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„La noi, uitarea are de multe ori un rol curativ“, declar\ autorul
volumului Sic transit gloria... Cronica subiectiv\ a unui cincinal
`n trei ani [i jum\tate.
CITI}I INTERVIUL DIN » PAGINA 7
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POVE{TI
DE ADORMIT...
SISCHIRI {I
CORNULE}E CU GEM
Diana Soare
Crinu]a e mic\ [i ur\[te [osetele
albe. Are un izvor doar al ei, pe care
l-a botezat Sischiri, [i [tie sumedenie de poezii cu vr\ji (era una cu
„mu[tar, dosar, m\car“...).
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O ANALIZ| DE MATEI BEJENARU

~ntre biserici [i mall-uri

Interviu cu Dumitru Crudu

`n straturile profunde ale ierarhiei
biserice[ti se manifest\ o reac]ie advers\,
promovat\ explicit [i implicit `n publica]ii, lu\ri de pozi]ie publice ori chiar `n
serviciile religioase regulate...
CITI}I ~N » PAGINA 15
© Vlad Nanc\

„Am abandonat
poezia c`nd am
ajuns `n strad\“

~n perioada recent\ post-comunist\,
chiar dac\ oficial BOR nu se opune
moderniz\rii [i emancip\rii societ\]ii
române[ti cu scopul de a asimila
valorile europene ale individualismului
[i ale respectului diferen]elor,

„A venit vremea unui teatru social: problemele spectatorilor/ cititorilor [i ale celui care scrie sau face regie ar trebui s\ se
`nt`lneasc\, s\ fie comune, s\ fie acelea[i.“
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Francis Ford
Coppola a ridicat
blocada
Mai avea c`teva zile de filmare. A refuzat
orice interviu pe durata celor 18 luni de
produc]ie, dar a acceptat o singur\ `nt`lnire, de final, cu c`]iva jurnali[ti.
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S-A CITIT. ACUM SE AUDE
DETALII ~N » PAGINA 5

Deputa]ii oficializeaz\ cenzura
Articolul 13 a fost adoptat `ntr-o zi de 13. Plenul
Camerei Deputa]ilor a votat, miercuri, 13 decembrie, pe articole, Legea privind libertatea religioas\
[i regimul general al cultelor. Actul normativ
con]ine un articol contestat de societatea civil\, care practic legalizeaz\ cenzura. El prevede c\ „`n Ro-

mânia s`nt interzise orice forme, mijloace, acte sau
ac]iuni de def\imare [i `nvr\jbire religioas\, precum [i ofensa public\ adus\ simbolurilor religioase“. ~n viziunea ONG-urilor care au protestat
`mpotriva acestuia, prevederea `ncalc\ flagrant libertatea de exprimare – inviolabil\, potrivit artico-

lului 30 din Constitu]ia României. ~n cadrul unei
dezbateri ce a avut loc la sediul Grupului pentru
Dialog Social pe 27 octombrie, scriitorul Ion Vianu
a subliniat c\ „noi nu s`ntem o ]ar\ islamic\, fundamentalist\, dar adoptarea unui asemenea articol
ne-ar apropia mai mult de acest tip de ]\ri dec`t de
cele cre[tine. Nu vreau ca ortodoxia s\ devin\ un
fel de islam cre[tin, ar fi o eroare politic\ fundamental\“.

»2

Guvernul a aprobat s\pt\m`na trecut\ fondurile necesare achizi]ion\rii de c\tre Ministerul Culturii a fostei `nchisori Râmnicu S\rat [i
finalizarea statuii ecvestre a lui Mihai Viteazu din Ia[i. MCC va restaura fostul centru de deten]ie [i `l va transforma `n muzeu.

MCC ~{I IA
~NCHISOARE
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Otevizarea României

EDITORIAL

Primarul [i organele
sale geniale
Alex Savitescu
Ie[enii l-au ales `n fruntea lor pe
Gheorghe Nichita. Nichita a f\cut
o nocturn\. Acum, odat\ la c`teva
seri, c`nd minunea se pune `n func]iune, putem saliva lini[ti]i uit`ndu-ne
la becurile de dou\ milioane de euro.
At`t a costat distrac]ia sau, m\ scuza]i pentru indolen]\, domnule primar, investi]ia `n viitorul „luminos“
al ora[ului.
Sub acelea[i raze [ugube]e ale
st`lpilor din Copou se v\d foarte bine
politicile inteligente ale Alesului [i
consilierilor s\i. Urm`nd probabil cu
temeinicie principiul vaselor comunicante, edilii au reu[it s\ pun\ `n
mi[care un spectaculos joc vizual:
`n timp ce stadionul cre[te `n luc[i,
dou\ institu]ii culturale cad `n umbr\.
Ateneul T\t\ra[i a adus ora[ului
prospe]ime, dinamism [i a n\scut
dezbateri aprinse. Adic\ menirea sa
a fost `ndeplinit\ cu v`rf [i `ndesat.
Cu toate acestea, managerul Beno`t
Vitse se desparte for]at de institu]ia
care a contribuit cel mai consistent
la formarea brandului cultural din
ultimii ani.
Centrul Cultural German a r\mas `n strad\. Probabil, Goethe
Zentrum sun\ cam aspru `n urechile
fine ale primarului [i consilierilor
locali; `n orice caz, nu at`t de suav
cum se aude c`nd spui „Ionu] B`lb\“.
Desigur, nimeni nu poate acuza
direct [i cu probe Prim\ria de asasinatele culturale ale lui 2006. Dar,
cu pu]in\ bun\voin]\, lui Beno`t
Vitse i se putea atrage aten]ia c\
risc\ s\ r\m`n\ f\r\ post dac\ nu-[i
depune proiectul managerial. La
fel, primarul [i membrii Comisiei
de cultur\ puteau avea c`teva nop]i
de insomnie, la g`ndul c\ un centru
de anvergura celui german r\m`ne
f\r\ sediu.
~n anii de domnie a lui Constantin
Simirad, au ap\rut cele dou\ institu]ii ie[ene. Un primar care a fost
luat la mi[to pentru preocup\rile
sale culturale, dar unul despre care
putem spune, [i avem probe!, c\
[tie s\ scrie.

S-a spus [i se mai spune, pe bun\ dreptate, c\ apari]ia ProTV-ului a echivalat
cu o revolu]ie: scena audio-vizualului
românesc a fost, pur [i simplu, cutre murat\, nevoit\ s\ se reformeze din te melii, `ntregul „sistem“ s-a schimbat, a dapt`ndu-se, pas cu pas, la noi reguli.
Ale comercialului. Nu se poate spune,
ast\zi, dac\ a fost `n totalitate o mi[care
benefic\ pentru România: dar, `n condi]iile date, ea trebuia s\ se produc\,
era obligatoriu, iar dac\ n-ar fi ap\rut
ProTV-ul ar fi venit, cu siguran]\, altcineva. Cu acelea[i consecin]e.
N-am auzit s\ se spun\ apoi despre
nici o alt\ televiziune c\ a mai produs un
asemenea impact pe „pia]\“. {i totu[i,
dup\ p\rerea mea, o revolu]ie mai puternic\ [i cu efecte mult mai vizibile a
reu[it s\ produc\, `n mod surprinz\tor,
o alt\ televiziune. Una `n care s-a investit a[ zice infinit mai pu]in. E vorba
despre OTV-ul lui Dan Diaconescu. Televiziunea care ne-a ar\tat tuturor, dar
mai ales concuren]ilor din domeniu, c\
succesul se poate ob]ine cu cheltuieli
mult mai mici, dar cu o strategie infailibil\: deversarea dejec]iilor spre un public larg, mare consumator de asemenea spectacol. OTV a devenit campioana
absolut\ a circului de prost-gust, `ns\
mare atr\g\tor de rating.
~n joc s-au aruncat, `ncetul cu `ncetul,
mai toate televiziunile. Chiar [i ProTV-ul
care, de[i pare a-[i urma doar propriul

CIRCUL NOSTRU V| PREZINT|:
Lucian Dan TEODOROVICI
model, strecoar\ de fapt doze serioase
de „circ marca OTV“ `n principal `n [tirile sale, dar, de ceva timp, timid, [i `n
unele sitcomuri, de exemplu. Iar dac\
ne g`ndim [i la „derivatele“ ProTV-ului,
cum ar fi Acas\ sau TV Sport, vom observa c\ modelul lui Dan Diaconescu
s-a impus acolo cu [i mai mare pregnan]\. Not\ oarecum discordant\ face
`nc\ Antena 1, care prefer\ show-ul lui
Tuc\, de obicei cu invita]i decen]i, emisiunilor becaliza(n)te, de exemplu,
sau divertismentul celor de la Divertis
`n locul „poantelor“ cu fuste ridicate.
R\m`ne de v\zut c`t timp va mai rezista
`n fa]a re]etei succesului garantat.
Dar nu despre televiziuni vreau s\
scriu eu aici. Ci despre faptul c\, adopt`nd sus-descrisul model, merg`nd pe
linia talk-show-urilor care te duc p`n\

» România mediatic\

s-a v`r`t, pe nesim]ite,
`ntr-o imens\ groap\
cu l\turi.

PE SCURT

Poetul Iorgulescu detest\ ziari[tii care-l critic\
~n urma articolelor ap\rute s\pt\m`na trecut\ `n pres\, ministrul Culturii [i Cultelor, Adrian Iorgulescu, [i-a retras
poeziile din cadrul recitalului „Cuvinte de suflet“, programat s\ aib\ loc pe 19 decembrie la Teatrul Na]ional
de Operet\ „Ion Dacian“. Manifestarea era organizat\ de Operet\ [i Asocia]ia Femeilor `n Art\ din care face
parte [i so]ia ministrului Iorgulescu, Liliana.
~n cadrul programului ar fi trebuit recitate trei dintre poeziile cuprinse `n volumul Aripa Evei, de Adrian Iorgulescu, ap\rut `n 2005, la Editura Institutului Cultural Român. „Am luat hot\r`rea s\-mi retrag poeziile. {tiu c\ fac r\u“, a declarat Adrian Iorgulescu. El a precizat c\ `i „detest\“ pe cei care cred c\ se folose[te de func]ia de ministru pentru a-[i promova lucr\rile. Ministrul a sus]inut c\ nu e prima dat\
c`nd renun]\ s\ i se promoveze operele create `nainte de a ocupa func]ia de ministru.
~n replic\ la pasul `napoi f\cut de ministru, organizatorii au luat decizia de a anula tot evenimentul,
„`n semn de solidaritate cu gestul ministrului“. Ace[tia [i-au justificat gestul [i prin faptul c\ manifestarea „Cuvinte de suflet“ a fost g`ndit\ special `n contextul original al selec]iilor din volumul
Aripa Evei, de Adrian Iorgulescu.

REVELA}IA S|PT|M~NII

DECORA}IA S|PT|M~NII
SCRIITORUL NORMAN MANEA a fost decorat
de pre[edintele Traian B\sescu, cu Ordinul
Meritul Cultural `n grad de Mare Comandor,
Categoria A – „Literatur\“, potrivit unui Decret publicat `n Monitorul Oficial.
Manea a fost decorat „`n semn de
apreciere deosebit\ pentru `ndelungata [i prodigioasa activitate
literar\, pentru contribu]ia remarcabil\ la promovarea imaginii României `n lume“.

la marginea silei, dar te fac s\ prive[ti
[ocat ecranul ca s\ vezi „p`n\ unde pot
merge lucrurile“, ele, televiziunile, au
reu[it s\ creeze, treptat, o mas\ tot mai
larg\ de consumatori obi[nui]i cu „orice“.
Iar ace[ti consumatori se transform\,
periodic, `n votan]i. ~n ni[te votan]i care,
obi[nui]i cu orice-ul, `l transfer\ [i-n
politic\. A[a se face c\ un Gigi Becali
care vine descul] la un talk-show ca
s\-[i „apere onoarea“ `n fa]a „zdren]ei“
de Cornel Nistorescu atrage `n continuare voturi. Iar dac\-[i arat\, `n direct,
[i p\rul de pe piept `n timp ce spumeg\
[i arunc\ mizerii despre „hahalerele“
care duc ]ara de r`p\, cu siguran]\
punctul de rating se va transforma m\car `n jum\tate de punct electoral.
Mai trist este c\ nu numai viitorul
electorat consum\ cu ardoare circul de
cea mai joas\ spe]\, dar `n jocul de tip
otevist s-au `nscris, `ntr-un mod straniu, [i ziari[ti prestigio[i, [i politicieni
`n c\utare de imagine. Nu pot s\ `n]eleg cum, ca s\ revin la exemplu, un jurnalist precum Cornel Nistorescu a c\zut ([i a revenit apoi!) `n plasa `ntins\
de unul dintre plagiatorii de pe Na]ional
TV ai lui Dan Diaconescu, contribuind

`n felul s\u la spectacolul grotesc. E
adev\rat, `ncerc`nd o opozi]ie la becalizare, ie[ind din emisiune c`nd gluma
murdar\ p\rea a se `ngro[a, dar `n fapt
ajut`nd, tocmai prin asta, circul [i mizeria.
Nu-mi ajunge col]ul de revist\ s\
dezvolt demonstra]ia, de asta am subliniat-o doar printr-un exemplu. Dar
multe alte televiziuni `[i dedic\ spa]iul
de la 10 seara ([i nu numai) unor astfel
de emisiuni, iar mul]i al]i oameni pe
care anii postrevolu]ionari ne-au `nv\]at s\-i respect\m ne provoac\ [ocuri
de imagine, ni se arat\ `n cu totul alt
mod dec`t p`n\ acum. Otevizarea a devenit un fenomen, f\r\ discu]ie, unul
de o amploare care ne n\uce[te [i care
creeaz\ spa]iul perfect pentru o pervertire uria[\ a unei genera]ii de telespectatori perfect echivalent\ cu o genera]ie
de aleg\tori.
România mediatic\ s-a v`r`t, pe nesim]ite, `ntr-o imens\ groap\ cu l\turi.
Iar solu]iile nu se `ntrev\d, at`t timp c`t
l\turile aduc mul]i bani pentru cei ce
st\p`nesc media. For]`nd o metafor\ „pe
domeniu“, dat fiind c\ omul e unul
dintre prezen]ele favorite pe OTV, putem observa c\, `n timp, Silviu Prigoan\
s-a `nmul]it iremediabil: nenum\ra]i al]i
oameni, de mai mare sau mai mic\ anvergur\, au `nceput s\ se `mbog\]easc\
de pe urma gunoiului. Iar noi `i ajut\m.

SUPLIMENTUL LUI JUP

„ESTE PRIMA DAT| C~ND ROMÂNIA NU MAI ESTE DISCIPOL“, a anun]at triumfal ministrul Adrian Iorgulescu pe 12
decembrie. Bucure[tiul a fost pe 15 decembrie gazda conferin]ei de lansare a programului regional „Ini]iativa de la
Kiev“, care presupune colaborarea `n domeniul culturii `ntre
mai multe state de la Marea Neagr\. Acesta este o ini]iativ\
a Consiliului Europei [i vizeaz\ colaborarea cultural\ `ntre
România, Moldova, Armenia, Ucraina, Georgia [i Azerbaidjan.
Potrivit ministrului Culturii [i Cultelor, Adrian Iorgulescu,
cele cinci state invitate la conferin]\ au solicitat sprijinul
României. Cooperarea cultural\ care se va dezvolta `ntre
statele prezente la Bucure[ti presupune mai multe aspecte:
politici culturale, proiecte culturale, politici `n domeniul patrimoniului na]ional [i natural, dar [i proiecte `n domeniul
educa]iei, tineretului [i sportului.
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~N TINERE}E

„C`nd eram t`n\r `mi doream s\ fac filme personale, ca filmele
italiene sau franceze din anii ’50, dar via]a mi s-a schimbat c`nd
succesul enorm al Na[ului m-a transformat `n ochii celorlal]i
`ntr-un fel de regizor hollywoodian.“

3«
ordinea de zi

ROMÂNII E DE{TEP}I
Radu Pavel GHEO

© foto: Rita Molnár

Limbile imperialiste (I)

Francis Ford Coppola
a ridicat blocada
Mai avea c`teva zile de filmare la Youth Without
Youth, dar era deja `n postproduc]ie. Cu o s\pt\m`n\ `n urm\, `nregistrase muzica al\turi de Orchestra Metropolitan\ din Bucure[ti. A compus [i o [ansonet\ pentru nepo]ica sa, Romy Croquet (sun\ ca
unul dintre personajele din Miami Vice, Sonny Crocket), pe care Sofia Coppola a n\scut-o la Paris [i pe
care n-a apucat s-o vad\. Da, inevitabilul s-a produs.
Francis Ford Coppola nu [i-a mai pus fa]a de
» „De obicei, c`nd str\inii merg s\ fac\
film `n alt\ ]ar\, `[i aduc oamenii lor.
Noi am lucrat cu cei de aici. A fost o
pl\cere s\ lucrez cu t`n\rul director de
imagine Mihai M\laimare Jr. Filmul va
fi gata `ntr-o lun\, dar cei care l-au v\zut au spus c\ imaginea e unul din
punctele lui forte. S`nt sigur c\ Mihai va
fi foarte cunoscut. Mi-a mai f\cut pl\cere s\ lucrez cu scenograful C\lin Papur\, cu creatoarea de costume Gloria
Papur\ – ca s\-i numesc numai pe
c`]iva. Am f\cut [i postproduc]ia aici,
montajul `l face Corina Stavil\, [i chiar
[i muzica am `nregistrat-o aici, `mpreun\ cu Orchestra Metropolitan\ din Bucure[ti.“
» „Toat\ stima pentru tinerii actori români care nu s`nt doar talenta]i [i harnici, ci [i frumo[i. Cred c\ sistemul educa]ional este foarte bun, s`nt foarte deschi[i [i po]i discuta [i filosofie ori literatur\ cu ei. România are un tineret foarte
vital, `ndr\gostit de cinema. Trebuie s\
face]i tot ce se poate pentru a-i ajuta pe
ace[ti tineri s\ fac\ filme, s\ ias\ cu ele
`n str\in\tate, [i nu numai c\ v\ ve]i
m`ndri cu ei, dar vor aduce [i beneficii
economice.“
» „Fiica mea a venit `n România pentru
dou\ zile [i mi-a ar\tat Marie-Antoinette.
Cred c\ e cel mai neobi[nuit film al anu-

mas\-n cap, cum l-au surprins paparazzii anul trecut
la ie[irea dintr-un restaurant, [i nici nu mai are acum
de ce s\ se trezeasc\ cu ve[ti-bomb\ cum c\ s-ar fi
`ndr\gostit de Loredana Groza. A refuzat orice interviu
pe durata celor 18 luni de produc]ie, dar a acceptat
o singur\ `nt`lnire, de final, cu c`]iva jurnali[ti. {i da,
a spus despre pre[edintele României c\ este „un adev\rat personaj, vroia s\ ie[im `n ora[ s\ dans\m“.
N-a precizat `ns\ `n ce film l-ar vedea. (Iulia Blaga)

lui. Sofia e foarte dur\, nu-i plac filmele
care s-au mai f\cut deja. Filmul ei e un
punct de vedere foarte personal [i pentru mine e cinema adev\rat. E foarte subtil, diferit de toate filmele istorice. Totul
e `n\untrul lui, dar nu neap\rat sub forma dialogului. Sper c\ românii `l vor
privi ca pe oper\ de art\ pentru c\ numai a[a l-ar fi putut face Sofia.“
» „C`nd eram t`n\r `mi doream s\ fac filme personale, ca filmele italiene sau
franceze din anii ’50, dar via]a mi s-a
schimbat c`nd succesul enorm al Na[ului m-a transformat `n ochii celorlal]i
`ntr-un fel de regizor hollywoodian.
(N-am vrut niciodat\ s\ fac o serie Na[ul, ca seriile Omul-p\ianjen sau Batman.)
Afacerea cu vinul, `nceput\ acum 30 de
ani, a fost [i a r\mas un hobby, dar ea [i
succesul companiei Zoetrope mi-au dat
ocazia s\ `ncerc s\ fiu ca `n tinere]e [i s\
fac lucrurile pe care n-am apucat s\ le
fac.“
» „N-a[ ezita s\ mai fac un film `n România, dac\ o s\ g\sesc un subiect. Poate o
s\ ecranizez alt\ nuvel\ a lui Eliade, Pe
strada M`ntuleasa.“
» „Scriu acum un scenariu bazat pe propria-mi via]\. Dac\ o s\ fac acest film,
nimeni din familia mea n-o s\-mi mai
vorbeasc\.“

» „C`nd aveam 16-17 ani, tata m-a trimis la [coala militar\, unde m-am sim]it
groaznic [i de unde am fugit. Mi-am
v`ndut uniforma, dar, fiindu-mi team\
de tata, nu m-am `ntors acas\ dec`t atunci c`nd era plecat. Dup\ ce i-am povestit ce-am f\cut, fratele meu mi-a dat
s\ citesc De veghe `n lanul de secar\ de
Salinger. La 19 ani, i-am scris lui Salinger, i-am povestit p\]ania, i-am spus c\
vreau s\ m\ fac regizor [i c\ `l rog s\-mi
dea voie s\ fac un film dup\ cartea lui.
Nu mi-a r\spuns, dar nici n-a v`ndut
drepturile. Da, a[ face filmul.“
» „Cinematograful e rupt `n dou\: pe
de-o parte, e industria global\ a divertismentului, iar pe de alt\ parte, aceste
crea]ii venite din ]\ri unde filmul nu avea tradi]ie – Iranul, Mexicul, Coreea,
România, Bulgaria. Deci cinematograful
comercial – numit gre[it hollywoodian,
pentru c\ se practic\ oriunde e rost de
bani – [i cinematograful american. Problema e cea a finan]\rii [i distribu]iei,
pentru c\ ele s`nt controlate de industrie. De aceea am f\cut oficialilor români rug\mintea s\ nu-i pun\ la plat\
pe tinerii cinea[ti [i studen]i români care
vor s\ filmeze pe str\zile din Bucure[ti.
Ei chiar iubesc filmul. Nici nu m\n`nc\
destul – doar pizza `n fiecare sear\ – [i
lucreaz\ `n frig.“
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Aud tot mai des [i tot mai insistent o t`mpenie cu iz ideologic,
vehiculat\ mai demult `n Occident [i ajuns\, inevitabil, [i la noi.
Ea vine pe valul obsesiilor antiamericane din Europa, spa]iu ce
pare mai tolerant cu fundamentalismul islamic dec`t cu „consumismul“ made in USA. Aici `mi vine
s\ parafrazez o glum\ mai veche:
cum se [tie c\ traiul nes\n\tos
impus de civiliza]ia consumist\ te
omoar\ `ncet, pe c`nd extremismul – de orice factur\ – rezolv\
lucrurile imediat, europenii [i-au
zis c\, uf, la naiba, noi trebuie s\
ne cam gr\bim.
Las deocamdat\ `n plata Domnului antiamericanismul de sorginte extremist\, fie el de st`nga
sau de dreapta (c\ci aici cele dou\
extreme – sau false extreme – se
`n]eleg foarte bine), antiamericanism deghizat `n formule docte
cum s`nt „hegemonism“, „imperialism“, „colonialism cultural“,
„consumism“, „globalizare“ –
sau, cum se `nc\p\]`neaz\ s\
spun\ francofonii, „mondializare“. Mondialisation. Ca `n furculision. Dar nu stric\ s\ acord\m
un pic de aten]ie exact acestui
termen, mondialisation , [i semnifica]iei sale ideologice.
Mondialisation e varianta fran]uzeasc\ a termenului globalization („globalizare“) [i `nseamn\
exact acela[i lucru – adic\ e unul
dintre acele cazuri foarte rare de
sinonimie aproape perfect\. Limba
român\ le-a preluat pe am`ndou\
[i le folose[te cum `i vine vorbitorului la gur\. ~n principiu `ns\,
francofonul folose[te „mondializare“, iar anglofonul „globalizare“,
marc`ndu-[i astfel, fie [i incon[tient, apartenen]a cultural\. Uneori
[i pe cea ideologic\. ~n aceea[i
categorie intr\ [i termenul ordinateur, sinonimul lui computer.
Românii, ca [i alte na]ii europene,
au decis s\ foloseasc\ iar\[i ambii
termeni. Aici distinc]ia dintre vorbitori e marcat\ mai clar: majoritatea cople[itoare vorbesc de
„computer“ sau de „calculator“
([i asociaz\ media electronice cu
limba englez\), iar cei care insist\
s\ vorbeasc\ de „ordinator“ s`nt
nu numai francofoni, ci [i m\car
u[or anglofobi. De fapt, americanofobi.
Cazul extrem se g\se[te, desigur, chiar `n tot mai antiamericana cultur\ francez\, unde arhiuzitatul termen e-mail, ce desemneaz\ po[ta electronic\, a fost
`nlocuit programatic, la nivel oficial, cu autohtonele mel sau cour-

» Desigur, omniprezen]a
limbii engleze, devenit\ noua lingua franca a planetei, poate
st`rni frustr\rile unor
alte culturi mari, cum
s`nt cele de limb\
francez\, german\,
spaniol\.

riel (courrier électronique), de[i
pentru francezi ubicuitatea lui
mail ar fi trebuit s\ fie un motiv
de m`ndrie dec`t de enervare:
cum cuv`ntul englezesc provine
din vechiul termen fran]uzesc
malle, el ar dovedi mai degrab\
for]a de penetrare a culturii franceze `n atotputernica englez\ de
azi [i contribu]ia masiv\ a francezilor la crearea limbii [i culturii
engleze [i – implicit – a culturii
americane.
Desigur, omniprezen]a limbii
engleze, devenit\ noua lingua
franca a planetei, poate st`rni
frustr\rile unor alte culturi mari,
cum s`nt cele de limb\ francez\,
german\, spaniol\. La fel de
adev\rat e `ns\ c\ fenomenul,
odat\ generalizat, nu mai poate fi
st\vilit ori controlat, fiindc\... asta
e. Din nenum\rate motive, de ordin social, politic, economic ori
chiar lingvistic (c\ci engleza sau
cel pu]in basic English e o limb\
cu o morfologie [i o sintax\ mult
mai simple), aceast\ limb\ a devenit de mult cea mai important\
limb\ de comunicare `ntre str\ini.
A[adar, de[i pentru un francez
sau german e normal s\ regrete
retrogradarea limbii sale pe plan
global, mi se pare stupid s\ transformi frustrarea st`rnit\ de un
proces natural [i (totu[i) incontrolabil, cum este ascensiunea unei
culturi sau a unei limbi, `ntr-un
motiv de demonizare a ]\rilor
vorbitoare de englez\. Cu at`t mai
idioat\ mi se pare asocierea dintre presupusul imperialism al englezei [i o singur\ ]ar\, Statele
Unite ale Americii – altfel, fost\
colonie britanic\ –, de parc\ americanii ar fi proprietarii englezei
contemporane [i le-ar vinde-o cu
de-a sila popula]iilor din alte p\r]i
ale lumii.
Problema e mult mai complex\, dar cred c\ demonizarea
Americii e `n egal\ m\sur\ un fenomen cultural, nu doar unul politic sau comercial.
Mai vorbim s\pt\m`na viitoare.
See you later!
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„Vreau s\ ies [i s\ simt c\ mi-am achitat datoria, [i pe urm\,
ce-o mai vrea Dumnezeu. Cu toate c\ Dumnezeu din gura mea
sun\ altfel.“

G.H.

ordinea de zi
LA LOC teleCOMANDA
Alex SAVITESCU

Presa care nu sare
[i „pipera“
Mihaela R\dulescu [i Cornel Nistorescu nu par a avea nimic `n comun. Una e div\ de televizor – una
cu destui neuroni c`t s-o fac\ simpatic\ [i c`nd nu e cazul –, cel\lalt personaj, un gazetar reputat
([i, a[ ad\uga, un mare reporter)
din presa scris\. Ambii `ns\ au
ie[it `n public `n ultimele zile pentru a reac]iona `mpotriva unor
manifest\ri incalificabile.
Mihaela R\dulescu s-a luat de
Adrian Halpert, fost la „Libertatea“, actualmente redactor-[ef la
publica]ia „Averea“. Asta, dup\
ce gazeta respectiv\ a sus]inut c\
ea [i cu Andreea Marin s-ar fi
b\tut. Cele dou\ vedete au negat
cu vehemen]\ povestea din „Averea“, ba au dat [i-n judecat\
ziarul. Luni seara, la emisiunea lui
Robert Turcescu, mi s-au confirmat dou\-trei b\nuieli. Prima, c\
nu e bine s\ te pui cu Mihaela
R\dulescu, pentru c\ prezentatoarea Antenei 1 [tie s\ vorbeasc\ repede, ap\sat [i cu argumente
atunci c`nd e cazul. A doua, c\
avem `n pres\ colegi care-[i ocup\ timpul cu urzeli ieftine, fiind –
probabil – incapabili s\ `n]eleag\
faptul c\ meseria asta nu se reduce la a num\ra ou\le lui B\nic\ jr.
Cornel Nistorescu m-a c`[tigat
definitiv `ntre admiratorii necondi]iona]i ai domniei sale, chiar
dac\ nu este cel mai volubil [i
amabil personaj pe care l-am
v\zut. Ce i-a f\cut lui M\d\lin Ionescu, realizatorul emisiunii „Miezul problemei“, de la Na]ional TV,
m-a uns la suflet. E, cred, prima
dat\ c`nd un „greu“ al presei accept\ invita]ia de a merge la un

post care propov\duie[te minunile
slobozite de Gigi Becali [i arat\
obrazul gazdelor sale. Bine`n]eles,
urm\rind p`n\ la final emisiunea
din care Nistorescu a plecat la un
moment dat, mi-am dat seama c\
Ionescu n-a `n]eles nimic din ce
i-a transmis invitatul s\u: anume
c\ el [i al]i c`]iva colegi de-ai s\i
de pe la Pro TV [i OTV l-au f\cut
mare pe patronul clubului Steaua,
c`nt`ndu-i `n strun\ [i tocindu-[i
genunchii `n fa]a prezen]ei sale,
f\r\ a avea reflexul condi]ionat,
obligatoriu pentru a te numi ziarist, de a investiga toate pove[tile
lansate de acesta. Culmea absurdului e c\ domnul Ionescu discuta despre moralitatea demersului
lui Cornel Nistorescu `mpreun\ cu
doi mari exper]i `n problemele
na]ionale: Serghei Mizil [i M\d\lin Voicu. Acela[i M\d\lin Ionescu de a c\rui imagine mi se lipe[te o „produc]ie“ a domniei sale
`n care au ap\rut c`]iva exper]i `n
fenomene paranormale, la o emisiune de genul „OZN-urile care
au invadat România“.
Ne-am obi[nuit s\ toler\m, s\
ignor\m sau s\ lu\m la mi[to persoane pe care foarte greu le-am
putea folosi ca ab]ibild pentru
imaginea lumii civilizate. Ba chiar
unii `[i ocup\ timpul compun`nd
exerci]ii de admira]ie pentru caraghio[i, grandomani sau interlopi
care se ca]\r\ pe sticl\ `n miez de
noapte, clam`ndu-[i roluri mesianice `n fa]a audien]ei imbecilizate.
~n peisajul \sta bolnav p`n\-n
m\duva tubului catodic, unii actori publici `ncep s\ se sature de
tot acest circ de doi lei.

SALUT|RI DE LA PETRILA DE ION BARBU

Condamna]i la o celul\
de celuloid
~ntr-o zi friguroas\ de 8 decembrie
2006, pu[c\ria[ii s-au dus la film.
Au v\zut Jailbirds al lui Andrei
Schwartz, mul]i au zis c\ le-a
pl\cut. Timp de [ase luni, regizorul
româno-german a filmat `n penitenciar clipele de]inu]ilor, b\rba]i [i
femei. Rude care `nc\ mai cred cu
t\rie c\ de]inu]ii s`nt nevinova]i au
privit, aproape pl`ng`nd, de pe
b\nci de lemn tare, de care `[i sprijinea sictirit pantofii c`te un condamnat pe care aproape `l sim]eai
sufl`ndu-]i `n ceaf\. Forfotesc pu]in
c`nd dau de reporteri. N-au stare [i
vor s\-]i spun\ multe.
Andrei C\lin
~n sala din Clubul De]inu]ilor unde se
petrece aceast\ t\r\[enie ecranizat\, de]inu]ii sparg semin]e. ~ntre ei se schimb\
p\reri despre film. „Crezi c\ noi la ora
asta eram de obicei aici? P\i, la ora asta
se d\ stingerea“, zice pe hol un de]inut
`mping`ndu-mi o carte de vizit\ `n palm\, ca s\ arate c\ el e mai mult un soi
de artist plastic dec`t infractor. Zice ciudos c\ [i pe el l-a filmat, dar s-a r\zg`ndit [i nu i-a dat voie s\ difuzeze. Are el
multe de povestit. Doar s\-mi fac timp,
s\-l mai vizitez, `mi zice. Un vie]a[ b\rbos st\ trist [i, mai mult `n sinea lui, zice
c\ ar vrea [i el s\ dea un interviu, m\car
unul mic, acolo.

Normal, un uciga[
Se zice c\ film\rile printre infractori nu
au stingherit pe nimeni. G.H.: „Pentru
mine, camera de luat vederi e ca [i cum
m-a[ uita `n oglind\. Cu toate c\ s`nt
con[tient c\ de partea cealalt\ este cineva care prive[te, care judec\, pozitiv sau
negativ. Chiar nu m\ intereseaz\ asta.
Mul]i din afar\, pentru c\ am s\v`r[it
ni[te infrac]iuni monstruoase pentru
mul]i, te judec\. {i, `ntr-adev\r, a lua
via]a cuiva e un lucru foarte, foarte,
foarte grav. E ceva ce nu mai po]i s\ dai
`napoi sub nici o form\“.
G.H. a ajuns un fel de vedet\. A
omor`t doi oameni `n 1990, i-a `mpu[cat sec, dou\-trei gloan]e. Iar acum
el e unul dintre personajele principale
din film. El [i colegul de celul\, S. ~l vezi
pe ecran cum vorbe[te despre via]a lui
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de condamnat pe via]\, de „vie]a[“, despre fapta lui. Vorbe[te firesc [i-i po]i
str`nge m`na cu `ncredere [i chiar cu
sincer\ simpatie.
G.H. e evreu [i zice c\ ]ine la datinile
lui, a[a c\ dac\ se apropie acum Cr\ciunul, pentru el conteaz\ prea pu]in. Nu-l
face nici mai bun, nici mai r\u. Omul
\sta pare bine informat. Vorbim despre
export [i import `n Uniunea European\.
Vine s\pt\m`nal la el o profesoar\ de
matematic\, `i mai spune ce se petrece
pe planeta asta, dincolo de ziduri. {tie

c\ n-o s\ mai t\iem porcul cu s`nge rece,
c\ mai mult o s\-l eutanasiem, dar crede c\ o s\ import\m [i rele: criminalii
lor de acolo, de peste m\ri [i ]\ri. ~n
rest, G.H. vrea s\ ias\. „Vreau s\ ies [i s\
simt c\ mi-am achitat datoria, [i pe
urm\, ce-o mai vrea Dumnezeu. Cu toate
c\ Dumnezeu din gura mea sun\ altfel.“
Dumnezeu din gura lui sun\ pu]in pi]ig\iat. Are un trup firav. Te miri c\ a
avut for]a s\ apese pe tr\gaci. ~n prezent, G.H. nu mai omoar\ dec`t timpul,
c`nd coase atent la goblenuri.
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AVANTAJOS

Na[terea Europei dateaz\ din anul
2400 `.Hr. [i este un mit. Legenda
relateaz\ c\ Europa, fiica regelui din
Fenicia – ast\zi `n Orientul Apropiat –
s-a l\sat ispitit\ de un taur, care a
r\pit-o [i a dus-o dincolo de mare,
pe insula Creta. La nivel esen]ial,
mitul Europei con]ine mesajul expansiunii marilor culturi asiro-babiloniene `n spa]iul mediteranean –
un element structural de politic\,
transmis din genera]ie `n genera]ie
de-a lungul mileniilor, care determin\ [i ast\zi `nc\ expansiunea
av`ntat\ [i agresiv\ a Europei de
Vest `n Estul [i Sud-Estul european.
Marius Babias
Europa, continu\ legenda, s-a sim]it p\ r\sit\ printre „barbarii“ de pe insula
Creta. Zeus `nsu[i, tat\l zeilor, fusese cel
care, `n chip taur, o r\pise din patria ei,
oferindu-i o nou\ voca]ie. Aceast\ misiune „zeiasc\“, motiv central al legendei
Europei, se perind\ prin toat\ faza timpurie de colonizare a spa]iului mediteranean [i fundamenteaz\ superioritatea
invadatorilor prin intermediul persoanei regelui Agenor al Feniciei, punct de
referin]\ pentru suveranii ulteriori. Cu
ajutorul mitului Europei, dinastiile antice
[i-au `nt\rit preten]iile tutelare p`n\ `n
cele mai `ndep\rtate teritorii.
Cu mai bine de 200 de ani `n urm\,
statele na]ionale vest-europene au dezvoltat un soi de con[tiin]\ istoric\ [i au
`nceput s\-[i legitimeze expedi]iile coloniale de jaf din punct de vedere istoric,
politic [i cultural, astfel c\, la re`mp\r]irea continentului european, punctul de
referin]\ l-a constituit Antichitatea, cu
idealurile ei civiliza]ionale. Spa]iul european a fost iar\[i divizat – de o parte,
mari culturi civiliza]ionale (Vestul), iar
de cealalt\ parte, regiuni „barbare“ [i „orientale“ (Estul [i Sud-Estul). P`n\ ast\zi, prejudec\]ile, atribuirile culturale
[i atitudinile du[m\noase fa]\ de aceste
regiuni [i fa]\ de statele din Estul [i
Sud-Estul Europei se men]in cu obstina]ie, fiind alc\tuite [i r\sp`ndite `n mod
diferit. ~n mod ironic, aceste state au devenit acum parte a UE. Dar est-europenii
[i sud-est europenii s`nt ei `n[i[i diviza]i
[i `nvr\jbi]i. Slavoj i ek remarca la un
moment dat c\, pentru

Pe termen lung, integrarea `n UE este mai ieftin\ dec`t ap\rarea
grani]elor prin mari cheltuieli de natur\ militar\.

5«
special

Mitul Europa –
rolul culturii
fiecare a[a-numit\ ]ar\ balcanic\, „Balcanii“ nu s`nt altceva dec`t caracterizarea celui mai apropiat vecin estic, respectiv sud-estic. Pentru s`rbi, Balcanii `ncep
`n Kosovo [i `n Bosnia, pentru croa]i, `n
Serbia ortodox\ [i bizantin\ etc.
La 1 ianuarie 2007, România [i Bulgaria devin state membre UE. UE va num\ra acum 27 de ]\ri. {tiu noii membri
ce `i a[teapt\ [i ce se a[teapt\ de la ei?
Calitatea de membru UE nu garanteaz\ bun\stare. Noii membri nu ar trebui s\-[i fac\ iluzii `n privin]a rolului lor
`ntr-o mare Europ\. Pentru Vest, e mai
pu]in vorba despre o participare cultural\ [i economic\ a Estului la bog\]ie [i
prosperitate, c`t mai ales despre stabilizarea s\r\ciei la un prag suportabil. ~n
ciuda mult clamatei „comunit\]i europene de cultur\ [i de valori“, orientarea
strategic\ a Vestului ]inte[te `n mod tenden]ial s\ lase „popula]iile excedentare“
ale Estului, pe care le consider\ amenin]\toare la adresa propriei bun\st\ri,
afar\, `n fa]a u[ii, respectiv s\ le epuizeze ca for]\ ieftin\ de munc\ `n propriile
teritorii. Valurile de emigran]i care suscit\ team\ trebuie stopate `n fa]a propriilor grani]e [i pacificate la pragul de
s\r\cie. Pe termen lung, integrarea `n
UE este mai ieftin\ dec`t ap\rarea grani]elor prin mari cheltuieli de natur\
militar\. Dup\ c\derea Zidului [i disolu]ia socialismului de stat `n Europa de
Est [i de Sud-Est, s-a ajuns la o migrare
`n mas\, care a `nfrico[at [i terifiat statele industriale din Vest – de aceea grani]ele externe s`nt acum `mpinse p`n\ la
Rusia [i la Marea Baltic\.

Europa – stare de agregat
Noile teritorii se supun de bun\voie primatului banului, al politicii de securitate [i al culturalismului. Procesul contemporan de restructurare a societ\]ii
postcomuniste, precum [i a propriului
sine ca „european“ `n condi]iile dizolv\rii trecutului comunist [i ale puternicelor sale impregn\ri culturale nu se bazeaz\ pe o prelucrare critic\ a istoriei,
ci, `n mod tenden]ial, pe prezentarea
unei continuit\]i a istoriei na]ionale, a
miturilor, tradi]iilor [i autoaprecierilor
sale culturale; `ns\ aceast\ prezentare
amalgamat\ de c\tre noile elite
reprezint\ produsul „discursului na]ional“ al comunismului, `mbr\cat `n haina liberalismului acum dominant. Istoria nu e o c\ma[\ pe care o
schimbi pur [i simplu
atunci c`nd se murd\re[te. Trebuie s\ `nv\]\m
s\ `n]elegem prezentul ca
pe un proces de evolu]ie a trecutului, altfel vom repeta gre[elile istoriei. Pentru asta e nevoie de o prelucrare anevoioas\, de autocritic\ [i de disponibilitatea pentru c\in]\.
~n lupta pentru hegemonie cultural\,
mult clamata „comunitate european\ de
cultur\ [i de valori“ serve[te adeseori
drept fa]ad\ a unei concuren]e cr`ncene,
pentru comenzi [i pie]e. Teritoriile din
Est ajunse din nou sub autoritatea

Vestului s`nt un c`mp de test pentru mimarea capitalismului. Principiul organiza]ional urbano-cultural al metropolelor vestice, orientat spre aplanarea contradic]iilor politice [i sociale prin consum [i organizarea timpului liber, nu
func]ioneaz\ `n metropolele Europei de
Sud-Est.
Tentativa de a imita stilul de via]\ al
Vestului prin intermediul shoppingmall-urilor, al centrelor de servicii [i al
cartierelor cu profil gastronomic e[ueaz\ `n mod obligatoriu din pricina lipsei puterii de cump\rare pentru o p\tur\ larg\ a popula]iei. Promisiunile de
fericire ale lumii m\rfurilor s`nt valabile
`n primul r`nd pentru noua [i sub]irea
business-class [i pentru vechile cadre,
care s-au aranjat `n haosul birocratic dominant. Melancolia tinerei genera]ii e la
mintea coco[ului.
Societ\]ile postcomuniste s-au divizat `n dou\ direc]ii de g`ndire. Marea
mas\ a `nvin[ilor la nivel social duce dorul politicii identitare na]ional-comuniste, `n timp ce sub]irea p\tur\ superioar\ `[i investe[te c`[tigurile ob]inute
din afaceri dubioase [i privilegii parlamentare `ntr-un stil de via]\ hedonist.
Nu noul `nlocuie[te vechiul, ci mai
degrab\ vechiul [i autoritarul paternalism al bac[i[ului se `ntoarce `n haine
noi. C`t timp comunismul nu este prelucrat [i dep\[it, totalitarismele a]ipite
sub suprafa]a democra]iei parlamentare
vor continua s\ se regenereze, de data aceasta `n interior – `n institu]ii, `n media, `n psiho-economia cet\]enilor.
Europa nu este o pl\smuire contingent\, ci o stare de agregat. Europa a
creat ora[ul liber, democra]ia [i cultura.
Exist\ vreo speran]\ conform c\reia
procesul de unificare european\ con]ine
[ansa unui nou proiect european, cu
parteneri cu drepturi egale? Cultura, care
cartografiaz\ de mult\ vreme psihogeografia noii ordini globale de dup\ c\derea Zidului [i 11 Septembrie [i care
lucreaz\ `n c\utarea r\spunsului la ni[te
`ntreb\ri de politic\ identitar\ – privind
corpul, genul [i statutul cultural `n interiorul unor parametri sociali [i transculturali –, este adev\rata produc\toare a
„Noii Europe“.
Modul `n care Europa de Est [i de
Vest se dezvolt\ laolalt\ produce un
spa]iu de tranzi]ie – un ideal c`mp de
activitate pentru cultur\. ~n timp ce politica formalizeaz\ procesul de integrare
[i normeaz\ viul, cultura contribuie la
posibilitatea descoperirii [i planific\rii
unor noi peisaje politice, a unor identit\]i eliberate [i a unor op]iuni de ac]iune ce au `n vedere viitoare autodefiniri ale Europei. Cultura transcend\ grani]ele [i este un produc\tor de noi politici discursive [i de imagine, care ajut\
la dep\[irea vechii g`ndiri. Cultura este
tehnologia-cheie a viitorului.

Am aruncat Suplimentul de cultur\ `n aer!
SUPLIMENTUL
DE CULTUR|
SE AUDE LA

`n fiecare
vineri,
de la 19.10
Cu

George Onofrei
[i

Anca Baraboi

Traducere de Cristian Cercel
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DAN CHI{U

special

„~l ur\sc pe A.G. pentru c\ `n «24-FUN» are primul editorial, deci
e primul citit. Nu-mi place A.G. pentru c\ a reu[it s\ fac\ din
mine cel mai mare buc\tar inexistent.“

Circuitul lui „A.G.“ `n natur\
Planeta Moldova prezint\:
Midnight Killer-ul
lui Gheorghe
„O carte superb\, incomod\, acid\
[i realist\. O clism\ literar\ detoxifiant\.“ – Rodica Bujor, trustul
„Litera Nou\“
„O carte bun\.“ – „The New York
Yorker & Riders of New York“
„Absolut fantastic, m-am l\sat de
optimism!“ – Puf Mamy de la „Satiricon Invest“
„O carte nelipsit\ de pe raftul
dumneavoastr\ decadent. Se consum\ pe nea[teptate. Efecte secundare masive.“ – Olga Potapova,
„Moskovskaya Brigada“
„Alege]i un raft separat [i bine
`nt\rit pentru cartea lui Gheorghe.
Nu l\sa]i tinerii s\ se drogheze pe
canapeaua de sub raft. Pericol de
como]ie.“ – Elvira Brauzer de la
„Today of Tomorrow“
„O colec]ie impresionant\ [i delicat\ de anti-cli[ee amplasate exact
unde nu te a[tep]i dac\ te a[tep]i
`n general la ceva. Cu alte cuvinte,
o antidogm\ spectral\, dar suficient de latent\ ca s\-]i r\sar\ mai
t`rziu `n locurile cele mai intime.“ –
Eduard Bingo-Balu de la („the
transformers of Bukarest“)
„Ce s\ mai... “ – Filip Filip de la
„Sentimetrul de sear\“
„~n sf`r[it o carte de terminat `n
pat.“ – Morella Ferguson de la
„Po[ta[ul de Noapte“
„Merit\ s\-]i pierzi timpul citind-o
cufundat `n fotoliul din spatele televizorului. Merit\ s\ `]i pierzi banii
[i casa `n schimbul efectelor gama
asupra intelectului pe care textul
lui Gheorghe le imprim\ la cele
mai subtile nivele ale neuronului
cititorului.“ – Samantha Foxtrotter,
„Yogi Power“

„Andrei Gheorghe“ (pe
scurt, „A.G.“) este ceva
despre care, dac\ spui
c\ nu `]i place, e[ti taxat
automat de `ncuiat. Prin
urmare, a spune c\ `]i
place „A.G.“ este la fel
de necesar cu a spune
„citesc“ sau „v\d filme“.
Elena Vl\d\reanu
Pentru to]i cei care s`nt `nnebuni]i s\
consume „A.G.“, indiferent dac\ la mij loc e pl\cere pe bune sau lips\ de ones titate impus\ de contextul social, „A.G.“
se g\se[te acum `n natur\ [i `n form\
scris\, de carte. Aceia[i de nest\p`nit
pasiona]i consumatori de „A.G.“ ar trebui s\ ia aminte la vorbele produsului
lor preferat: cu c`t consumi mai mult
„A.G.“, cu at`t ai mai multe [anse ca
`nsu[i „A.G.“ s\ devin\ prietenul t\u.
Cartea Midnight Killer. Banalitatea s-a
n\scut la ora[ (Ego. Publicistic\, cu CD),
adun`nd mai multe table]ele publicate
de Gheorghe `n „24-FUN“, s-a lansat
cu nume mari, dar f\r\ cine [tie ce fast.
Dependen]ii de „A.G.“ nimeri]i la lansarea din Clubul Frame de pe 8 decembrie au jubilat probabil la tonele de laude c\zute asupra produsului lor preferat, din direc]ii pe c`t de imposibil de
intersectat, pe at`t de conciliante c`nd
vine vorba de A.G.: Roberta Anastase
(deputat PD), Cristian Boureanu (deputat fost liberal), Dan Chi[u, Corina
Dr\gotescu (fost director editorial la
„Adev\rul“, proasp\t venit\ `n trustul
Realitatea Media), Florin Dumitrescu (adic\ textele de la Sarmalele reci), Vasile
Ernu, Dumitru Gorzo, Bogdan Ghiu,
Simona Haraga (model), Mihai Morar
(1/2 „Diminea]a dement\“), Nicola
([ti]i, cu „Milioane de copii pe strad\“),
Tudor Octavian, Florin Piersic Jr., Planeta Moldova, Jean Lorin Sterian, Victor
Peisaj cu doi fo[ti. Victor Ponta, fost
lider al Tineretului Social-Democrat,
[i Corina Dr\gotescu, fost director
editorial la
„Adev\rul“

„Subiectele s`nt incitante, linearitatea scriitoriceasc\ sufer\ aici transform\ri de o luciditate rar\. Scriitorul este un monden prin excelen]\!“ – Sonia Iliescu, revista
„Rezumat“
„Un «Rambo» al scrierii momentane. Scurt [i clar, incert [i activ!“ –
Bobby Socaciu, „Legendele nu mor
niciodat\“
„O lovitur\ puternic\ `n p`ntecele
intelighen]iei române[ti acum [i
pururea.“ – Alex Petru Samoil,
ziarul „Suferin]a de M`ine“
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Florin Piersic Jr. [i Andrei Gheorghe trag cu sete...

Ponta (deputat PSD [i, vorba lui A.G.,
„prietenul lui Daciana Sârbu“). „Ce-i une[te pe ace[ti oameni este c\ nu am o
p\rere exagerat de proast\ despre ei,
spune Gheorghe. Nu `mi s`nt prieteni,
dar `n spa]iul public consider c\ au
dreptul s\-[i spun\ p\rerea“, declar\ acesta ritos.

„A explodat
ca m\m\liga“
„Pentru c\ e un tip al dracu’“, explic\
Boureanu de ce `i place „A.G.“. „A
str`ns `n el [i la un moment dat a spus
direct ce g`ndea [i a v\zut c\ asta se cerea.“ Dan Chi[u schimb\ forma verbului [i pune totul la negativ. Iese tot t\m`iere sau, pentru
a fi `n ton, publicitate mascat\: „~l ur\sc pe A.G.
pentru c\ `n «24-FUN»
are primul editorial,
aaaa deci e primul citit.

Nu-mi place A.G. pentru c\ a reu[it s\
fac\ din mine cel mai mare buc\tar
inexistent“. Pentru Corina Dr\gotescu,
pare-se singurul jurnalist consumator
de A.G., acesta „reu[e[te s\ spun\
ceea ce g`ndim noi, dar o spune original. A fost introvertit, a observat ce
se `nt`mpl\ `n jurul lui [i la un moment dat a explodat ca m\m\liga“.
Dumitru Gorzo vede `n A.G. „un
bun actor: spune cli[ee, lucruri pe
care le [tim cu to]ii, dar o spune cu
aplomb [i r\stit“. Gorzo este convins c\ A.G. scrie mai `ngrijit dec`t
vorbe[te, dovad\ volumul proasp\t
de la Polirom.
Bogdan Ghiu a m\rturisit deschis c\ `i lipse[te acel A.G. care `i
`ntrerupea pe ascult\torii anonimi la
„Midnight Killer“, dar s-a cam s\turat
de A.G. care `i ascult\ pe politicieni.
Pentru c\ am ajuns la capitolul acesta,
Victor Ponta a reu[it s\ fie cel mai simpatic de pe lista lui A.G. El a povestit
cum l-a sf\tuit pe Adrian N\stase, [eful
lui p`n\ nu demult, s\ nu refuze invita]ia lui Gheorghe la emisiune, „pentru
c\ o s\-l `njure mult [i bine“. N\stase
l-a ascultat [i, `n consecin]\, „m-a `njurat patru ani `ncontinuu c\ l-am trimis acolo“, spune Ponta.
Acestea fiind zise, produsul
A.G. a intrat `n galantare [i `n
variant\ scris\, al\turi de varianta video, „Politic\, frate!“ [i „Am o [tire pentru
tine“, cele dou\ emisiuni prezentate de
A.G. pe Realitatea TV.
Acum cu vorbele lui
Vasile Ernu: pe vremea c`nd era la Sky
FM (Constan]a, postul de radio unde s-a

» Corina Dr\gotescu:
„Reu[e[te s\ spun\
ceea ce g`ndim noi,
dar o spune original.
A fost introvertit,
a observat ce se
`nt`mpl\ `n jurul lui
[i la un moment dat
a explodat
ca m\m\liga“.
lansat), A.G. `[i `ncepea emisiunile
spun`nd „O fac cu gura“. Acum poate
spune: „O fac [i cu gura, [i cu m`na“.
Andrei Gheorghe este cu siguran]\
unul dintre cele mai de succes produse
mass-media române[ti postdecembriste
[i chiar c\ ar fi trebuit inventat dac\ nu
ar fi existat.
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A{A TRECE
GLORIA...

Adrian Cioroianu: „Avem un Fanar `n care mai multe partide,
pe r`nd, se comport\ ca ni[te fanario]i“.

7«
special

ISTORICUL ADRIAN CIOROIANU:

„La noi, uitarea are de multe
ori un rol curativ“
Sic transit gloria... Cronica subiectiv\ a unui cincinal `n trei ani [i jum\tate
este titlul celui mai recent
volum semnat de Adrian
Cioroianu [i ap\rut `n colec]ia „Ego. Publicistic\“
a Editurii Polirom. Autorul
a fost invitat, `n urm\ cu
c`teva s\pt\m`ni, `n emisiunea „Suplimentul de
cultur\“. V\ oferim un
fragment al discu]iei.

Interviu realizat de
George Onofrei
Sic transit gloria... e un volum de
texte pe care le-a]i scris `n perioada
mandatului Adrian Nastase. S`nt doi
ani de c`nd acesta nu mai este un
personaj central `n politica româneasc\.
Cum privi]i acum aceste texte?
Cu oarecare nostalgie... Pentru c\ trimit
la anii `n care [i eu aveam poate mai
multe idealisme dec`t ast\zi. Dar a[ vrea
s\ cred c\ nu m-am `ndep\rtat foarte
mult de acel timp. Mai grav mi se pare
`ns\ faptul c\ nu ne-am `ndep\rtat foarte
mult noi ca societate de acele vremuri...
E vorba de anii 2001-2004. Cartea este
un fel de jurnal al luptelor politice de
atunci, e preponderent politic\ [i `n mare
parte s`nt texte care au v\zut lumina tiparului `n diverse ziare [i reviste din ]ar\,
mai pu]in „Dilema Veche“ – pentru c\
nu am vrut s\ amestec lucrurile.
Pun`ndu-le cap la cap [i ad\ug`nd nota]ii ale mele din vremea aceea, mi-am
dat seama c\ iese un jurnal pe care
ini]ial am vrut s\-l intitulez Noul Fanar.
Apoi m-am g`ndit c\ a[ putea, `n mod
evident, deranja oamenii din fostul PSD
sau din cel actual. Nu voiam s\ las impresia c\ vreau s\ trimit neap\rat la o
guvernare anume. Cred, mai cur`nd, c\
la noi problema e a practicilor de guvernare pe care le folosesc diverse partide.
Din p\cate, noi avem un Fanar `n care
mai multe partide, pe r`nd, se comport\
ca ni[te fanario]i. {i de asta am ajuns la
titlul final cu acea glorie care trece. S-a
v\zut foarte clar: pe Adrian N\stase, care era pe culmea valului `n 2001, acum

`l vedem la cronica neagr\ a televiziunilor, vorba unui ziarist italian.

~n argumentul pe care l-a]i scris la
acest volum afirma]i c\ nu crede]i s\
mai existe un popor care s\ uite at`t
de u[or. Crede]i c\ perioada 20002004 a fost at`t de repede uitat\?
S\ [ti]i c\ `nc\ nu mi-am schimbat imaginea [i impresia. Ast\zi, privindu-l pe
Adrian N\stase spun`nd cu mare siguran]\ c\ este un proces politic ceea ce i
se `nt`mpl\, `mi dau seama c\ mul]i români, poate preocupa]i de traiul de zi
cu zi, nu mai s`nt interesa]i de chestiuni
precum corup]ia lui Adrian N\stase sau
lustra]ia fo[tilor comuni[ti sau cur\]enia
moral\ a oamenilor politici. Românii nu
neap\rat c\ iart\, dar prefer\ s\ uite. La
noi, de multe ori, uitarea are un rol curativ, avem impresia c\ rezolv\m problema dac\ uit\m de ea. {i mul]i dintre
noi practic\m acest truc al deta[\rii de
trecut printr-o uitare voit\.

La c`t\ telenovel\ cu Prigoan\ [i Bahmu]eanu este, una cu N\stase pare
destul de neinteresant\...
S\ [ti]i c\, `ntr-adev\r, telenovelele se
inspir\ din via]a real\ [i `nc\ dramele de
amor s`nt ceva mai nevinovate dec`t
dramele politice [i despre asta `ncerc eu
s\ aduc vorba `n carte, `ncerc`nd totodat\
s\ pun `n context [i decizii bune pe care
Adrian N\stase [i guvernul s\u le-au
luat `n acea vreme.

~n prezent, s`nte]i parlamentar PNL.
O calitate pe care a]i avut-o [i `n perioada acelui „cincinal `n trei ani [i

jumate“. Publica]i acest volum acum
ca pe o r\zbunare politic\?
Nici pe departe. Cartea se opre[te `n
momentul `n care eu `mi `ncepeam
mandatul. Ultima nota]ie din volum este
din august sau septembrie 2004. Eu
aveam s\ devin senator `n luna noiembrie a acelui an. E drept c\ acum preg\tesc un jurnal politic de-a dreptul, cu
note pe care le ]in zi de zi [i poate c\
`ntr-o zi o s\-l public [i pe acesta. Dar
nu foarte repede, pentru c\, dac\ vrei s\
fii sincer, vorbe[ti inevitabil despre lucruri care pe termen mediu sau scurt
pot s\ deranjeze foarte mult. Dar am f\cut-o dintr-un fel de datorie fa]\ de con[tiin]a mea. Acest volum n-are pe cine s\
se r\zbune, pentru c\ p`n\ `n toamna lui
2004 eram [i eu, ca neparlamentar, `nc\

aproape de cercul anali[tilor politici, al
comentatorilor. Chiar dac\ devenisem
recent membru al PNL-ului, mai eram
invitat s\ comentez probleme de natur\
istoric\ sau politic\ pe la ziare, radiouri
sau televiziuni.

Urm\toarea dumneavoastr\ carte va
fi din nou una academic\?
Va fi traducerea `n limba român\ a tezei
mele de doctorat (Ce Ceausescu qui hante
les Roumains, Curtea Veche, 2005 – n.r.),
care `l are ca element central pe Nicolae
Ceau[escu [i felul `n care l-am creat ca
societate româneasc\. Este proiectul editorial pentru 2007. Ar mai fi [i un volum cu 150 de pove[ti publicate `n „Dilema Veche“ `n ultimii ani.

„Nu `mi place s\ fiu b\gat la gr\mad\“
Vreau s\ `ncheiem cu o curiozitate legat\ de finala de
la „Mari Români“, `n care a p\rut c\ aproape fiecare
dintre cei 10 care `[i sus]ineau candidatul a avut c`te
ceva cu cel\lalt. Au fost multe replici t\ioase. Cum
s-a v\zut asta din interior?
{i mie `mi pare r\u c\ s-a ajuns aici, practic n-a fost
dec`t un schimb de replici `ntre mine [i Andrei Gheorghe
plec`nd de la o generalizare a d`nsului.

A mai intervenit [i Stej\rel Olaru...
...Stej\rel Olaru, care probabil se a[tepta s\ c`[tige cu
Richard Wurmbrant [i am f\cut gre[eala s\ `i spun c\
el ar trebui s\ fie mul]umit cu locul 5, pentru c\ un
personaj totu[i necunoscut ajuns aici este unul victorios. Stej\rel m-a acuzat de necunoa[tere, lucru pe care
nu [i l-a adus aminte `n momentul `n care m-a rugat
s\ `i prefa]ez cartea de debut. Prefa]\ pe care am
scris-o, de altfel, cu pl\cere, pentru c\ eu cred c\ `n
lumea noastr\ e loc pentru to]i. Dar poate c\ ar trebui
ca fiecare s\ `nve]e s\ c`[tige nu neap\rat d`ndu-l afar\
pe cel\lalt. Practic a fost o final\ foarte tensionat\ din
punctul de vedere al acelora care [i-ar fi dorit s\ c`[ti-

ge. Din punctul \sta de vedere, am fost singurul care
nu dorea ca Ion Antonescu s\ c`[tige. Interesul meu a
fost ca, pe c`t posibil, s\-mi fac datoria de profesor, iar
nu pe aceea de avocat. Iar `n momentul `n care am acceptat s\ fac un documentar despre Antonescu, n-am
`n]eles c-ar fi vorba de a juca rolul avocatului. Pentru
c\ el, indiferent de ce crede `n mintea lui, sus]ine o
versiune. Eu nu puteam `n Universitate s\ spun una,
iar la televizor asta. S\ m\ `ntorc [i s\ le zic studen]ilor
mei: „M-a]i auzit ce-am spus asear\, dar am glumit,
era un show, nu v\ lua]i dup\ asta“.

La T`rgul de Carte Gaudeamus, Andrei Gheorghe [i
Adrian Cioroianu s-au aflat pe acela[i raft.
M\ bucur foarte mult, v-am spus c\ nu s`nt o fire conflictual\. Dar nici nu `mi place s\ fiu b\gat la gr\mad\.
{i c`nd vorbea domnul Gheorghe despre parlamentari,
care s`nt sub media de inteligen]\ a na]iei, n-aveam
de ce s\ aplaud sau s\ r`d. Nu m\ v\d `n situa]ia asta.
De asta i-am penalizat [i d`nsului tendin]a de generalizare. E ca [i cum ai spune despre to]i prezentatorii de
televiziune c\ trag iarb\ pe nas. Nu, doar unii o fac [i
asta am [i `ncercat s\-i spun.
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interviu
PE SCURT
Ce 1) roman, 2) pies\, 3) poezie,
4) film ]i-ar fi pl\cut s\ fi scris/
f\cut tu? (Altfel spus, o preferin]\
pentru fiecare.)
Lista ar fi foarte [i foarte lung\.

Ce faci c`nd nu lucrezi?
Citesc. Sau m\ chinui c\ nu pot
scrie.

Ce ar trebui s\ [tie despre Dumitru Crudu cel care va intra s\
vad\ Steaua f\r\... Mihail Sebastian?
C\ are burt\, e chel, nu e tot timpul punctual, c\ are foarte multe
neajunsuri, de multe ori gre[e[te
[i c\, desigur, s-a n\scut `n Flutura.

INTERVIU CU
DUMITRU
CRUDU

„Cei care m-au cunoscut la Bra[ov cred c\ nu au uitat c\
`n fiecare zi produceam kilograme de poezie, de aceea, a zice
c\ mai scriu poezie doar din c`nd `n c`nd este echivalent cu
a spune c\ nu mai scriu deloc.“

„Nu am scris aceas
ca s\ zdruncin iera
Interviu realizat de
Elena Vl\d\reanu

Tocmai a avut loc premiera spectacolului lui Sapdaru f\cut dup\ piesa ta. Cum
]i s-a p\rut? Vezi mont\rile la piesele tale?
Nu am v\zut chiar toate spectacolele care
s-au montat dup\ piesele mele. De exemplu, spectacolul din Camerun. Pe acesta
de la Ia[i `ns\ am ]inut s\-l v\d. Chi[in\ul este foarte aproape de acest ora[, `n
patru ore eram deja la Ateneul T\t\ra[i [i
a[teptam s\ `nceap\ reprezenta]ia. Vreau
s\ v\ spun c\, `nc\ `nainte de premier\,
spiritele se `ncinseser\ [i atmosfera era
cam `nc\rcat\, cu at`t mai mult dup\, c`nd
c`]iva spectatori mi-au repro[at deschis
c\ maculez imaginea lui Mircea Eliade
sau Emil Cioran, insist`nd prea mult asupra tinere]ii lor legionare `n detrimentul
a ceea ce-au f\cut la maturitate. Reac]ii
foarte dure au avut [i c`]iva intelectuali
de seam\ care nu mi-au iertat c\ m-am
adresat unei teme oarecum tabu. S-au
„deranjat“ [i c`]iva critici importan]i care au considerat textul meu expresia lipsei de
recuno[tin]\ fa]\ de
mon[trii sacri ai culturii române. Eu `ns\ nu
am scris aceast\ pies\
ca s\ zdruncin ierarhiile culturale existente
deja de c`teva decenii [i
acest lucru l-a `n]eles
foarte bine prozatorul Dan
Lungu, care a apreciat
mai ales `ncercarea mea
de-a descoperi omul `n
spatele scriitorului [i via]a
a[a cum era aceasta pe
vremea r\zboiului,

dincolo de propaganda de dreapta sau de
cea de st`nga.
Dar, un lucru interesant, nu toate reac]iile de respingere a textului meu au fost
proiectate [i asupra spectacolului lui Ion
Sapdaru. ~n opinia unor cronicari c\rora
nu le-a pl\cut piesa mea, `n spectacolul
s\u „exist\ c`teva elemente de regie de
mare for]\“.
Au existat `ns\ [i c`]iva critici care nu
au ie[it `ncrunta]i din sala de teatru. Unul dintre ei chiar a afirmat c\ „spectacolul purt`nd semn\tura lui Ion Sapdaru
este, din aceast\ stagiune, p`n\ acum, cel
mai reu[it «fruct» al Na]ionalului“.
C`t despre mine, ce s\ spun, e ceva de-a
dreptul incredibil c\ Ion Sapdaru mi-a
montat o pies\, dup\ ce, vreme de aproape zece ani, mi-a aruncat la co[ cam toate
textele pe care i le-am trimis.

~]i aminte[ti care a fost primul spectacol de teatru pe care l-ai v\zut? A existat teatru `n copil\ria, adolescen]a ta?
Primul spectacol l-am v\zut `n... p\dure.
Anume `ntr-o poian\ din Flutura (satul
unde m-am n\scut), pe o scen\ improvizat\, s-a jucat un spectacol dup\ Alecsandri cu care venise `n turneu Teatrul
Na]ional din B\l]i. Ceea ce acum ar putea
s\ par\ o chestie avangardist\ actorii o receptau altfel `n acea perioad\, nu `ns\ [i
noi, spectatorii, urca]i `n copaci pentru a
vedea mai bine ce fac comedienii. Acel
spectacol a fost un [oc pentru mine. Spectacolul s-a terminat c`nd s-a l\sat `ntunericul. Dup\ ce-au plecat actorii, am
r\mas cu o nostalgie dup\ teatru de care,
iat\, nu am sc\pat nici ast\zi, nici m\car
acum.
Apoi au fost spectacolele radiofonice române[ti pe care le ascultam plimb`ndu-m\
singur prin via nesf`r[it\ de pe dealurile
pustii din jurul Fluturei. Era var\, iar eu
eram singur pe o distan]\ de c`]iva kilometri [i ascultam teatru radiofonic la un
radiou pe care-l ]ineam lipit de ureche.
Mai eram abonat la c`teva reviste de teatru [i de dramaturgie pe care le citeam cu
sufletul la gur\. Nu [tiu de ce, dar `mi
pl\ceau foarte tare.

~nainte de a `ncepe s\ scrii teatru ai
avut alte tangen]e cu teatrul (trupa
[colii, chestii de-astea)?
Am avut tangen]e. Primele mele `ncerc\ri
literare au fost `n domeniul dramaturgiei.
Le-am abandonat `ns\ repede, dup\
ce-am fost desfiin]at de c`]iva colegi cu un
spirit critic destul de t\ios. Am mai `ncercat s\ `nfiin]ez [i o trup\ a [colii, cu
care am jucat un spectacol. Dar mai mult
n-a ]inut.
~n rest, `mi pl\cea foarte tare s\ citesc
dramaturgie, mai mult chiar dec`t poezie
sau proz\.
Am v\zut, `n adolescen]\, un spectacol de Beckett (la Teatrul Luceaf\rul, `n
regia lui Petru Vutc\r\u [i Mihai Fusu)
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care pur [i simplu m-a fascinat, un sentiment pe care acest spectacol nu mi l-a
mai provocat dup\ destr\marea Uniunii
Sovietice. Am impresia c\ Beckett, dar [i
Ionesco au o mai mare relevan]\ `n ni[te
societ\]i de tip totalitar dec`t `n cele libere, de[i, culmea, ei nu au creat `ntre zidurile reci ale `nchisorii. Dar p\rerea mea
este c\ ei aveau `n vedere `n textele lor
anume o lume `nchis\, z\vor`t\, care st\
sub semnul pierderii valorii. De aceea,
m\ [i zguduise atunci spectacolul lui
Petru Vutc\r\u [i Mihai Fusu pe care l-am
v\zut de vreo 15 ori.
Tot `n acea perioad\, m-a bulversat [i
spectacolul La Vene]ia e cu totul altfel `n
care juca Ion Sapdaru. Cine ar fi crezut
atunci c\, peste foarte mul]i ani, Ion va
monta o pies\ de-a mea?

E[ti considerat un poet fracturist, asta
pentru c\ ai inventat fracturismul `mpreun\ cu Marius Ianu[, dar [i pentru
c\ poezia ta se `nscrie `n limitele acestei
„teorii“. Ce fel de dramaturg e[ti? Ai
luat cu tine fracturismul `n dramaturgie? Dac\ nu, de ce? Dac\ da, care ar
fi reprezent\rile acestui curent `n teatru?
Volumul de poezie poooooooooate este
un experiment. L-am scris pentru a demonstra c\ metoda fracturist\ poate fi
viabil\. Punctul de plecare al poeziilor
despre care vorbesc este deci unul teoretic. Ca s\ v\ da]i seama despre ce vorbesc, am s\ v\ amintesc una dintre ideile
fracturiste, cea legat\ de raportul dintre
obiectul descris [i cel care-l descrie: important nu este s\ poveste[ti c\ afar\
plou\, pentru c\ [i ieri a plouat [i alalt\ieri [i acum o sut\ de ani, pentru c\
plou\ [i `n Germania, Rusia, Norvegia
sau Mongolia, pentru c\ [i acolo s`nt
poe]i care vorbesc despre ploaie, [i a-

tunci apare o `ntrebare fireasc\: ce pot s\
aduc eu nou descriind ploaia? Ideea mea
este c\ po]i spune ceva nou doar
deplas`nd accentele de pe descrierea obiectului, `n cazul de fa]\ ploaia, pe reac]iile
pe care ]i le poate provoca acest fenomen.
Dup\ mine, descrierea ploii nu poate avea
vreo valoare `n sine, s`nt relevante doar
reac]iile pe care ]i le declan[eaz\. Numai
aceste reac]ii s`nt unice [i irepetabile.
Numai aceste reac]ii pot fi personale. Numai ele m-ar putea diferen]ia de al]i alc\tuitori de stihuri din Republica Moldova, România, Fran]a sau Belarus. Aceea[i
poveste e [i cu descrierea unei furtuni, a
forfotului de pe strad\ sau a norilor care
plutesc pe cer. Aceea[i poveste este [i cu
descrierea realului, cotidianului sau a
propriei tale biografii. Po]i aduce ceva
nou atunci c`nd vei scruta toate aceste lucruri din perspectiva reac]iilor tale spontane. Nu e relevant\ descrierea unui accident rutier, reproducerea acestuia am\nunt cu am\nunt, ci doar surprinderea
reac]iilor pe care le po]i avea `n acel moment. Rezum`nd, a[ putea spune c\ obiectul poate avea vreo valoare doar `n
m\sura `n care va na[te `n mine anumite
reac]ii.
poooooooooate este ilustrarea acestei
teze. Reprezint\ o `ncercare de-a descompune obiectul `n miile de senza]ii din
care se compune. Numai a[a pot surprinde
o diferen]\ `ntre o durere de din]i [i o durere pe care care o poate provoca `n mine desp\r]irea de o fat\ pe care o iubeam
la nebunie.
Am scris poooooooooate `ntr-o perioad\ `n care poezia cotidianului [i biograficului era `n mare vog\. Am scris acele poezii, singurele poezii fracturiste ale
mele, pentru a-mi descoperi [i impune individualitatea.
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„E ceva de-a dreptul incredibil c\ Ion Sapdaru a montat
o pies\ de-a mea, dup\ ce, vreme de aproape zece ani,
mi-a aruncat la co[ cam toate textele pe care i le-am trimis.“
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„S`nt influen]at de to]i
scriitorii care scriu bine“
Steaua f\r\... Mihail Sebastian se intituleaz\ piesa care tocmai a fost montat\ la
Ia[i. Ai avut [i o pies\ cu Alexandru Su]]o, iar Dumitru Crudu a fost personaj
`ntr-un alt text al t\u. De ce iei personaje [i nu inventezi personaje?
Alexandru Su]]o a fost un domnitor valah care murise `n 1821 [i c`tva timp nimeni
nu a [tiut nimic despre asta. Toat\ lumea credea c\ e `n via]\, de[i realitatea era
complet alta. C`nd am g\sit acest am\nunt `ntr-o cronic\ istoric\ mi-am dat seama c\ anume plec`nd de la acest personaj [i de la aceast\ situa]ie pot spune ceva
important, dup\ mine, despre istoria noastr\, dar [i despre societatea contemporan\. La fel s-a `nt`mplat [i cu Sebastian. Prin prisma acestor personaje, iar galeria
lor este mai mare, `ncerc s\ vorbesc despre societate plas`ndu-m\ chiar `n interiorul ei.
~ntr-adev\r, Dumitru Crudu este un personaj `n piesele mele, dar este mereu un
personaj caricatural, ironizat [i ridicol.

Cu ce te-a atras Mihail Sebastian dac\ ai scris o pies\ despre el?

Sigur c\ `n teatru am luat cu mine aceast\ nevoie uria[\ de reac]ie. Dar am
dublat-o [i cu nevoia de atitudini. E important s\ reac]ionezi la ceea ce se `nt`mpl\ `n societate, `n jur, `n cotidian, `n
realitate, cu mine, cu noi, `n noi. E bine
s\ avem reac]ii.
Echivalentul fracturismului `n teatru
ar fi revenirea la social. Spunea undeva
Alexandru Mu[ina c\ e timpul s\ ne solidariz\m cu publicul pentru care scriem.
{i eu s`nt de acord. A venit vremea unui
teatru social: problemele spectatorilor/
cititorilor [i ale celui care scrie sau face
regie ar trebui s\ se `nt`lneasc\, s\ fie comune, s\ fie acelea[i. P`n\ acum, am tr\it
mereu cu senza]ia c\ cei doi, creatorul [i
consumatorul, apar]in unor lumi diferite
`ntre care nu exist\ vase comunicante. E
fals. E o prejudecat\ modern\ c\ cel care
scrie ar trebui s\-[i dispre]uiasc\ publicul, vorba lui A.M. Nu. Eu consider c\ anume asta vrea s\ fac\ fracturismul `n teatru: s\ se solidarizeze cu publicul [i s\ ia
atitudine fa]\ de ceea ce se `nt`mpl\ `n
societate. Din acest punct de vedere, eu
cred c\ a cam trecut vremea Exerci]iilor
de stil ale lui Queneau [i influen]elor uria[e pe care acesta le-a avut asupra literaturii române [i a venit vremea unui teatru reactiv. Cam a[a ar ar\ta, simplificat
mult, fracturismul `n teatru.

Ce po]i face `n poezie [i ce nu po]i `n
teatru?
~n poezia pe care am scris-o am vorbit mai
degrab\ despre un eu evanescent, proiectat `ntr-o lume `n declin, iar `n teatru
`ncerc s\ reac]ionez la transform\rile din
societate [i la schimb\rile care au loc cu
omul contemporan.

Mai scrii poezie? Dac\ da, c`nd? Dac\
nu, de ce?
Mai scriu poezie doar ocazional, adic\
foarte rar. Cei care m-au cunoscut la
Bra[ov cred c\ nu au uitat c\ `n fiecare zi
produceam kilograme de poezie, de aceea, a zice c\ mai scriu poezie doar din c`nd
`n c`nd este echivalent cu a spune c\ nu
mai scriu deloc. Insist asupra acestui aspect deoarece consider c\ a scrie zilnic, a
scrie mereu este un act de profesionalism.
Meseria cere efort permanent, meseria
f\r\ travaliu [i transpira]ie este de ne`nchipuit.
Am abandonat poezia `n momentul `n
care am ajuns `n strad\, atunci c`nd am
r\mas f\r\ serviciu [i gazd\, [i atunci m-am
apucat de dramaturgie. Poezia `mi ad`ncea abisurile psihice, iar dramaturgia m-a
ajutat s\ ies din ele.
Cu toate acestea, am publicat poooooooooate `n 2004, iar `n 2003, o reeditare a Falsului dimitrie crudu. Cu toate c\ nu
mai scriu poezie, mai am `n sertare c`teva
manuscrise de poezie. Sper s\ le public la
un moment dat. Titlul unuia dintre ele e
AKVIKA.
Poezia m\ tenteaz\, f\r\ doar [i poate.
Multe dintre personajele din teatrul meu
s`nt poe]i. Chiar [i poetul Dumitru Crudu e un personaj `n piesele mele. Foarte
rar mai scriu poezie direct pe foaie, dar
de poezie nu am sc\pat. S`nt clipe `n care „scriu“ poezie `n g`nd, merg`nd cu autobuzul sau st`nd la coad\ `n magazin.
Cred c\ voi reveni la un moment dat la
poezie, dar pentru asta ar trebui s\ se mai
produc\ un [oc cum fusese pe timpuri
cel de la Bra[ov. ~n orice clip\ m-a[ putea
a[eza la masa de scris [i s\ m\ ridic de
acolo av`nd gata un nou manuscris, nu
vreau s\ fac asta `ns\ pentru c\ nu vreau

M-a [ocat jurnalul s\u. P`n\ a-l citi, aveam o imagine angelic\ despre cel care a
scris Steaua f\r\ nume. Brusc `ns\ am `n]eles c\ omul Sebastian era cu mult mai
profund dec`t mi-am putut imagina [i dec`t era `n ochii istoricilor literari de atunci
sau de mai t`rziu. El a fost un om al istoriei, vorba unui scriitor englez, `ntr-o m\sur\
cu mult mai mare dec`t fusese Nae Ionesco, Eliade sau Cioran. A fost cu adev\rat un
om al timpului s\u. Pentru a afla ce s-a `nt`mplat cu [i `n acea epoc\, trebuie s\-l
cuno[ti [i s\-l `n]elegi pe Sebastian pentru c\ Mihail Sebastian este un personaj
emblematic pentru acele vremuri. Acest lucru l-au `n]eles mai mul]i dramaturgi din
România [i din str\in\tate. Nu `nt`mpl\tor jurnalul lui Sebastian a devenit o surs\
de inspira]ie. La ora asta, s-au scris deja cinci piese unde jurnalul s\u e dramatizat
sau e doar un punct de plecare. Unii autori dramatici au fost fascina]i de istoria piesei Steaua f\r\ nume care a putut fi jucat\ doar dup\ ce a fost semnat\ cu un nume
str\in. Al]ii, de calvarul pe care l-a tr\it Sebastian.
~n textul meu am c\utat s\ radiografiez [i s\ combin scrierea celebrei piese cu
cea a jurnalului pentru a-l descoperi, `n cele din urm\, pe omul Sebastian.

}i-ar fi pl\cut s\ fi tr\it `n interbelic? Cu ce crezi c\ te-ai fi ocupat: prozator, poet
avangardist sau gazetar?
Nu mi-ar fi pl\cut s\ tr\iesc `n interbelic, pentru c\ nu s`nt `nnebunit dup\ acele
vremuri [i ceea ce se `nt`mpla atunci. A[ putea spune chiar c\ detest spiritual [i timpul interbelic. Asta nu `nseamn\ c\ prefer perioada comunist\. Mai degrab\ `mi
plac vremurile de ast\zi.

De cine e[ti sau te sim]i influen]at?
S`nt influen]at de to]i scriitorii care scriu bine. Dar mai ales de c`]iva prieteni de-ai
mei care scriu literatur\ [i care s`nt foarte diferi]i: Ciprian {iulea, Vasile Ernu, Mihai
Vakulovski, Iulian Ciocan, Marius Ianu[, dar [i de c`]iva scriitori mai `n v`rst\ ca Alexandru Mu[ina, Gheorghe Cr\ciun sau Marian Popescu.

E[ti [i jurnalist, colaborezi cu Europa Liber\. Te ajut\ presa la scris? Cum?
Am `nv\]at la Europa Liber\ c\ po]i spune ceva esen]ial [i f\r\ a face partizanat politic sau cultural. Aceast\ echidistan]\ `ncerc s-o iau [i `n literatur\.

s\ fiu pur [i simplu un tip care ]ine cu
orice pre] s\ fie prezent `n fiecare an la
t`rgurile de carte cu un nou volum.
Eu cred c\ poezia adev\rat\ se scrie
dintr-o necesitate. Eu am scris-o at`t timp
c`t sim]eam o nevoie imperioas\ de-a
spune ceva despre mine [i despre lumea
`n care tr\iam. Acum simt c\ nu am ce s\
spun `n poezie. Dar poate peste un an

sau doi voi avea. Cine [tie. Totodat\,
vreau s\ spun c\ nu a[ fi ajuns niciodat\
dramaturg, dac\ nu a[ fi fost mai `nt`i
poet.
{i eu cred, la fel ca nu [tiu ce scriitor
de dinaintea mea, c\ esen]a literaturii este poezia. Deci e [i esen]a teatrului. Din
acest punct de vedere, nu am abandonat
nici pentru o clip\ poezia.
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» A venit vremea unui

teatru social: problemele spectatorilor/
cititorilor [i ale celui
care scrie sau face
regie ar trebui s\ se
`nt`lneasc\, s\ fie comune, s\ fie acelea[i.

» Primele mele

`ncerc\ri literare au
fost `n domeniul dramaturgiei. Le-am
abandonat `ns\ repede, dup\ ce-am fost
desfiin]at de c`]iva
colegi cu un spirit
critic destul de t\ios.
Am mai `ncercat s\
`nfiin]ez [i o trup\ a
[colii, cu care am jucat un spectacol. Dar
mai mult n-a ]inut.
~n rest, `mi pl\cea
foarte tare s\ citesc
dramaturgie, mai
mult chiar dec`t poezie sau proz\.

REPERE

» N. 1967, satul Flutura,
jude]ul Ungheni,
Republica Moldova.

» Este unul dintre cei

mai importan]i poe]i
[i dramaturgi de
ast\zi.

» A ini]iat `n anul 1999,

`mpreun\ cu Marius
Ianu[, un nou curent
literar, fracturismul,
lansat printr-un manifest publicat `n revistele „Paralela 45“ [i
„Vatra“.

» C`[tig\tor al Concur-

sului de dramaturgie
„Cea mai bun\ pies\
româneasc\ a anului“,
organizat de Uniunea
Teatral\ din România
(UNITER) [i de
Funda]ia Principesa
Margareta a României, edi]ia 2003.
www.supliment.polirom.ro
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FURNICILE
VINETE

Au impulsuri violente, s`nt gata oric`nd s\ invadeze Bucure[tiul,
iar ]inutul lor unde extrag sare din min\ se nume[te Petrila.

Micul Teodosie [i nenea Autorul
~ncep [i eu aceast\
cronic\ cu precizarea
(inevitabil\!) c\ Teodosie
cel Mic este o poveste,
dar nu una pentru copii.
~ncepi s\-]i dai seama de
acest lucru dup\ ce,
`naint`nd (cam greu)
vreo 100 de pagini `n
carte, dai de cuv`ntul
„bordel“ [i `]i vine s\
`nchizi cartea cu ru[ine
pentru cititorul ideal al
paginilor de p`n\ acum,
tu `nsu]i la zece ani,
mare amator de d’artagnani [i român-gruegrozovani, care `n acest
punct ar [ov\i, necunosc`nd termenul. ~]i dai
seama c\ e un semnal pe
care autorul `l lanseaz\
disperat, ca s\ nu ratezi
chiar cu totul sensul celor scrise de el. Cititorul
„profesionist“ `[i intr\
`napoi `n drepturi, privind vigilent `n st`nga
[i-n dreapta, atent la
orice iscoad\, la orice
semn suspect. Atmosfera
militar\ din a doua parte
a c\r]ii ]i se transmite [i
]ie. Cu casca pe cap,
`naintezi ascuns printre
jaloanele fixate de autor
pe teritoriul pove[tii.

Doris Mironescu
O trecere `n revist\ a trupelor, mai `nt`i.
Teodosie cel Mic este prin]ul mo[tenitor
al unui vast regat, cuprinz`nd domenii
cu nume luate din realitate (Bucure[ti,
Petrila, Filia[i) [i altele scoase direct
din poveste (Valea C\percilor, C\p[un\ria, Lacul Rece).

Minor fiind [i f\r\ p\rin]i, el e crescut
de un tutore, Pisic`inele Gavril, `n Re[edin]a din Valea C\percilor, de unde face incursiuni al\turi de Fantoma prietenoas\ Otilia pe domeniile `nvecinate, la
Bufni]a Kaliopi [i la Minotaurul Samoil,
rivali `ndr\gosti]i unul de altul f\r\
s\ [tie. Totul pare s\ comploteze pentru fericirea regatului: Pisic`i-

nele este un tutore grijuliu, simpatic [i
cu autoritate, `n stare s\ apere regatul de
caraghio[ii uneltitori din Ottoburg sau
de pe[tii din Lacul Rece. Estimp, misterioase schimburi de scrisori au loc la
sf`r[itul fiec\rui capitol `ntre mai mul]i
uneltitori care transport\ arme [i vorbesc de libertate [i fr\]ietate, ca `n orice
societate secret\ de secol nou\sprezece
care se respect\. E o conspira]ie a furnicilor, se pare, dar care furnici? Pentru c\
ele s`nt de dou\ soiuri cu temperamente
foarte diferite: Vinete [i Verzi.
Un conflict, ba chiar un r\zboi se va
declan[a `ntre sus]in\torii lui Teodosie,
`n frunte cu Pisic`inele, [i rebelii din
Ottoburg [i Petrila, al\turi de pe[tii din
Lacul Rece. R\piri la cofet\ria „L\m`i]a“,
evad\ri spectaculoase, tr\d\ri r\sun\toare, sabotaje [i r\sturn\ri de situa]ie
au loc `ntr-o veselie, f\r\ ca vreo umbr\
s\ amenin]e confortul cititorului, preg\tit s\ vad\ din nou binele triumf`nd asupra r\ului (m\car aici, nu?). Autorul
se d\ peste cap s\ `[i asigure lectorul de
bunele sale inten]ii, ba chiar, la un moment dat (pagina 164), `l anun]\ c\ va
`nlocui o descriere am\nun]it\ a unor
instrumente de tortur\ cu o povestioar\
„pentru cei mici“ cu un g`nd\cel zbur\tor (g`nd\celul, ce-i drept, sf`r[e[te `n
ciocul unei p\s\ri). ~ns\ situa]ia se d\
peste cap, ve[tile proaste curg r`u, a[a
`nc`t cititorul `[i abandoneaz\ `n cele
din urm\ speran]ele c\ va avea un final
de lectur\ fericit. Un general tr\d\tor se
sinucide `n fa]a trupelor, Fr\]ietatea secret\ este nimicit\, bufni]a Kaliopi `[i
pierde un ochi `n b\t\lie, Minotaurul
Samoil moare, chiar [i Pisic`inele este ciop`r]it de s\biu]ele pe[tilor [i furnicilor
Vinete pe c`nd ap\ra Zidul [i pe bucure[teni de invazia celor r\i. Noroc de apari]ia Marelui Monstrule], un balaur
nefericit, pe care Teodosie l-a ajutat, cu
bun\tatea-i de Harap Alb care se ignor\,
s\-[i recapete m\re]ia. Monstrule]ul va

p`rjoli c`mpul de b\t\lie cu fl\c\ri la
care ai vrea [i tu, cititor animat de fire[ti
porniri justi]iare, s\-]i aduci contribu]ia.

Elevul Dumas
dintr-a [aptea
Pe l`ng\ aceast\ poveste pentru copii
`mb\tr`ni]i f\r\ veste, cumva juxtapuse
ei, se mai afl\ o serie `ntreag\ de detalii
care te trezesc la „realitate“, te oblig\ s\
iei act de existen]a textului literar ca atare. Ochiul t\u face naveta `ntre poveste
[i „textul literar“, pe de o parte adormit
de lini[titoarele scene de basm, pe de
alta treaz, vigilent, st`rnit de o sum\ `ntreag\ de am\nunte care te scot din poveste, te oblig\ s-o re`ncadrezi, s-o reconsideri.
Generalul C\ciulata, un Bucure[tean,
vorbe[te cu „d\“ [i „p\“. ~n schimb
Otto, neam] autentic, folose[te `n scris
un idiom ciudat care sun\ astfel: „Stau
pe Malul din nord al Lakului Rece [i Valurile lui de-akum s\rate chiar l`ng\ Picioarele mele `n Kaden]\ se izbesc“, plas`nd verbele `n pozi]ie ultim\ [i majuscul`nd substantivele. Furnicile din societatea secret\ au nume grece[ti precum
Ianis, Iorgos, Leonida, Epaminonda sau
Herodot, „cel mai drept [i mai viteaz
dintre noi“. Minotaurul Samoil are o ciuperc\rie pe care [i-a aranjat-o `n form\
de labirint. Furnicile Vinete au impulsuri violente, s`nt gata oric`nd s\ invadeze Bucure[tiul, iar ]inutul lor unde
extrag sare din min\ se nume[te Petrila.
{i ar mai fi [i altele...
Povestea, plictisitor de limpede la
`nceput, devine tulbure, ironic\, metaliterar\ pe parcurs. ~ntr-un moment de
maxim\ tensiune, cu sufletul la gur\ (va
reu[i oare Pisic`inele s\ evadeze?), eroii
`ncep s\-[i dea cu p\rerea despre felul
`n care s`nt ei folosi]i de c\tre autor:
„Dac\ acest roman ar fi fost bine scris,
cu ceva mai mult\ grij\ pentru detalii [i

» Pe l`ng\ aceast\ poveste pentru copii
`mb\tr`ni]i f\r\ veste, cumva juxtapuse ei,
se mai afl\ o serie `ntreag\ de detalii care te
trezesc la „realitate“, te oblig\ s\ iei act de
existen]a textului literar ca atare.

SEMNAL
Jaroslav Pelikan, Tradi]ia cre[tin\. O istorie a dezvolt\rii doctrinei. Volumul al IV-lea:
Reformarea Bisericii [i a dogmei (1300-1700), traducere [i note de Silvia Palade [i
Mihai-Silviu Chiril\, Hors collection, Editura Polirom, 448 de pagini, 39.95 RON

Reformarea Bisericii apusene s-a desf\[urat pe durata mai multor secole, `ntre anii 1300 [i 1700.
Teologia lui Martin Luther a fost doar punctul culminant al unui proces `nceput anterior prin
Hus [i Wycliffe, care au expus opinii diferite de `nv\]\tura oficial\ a Bisericii. Reforma a pus
`n discu]ie `nse[i fundamentele Bisericii cre[tine: unitatea, sfin]enia [i apostolicitatea Bisericii,
raportul dintre autoritatea bisericeasc\ [i centralitatea Scripturii, cel dintre preo]ia universal\
[i cea sacramental\, realitatea prezen]ei `n Euharistie. Acestea s`nt [i principalele teme tratate
de volumul al patrulea al Tradi]iei cre[tine, `n care Jaroslav Pelikan prezint\ cauzele [i, mai
ales, efectele Reformei. Consecvent principiului abord\rii cronologice a dezvolt\rii doctrinei,
autorul urm\re[te evolu]ia teologiei apusene de la un consens patristic fundamentat pe doctrina lui Augustin la o diversitate care se revendic\ `n multe dintre aspectele sale, `n mod ironic,
tot de la g`ndirea augustinian\, av`nd `n centru ideea c\ Scriptura e singura surs\ a revela]iei
[i c\ ea `i vorbe[te nemijlocit fiec\rui credincios `n parte.
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Ada Milea, Quijote (con]ine CD), „Hors collection“,
Editura Polirom, 176 de pagini, 49.95 RON

Versurile, care au stat la baza spectacolului lansat
`n vara lui 2005 [i cu care autoarea a realizat un turneu prin ]ar\, „repovestesc“ Don Quijote de la Mancha
`ntr-o manier\ original\. Volumul are nou\sprezece „capitole“, cuprinz`nd `nt`mpl\rile prin care trec
Don Quijote [i Sancho Panza, speran]ele [i am\girile celor doi, porni]i `n c\utarea insulei din vis,
care „a[teapt\ s\ fie numai a lor“. O poveste plin\ de
iubire [i putere, o comedie a singur\t\]ii, o poezie
despre lupta cu morile de v`nt, un basm modern
ce p\streaz\ povestea veche, dar re`ncarc\ metaforic
personajele [i ne ofer\ noi parabole spre interpretare
[i medita]ie.

www.supliment.polirom.ro
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Cartea spune o poveste `n singurul mod posibil la `nceputul
mileniului trei: ironic, postmodern, cu pusee de naivitate
sabotate de c\tre deconstructorul nemilos al pove[tii.

TEODOSIE
CEL MIC

ceva mai pu]ine preten]ii experimentale, scena evad\rii mele ar fi ar\tat cam
a[a“. Dar nici nu apuc\m s\ ne mir\m
cum se cuvine de brusche]ea `ntreruperii, c\ un alt personaj ne l\mure[te,
lu`nd practic `n r`s `ntregul joc metaliterar: „Tocmai `n asta const\ toat\ arta
scrisului – trebuie s\ st`rne[ti curiozitatea [i s\ [tii s\ o prelunge[ti“. Nu e singurul exemplu de prezen]\ a „transcenden]ei textuale“. Autorul `ncepe
s\-[i citeze sursele, folosindu-se `n acest
sens de curiozit\]ile livre[ti ale lui Teodosie. ~n biblioteca Monstrule]ului se
g\sesc ciudate bucoavne: „Elevul Dumas dintr-a [aptea“, „Animale la p`nd\
de Breban“, „Elogiul nebuniei de Erasmus din Amsterdam“, „Matei C\linescu
de Radu Petrescu“, „Emile Zola, Jacuzzi“
[i mai ales „Edgar Allan Papu – Voi fi
precursorul literaturii fantastice“!
Lunga istorisire, f\r\ prea mare leg\tur\ cu contextul, a furnicii care `l conduce pe micul Teodosie la pe[tera Marelui Monstrule] este un prilej pentru a
cita ironic din Stendhal. Drumul prin
c`mpie este at`t de monoton, ca [i cum
ai purta o oglind\ de-a lungul drumului, iar una dintre laturile acestuia s-ar
oglindi `n cealalt\. Bine`n]eles, exist\ [i
un loc unde personajul str\punge perdeaua fic]iunii, aproape ating`ndu-[i
Autorul. Teodosie se strecoar\ `ntr-o camer\ unde, `ntr-un calculator, g\se[te
fi[ierele con]in`nd povestea lui [i a prietenilor s\i [i are ocazia s\ citeasc\ ce s-a
mai `nt`mplat cu ace[tia. Acest lucru `l
decide la ac]iune, astfel c\ vom avea un
final (m\car pe jum\tate) fericit.

CREPUSCULUL CIVIL DE DIMINEA}|
Emil BRUMARU

Locurile dragi (2)

Scrisori c\tre editor
Dac\ mai exist\ vreo `ndoial\ de caracterul postmodern al scrierii, autorul o
spulber\ eficient atunci c`nd, pe la mijlocul c\r]ii, se apuc\ s\ trimit\ scrisori
c\tre editor `n care `i solicit\ prelungirea
perioadei de predare a manuscrisului ca
s\ poat\ g\si un final mai satisf\c\tor:
„sper c\ am demonstrat, `n aceste c`teva
r`nduri, c\ problemele pe care le am s`nt
serioase, la fel de serioase ca oricare altele, [i c\ merit\ aten]ia mea m\rit\. [...]
Inten]ionez s\ plec cu familia l`ng\ Curtea de Arge[, unde se afl\ un mic loc fermec\tor, numai bun pentru planurile
mele. Acolo, `ntr-o camer\ izolat\ [...]
voi sta timp de paisprezece zile cufundat `n g`nduri [i voi ie[i `n cele din urm\
la liman. Dac\ va ninge din nou, voi
profita poate de `mprejurare [i m\ voi
da cu sania“. ~i va fi acordat editorul r\-

printre r`nduri

» R\zvan R\dulescu, Teodosie cel Mic, colec]ia
„Ego. Proz\“, Editura Polirom, 2006

gazul necesar scriitorului? Probabil c\
da, pentru c\ Teodosie sf`r[e[te (destul
de) bine: to]i mor, `n afara prin]ului mo[tenitor, a bufni]ei [i a unei fantome prietenoase, oricum imposibil de lezat `n
r\zboi. Scena final\ este o procesiune
bucure[tean\ `nchinat\ lui Teodosie,
salvatorul ora[ului, care paradeaz\ cu
trupa sa descompletat\ de r\zboi prin
centru [i `[i contempl\ statuia de bronz,
c\lare pe Marele Monstrule]. Eventual,
momentul marcheaz\ atingerea matu-

rit\]ii de c\tre copil, preg\tit de-acum s\
domneasc\ peste teritoriul eliberat.
Teodosie cel Mic spune o poveste `n
singurul mod posibil la `nceputul mileniului trei: ironic, postmodern, cu pusee de naivitate sabotate de c\tre deconstructorul nemilos al pove[tii. Cititorul
trebuie s\ intre bine antrenat `n text, altfel risc\ s\ piard\ cel pu]in una dintre
pistele posibile ale lecturii. Cartea lui
R\zvan R\dulescu este una `ntru totul
delectabil\, `ns\ nu [i odihnitoare...

La etajul cinci: privesc din pat, `n
picioare, direct `n clopotni]a bisericii, la toac\, `l [i v\d pe cel ce
bate cu cioc\nelele de lemn
`ntr-o sc`ndur\, le abandoneaz\,
trage ni[te clopote bombate diferit, fiecare cu sunetul lui... M\
simt bine c`nd bate toaca; a[
`nregistra-o dac\ a[ avea cu ce...
Din „camera cu computere“ am
scos patul Tamarei [i am f\cut o
bibliotec\ pe doi pere]i, de sus
p`n\ jos... dar mai am teancuri pe
podele, `nc\ nearanjate... m\ sufoc\... un perete e doar din geamuri, d\ `n balcon... al patrulea
perete e acoperit de dulapul pe
care-l am de la bunica dup\
mam\, un dulap spa]ios, plin de
rochii [i pardesie, cu o oglind\ pe
care-o iubit\ rujat\ voluptuos [i-a
[tampilat, orizontal [i vertical,
gura c\rnoas\, `ntredeschis\... am
fost `ndr\gostit lulea de d`nsa... o
lunganc\... m\ z\p\ceau sf`rcurile
ei, erau groase [i aveau vreo trei
centimetri c`nd le dam o sf`rl\ [i
deveneau erectile... cred c\ la un
moment dat m-a iubit [i ea...
ne-am crestat degetele cu o lam\
Astor [i ne-am supt s`ngele unul
altuia... b\nuiesc c\ a[a ar fi procedat [i Tom Sawyer! Oricum, am
r\mas, prin metoda ni]el vampiric\, uni]i pe vecie... cred... Tot
pe peretele \sta mai e un alt
dul\pior, [i d`nsul plin de c\r]i [i
lenjerie intim\... am at`rnat de
m`nerul unui sertar o hart\ a lumii, un planiglob, ca s\ urm\resc
evenimentele interna]ionale...
r\zboaiele... s\ fixez epicentrul
cutremurelor, al valurilor bezmetice, fantasmagorice, mortale... sau
taifunurile cu nume feminine... {i
merg`nd pe str\zile `nguste, `n
pant\, pietruite, cu cur]i largi de
o parte [i alta, pe la periferia
ora[ului, toamna, singur, descopeream obiecte ciudate, p\r\site,
suferind teribil... le culegeam, le

aduceam la mine, se instituia un
soi de „leg\turi primejdioase“
`ntre mine [i ele... Am tr\it mult
timp cu o bil\ de filde[, g\lbuie,
s\lt\rea]\, vioaie, elastic\... o
aveam de pe la vreo 5 ani, mi-o
d\ruise o rud\ care ]inea o cafenea cu biliard `n Curtea de Arge[... acum l`nceze[te pe marginea televizorului, e disperat\,
caut\ alt\ fiin]\ drag\... sau bustul lui Goethe, cu o p\l\rie
neagr\, cu borurile largi, `mpletite din paie, de dam\... cer[it\
c`ndva de Mulatra, o „imbecil\“
delicioas\... cu fundul moale [i
plin de vergeturi, dezv\luind pe
osul sacrum un tatuaj african, o
masc\ r`njit\ hidos... Mulatra povestea r`z`nd c\ [i-a f\cut-o ca s\
sperie b\rba]ii... [tii, zicea, acele
mici m`r[\vii dulci... Sau biroul
din camera `n care dorm, adus de
la o asistent\ de francez\... mi-l
v`nduse ieftin... l-am c\rat prin
tot ora[ul `mpreun\ cu tat\l meu,
`ntr-un amurg... Dar c`te nu s`nt
de `nsemnat! Prin clasa a patra [i
a cincea am stat `ntr-o cas\
veche, pe Socola, aproape de barier\, sub poalele Cet\]uiei... La
[coal\ m\ a[ezase `nv\]\torul `n
banca `nt`i... nu era catedr\, ci o
m\su]\ foarte apropiat\... m\
b\gam sub banc\, m\ f\ceam c\
vreau s\ caut creionul sc\pat... [i
contemplam n\ucit de emo]ie
cracii profesoarei de limba rus\, o
georgianc\ brunet\, `nalt\, frumoas\... c`nd era la menstrua]ie
mirosea fermec\tor... Casa avea
curte, tata construise [i un grajd
pentru Lunaea, vaca adus\ de la
Belce[ti... Fascinant\ era `ns\ o
camer\ goal\, mai mult magazie,
cu fel de fel de calabal`curi
`ntr-`nsa, aruncate la voia
`nt`mpl\rii, unde se prepara [i
m`ncarea de c\tre o servitoare cu
picioarele foarte albe, Maria...
Maria...

SEMNAL
John Kennedy Toole, Biblia de neon, traducere din limba englez\ de
Cristian Neagoe, colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 232 de pagini,
18.95 RON

Romanul Biblia de neon, publicat `n 1989, a fost scris cu 35 de ani `n urm\, Toole
nedorind niciodat\ s\-l `ncredin]eze public\rii. Scris\ la v`rsta de numai 16 ani, `ntr-un
stil mai re]inut [i mai melancolic dec`t acela al operei care l-a consacrat postum pe
Toole, Biblia de neon este povestea maturiz\rii unui b\iat dintr-un or\[el din Mississippi. David tr\ie[te `mpreun\ cu mama sa, care nu [i-a revenit niciodat\ de pe
urma mor]ii tat\lui lui David `n cel de-al Doilea R\zboi Mondial, [i cu m\tu[a Mae,
o fost\ c`nt\rea]\ de bar, pe care t`rgul o prive[te cu ochi r\i, b\nuind-o de moravuri u[oare. Urm\rindu-i pe cei din jur cu un ochi atent [i sensibil la detalii, David
devine tot mai con[tient de bigotismul [i prejudec\]ile lor rigide [i simte nevoia de
a se ap\ra [i izola de lume. Romanul reu[e[te s\ comunice o emo]ie autentic\,
`ntr-un stil simplu [i direct, reprezent`nd o realizare uimitoare pentru v`rsta fraged\
a scriitorului.
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Lumini]a Ro[ca, Mecanisme ale propagandei `n discursul de informare.
Presa româneasc\ `n perioada 1985-1995, colec]ia „Media. Studii
[i eseuri“, Editura Polirom, 368 de pagini, 22.95 RON

Cum a ac]ionat propaganda comunist\ prin intermediul presei [i cum s-au
perpetuat mecanismele acesteia `n presa de dup\ decembrie 1989? Lucrarea ofer\ un r\spuns documentat [i sistematic la aceste `ntreb\ri, expun`nd, `n prima sa parte, reperele teoretice esen]iale unei abord\ri [tiin]ifice a discursului jurnalistic. Partea a doua con]ine o analiz\ comparat\ a
discursului presei comuniste din anii ’80 [i a celui din presa liber\ a anilor ’90, lu`nd `n discu]ie teme precum cultul personalit\]ii, felul `n care
presa comunist\ decupa realitatea sau diversificarea modalit\]ilor de tratare a informa]iei [i replierea discursului propagandistic dup\ decembrie
’89. Cititorii tineri au [ansa unui contact avizat cu reperele ideologice ale
unei lumi pe care nu au cunoscut-o, dar care le influen]eaz\ totu[i existen]a.
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DE CE PLEC|M?

teorie [i practic\
TEATRU LA ROTISOR
Mihaela MICHAILOV

Baft\ la c\p[uni!
Mugurel („eroul“ unuia dintre filmule]ele prezentate la Odeon `n
cadrul De ce plec\m? Dar ce
r\m`ne acas\ ) nu vrea s\ plece `n
str\in\tate. ~i e fric\ s\ nu-l
omoare bulgarii sau mafio]ii. Englezilor le e fric\ s\ nu le aduc\
românii [i bulgarii SIDA la Londra.
Migra]ia for]ei de munc\ e o
necesitate vital\ [i un virtual pericol real [i fic]ional. E un fenomen
social cu consecin]e imediate,
mediate de mentalul colectiv
`ntotdeauna dependent de supralicit\ri. ~ntre cei care pleac\ [i cei
care r\m`n se `ntinde caracati]a
ne`mplinirilor [i a[tept\rilor. De
ce se sinucid copiii care r\m`n cu
fra]i mai mari neputincio[i sau cu
bunici intriga]i de o absen]\ pe
care nu o pot umple?
Mam\, s\-mi aduci DVD! {i
dac\ nu po]i DVD, vino tu!
Migra]ia e o ruptur\ identitar\
[i afectiv\, un circuit care nu se
`nchide niciodat\.
Pe 10 decembrie, la Teatrul
Odeon, a avut loc prezentarea
unui capitol de proiect social cu
inflexiuni artistice, coordonat de
Miruna Runcan [i C.C. BuriceaMlinarcic, cu tema De ce plec\m?
Dar ce r\m`ne acas\?. Proiectul e
parte component\ a taberei de
cercetare Dramaturgia Cotidianului, desf\[urat\ anul acesta (e vorba de a treia etap\ de lucru) la
T`rgu-Jiu. „Teatralitatea de teren“,
explorat\ [i performat\ foarte
pu]in `n România, a fost `n centrul aten]iei unei echipe de cercetare – teatrologi [i jurnali[ti de la
Universitatea Babe[-Bolyai, Cluj –
care, la fa]a locului, s-a concentrat pe problematica migra]iei de
munc\ [i a vie]ii comunit\]ii. Cu
toate tipurile de investiga]ie (reportaj, interviu etc.) focusate pe o
experien]\-tip pentru societatea
româneasc\ post-decembrist\,

proiectul e concentrat pe studii
de caz care `ncearc\ un transfer
de sens absolut necesar. E vorba
de scanarea unei realit\]i devenite
ritual social – migra]ia – [i de aducerea ei `n baza de date a unui
proiect artistic. Pe baza rezultatelor taberei, la Odeon au fost prezentate un spectacol lectur\ dup\
textul lui Mihai G\d\lean, Balul
pensionarei, un videoreportaj [i o
expozi]ie de fotografii, toate av`nd drept numitor comun societatea migratorilor furniza]i de zona
T`rgu-Mure[. Oamenii pentru care
a p\r\si ]ara nu are cum s\ fie
mai r\u dec`t a r\m`ne.
Lumea pestri]\ a celor care
pleac\ duce cu ea toate visele de
mai bine. Dar cei care stau acas\
la ce viseaz\?
Proiectul antropo-teatral, ini]iat [i sus]inut cu `nc\p\]`nare de
c\trei cei mai activi cercet\tori teatrali din România – Miruna Runcan [i C.C. Buricea-Mlinarcic –,
implica]i `n programe care dep\[esc studiul de bibliotec\, merit\
cea mai mare aten]ie. Demersul
jurnalistic aplicat se bazeaz\ pe o
radiografie social\ de care teatrul
contemporan nu are cum s\ fac\
abstrac]ie.
Trei s`nt firele ro[ii ale proiectului accentuate de Miruna Runcan: dimensiunea de contaminare, const`nd `n conectarea unor
oameni din zone care interfereaz\
(media, teatru) f\r\ s\ [tie c\ au,
de cele mai multe ori, preocup\ri
comune. Cea de-a doua dimensiune vizeaz\ „recitirea“ realit\]ii a[a
cum este ea, iar cea de-a treia
`ncearc\ s\ argumenteze `n favoarea unei reac]ii legate de implicarea social\ programatic\. At`t
timp c`t teatrul va fi un t`rg de
haine vechi, va avea un grad de
interesare [i diseminare zero.

Pe 10 decembrie, la Teatrul Odeon, a avut loc prezentarea unui
capitol de proiect social cu inflexiuni artistice, coordonat de
Miruna Runcan [i C.C. Buricea-Mlinarcic, cu tema De ce plec\m?
Dar ce r\m`ne acas\?

O CARTE DE MUZIC| DESPRE

Contribu]ia evreilor la via]a
muzical\ a lumii
C`t de am\r`t\ [i marginalizat\
a devenit cartea muzical\ dup\
1989 nu este un secret pentru
nimeni. Cartea muzical\ nu
aduce bani [i, timp de peste
un deceniu [i jum\tate, pentru
o genera]ie s-ar spune, odat\
cu ea a fost `nmorm`ntat\ volens nolens [i cultura general\
muzical\. Nu [tiu ce motiv
anim\ Editura Humanitas care
a `nceput s\ publice recent,
prima, o serie de c\r]i muzicale, bune, preluate dintr-o colec]ie popular\ a editurii franceze Actes Sud, dar gestul trebuie `nregistrat [i salutat.
La fel mi se pare de salutat gestul Institutului pentru istoria ebraic\ [i evreiasc\
din cadrul Universit\]ii Babe[ Bolyai de
la Cluj care, dup\ ce a organizat o con ferin]\ interna]ional\ `n noiembrie 2005
pe tema „Contribu]iei evreilor la via]a
muzical\ mondial\“, a publicat anul acesta `n volum comunic\rile prezentate.
~mi este team\ `ns\ c\ vizibilitatea volumului va r\m`ne redus\, fiindc\ el reune[te `n fapt contribu]iile de la dou\ conferin]e, prima despre art\, din 2004, [i,
deoarece pe coperta sa nu figureaz\ dec`t numele anuarului institutului clujean,
Studia judaica, XIV. Dincolo de acest impediment, studen]ii de la conservatoare
[i cei interesa]i de muzic\ au la dispozi]ie o serie de comunic\ri cu date [i informa]ii utile despre muzicienii ardeleni
de origine evreiasc\, practic ast\zi uita]i.
Cine mai [tie ast\zi ceva, cu excep]ia
unui cerc foarte restr`ns de speciali[ti,
despre pianistul Alexander U. Boskovich
(1907-1964), n\scut la Cluj, unde [i-a
petrecut tinere]ea? Dup\ un an de studiu la Viena, Boskovich [i-a perfec]ionat
educa]ia la Paris, elev al marelui pianist
[i profesor Lazar Levi, al compozitorului Paul Dukas [i al Nadiei Boulanger.
Revenit la Cluj a condus Opera [i orchestra Goldmark, format\ din instrumenti[ti
evrei [i care, `ntre al]ii, l-a avut ca solist
pe un violonist celebru, Bronislaw Huberman. O rela]ie util\, fiindc\ `n momentul form\rii de c\tre Huberman [i
Arturo Toscanini a Orchestrei simfonice
a Palestinei, Boskovich avea s\ trimit\ [i
s\-i fie acceptat\ `n repertoriu suita sa
„C`ntece populare evreie[ti“. Ba mai mult,
dirijorul Issay Dobrowen avea s\-l invite
la premiera ei, `n 1938, la Tel Aviv. Iar
cum `n România se instalau treptat legile rasiale antievreie[ti, Boskovich se decidea ulterior s\ r\m`n\ la Tel Aviv, unde
avea s\ devin\ un respectat promotor al
muzicii na]ionale israeliene, compozitor, profesor la Conservator, critic muzical la Ha’aretz. Comunicarea din volum a profesorului Jehoash Hirschberg
de la Academia de Muzic\ din Ierusalim, absent de la conferin]a de la Cluj,
este mai mult dec`t l\muritoare despre
acest muzician, la noi uitat.
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SCRISOARE PENTRU MELOMANI
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor ESKENASY, Radio Europa Liber\, Praga

Filip Laz\r `n 1928, unul dintre muzicienii azi uita]i, evocat `n volumul clujean
(fotografie din arhiva Stadtbibliothek Winterthur)

Lucrurile nu s`nt mult diferite `n ce
prive[te activitatea [i crea]ia muzical\ a
lui Max Eisikovitz, personalitate a vie]ii
culturale clujene, director fondator al
Operei maghiare `n 1948, apoi [i al Conservatorului. Cum scrie distinsul c\rturar `n ale muzicii de la Cluj, Ferenc Làszlò,
„cine [tia pe vremea aceea c\ Eisikovitz
editase dansuri hasidice pentru pian din
Moravecz, la Timi[oara, `nc\ la `nceputul anilor ’30? C\ str`nsese `n portofoliul
s\u colec]ii de folclor evreiesc `nregistrate de la evreii hasizi din Maramure[,
al\turi de aranjamente folclorice de c`ntece evreie[ti pentru voce [i pian, scrise
`n 1939. Am aflat despre astea mult mai
t`rziu, din dic]ionare“. Iar eu personal
am aflat de la atoate[tiutorul [i amabilul
profesor Laszlo abia `n anul de gra]ie
2005. Cu acel prilej, de la Bianca Teme[, autoarea unei lucr\ri despre „liedurile lui Eisikovitz, zon\ de intersec]ie
a culturilor muzicale evreie[ti, române
[i maghiare“, am primit s\ ascult un CD,
practic necunoscut, cu `nregistr\ri ale
unor c`ntecele hasidice, prelucrate de
compozitor.

mai [tie ast\zi
» Cine
ceva, cu excep]ia unui
cerc foarte restr`ns de
speciali[ti, despre pianistul Alexander U.
Boskovich (1907-1964),
n\scut la Cluj, unde [i-a
petrecut tinere]ea?

R\sfoind volumul de contribu]ii muzicale de la Cluj, ve]i putea g\si multe
alte lucruri interesante pentru melomani
[i speciali[ti, despre Joseph Schmidt ilustrat `n documente inedite p\strate la
Arhiva de filme din Ierusalim (Costel
Safirman), despre felul `n care a fost salvat\ practic via]a pianistei Clara Haskil
de c\tre prietenii ei elve]ieni de limb\
german\, despre istoria Asocia]iei culturale evreie[ti din Dresda [i soarta marilor ei muzicieni `n anii 1933-1938
(Agatha Schindler), despre al]i muzicieni români de origine evreiasc\, Filip
Laz\r sau Mauriciu Cohen-L`naru, ast\zi
uita]i (Carmen Stoianov [i Ioana-Sarah
Stoianov). Pasionante s`nt `nsemn\rile de
c\l\torie `n Moldova [i dincolo de Prut
ale culeg\torului de muzic\ kletzmer,
profesorul american Yale Strom, dup\
cum informa]ii utile pot fi culese din comunic\rile grupului de cercet\tori israelieni participan]i la conferin]a de la Cluj,
despre rena[terea artei clavecinului `n
secolul XX (Ruth Guttman Ben Zvi),
[coala na]ional\ de muzic\ israelian\
(Rita Flomenboim, Gila Flam [i Talila
Eliram), despre dou\ personalit\]i din
Provence: Armand Lunel [i Darius Milhaud (prof. Carol Iancu de la Universitatea din Montpellier) sau despre Nigun
(prof. Tomas Novotny de la Universitatea din Ostrava, Cehia).
~n ansamblu, un volum notabil [i de
inclus `n bibliografia publica]iilor muzicale române[ti, carte ce ar fi avut doar
de c`[tigat prin ad\ugarea unui indice [i
a unui indispensabil titlu, pe cotorul ei.
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HAPPY END

Filmul realizat de Radu Potcoav\ abund\ `n st`ng\cii [i tr\deaz\
lipsa [i a unei viziuni, [i a capacit\]ii de a lucra cu actorii,
dar mai ales a unei pove[ti [i a unui scenariu ca lumea.

13 «
teorie [i practic\
PALINDROMAN
Serban FOAR}|

Ro[ul u[or e rozul iluzor
(Continuare din num\rul trecut)

Mai multe filme,
mai mult\ energie
Iar s`nt filme multe la cinema. Pe alese. Ceea ce
am f\cut [i eu. Mai ales
c\ am descoperit cablul [i
deocamdat\ nu jur dec`t
pe Discovery Civilisation
[i pe Animal Planet.
Unul dintre cele mai dr\gu]e filme pe
care le-am v\zut recent la cinema este
Mai mult dec`t fic]iune/ Stranger Than
Fiction [i e realizat de autorul lui Finding Neverland, Marc Forster. Trei sferturi din film e[ti dus pe o pist\ fals\ –
inspectorul fiscal Crick e creat de romanciera Karen Eiffel [i tr\ie[te `ntr-o
lume cu pere]i umezi (un fel de Truman
Show), unde gogo[ile [i pr\jituricile
coapte de simpatica brut\reas\ n-au de
fapt nici un gust, iar vocea scriitoarei,
pe care inspectorul o aude tot timpul,
povestindu-i gesturile, nu face dec`t s\
curg\ prin p`lnia crea]iei. ~n acest timp,
romanciera sudeaz\ ]igar\ dup\ ]igar\,
chinuit\ de crampa scriitorului: nu [tie
cum s\-l omoare pe erou. Odat\ ce afl\
ce-l pa[te, inspectorul fiscal intr\ `n
panic\ [i `ncearc\ s\ sparg\ bula `n care
a fost ivit. Cea mai mare parte a filmului ai convingerea c\ eroul are
o via]\ imaginar\, iar povestea se complic\ [i mai mult
c`nd [i inspector, [i romancier\ descoper\ cu
groaz\ c\ s`nt am`ndoi
reali [i tr\iesc `n acela[i
ora[. Filmul se joac\
de-a tragedia [i de-a
comedia chiar `nl\untrul cercurilor sale
multiple. El ia `n calcul nu numai `mpletiturile – una pe fa]\,
una pe dos – ale
scrierii unui roman,
ci [i pe acelea ale
destinului. Cam cum
`]i tragi aer `n piept ca s\
`nfrun]i soarta, c`nd soarta

vrea s\ mori? Totu[i, autorii – [i romanciera, [i Forster – au mil\ [i-l las\ pe
Crick `n via]\.
Ryna, lungmetrajul de debut al Ruxandrei Zenide, nu m-a `nnebunit, de[i e
filmat foarte frumos (de Marius Panduru),
`n cinemascop, iar lucruri flagrante nu-i
po]i repro[a. E ceva artificial [i impersonal `n povestea adolescentei b\ie]oase,
care-[i descoper\ [i vrea s\-[i lase liber\
feminitatea. {tiu, filmul a luat premii
multe `n str\in\tate, dar... Cum am intrat, a[a am ie[it, filmul te spal\ ca pe o
suprafa]\ neted\, nu te intrig\, nu te ciupe[te, nu te emo]ioneaz\. Cel pu]in pe
mine. Nu mi se pare nici c\ are o mare
leg\tur\ cu Sulina [i cu România. Pare
un film pentru Uniunea European\, f\r\
E-uri, dar [i f\r\ gust, care apar]ine tuturor statelor membre [i nici unuia `n
particular.

The Nativity Story – un
film care trebuie evitat
De cu totul alt nivel este un alt lungmetraj de debut, Happy End, realizat de
Radu Potcoav\, care abund\ `n st`ng\cii
[i tr\deaz\ lipsa [i a unei viziuni, [i a capacit\]ii de a lucra cu actorii, dar mai
ales a unei pove[ti [i a unui scenariu ca
lumea.
Povestea `i apar]ine de fapt unui
domn care a trecut de mult de prima tinere]e [i care are despre v`rsta t`n\r\ o
imagine confec]ionat\ probabil dup\
ziare [i televizor. Plus c\ mi-au ajuns
deja p`n\-n g`t a[a-zisele „filme de actualitate“, `n care realitatea politic\ e at`t
de fals\ [i de vag\, cu senatori corup]i
care `mpart cu amantele lor apartamente imense [i ai c\ror copii `[i fac de cap
etc. etc.
Un film care trebuie evitat este [i The
Nativity Story, care face parte din co[u-

FILM
Iulia BLAGA
le]ul cu kitschiule]e de sezon. Dac\ totu[i v\ sim]i]i obliga]i s\ face]i o concesie spiritului Cr\ciunului, v\ avertizez
c\ intra]i la un film mai mult gen Indiana
Jones dec`t Iisus din Nazareth. Cei trei
magi parc\ descifreaz\ coduri, inclusiv
pe cel al Bibliei, iar Fecioara Maria
poart\ h\inu]e albe, trendy, din bumbac, la mod\ `n toate epocile (mai ales
acum). The Nativity Story e mai r\u dec`t filmele cur\]ele [i anodine de pe Hallmark.
Tot `n categoria „filme de Cr\ciun,
c`nd e frig afar\ [i burta plin\“ intr\ [i
Vacan]a, realizat de Nancy Meyers. Except`nd c`teva momente c`nd Cameron
Diaz e prea expansiv\, iar alchimia ei cu
Jude Law cap\t\ str\lucirea mat\ a manechinelor din vitrin\, precum [i vreo
2-3 momente de dulceg\real\ supraabundent\, povestea celor dou\ femei
deprimate care fac de Cr\ciun schimb
de case pentru a sc\pa de fo[tii iubi]i [i
care se c\p\tuiesc cu iubi]i noi e genul
de comedie care are o poveste banal\,
dar dialoguri c\rnoase [i actori frumo[i.
Spiritul Cr\ciunului poate ne va face totu[i s\ `n]elegem cum de Kate Winslet
se poate `ndr\gosti de Jack Black.

— Dup\ aceast\ digresiune, s\ recunoa[tem: cam stupid\, nu crede]i, fetelor, c\
ar fi cazul s\ fim oleac\ mai serio[i?
— Sau mai serioase, spuse Nora, accentu`nd, de vreme ce noi s`ntem dou\,
iar dumneavoastr\ unul singur. S`ntem, vreau s\ zic, majoritare.
— C`nd te-ai f\cut at`t de feminist\, scump\ Nora, `nc`t s\ nu remarci ([i s\
accep]i) c\ genul „nostru“, masculinul, a c`[tigat, gramatical vorbind, partida.
Perfectul compus se face, `n român\, cu participiile la masculin. Altfel am spune
am plecat\, am fost\, m-am c\s\torit\.
— P\i, dom profesor, asta-i prob\ de sexism.
— O fi, dar nu e vina mea. Dup\ cum nu s`nt vinovatul, eu, c\ adoratoarele
lui Charles, ale, vas\zic\, unui domn, fac dintr-`nsul centrul imuabil al existen]ei
proprii...
Apoi, dup\ o scurt\ pauz\, r\stimp `n care scoase grijuliu din buzunarul de
la pieptul hainei, pe care, dup\ cum v\zur\m, [i-o a[ezase pe sp\tar, c`teva file
g\lbejite, continu\:
— Iat\ ce-i scrie,-n ’91, o italianc\, una Gigi: „E di ricordo/ ritrovo dei passi/
del tuo camino;/ E del presente/ ritrovo il mio inconscio/ sconvolte da te“. Ei, ce
zice]i?
— St\m cam nasol cu italiana, dom profesor, recunoscu Nora Aron.
— C`t despre mine, zise Carmen Carpen, `ng\dui]i-mi s\-mi exprim acest
mic dubiu: de unde [ti]i c\ Gigi e fat\, nu b\iat?!
Profesorul se ofusc\ pu]in, ad\ug`nd nu f\r\ parapon:
— E suficient un mic examen stilistic, domni[oar\ Carpen, ca s\ consta]i c\
Gigi e femeie.
— Femeie sau efeminat, ad\ug\ Nora Aron.
— Aferim, zise Vasile Elisav, cu un mic z`mbet echivoc.
— Mai ave]i [i alte c\pe]ele, ca \sta, de h`rtie, dom profesor, se miorl\i Nora
Aron.
— Mai am, r\spunse simplu Elisav: „I meet you/ at the Abyss/ my Love... /
How dark and wonderfull/ it will be!!“
Nora Aron `[i arunc\ privirea pe h`rtie, constat`nd nu f\r\ satisfac]ie:
— S. s. indescifrabil.
— Mai bine, `i d\du dreptate Carmen; a[a, nu mai intr\m `n controvers\ cu
onomasticianul nostru, domnul profesor Elisav.
— R`de]i de-a moaca [i e na[pa, se gol\ni Vasile Elisav. Eu, fetelor, chiar s`nt
a[a ceva. Adic\ onomastician.
— Da]i-ne [i nou\ un exemplu, ziser\,-n duet, Aron [i Carpen de felu-n care
func]ioneaz\ sistemul onomastic indigen.
— Ar trebui s\ ]in un curs `ntreg. Re]ine]i doar c\,-n epoca actual\, a desp\r]irii de cutume sau de datini, numele b\ie]ilor, s\ spunem, nu se mai dau
(sau prea pu]in) `n func]ie de sfin]ii de prin calendar, de tradi]ia unor vechi
familii (fie dinastice, fie de r`nd, – care s-ar zice c\,-n materie, duc lips\ de imagina]ie) sau, ca p`n\ mai deun\zi, de mama-na[a ori de tata-na[u. (Pe na[u-miu-l
chema Vasile.) Numele lor s`nt date ast\zi, de regul\, de c\tre mame, `nc\ din
stadiul prenatal. Astfel f\c`ndu-se c\ mama, dac\ a[teapt\ o feti]\, o, cu un nume
grec, Corina (pentru c\-i place acest nume), iar nou-n\scutul e b\iat, lehuza nu
renun]\, totu[i, la numele dorit de ea, – `n care caz Corina, „feti]a“ vas\zic\, e
masculinizat\ `n Corin, care s-ar traduce prin... Feti]!
De c`nd cu ecograful, `ns\, se merge, fetelor, la fix.
(Continuarea `n num\rul urm\tor)

Mai mult dec`t fic]iune / Stranger Than Fiction .
Regia Marc Forster. Cu: Emma Thompson,
Will Ferrell, Dustin Hoffman, Queen Latifah.
Ryna . R e g i a : R u x a n d r a Z e n i d e . C u : D o r o t h e e a
Petre, Valentin Popescu, Mathieu Roze.
Happy End . Regia: Radu Potcoav\. Cu: Mircea
Diaconu, {erban Ionescu, Daniela Nane.
The Story of Nativity . Regia: Catherine Hardwicke.
Cu: Keisha Castle-Hughes, Oscar Isaac, Hiam
Abbass.
Vacan]a / The Holiday . Regia: Nancy Meyers.
Cu: Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet.

pare un film pentru Uniunea European\, f\r\
» Ryna
E-uri, dar [i f\r\ gust, care apar]ine tuturor statelor
membre [i nici unuia `n particular.
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SECRETUL ADRIANEI
Adriana BABE}I

Revolu]ia [i semeseul
Poate n-a[ fi scris despre revolu]ie
dac\ n-a[ fi z\rit `n ziua de doi
decembrie pe strada Protopop
George Dragomir (fost Turgheniev) din Timi[oara cum un tricolor f`lf`ia singuratic `n suportul lui
din fier forjat. L-am ochit de departe [i mi s-au `nv\lm\[it multe
prin cap. Mi-am stors creierii s\-mi
aduc aminte cine st\tea `n casa
cu gospodari patrio]i pe vremea
c`nd locuiam `n vecini. C`nd am
ajuns la doi pa[i l-am v\zut cu
adev\rat. Era un drapel jerpelit,
p\tat de fum, ca de pe front, cu
o gaur\ zdren]uit\ `n mijloc. {tiu
c\ sun\ patetic, dar trebuie s\
spun c\ am `ncremenit [i c\, `n
ciuda betablocantului atenolol pe
care-l iau zi de zi, ochii mi s-au
umplut brusc de lacrimi [i inima
mi s-a sf`[iat de ceva nedefinit,
`ntre exaltare [i melancolie. Acum
16 ani pe la pr`nz Mircea Dinescu
`mi ar\ta surescitat semnul victoriei de pe un ecran de televizor
alb negru `n apartamentul unor
prieteni, chiar vizavi de casa cu
steag. Nu `ncetez s\ mul]umesc
nici nu [tiu prea bine cui pentru
imensul noroc care m-a scos pe
str\zi `ntre 16 [i 25 decembrie ’89.
N-am f\cut absolut nimic ie[it din
comun, dar felul `n care am tr\it
al\turi de mii, de zeci de mii de
oameni a fost unic, de nedescris.
P`n\ prin anii ’93-’95, c`nd predam Cetatea la cursul de literatur\
comparat\, ajungeam p`n\-n zilele
noastre [i dep\nam amintiricurevolu]ia cot la cot cu studen]ii (unii
dintre ei eroi adev\ra]i). At`t de
`ncin[i eram, `nc`t retr\iam totul.
Cu c`t se apropia anul 2000, noii
studen]i nu prea mai aveau chef
s\ afle ceva despre revolu]ie. A[a
c\, dec`t s\ stau ca bunelu’ veteran de r\zboi adus `n fa]a pionierilor de ziua victoriei, atunci c`nd
venea vorba despre ce `nseamn\
a fi `mpreun\ cu ceilal]i r\m`neam
doar la vechii greci, f\r\ a uita s\
spun c\ o singur\ dat\ `n via]\

m-am sim]it `n al nou\lea cer ca
parte dintr-un `ntreg: pe str\zi, `n
’89. Dar pentru c\ ei nu `ntrebau
nimic, nici eu nu mai ziceam nimic.
Asta p`n\ c`nd, anul trecut,
dup\ ora cu cetatea greac\ [i cu
fraza despre parte, `ntreg, revolu]ie, `n pauz\ studen]ii au r\mas
pe loc. Pentru c\ le era lene s\
ias\ sau poate pentru c\ erau
chiar curio[i, au avut chef de
vorb\. O fat\ a vrut s\ [tie cum a
fost pe bune `n zilele alea c`nd
am zis c\ m-am sim]it super. La
chestiile pe care le-am transcris
cu italice m-au luat ni[te mici
fiori. I-am `ntrebat dac\ vor s\
afle pe bune ce s-a `nt`mplat p`n\
la starea super. Au r\spuns c\
vor. Fiindc\ cei mai mul]i nu erau
timi[oreni, le-am reconstituit teatrul de opera]iuni: pia]a cu balconul operei [i fosta jude]ean\ de
partid, actuala prefectur\; mul]imea care st\tea neclintit\, asculta,
scanda jos, striga li-ber-ta-te
[.a.m.d. Pe m\sur\ ce povesteam,
sim]eam cum m\ ambalez, cum
devin tot mai patetic\. Mi-am
amintit brusc tot soiul de am\nunte. Cum ar fi b\rbatul cu cipilic\ [i biciclet\ care f\cea curse
tur-retur pentru ca revolu]ionarii
de la oper\ [i cei de la jude]ean\
s\ [tie unii de al]ii. La faza cu bicicleta, unul din b\ie]i s-a ridicat
[i a zis c\ vrea s\-mi pun\ o
`ntrebare. Te rog, i-am spus. Ce
urmeaz\ e citat cuv`nt de cuv`nt:
Doamna profesoar\, eu nu `n]eleg
un lucru. Pauz\. Te rog, i-am
spus. De ce trebuia omu’ \la s\
fac\ at`tea ture cu bicicleta? Nu
era mai simplu s\ trimit\ un semeseu? Am r\mas tr\snit\, `n
timp ce amfiteatrul a[tepta cuminte un r\spuns.
Crede]i c\ e ceva de r`s? Nu.
Dar nici de pl`ns. Atunci cum? Nu
v\ pot descrie `n 3500 de semne ce
am descoperit pe loc, str\luminat\ `ntr-o frac]iune de secund\.

Adriana Babe]i: „O singur\ dat\ `n via]\ m-am sim]it `n al
nou\lea cer ca parte dintr-un `ntreg: pe str\zi, `n ’89“.

Sischiri [i cornule]e cu gem
„De dragul t\u, copil cu
ochii vii `n care se scald\ o
lacrim\ de ghidu[ie [i-un fir
de triste]e ascuns\, copil
care alergi pe un peron
dup\ un tren care pleac\
de[i [tii prea bine c\ n-o
s\-l ajungi, flutur`nd o batist\ murdar\ de afine coapte, de dragul t\u a[ ]ine vacan]a cu m`inile am`ndou\,
a[ ]ine-o cu putere s\ mai
stea, s\ mai stea.“
Pe mine m-au tuns dintotdeauna scurt.
De asta nu sem\n cu Crinu]a. Crinu]a
are funde-n p\r [i o rochi]\ de catifea
vi[inie cu pui[ori galbeni. Nici rochi]\
de catifea n-am avut vreodat\. Cea mai
frumoas\ era una de un albastru pr\fuit, cu m`neci albe, bufante; `mi pl\cea
pentru c\ p\rea s\ se desprind\ `n zbor
la fiecare piruet\ pe care o f\ceam demonstrativ.
Crinu]a e mic\ [i ur\[te [osetele albe.
Are un izvor doar al ei, pe care l-a botezat Sischiri, [i [tie sumedenie de poezii
cu vr\ji (era una cu „mu[tar, dosar, m\car“...). ~n plus, alt temeinic motiv de
invidie ascuns\, are bunici care stau `ntr-o
c\su]\ cu prisp\, plin\ de comori: zah\r
cubic, sare zgrun]uroas\ [i codi]e de cire[e amare `n „camera cealalt\“, bufetul cu
farfurioare `n „camera roz“ [i-o puzderie
de co[uri [i geamantane, fascicole de
c\r]i [i caiete vechi de [coal\ [i fel de fel
de plicuri cu scrisori vechi `n „[andramaua“ cu lut pe jos.
Bunicii mei s-au mutat la bloc [i nu-mi
l\sau spre cotrob\ial\ dec`t c`teva misterioase sertare ro[ii, pline cu [uruburi,
nasturi colora]i, insigne [i capete de creioane...

Mo[ Cr\ciun se uit\ la noi
[i r`de
„De dragul t\u a[ l\sa gladiolele ro[ii s\
creasc\, s\ creasc\ [i fiecare floare a[ `nchiria-o unui prin]i[or pitic sau unei
dulci maimu]ici, iar seara i-a[ pune s\
danseze pe masa mea acoperit\ cu satin
roz.“
Eu n-am avut nici gladiole ro[ii `n
gr\din\, nici lalele, nici dalii sau garofi]e
cu miros pip\rat... Doar un smochin

POVE{TI DE ADORMIT P|RIN}II
Diana SOARE

cumva exotic, cresc`nd a[a, la c`teva palme
de trotuarul pr\fuit. N-am fost niciodat\ „la polog“, precum Crinu]a, s\-mi
pun m`inile sub cap [i s\ `nchipui balauri din norii pufo[i, adormind `n miros de f`n fierbinte. N-am avut nici gr\dini]\ cu v`zdoage, nici un m\r b\tr`n
care s\ fac\ mere dulci, nici c`ine, nici
coroni]\ din s`nziene, `mpletit\ mig\los
printre cosa[ii mititei din iarb\...
P`n\ [i ninsorile Crinu]ei au fost dintotdeauna mai frumoase, pentru c\ ei
mereu i se n\zare c\ ninge cu zah\r farin dintr-o sit\ aflat\-n palme de uria[
peste satul Anie[. A[ da orice s\ m\ pitesc `n buc\t\ria ei `n care lemnele trosnesc [i miroase a coc\, a zah\r ars [i a
vanilie, ab]in`ndu-m\ din r\sputeri s\
nu pun m`na pe cornule]ele fierbin]i,
`n[irate ca ni[te sold\]ei pe tava neagr\

[i, `n timp ce Crinu]a m\ `nva]\ una
dintre poeziile ei cu vr\ji (ceva cu „compas, popas, r\mas“...), s\ m\ `ntreb `n
g`nd dac\ nu cumva s`ntem pitici `ntr-o
c\su]\ piticeasc\ [i Mo[ Cr\ciun se uit\
la noi [i r`de...
„De dragul t\u m-a[ ascunde `ntr-o
carte din bibliotec\ [i-a[ a[tepta acolo
cuminte s\ m\ g\se[ti, [i tu vei citi, vei
citi carte dup\ carte, raft dup\ raft [i
`ntr-o bun\ zi m\ vei g\si [i pe mine pitit\ dup\ vreun tom cu scoar]e uzate,
vei [terge praful cu dosul m`inii [i m\
vei privi cu ochii t\i vii `n care se scald\
o lacrim\ de ghidu[ie [i-un fir de triste]e, dar eu voi fi atunci tare b\tr`n\...“
Cleopatra Lorin]iu, Feti]a care eram , Editura
Intact, Bucure[ti, 1992. Coperta [i ilustra]iile:
Octavia }ar\lung\

VOI N-A}I ~NTREBAT f\r\ zah\r V| R|SPUNDE » CARI RUMENI,
Bobi
Vi prego di zcuzarmi, da’ romana mi gioco feste, mai adeso alora che am scoperto
adevarata civilita, bre tarani
romani con mamaliga e mozzarella. A[a ar fi trebuit s\ `nceap\
un articol scris de
un nene care tocmai a descoperit mi-

nunata [i cvasiromâneasca
cizm\ italic\, cu b\rcile vene]iene b\l\ng\nindu-se poetic [i cu Domul din Milano
cu ale lui vitralii netermopane. Dac\ a[ fi fost pe deplin
cucerit de m\rea]a civiliza]ie
roman\. Dar au avut grij\
romanii s\ m\ fac\ s\ m\
simt `n Italia ca `n România.
Biletele de avion le-am
prins la reducere. Aproape
moca. Singura [i mica pro-

blem\ a fost c\ am plecat cu
numai [apte ore `nt`rziere, cu
o companie aerian\ de tot
c\catul, care la ora decol\rii
se chinuia s\ urneasc\ avionul nostru tocmai din Stambul. Nu are rost s\ vorbim
despre primul meu zbor cu
avionul, cunosc\torii [tiu, a
fost un dezastru, ca [i primele
mele optzeci de experien]e
sexuale. A optzeci [i una a
fost cu o fat\. Ce am g\sit
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acolo? ~n primul r`nd italienii
m\n`nc\ carbonara [i bologneze [i lasagna, un fel de macaroane cu br`nz\, dar `n care mai scap\ din c`nd `n c`nd
c`te o ro[ie zbor[it\. Pizza
m-a f\cut s\ cred c\ s`nt americanofil. Am m`ncat-o la m\-sa
acas\ [i nu mi-a pl\cut. Zg`rci]i la condimente [i cu turt\
sub]ire. Bag\, `n gura m\-tii,
ne[te c`rna]i oltene[ti, bag\
ni[te ca[caval, ni[te salam cu

usturoi, ou\, ceap\! A[a i-am
zis osp\tarului, convins c\ nu
`n]elege o boab\ române[te.
~n]elegea.
Vestigii istorice la tot pasul. Domul din Milano este
vizitabil, de[i catolic. Dar eu
p\c\tuiesc, oricum, `n orice
cult posibil. Nu realizam `ns\
cu ce seam\n\. E de fapt o
copie fad\ a Bisericii Negre
din Bra[ov. Dar mi-a pl\cut,
drept pentru care am scris

cu briceagul pe un perete
pictat. B+T. {i Vene]ia este
dr\gu]\. P\cat c\ toate str\zile s`nt pline de canaliz\ri
`nfundate care refuleaz\, de
po]i s\ mergi cu barca. Zici
c\ e Bucure[tiul, inundat.
Una peste alta, o ]ar\ simpatic\. {i cic\ ar mai fi [i
c`]iva italieni r\t\ci]i pe acolo. Dar nu pentru mult timp.
S`ntem toleran]i cu ei, dar
p`n\ la o limit\.
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Miturile istorice au devenit eroii cre[tini sanctifica]i de Biseric\
`n anii ’90. Puterea politic\ post-comunist\ a sus]inut financiar
[i mediatic aceste ac]iuni.
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LA BLOG
M\d\lina COCEA

Online, pe blog

Vlad Nanc\, Propunere pentru Catedrala M`ntuirii Neamului , print digital, 2004

~ntre biserici [i shopping-mall-uri (2)
~n perioada recent\ post-comunist\, chiar dac\ oficial BOR
nu se opune moderniz\rii [i
emancip\rii societ\]ii române[ti
cu scopul de a asimila valorile
europene ale individualismului
[i ale respectului diferen]elor,
`n straturile profunde ale ierarhiei biserice[ti se manifest\ o
reac]ie advers\, promovat\ explicit [i implicit `n publica]ii,
lu\ri de pozi]ie publice ori chiar
`n serviciile religioase regulate.
Valorile autohtoniste [i etnocentrice
s`nt sus]inute de majoritatea popula]iei
române[ti, indiferent de gradul de educa]ie. Conform istoricului român Lucian
Boia, dac\ `n comunism era extrem de
dificil s\ te declari religios, acum situa]ia este oarecum similar\, dar `n sens
opus: a te declara ateu `nseamn\ a te supune oprobriului. A apar]ine unei minorit\]i sexuale este un „p\cat“ aspru pedepsit de Biseric\. Dac\ participi la o
manifestare public\ a homosexualilor sau
lesbienelor, ai toate [ansele de a fi agresat fizic de „fundamentali[ti religio[i“,
organiza]i `n funda]ii [i asocia]ii patronate ori agreate de c\tre BOR.
Miturile istorice au devenit eroii cre[tini sanctifica]i de Biseric\ `n anii ’90.
Puterea politic\ post-comunist\, `n dorin]a legitim\rii sale `n fa]a na]iunii, a sus]inut financiar [i mediatic aceste ac]iuni.
Spre exemplu, acum c`]iva ani, guvernul a acordat fonduri substan]iale teatrelor române[ti pentru montarea unor
piese de teatru legate de personalitatea
domnitorului {tefan cel Mare, proasp\t
sanctificat de c\tre BOR. Acest fapt a
dus la realizarea unor spectacole de
slab\ calitate artistic\, cu decoruri [i costume scumpe, privite de lumea teatrului

ca o veche obliga]ie fa]\ de „conducerea
de partid [i de stat“.
Artistul bucure[tean Vlad Nanc\ a
participat `n proiectul Mind Bomb cu
un afi[ ce reprezenta imensa Cas\ a Poporului construit\ de Ceau[escu `n Bucure[ti, pe care erau desenate cupolele
unei catedrale bizantine. Artistul reac]iona de fapt la inten]ia de a construi `n
capitala României Catedrala Neamului,
edificiu megalomanic realizat `n spiritul
celui ini]iat de dictatorul comunist. Majoritatea clasei politice române[ti se declar\ `n favoarea acestui proiect, el fiind
de altfel [i prioritatea afirmat\ oficial a
ministrului Culturii de la Bucure[ti. De
fapt, este simptomatic c\ el este conduc\torul unei institu]ii care se intituleaz\ Ministerul Culturii [i Cultelor.

Moldova, o regiune unde
influen]a Bisericii
este extrem de puternic\
Dan Acostioaei interpreteaz\ ironic imagistica bizantin\ bazat\ pe stilizare [i
decorativism [i, pentru a atrage aten]ia
asupra omniprezen]ei imaginilor religioase `n institu]ii [i `n spa]iul public, o
integreaz\ `n „semiotica urban\“. ~n anul 2004 el a realizat o serie de casete
luminoase, asemenea celor folosite `n
b\nci, g\ri ori pe strad\ pentru a ajuta la
orientarea cet\]enilor. Casetele con]ineau
desene stilizate importate din icoanele
religioase cu scopul de a „ghida“ „trec\torii-pelerini“ c\tre l\ca[urile de cult din
vecin\tate. Dan Acostioaei tr\ie[te [i lucreaz\ la Ia[i, ora[ aflat `n Moldova, regiune unde influen]a Bisericii este extrem de puternic\.
Aceste proiecte artistice, al\turi de
lu\ri de pozi]ie critice ale unor intelectuali, las\ impresia c\ spiritul critic este
tot mai prezent `n sfera public\. Personal a[ dori s\ fie a[a, dar constat totu[i
c\ orientarea majoritar\ a elitelor cultu-

ARTE VIZUALE
Matei BEJENARU
rale române[ti este c\tre g`ndirea de
dreapta, tradi]ionalist\ [i conservatoare.
O adev\rat\ st`ng\ intelectual\ româneasc\, de tip european, progresist\,
`nc\ nu s-a conturat, chiar dac\ ini]iative personale sau chiar institu]ionale
exist\. Paradoxal, tot for]ele pie]ei vor
schimba modul de via]\ al oamenilor.
Implicit, ponderea religiei oficiale se va
reduce `n sfera public\, poate [i pentru
faptul c\ oamenii vor avea o via]\ material\ mai bun\, vor fi mai toleran]i [i nu
`[i vor face doar iluzii pentru cea de
apoi. ~n vara anului 2006, postul na]ional de televiziune român a ini]iat
proiectul „Mari Români“, import`nd un
format folosit [i de alte televiziuni na]ionale europene. Dezbaterile create pe
seama acestui program de televiziune, la
care au participat personalit\]i ale lumii
academice, jurnali[ti, dar [i simpli cet\]eni au dus la votarea de c\tre telespectatori a lui {tefan cel Mare, despre
care am vorbit anterior. Filmul documentar dedicat personalit\]ii sale, realizat de c\tre profesioni[ti ce lucreaz\ `n
publicitate [i mass media, a creat o imagine diferit\, „cu lipici“ la publicul t`n\r
urban, ce are o anumit\ cultur\ mediatic\ [i care face shopping `n nou ap\rutele mall-uri.
Pentru mine, acel documentar, realizat dup\ schema unui spot publicitar turistic, a avut cel pu]in calitatea de a demitiza personajul istoric [i a reduce „citirea“ `n cheie exhaustiv religioas\ [i na]ionalist\ a realiz\rilor sale. Acest public t`n\r, emancipat [i cosmopolit, care trebuie atras [i c\tre arta contemporan\, sper
ca `n viitor s\ formeze masa critic\ pentru
schimbarea mentalit\]ilor tradi]ionale...

Cu Didlee am b`rfit un pic despre
pantere roz, bloggeri enervan]i [i
suflet 2.0, de la Valy8851 am
aflat c\ blogul meu valoreaz\ fix
$10,726.26, iar m2 mi-a cerut
ni[te Star Trek -uri. Ei erau vizitatorii blogului meu la or\ de noapte
[i am putut discuta direct din pagina blogului datorit\ unei noi inven]ii: MeeboMe.
MeeboMe este un Yahoo Messenger al blogurilor. Autorii pot
intra `n conversa]ie `n orice moment cu vizitatorii blogului, iar
musafirii pot sta la taclale cu
bloggerii lor prefera]i. Spre deosebire de chat, conversa]iile r\m`n
particulare [i str\ine de al]i ochi.
Pe pagina web, MeeboMe apare
ca o mic\ fereastr\ `n care oricine
se poate conversa cu bloggerul,
at`ta vreme c`t acesta este online.
Bloggerii nu trebuie dec`t s\ `[i
creeze un cont pe pagina de Internet www.meebo.com [i s\ se
logheze, ca pentru MSN sau Yahoo Messenger. Fereastra MeeboMe poate fi creat\ [i personalizat\
`n doar trei pa[i [i introdus\ pe
blog cu un simplu copy-paste `n
codul paginii. Va primi un titlu, o

culoare [i un nume de utilizatori
proprii.
Restul e comunicare. Fiecare
vizitator va avea un nume generic
(precum meeboguest192943), pe
care [i-l poate schimba. Dac\ este
online, autorul va putea vedea, `n
orice moment, cine este pe site [i
va putea purta o discu]ie cu cei
care au accesat pagina.
Oricine poate face primul pas,
dar unii vizitatori se cam sperie
dac\ plimbarea de dup\-amiaz\
printre bloguri le este deranjat\
de o conversa]ie nea[teptat\ [i
nesolicitat\. La r`ndul lor, dac\
autorii s`nt deranja]i de un vizitator
al blogului, `i pot bloca mesajele
sau se poate deconecta de la serviciu.
Fereastra de dialog poate fi creat\ la adresa www.meebome.com
[i apoi copiat\ `n codul paginii.
{i acum s\ revenim la cei
$10,726.26. Scrie]i pe Google
„How much is my blog worth“ [i
ve]i afla c`]i bani (adic\ dolari) face
[i al vostru, `n func]ie de criterii
legate de acces\ri [i num\rul de
linkuri. P`n\ atunci... v`nd blog,
ieftin.
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ENCARTA
Luiza VASILIU

Episodul clipit
Putem lua orice cuv`nt din orice
limb\ care exist\ (sau nu) [i s\-l
punem `n ecua]ia: „via]a e ca...“. E
o metod\ care nu poate da gre[.
De exemplu, via]a e ca: ]elina,
[amanul, balonul, pasta de din]i,
[meterlingul, aqua forte, bursucul,
pirocromelina, oyo-be [i yo-yo ma.
~ntotdeauna se g\sesc motive care
s\ confirme orice asem\nare. Eu
am ales ast\zi, din Biblioteca Babel
a cuvintelor rostite [i nerostite,
cuv`ntul „episod“. Pentru c\ `ncercam s\ `n]eleg, `ntr-un moment `n
care mintea mea n-avea nici o ocupa]ie serioas\, de unde vine robia
asta a mea `n fa]a anumitor filme
seriale. Nu s`nt multe, dou\ sau
trei, nici foarte stupide, nici foarte
de[tepte. {i, dac\ nu le-am v\zut
de la `nceput, de la prima serie, nu
m\ intereseaz\ ce s-a `nt`mplat
atunci, mie `mi trebuie s\ aflu ce se
petrece acum, `n episoadele care
tocmai se dau la televiziunea american\. S-ar putea s\ m\ prind\ at`t
de tare pentru c\, ]ine]i-v\ bine,
„via]a e ca un episod“. Dincolo de
explica]ia cre[tin\, care nu m\ intereseaz\ prea tare `n logica acestei
argumenta]ii, cum c\ pe lumea
cealalt\ ar urma episodul 2, mai
exist\ [i alte motive pentru care
mi-am permis s\ formulez compara]ia de mai sus.
Totul porne[te de la clipit. Deschidem ochii ([i, `n clipa imediat
urm\toare, `i `nchidem, apoi iar
etc. etc.) dup\ primele 24 de
s\pt\m`ni de via]\ `n\untru, `n placent\. Ca s\ nu mai spun c\, de[i
nu z`mbim `n prima lun\ dup\ ce
ne-am n\scut (p\i, chiar? ce-ar fi
a[a amuzant?), z`mbim tot acolo,
`n\untru. Dar, revenind la clipit,
a[a ne petrecem via]a, nev\z`nd
niciodat\ totul, l\s`nd s\ ne scape
at`tea detalii, poate, foarte importante. ~n acela[i timp, ne [i ap\r\m. Cum ar fi s\ ne fi n\scut cu
pleoapele lipite? Eu, una, n-a[ fi rezistat mai multe de c`teva ore.
S`ntem ni[te fiin]e episodice, dormim, m`nc\m, cunoa[tem din via]a
prietenilor no[tri numai fragmente
(ca [i cum ne-am uita la serialul lor
personal), vis\m ([i \la e tot un serial, dar dac\ am sc\pat un episod,
deja nu mai `n]elegem nimic). Nu
serial killers, ci serial... cum s\-i
spun oare, dreamers. Am `ncheiat
patetic `nc-un episod din En]iclopedie. Va urma.

Romanul e scris ca o continuare a `nstr\in\rii [i, `n acela[i timp,
a apropierii de sensibilitatea uman\ exploatat\ ini]ial prin
personajul Robert Kincaid.

UN TANGOU ~N
PRERIE

R\t\citorul
Consacrat gra]ie succesului
fulminant al debutului t`rziu,
romanul Podurile din Madison County (1992), Robert
James Waller a strecurat `n literatura contemporan\ prototipul – tipic american – al
cowboy-ului modern, b\rbat
r\t\citor, obi[nuit cu greut\]ile vie]ii, `ncep`ndu-[i a doua
[ans\ `ntr-un ]inut izolat,
„mediu natural“ dinspre care
r\zbat doar aerul c\lduros al
preriei [i g`ndurile singuratice. De[i nu e genul de literatur\ introspectiv\, care s\
st`rneasc\ `ntreb\ri ori perspective existen]iale esen]iale, tipul de poveste pe care
`l propune Waller p\streaz\
totu[i rafinamentul unei scriituri sigure [i un sim] al
atmosferei ca m\sur\ a tuturor lucrurilor.

Ana-Maria Onisei
Pornind de la premisa c\ fie v-a]i dori
s\ v\ afunda]i `ntr-o istorioar\ u[oar\,
cu episoade `ntre]esute de dragoste, fie
ave]i nostalgia Podurilor... (a c\r]ii sau
a filmului ecranizat dup\ roman de
Clint Eastwood `n 1995), fie v\ fascineaz\ via]a „texan\“ din comunit\]ile
mici [i ora[ele izolate, pe ale c\ror str\zi
reg\si]i indicatoare de tip „western“,
pr\fuite [i misterioase, romanul Un
tangou `n prerie e scris ca o continuare
a `nstr\in\rii [i, `n acela[i timp, a apropierii de sensibilitatea uman\ exploatat\ ini]ial prin personajul Robert Kincaid. De aceast\ dat\, cel care `[i construie[te via]a dup\ regulile demnit\]ii
[i ale singur\t\]ii e fiul nelegitim al
acestuia, Carlisle McMillan, un dulgher
ni]el spiritualizat, a c\rui existen]\ se
]ese `ntre dragostea pentru munc\, autoizolare [i aprecierea valorilor ancestrale ale spiritului aventurierilor americani. R\t\cind prin propria poveste,
McMillan alege – curajos – s\-[i refac\
via]a de la zero (de[i nu ni se spune c\
avem de-a face cu o „a doua [ans\“, putem lesne intui asta), `n mijlocul s\lb\ticiei. Or\[elul Salamander ascunde
legende sinuciga[e, oameni simpli, joviali [i frumuse]i pitore[ti `n the middle
of nowhere.

Totul se termin\ bine
Personajul nostru, Carlisle McMillan,
gust\ atent [i molcom din toate acestea, `[i construie[te o cas\, devine un
b\rbat de baz\ al comunit\]ii respective, `i salveaz\ de intruziunea perfid\ a

intereselor economice (cam pe la jum\tatea romanului apare planul construirii unei [osele `n zon\, pericolul fiind – evident – uciderea „sistemului
natural“; interesul: financiar, al unui
grup de afaceri[ti feroce), ba chiar contribuie – cum altfel?! – la „`mbog\]irea“
ora[ului cu un nou nume, copilul pe
care `l „poart\“, `n pas de tango, al\turi
de aleasa lui, voluptoasa Susanna Benteen.

Mie nu mi-a pl\cut aerul americ\nesc [i corect politic al acestei pove[ti,
dar pentru cei care prefer\ finalurile reconfortante, cartea e un regal din acest
punct de vedere. Totul se termin\ bine,
e pres\rat cu momente pl\cute de
atmosfer\ [i reprezint\ cronica, aproape „cinematografic\“, a unui solitar
d`rz, al c\rui atu incontestabil devine
capacitatea de „`nstr\inare“ `n mijlocul
oamenilor.

» „{i lui Gabe `i f\cea pl\cere s\ c`nte Autumn Leaves, care e de fapt un c`ntec fran]uzesc. ~l inter-

preta cu sentiment, foarte simplu [i trist. {i atunci m\ `ntindeam `n pat. St\team a[a g`ndindu-m\
la Amélie [i la Paris, retr\ind senza]ia trupului ei `ntins l`ng\ al meu [i `ntreb`ndu-m\ dac\ tr\ia [i
ce f\cea, [i ochii mi se umezeau `n timp ce alunecam `n somn... G`ndindu-m\ cum au trecut
toate pe l`ng\ mine.“ – Robert James Waller, Un tangou `n prerie, traducere din limba
englez\ [i note de Rodica {tefan, colec]ia „Biblioteca Polirom“, Editura Polirom, 2006

Audien]a pe gospod\rii
S\ ne `nchipuim c`teva personaje, grupate `n felurite
gospod\rii:
» un intelectual rasat,
`ntre 45 [i 50 de ani,
prof.univ.dr., cu o so]ie
asemenea, tat\ a doi
copii – unul pasionat de
computere, cel\lalt de
violoncel.
» o pensionar\ de peste
70 de ani, fost\ croitoreas\, bunic\ a cinci nepo]i, momentan singur\;
» o student\ la jurnalism,
apolitic\, ce viseaz\ pe
ascuns s\ se fac\ Andreea
Esca;
» un ]\ran `ntre 55 [i 60
de ani, lefter, fost sus]in\tor al lui Ion Iliescu,

actualmente convertit la
Gigi Becali;
» un sudor [omer, `ntre
dou\ v`rste, cu nevast\
casnic\, mam\ a cinci
copii...
» [i tot a[a...
Mai `nchipui]i-v\ vreo mie
de gospod\rii, cu personaje tipice pentru România,
`mp\r]ite probabilistic pe
categorii de sex, educa]ie,
venituri, regiuni etc., apoi
`ntreba]i-m\ ce au toate
acestea `n comun. P\i, v\
spun eu, dac\ nu [ti]i: oricare dintre ele poate face
parte dintr-un e[antion reprezentativ pentru popula]ia României. Oricare dintre ele poate accepta ca la
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televizorul lor s\ fie montat
un PeopleMeter, un aparat
electronic care, conform
unor agen]ii speciale, „asigur\ `nregistrarea, stocarea
[i transmiterea informa]iilor de vizionare ale membrilor fiec\rei gospod\rii“
(s\ nu m\ `ntreba]i ce
`nseamn\ „gospod\rie“ `n
cazul de fa]\; eu [tiam alt
sens al cuv`ntului). Ei bine,
a[a se stabile[te audien]a,
ratingul diverselor canale
de televiziune, contoriz`nd
c`t timp [i la ce post se
uit\ personajele posesoare
de PeopleMeter. Pe scurt,
nu conteaz\ c\ intelectualul rasat se uit\ doar pe
TVR Cultural, pensionara
adoarme cu televizorul
deschis pe OTV, studenta

TRIMISUL NOSTRU SPECIAL
Florin L|Z|RESCU
urm\re[te doar MTV, ]\ranul lefter recep]ioneaz\
doar TVR 1 etc. A[a se face
ratingul, a[a se decreteaz\
gustul [i interesul public.
Pe baza unui simplu sondaj. Gospod\ria mea, a
dumneavoastr\, aproximativ dou\zeci [i dou\ de milioane de persoane (minus
cei aduna]i `n jurul a o mie
[i ceva de PeopleMeter) nu
e luat\ `n calcul. Noi
„vot\m“ indirect, prin reprezentan]i pe care nu
i-am delegat niciodat\.
A[a se `nt`mpl\ peste
tot `n lume, `mi ve]i spune.
Cu toate acestea, eu mi-a[

dori s\ dispar\ dou\ lucruri
din presa noastr\.
Unu, declara]iile de genul „emisiunea cutare a
fost urm\rit\ de 2.547.822
de telespectatori“ (e un
num\r dat dup\ ureche,
calculat pe baza unui procent din care se elimin\
marja de eroare a sondajului). {i doi: s\ nu mi se mai
v`nture ideea c\ telecomanda e la mine, c\ am
`ntotdeauna posibilitatea
de a schimba postul care
nu-mi place. Pot s\ [i dau
foc la televizor.
P\rerea mea ([i a milioanelor de oameni f\r\
PeopleMeter) nu conteaz\.
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