a editurilor“, po-
trivit publica]iei „Cotidi-
anul“ din 10 ianuarie

2006. „Am `nceput deja s\
colectez banii de timbru
pentru perioada de dup\
2003. Am `ncheiat proto-
coale cu editurile, ghid`n-
du-m\ doar dup\ decla-
ra]iile lor, pentru c\ nu e-
xist\ alte date. Chiar `n aces-
te condi]ii, am ob]inut pro-
misiuni pentru plata e[alo-
nat\ a peste 5 miliarde de
lei vechi“, declara Varujan
Vosganian `n acela[i ziar
acum patru ani.

Varujan Vosganian v`neaz\ editurile din 2006



B`jb`ind printr-o Americ\ pe care cu greu o `n]elege, Nicu se las\
prins `ntr-o intrig\ detectivistic\ ale c\rei fire se ]es nu doar `ntre
pasiunile [i interesele Estului [i Vestului, ci [i `ntre momente
dintre cele mai violente [i confuze ale istoriei române[ti.
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– Fragmente –

CAPITOLUL  II

[...]
„Ce-]i veni? Hamurebo e... seam\n\

cu Hammurabi, \la cu codu’... Altce-
va nu-mi spune! Sau... stai pu]in...“

„Ei? ]i-ai  amintit?“
„Nu e... o marc\ de jeleuri de-alea

care distrug din]ii copiilor? Hamure-
bo? A, nu auzi, R\ducu spune c\ alea
se numesc Haribo.“

„Deci nu [tii? Vrei s\ spui c\ nu ]i-am
povestit niciodat\?“

„Ce s\-mi poveste[ti?“
„Despre HAMUREBO.“
„E un joc electronic?“
„Oarecum. M\ rog, nu-i e-

lectronic. HAMUREBO, IOC-
NAPETUFI, GAUTOMIC,
INDOMETACIN... Z\u,
nu-]i aminte[ti?“

„Nu. Ce leg\tur\ au as-
tea cu scrisoarea pe care
spui c\ ]i-a lipit-o Dinu pe
u[\? Concentreaz\-te. E[ti
sigur c\ nu vorbe[ti în
somn? Ia ciupe[te-te de
lobu’ urechii drepte. Cînd
spun eu trei. Unu, doi...“

„Nici de OPERAGIUST?
Nici OPERAGIUST nu [tii?“

„Hei! Nu e chestia a-
ia, cu care-]i puteai
trimite

bile]ele? Pe care-o foloseam în liceu?
OPERAGIUST – 1234567890! Înlocuiai
litera cu o cifr\ [i gata – degeaba inter-
ceptau profii mesaju’. Corect?“

„Corect. Ei bine, Dinu [i cu mine in-
ventasem în facultate tot felul de coduri
de-astea.“

„Pare plauzibil. La cît e[ti tu de pue-
ril. Logic vorbind, Dinu nu poate fi mult
mai breaz, dac\ prietenia voastr\ a
rezistat peste timp.“

„Nu, nu eram puerili. Eram ni[te fi-
in]e care luptau cu disperare s\ supra-
vie]uiasc\. D\-]i seama c\ i-am avut profi
pe Rotaru, P\curariu, Dodu-B\lan! Han-
]\! Acestor coduri trebuie s\ le mul]u-
me[ti pentru c\, ast\zi, copiii t\i m\ au
pe mine ca tat\! F\r\ ele, m-a[ fi stins de-
mult, acolo, în acel de[ert intelectual
f\r\ început [i f\r\ sfîr[it...“

„Vrei poate s\-]i dau la telefon pe
cineva care s\ fie mai aproape de ceea
ce v\d c\ te fr\mînt\? Uite, R\ducu [i
Cipi,  sînt aici în lift, lîng\ mine... Nu mai
da mami cu picioru-n u[\, vrei s\ r\mî-

nem bloca]i între
etaje? [tii,

tocmai
n e

ducem voio[i nevoie mare la [coal\.
Capra cu doi iezi.“

„Ascult\, nu mai f\ mi[to. |sta e mi[to
ieftin, [i-\sta zice-aci c\ sînt chestii,
citez, de via]\ [i de moarte. Scrisoarea
de care ]i-am povestit e scris\-n HA-
MUREBO. Nu, drag\, nu-i nici o limb\,
doar ]i-am spus mai înainte c\ e un sis-
tem de codificare. Am stat s\ m\ gîn-
desc ore-ntregi ca s\ recunosc exact
codu’. Ai auzit? Tembelu’ de Dinu a
codat scrisoarea.“

„Bine, [i ce spune?“
„P\i... p\i... Uite, mai bine î]i citesc.

Am aici decodarea. Stai a[a... Mam\,
dac-ai [ti cît am muncit la ea... Dac\-l
prind, îl sparg la nas, s\ fiu al naibii!
Zice-a[a: Drag\ b\trîne, iart\-m\ c\ te
fac s\ treci prin toate astea. Îmi dau sea-
ma c\ a fost foarte nepl\cut s\ te tre-
ze[ti aici f\r\ nici un sprijin. Presupun
c\ m-ai înjurat în toate felurile. Dar nu
sînt sup\rat pe tine. Te în]eleg. {i eu a[
fi f\cut la fel în locul t\u. Crede-m\, a[-
tept cu ner\bdare s\ ne revedem, dar
acel moment va trebui amînat o vreme.
Din motive absolut obiective, a trebuit
s\ dispar pentru o vreme. E foarte ne-
cesar ca nimeni s\ nu [tie exact unde
m\ aflu [i s\ nu-[i pun\ întreb\ri de-
spre mine. {i tu m\ po]i...“

„Stai pu]in, îi dau telefonu’ lu’ Radu,
c\ trebuie s\-mping cu amîndou\ mîi-
nile u[a de la bloc... S-a blocat, nu [tiu
ce i-au f\cut derbedeii \ia de la patru...“

„Tati? Salut! Auzi, cum sînt cangu-
rii \ia din America? P\rin]ii lu’ Alu’ l-au
l\sat s\ adopte un cîine vagabond. Broas-
ca lu’ Toto se mi[c\ mai greu, cred c\ a

r\mas gravid\. Ba da, uite c\ se poate,
a[a din senin! Stai c\ ]i-l dau [i pe Cipi.“

„Salut, tati! Ne-am uitat la Simp-
sons! S\ ne iei...“

„Gata, uf! Numai, acu[ vorbesc eu cu
tati. Am reu[it! Stai acuma, s-o lu\m pe
partea stîng\, c\ pe dincolo e haita aia
de cîini... Nicu, mai e[ti acolo?“

„{i tu m\ po]i ajuta foarte mult la
asta. Te rog s\ ai absolut\ încredere în
mine. Crede-m\, nu e o joac\. E o chesti-
une de via]\ [i de moarte. Deocamdat\,

du-te la Centrul nostru [i vorbe[te
cu secretara. O cheam\ Nancy.

Ea [tie c\ am rezervat din
vreme pentru tine un bi-

rou în Bearenstein Li-
brary. Prioritatea

ta este, acum, s\ a-
jungi în acel birou.

Trebuie neap\rat s\ fii acolo mîine, la
unudoipatru[apte p.m. [i fii atent la Ab-
lucina]ie v. 6. [i, mai ales, s\ nu vorbe[ti
cu absolut nimeni [i s\ nu ar\]i nim\nui
aceast\ hîrtie. Sun\ patetic, dar trebuie
totu[i s\-]i spun c\ asta mi-ar pune via-
]a în pericol în modul cel mai serios.“

„Nu te mai prea aud! Sîntem la stop.
E-un trafic pe-aici, ca la balamuc!“

„Sun\ patetic, dar trebuie totu[i s\-]i
spun c\ asta mi-ar pune via]a în pericol
în modul cel mai serios. Cum ]i se pare?“

„Între obscen, macabru [i aiuristic,
vrei s\ spui? Aiuristic.“

„{i mie. E o glum\ tîmpit\, nu-i a[a?
Spune-mi c\ e-a[a.“

„Nu [tiu. Eu nu-l cunosc... V-am spus
s\ nu v\ mai smulge]i din mîna mea cînd
trecem strada? Vino-napoi! Vino-napoi
în clipa asta!... Eu nu-l cunosc, e priete-
nu’ t\u...“

„Oare nu-i pun via]a-n pericol chiar
în clipa asta, fiindc\ vorbesc cu tine de-
spre scrisoare? {tii ce cred c\ se-ntîmpl\?“

„Ce?“
„Cred c\ [i-au dat seama [i \[tia la ca-

re am f\cut aplica]ia cît e de aberant a[a
zisu’ nostru plan de cercetare. Au reali-
zat c\ e-o fars\ [i mi-au retras aiureala
asta de burs\. Iar lui acuma-i e ru[ine s\
dea ochii cu mine [i s\ mi-o spun\-n fa]\.
\sta-i Dinu. Dac-am fost tîmpit [i m-am
luat dup\ el! Întotdeauna s-a crezut
mai de[tept ca to]i, întotdeauna a fost
convins c\-i poate întoarce pe to]i pe de-
gete. Uite c\ i s-a-nfundat. Acuma, se face
c\ nu m\ mai cunoa[te. Î]i dai seama?
Am picat de papagal. A propos, chiar
am v\zut azi un papagal verde pe un
cablu de-\sta electric. Mai [tii versu’ \la
al lui Vio Mure[an? Dumnezeu e un pa-
pagal mare [i ro[u?“

„Auzi, chestia asta, Ablucina]ie...
cuvîntu’ din scrisoare... Asta e poezia
aia a ta din ultimu’ volum, nu?“

„Mda, cred c\ da. N-am în]eles ce
vrea s\ spun\.“

„P\i, cred c\ trebuie s\ recite[ti ver-
su’... care vers? Mi-ai citit tu mai-nain-
te... v. nu-[tiu-cît...“

„V.6. Da, ai dreptate, nu m-am gîndit...“
„Atunci, te duci acolo?“
„Mîine, c\ azi s-a f\cut deja sear\.

]i-am spus c\ am lucrat toat\ ziua s\
decodez tîmpenia. Bine c\ a venit \sta,
genitoru’, cum îi spun ei, s\-mi pun\
bec la baie!“

„Deci... te duci... Nicu, ai grij\ de
tine!“

„Unde sînte]i? A]i ajuns la metrou?“
„Ai grij\ de tine. {i s\-mi telefonezi,

ai în]eles? S\-mi dai telefon imediat
cum apare ceva nou.“

„Da’ n-ai zis tu c\ ne cost\ o avere,
c-o s-ajungem s\ pîndim pe dup\ co-
paci [i s\ fur\m pîine din cîrlige, de la
pescarii din lacu’ Fier\stru?“

„Gata! Gata cu glumele! S\ m\ suni!
Î]i iei o cartel\ din alea, cu ofert\ spe-
cial\ pentru Europa de Est. Trebuie s\
g\se[ti pe undeva. Sau, oricum, m\
suni! Ai în]eles? Uite c\ vine metroul.
Da]i mîna la mama. Deci, m\ suni. Ai
în]eles? {i ai grij\ de tine. Tot nu ]i-ai
luat saltea?“

...................................................

[...] A[a c\ se concentr\ hot\rît pe
versul al [aselea al poemului s\u Ablu-
cina]ie, pe care, apoi, începu s\ [i-l re-
pete la nesfîr[it:

„lam\ de lumin\ scurtînd c-o mi[-
care mocheta, l\sînd-o“

Se pierdu repede în vis\ri, amintin-
du-[i de unde veneau toat\ imaginea,
ziua, starea în care se g\sea, repere pe
care nu le-ar fi putut fixa în timp [i
spa]iu pentru ceilal]i, dar care în lu-
mea de pulbere din mintea lui aveau
genul lor de precizie infinitezimal\. {i
totu[i, oricît ar fi sucit [i învîrtit acel
vers, nu reu[ea s\ g\seasc\ nici un in-
diciu în el. Doar dac\... De fapt, imagi-
nea de la care pornise era elementar\ –
lumina aruncat\ de soare pe mocheta
din sufragerie, în ziua cînd Ciprian, ca-
re avea doi ani, împingîndu-[i singur
c\ruciorul prin apartamentul de bloc
în care locuiau pe atunci... Hei, oare
asta s\ fie? Atît de ridicol de simplu?
Lumina de pe mochet\? S\ lase lumina
s\ cad\ pe mochet\?

S\ri imediat din scaun [i se n\pusti
asupra sistemului care ar fi trebuit s\
ridice jaluzeaua ferestrei. Dar cît s\ o
ridice? Pîn\ la cap\t? Asta p\rea s\ fie
singura solu]ie. Trase cît putu de firul ce
atîrna pe lîng\ lamelele de aluminiu.
Dar din cine [tie ce motiv ciudat, aces-
tea se încurcar\ între ele, r\mînînd în-
]epenite la cam trei sferturi din în\l]imea
geamului. Nicu s\ri disperat s\ le des-
curce, neajutorat ca un pui de bîtlan.
Se sui la un moment dat pe scaun, dup\
ce-[i desc\l]ase, civilizat, pantofii, [i fu
chiar gata s\ se pr\bu[easc\ în for]\,
fiindc\ uitase c\ acel obiect de mobilier
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st\tea pe ro]i. În toiul eforturilor lui fe-
brile, f\cute cu ochii pe ceas, î[i d\du
seama, îns\, c\ totul era degeaba, fiind-
c\, oricum, cerul era înnorat. În acel
moment, nici urm\ de raz\ de lumin\
nu p\trundea pîn\ în adîncul celulei lui
de savant vizitator. Astfel încît toate e-
forturile erau inutile. 

Cam asta p\rea s\-i spun\ [i ochiul
perfect rotund, filozofic, al unui porum-
bel a[ezat pe o proeminen]\ cubic\ a pe-
retelui din stînga ferestrei. Astfel încît
Nicu se v\zu obligat s\ coboare [i – dat
fiind c\ era în pardesiu [i ciorapi, deci
într-o postur\ foarte potrivit\ pentru
a percepe cu umilin]\ ridicolul general
al condi]iei sale – s\ se resemneze. La
urma urmei, nu era vina lui. Oare Dinu
putuse fi atît de naiv încît s\ nu realizeze
c\ toat\ construc]ia lui de semne se va
volatiliza instantaneu în situa]ia în care
soarele avea s\ fie pur [i simplu acope-
rit? Asta era mult sub demnitatea unui
enigmist! Iar consecin]ele acestei gre-
[eli iresponsabile urma acum, iat\, s\ le
pl\teasc\ el: pîn\ a doua zi la aceea[i
or\, nu mai avea nimic de f\cut, era,
practic, decuplat de la tabloul de coman-
d\. Pe de alt\ parte, nici nu era sigur c\
totul se putea rezolva a doua zi, în cazul
în care ar fi avut noroc de pu]in soare,
fiindc\ Dinu fusese foarte clar: trebuia
s\ fie aici [i acum, f\r\ nici o marj\ de
joc. Dar ce putea fi, la urma urmei, atît
de serios încît... Nu-[i duse gîndul pîn\
la cap\t fiindc\ – da, da, în mod dis-
tinct, nu putea fi o iluzie, de altfel, iat\,
tocmai se repetau – auzise ni[te b\t\i
în u[\. Mai ciudate, desigur, a[a cum
sun\ ele cînd nu e vorba de o u[\ nor-
mal\, de lemn, ci de una metalic\, în-
s\ f\r\ îndoial\ b\t\i. Semnale din
partea unei alte fiin]e umane.  Sufletul
lui Nicu se umplu de entuziasmul unui
naufragiat care vede în zare conturul
unui vapor. Înainte, îns\, de a ap\sa
clan]a – care exista, de altfel, numai
pe partea lui de u[\, dîndu-i, în acest
fel, un fel de avantaj psihologic asu-
pra glume]ului Dinu, care, f\r\ în-
doial\, se g\sea de partea cealalt\ –
sim]i nevoia s\-[i mu[te buzele [i s\
trag\ aer adînc în piept. Apoi des-
chise [i...

În primul moment avu senza]ia
stranie c\ în fa]a lui se afla o persoa-
n\ foarte normal\, îmbr\cat\ în hai-
ne cenu[ii, cu picioare, trunchi, mîini
dar... f\r\ cap. Adic\, avînd în locul
capului o gaur\ neagr\. Abia în se-
cunda urm\toare realiz\ c\, de fapt,
omul avea cap, numai c\ pe el, în a[a
fel încît s\-i acopere fa]a, î[i tr\sese
un ciorap negru, probabil de m\tase.
Cum nu reu[ea s\-i disting\ tr\s\turi-
le – pe lîng\ tulburarea pe care ]es\-
tura, oricît de transparent\, o împru-
muta tr\s\turilor, lumina de pe cori-
dor era [i ea foarte proast\ – creierul
lui Nicu se v\zu obligat s\ suspende,
pre] de o clip\, declan[area panicii ge-
nerale [i s\ tatoneze: „Dinu?“. În cli-
pa aceea, ca la un semnal, cu un gest
mecanic, omul î[i ridic\ bra]ul drept
[i încerc\ s\-l înha]e de gît. Nicu se
feri, dar agresorul izbuti s\-l înha]e
de pieptul c\m\[ii, încercînd apoi s\-l
împing\ în\untru. Zb\tîndu-se, cu o
groaz\ care-i paraliza corzile vocale,
Nicu opuse rezisten]\. Instinctiv, se
trase înapoi [i trînti cît putu u[a de fier

peste bra]ul mascatului, blocînd-o a-
poi cu genunchiul. Privi apoi, cu im-
presia ce]oas\ c\ vedea cu ochii lui ce-
va ce, de fapt, citise undeva, cu mult\
vreme în urm\, cum mîna, amor]ind,
începea s\ sl\beasc\ strînsoarea. Spai-
ma ridic\ în el un val de ur\ [i de cru-
zime, a[a c\, într-o frac]iune de secun-
d\, retrînti rapid, de cîteva ori, u[a de
fier peste mîna agresorului, pîn\ cînd
aceasta se desf\cu pe de-a-ntregul. Era
îmbr\cat\ într-o mînu[\ de piele des-
tul de scorojit\. Mîna nu se l\s\, îns\,
mult observat\, fiindc\, prinzînd un
moment de relaxare a presiunii – care
prevestea, desigur, un nou atac cu
u[a, se retrase rapid prin deschiz\tu-
r\. Nicu închise imediat [i îi mul]umi
lui Dumnezeu c\ nu exista clan]\ decît
de partea lui. Timpul de care ar fi avut
nevoie ca s\ r\suceasc\ cheia în broas-
c\ i-ar fi putut fi, cine [tie?, fatal.

Se retrase din fa]a u[ii, de parc\ s-ar
fi temut de radia]iile toxice care ar fi
putut s\ str\pung\ prin ea, [i c\zu, epu-
izat, în scaun. Ascult\ minute în [ir res-
pira]ia [uierat\ a celuilalt, pîn\ cînd
realiz\ c\, de fapt, era doar sunetul apa-
ratului de aer condi]ionat. Îl închise,
f\r\ s\ se ridice de pe scaun, [i î[i ciuli
din nou urechile. Nu, acum nu se mai
auzea nimic. Dar, evident, în viitorul
previzibil nu putea risca s\ ias\. 

Dac\ nu putea fi sigur c\ auzise gî-
fîielile cuiva – de[i îl v\zuse pe individ,
el exista, f\r\ nici o umbr\ de îndoia-
l\ – oricum, era cert c\-[i auzea pro-
pria respira]ie. Înghi]it\, horc\ind o-
ribil undeva în fundul gîtlejului s\u.
[i î[i sim]ea toat\ pielea sc\ldat\ de su-
doare rece. O oboseal\ înghe]at\. De
parc\ teroarea difuz\, de nou\ ore,
pe care o sim]ise în avion, deasupra o-
ceanului, se concentrase acum într-un
interval de cîteva secunde. Nu-[i pu-
tea reveni. Nu putea fi adev\rat. Îi ve-
ni s\ se pi[te adînc de partea alb\ [i
moale, ca o burt\ de [al\u, a antebra-
]ului. Trebuia s\ fie un vis. O n\lucire.
Oare f\cuse febr\ de la afurisitul de
aer condi]ionat? Oare v\zuse prea mul-
te filme? E drept, Foxi îl avertizase în
repetate rînduri în leg\tur\ cu perico-
lul [tergerii grani]ei dintre fic]iune [i
realitate. Ea trebuia s\ [tie, doar avea
o diplom\ în psihologie cognitiv\. Sau
era o glum\, totu[i? Poate se gr\bise
s\ reac]ioneze? Acum, cînd se gîndea
mai bine, î[i amintea c\ v\zuse în fil-
me – ah! iar blestematele de filme –
c\ americanii aveau, de pild\, sistemul
telegramelor vorbite ori cîntate. Dac\
individul fusese pl\tit s\-i aduc\ un
mesaj? De Dinu, evident. Sigur, nu pa-
re prea probabil ca un asemenea curier
s\ încerce s\ te strîng\ de gît. Dar poa-
te era pentru atmosfer\. Teatru. A[a
cum existau oameni care pl\teau ca
s\-[i petreac\ vacan]a în tabere ame-
najate ca ni[te lag\re de concentrare.
Bine, el nu pl\tise ca s\ fie speriat, dar
poate c\ Dinu voia s\-i organizeze o a-
semenea vacan]\ de groaz\. {i-l amin-
ti deodat\ explicîndu-i, tîn\r, aproape
imberb, dar cu capul pletos înconju-
rat de nimbul luminos al [tiin]ei Eter-
ne, cum groaza, în Poetica lui Aristo-
tel, este singurul sentiment care te
ajut\ s\ te purifici [i s\ te înal]i. Ba
chiar senza]ia de vom\. El, Nicu, se
înc\p\]îna s\ cread\ c\ Aristotel n-ar

fi putut avea atîta umor încît s\ vor-
beasc\ de senza]ia de vom\ [i argumen-
ta c\ nu g\sise a[a ceva pe nic\ieri în
traducerea lui Pippiddi. Cu tremurul
distins al n\rii stîngi, Dinu îl excomu-
nica instantaneu: „E[ti un bou. Ca s\
[tii trebuie s\ consul]i originalu’! În
greaca veche, cap sec“.

Trebuia, totu[i, s\ recunoasc\: ori-
cît ar fi încercat s\ alunge eviden]a cu
reverii [i glumi]e stupide, nu reu[ea.
Realitatea n-avea nici un haz. Adev\-
rul era acolo, de cealalt\ parte a u[ii,
pîndindu-l cu un ciorap de dam\ pe
cap. Privi din nou decodarea scrisorii
lui Dinu, cu care se jucaser\ mecanic
degetele lui în tot acest timp, [i ochii
îi c\zur\ pe „de via]\ [i de moarte“.
Cuvinte pe care nu le luase în serios
pîn\ în acel moment. Le citise, desi-
gur, dar în]elesese în sensul în care
spui c\ s\ faci rost de brad de Cr\ciun
pentru Cipi [i R\ducu sau s\ ai Fas-
tumgel la îndemîn\ cînd te apuc\ sci-
atica violent\ e o chestiune de via]\ [i
de moarte. Dar aici nu era vorba de
ceva de acest gen. Individul \la era
pornit s\-i suceasc\ gîtul. Îi sim]ea [i
acum, pe toat\ pielea, emana]ia înghe-
]at\. Era o for]\ a R\ului. Oare în ce
se putuse b\ga Dinu? {i el, ce trebuia
s\ fac\ el acum? S\ cheme poli]ia?
Parc\ [tia c\ în America exist\ un nu-
m\r scurt, pentru tot felul de urgen-
]e. Dar ce num\r? S-o sune pe Foxi?
În secunda urm\toare, telefonul mo-
bil r\s\rise deja între degetele lui fe-
brile. Atît de febrile, încît sc\p\ apa-
ratul pe jos. „Le fac prea mici, idio]ii
\[tia, nu mai ai de unde s\ le-apuci“
gîndi. „{i prea aerodinamice. Alune-
c\ de parc-ar fi de s\pun“. Cît ridic\
mobilul de podea, avu timp s\-[i dea
seama c\ s-o sune pe Foxi era exact ce
nu trebuia s\ fac\. Ar fi speriat-o în-
grozitor. 

Shebango este un ora[ american
imaginar. Acolo aterizeaz\ Nicu,
poet marginal [i redactor la o
revist\ dedicat\ animalelor de
companie. Ar trebui s\-l `nt`lneasc\
acolo pe prietenul s\u Dinu,
devenit custodele memoriei lui
Tidid Diomed Caraiani, un guru
academic de reputa]ie
interna]ional\, al c\rui trecut
românesc a devenit, dup\ moartea
sa, subiectul unor aprinse
controverse. Numai c\ Dinu nu
este de g\sit nic\ieri. De[i `i
expediaz\ mesaje ciudate `ntr-un
alfabet „minoic” inventat de ei `n
studen]ie. B`jb`ind printr-o Americ\
pe care cu greu o `n]elege, Nicu se
las\ prins `ntr-o intrig\
detectivistic\ ale c\rei fire se ]es
nu doar `ntre pasiunile [i interesele
Estului [i Vestului, ci [i `ntre
momente dintre cele mai violente
[i confuze ale istoriei române[ti
(fermenta]iile legionare, lag\rele
anilor ’50, semi-Dezghe]ul [i cu-
totul-Re`nghe]ul etc.). Surprizele se
]in lan], personale, na]ionale sau
globale…

CARTEA
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Interviu realizat 
de Marius Constantinescu, 

TVR Cultural

C`nd a]i sim]it c\ v-a contaminat mi-
crobul comunic\rii [i a]i considerat
c\ vre]i s\ fi]i un om care s\ `[i c`[-
tige via]a [i s\ [i-o fac\ mai frumoa-
s\ de pe urma cuvintelor?

S`nte]i dr\gu], face]i s\ par\ foarte sa-
vant ceea ce fac! Dac\ era dup\ mine,
cred c\ mi-ar fi pl\cut s\ fiu scriitoare.
Poate c\ n-am avut `nclina]ia [i am
fost mereu prea agitat\ ca s\ m\ a[ez
pe un scaun [i s\ fac numai asta. Pe un-
deva, via]a a decis pentru mine. Eu m-am
preg\tit `n [tiin]e politice, `n economie,
`n rela]ii interna]ionale, `n diploma]ie,
nu [i `n comunicare. Am prins-o pe
drum `n Statele Unite, unde am obser-
vat ceva foarte interesant: toat\ g`ndi-
rea societ\]ii este f\cut\ `n a[a fel `nc`t

s\ `]i faciliteze via]a. S\-]i mestece lu-
crurile. S\-]i conecteze punctele ca `n
desenele pentru copii. Mi-aduc aminte
un semn la metrou, pe un gard proas-
p\t vopsit. Semnul spunea: „Punem pa-
riu c\ e vopsea proasp\t\?“. Mi s-a p\-
rut genial! ~n loc s\-mi spun\ „Nu pu-
ne m`na!“, ceea ce m-ar fi f\cut exact
s\ pun m`na, pentru c\ asta e natura u-
man\, mi s-a p\rut un joc simpatic [i
funny! Am aterizat la „Newsweek“ nu ̀ n
partea editorial\, ci `n zona publishing-
ului, a marketing-ului, a[a c\ mi-am `n-
su[it lucrurile astea pentru c\ mi-au pl\-
cut [i le-am aplicat. ~ncet-`ncet, am fost
promovat\ `n diverse job-uri, iar lucru-
rile s-au legat, oportunit\]ile au venit.

Cum a]i „aterizat“ la „Newsweek“?

Sistemul de `nv\]\m`nt american are
ceva foarte `n]elept: mentoratul. }i se
desemneaz\ un adviser, care te c\l\u-
ze[te nu doar `n ce cursuri trebuie s\
iei, ci st\ de vorb\ cu tine, te cunoa[te,
`]i [tie preferin]ele, capacit\]ile, te ghi-
deaz\. Acolo e[ti obligat, mort-copt, s\
faci un internship `ntre anii de masterat.
Adviser-ul te ajut\, iar eu deja [tiam c\
vreau s\ lucrez pentru marele meu vis,
Na]iunile Unite [i de a ajuta. Omenirea
`ns\[i era plaja ambi]iilor mele! Sigur,
glumesc. El mi-a zis: „Bine, dac\ tu tot
e[ti unul dintre pu]inii oameni din [coa-
l\ care [tiu ce vor s\ fac\ dup\ absol-
vire, de ce nu `ncerci acum ceva mai
`ndr\zne]?“. I-am spus c\ mi-ar fi pl\-
cut foarte tare s\ fiu jurnalist [i s\ lu-
crez la „Newsweek“, revista pe care am
`nv\]at limba englez\. El mi-a r\spuns:
„{i ce te opre[te?“. Asta era extraordi-
nara atitudine american\! }i-o insufl\
[coala. Tot sistemul te `mpinge s\ te `n-
trebi „ce m\ opre[te?“. Nu v\ mai ex-
plic c\ nu aveau nevoie de un intern [i a
trebuit s\ m\ lupt, am dat din m`ini [i
din picioare, m-au alungat pe u[\ [i am
intrat pe geam. Nu m-am l\sat p`n\ nu

am prins job-ul. Era [i o chestiune de
m`ndrie nu doar fa]\ de mine, ci [i fa]\
de adviser-ul meu. A[a am ajuns la
„Newsweek“.

A[adar, `n 1989 era]i director de
marketing la „Newsweek“, aici se
`nt`mpla ce se `nt`mpla, iar dvs. de-
cide]i s\ l\sa]i acest post de direc-
tor de marketing la, poate, cel mai
important s\pt\m`nal de informa-
]ie american [i v\ `ntoarce]i `n Ro-
mânia...

Eram, de fapt, director de promovare,
acea parte a marketing-ului care pre-
zint\ [i comunic\ avantajele investi]iei
`n periodic, at`t c\tre cititori, c`t [i c\-
tre advertiser-i. {ti]i ce? Era normal.
Era ]ara mea. Nu puteam s\ fiu indife-
rent\ la tot ce se `nt`mpla aici. Am tr\it
toat\ via]a cu ideea c\ vreau ca ]ara
mea s\ fie desc\tu[at\. ~n tinere]e, am
fost parte dintr-un grup care f\cea con-
traband\ cu Biblii `n ]\rile din Est, eram
o activist\ veche, `n felul meu mic [i
modest. Am lucrat cu Helsinki Watch,
m-am ocupat cu drepturile omului, am
f\cut traduceri, m-am zb\tut pentru Ro-
mânia, la nivelul meu m\runt de stu-
dent. Nu era nea[teptat c\ o s\ sar `n
primul avion [i o s\ vin acas\. ~n Ame-
rica aveam o via]\ foarte tihnit\, dar
era una de `mprumut.

Dar v-a]i l\sat o porti]\ deschis\ a-
colo, `n caz c\ lucrurile nu ar fi fun-
c]ionat?

Evident. ~ntotdeauna ne l\s\m peste
tot o valiz\, un contract... Aveam bile-
tul de retur `n buzunar. Eram foarte pri-
vilegiat\.

Dar decizia a]i regretat-o vreodat\?

Nu. Am fost exasperat\ de multe ori.
M\ `ntreb c`teodat\ ce caut eu aici [i,
`n secunda doi, m\ g`ndesc ce rost ar

mai avea via]a mea, dac\ nu a[ avea o
cauz\ precum cea care `mi este cea
mai apropiat\ `n România.

Deci v\ `ntreba]i ce c\uta]i `n Româ-
nia chiar [i ast\zi...

Da!

~n ce situa]ii?

C`nd v\d mizerie pe strad\, c`nd calc `n-
tr-o groap\, totul m\ revolt\! Tot ce nu
este a[a cum ar putea s\ fie. {tiu c\ nu
exist\ fatalitate! Nu este o fatalitate s\
avem doar 200 de kilometri de auto-
strad\ dup\ 20 de ani. Nu depinde nici
de americani, nici de europeni, nici de
mar]ieni s\ vin\ s\ ne salveze. O s\-mi
zice]i c\ depinde de Guvern [i de pri-
mul-ministru... La urma urmei, cine `i
`mpinge pe ace[ti oameni? Cine `i pu-
ne acolo [i cine ar trebui s\ le cear\ so-
coteal\.

Ast\zi, dup\ ce v-a]i mutat cu arme
[i bagaje `napoi `n România [i, mai
mult dec`t at`t, a]i motivat 39 de
oameni s\ spun\ povestea `ntoar-
cerii lor `n România, eu vin [i v\ `n-
treb: ce situa]ie v-ar putea pune `n
ipostaza de a pleca din nou?

Grea `ntrebare... Nu cred c\ este o si-
tua]ie. A[ pleca dac\ a[ sim]i c\ `n Ro-
mânia se poate tr\i la fel de bine ca `n
Elve]ia sau `n Statele Unite, c\ oame-
nii pot avea demnitate, c\ nu exist\ in-
justi]ii flagrante, c\ oamenii au opor-
tunit\]i pe care s\ le sesizeze, c\ e o
societate de merit. Evident c\ exist\
injusti]ii [i `n Occident. Nu s`nt naiv\ s\
cred c\ oamenii s`nt `ngeri acolo [i de-
moni aici. Acolo schimb\rile s`nt incre-
mentale. Fiecare adaug\ un pic. Aici,
lucrurile s`nt radical de schimbat. 20
de ani am cam b\tut pasul pe loc. Me-
rit\m mai mult [i s`ntem capabili de
mult mai mult dec`t am realizat. {i au

murit, totu[i, ni[te oameni... Asta pe mi-
ne m\ termin\. Mi s-ar p\rea `ngrozi-
tor de injust s\ fi murit degeaba.

~n De ce m-am `ntors `n România,
a]i adunat 39 de personalit\]i, de per-
sonaje [i le-a]i pus pe toate `ntre
copertele acestui volum, ap\rut la
Editura Polirom. A]i afirmat `ntr-un
alt interviu c\ v-a pl\cut s\ desco-
peri]i un numitor comun al acestor
pove[ti: dorin]a oamenilor de a con-
tribui, de a aduce un pic din expe-
rien]a lor pentru cei de acas\. Este
altruismul un cuv`nt prea mare sau
prea neverosimil ca s\-l accept\m
cu inima deschis\?

Nu cred. {ti]i ce m\ [ocheaz\? C\ lu-
crurile care ar trebui s\ fie normale su-
n\ fals `n România anului 2010. E in-
acceptabil s\ te fere[ti s\ folose[ti cu-
v`ntul „altruism“ pentru c\ te r`d [i
curcile... Mi se pare c\ ne priv\m de
toate elanurile frumoase [i generoase
pe care le are natura uman\. Inclusiv
cinicii au elanuri, pe care [i le reprim\.
Desc\tu[at\ de teama de a fi ridicol\,
spun c\ altruismul este o stare de fapt
normal\ c`nd ]i-ai demonstrat ]ie `n-
su]i ce aveai de demonstrat [i po]i fi
generos. Mi-am f\cut teza de doctorat
la Paris pe diferen]ele culturale `ntre re-
giunile României [i influen]a lor asu-
pra dezvolt\rii societ\]ii civile `ntre 1990
[i 2005. M-a frapat s\ `mi dau seama
c\ poporul român n-a avut statalitate,
c\ a fost subiect al unor culturi foarte
diferite, care ar fi putut s\-l aneantize-
ze, s\-l dizolve [i s\-l integreze `n dife-
ritele imperii. Totu[i, mai mult de 2.000
de ani am tr\it ca neam lega]i de re-
ligie, de limb\, de un anumit ethos.
Ne-am amor]it sim]urile care ne fac s\
`n]elegem c\ nu putem supravie]ui ca
indivizi. Nu po]i s\ faci nimic singur.
Nu po]i func]iona dec`t `n echip\, `n
grup.

„C`nd v\d mizerie pe strad\, c`nd calc `ntr-o groap\, totul m\
revolt\! Tot ce nu este a[a cum ar putea s\ fie. {tiu c\ nu
exist\ fatalitate!“
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SANDRA PRALONG, DE LA „NEWSWEEK“ LA DE CE M-AM ~NTORS ~N ROMÂNIA

„E inacceptabil s\ te fere[ti s\ 
«altruism», pentru c\ te r`d [i 
Sandra Pralong a fost consilier al
pre[edintelui Emil Constantinescu pe
Rela]ia cu Românii de Pretutindeni, `n
prezent pre[edintele Funda]iei
SynergEtica. Este membr\ `n conducerea
a numeroase funda]ii [i asocia]ii
interna]ionale. A urmat studii comerciale
`n Elve]ia, de rela]ii interna]ionale [i
[tiin]e politice `n Statele Unite ale
Americii. A fost director de comunicare al
s\pt\m`nalului american „Newsweek“. ~n
1990 a pus bazele Open Society
Fundation (Bucure[ti), iar `ntre 2002 [i

2005 a fost cel mai `nalt responsabil de
comunicare pentru Europa [i CSI `n
cadrul Programului Na]iunilor Unite
pentru Dezvoltare. ~n 2010 a coordonat
antologia De ce m-am `ntors `n România,
ap\rut\ la Editura Polirom. Printre cei
care au semnat texte `n carte se num\r\
Sorin Alexandrescu, Ion Vianu, Mihaela
Mihai, Leonard Doroftei, Dinu Zam-
firescu, Gheorghe Zamfir, Principesa
Margareta a României, Irina Cajal, Radu
Gabrea, Mariana Nicolesco, Dan Chi[u,
Neagu Djuvara. 



„DE CE
ARUNCA}I
GUNOIUL“?
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interviu
Sandra Pralong: „Lupt cu mine [i de fiecare dat\ `mi dau pumni
`n nas, metaforic vorbind, [i `mi zic: «Iar s`nt dirigint\ de
[coal\ sau maic\ stare]\»“. 
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Pleda]i pentru civilitate, o no]iune
abscons\ la prima vedere, cel pu]in
la nivel lingvistic. Nu este, de fapt,
pentru c\ reprezint\ setul de atribu-
te care ar trebui s\ ne defineasc\ `n
raport cu noi `n[ine [i `n raport cu
ceilal]i: respect, polite]e, umilin]a bi-
ne `n]eleas\, con[tiin]a celui de l`n-
g\ noi... A]i avut vreodat\ senza]ia
c\ v\ lupta]i cu morile de v`nt?

Nu! Militez pentru redescoperirea bu-
nului-sim], pe care `l avem. Omul sim-
plu `l are, dar s-a pierdut. Transmuta-
rea for]at\ a omului care era legat de
p\m`nt, de frumuse]e [i natur\ `n cuti-
ile astea de chibrituri a pl\tit pre]ul. Ne
trebuie mai pu]in\ toleran]\ fa]\ de
transgresie [i mai mult\ presiune so-
cial\. Eu am `nv\]at s\ nu arunc gunoa-
iele pe jos `n Elve]ia. Anecdota pe care
am s\ v-o spun m-a marcat pe via]\: eram
suficient de proast\ `nc`t s\ fumez – nu
fuma]i! – [i am aruncat staniolul unui
pachet de ]ig\ri pe jos. Pe strad\, cineva
m-a b\tut pe um\r [i mi-a spus: „Dom-
ni[oar\, cred c\ a]i pierdut ceva“. Nici
m\car nu mi-a spus-o cu ironie, ci cu
naivitatea cuiva care nu putea s\ `n]e-
leag\ faptul c\ po]i fi at`t de absent la
via]a lui [i la comunitate, `nc`t s\ fii
at`t de prost [i de n\t`ng ca s\-]i mur-
d\re[ti spa]iul!

{i v-a venit s\ intra]i `n p\m`nt de
ru[ine?

Absolut! Ceea ce a fost extraordinar a
fost lipsa ironiei [i a judec\]ii. A fost
doar mil\, cel mult. A avut afec]iune, da-
c\ stau s\ m\ g`ndesc bine, s\ nu cum-
va s\ pierd ceva.

V\ pune]i foarte mult bazele `n gene-
ra]ia t`n\r\ de ast\zi, tineri care se
uit\ cu mult interes [i cu o privire
panoramic\ la ce se `nt`mpl\ `n jur.
Dac\ m`ine, de exemplu, unul din-
tre tinerii cu care lucra]i la Funda]ia
SynergEtica vine [i v\ spune c\ plea-
c\ din România, ce `i replica]i?

S\ plece. Mul]i au f\cut-o. O apropiat\
colaboratoare, Anca Mihalache, cea ca-
re s-a ocupat de carte [i a ]inut leg\tu-
ra cu personalit\]ile atunci c`nd eu `mi
t`ram papucii prin via]\ f\r\ vreun fo-
cus anume, a plecat la studii `n Fran]a.
Le spun tuturor s\ plece, s\ `nve]e,
s\ vad\ lumea. Asta te formeaz\.

Nu m\ refer la a pleca
pentru a vedea lumea,
ci la a pleca pentru
a r\m`ne dincolo.

Asta nu ai de unde
s\ [tii. Never say ne-
ver! Oricare ar fi
motivul pentru
care pleci, fie

c\ vrei, fie c\ nu, e[ti un ambasador in-
formal al României. Oamenii cu care
vii `n contact s`nt mai influen]a]i de
tine ca ambasador dec`t de cel en titre.
Din necesitate istoric\ avem un mic de-
calaj. S`ntem `n `nt`rziere. ~n cazul An-
c\i Mihalache, comunitatea francez\
de la Lille va avea mai pu]in\ nevoie de
inteligen]a [i energia ei dec`t comuni-
tatea româneasc\ de aici.

Pentru Anca Mihalache, generic
vorbind, va conta mai pu]in faptul
c\ la Lille este respectat\ [i corect
recompensat\ pentru ceea ce [tie s\
fac\? Asta c\ut\m cu to]ii `n str\-
in\tate!

A[a este! Mi-a[ dori ca Anca s\ fie aici
[i s\ r\spund\, dar dac\ noi `n Româ-
nia nu `ncepem s\ ne respect\m unul
pe altul, dac\ eu nu `ncep s\ `l respect
pe cel care nu m\ respect\, cum mai
pot pretinde altceva? Dac\ eu nu `ncep
s\-l molipsesc pe cel\lalt cu bl`nde]e [i
respect – eu s`nt mai afurisit\ [i mai zic:
„Dar de ce v\ arunca]i gunoiul pe jos?“...

~nc\ nu a]i ajuns la „m\ tem c\ a]i pier-
dut ceva“...

... Dar lupt cu mine [i de fiecare
dat\ `mi dau pumni `n nas,
metaforic vorbind [i `mi
zic: „Iar s`nt dirigint\ de
[coal\ sau maic\ sta-
re]\“. C`nd `[i va `n-
c\rca suficient bate-
riile cu respect de
sine [i c`nd va [ti c\
are mai multe de dat
dec`t de luat, Anca
Mihalache, tot gene-
ric, va reveni `n Ro-
mânia.

Am v\zut multe foto-
grafii ale dvs. [i con-
firma]i [i ast\zi acest
fapt: purta]i deseori
perle [i e[arfe. S`nt do-
u\ dintre atributele f\r\
v`rst\ ale elegan]ei. De un-
de sau de la cine a]i `nv\-
]at s\ fi]i o doamn\?

S`nte]i dr\gu]! Mul]umesc pentru
compliment. Cred c\ de la bunica. Era
o femeie extraordinar de elegant\. Era
pictori]\ [i, c`nd au dat-o afar\ din U-
niunea Arti[tilor Plastici, a devenit pic-
tori]\ bisericeasc\. Peste halat avea
`ntotdeauna o bro[\ frumoas\ de aur,
avea `ntotdeauna inelele ei minunate,
o br\]ar\, cercei. Era mereu aranjat\.
S-a respectat pe ea [i, `n felul acesta, i-a
respectat pe cei din jur. A[a `ncerc [i
eu. ~n plus, e[arfele s`nt pentru c\ m-am
`ngr\[at, iar perlele pentru c\ deschid
tenul, ceea ce `[i dore[te orice femeie
dup\ o anumit\ v`rst\.

N-am f\cut aceast\ observa]ie ca s\
`ncheiem `ntr-o not\ pu]in frivol\,
ci pentru c\, e adev\rat, perlele nu
trebuie s\ fie Cartier sau Maubous-
sin...

Astea s`nt total din plas-
tic!

 folose[ti cuv`ntul
 curcile...“

A]i plecat mai `nt`i `n Elve]ia [i a-
bia apoi `n America. Statele Unite
erau ]inta pe care o visa]i sau doar
un episod?

America era locul `n care emigra-
se tat\l meu. ~n Elve]ia am ajuns
cu mama, care se stabilise acolo.
Ea a avut `n]elepciunea de a m\
trimite s\-mi v\d tat\l, dup\ a-
proape 10 ani. Nu mi-a pl\cut
America. ~n plus, eram la o v`rst\
foarte t`mpit\ [i r\zvr\tit\ [i nu
ne-am `n]eles deloc bine, tata [i
cu mine. Am fugit `napoi la ma-
ma `n Elve]ia [i abia pe urm\ am
`nceput s\ apreciez Statele Unite
de la distan]\. Eram student\ `n
Elve]ia la {tiin]e Politice, dup\
care am f\cut un MBA. ~n Africa,
unde predam, am `nceput s\ vin
`n contact cu idealurile america-
ne [i cu maniera lor de a perce-
pe lumea. Din Elve]ia am `nv\]at,
foarte importante, modestia [i
munca. Fiecare centimetru p\trat
de acolo este cultivat, utilizat,
cur\]at, iar oamenii s`nt foarte la
locul lor. Citisem [i v\zusem o
gr\mad\ de filme americane... A-
duce]i-v\ aminte c\ anii ’70 [i

`nceputul anilor 80, de
dup\ Ni-

xon,

`nceputul anilor Reagan, erau ex-
traordinari! Nimic din ce visai nu
era imposibil `n Statele Unite!
Cultura `mputernicirii individului
[i ideea c\ dac\ munce[ti mult [i ai
un ]el, nimic nu te poate opri s\
ajungi acolo, ei bine, m-au cucerit.

Foarte mul]i dintre noi vedem `n
continuare America drept acel loc
`n care, dac\ te duci [i execu]i con-
[tiincios ceea ce [tii mai bine, mai
devreme sau mai t`rziu lucrurile se
`nt`mpl\. E un p\m`nt al f\g\duin-
]ei. Dvs. nu ave]i impresii, ave]i ex-
perien]e, e o mare diferen]\ fa]\ de
noi. Este a[a?

Este a[a, dar am s\ v\ spun un
lucru care m\ `ntristeaz\... Dup\
2001 s-a `nfiripat ideea c\ altci-
neva dec`t tine trebuie s\ aib\
grij\ de securitatea ta. Asta
roade foarte mult din `ncrederea
american\, `ncrederea individului
`n capacit\]ile lui. At`ta timp c`t
problema terorist\ nu va fi rezol-
vat\, ea va s\pa la temelia a ceea
ce f\cea America unic\, inclusiv
la ideea c\ scopul nu scuz\ mij-
loacele. Societatea american\ a
func]ionat tocmai pentru c\
niciodat\ scopul nu a scuzat mij-
loacele. Mijloacele erau impor-
tante, respectarea regulilor, a
conven]iilor. De la Bush-fiul [i
R\zboiul din Irak, a `nceput s\ se
piard\ aceast\ etic\ special\ a
americanilor [i, cu ea, risc\ s\ se
piard\ multe din lucrurile care
f\ceau din America o ]ar\ a
f\g\duin]ei [i o ]ar\ ca nici alta.

A]i spus mai devreme c\ via]a ori-
cui este o profe]ie autorealizat\.
Dvs. a]i [tiut devreme cam ce vre]i
s\ face]i `n via]\?

Bun\ `ntrebare! Am [tiut devre-
me c\ vreau s\ ajut undeva, s\
fiu de folos. Cea mai bun\
manier\ de a-]i tr\i via]a este s-o
pui `n slujba unei cauze mai mari
dec`t persoana ta. Asta am
`nv\]at-o de la bunicul meu, un
om absolut special, fost general,
profesor de istorie la Academia
Militar\. El mi-a insuflat ideea c\
via]a ta nu `]i apar]ine `n totalita-
te, c\ ea apar]ine deopotriv\ ]\rii
`n care te-ai n\scut [i comunit\]ii
`n care tr\ie[ti. Trebuie s\ dai ce-
va `napoi. Trebuie s\ la[i o urm\.
S\ m\ duc `n America la burs\ a
fost alegerea mea, s\ lucrez pen-
tru „Newsweek“ a fost, iar\[i,
alegerea mea. Nu mi-am dorit o
carier\, o func]ie sau un job spe-
cial, ci un mediu din care s\ pot
s\ m\ cheltuiesc.

Marius Constantinescu realizeaz\ 
la TVR Cultural emisiunea 

„Profil, poveste, personaj“, 
care poate fi v\zut\ `n fiecare vineri, 

de la ora 21.30

~n America, niciodat\
scopul nu scuza mijloacele
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Adriana Babe]i: „Oricum ar fi, eu `mi fac datoria cu n\dejdea c\
micile/marile st\ri de bine despre care scriu le pot fi [i altora
de folos, nu c`t un prozac, dar barem c`t o pastil\ de sun\toare
concentrat\”.

DATORIE
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Octavian Soviany, Via]a lui Kostas Venetis, colec]ia „Proz\“,
Editura Cartea Româneasc\, 416 pagini, 39.95 lei

Romanul Via]a lui Kostas Venetis con]ine aventurile unui picaro
cu identitate scindat\ – virtual ascet convertit la o religie a viciului.
T`n\rul Kostas Venetis, care ucenice[te `n anii copil\riei `ntr-o
m\n\stire din Grecia de la sf`r[itul secolului al XIX-lea, cunoa[te o
spectaculoas\ schimbare la fa]\: invertit demonic (cu orgolii de su-
praom nietzscheean), str\bate spa]ii dintre cele mai variate – cu-
noa[te mizeria [i fascina]ia Istanbulului, pitorescul unui Bucure[ti
ce aminte[te de atmosfera din Princepele [i din S\pt\m`na nebu-
nilor, efervescen]a Parisului revolu]ionar, splendoarea Vienei, melan-
colia Vene]iei, mi[c`ndu-se prin felurite medii, de la pegra taver-
nelor la cercurile nobiliare. Poveste despre ini]ierea ̀ ntru R\u, ̀ n
care Sodomia [i jocul intertextual, violen]a [i nota]ia r\sf\]at ca-
lofil\, cabalismul [i mitul conspira]ionist, fic]iunea [i documen-
tarismul, crima [i complexele oedipiene se `mbin\ `n urzeala unei
istorisiri ini]iatice deghizate `n thriller, Via]a lui Kostas Venetis
se plaseaz\ `n linia decaden]ilor de acum un veac. 

Bogdan-Alexandru St\nescu

{i  ce  metod\  ar  fi  mai  bun\  decît  a-
ceea  de  a  adopta  identitatea  bunului  s\l-
batic,  irlandezul  cu  dubl\  identitate
(fra]ii  Corrigan  [i    Ciaran),  primul,  c\-
lug\r  jurat  castit\]ii,  îndr\gostit  irever-
sibil  de  o

asistent\  medical\  din  Guatemala,  a-
p\r\tor  vehement  al  drepturilor  cî-
torva  prostituate  din  Bronxul  anilor
’70,  al  doilea,  aparent  realist,  bartender
în  Queens,  alias  irefutabil  al  autorului,
raisoneur  lipsit  de  scrupule,  îns\, privit
prin  ochii  unei  artiste  din  Village,  fer-
mec\tor  [i  misterios? {i, dac\ înfi-
gem ca centru de greutate al nara]iu-
nii tocmai un fapt universal valabil, ac-
ceptat [i totu[i insolit, precum traver-
sarea spa]iului dintre cele dou\
turnuri gemene, în ’74, de c\tre Petit?
Dac\ ad\ug\m un grup de discu]ie cre-
at de o mam\ care [i-a pierdut fiul în
Nam? Dac\ ad\ug\m spice-ul unui
so] evreu [i faptul c\-[i g\zduie[te
co-sectantele în hiper-bogatul apar-
tament de pe Park Avenue? 

Demersul prozastic al
domnului McCann e cam
transparent

Toate pove[tile navigheaz\ în jurul
travers\rii lui Petit, care se înfiin-
]eaz\ ca o veritabil\ pîrghie capabil\
s\ destabilizeze marea lume în care
tr\im, the turn of the screw. Acuma,
lui McCann îi iese [i nu prea. Îi ies
excelent copil\ria dublinez\ a celor

doi fra]i, moartea mamei, apari]ia u-
nui tat\ cinic avertizat doar de faptul
c\ fosta so]ie nu-[i mai încasa cecu-
rile... Viitorul c\lug\r Corrigan î[i face
de mic ucenicia prin low-life-ul dubli-
nez, înva]\ s\ bea [i s\ fumeze pe la
10-11 ani, î[i aniverseaz\ cei 14 ani
luînd b\taie de la un be]iv, î[i con-
struie[te biografia unui mic Iisus ir-
landez pe care nici un apostol nu
prea-l bag\-n seam\...

Corrigan e genul care-[i scald\
picioarele în mare, care trage o baba-
roas\ noaptea pe malul m\rii [i vede
nereide ]op\ind prin rîurile adiacen-
te... Genul de personaj care m\ ener-
veaz\, în general. Aici, în schimb, na-
ratorul primei catene, adic\ fratele
Ciaran, are talentul de a ]i-l face atît
de antipatic pe micu]ul Jesus încît nu
mai ai loc de propriile scurgeri umo-
rale... Fratele aspirin\.

De fapt, întregul capitol al instal\-
rii lui Ciaran în Bronx, într-o garso-
nier\ pe care fratele o ofer\ prostitua-
telor de pe centura apropiat\ întru pi[u,
caca, deversat prezervative, non-stop,
nu are alt rol decît acela de a ]i-l face
profund antipatic pe micu]ul Jesus de
sorginte budist\. Între noi fie vorba,
demersul prozastic al domnului McCann
e cam transparent. Adic\telea cusut
cu a]\ alb\: întîi ]i-l face icoan\ pe \la
micu, vezi doamne cum era el ales de
puradel, apoi ]i-l arat\ prin ochii u-
nui frate maturizat prematur de un
atentat cu bomb\ în Dublin, transpor-
tat irefutabil într-un Bronx de ani ’70,
adev\rat\ favel\, dup\ care te r\stoar-
n\ iar\[i, ca s\ ]i-l ofere în ipostaz\
tragic\. Mie aici îmi miroase a crea-
tive writing, cu scheletul la vedere.
Mi-e team\ c\ lipse[te exact c\rni]a,
care este de la naturelul s\u, sau nu.

Ioan Petru Culianu, Tozgrec, edi]ie `ngrijit\ [i traduceri de Tereza Culianu-Petrescu, colec]ia
„Biblioteca Ioan Petru Culianu“, Editura Polirom, 408 pagini, 36.95 lei

Romanul inedit Tozgrec spore[te num\rul scrierilor de fic]iune ale lui Ioan Petru Culianu pu-
blicate postum: povestirile de prim\ tinere]e din Arta fugii, romanele Hesperus [i Jocul de
smarald. Vast [antier scriptural desf\[urat `ntre anii 1981-1984, Tozgrec este `n bun\ m\sur\
o carte de [i despre magie, pandant [i prelungire fic]ional\ a studiilor de istoria religiilor sem-
nate de Culianu [i dedicate acestui subiect, major ̀ n viziunea sa: „cealalt\ [tiin]\“, [tiin]a alter-
nativ\, implic`nd o concep]ie articulat\ asupra lumii [i un comportament uman specific. Cele
patru versiuni existente – Gr\dinile lui Tozgrec, Sid [i Mekor, P\ianjenul Hermion, Tozgrec urmat
de extrase din pres\ privind Experimentul Lombrosa – au desf\[ur\ri epice de sine st\t\toare,
`n ele reg\sindu-se `ns\ Mekor Haym [i B\tr`nul Haym, Elis sau „onirologul“ Caspar Stolzius –
[i, desigur, Tozgrec, figur\ legendar\ de magician, centru al unor re]ele de putere, transformat
aici `n realitatea secret\ `n c\utarea c\reia se afl\ toate celelalte personaje. Imens edificiu fan-
tasmatic ale c\rui planuri se `ntrep\trund sau alunec\ `ndep\rt`ndu-se unele de altele, romanul
are `n fundal Odessa `nceputului de secol XX, Amsterdamul, Elve]ia – [i proprietatea californian\
La Maja, apropiat\ de ora[ul imaginar Lombrosa, unde s\l\[luie[te comunitatea adep]ilor lui
Tozgrec [i unde Caspar Stolzius `[i desf\[oar\, `ncep`nd din anii 1980, experimentele de ma-
nipulare a oamenilor prin inducerea anumitor vise.

SEMNAL

Treaba cu McCann st\ a[a: new-yorkez la prima
genera]ie, n\scut `n Dublin, `ncearc\ s\ prind\
sufletul unui ora[ care a l\sat pre mul]i f\r\ de
suflet. A c`[tigat National Book Award anul trecut,
poate tocmai datorit\ faptului c\ Goana nebun\ a
lumii se lupt\ cu ni[te contradic]ii fioroase, dar, `n
fond, e o od\ `nchinat\ unui Big Apple aparent
v\zut f\r\ lentile de contact.

Mi-aam  zis  a[a:  c\  nu  s-aar  cuveni
s-oo  las  balt\  chiar  `n  prag  de
s\rb\tori,  dac\  tot  nu  m\  dau
b\tut\  cu  bucuriile  pe  care  `ncerc
s\  le  strecor  s\pt\m`n\  de
s\pt\m`n\  `n  rubric\. Sigur,
poate c\ unele din bucuriile astea
par cam trase de p\r, poate c\
altele pot trece pentru unii drept
super-t`mpi]enii. Oricum ar fi,
eu `mi fac datoria cu
n\dejdea c\ mi-
cile/marile st\ri de
bine despre care
scriu le pot fi [i
altora de folos,
nu c`t un
prozac, dar
barem c`t o
pastil\ de
sun\toare
concentrat\.
Deci n-am stat
prea mult pe
g`nduri [i-am
intrat `n rim\

cu ce era `n jur (iarn\ pe uli]e,
om\t, ]ur]uri, copii `n fream\t).
A[a am ajuns Om de z\pad\ la
serbarea prichindeilor de la Lite-
rele timi[orene, progeniturile
fo[tilor no[tri studen]i, acum co-
legi pe la felurite catedre. N-am
stat pe g`nduri [i m-am al\turat

Mo[ului, echipat\
kitschulistic, cu

singura dorin]\ s\-i
dau `n clocot pe
cei mici. Iar dup\
ce am v\zut c\ mi
s-a-mplinit visul,
m-am g`ndit c\
un supliment de

joac\ nu stric\
nici celor mari.
Iat\-l, cu tot
cu ur\rile pe
care le fac 

de-aici, din pa-
gin\, `n fiecare

an: s\ ne revedem
s\n\to[i [i voio[i!

SECRETUL ADRIANEI

Adriana BABE}I

Supliment de secret

Cum st\ treaba cu
lumea, pe scurt,
the Irish way
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Bogdan-Alexandru St\nescu: „Pe scurt, romanul care a primit
unul dintre cele mai prestigioase premii americane pentru
literatur\ pare o mom`ie prin al c\rei corp de paie se i]e[te
corpul metalic al unei lec]ii bine `nv\]ate [i poate bine predate“.

...s\  m`ng`i  o  floare,  s\
`ngrije[ti  un  arbore  bonsai.
~n  filmul  american  de
ac]iune,  trepidant  cum  scrie
la  carte  (la  scenariu),  se
deschide  aceast\  oaz\  de
`n]elepciune,  de  la  care
ucenicul  n\b\d\ios  ar  trebui
s\  se  adape  `n  mod  regulat.

Dup\ ce agresorii au
sp\lat putina, l\s`nd numai o
umbr\ amenin]\toare s\
planeze, cu pumnul ridicat,
deasupra eroului nostru,
acesta va fi introdus,
`nceti[or, `n straturile de
`n]elepciune oriental\. A
doua lec]ie e ceva mai
lung\, merg`nd [i p`n\ la
treizeci de minute. Pentru
c\, pe de o parte, novicele

este impulsiv, ner\bd\tor,
neatent la ce `i explic\
maestrul. {i apoi, pentru c\
nici senseiul nu explic\ oblu.
El o ia, iar [i iar, de foarte
departe; [i pare c\ nu-l
intereseaz\ deloc ce ne
fr\m`nt\ pe noi. Cum se va
bate eroul nostru cu banda
care-i d\ t`rcoale? Precipitat,
`nfrico[at, isterizat, junele `i
tot pune aceast\ `ntrebare.
Calm, calm, enervant de
calm, b\tr`nelul `l oblig\ s\
`ngrijeasc\ florile, s\ dea cu
m\tura prin magherni]a lui,
s\ spele podeaua. Bine c\
nu-l pune s\ desfunde [i
WC-ul... S`ntem, totu[i, `ntr-un
bildungs-action-movie, nu
`ntr-unul de onoare [i

stoicism `n lumea dur\ a 
US Army.

Vorbindu-i mai mereu
despre altceva dec`t despre
b\taia care-l a[teapt\,
senseiul `l va preg\ti pe
ucenic – `ntr-un mod mai
temeinic [i mai profund –
pentru caftul final. ~nv\]\-
tura lui este oblic\, alegori-
c\, inaparent\. C`nd ucenicul
cere tehnic\, maestrul `i d\
strategie. Tinerelul ar vrea a-
tunci strategie, dar `n]eleptul
`l trage c\tre o filosofie. ~n
fine, eroul `n formare este ga-
ta s\ accepte c\ de fapt asta a
vrut `n toat\ copil\ria [i puber-
tatea lui, o filosofie; [i atunci
senseiul face ultima substitu-
]ie. Din coaja filosofiei va r\-
s\ri, de la sine, Spiritul ei.

Un Spirit cu o majuscul\
at`t de convenabil\, `nc`t el
integreaz\, la Hollywood,

scenariul din Star Wars cu cel
din Karate Kid, luptele galac-
tice [i palmele morale dup\
ceaf\, primite de ucenicul
nostru `n magherni]a-oaz\. O
unificare simetric\ se vede [i
pe partea cealalt\, a R\ului.
Darth Vader e ceva mai com-
plex, dar, `n rest, to]i cei r\i
s`nt r\i `ntr-un mod descreie-
rat [i odios. Nici unul dintre
ei nu respect\ nici una dintre
reguli. Se adun\ mai mul]i
`mpotriva unuia singur. Vor
nu s\-[i `ntreac\, ci s\-[i des-
fiin]eze adversarul. Dac\
puterea ucenicului r\bd\tor
va fi Spiritul, spiritul `n-
tuneca]ilor la suflet [i la
haine va fi Puterea: exer-
citarea ei arogant\, perpetua
domina]ie prin ea. B\ie]ii
\[tia r\i au, de fapt, [i toate
condi]iile, `n basmele
hollywoodiene mai

educative dec`t o mie de
lec]ii de dirigen]ie. Au
centre [i baze de antre-
nament. S`nt mul]i [i bine
organiza]i. Dispun de
fonduri (nerambursabile)
nelimitate. La nevoie, se
cloneaz\. Ei s`nt legiunea
diavoleasc\. De partea
cealalt\, parc\ singuri pe
lume, parc\ numai ei `n
toat\ galaxia, un t`n\r
impulsiv, dar cu fond bun, [i
caraghiosul lui dasc\l
d\sc\litor, care se arat\ a fi
tot mai pu]in caraghios...

Am [i trecut de jum\tatea
filmului. Reclamele curg.

Coniecelul mi-a dat pu-
]intic\ foame; dar, oare, e
bine s\ mai servesc ceva la
ora asta? {i dac\ da, ce?
Poate o br`nzic\ fran-
]uzeasc\? Gustul ei bun m\
`ndep\rteaz\ ni]el de lec]iile
de moral\ stoic\ `nghi]ite
p`n\ atunci. Dar adev\rul e
c\ altfel revii la incandes-
cen]a spiritual\ hollywoo-
dian\ dup\ un Camembert
cu p`ine pr\jit\. Familia
b`ntuie prin cas\; copiii-mi
vin, `nainte de culcare, la
pupat.

{i reclamele s-au terminat.
S\ preg\tim asaltul final.

Happy-end (II) BUCURE{TI FAR WEST

Daniel CRISTEA-ENACHE

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!

SUPLIMENTUL DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare vineri,
de la 20.00

Cu George Onofrei

BIBLIOTECA DIN PETRILA DE ION BARBU

Colum McCann are aceast\ c\rni]\,
dar o distribuie gre[it: îngroa[\ liniile
exact cînd ar trebui s\ trag\ o caligrafie
în lumea imponderabil\, cum ar fi epi-
sodul în care Corrigan moare al\turi
de o tîn\r\ curv\ într-un nenecesar
accident de ma[in\, v\zut prin ochii
Semi-Vinovatei. Aceasta, pictori]\
avangardist\ (retro, în felul ei, ratat\
de Village, ne susur\ autorele), nu-[i
poate continua via]a al\turi de genia-
lul so]-partener-de-ratare tocmai din
cauza imaginii t\lpilor negresei azvîr-
lite prin parbriz. Lucru care o face s\
participe la înmormîntarea lui Corri-
gan, pentru ca... guess what... s\ se în-
dr\gosteasc\ ([i reciproc) de fratele a-
cestuia. Partea bun\ a c\r]ii e c\ multe
scheme expediate de mine aici au zone
c\rnoase care vin dintr-o vîn\ auten-
tic\. Adic\ Mo[ Colum, care pred\ unor
copii cum se scrie pe la NYU, folose[te
[i lucruri care nu pot fi predate. Cum
ar fi, printre altele, cum s\ nu-]i pui
cenu[\-n cap cînd î]i moare personajul
principal. Hei, gre[esc, asta se pred\.
Tocmai am spus-o. |\\\\, mersul pe
frînghie (sfoar\, a]\, baston etc.) în-
tre cele dou\ turnuri, ca fals punct

reflectorizant, care nu face altceva
decît s\ orbeasc\, astfel încît oglin-
zile care-l înconjoar\ s\ se reflecteze
una-ntr-alta... {i asta se pred\. La nai-
ba, cartea lui Colum McCann e scris\
toat\ dup\ re]ete? 

O carte care o s\ v\
prind\

Chiar [i familia semi-evreiasc\ din Man-
hattan pare stas, caricatural\ chiar, iar
aici zace o mic\ min\ de aur involuntar:
cei doi so]i îndurera]i sînt desprin[i din
Sex and the City, mai pu]in str\dania
de a face copii, mai mult tragedia unui
fiu pierdut în Vietnam. Chiar nara]iu-
nea la P.1, ]inut\ de madam Soder-
berg, nota]ia maniacal\ a pa[ilor f\-
cu]i de musafirele ei, toate depozita-
re de fii pierdu]i în Nam, unde marea
ei team\ de nu p\rea prea bogat\ [i
prea snoab\ se îmbin\ cu aceea de a
nu da frîu lacrimilor reale... par fake.
Este [i partea care a pl\cut foarte tare
criticilor americani. M\ rog, poate n-au
urm\rit cu aten]ie noul val din litera-
tura român\. Pe scurt, romanul care
a primit unul dintre cele mai presti-

gioase premii americane pentru lite-
ratur\ pare o momîie prin al c\rei corp
de paie se i]e[te corpul metalic al u-
nei lec]ii bine înv\]ate [i poate bine
predate. Nu [tiu de ce (ba da, [tiu!),
dar fiece mare succes american de
critic\ m\ duce cu gîndul la o fabric\
bine închegat\, care scuip\ intermi-
tent cîte un exotism, tocmai pentru a
calma criticile. Fuse Junot Diaz, acu e
McCann, poate la anul g\sim [i un
mexican genial.

Ca s\ trag [i o concluzie, cartea e
superb\, v-o recomand, o s\ v\ prin-
d\... {i, în fond, ce e r\u în a în]elege,
în sfîr[it, cu ce dracu se ocup\ via]a
asta, care e treaba cu ea, mai ales cînd
putem s\ înfigem în centrul ei de gre-
utate un artificiu legat de WTC? Ce e
r\u în a crea un personaj insolit din
care, dac\ tragem un [iret, se scurge
tot rumegu[ul? Sau, ca s\ fiu r\u pîn\
la cap\t, de ce s\ d\m premii pe bune
atunci cînd alea nu se dau nic\ieri,
mai pu]in în România?   

Colum McCann, Goana nebun\ a lumii,
traducere de Iustina Bandol, 

Editura Rao, 2010
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DIABLOGURI
Veronica D. Niculescu & 

Emil BRUMARU

Emil  Brumaru:  A[ reciti Castelul lui
Kafka, carte care m-a obsedat me-
reu, pe care cred c\ am `n]eles-o
cel mai bine dintre cele trei roma-
ne ale sale. Am o edi]ie BPT de mai
demult, tradus\, bine`n]eles, de
Mircea Iv\nescu, [i `mi este foarte
familiar\, ca un fel de obiect p\-
strat cu grij\, care cap\t\ o `nc\r-
c\tur\ afectiv\ cu timpul doar
pentru cel ce o are, o nutre[te cu
experien]ele trupului [i sufletului
lui, o reg\se[te din c`nd `n c`nd;
mi-s dragi coper]ile, h`rtia cam
ordinar\, grosimea volumului,
mirosul lui inconfundabil, u[oara
tocire a marginilor, vechile
`nsemn\ri, foarte rare pe atunci,
cu creionul, unele indescifrabile
din cauza febrilit\]ii cu care le
scriam f\r\ s\-mi `ntrerup lectura.

Vezi, folosesc toate deliciile
posibile ale unei lecturi la o v`rst\
la care cred tot mai mult c\ proza,
proza mare, cea de nelipsit `n via]a
unui om, este de fapt tot poezie:
uria[e poeme, cu un suflu larg,
puternic, cople[itoare prin bog\]ia
[i imprevizibilul interpret\rilor me-
reu noi la alte relu\ri. O carte par-
c\ se `mpline[te, se maturizeaz\,
cu chiar v`rsta celui ce o cite[te.

Veronica  D.  Niculescu:  {tiind
c\ m\ a[ez pe calea ferat\ ca s\
cur\] un m\r chiar `nainte s\ trea-
c\ rapidul, voi `ndr\zni: [i dac\
eu simt invers – c\ uneori poezia
e proz\ ne`mplinit\?

Da, a[a simt uneori: uite aici o
idee, uite un fir, uite cum aici ar
fi putut cre[te o poveste, uite cum
(pentru mine) de-aici abia ar fi
`nceput, [i-ar fi fost necesar de
construit, plimbat, mig\lit; e o
senza]ie care `mi `ntrerupe uneori
lectura, ca o datorie dulce-feroce,
da, ca o datorie ca de-acolo po-
vestea s\ creasc\. ~n multe ver-
suri, din poezia nou\ mai ales,

v\d fire care ar fi meritat culese
unul c`te unul, din ele creat\
]es\tura solid\, croit\ harta
pove[tii. {tiu c\ p\c\tuiesc! ~nain-
te s\ treac\ rapidul s\ m\ sf`rtece,
ridic m\rul, ca pe-o palet\ ro[ie:
stop, [tiu c\ p\c\tuiesc. Dar
sim]im fiecare a[a cum sim]im.

~mi alimentez curajul dintr-o
`nt`mplare. Citeam excep]ionalul
interviu cu Marin M\laicu-Hon-
drari din „Dilemateca“. ~ntrebat
dac\ nu se poate scrie la fericire,
el zicea: „...nu se poate scrie la
fericire. Ce s\ scrii c`nd e[ti feri-
cit?! Mi se pare monstruos s\ fii
fericit [i s\ `ncerci s\ scrii. Nu e
destul c\ avem at`t de pu]ine mo-
mente fericite [i, [i atunci, s\ ne
g`ndim la scris? Mi se pare insu-
portabil, sc`rbos de-a dreptul“.
Ce leg\tur\ are cu discu]ia noa-
str\? Acum vreo doi ani, vorbeam
[i noi despre scris [i fericire.
A[ezat\ [i atunci pe calea ferat\,
explicam cu `nc\p\]`nare de ce
nu pot scrie la fericire ([i chiar de
asta nu mai scriam). Iar tu mu[cai
vesel din m\r, a[ezat pe sc\unelul
cantonului, [i-mi spuneai cum tu
de obicei la fericire scrii. Cum
durerea te amu]e[te. {i deodat\,
nu mult mai t`rziu, nici nu m-am
dumirit bine c\ m-am [i pomenit
ridicat\ pe sus, scriind `n plin v`r-
tej de insuportabil\ fericire care
m\ chema s\-l ajut a[a, scriindu-i
o poveste. Se r\sturna totul. Gura
amar\, cu col]urile `n jos, devine
z`mbitoare dac\ stai `n cap. {i m\
g`ndesc [i la Radu Vancu, la de-
monstra]ia lui de vis din ultima
carte. S\ scrii despre fericire
atunci, pe loc, hr\nindu-te din ea
[i hr\nind-o, [i nu mai t`rziu, c`nd
„triste]e nu-i mai mare dec`t s\-]i
aminte[ti de fericire“.

De aici nebunia mea de azi,
de-a spune iar\[i pe dos, cu cura-
jul nebunului care `ns\ [tie cumva
c\ gre[e[te. {i [tiind bine c\-i
strig\tor la cer s\ stai a[a cu fun-
dul pe o [in\ [i s\ compari un
mac cu o m\cea[\, c`nd nici m\-
car nuan]a nu e apropiat\, dar
forma, dar gustul, dar anotimpu-
rile?... Nebunul oft\ [i m\rturisi:
la fiecare povestire care se chinu-
ie s\ se nasc\, `mi doresc ca-n lo-
cul ei s\ ]`[neasc\ un poem. Dar
nu. Genul nu `l alegi tu, se alege
`n alte laboratoare, altcineva
prepar\ trebu[oarele astea, cine
[tie pe unde, [i macul r\m`ne
mac, [i m\cea[a, m\cea[\.

(va urma)

Despre poezie,
`naintea unui tren (1)

Bogdan Romaniuc

Ádám  Bodor  este  un  critic  `nver[unat
nu  doar  al  comunismului,  ci  [i  al  tota-
litarismului  `n  general. Pentru Bodor,
ideologia [i religia s`nt foarte asem\n\-
toare, at`t de asem\n\toare `nc`t la un
moment dat una o poate ̀ nlocui pe cea-
lalt\.

~n 1960 Ádám Bodor devine absolvent
al Institutului Teologic Protestant, iar
peste cinci ani ̀ ncepe s\ publice. Recu-
noa[terea vine pu]in mai t`rziu, dar scri-
itorul este tradus apoi `n mai multe limbi
[i premiat cu importante distinc]ii `n Un-
garia, unde emigreaz\ ̀ n ’82. Printre ro-
manele cele mai apreciate se reg\sesc
Zona Sinistra [i Vizita arhiepiscopului.

Ambele c\r]i descriu lumi dure, cu
ierarhii bine stabilite, dar nu absurde,
a[a cum sus]in unii comentatori ai ope-
rei lui Bodor. Absurdul exist\ `n scrie-
rile sale, personajele `l `nt`lnesc, dar
lumea despre care scrie Ádám Bodor nu
este una absurd\, chiar dac\ seam\n\
izbitor cu o ̀ nchisoare din care oamenii
au obosit s\ mai evadeze. Iar dac\ ar e-
vada, ar p\]i probabil la fel ca domnul
K. al lui Matei Vi[niec, care la scurt
timp dup\ ce este eliberat se `ntoarce
`n `nchisoare.

Dincolo de lag\r nu
mai este nimic

~n Vizita arhiepiscopului Ga-
briel Ventuza pleac\ pe urmele
tat\lui disp\rut [i ajunge `n
cimitirul prin]esei Roxana de
la Bogdanski Dolina, unde era
`ngropat, printre armeni, Vik-
tor Ventuz. La Dolina, Gabri-
el descoper\ un fel de colonie pe-
nitenciar\, care aduce cu cea kafki-
an\, dar este alc\tuit\ din altfel de de-
]inu]i: bolnavii de tuberculoz\. Lag\rul
de oftico[i – sau colonia Izolda – este
condus de p\rintele Eronim. Colonia
este o tab\r\ de bar\ci cenu[ii [i pline
de praf, `nconjurat\ de un gard cu s`r-
m\ ghimpat\. Printre bar\ci, dou\ ate-
liere: unul de nasturi [i unul de piep-
teni, confec]iona]i din oasele, coarnele,
copitele [i alte resturi de la abator. Pes-
te colonie plute[te, ziua [i noaptea, „va-
lul cenu[iu al tusei“. Apropierea serii
este marcat\ de c`ntecul cucuvelelor
[i de drumul r`[ilor c\tre ora[.

Peisaje asem\n\toare celor create
de Ádám Bodor g\sim doar `n recen-
tele filme apocaliptice, ca The Road
sau The Book of Eli. La Bogdanski Do-
lina mormanele de gunoi s`nt at`t de

mari ̀ nc`t aerul din ora[ s-a „`nce]o[at“.
Pe str\zi umbl\ tiraspolenii, cu c`ini
plini de bale [i cu botul gros, lega]i cu
lan]uri lungi de ghidon. Misiunea c`i-
narilor de la Tiraspol este aceea de a
p\zi gardurile coloniei Izolda, care re-
prezint\ marginea ora[ului. Dincolo de
lag\r nu mai este nimic, `n afara gro-
pilor uria[e de gunoi. Seara, c`]iva se-
minari[ti se adun\ l`ng\ gardurile lag\-
rului pentru a arunca cu pietre culese
de la r`u `n bolnavii care se plimb\ prin
curte. Deasupra acestei „zone sinistre“
trec `n zbor, din c`nd `n c`nd, pesc\ru[ii.

Ádám Bodor, Vizita arhiepiscopului,
traducere din limba maghiar\ 

de Marius Tabacu, colec]ia „Biblioteca
Polirom. Proz\ XXI“, Editura Polirom,

2010, 19.50 lei

Bogdan Romaniuc: „Absurdul exist\ `n scrierile sale,
personajele `l `nt`lnesc, dar lumea despre care scrie Ádám
Bodor nu este una absurd\, chiar dac\ seam\n\ izbitor cu o
`nchisoare din care oamenii au obosit s\ mai evadeze“.

ABSURDUL
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printre r`nduri

La 17 ani, scriitorul Ádám Bodor `nfiin]eaz\
`mpreun\ cu al]i colegi o organiza]ie
anticomunist\ cu misiunea `ndr\znea]\ de a
r\sturna regimul dictatorial. Grupul tip\re[te
[i r\sp`nde[te manifeste `mpotriva
comunismului. Rezultatul nu `nt`rzie s\ apar\:
Bodor prime[te o pedeaps\ de 5 ani [i este
`ncarcerat la `nchisoarea Gherla. Este eliberat
dup\ doi ani, dar timpul petrecut `n deten]ie
[i-a pus amprenta asupra tuturor scrierilor
sale de mai t`rziu. 

» Folosesc toate deliciile
posibile ale unei lecturi
la o v`rst\ la care cred
tot mai mult c\ proza,
proza mare, cea de nelip-
sit `n via]a unui om, este
de fapt tot poezie: uria[e
poeme, cu un suflu larg,
puternic, cople[itoare
prin bog\]ia [i imprevi-
zibilul interpret\rilor
mereu noi la alte relu\ri. 

Lumea tiraspolenilor
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RUSTY DAY

Dumitru Ungureanu: „C\ldura muzicii Cactus provine din
timbrul, ca o pelicul\ de napalm pe suflet, al vocii lui Rusty
Day, omul care a str\lucit f\r\ ostenta]ie [i-a ars f\r\
compromis pe scena rockului“.

ROCKIN’ BY MYSELF

Dumitru UNGUREANU

Ca  `n  fiecare  an,  observa]ia  ce  sare  `n
ochi  este  c\,  practic,  nu  exist\  vreun
consens  `ntre  criticii  din  Fran]a,  An-
glia  sau  Germania,  asupra  celor  „mai
bune“  discuri  2010. Ca [i cum pe pie-
]ele din cele trei ]\ri ar fi distribuite
discuri diferite. Exist\ [i un avantaj al
acestui evident parti-pris na]ional, a-
cela de a st`rni curiozitatea pentru un
num\r mai mare de CD-uri [i, mai im-
portant, de arti[ti, orchestr\ sau for-
ma]iuni camerale.

O singur\ excep]ie `n aceast\ diver-
sitate de p\reri este constatarea una-
nim\ c\ muzica de camer\ „se poart\
bine“ [i c\ noile genera]ii de cvartete
s`nt, sau tind s\ fie, pe m\sura celor in-
trate `n legend\. De altfel, unicul disc
al anului ce se reg\se[te `n mai toate
recomand\rile, indiferent de na]iona-
litatea criticilor, este cel al unui cvartet
ceh, Pavel Haas Quartet, reunind cele
dou\ Cvartete [i Sonata pentru dou\
viori `n do major de Prokofiev (Supra-
phon SU 3957-2).

Pavel Haas Quartet, care [i-a modifi-
cat componen]a de mai multe ori dup\
lansarea pe scena interna]ional\, dup\
c`[tigarea premiului `nt`i, `n 2005, la
importantul concurs Paolo Borciani,
`n Italia, ilustreaz\ at`t remarcabila fe-
cunditate a [colii muzicale cehe, c`t [i
sinteza excep]ional\ de curente pe care
o ofer\ ast\zi posibilit\]ile largi deschi-
se de educa]ie pentru instrumenti[tii
motiva]i din estul Europei. Elevi ai ma-
relui altist Milan Skampa (Smetana Quar-
tet) [i ai lui Walter Levin din Quartetul
La Salle, membrii cvartetului `[i re-
vendic\ printre mentori profesori

apar]in`nd unei multitudini de forma-
]iuni celebre [i foarte diverse ca stil in-
terpretativ (Italiano, Borodin, Amadeus,
Mosaiques). Fiecare dintre cele [ase dis-
curi `nregistrate p`n\ acum este o reu-
[it\, cel din urm\ ap\rut lunile trecute
fiind un admirabil disc Dvorak (www.
youtube.com/watch?v=HhoLNC7zgJY).

Cadoul meu preferat ar fi `ns\ discul
de cvartete Haydn, ̀ nregistrat ̀ n concert
la Wigmore Hall, la Londra, de Doric
String Quartet, patru tineri britanici, [i
ei laurea]i ai concursului Paolo Borciani,
`n 2008, [i care ̀ [i declar\ deschis dorin-
]a de a deveni un al doilea... Amadeus
Quartet (WH Live 032). Suflul lor sim-
fonic, dialogul inteligent al instrumen-
telor, respira]ia muzicii fac din acest
disc o mic\ bijuterie muzical\, egal\ ori-
c\reia din interpret\rile marilor grupuri
de camer\. Doric String Quartet au ie[it
[i ei pe pia]\, ̀ n ultimele luni ale anului,
cu un CD nou, mult l\udat, cu cvarte-
tele mai pu]in c`ntate ale lui Korngold.

Cu riscul de a v\ p\rea un meloman
mofturos, nu v\d ̀ n niciuna din recoman-
d\rile criticilor, ̀ ntre CD-urile ascultate,
ale unor muzicieni contemporani, un
adev\rat „choc“ – dup\ formula fran-
cez\ –, capabil s\ r\m`n\ `n istoria
discului. Am `ndoieli fa]\ de cazul alt-
fel remarcabilului tenor Jonas Kauf-
mann, declarat artist al anului pentru
un CD cu Frumoasa mor\ri]\ a lui

Schubert (Decca). Acompaniat de Hel-
muth Deutsch, Kaufmann adopt\ o ma-
nier\ exagerat de operatic\ [i afectat\
pentru celebrul ciclu de liduri, iar dac\
vre]i s\ face]i un cadou, v\ sugerez mai
cur`nd interpretarea clasic\ a lui Gérald
Souzay, acompaniat de Dalton Baldwin,
ini]ial un LP din 1961, recent reeditat
`n CD (Newt-on Classics).

Altfel, absolut remarcabil\ mi se pare
anul acesta doar `nregistrarea lui Mur-
ray Perahia cu opusuri de Brahms (Va-
ria]iunile Haendel, Dou\ rapsodii Op.
79, [ase piese pentru pian, Op. 118 [i
Patru piese, Op. 119), ap\rute sub eti-
cheta Sony Classical. Un adev\rat disc
de referin]\, impecabil din toate
punctele de vedere!

Este la fel de greu s\ vorbe[ti de „[o-
curi“ [i `n cazul `nregistr\rilor publicate
de arti[tii români stabili]i `n str\in\tate
(pu]ina produc]ie din ]ar\ fiind, din p\-
cate, f\r\ nici o miz\ la ora actual\).
C`teva dintre aceste discuri ar merita
cunoscute mai larg [i pot constitui, in-
discutabil, cadouri frumoase. M\ g`ndesc
`nainte de toate la CD-ul lui Eduard
Stan cu piese de Chopin (Thorofon CTH
2573) [i la cel al violonistului din R. Mol-
dova, Ilian Gârne], `mpreun\ cu pianis-
ta Alina Bercu (Fuga libera RUG 567) cu
un program Schubert, Ysaye [i Brahms.
{i, al\turi de cadouri muzicale, s\rb\-
tori fericite!

Ritual monden, coniven]\
cu casele de discuri,
patriotism local, fiecare
critic muzical, fiecare
revist\ de specialitate sau
mare ziar, `[i exprim\ `n
aceste zile preferin]ele [i
recomand\rile discurilor
considerate cele mai bune
ale anului, promovate, fire[-
te, s\ devin\ cadouri de
s\rb\tori. Cum nu s`nt cri-
tic muzical [i nici legat de
vreo cas\ de discuri prin
rela]ii privilegiate, `mi iau
libertatea s\ v\ atrag doar
aten]ia, pe criterii strict su-
biective, asupra c`torva dis-
curi cu [anse de a v\ place
[i a le face pl\cere [i celor
ce v\ s`nt apropia]i.

SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Praga

Discuri 2010 –
cadouri de s\rb\tori

Nu  cred  c\  exist\  `n  scurta  istorie
a  rockului  o  forma]ie  mai  iubit\
[i,  totodat\,  mai  pu]in  cunoscut\
dec`t  Cactus. La vremea primelor
concerte, cei patru Cactus p\reau
epigonii deja celebrilor Led Zep-
pelin sau Free. Cu timpul, destui
p\tima[i ai blues-rockului au
acordat efemerei prezen]e Cactus
o pre]uire vecin\ cu dragostea,
ceea ce `nseamn\ mai mult dec`t
admira]ia exaltat\. O fi Led Zep-
pelin un moment important pen-
tru rock, dar muzica lor n-are nici
c\ldura, at`t de omeneasc\, a lui
Free, nici umanitatea perfect
cald\, s\ zic astfel, a celor de la
Cactus. Iar c\ldura muzicii Cactus
provine din timbrul, ca o pelicul\
de napalm pe suflet, al vocii lui
Rusty Day, omul care a str\lucit
f\r\ ostenta]ie [i-a ars f\r\ com-
promis pe scena rockului (dro-
gurile l-au distrus brutal, nu lent,
ca pe at`]ia). Apoi, chitara lui Jim
McCarty sun\ – vorba unui amic –
„`ntr-un mare fel“, `n timp ce
sec]ia ritmic\ – Tim Bogert [i
Carmine Appice `ntrece de de-
parte cam tot ce-a func]ionat `n
felurite orchestre (sigur, Ginger
Baker – Jack Bruce nu se pun, ei
jucau `n alt\ lig\!).

Am la activ nenum\rate audi]ii
ale albumelor – doar patru –
`nregistrate `ntre 1969-1972.
Primul dintre ele, intitulat chiar
Cactus, este [i cel mai bun. Nu 
l-am prins LP clasic, pe vinyl, dar
l-am avut pe band\ magnetic\,
[i-l am pe CD. [O parantez\. 
Mi-amintesc bine dup\-amiaza de
toamn\, cu ]uic\ de zarz\re [i
br`nz\ cu ceap\, c`nd prietenul [i
tizul meu, poreclit Pa[a, a venit
cu rolele lui jerpelite, pe care (ul-
terior am aflat) le f\cuse pierdute
dup\ ce le `mprumutase
de la neasemuitul Sic\,
zis Americanul. Benzile
sc\paser\ din dezastrul
unei nop]i de chef [i de-
presie, c`nd Pa[a zv`rlise
totul pe fereastra garso-
nierei de la etajul patru,
ca s\ nu se arunce el.
Dou\ s\pt\m`ni au stat
ag\]ate `n platanul ce
str\juia blocul. Recupe-
rate [i lipite, se puteau
folosi. Magnetofonul
`ns\ nu l-a mai reparat.]

Ani [i ani, nop]i dup\
nop]i `n care muzica
r\mas\ ca tezaur – Cac-
tology (1996) mi-a uns
creierul, cu sau f\r\
echivalentul mescalului
ob]inut prin distilare `n
stil mexican – numesc

aici tr\sc\l\ul de provenien]\ local\.
Nu m-am `ntrebat niciodat\ de ce
discografia Cactus este infim\. Azi
pare evident c\ lipsa originalit\]ii
creative explic\ s\r\cia titlurilor, iar
moartea lui Rusty Day sf`r[itul pre-
matur al activit\]ii. Cactus a fost
`n primul r`nd o excelent\ forma-
]ie de prelu(cr)\ri, o trup\ care `n
concerte a „dat“ mai mult dec`t `n
studio. S-a editat recent o serie de
`nregistr\ri capturate la un nivel
calitativ pu]in deasupra benzilor
lui Pa[a. Senza]ia n-o pot detalia
`n cuvinte. Nici o ton\ de tequila,
nici un butoi de tescovin\ nu vor
egala starea de extaz (iart\-m\,
Doamne, c\ s`ntem `n postul
Cr\ciunului!) produs\ de Fully
Unleashed (Rhino, 2007).

Desigur, fidelitatea fanilor din
toat\ lumea, circula]ia clandes-
tin\ a diferitelor còpii, piratate
sau ba, nu putea sc\pa aten]iei
celor din showbiz. A[a s-a produs
resuscitarea unui nume care,
poate, era mai bine s\ r\m`n\
unde r\m\sese. Cei trei supravie-
]uitori, McCarty, Bogert & Appice,
l-au recrutat ca vocalist pe Jimmy
Kunes, bun [i at`t, iar la muzicu]\
[i produc\tor pe Randy Pratt. Un
nou album, zis V, concerte prin
2005-2006, dou\ sau trei DVD-uri
`n „buna“ tradi]ie a cactusofililor,
adic\ bootleg...

A ie[it [i-o versiune autorizat\:
Live, Loud’n Proud (MVD Visual,
2010). Jim, cu alur\ donquijotes-
c\, face tot solouri magnifice,
Tim, ca un bancher pensionat, se
joac\ pe basul cu 6 corzi, Car-
mine, cu figura-i de mongol 
convertit la catolicism, bate de
rupe tobele... ~n rest, ce pot s\
spun? Tescovina nu-i mescal, 
nu-i tequila...

Cactusobe]ie
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~ntre at`tea filme de la
Hollywood care s-au
`nghesuit s\ apar\ pe
DVD la acest final de
an, m-am bucurat s\
v\d pe pia]\ dou\ fil-
me fran]uze[ti cu un
mare actor de pe vre-
muri, Lino Ventura.

Drago[ Cojocaru

Pentru  cei  care  nu-ll  cunosc
sau  nu  [i-ll  mai  amintesc,
notez  aici  c\  acesta  a  fost
unul  dintre  cei  mai  iubi]i

actori  francezi  vreme  de
c`teva  decenii.  N\scut `n
Italia, Lino Ventura a emigrat
`n copil\rie, cu familia, `n
Fran]a, s-a l\sat de [coal\ la
opt ani [i a trecut din slujb\
`n slujb\ f\r\ s\ `[i dea seama
ce vrea s\ fie `n via]\. A ales
sportul, mai precis luptele
greco-romane, ajung`nd chiar
campion european `n 1950. A
fost silit s\ renun]e la o
carier\ de sportiv `n urma
unei accident\ri grave [i a
avut [ansa s\ fie remarcat de
regizorul Jacques Becker care
c\uta tipi cu fe]e de gangster
pentru filmul Touchez pas au
grisbi, cu Jean Gabin. A[a s-a
f\cut ca sportivul de 34 de

ani s\ p\[easc\ pragul unei
noi cariere, `n 1954, la bra]ul
unui mare actor care,
impresionat de talentul
acestui debutant, l-a luat
al\turi de el `n multe alte
filme. Aceast\ parte a carierei
lui Lino Ventura s-a
caracterizat mai mult prin
rolurile de dur, fie gangster,
fie poli]ist, dar, din anii ‘60, a
`nceput s\ joace [i `n comedii,
[i `n drame, dovedind imensul
s\u talent. Spre sf`r[itul
carierei l-a jucat pe Jean
Valjean `ntr-o nou\ ecranizare
dup\ Les misérables (1982),
pentru care a fost nominalizat
la Premiul César. A `ncetat din
via]\ la v`rsta de 68 de ani, 

`n 1987, `n urma unui atac 
de cord.

Dou\ filme cu Ventura
pe DVD

Pe DVD, la noi, tocmai au ap\-
rut dou\ filme cu Lino Ventura
`n rolul principal, ambele reali-
zate `n anii ‘70. Primul dintre
ele este Adio, poli]istule!, un
policier tipic francez, realizat de
Pierre Granier Deferre `n 1975,
`n care Ventura joac\, al\turi
de Patrick Dewaere, rolul unui
ofi]er de poli]ie ce lupt\ `mpo-
triva corup]iei politice `ntr-un
mic ora[ de provincie.

Subiectul celui de al doilea
film s-ar putea s\ vi se par\ cu-
noscut. ~n comedia Beleaua, Lino
Ventura joac\ rolul unui asasin
pl\tit care se cazeaz\ la un ho-
tel, preg\tindu-se s\ `ndepli-
neasc\ un contract. Toate pla-
nurile lui s`nt `ns\ date peste
cap de un b\rbat (jucat de ce-
lebrul Jacques Brel) care `ncearc\
s\ se sinucid\ `n camera vecin\
pe motiv c\ so]ia `l p\r\se[te.
Ca multe alte filme fran]uze[ti,
acest film a fost ref\cut la Holly-
wood, sub titlul C`t `mi dai s\
te `mpu[c?, cu Bruce Willis [i
Matthew Perry `n rolurile
principale.

www.suplimentuldecultura.ro

Spre sf`r[itul carierei, Lino Ventura l-a jucat pe Jean Valjean
`ntr-o nou\ ecranizare dup\ Les misérables (1982), pentru care
a fost nominalizat la Premiul César.
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Vi-l mai aminti]i pe Lino Ventura?

De  `n]eles  graba  cu
care  ProVideo  a  trecut
`n  sec]iunea  de  „nou-
t\]i“  un  proasp\t  DVD
cu  filmul  CCeennaacclluull
FFllaacc\\rraa  ––  TTee  ssaalluutt  ggee-
nneerraa]]iiee  `̀nn  bblluuggii!!,  a[a,
p`n\  nu  uit\  lumea  cine
a  fost  Adrian  P\unescu.
Care film con]ine mo-
mente cu faimosul
cenaclu `n perioada

1982-1983, plus, ca
bonus, un interviu cu
poetul [i fotografii din
arhiva familiei P\unes-
cu, totul la pre] de CD
dat cu ziarul. Din pun-
ctul meu de vedere, a[
da Woodstock-ul
românesc pe cel
original [i a[ cump\ra
Woodstock – Director’s
Cut, edi]ia din 1994 a

celebrului documentar
recompensat cu Oscar.
Aceast\ versiune are 40
de minute de film `n
plus [i con]ine [i
momente de concert
cu Canned Heat,
Jefferson Airplane [i
Janis Joplin, c\zute la
montajul ini]ial, plus
dou\ melodii cu Jimi
Hendrix.

DAU CENACLUL FLAC|RA PE WOODSTOCK
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Pentru volumul Eminescu. Negocierea unei imagini, Iulian Costache a
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— Uite, aici e microfonul, `]i pui
c\[tile ca s\ te auzi, de la butonul
\sta dai mai tare volumul micro-
fonului t\u, de la cel\lalt dai mai
tare microfonul meu de dincolo.
Eu o s\ stau la mixer. Ok? Ver-
surile le pui pe stativ, ca s\ nu le
]ii `n m`n\, c\ se aude fo[netul.
Hai. Te descurci?

— Da.
— Ok. ~nchid eu u[a.
— Doi-zece, doi-zece. Prob\.

Nu m-aud. A, ba da, gata.
— Pe mine m-auzi `n c\[ti?
— Da.
— Bun a[a. Hai, d\-i drumul.

Merge. C`nd e[ti gata, po]i
`ncepe.

— Ok. AHO AHO, colegi [i
fra]i, sta]i pu]in...

— Stai pu]in. Nu-i bine. Stop.
Mai `ncearc\ o dat\. Mai cu
tr\ire, a[a: Ahooo, ahooo!

— Ok, ok. Scuze.
— Hai `nc-o dat\.
— Ahooo ahoooo! colegi [i

fra]i, sta...
— Stai, stop. Scuze, n-am por-

nit `nregistrarea. Gata. Merge.
— Ahooo ahooo, colegi [i fra]i,

sta]i pu]in [i nu m`na]i. L`ng\ noi
v-al\tura]i [i cuv`ntul asculta]i. E
bine?

— E perfect. Nu trebuia s\ te
opre[ti. Mergi mai departe de-
acuma, c\ le leg\m noi.

— Ok. A mai trecut un an prin
noi [i a l\sat un g\uroi. G\uroi
ad`nc [i mare, din care n-aveam
sc\pare. Plugu[or cu dou\ roate,
eram condamna]i la moarte.
Foaie verde brazd\ lat\, firma
noastr\ cea bogat\ suferea de
crunt\ boal\, marea criz\ mondial\.

Criza sluta [i ur`ta, a luat cu
nemiluita, angaja]ii r`nd pe r`nd,
[i-a dat cu ei de p\m`nt. Frunz\
verde foaie lat\, pe to]i ne-a
zv`rlit `n groap\. De la Conta la
HR, a f\cut un zid de fier. De la
HR la Conta, nime-n cale nu-i mai
sta. Mul]i voinici au `ncercat s\-i
vin\ crizei de hac. Dar ea tot
cre[tea, joburile ni le lua, din
salarii ne sc\dea, din concedii ne
t\ia, [i nici m\re, c\-i p\sa. Dar
atunci s-a ridicat, `mp\rat cu g`nd
curat, [eful nostru luminat.
~mp\rat cum altul nu e, care din
lumin\ suie c\tre cer, [i-n dreapta
sa, doamna-mp\r\teas\ sta. {i-`m-
p\ratul cel viteaz a zis c\tre criz\:
Stai, tu la mine-n firm\ n-ai ce s\
cau]i. Du-te dar\, ie[i afar\, javr\
ordinar\! {i-a pus m`na pe
dosare, [i pe conturi de clien]i, [i
c`nd a-nv`rtit o dat\, cu bugetul
spad\ lat\, a t\iat pe criz\-n patru,
de s-a dus criza la dracu’. To]i a-
tunci ne-am bucurat, job-urile le-am
p\strat, din salarii n-au t\iat, nici
afar\ nu ne-au dat. {eful nostru
ne-a salvat. S\ tr\iasc\ firma sa, [i
la anul de va vrea, `i mai facem o
urare, s\ ne dea [i-o promovare.
M`na]i m\\\i...

— Stop.
— h\\i h\\...
— Stop. O relu\m. E sl\bu]...

prea cuminte. Nu vrei mai bine s\
zici ceva nasol, cum c\ [eful a
plecat cu amanta `n Maldive,
`mp\r\teasa s-a transformat `ntr-o
vr\jitoare ur`t\ [i supu[ii au plecat
s\ lucreze la concuren]\? E mult
mai haios. {i-]i punem un efect
pe voce, s\ nu se cunoasc\ c-ai
tras tu. Ce zici?

Plugu[or corporatist
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Pe 16 decembrie, de la ora
10.00, `n Aula Academiei
Române, a avut loc festivi-
tatea de decernare a pre-
miilor Academiei Române
pe anul 2008, `n cadrul
c\reia lui Iulian Costache i
s-a `nm`nat premiul Lucian
Blaga pentru volumul
Eminescu. Negocierea
unei imagini (Editura
Cartea Româneasc\), iar
Ion-Ovidiu Pâni[oar\ a
ob]inut premiul „C.
R\dulescu-Motru“ pentru
volumul Comunicarea
eficient\ (Editura Polirom).
Pentru  volumul EEmmiinneessccuu..  NNeeggoocciiee-
rreeaa  uunneeii  iimmaaggiinnii,  Iulian  Costache  a
mai  ob]inut  Premiul  pentru  debut  al
revistei  „România  literar\“  pentru
anul  2008,  Premiul  „Eminesciana“
al  Salonului  Interna]ional  de  Carte
de  la  Chi[in\u,  edi]ia  2008,  Premiul
pentru  debut  al  revistei  „Observator
cultural“  [i  Premiul  Manuscriptum
pentru  debut  (2008),  precum  [i  o
nominalizare  la  Marile  Premii
Prometheus  –  Opera  Prima,  2008.  

Iulian Costache s-a n\scut la 25
iulie 1961. Este lector universitar `n ca-
drul Facult\]ii de Litere – Universi-
tatea din Bucure[ti. Sus]ine cursuri de
literatur\ român\ modern\ [i studii
europene `n cadrul departamentelor
de profil ale aceleia[i facult\]i. ~n
anul 2003, ob]ine doctoratul cu dis-
tinc]ia Magna cum laude. Teza este
coordonat\ de profesorul universitar
Paul Cornea. La nominalizarea profe-
sorului Nicolae Manolescu, i se ofer\,
`n anul 2004, de c\tre Memorialul
Ipote[ti – Centrul Na]ional de Stu-
dii „Mihai Eminescu“ [i Consiliul
Municipal Boto[ani, o burs\ de
cercetare post-doctoral\. Public\

`n: „Revista de Istorie [i Teorie Lite-
rar\“ a Institutului „G. C\linescu“,
„Via]a Româneasc\“, „Contempo-
ranul“, „Ateneu“, „Tomis“.

Comunicare eficient\
pentru un spectru larg 
de utilizatori

Comunicarea eficient\, volum aflat la
a treia edi]ie rev\zut\ [i ad\ugit\,
„vine `n sprijinul unui spectru larg
de utilizatori: studen]i, cadre didac-
tice, manageri, formatori, traineri
din organiza]ii etc. ~ns\, dincolo de
aceast\ sfer\ a profesioni[tilor din
aria comunic\rii, cartea de fa]\
urm\re[te integrarea fiec\rui cititor
`ntr-un demers de profesionalizare
a comunic\rii, proces cerut de
c\tre societatea contemporan\“
(Ion-Ovidiu Pâni[oar\). 

Ion-Ovidiu Pâni[oar\ (n. 1974)
este conferen]iar doctor `n cadrul
Facult\]ii de Psihologie [i {tiin]ele
Educa]iei [i director al Departamen-
tului pentru Preg\tirea Personalului
Didactic, Universitatea din Bucu-
re[ti. A participat `n calitate de ex-
pert la seminarii [i conferin]e inter-
na]ionale (cea mai important\, `n

domeniul form\rii cadrelor didac-
tice `n SUA) [i na]ionale (ca mo-
derator, key-speaker [i pre[edinte);
este implicat, de asemenea, `n pro-
grame de cercetare (director de
program, formator [i evaluator
CNCSIS, AMCSIT, ARACIS, Educa]ia
2000+, Phare etc.). Particip\ activ
cu contribu]ii `n presa academic\,
av`nd interviuri `n presa na]ional\
[i interven]ii TV etc. Coordoneaz\
colec]ia „Carier\. Succes. Perfor-
man]e“ la Editura Polirom.
Desf\[oar\ activit\]i de training [i
de consultan]\ `n mediul privat, `n
domeniul resurselor umane.
Domeniile sale de competen]\
vizeaz\: tehnicile de comunicare
eficient\, metodele de `nv\]\m`nt,
formarea ini]ial\ [i continu\ a
cadrelor didactice, tehnicile de
motivare, managementul resurselor
umane.

La Editura Polirom a mai publi-
cat: Prelegeri pedagogice (`n co-
lab., 2001), Managementul resur-
selor umane (coautor, edi]ia I,
2004; edi]ia a II-a, 2005), {tiin]a
`nv\]\rii. De la teorie la practic\
(coautor, 2005), Motivarea efi-
cient\ (coautor, 2005).

Iulian Costache [i Ion-Ovidiu
Pâni[oar\, premia]i de
Academia Român\

Miercuri, 15 decembrie, la
ora 17.00, `n sala Lapidarium
a Muzeului Na]ional de Is-
torie a României, `n cadrul
festivit\]ii de decernare a
premiilor concursului „Car-
tea de Istorie“, ini]iat de
„Jurnalul Na]ional“, {tefan
Lemny [i Bogdan Murges-
cu au fost desemna]i

c`[tig\tori la sec]iunea
„Historia Magistra Vitae“.

{tefan Lemny a ob]inut
premiul „Jurnalului Na]ional“
pentru volumul Cantemire[-
tii. Aventura european\ a
unei familii princiare `n seco-
lul al XVIII-lea (`n traduce-
rea Magdei Jeanrenaud),
iar Bogdan Murgescu 

pentru volumul România [i
Europa. Acumularea deca-
lajelor economice (1500-
2010), am`ndou\ ap\rute
`n colec]ia „Historia“ a Edi-
turii Polirom.

Concursul „Cartea de
istorie“ a fost ini]iat `n a-
nul 2010 de „Jurnalul
Na]ional“.

Juriul a fost prezidat de
acad. Dan Berindei, vicepre-
[edinte al Academiei Româ-
ne, [i format din acad. Dinu
C. Giurescu, acad. Ioan Au-
rel Pop, prof. univ. dr. Ilie Rad
[i prof. univ. dr. Lavinia Be-
tea, [ef al departamentului
de Istorie Recent\ a ziaru-
lui „Jurnalul Na]ional“.

Reputa]ii istorici {tefan Lemny [i Bogdan Murgescu,
c`[tig\tori ai premiului Historia Magistra Vitae



Am  `n]eles  de  la  Anca  Gr\dinariu,
unul  dintre  cei  care  au  adaptat  sce-
nariul  la  limba  [i  realit\]ile  Români-
ei  (al\turi  de  Andy  Lupu  [i  Augustin
Cup[a),  c\  Hagai  Levi  ar  fi  studiat  [i
psihologie,  nu  doar  cinematografie.
Bravo lui! Asta se vede mai ales din
desf\[urarea discu]iei dintre terapeu-
tul interpretat de Marcel Iure[ [i pa-
cien]ii s\i, c`t [i din capacitatea sce-
nariului de a comprima o or\ de tera-
pie `n 25 de minute (durata fiec\rui
episod). Chiar [i ne-original complet
(termenul se refer\ la faptul c\ e pro-
dus `n totalitate `n România), ~n de-
riv\ mi se pare unul dintre cele mai
bune seriale române[ti, pentru c\ are
ni[te calit\]i care `l fac s\ semene cu
un thriller bine `ntins: e foarte exact [i
precis, are suspans [i ritm, e de[tept,
rece [i totu[i `n]eleg\tor. Toate astea
`n ciuda faptului c\ fiecare episod se
sprijin\ doar pe dialogul dintre dou\
personaje, dialog desf\[urat `n acela[i
spa]iu – o provocare pentru cei doi
regizori ai serialului, Adrian Sitaru
[i Titus Muntean, ca [i pentru direc-
torul de imagine Adrian Sili[teanu. Nu
am mai avut p`n\ acum senza]ia, la
un serial local, c\ nimic nu se pierde
[i nimic nu lipse[te. Nici timp, nici cu-
vinte [i replici, priviri, gesturi, mili-
metri de pelicul\ sau t\ieturi de mon-
taj. Eficien]a e calitatea cea mai vizi-
bil\, ea acoperind toate nivelurile
serialului, inclusiv structura sa.

Te identifici u[or cu
personajele

Psihoterapeutul Andrei Pandele (Marcel
Iure[) se ̀ nt`lne[te doar lunea cu perso-
najul interpretat de Maria Dinulescu

(care are o proiec]ie [i i se pare c\ s-a
`ndr\gostit de el), mar]ea cu combatan-
tul din Afganistan jucat de Vlad Zam-
firescu, miercurea cu gimnasta cu tempe-
rament suicidal (interpretat\ de liceana
Maria Mitu), iar joia cu cuplul dizar-
monic interpretat de Andreea Bibiri [i
Bogdan Dumitrache. Vinerea e ziua c`nd
terapeutul intr\ de bun\voie sub lupa u-
nei mai vechi colege (Tamara Cre]ules-
cu), prilej de punere `n context a eveni-
mentelor din s\pt\m`na respectiv\ [i
de reinterpretare a lor mai ales pentru
ceea ce semnific\ pentru Andrei Pan-
dele, a c\rui via]\ psihic\ se complic\
pe m\sur\ ce serialul ̀ nainteaz\. (Se pare
c\ lucrurile vor evolua destul de mult
pe durata celor 45 de episoade.)

Aceast\ structur\ des\v`r[e[te o
schem\ lax\ peste care, `n mod sur-
prinz\tor, scenariul mai ales, dar [i
regia vin cu o plas\ foarte elastic\.
Discu]iile te prind. Personajele par vii,
problemele lor reale, reac]iile justifi-
cate pentru situa]ia respectiv\. ~]i vi-
ne u[or s\ te identifici ori cu un pa-
cient sau altul, ori cu terapeutul – [i
atunci ai senza]ia c\ g`nde[ti `n a-
cela[i timp cu el [i c\ uneori aproape
`n acela[i timp ajunge]i la o posibil\
interpretare a ce se g\se[te `n spate-
le unui cuv`nt sau gest. De[i schema
e fix\, `nd\r\tul cuvintelor e sesiza-
bil\ o substan]\ cald\ [i `n mi[care.
~ncerc\m s\ ajungem la ea `mpreun\
cu terapeutul, de aici `n]elegerea de

care vorbeam mai sus. Faptul c\ `n-
cerc\m s\ construim adev\rata po-
veste a pacientului, care nu e nicio-
dat\ cea pentru care cere ajutor, ne
schimb\ [i pe noi, pentru c\ ne
(re)`nva]\ s\ nu ne mai repezim s\-i
judec\m pe ceilal]i `nainte de a `n-
cerca s\-i `n]elegem. Paradoxal, pe
c`t de sceptici am fi `n privin]a posi-
bilit\]ilor de a ne vindeca bolile ca
na]ie, pe at`t de convin[i am putea
deveni c\ acest serial ne-ar putea fi
de ajutor.

~n deriv\. Regia: Titus Muntean [i
Adrian Sitaru. Cu: Marcel Iure[, Maria
Dinulescu, Vlad Zamfirescu, Maria Mitu,
Andreea Bibiri, Bogdan Dumitrache,
Tamara Cre]ulescu, Gabriela Butuc
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Luiza Vasiliu: „Oamenii ar trebui din c`nd `n c`nd transforma]i
`n lucruri [i f\cu]i cadou altor oameni. Am un amic pe care l-a[
`nfofoli `n panglici ro[ii, l-a[ lua de m`n\ [i l-a[ duce la o
adres\ necunoscut\“.
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EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza VASILIU

Cadouri
M-aam  obi[nuit  `n  ultima  vreme  s\
am  mereu  spatele  asigurat,  s\  nu
scriu  ceva  dac\  nu  simt  peste  um\-
rul  meu  privirea  `ncurajatoare  a  lui
cutare  (Gombrowicz,  de  pild\)  sau
cutare  (Bob  Dylan,  de  pild\  din  nou).
Scriu un r`nd, m\ ca]\r pe pervaz,
sar pe fereastr\ de la etajul 7, dar
stau lini[tit\, pentru c\ jos m\ a[-
teapt\ o armat\ de pompieri, `n
frunte cu Max Frisch, care se tot
plimb\ de la st`nga la dreapta ca s\
m\ prind\ `nainte s\ ating asfaltul.
Felul \sta de-a fi&de-a s\ri spune
multe despre mine. Pe de o parte,
c\-mi doresc enorm s\ sar cu para-
[uta, pe de alta, c\ s`nt precaut\,
pe de `nc\ alta, c\ am o p\rere prea
bun\ despre propria persoan\. E a-
dev\rat, exagerez pu]in, dar En]i-
clopedia e obi[nuit\ cu `nfloririle [i
anluminurile proprietarei ei de
drept. Ce voiam de fapt s\ spun e
c\, de[i am r\scolit prin toat\ lite-
ratura universal\, de[i am scuturat
rafturile [i le-am [ters de praf p`n\
s-au f\cut str\vezii, de[i am `ntrebat
la magazinul din col], la farmacie [i
la m\cel\rie, nimeni n-a [tiut s\-mi
spun\ dac\ am [anse s\ g\sesc sus-
]inere pentru ce urmeaz\ s\ scriu. {i
urmeaz\ s\ scriu dou\ lucruri. Mai
`nt`i, cred c\ femeile s`nt mai frumoa-
se iarna (aici urma `n mod normal un
citat dintr-un mare scriitor, care
s\-mi confirme afirma]ia. Dar n-am
de unde.). Conservate de o crioge-
nie temporar\, tr\s\turile lor se fi-
xeaz\ `n aerul rece ca fluturii `n in-
sectar, nu alunec\, nu se topesc, nu
curg pe trotuar. Obrajii s`nt proas-
pe]i, tot ce va fi p`n\ la urm\ v\zut
e acoperit de l`n\, mohair [i f`[, fu-
larele [i e[arfele se-ncol\cesc `n ju-
rul lor [i nu le las\ s\ fac\ nici un
pas gre[it. A[tept s\ m\ contrazice]i.
Apoi, mai cred c\ [i oamenii ar tre-
bui din c`nd `n c`nd transforma]i `n
lucruri [i f\cu]i cadou altor oameni.
Am un amic pe care l-a[ `nfofoli `n
panglici ro[ii, l-a[ lua de m`n\ [i l-a[
duce la o adres\ necunoscut\ (pri-
ma la dreapta, a doua la st`nga, a
treia la st`nga, a cincea cas\ cum
te ui]i dinspre parc). A[ suna la u[\,
mi-ar deschide probabil un domn
b\tr`n cu ni[te aripi enorme, care se
stinge `ncet `ncet de plictiseal\, i l-a[
d\rui pe amicul meu [i i-a[ l\sa s\
se `mprieteneasc\. Imagina]i-v\ de
c`t\ singur\tate am sc\pa dac\ am
oferi cu to]ii m\car un prieten pe an.
Nu-i o idee chiar a[a de rea, nu?

~n deriv\
~mi place mult serialul original HBO Româ-
nia, ~n deriv\. Nu e, de fapt, sut\ la sut\ ori-
ginal, pentru c\ reprezint\ adaptarea seria-
lului Be Tipul, creat de Hagai Levi `n Israel. 

FILM

Iulia BLAGA

OAMENI ~N DAR


