
www.evz.ro

A învins autismul
cu folclor românesc

Tavi Drăgușan (foto) este una 
dintre puținele persoane diag-
nosticate cu tulburare de spectru 
autist care și-a găsit un loc de 
muncă în România. La serviciu, 
sortează pungi, iar în timpul liber 
cântă. (Vlad Odobescu)
 Eveniment, 12

Turismul la Roșia 
Montană, interzis
de șapte ani
Autoritățile locale sunt acuzate că 
au blocat orice investiție și au să-
răcit Roșia Montană pentru ca pro-
iectul investitorilor canadieni să fie 
considerat singura modalitate de 
redresare economică a zonei.
(Mihai Șoica) Eveniment, 10

PDL, trambulină
pentru foștii securiști
Alexandros Galiațatos, fost secretar 
de stat sacrificat de PNL după un 
verdict de poliție politică, a fost 
adoptat de PDL și promovat direc-
tor peste căile navigabile ale Dună-
rii. (Anca Simina) Eveniment, 5

OPINII. Horia Ghibuțiu
Ce credem despre 
noi și despre ceilalți 
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PROVOCARE POST-MORTEM A LUI ADRIAN MARINO

Cartea care aruncă în 
aer lumea culturală

Taxiul ieftin, un pericol pentru siguranța călătorului  
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CONTROVERSE   La cinci ani după 
moartea sa, criticul Adrian
Marino va pune pe jar lumea
culturală printr-un atac virulent 
la adresa intelectualilor publici 

Simona Chițan• simona.chitan@evz.ro

Fragmente din volumul de memorii al lui Mari-
no, „Viața unui om singur”,  care va apărea la în-
ceputul lunii martie la Editura  Polirom, vă sunt 
prezentate în exclusivitate de EVZ. Marino ata-

că vârfurile culturale, de la Constantin Noica, George 
Călinescu până la Eugen Simion, Gabriel Liiceanu sau 
Mircea Dinescu. Cartea apare, conform dorinţei auto-
rului, la cinci ani de la moartea sa. În replică, Mircea 
Dinescu declară că Marino „era  plin de acreală pentru 
că era marginalizat” și că era informator al Securității, 
iar Gabriel Liiceanu e revoltat de faptul că autorul „se 
gudura pe lângă Noica înainte de moartea acestuia”. 

Exclusiv, 26-27

„A rămas consecvent pâ-
nă la capăt, ca și C. Noica, 
de altfel, cu op ți unea din 
ti ne rețe. Antioccidentală și 
profund antidemocratică. 
(…) O astfel de orientare 
pe care o cred nocivă.”

„Cel puțin un Vadim,
un Adrian Păunescu,
oricât de respingători ar 
fi, sunt totuși parcă mai 
sinceri în fanatismul lor 
abject decât acest ipocrit 
inegalabil.”

„Biata Românie și biata tâ-
nără democrație româ-
nească, în care unii dintre 
purtătorii săi de cuvânt și 
lideri de opinie sunt de ca-
litatea unui golănaș sub-
urban gen Dinescu.”

„Mi se părea ridicol a fi ex-
clus din literatura română 
de acest moralist cu lipsă 
la cântar care împrumută 
de la alții titlul unei cărți 
(„Minima moralia”) fără 
s-o declare.”

„Liiceanu devine conști ința 
națiunii. Al său «Apel la li-
chele», supremul manual 
de etică civică. O astfel de 
mentalitate transformată 
în monopol cultu ral este 
plină de implicații nocive.”
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Despre Emil Cioran Despre Eugen Simion Despre Mircea Dinescu Despre Andrei Pleșu

AUTOBIOGRAFIE. Cartea lui Adrian Marinopoate fi considerată o dovadă de lașitate sau,dimpotrivă, un act de curaj

Despre Gabriel Liiceanu

O nouă meserie, curățătorul de zăpadă
Eveniment, 6

Extemporal
la dirigenție:
„Ce sunt eu, 

curvă sau târfă?”
Eveniment, 2-3
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