UN PROVOCATEUR
POSTMODERN

UN PLAGIAT DE SUCCES SAU CUM
NOSFERATU L-A FURAT PE DRACULA

În Contraviața, tema este
felul în care viața complotează împotriva ta pentru
a te pune cu botul pe labe.
Dar nici un roman al
lui Roth nu are o unică
obsesie.
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IRVINE WELSH:
„CELE MAI BUNE
PAGINI SE AFLĂ
ÎN FAȚA MEA,
MĂ AȘTEAPTĂ
SĂ LE SCRIU“
Dacă spui doar Trainspotting, Jeg, Porno sau
Davaiștii, spui, fără îndoială, Irvine Welsh,
scriitorul scoțian care a depășit bariera multor
tabuuri, cel care a vorbit despre marginali așa
cum nu o făcuse nimeni până la el, a adus
în discuție dependența de droguri, a dat
un nou limbaj în literatură, a venit cu niște
cărți-cult traduse în zeci de limbi, vândute
în milioane de exemplare și pe care nu ai
cum să le uiți ușor.
PAGINILE 8-9

Mandatul lui Lucian Romașcanu la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a început cu o mirare
generală: nimic din CV-ul său nu îl recomanda
pentru o asemenea funcție. PAGINILE 2-3
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De la „Cancan“ la Ministerul Culturii.
100 de zile cu Lucian Romașcanu
Primele 100 de zile de mandat ale celui de al 24-lea ministru al Culturii de după Revoluţie pot ﬁ rezumate în trei idei
principale: „moștenirea grea“ lăsată de ceilalți miniștri, care
nu au reușit să rezolve probleme structurale și de strategie,
ci, eventual, chestiuni punctuale, de micromanagement;
RĂZVAN CHIRUȚĂ

Mandatul lui Lucian Romașcanu la
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale (MCIN) a început cu o
mirare generală: nimic din CVul
său nu îl recomanda pentru o ase
menea funcție. Actualul ocupant
al biroului principal de lângă Bi
blioteca Națională a României a
fost director de vânzări la tabloi
dul „Libertatea“, apoi director ge
neral al „Cancan“ și director exe
cutiv la Kanal D. În cel mai bun caz,
despre senatorul PSD ajuns minis
tru se putea spune că se pricepe la
„cultura de consum“.
Apoi, Lucian Romașcanu a
continuat să stârnească mirarea în
momentul în care a cerut, și a și
obținut, desființarea Departamen
tului Centenar cu numai șase luni
înainte de a începe efectiv acțiunile
pentru aniversarea unui secol de la
Marea Unire. Avertismentele că
preluarea obiectului de activitate
al acestui departament de MCIN
întârzie și mai mult ceea ce era deja
foarte întârziat nu au avut nici un
efect. Pe 20 iunie, Guvernul a emis
o ordonanță de urgență prin care
mutarea a avut loc efectiv.
Al treilea moment controver
sat al celor 100 de zile ale lui Lu
cian Romașcanu în fruntea insti
tuției care administrează cultura

și „protejează identitatea națio
nală“ a implicat agenția de știri
Agerpres. Din calitatea sa de sena
tor, Lucian Romașcanu a adus un
amendament legii de funcționare
a instituției de presă, prin care a
propus demiterea directorului ge
neral în cazul respingerii de către
Parlament a raportului său anual
de activitate. Propunerea a stârnit
protestele actualului director al
Agerpres, Alexandru Giboi (fost șef
al Biroului de presă al PSD, numit
în această funcție prin nominali
zare directă de către Victor Ponta),
care a acuzat că se dorește „politi
zarea“ agenției de știri a statului.
De aceeași părere au fost și orga
nizații de profil, precum Active
Watch sau sindicatul MediaSind,
ba chiar și reprezentantul OSCE
privind libertatea massmedia.
CU CE SE LAUDĂ
NOUL MINISTRU
Pe de altă parte, Lucian Romaș
canu șia rezumat cele 100 de zile
la conducerea Ministerului Cul
turii printrun singur cuvânt: „de
blocat“. Astfel, potrivit acestuia,
programul LIMES, blocat de luni
bune, și finanțarea săpăturilor ar
heologice, suspendată din martie
pe un circuit de avizări de docu
mente, au fost repuse în funcțiune.

o oarecare dorință a lui Lucian Romașcanu de a mișca
totuși lucrurile într-un domeniu neinteresant, totuși, pentru
cei de la vârful puterii; o consecventă neînțelegere a
modului cum funcționează Cultura, atât cea instituțională,
cât și cea independentă.

„Am deblocat documentația care
stă la baza programului național
de restaurare și acționăm pentru
deblocarea unor credite de anga
jament pentru Institutul Național
al Patrimoniului. Am rezolvat
situația Muzeului Național Bran.
Acolo riscam să rămânem cu pa
trimoniul în drum, locuitorii
voiau să iasă în stradă pentru că
avem un teren unde unii dintre ei
vindeau diverse produse artiza
nale; am prelungit până în mai
contractul pentru muzeu, după
care vom vedea unde îl mutăm. Am
recâștigat terenul unde sunt locuri
de vânzare și am recuperat 130.000
de lei de la comercianți, apoi 1.1 mi
lioane de lei de la Primăria locală“,
a declarat ministrul Culturii.
Lucian Romașcanu sa mai
lăudat cu înființarea Consiliului
TehnicoEconomic, un organism
important fără avizul căruia MCIN
nu putea face investiții. „Odată cu
reînființarea acestui consiliu, pu
tem aviza, iar finanțarea există,
restaurarea Muzeului Enescu“, a
precizat demnitarul. Acesta a
anunțat că a deblocat temporar
situația Muzeului Peleș, unde în
septembrie ar fi încetat contrac
tul de locație încheiat cu Casa Re
gală. „Am reușit să prelungim
contractul pe încă șase luni, răgaz
în care sper să găsim o soluție,

pentru că legislația împiedică sta
tul să intervină pe proprietăți pri
vate. Muzeul Peleș are nevoie de
lucrări de reparații urgente, tre
buie să găsim soluții bune cu Casa
Regală“, a lămurit ministrul.
De asemenea, a început de
mersurile pentru realizarea unui
cod al patrimoniului: „Am depus
documentația pentru finanțarea
elaborării acestui cod. Avem ne
voie de 3 milioane de euro, nu știu
dacă îi vom obține“. Între timp,
Sala Palatului a fost transferată
de la RAPPS la Ministerul Cultu
rii. „Acum suntem în măsură să o
includem, alături de Opera Națio
nală din Cluj și de Muzeul Național

de Istorie a României, în discuțiile
cu Banca de Dezvoltare a Consi
liului Europei, astfel încât în mar
tie să obținem banii pentru aces
tea. Avem un acord preliminar
pentru aproximativ 40 de mi
lioane de euro la Sala Palatului.
Sunt șanse de 100% ca următorul
Festival Enescu să aibă loc întro
sală renovată complet pe interior,
cu acustică, cu tot ce trebuie“, sa
lăudat ministrul Culturii.
Printre alte reușite ale manda
tului său, Lucian Romașcanu a mai
amintit: achiziționarea Vilei Florica,
care a aparținut familiei Brătieni
lor, cu 1.820.000 de euro, reluarea
negocierilor pentru „Cumințenia

Castingul cu probleme
O altă polemică în care este implicat actualul ministru al Culturii a vizat
modul cum ar trebui să fie angajaţi actorii în teatru. Lucian Romaşcanu
a declarat, la Adevărul Live, că aceștia ar trebui să primească o slujbă
într-o astfel de instituţie de spectacol pe bază de casting. Dar actuala
legea de funcţionare a instituţiilor de cultură nu permite acest lucru. În
prezent, în teatrele din România lucrează, potrivit ministrului Culturii,
400 de actori angajaţi pe perioadă nedeterminată, cu carte de muncă,
şi peste 4.000 de actor independenţi. Lucian Romașcanu a propus, la
sugestia lui Ion Caramitru, directorul Teatrului Naţional din București,
după cum afirmă unele voci din domeniu, ca „repertoriile să se
construiască şi să aibă personalul necesar artistic angajat pe bază de
casting“. Decizia a stârnit critici din lumea teatrului, care au avertizat
că o astfel de schimbare nu poate fi aplicată. SDC
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Pământului“, unde MCIN este dis
pus să ofere maximum 5 milioane
de euro, alocarea de bani pentru
finalizarea Monumentului Marii
Uniri de la Alba Iulia sau transfera
rea Casei Coandă în administrarea
Academiei Române.

Iulia Popovici: „Nimeni
nu mai știe cu ce se
ocupă cu adevărat
Ministerul Culturii“
„Lucian Romașcanu a moștenit un
Minister al Culturii în care nu se
luaseră decizii și nu se semnaseră
documente de luni de zile. Asta
generase un blocaj în câteva arii
importante: Programul Național
de Restaurare, rămas închis fix în
buza Anului European al Patri
moniului, Sezonul RomâniaFran
ța, și, mai ales, Centenarul“, a ex
plicat Iulia Popovici, critic de tea
tru, fost consilier al ministrului
Culturii Corina Șuteu.
Aceasta a precizat că Lucian
Romașcanu a avut, prin urmare,
de desfășurat întâi o activitate de
descurcare a ițelor, cu o dimen
siune puternică de micromanage
ment. „Cu Centenarul se chinuie
guvernele României din 2015 în
coace, iar MCIN derulează în pre
zent un program «de importanță
națională» asupra căruia are un
control limitat, care nu e bugetat
clar și transparent, nu are proce
duri, nu are o viziune clară, nu are
responsabili de conținut, a trecut
prin vreo patru variante organi
zaționale până acum, deși e foarte
în buza demarării. E foarte politic
și nu e ușor de gestionat“, a men
ționat Iulia Popovici.
Ca să rezolve unele dintre
blocajele existente, MCIN a încer
cat să peticească legislația, deoa
rece statul nu are, în prezent, o
bază legală clară pentru organiza
rea de programe culturale de ma
re amploare, cum sunt Centena
rul și Sezonul RomâniaFranța.
„Peticeala, însă, riscă să genereze
alte probleme și alterează func
ționarea sistemului, vezi modifi
carea Legii Cinematografiei ca să
se poată produce filme pentru/
despre Centenar, ceea ce no să se
întâmple, fiindcă să faci un film
durează mai mult decât a rămas
până la Centenar. A trebuit refă
cut Regulamentul pentru concur
sul CNC, ceea ce la amînat din
nou și riscă să nu existe o com
petiție pentru proiecte cinemato
grafice anul ăsta. Iar la final CNC va
rămâne cu o secțiune de «filme te
matice» nedefinite, fără proceduri

clare, dar care înghit vreo 10% din
buget“, a menționat Iulia Popovici.
ORGANIZATOR CULTURAL
De altfel, nici în mandatul lui Lu
cian Romașcanu nu există o agen
dă legislativă cu termene clare, iar
activitatea actualului ministru, ca
și cea a predecesorului Ionuț Vul
pescu, este caracterizată printro
nouă funcție exclusivă a MCIN,
cea de organizator cultural, a ară
tat Iulia Popovici.
De fapt, tocmai aceasta este
cea mai mare problemă a oricărei
persoane care se așază pe scaunul
de ministru al Culturii: din cauza
mandatelor ministeriale foarte
scurte, în acest moment nimeni nu
mai știe cu ce se ocupă cu adevărat
această instituție. „A încetat oficial
să mai fie «operator cultural» cam la
vremea integrării în UE, rămânând
instituție de reglementare și moni
torizare. Ca oricărui ministru, și lui
Lucian Romașcanu i se cer rezultate
concrete și cât mai repede, însă în
acest moment întregul sistem e scă
pat de sub control, inclusiv legisla
tiv. Ministrului i se cer, pe de o parte,
chestii politice, precum Centenarul,
pe de altă parte, e captivul ierarhii
lor de influență din sistemul cultu
ral public, devenite tot mai puter
nice odată cu fragilizarea poziției
ministrului prin efemeritatea man
datelor. Acțiunile de substanță sunt
și greu comunicabile public. Nu
cred că ar rezista cineva la o con
ferință de presă în care sar discuta
eforturile Ministerului de a acli
matiza problemele instituțiilor cu
Curtea de Conturi sau de a simpli
fica birocrația arborescentă“, este
concluzia Iuliei Popovici.

Liviu Brătescu:
„S-a ratat un consens
politic în jurul proiectului Centenar“
Aniversarea Centenarului Marii
Uniri, care va începe efectiv de
luna viitoare și va continua, teo
retic, pe tot parcursul anului vii
tor, a devenit cea mai mare pro
blemă a Ministerului Culturii și
Identității Naționale. Unele surse
afirmă chiar că fostul ministru
Ionuț Vulpescu șiar fi pierdut
mandatul tocmai din cauza inca
pacității de a debloca acest pro
iect. Numai că nici deciziile luate
de Lucian Romașcanu nu stârnesc
optimismul specialiștilor. „În con
diţiile în care a existat deja această
structură a Departamentului Cen
tenar, la Secretariatul General al

Guvernului, care intrase deja în
legătură cu unităţi administrative
teritoriale, dar şi cu operatori cul
turali, mutarea la Ministerul Cul
turii a fost complet de neînţeles
pentru mine“, a explicat istoricul
Liviu Brătescu, coordonator al Co
misiei de Cultură, Culte şi Minori
tăţi a Partidului Naţional Liberal.
Acesta a dat ca exemplu Fran
ța, unde există o structură care
funcţionează și care a fost finalizată
încă din 2012, cu doi ani înainte de
începerea acţiunilor de marcare a
împlinirii a 100 de ani de la declan
şarea Primului Război Mondial. „Vă
dați, astfel, seama cât de nepregătiţi
suntem de implementarea unui
program serios de manifestări. Ştim
din informaţii provenite chiar din
Ministerul Culturii faptul că în ur
ma acestei mutări a Departamentu
lui Centenar mulţi funcţionari sunt
bulversaţi, neînţelegând de la dom
nul Romaşcanu în ce direcţie do
reşte să îndrepte întregul program
de acţiuni al Centenarului“, a arătat
Liviu Brătescu.
Pe de altă parte, Lucian Ro
mașcanu a declarat că Ministerul
Culturii are centralizate deja 2.170
de proiecte, dintre acestea doar o
parte urmând a fi selectate pentru
finanțare. Doar că acțiunea riscă
să fie un eșec, din moment ce totul
se face în mare grabă. „Improviza
ţia şi amatorismul par să fie
cuvintele care caracterizează ac
tivitatea ministrului Culturii. Ig
norând munca echipei care a
lucrat un an de zile în cadrul de
partamentului Centenar, la sfîrşi
tul lunii august a fost anunţat un
call de proiecte pentru finanţarea
unor activităţi organizate de
ONGuri din zona culturală pe
tema Centenar. Proiectele trebu
iau depuse întro lună de zile şi
implementate până la 1 decem
brie. Cred că o asemenea abordare
spune destul de multe despre se
riozitatea demersului. Nu mulţi
mea proiectelor reprezintă o
problemă, ci calitatea lor, obiecti
vitatea juriului şi criteriile de alo
care a fondurilor şi nu în ultimul
rând impactul pentru români“, a
avertizat istoricul.
O LISTĂ CU 100 DE PROIECTE
Între proiectele care au ajuns la
Ministerul Culturii se numără
dezveliri de monumente, lansări
de cărţi, colecţii propuse de Aca
demia Română legate de istoria
României traduse şi distribuite în
străinătate sau proiecte de colec
ţii de cărţi pentru elevi care să
vorbească despre istoria Româ
niei. „Ceea ce sa ratat în primul

rând cred că este un anumit con
sens politic în jurul proiectului
Centenar. Un ministru al Culturii
trebuia să fie un factor consensual
care să aibă capacitatea de a dia
loga cu toate forţele politice pentru
a defini în mod coerent conceptul
de Centenar“, a precizat Liviu Bră
tescu. Acesta crede că mult mai efi
cient ar fi fost un dialog real cu
toate părțile implicate (Ministerul
Culturii, administrațiile locale,
ONGurile), care să fie concentrată
pe proiecte fundamentale, nu doar
spectacole sau baluri, cum este cel
anunțat la Iași pentru 24 noiem
brie. „Aş fi realizat o listă cu o sută
de proiecte pentru întreaga ţară
care să presupună investiţii în res
taurarea unor monumente, ridica
rea altora în amintirea unor soldaţi
căzuţi pe front, din care aş fi scos în
evidenţă printro alocare finan
ciară consistentă zece proiecte mari
de infrastructură culturală şi ur
bană, cum ar fi de exemplu una sau
două mari săli de spectacole pentru
Filarmonică, un muzeu al Unirii şi
evident sprijin pentru proiecte care
să lege această ţară. Iar exemplul pe
care laş aminti acum este cel al au
tostrăzii Iaşi – Tîrgu Mureş. Ar fi
fost cu adevărat memorabil şi re
marcabil un astfel de program“, a
explicat consilierul județean. Pen
tru că tocmai aceasta ar fi trebuit
să fie marea miză a acțiunilor de
anul viitor: ce rămâne foarte con
cret după Centenar şi mai ales ce
mesaj transmit acţiunile finanţate
din bani public pentru viitor.

Dan Lungu: „Cultura
în rural e pur și simplu
abandonată“
Senatorul USR Dan Lungu, fost di
rector al Muzeului Literaturii Ro
mâne din Iași, a remarcat faptul că
una dintre „realizările“ anunțate
de ministrul Culturii a fost obți
nută fără o analiză atentă: „A dat
Casa Coandă la Academia Româ
nă, fără a realiza o consultare pe
tema aceasta. Academia are deja
în administrare mai multe im
obile pe care le neglijează. De
exemplu, a câștigat în instanță
Muzeul Alecsandri de la Mircești,
dar nu îl preia. Asta deși au fost fă
cute mai multe adrese catre acest
for. Muzeul Literaturii Române nu
mai poate investi în clădire, iar
Academia nu vine să o preia. În
timpul acesta, se degradează. Deci,
cum putem spune că, în acest caz,
Casa Coandă a ajuns pe mâini mai
bune?“, a întrebat Dan Lungu.
O altă problemă indicată de
acesta se referă la faptul că mărirea
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Ministrul Culturii a anunţat
că evenimentul de lansare a Centenarului va fi
organizat pe 26 noiembrie, la Teatrul Naţional
din București. Istoricul
Liviu Brătescu avertizează
că data este foarte prost
aleasă, pentru că 26 noiembrie 2017 a reprezentat o zi tristă în istoria
noastră: atunci a fost
semnat, la Focșani, armistiţiul între România,
ocupată în mare parte de
trupele germane, și Puterile Centrale, cu consecinţe negative pentru
statul român.

salariilor angajaților din institu
țiile de spectacol a creat un ade
vărat haos în domeniu, pentru că
bugetele totale nu sau mărit co
respunzător. Unele teatre sau
muzee nu mai sunt capabile să or
ganizeze evenimente pentru că
pur și simplu nu mai au bani
decât pentru salarii. Faptul a fost
recunoscut chiar de către minis
trul Culturii. „Bugetul MC a fost
mai mare cu 51% decât în 2016,
dar o mare parte din această
creștere sa dus către artiști, că
rora leau crescut salariile cu 50%
la începutul anului. Dar asta a în
semnat diminuarea bugetelor
pentru activități“, a precizat Lu
cian Romașcanu.
În aceste condiții, Muzeul Na
țional de Artă Contemporană e în
prezent închis, deoarece nu a mai
existat finanțare pentru expozițiile
din ultima parte a anului.
IMPASIBIL LA ABUZURI
Dan Lungu a mai remarcat, inclu
siv în cadrul unei interpelări fă
cute încă pe vremea fostului gu
vern Grindeanu că Ministerul
Culturii nu are o strategie pentru
mediul rural. „Ministerul Culturii
habar nu are ce se întâmplă din
punct de vedere cultural la sate.
Cultura în rural e pur și simplu
abandonată“, a avertizat senato
rul USR Dan Lungu.
În fine, acesta a atras atenția
că Ministerul Culturii privește im
pasibil la abuzurile din zona ma
nagementului cultural, cum a fost
cazul demiterii directoarei de la
Teatrul Odeon, Dorina Lazăr. SDC
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Scrisoare către Irvine Welsh
Scoțianul se află în turneu în Ro
mânia și a participat duminica
trecută în Clubul Control din
București la o întâlnire cu citito
rii (în cadrul Z9 Culture).
Domnule Welsh, căci bătrâne nu
îndrăznesc să vă zic, deși așa aș
vrea, nu pot să spun că vam aș
teptat ca pe Rolling Stones, până
când vați cam făcut sexagenar,
dar nici nu pot să spun că nu vam
așteptat.
Când cu Trainspottingul eram
adolescent. Deabia apăruseră
drogurile în țara noastră, dar pâ
nă la noi în provincie ajungeau
rar și – ca să vă spun tot adevărul –
nau fost o modă. De altfel, sunt
atât de banal, încât eu nu. Nici
măcar.
În schimb, beam, așa cum beau
toți prietenii mei adolescenți –
bine, poate că un pic mai mult.
Băutura era OK, viitorii bărbați
trebuiau să știe să bea. Se mai face
că sunt dintre aceia care au citit
întâi cartea, dintre aceia care ad
mit greu că filmul, deși de geniu, e
aproape la fel de bun ca ea.

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
Apoi sa întâmplat viața și
întro vară am ajuns până în Edin
burgh. Nu vă ascund că aproape
că am alergat către Leith. Nu era o
zi perfectă, ca la Lou Reed, dar, în
acel galop, cartea dumneavoastră
îmi curgea prin vene. Așa că aler
gam ca întrun vis, fiindcă îmi
place lumea aceasta postindus
trială. Îmi e acasă, cumva. Mam
născut, probabil, prea târziu pen
tru altceva.
Săptămâna trecută, la Bucu
rești am văzut un bărbat vindecat
de tinerețe. Știu că puteți să mai
dați un bestseller, dar un Train
spotting nu o să mai dați nicio
dată, nu e nici o tragedie, era ine
vitabil. Timpul acela a trecut, la

Scriitorul și Zen
Scriitorul merge pe urmele gân
durilor sale, cu capul plecat,
până se trezește smuls înspre
realitate, ca și cum cineva iar fi
tras strada de sub picioare, de un
glas puternic și de o atingere pe
umăr:
— Domnu’, domnu’, mergeți la
eveniment?
Scriitorul se întoarce buimac,
cu privirea în pământ, și zărește
mai întâi o pereche de cizme. Îl
recunoaște din prima pe poseso
rul lor. Ba chiar îi găsise și o pore
clă, Zen, încă de când a remarcat
că acesta nu lipsește de la nici o
manifestare culturală cu intrare
liberă din oraș. Indiferent de ano
timp, cu același echipament: ciz
mele electroizolante de joasă ten
siune (aveau imprimate pe ele un
înscris care anunța asta), trase pe
deasupra unor blugi obișnuiți, un
sacou secondhand cu cotiere,
sacoșă și chip senin, dea dreptul
zen, ca și cum nimic de pe planeta
asta nul poate afecta, ca și cum

nimic dincolo de lumea sa inte
rioară nu contează cu adevărat.
Prima dată la remarcat la o ex
poziție de artă contemporană a
unui faimos artist german. Între
multe alte exponate, în centrul
sălii era o grămadă de fiare di
forme, împletite. Vizitatorii stă
teau adunați în cerc, privind cu
atenție, năuciți, când la ele, când
la artistul careși prezenta con
ceptul. Printre aceștia a apărut
Zen, făcânduși loc cu coatele. A
observat că e mai mult spațiu de
partea cealaltă a cercului, nu de
parte de o masă cu prăjituri și pa
hare de vin, și sa hotărât să ajun
gă pe scurtătură până acolo. A
sărit cumva delicat peste împleti
tura de fiare, dar, cu toată ele
ganța, a agățat cu vârful cizmelor
electroizolante de joasă tensiune
o țeavă ieșită mai răzleț din în
treaga structură. Zen a trecut cu
succes, fără să cadă, însă tot aran
jamentul artistic a zăngănit pu
ternic, sa cutremurat și șia schim
bat fundamental configurația.

naiba!, chiar a trecut. Și ma încer
cat o groaznică melancolie, chiar
în timp ce vă ascultam, așa că am
plecat înainte să terminați seara.
Vam ascultat citind. Citiți
bine. Mereu am crezut că numai
aceia care citesc bine pot ajunge
scriitori. Vam ascultat teoria dro
gurilor ca o ciumă pe graniță,
acolo, la sfârșitul unei lumi, îna
inte de începutul alteia, care în
târzie. Dumneavoastră ați prins
sfârșitul Revoluției Industriale,
epoca heroinei. Mia plăcut aceas
tă teorie, vam dat dreptate.
Apoi ați spus că aveți cărți
mult mai bune decât Trainspot
ting, dar nu vam mai dat dreptate.
Nu mai aveți. E adevărat însă că
proza mea preferată se găsește în
Acid House. E una în care Dumne
zeu îl chinuie pe un tip și până la
urmă îl face muscă și tatăl tipului
îl omoară cu un ziar. E acolo cam
tot ce cred și eu despre Dumnezeu,
muște, ziare, viață și moarte.
Domnule Welsh, nam crezut
că veți deveni un clasic, dar ați de
venit. Am crezut că veți muri de o
supradoză, întro recădere. Na

fost așa, ați ajuns milionar în do
lari americani și trăiți la Florida,
sunteți domnul Trainspotting, și
nu mai aveți ce face.
Mia plăcut umorul dumnea
voastră, părerea proastă despre
criticii de specialitate, precum și
despre literatura de rahat care se
traduce din engleză în celelalte
limbi ale lumii. Ma mirat, însă,
părerea dumneavoastră despre
filmul Trainspotting 2, dar nu vă
contest dreptul la această părere.
Vreau să vă mai spun un sin
gur lucru: acum cinci ani, am
mers în mai multe gări din jurul
Londrei unde auzisem că se face
trainspotting. Am fost acolo să îi
văd pe aceia care încă... Abia iam
găsit. Desigur poate nam știut eu
să caut. Mi sau părut prea puțini,
o sectă aproape, o sectă muri
bundă. Am vorbit cu un băiat care
avea gin întrun termos, așa îi plă
cea lui săl țină. Mia dat să beau
din ginul lui, și am băut, și iar mi
sa făcut foarte poftă de ceea ce ar
fi putut viața.
Domnule Welsh, în fiecare an
îmi propun să citesc Trainspotting,

Audiența a fremătat, îngrozită.
„Nui nici o problemă, a explicat
artistul, asta e și esența concep
tului meu: arta adevărată poate
și, mai ales, trebuie săl implice
pe receptor, îndemnândul să o
modifice“.
Apoi la întâlnit pe Zen de ne
numărate ori, și chiar uneori se
salutau din priviri, dar nu șiau
vorbit niciodată.
— Mă gândeam iou, când
vam văzut pe partea cealaltă de
stradă, că nu puteț’ lipsi ’mnea
voastră de la o expoziție de artă,
zice Zen. Vă zic iou, io expoziție cu
vernisaj, îl asigură Zen. Este și de
mâncare, și de băutură.
Apoi se face liniște. Zen nu
mai e lângă el, dispărând fără ex
plicație.
Scriitorul se întoarce mirat
șil vede oprit în dreptul unui coș
de gunoi, culegând câte ceva din el
și îndesând repede în sacoșa de
cârpă. Apoi, în stilul său obișnuit,
ca și cum nu sar fi întâmplat
nimic deosebit, îl ajunge din urmă.
După câteva secunde de tăcere, de
mers împreună, Zen îl întreabă:
— Spuneț’ și ’mneavoastră ce
să fac.
— Cu ce ?

Începe să vorbească repede,
punând întrebări și răspunzânduși
singur, fără să lase loc și pentru
eventualele opinii ale scriitorului:
— Ce credeț’ cam pățit iou
ieri? Primesc un telefon. Mă uit la
numărul de pe ecran. Nu știu a’ cui
e... Să răspund, să nu răspund?
Răspund totuș’. Cine credeț’ că era?
Un tip care spunea că iel este de
acunainte prietenu’ prietenei me
le și iou să no mai sun niciodată.
„Da’ de unde îmi ai tu număru’ meu
de mobil, mă, șpanchiule?“, îl în
treb. „Suno pe prietena ta“, zice iel.
„Da’ nai spus să no mai sun nicio
dată?“, îi zic iou... Haha, vă daț’
seama, aici iam ziso ! A rămas ăla
pilaf... Închid șio sun pe prietena
mea: „Curva dracu’, îi zic, de ce dai
număru’ meu de mobil la toț’
nenorociți’?“... Ia, îmbufnată, cică
nu mia dat număru’ de mobil lu’
nimeni, nare nici un alt prieten și
că iou sunt prietenu’ iei pe veci.
Apoi îl sun ’napoi pe ăla: „Alo, băi,
tu ești? Prietenu’ prietenei mele?“,
îl iau iou repede... „Da, iou sunt.
Teai lămurit?“, îmi răspunde iel
miștocar... „Ești un minciunist or
dinar ! Prietena mea mia zis că nu
ești prietenu’ ei și că nu ț’a dat ia
număru’ meu de mobil...“ „Serios?

iar în unii ani chiar reușesc. Îmi
place să ascult ritmul vieții de aici,
și știam ce muzică vă obsedează,
chiar dacă nu neați fi spus. Nu
mai știu unde am citit că ați decla
rat că Trainspotting nu e o carte
despre droguri – ea este o carte
despre prietenie. Da, am urlat
atunci, uite un scriitor care chiar
înțelege ce a scris!
De fapt, ceea ce voiam de la
început să vă scriu e că și mie îmi
e foarte dor și de prietenii dum
neavoastră, de cei de atunci. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
Da’ tu de unde crez’ că am iou nu
măru’ iei, din paranormal?“, mia
zis iel și mai la mișto... Mam
enervat de numa’numa’ și iam
închis. Nici iel nu ma mai sunat
pe urmă și nici iou nam mai
sunato pe prietena mea... Acum
spuneț’ și ’mneavoastră, iou ce să
fac, so sun? ...
În sfârșit, se vede că așteaptă
un răspuns de la scriitor.
— Eu zic so suni. Dar cel mai
bine e să vă întâlniți și să stați de
vorbă, ca să vă lămuriți situația.
Zen se oprește și își face cru
ce, cu ochii la cer.
— Vai, nici nu vă închipuiț’ ce
maț’ liniștit. Parcă ’Mnezeu va
scos în calea mea. Prostu’ de mine
era în stare să no mai sune nicio
dată pe prietena mea. SDC
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Când lumea se cunoștea
Zic unii de comunism, că era rău,
foarte rău, și așa și era, dar măcar
pe vremea aceea oamenii erau mai
apropiați, se ajutau la nevoie, nu ca
acum, atâta egoism na fost la vre
mea aia, atâta răutate, vorbeam
unii cu alții, ne împărțeam necazu
rile și bucuriile, ne cunoșteam, azi
cine își mai cunoaște vecinii, nici
măcar nu ne mai știm pe nume, ca
în Germania, acolo ăia care stau pe
palier nici nu se salută, se miră
dacă le zici gutentag, dar nu eram
așa, nu, și nici nu țineau oamenii
nasul pe sus ca azi, că ăla e senator
sau doctor sau patron și nu le mai
ajungi cu prăjina la nas.
Țin minte o dată când tanti Rebeca
de la noi de la patru sa dus până
vizavi, la Blejești, să le ceară îm
prumut niște zahăr, că se băgase
nu demult cartelă la zahăr și la ulei
și cred că tanti Rebeca nu avea

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
grijă să păstreze rația, să tragă de
ea. Dom’ Blejescu nu era fitecine,
era director la spital, adjunct, da’
tot director și chirurg, și profesor
la medicină, la ei în casă se găsea
orice, cafea, kent, carne de vită, și
de fazan, așa zicea tata, că ăsta pri
mea de la pacienți și fazan, și mis
treț, și pui pentru export. Zahăr,
ulei, astea nu erau probleme pen
tru Blejescu, nu era ca necăjiții
ăialalți, mă și mir că mai stăteau la
bloc. Da’ vezi că așa eram pe vre
mea aia, mai egali, ne frecam coatele

unii cu alții și era mai omenește
așa, zău că da.
— Numai să fi văzut, firar
mama lor a dracu’! ia povestit a
doua zi maicămii tanti Rebeca. Au
ăștia bani să sengroape în ei. Intrai
în sufragerie șiacolo, pe măsuță,
aia de lemn negru, scumpă treabă să
fi fost, ierea un video. Recorder, așa
zicea Blejescu, cinj’ dă mii face, dar
lui i la adus, cică, frasu din Germa
nia. Șacolo, lângă video, o casetă
deaia cu una dezbrăcată, cu cizme
de piele până acilea sus și tocuri
ascuțite, Preti voman ori moman,
napucai să văd, că era scris câș, și
pațachina aial trăgea pe unu’ de
gât cu cureaua. Vezi, Ileano, intelec
tuali, el doctor, ea profesoară, și cu
ce se ocupă! Și noi navem nici
zahăr să facem o prăjitură la copil!
— Da’ ția dat? sa interesat
maicămea.
— Sigur că mia dat, că ce ierea

pentru ei o cană de zahăr? La ăștia
stă kentul aruncat pe masă așa, ca
nimica. Pui pariu că are și dolari
ascunși, de la arăbeții ăia dei are
studenți.
Da, așa era pe atunci, se știa
vecin cu vecin, nu se ignorau unii
pe alții. Mai ziceau unaalta, că gura
lumiii slobodă, dar se și omeneau
când era vreunul la necaz.
Mie tanti Rebeca numi plăcea,
era din alea care umbla cu vorba.
Așa a zis și dom’ doctor Blejescu în
seara aia, după ce tanti Rebeca a ple
cat, că mai bine să nui mai vină la
ușă săi dea căcatul ăla de zahăr în
apoi, că nu deaia a venit ea, a venit
să vadă cei pe la ei și să poată bârfi
mâine cu pațachinele din scară.
— Țiam zis, Cristina dragă, să
nu lași lucruri la vedere în sufrage
rie, că asta mâine toarnă la tot blocul
ceavem noi în casă, mai scornește
știu eu ce și mâinepoimâine te
trezești cu Miliția Economică la ușă.
Dacă asta nui turnătoare la „ăia“, eu
nu mai... bag mânan foc căi așa.
— Fii serios, dragă, ia pufnit în
nas nevastăsa. Proasta de Rebeca?

Cu PSD ne-am lămurit, dar
ce se întâmplă în zona opoziției
A trecut un an de la alegerile par
lamentare, iar scena politică este
încremenită. PSD rămâne strâns
unit în jurul lui Dragnea, în ciuda
încercărilor lui Victor Ponta de
a rupe ceva din zestrea social
democraților.
PSD a comis nenumărate gafe din
ianuarie încoace, însă partidul se
menține sus în sondaje, fără săși
facă mari griji în privința viitorului
imediat. 2018 nu este an de alegeri,
însă peste doi ani urmează con
fruntarea pentru Cotroceni, care
întotdeauna se lasă cu scandal. E și
miză mare în joc, pentru că de vreo
trei mandate încoace PSD câștigă
la pas orice tip de alegeri, mai puțin
prezidențialele. Socialdemocra
ților le este greu să întrunească 50
la sută plus unu din voturi, indife
rent dacă în turul întâi candidatul
lor obține 38 sau chiar 42 la sută.
Dacă la PSD lucrurile sunt sta
bile, iar partidul nu prea are cum
coborî sub 40 la sută (gândițivă la
armata de primari din teritoriu!),
în zona opoziției lucrurile nus de
loc limpezi.

PNL și USR au luat împreună
în 2016 aproape 30 de procente,
dar nu e clar dacă scorul cumulat
al celor două formațiuni ar fi cu
mult mai bun dacă alegerile ar
avea loc duminica viitoare.
PNL șia ales un nou lider, Lu
dovic Orban, însă creșterea ușoară
a liberalilor nu sperie deocamdată
PSDul. Dovadă că Liviu Dragnea și
ceilalți lideri ai stângii nu văd în
PNL pericolul cel mare. În schimb,
dușmanii PSD sunt Iohannis, so
cietatea civilă și mai ales DNA. Plus
eventual Soros.
Liberalii par să se fi trezit din
letargia primului an de opoziție,
dar multe dintre ieșirile liderilor
PNL sunt defazate și lipsite de
consistență.
PNL ar fi trebuit să amendeze
primul derapajele PSD, că vorbim
de momentul cu OUG 13 sau de de
ciziile total neinspirate ale guver
nului pe teme economice. Liberalii
încă dau senzația că lovesc în gol și
că nu știu cu adevărat cum să ac
ționeze. Faceți un exercițiu de ima
ginație și gândițivă care ar fi fost
consecințele politice dacă guvernul

PNL ar fi avut în stradă împotriva sa
sute de mii de oameni. Probabil că
PSD nar fi ratat momentul și ar fi
forțat preluarea puterii.
Pe de altă parte, e adevărat că
multe dintre canalele media im
portante sunt arondate PSDului,
temele socialdemocraților fiind
preluate rapid de televiziunile de
casă care știu să facă scandal din te
miri ce. PNL na avut nici o strate
gie de a contracara blocajul media
tic la care a fost supus, socotind că
zona online e suficientă pentru pro
movarea mesajelor. Însă nu vei fi
preluat dacă nu produci evenimen
te, iar PNL a suferit la acest capitol,
dând senzația că e incapabil să iasă
din zona atacurilor previzibile și
fără substanță.
Liberalii nau putut capitaliza
nici din lupta împotriva corupției,
pentru că în interiorul partidului
sunt mulți oameni care gândesc la
fel ca amicii lor din PSD. Ne referim
aici nu doar la parlamentarii libe
rali, ci și la primarii de prin județe
care nu văd nici ei cu ochi buni
cum e cu traficul de influență sau
cu abuzul în serviciu.

Dacă liberalii nau fost convin
gători pe subiectele care au vizat
justiția, alta era așteptarea de la
USR. Un partid tânăr, format din
oameni noi, nu avea voie să rateze
momentul prielnic. Dacă ar fi
acționat inteligent, USR ar fi cres
cut de la opt la sută (scorul din
2016) la peste 15 procente. Pentru
asta avea nevoie de un mesaj ferm
la centru și de ceva organizare în
teritoriu. Nu sa întâmplat nici una,
nici alta, ba mai mult, USR șia ma
zilit liderul, îngrețoșând bună par
te din electoratul care a girat acest
partid anul trecut.
USR e scindat, nu știe încotro
so apuce, iar bătălia cu PSD e ridi
colă, câtă vreme în interiorul for
mațiunii e un haos de nedescris. În
județe, filialele sunt ca și inexis
tente, iar USR nu înțelege că dacă
vrea să rămână un partid de 10 la
sută are nevoie de organizații în
fiecare județ al țării.
Dacă adăugăm și slaba coor
donare din Parlament dintre PNL
și USR, atunci avem imaginea unei
opoziții care nu e în stare nici
măcar să enerveze PSD, darămite
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Mai bine teai feri de lingăul ăla de
asistent al tău, ascultămă pe mine.
Avea dreptate tanti Cristina.
Până la urmă asistentul ăla la tur
nat pe dom’ Blejescu și când iau
făcut percheziție acasă, zicea tata
că iau găsit valută, că lua mită la
examene de la studenții arabi,
bașca nu știu câte kile de cafea,
whisky și alte din astea. Dar a scă
pat, că era doctor bun. A murit anul
trecut la frasu în Germania.
Discuții din astea și câte altele
leam citit în dosar la tata, în ra
poartele pe care le scria el la vre
mea aia, săracu’, Dumnezeu săl
odihnească, că mult a pătimit la
viața lui.
Dar știa tot, absolut tot ce era
la noi la bloc, cunoștea pe toată
lumea și toată lumea îl plăcea și
beau câte un păhărel de zaibăr cu
el jos la garaj.
Era tare frumos, țin mine și
acum cum stăteam cu el și ascultam
cum povestesc și râd și era seară și
răcoare și frumos. Da, altfel erau oa
menii pe vremea aia, ascultațimă pe
mine. Nu mai e lumea cum era. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
să clintească un colos cu structuri
bine înfipte.
Socotit de mulți o mare spe
ranță, Dacian Cioloș pare să nu
știe nici el dacă să intre abrupt în
politică sau să mai stea o perioadă
pe tușă și să aștepte momentul
prielnic. Platforma România 100
e puțin vizibilă, iar transformarea
acesteia în partid ar putea fi o
soluție doar dacă Dacian Cioloș
chiar vrea să se apuce serios de
politică.
Există la ora asta în societate o
mare frustrare, legată de faptul că
actuala clasă politică nu mai este
reprezentativă. Ar mai fi loc de o
formațiune nouă, dar pentru asta e
nevoie de implicare totală, acțiune
și oameni serioși în toată țara.
Deocamdată nu sunt prea mul
te soluții în zona opoziției, pentru
că fiecare vrea să alerge de unul
singur. Din acest motiv, PSD nare
motive să se teamă și va continua
să facă prostii zi de zi, profitând și
de faptul că alternativa întârzie să
apară. SDC
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DE LA CLARA HASKIL LA GEORGE ENESCU

Simple gânduri la o scurtă
vizită prin București
Intenționam să dedic acest spațiu pianistei Alina Azario și Festivalului pe care îl organizează de
câțiva ani buni în memoria și sub numele Clarei Haskil, dar o suită de împrejurări neașteptate,
între care repetițiile pentru deschiderea, vineri, a Festivalului ce se desfășoară la Sibiu, ne-a făcut
să amânăm discuția. De Alina Azario mă leagă nu numai marea admirație pentru arta Clarei
Haskil, dar și o idee comună, pe care i-am împărtășit-o nu de mult și ministrului Culturii cu
ocazia unui interviu pe care ni l-a acordat la Europa Liberă: dincolo de George Enescu, în istoria
recentă au existat muzicieni de marcă, astăzi celebri în lumea întreagă și al căror nume este
asociat imediat, aș zice în mod reﬂex, de toată lumea, cu românii și România.
Așa sunt Clara Haskil și Dinu Li
patti, care ar merita cu prisosință
să fie celebrați cu adevărat și în
țara lor de origine și, mai ales, să
li se creeze muzee adevărate, cu
întreg aparatul cuvenit, inclusiv
materiale informative în limbi
străine și înregistrări puse la dis
poziția unui public internațional,
ce lear vizita cu siguranță și care
ar contribui în mod real și fără cos
turi majore și manifestări festiviste
la consolidarea unui bun renume
și imagini a României în lume. Nu
de case de cultură purtând numele
lor are nevoie Bucureștiul, în

ciuda unor primitive opinii și de
cizii costisitoare luate de Primă
ria capitalei.
Desigur, apariția și lansarea
la Humanitas, în ajunul deschi
derii Festivalului de la Sibiu, a
unei noi traduceri a biografiei
semnate de Jérôme Spycket este
de salutat – ediție despre care
Alina Azario susține că este mult
mai bună, mai conformă cu origi
nalul decât cea apărută cu dece
nii în urmă la Editura Muzicală.
Din păcate, ediția este lipsită
de un minimum de actualizare, ce
ar fi fost absolut necesară în raport

cu volumul ce a stat la baza tradu
cerii și care datează din… 1975. Și
nu era mare greutate ca măcar
anexa, incluzând discografia pia
nistei, să fie actualizată, după ce
pe piața internațională au apărut
numeroase înregistrări inedite la
data redactării cărții lui Spycket,
iar recent chiar un film documen
tar realizat și difuzat cu participa
rea canalului Arte.
La fel, ar fi fost necesară o mi
nimă bibliografie actualizată, la
dispoziția mai tinerelor generații
cărora li se adresează, în fond, a
ceastă nouă traducere. Disculcarte

Omagiu Clarei HaskilDinu Li
patti, publicat de casa de discuri
Tahra și incluzând atât concerto
grafia, cât și discografia, compi
late de René Tremine și Myriam
Scherchen la Paris, ar fi fost de
mare utilitate.
Dar sunt recomandate acest
gen de cărți, cum este biografia
Clarei Haskil, tinerilor muzicieni?
Nu am un răspuns. În treacăt prin
București, am avut curiozitatea
de a vizita librăria Universității
Naționale de Muzică, unde am
constatat cu inima strânsă sărăcia
cărților propuse studenților; nici

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată“
(Hermann Scherchen)

gând de biografia Clarei Haskil,
nici gând de vreo carte despre
Lipatti, iar în privința lui George
Enescu nici gând de un Pascal
Bentoiu, Capodoperele enescie
ne sau Breviarul enescian în for
ma sa carte sau pe discurile Casei
Radio.
Și, legat de numele lui Geor
ge Enescu, mam blocat complet
văzând halul mizerabil și revoltă
tor în care apare vizitatorului, în
curtea Universității, statuia reali
zată odinioară de Boris Caragea,
sub regim comunist (1961). Să fie
chiar societatea românească de
astăzi complet oarbă și condusă
de „madmen“, ucigași ai culturii,
după o vorbă a lui Shakespeare,
reauzită pe scena Naționalului la
festivalul de teatru? SDC
FOTO: Victor Eskenasy
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„Criza adolescenței“,
la Fest(in) pe bulevard
„Criza adolescenței“ sa numit
secțiunea principală a celei dea
Va ediții a Fest(in) pe bulevard,
organizat de Teatrul Nottara
între 7 și 18 octombrie, alături de
„Premiere“, „Bulevardul come
diei“, „Text sau pretext“, „Invitați
speciali“, „Evenimente“, alte
secțiuni care au configurat un
program divers și intens.
„Mereu am avut grijă, preciza tea
trologul Marinela Țepuș, directorul
Teatrului Nottara, ca secțiunile
principale să vină în întâmpina
rea așteptărilor publicului, fie prin
comedii de bună calitate, realizate
de regizori prestigioși («Bulevardul
comediei»), fie prin alegerea unei
teme de actualitate, ilustrată de
spectacole care tratează diversele
crize – economice, sociale, electo
rale, familiale, de limbaj etc. – ale
lumii în care trăim.“
Nu am reușit să văd toate
spectacolele, am ajuns doar la câ
teva, la unul dintre ele – Exploziv
de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri, cu
trupa Teatrului Național „Marin So
rescu“ din Craiova –, moderând și
discuția cu publicul –, am participat
însă la o dezbatere extrem de intere
santă, realizată în parteneriat cu
Asociația Internațională a Critici
lor de Teatru România (AICT.RO),
pe tema „Teatrul pentru adolescenți,
o nișă în expansiune“. La întâlnire au
circulat o mulțime de opinii inte
resante, utile producătorilor și
artiștilor în egală măsură. Una mi
sa părut extrem de… iluminantă.
Christian Schönfelder, dramaturgul
de la Junges Ensemble Berlin Stut
tgart (JES), de care îl cunoscusem
cu câțiva ani în urmă, când lam
avut invitat la Festivalul Inter
național de Teatru pentru Publicul
Tânăr Iași (FITPTI), a spus un lucru
de care abia după ce lam auzit
miam dat seama cât e de natural.
Christian Schönfelder a subli
niat că teatrul pentru adolescenți
tinde să se focalizeze preponderent
asupra unui stereotip, adolescentul
cu probleme, când de fapt această
categorie de vârstă vrea să se și dis
treze, să se bucure, viața ei emo
țională e mult mai bogată decât
crizele pubertare și cuprinde o su
medenie de elemente pozitive. Cul
tura teatrală germană e mult, mult
mai bogată în tradiție și experiență

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
în domeniul artei scenice pentru
puști și puștoaice decât este a noas
tră. În spațiul francofon și în cel
anglosaxon, aceste categorii de pu
blic se află în atenția oamenilor de
teatru de câteva decenii bune, iar
dezvoltarea formelor care li se adre
sează e la un nivel avansat. Probabil
vom ajunge și noi acolo, în punctul
în care să vedem că acești tineri nu
sunt doar generatori de situații con
flictuale, neînțelegeri, alienări, vio
lență, ci și maturi în devenire care se
adaptează din mers, cu suportul fa
miliei, al prietenilor, la provocările
tipice acestui prag al biografiei.
ADOLESCENȚII TREBUIE
IMPLICAȚI ÎN PROCESUL
SCRIERII TEXTELOR
Adolescența e, neîndoielnic, o vâr
stă complicată, acutizată frecvent
și de mediu, de comunitatea care,
prea ocupată cu existența și graba
de ai face față, nu le acordă sufi
cientă atenție, expediind chestiuni
problematice din convingerea că
timpul, respectiv maturizarea, le
vor rezolva. În anumite cazuri, ele
nu se schimbă în bine, alunecă pe
pante nedorite, iar atunci apelul la
alte forme de modelare umană,
precum teatrul, poate fi benefic. În
teatrul românesc, interesul pen
tru adolescenți e de dată mai re
centă. Multă vreme sa spus de
spre acest segment de public doar
că e unul rebel, că, până mai ieri,
venea la spectacolele pentru copii
însoțit de părinți, alte rude ori
profesori, dar, odată ieșit din copi
lărie, refuză mersul la teatru sau,
dacă o face, are de cele mai multe
ori un comportament inadecvat.
Sigur, nonconformismul e atașat
vârstei, dar în asemenea genuri de
caracterizare, adulții uită de fapt
exact ceea ce e cel mai important:
tipologia adolescentină.
Schimbarea orizontului de
caracteristici biopsihologice se

înregistrează la vârste din ce în ce
mai fragede – psihologii vorbesc
de preadolescență, pentru 101213
ani, adolescență, pentru 131416
ani și postadolescență – 151617
ani, străduinduse să încadreze
cât mai bine tulburătoarele schim
bări biologice și afective surve
nite, adesea, de azi pe mâine, de
acești copii aruncați de natură pe
drumul uneori abrupt către ma
turitate. Cum îi poate ajuta tea
trul? Foarte eficient, dacă se așază
în papucii și pielea celor pe care îi
transformă în personaje, dacă ei se
recunosc în ce văd în spațiul de joc
teatral, dacă află măcar niște posi
bile răspunsuri la vâltoarea de în
trebări pe care o au. La unul dintre
spectacole, un puști din fața mea,
venit acolo cu familia, la un dialog
scenic ia spus șoptit mamei sale:
„Parcă ai fi tu, exact așa zici și tu!“,
zâmbind și urmărind cu mare
atenție actorii de la rampă. Era o
dovadă că băiatul va reveni la tea
tru, că a plecat din sala de spectacol
puțin altfel decât era când intrase,
că teatrul pentru adolescenți fix
asta înseamnă. Să îi sprijine pe cei
ce se caută pe ei înșiși. Dar și pe cei
care sunt implicați în educarea
adolescenților, adică adulții, părinți
și profesori. Care trebuie să pă
șească în sală cu empatie, strădu
induse să renunțe la prejudecăți, la
rețete, căci nu există formule ma
gice. Să înțeleagă că grupul de prie
teni tinde acum să devină mai
important decât familia, că va câș
tiga în forța de impact și influențare,
că e nevoie de tact și răbdare.
Vorbind cu Diana Nechit, tra
ducătoarea a cinci texte de teatru
francofon pentru publicul tânăr,
reunite întrun volum editat de
Universitatea „Lucian Blaga“ din
Sibiu, mia spus că în procesul
tălmăcirii a avut un consilier cu
expertiză, anume adolescenta din
casă, fiica sa, căreia îi citea ce tra
ducea și care îi spunea: „Mamă,
noi nu vorbim așa, schimbă cu…“.
Adolescenții trebuie implicați în
procesul scrierii textelor ai căror
destinatari sunt, al traducerilor,
al punerilor în scenă, pentru că
teatrul lor trebuie săi reprezinte.
În nici un caz nu trebuie să devină
o prelungire a lecțiilor de diri
genție de la școală sau a moralei
deacasă. SDC

Exploziv, de Elise Wilk, regia Andrei Măjeri, trupa Teatrului Naţional
„Marin Sorescu“ din Craiova

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU IRVINE WELSH:

„Cele mai bune pagini se aﬂă
în fața mea, mă așteaptă să le scriu“

Dacă spui doar Trainspotting (1993, Polirom, 2006, 2014, ecranizată de Danny Boyle în 1996, carte reeditată de mai bine de zece ori),
Jeg (Filth, în original, 1998, Polirom, 2006, 2014), Porno (2002, Polirom, 2008, 2014, respectiv 2017, cu titlul T2 Trainspotting, după
ecranizarea omonimă a lui Danny Boyle) sau Davaiștii (în original, Skagboys, apărut în 2012, Polirom, 2013), spui, fără îndoială, Irvine
Welsh, scriitorul scoțian care a depășit bariera multor tabuuri, cel care a vorbit despre marginali așa cum nu o făcuse nimeni până la el,
a adus în discuție dependența de droguri, a dat un nou limbaj în literatură, a venit cu niște cărți-cult traduse în zeci de limbi, vândute
în milioane de exemplare și pe care nu ai cum să le uiți ușor.
ELI BĂDICĂ

Biografia lui amestecată, înțesată
de renunțări și reveniri în dome
niul muzical, de slujbe și studii
abandonate, de urcușuri și cobo
râșuri, printre care dependența
de heroină, e dificil de rezumat în
câteva cuvinte. De mai bine de do
uăzeci de ani, Welsh scrie – atât
literatură, romane și proză scurtă,
cât și scenarii pentru televiziune
și cinema.
A venit pentru prima dată în
România zilele acestea, între 21 și
28 octombrie, la invitația echipei
„Zona Nouă a Culturii“ (Z9 Cul
ture) – Vlad Pojoga, Cătălina Sta
nislav, Ștefan Baghiu și Iulia Elena
Gîță –, proiect organizat de Uni
versitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
și cofinanțat de Administrația
Fondului Cultural Național, și a

participat la două întâlniri cu pu
blicul român, una la București, în
Club Control (duminică, 22 octom
brie), iar alta la Sibiu, la Teatrul
Gong (miercuri, 25 octombrie).
Mam întâlnit cu Welsh du
minică, înainte de nebunia care
avea să fie la Controlul bucureș
tean (mulți, mulți, mulți cititori,
grupuri pe care nu le vezi de obi
cei la evenimente literare – pen
tru că asta face Welsh, adună în
jurul lui mulțimi eclectice) și am
discutat despre cum ar fi arătat
viața sa fără Trainspotting, despre
literatura, personajele și scrisul
său, despre dependențe, succes,
limbaj, critică, lecturi, viitor.
Cum credeți că ar fi arătat
viața dumneavoastră fără
Trainspotting?

Nu știu. Chiar nu știu, e dificil să
mă gândesc la asta. Cred că aș fi

fost scriitor și fără Trainspotting.
Poate nu chiar unul de succes...
Probabil aș fi predat, aș fi încercat
să primesc și câteva burse, aș fi
mers la și mai multe festivaluri, la
și mai multe evenimente. Dacă nu
aș fi fost scriitor, atunci probabil
că aș fi schimbat multe slujbe, în
cercând să mă întrețin.
Dacă ați fi ales o altă cale,
care ar fi fost aceea?

Probabil că aș fi fost comediant,
aș fi făcut standup.
Nu mă așteptam la asta.

Ei bine, da. Din punctul meu de ve
dere, comedia se aseamănă romanu
lui, ba chiar îl poate substitui, căci
face același lucru pentru oameni în
ceea ce privește istoria și cultura,
interacționăm cu ea la fel, ne mișcă,
ne distrează, ne pune pe gânduri,
vorbește despre lumea noastră.

De la debutul dumneavoastră,
ați fost văzut adesea ca un scriitor controversat, mai ales grație
temelor pe care le-ați folosit în
cărțile dumneavoastră. Credeți
că literatura trebuie să transmită lumii un mesaj? Care este, până la urmă, scopul acesteia astăzi?

Ca toate lucrurile care ne încon
joară, și literatura are multe sco
puri. În primul rând, așa cum
spuneam și mai devreme, cred că
literatura trebuie să interacțio
neze cu oamenii, săi facă să se im
plice, săși pună întrebări în legă
tură cu lumea în care trăiesc. Apoi,
literatura trebuie să funcționeze și
ca divertisment, să te ajute să plon
jezi întro lume diferită, din care ai
ceva de învățat. Literatura este le
gată și de empatie, de experiențele
pe care le poți avea prin interme
diul ei. Așadar, poate fi despre
toate acestea și multe altele, dar,

fundamental, literatura este de
spre legături, conexiuni.
Ați construit un univers ficțional
în care sunt plasate toate scrierile dumneavoastră. Mi s-a părut
foarte interesant, de-a lungul
timpului, că personajele dumneavoastră migrează dintr-o
carte într-alta. Vă atașați de ele?

Nu trebuie să te atașezi prea tare
de personajele tale, trebuie să le
vezi ca instrumente necesare pen
tru a spune o poveste. E adevărat
că, la un moment dat, dacă petreci
mai mult timp cu ele, ajungi ine
vitabil să ții la ele. Dar trebuie să
fii pregătit în orice clipă să re
nunți la personajele tale, să le omori,
de exemplu (râdem), așa că tre
buie să fii rațional.
Puteți să vă gândiți la un scriitor
care a venit cu un altfel de limbaj
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în literatură, în același mod în
care ați făcut-o dumneavoastră,
prin cărțile pe care le-ați scris?

Hm, cred că James Kelman, Alas
dair Gray și alți scriitori ca ei, care
au venit în literatură înaintea
mea și au influențat tot ce a urmat
după ei. Cum a făcuto și Bur
roughs xemplu, a schimbat limba
jul întrun mod foarte interesant.
Cum vă împăcați cu critica?

Nu cred că te poți împăca cu ea
vreodată, dar trebuie să o accepți
ca pe ceva firesc. Orice artă din
lumea aceasta are parte de critică
și e normal să fie așa. Dacă nu vezi
asta, nu ar trebui să faci artă. Nu
poți să spui Uite, asta e pictura
mea, muzica sau cartea mea, tre
buie săți placă. Dacă faci așa, vei
auzi doar un Dute dracului. Există
un punct în care trebuie să ac
cepți că te expui criticii, să fii pre
gătit că se va întâmpla și asta.
Mie, de exemplu, numi pasă.
Odată ce am scris cartea și am dato
spre publicare, asta e, nu mai pot
schimba nimic. Și atunci de ce
maș mai deranja să intru în vreo
polemică, de ce miaș mai con
suma energia suplimentar? Odată
publicată, cartea numi mai apar
ține, nu mai pot face nimic, așa că
cel mai bun lucru pe care îl pot
face e să mă gândesc la următoa
rea, la ce voi face mai departe, să
fiu absorbit de o nouă poveste.
Pornind de la această ultimă
idee, vă este dificil să vorbiți
despre o carte la ceva timp după
ce a fost publicată?

Da, este. Lucrurile se întâmplă
așa: ai dat la editură o carte și,
până când trece prin tot procesul
editării și publicării, până când
ajunge la cititori, tu treci mai de
parte, la următorul proiect. De
cele mai multe ori, cel care te in
tervievează știe mai multe lu
cruri despre cartea ta decât tine,
tu nu ai mai citito, nu teai mai
gândit deloc la ea de ceva timp.
Așa că ajungi în punctul în care
oamenii îți spun chestii despre
romanul ăla pe care tu pur și
simplu nu ți le amintești și îți zici
la naiba, ar trebui să recitesc și
eu cartea și să mă gândesc serios
la chestiunea asta.
Dacă ar trebui să alegeți o singură carte pe care să nu o fi publicat, care ar fi aceea și de ce?

Cu siguranță Ecstasy, deși a fost o
carte bună pentru mine – comer
cial, sa descurcat excelent. Dar
am simțit că iam dat drumul prea
devreme, avea nevoie de mai mul
tă redactare, unele idei trebuiau

șlefuite mai mult... Nu știu dacă
acum miaș dori să nu o fi publi
cat deloc, dar categoric aș fi vrut
să fac mai multe pentru ea.
Care e ideea preconcepută legată de dumneavoastră sau de
cărțile dumneavoastră, pe care
o întâlniți frecvent și care încă
vă deranjează?

Mi se pare ciudat cum oamenii in
sistă să vadă cărțile mele în relație
cu chestiunile legate de clasă,
ficțiune despre clasa muncitoare,
blabla, că le tratează ca pe un fel
de realism urban, pe când eu cred
că sunt fantezii urbane. Și mă de
ranjează asta pentru că, dacă e
realism, atunci se consideră că nu
ai imaginație, nu ești un artist, nu
ai construit nimic, scrii autobio
grafii, pe baza experiențelor tale.
Care e cel mai rău lucru în
legătură cu scrisul?

Pentru mine personal nu are legă
tură propriuzisă cu scrisul, ci cu
ceea ce urmează după ce ai scris:
editarea materialului. Acel mo
ment în care trebuie să faci din
ceea ce ai scris o carte nu mai e
amuzant deloc. Trebuie să faci tot
felul de alegeri dificile, iar eu nu
sunt bun la asta, de asta și apelez
la editorul meu, care hotărăște ce
rămâne și ce e de aruncat. La alt
ceva mai rău decât asta nu mă pot
gândi în ceea ce privește scrisul.
Având în vedere faptul că ați
afirmat de multe ori că ați ajuns
la scris prin muzică, respectiv
versuri, puteți să vă gândiți la o
piesă sau la câteva versuri care
ar vorbi cel mai bine despre
dumneavoastră și scrierile dumneavoastră?

Să mă gândesc la o piesă? Nu,
chiar nu pot să găsesc una care să
spună ceva despre mine și despre
ceea ce fac. Când asculți o piesă e
foarte greu să dai peste ceva care
să fie atât de potrivit experiențe
lor tale. Doar dacă nu ai scriso tu.
Ce aptitudini credeți că trebuie
să aibă cineva pentru a deveni
scriitor?

Cred că cel mai important e să fii
capabil să petreci mult timp de
unul singur. Mulți nu cunosc sufi
cient de bine ce presupune a fi
scriitor și cred, în mod eronat, că
tot ce trebuie să faci e să stai întrun
bar și să vorbești cu oamenii. Dar
nu, tu trebuie de fapt să suporți
singurătatea. Și chiar nu sunt mulți
care pot face asta. De fapt, mam
surprins și pe mine însumi, eu am
fost mereu implicat în tot felul de
activități, am fost în trupe, am mers

în cluburi, am stat de vorbă tare
mult. Și am crezut întotdeauna că
nu pot fi scriitor tocmai deasta,
pentru că nu maș fi putut izola.
Dar, ca să vezi, îmi place să fiu sin
gur la biroul meu și să scriu, activi
tatea asta mia adus multe lucruri,
ma ajutat să mă cunosc mai bine.
Ați tot spus că scrisul nu este o
meserie pentru dumneavoastră,
ci un hobby. Dar, din câte înțeleg, trăiți din acest hobby de mai
bine de douăzeci de ani. Așa că
trebuie să vă întreb: este scrisul
o profesie sau nu? Vă prezentați
ca scriitor atunci când întâlniți
persoane necunoscute?

Răspund mai întâi la ultima între
bare. Mia luat mult timp până să
fac asta, dar da, acum mă prezint
ca scriitor – și asta pentru ca oa
menii să știe cu ce mă ocup. Apoi,
da, scrisul e o profesie, dar îmi
place să mă gândesc la el ca la un
hobby, îmi place să spun că sunt
pensionat de la 30 de ani.
În regulă, și de ce vă place să
spuneți asta? Vă este teamă că,
în caz contrar, ați simți un soi
de presiune?

Da, cam așa ceva. Nu vreau, cu alte
cuvinte, să numi mai placă ceea
ce fac doar pentru că este o slujbă,
să zicem. Nu vreau să pierd plăce
rea de a scrie.
E datoria unui scriitor să-și
promoveze cărțile?

Lucrurile stau așa: nu e datoria unui
scriitor, ci obligația unui autor. Cu
cât ai mai mult succes, cu atât mai
mult devii un autor și mai puțin un
scriitor. Sunt două perspective dife
rite: scriitorul scrie, autorul promo
vează, e cel care vorbește despre ce
a scris scriitorul, e o persona. Mia
luat mult timp să accept și asta. Tre
buie să o faci, în cele din urmă, nu ai
încotro. Dacă nu, nu te va mai pu
blica nimeni. (Râdem.)
Ce fel de cititor sunteți?

Citesc orice îmi pică în mână. Nu
fac discriminare între ficțiune și
nonficțiune, între așazisa litera
tură înaltă și cea comercială, po
pulară. Nu mă interesează ce gen
este cartea pe care o citesc, mă
preocupă povestea – o poveste
foarte bună, deștept și simplu spu
să e mai importantă pentru mine
decât una scrisă prețios, cu des
crieri extinse, fraze elegante etc.
Nu sunt un snob literar, dar îmi
place să văd scrieri inteligente.
Ce carte v-a șocat așa cum volumele dumneavoastră au șocat
cititorii la vremea lor?
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Cred că e greu să șochezi în litera
tură. Modul cel mai eficient în
care poți face asta este săți sur
prinzi cititorul în punctul în care
se așteaptă cel mai puțin, să su
cești narațiunea la un moment
dat. E o chestiune de tehnică, zic
eu, nu una de poveste. Scriitorii
foarte buni pot face asta, sunt
prea mulți pentru ai enumera.
Mulți cititori se tem uneori
să-i întâlnească pe scriitorii lor
preferați, de teamă că aceștia îi
vor dezamăgi în viața reală.

Eu cred că toți scriitorii sunt de
zamăgitori în viața reală. Gândeș
tete, ce a făcut respectivul? A stat
toată ziua la mașina de scris și a
lovit tastele. Nu e prea interesant,
nui așa? (Râdem.)
Nu sunt întru totul de acord...

(Râde.) Când te duci la festivaluri,
întâlnești mulți scriitori. Culmea,
majoritatea sunt drăguți. E sin
gura lor ocazie să iasă în lume, să
se îndepărteze de singurătate, să
aparțină unei lumi, să fie cu oa
meni care înțeleg cum este să fii
absobit cu totul de un univers
ficțional ș.a.m.d. Câteodată ți se
pare că autorii seamănă foarte
tare cu opera, altădată ți se pare
că sunt complet diferiți. E ciudat.
De fapt, nu m-ați lăsat să ajung
la întrebare. (Râdem.) Voiam
să vă întreb dacă v-a fost vreodată teamă, din acest punct de
vedere, să întâlniți vreun scriitor
și, dacă da, despre cine e vorba?

Nu, nu cred că a fost vreodată vor
ba de un scriitor, mai degrabă de
un muzician. Cum ar fi că iam tras
țeapă lui David Bowie de două ori –
nu mam dus la întâlnirile în care
trebuia săl cunosc, o dată la New
York, la o petrecere pentru Train
spotting, la care nam mai putut să
merg, iar a doua oară ma invitat la
cină când era la Glasgow, dar eu
eram atât de jenat săl întâlnesc...
Eram ca o fată de 40 de ani cu pos
terele cu Bowie pe pereți, căreia îi
era teamă săl cunoască. Acum re
gret asta, aș fi vrut să fi fost capabil
să o fac, oamenii care lau cunoscut
miau spus că era un tip grozav,
cred că miar fi plăcut mult de el...
Când lam întâlnit pentru pri
ma oară pe Iggy Pop, eram atât de
emoționat... Acum, că mai pus să
mă gândesc la asta, să știi că nam
întâlnit pe nimeni dintre cei pe ca
rei admiram care să mă dezamă
gească, să fie complet imbecili. Am
întâlnit, însă, oameni despre care
credeam căs tâmpiți și, când iam
cunoscut, am realizat că erau miș
to – am fost dezamăgit, le uram

Cred că aș fi
fost scriitor și fără
Trainspotting. Poate
nu chiar unul de
succes...
muzica, scrierile, arta pe care o fă
ceau, iar ei erau oameni faini?! La
dracu’, mă gândeam, am irosit in
util toată energia aia. (Râdem.)
Care a fost cea mai faină reacție
pe care ați avut-o din partea
unui cititor?

Un tip a venit odată la mine și mia
spus că nu a consumat niciodată
droguri până când nu a citit Train
spotting. După lectură, cartea
avusese un impact atât de mare
asupra lui încât a început să ia he
roină, a devenit dependent, iar
asta ia dat peste cap toată viața.
Iar eu iam zis: Asta e al naibii de
mișto. Uite, asta e puterea litera
turii. Sunt fericit că țiam putut fi
de folos. (Râdem.)
Din punctul meu de vedere, una
dintre cele mai enervante întrebări de la un interviu de angajare este „Unde te vezi peste zece
ani?“. Totuși, o voi folosi acum,
în dialogul nostru. Așadar, unde
vă vedeți peste zece ani? Ce v-a
rămas de făcut?

Voi fi norocos dacă încă voi fi în
viață peste zece ani. În fiecare an,
sunt surprins că încă trăiesc, nu mia
venit să cred când am trecut de 30,
apoi de 40, 50 de ani, mă apropii de
60... Mam trezit întrebândumă, de
multe ori, ce naiba, cum de încă
sunt aici? Așa că habar nam ce să
spun, singurul meu țel e să ajung la
anul viitor. Nu știu dacă toată
lumea gândește la fel, dar eu cred
cu tărie că cele mai bune pagini se
află în fața mea, vor urma, mă
așteaptă să le scriu. Nu știu ce va
fi, dar mă lupt să ajung acolo, să o
găsesc și săi dau o formă. SDC
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Un provocateur
postmodern
În Contraviața, ca în atâtea alte romane ale sale, dacă nu cumva ca
în aproape toate, tema principală e (tot) viața sau, mai bine zis, felul
în care viața complotează împotriva ta (uneori în timp ce pare că-ți
zâmbește) pentru a te pune cu botul pe labe. Dar nici un roman al
lui Roth nu are o unică obsesie.
FLORIN IRIMIA

Aici, cea dea doua e identitatea, o
prezență constantă în cărțile sale,
în speță identitatea evreiască,
americanoevreiască, ca să fim
mai nuanțați, și ce înseamnă ea
raportată la cea israeliană și la
cea nonevreiască, de goy (folo
sind un termen idiș). Dar nu orice
goy, ci unul trăitor în Marea Bri
tanie. Iată și un citat edificator
care înglobează ambele teme:
„Circumcizia are tot ce nu are
pastorala și, după părerea mea,
reafirmă cei cu lumea asta, și
anume, nici vorbă de unitate și ar
monie. Circumcizia demască, des
tul de convingător, minciuna vi
sului din pântec despre viața în
superba stare a preistoriei ino
cente, idila emoționantă a trăirii
«naturale», nestânjenite de ritua
lurile născocite de om. Să te naști
înseamnă să pierzi toate acestea.
Mâna grea a valorilor umane cade
asupra ta de la bun început, reven
dicânduși organele tale genitale“.
Spre deosebire de Pastorala
americană, Mam măritat cu un
comunist sau chiar Teatrul lui
Sabbath, toate scrise în anii ’90
(poate decada cu cea mai amplă și
profundă respirație din viața
scriitorului), Contraviața nuși
propune acea panoramare a so
cietății americane întinsă pe de
cenii întregi la care excelează în
general scriitorii americani, ci
tinde săși concentreze energiile
asupra experimentului literar
postmodernist și a felului în care
acesta poate induce în eroare, dar
și provoca, chiar încânta cititorul.
Este vorba despre relația dintre
cei doi frați Zuckerman: Nathan,
autorul prin excelență, recunos
cut și prolific, și Henry, dentist de
succes în New Jersey, dar altfel un
anonim, familist și afemeiat con
vins cam în aceeași măsură. În
primul scenariu al intrigii, accen
tul cade pe Henry. La nici 40 de

ani, acest Don Juan mai degrabă
timid cu femeile, dar dispus cam
tot timpul săși înșele soția, își
vede viața sexuală pusă pe butuci
când, diagnosticat cu o afecțiune
a inimii, este nevoit să înceapă ad
ministrarea unui medicament
carel lasă fără darul cel mai de
preț al ființei sale: erecția. Acest
efect secundar îl determină pe
priceputul și imoralul dentist fie
să forțeze o operație pe cord cu
risc destul de mare (și pe care
doctorii nu io recomandă), fie să
caute alinare în credință. Situație
în care va decide săși părăsească
familia (și amantele), pentru a
emigra în Israel, recurgând, altfel
spus, la aliyah. Dar nu oriunde în
Israel, ci tocmai în pustiul Iudeii
(biblice), întro colonie din Ci
siordania (West Bank în original)
condusă de Mordecai Lippman,
un fanatic israelian de dreapta,
care vede în orice acțiune a arabi
lor atât o provocare, cât și o ocazie
de a răspunde înzecit.
Plecat pe urmele lui Henry, în
încercarea de al convinge să se
întoarcă acasă, la familie, Nathan,
aparent fratele cu capul pe umeri,
se pomenește devenind interlocu
torul a tot felul de personaje me
shuga, adică nu tocmai în toate
mințile, care țin morțiș săl fami
liarizeze cu problemele lor perso
nale, dar și cu cele ale Israelului
în general. Unul, de exemplu, este
de părere că Yad Vashemul ar tre
bui demolat „în numele viitorului
evreiesc“, pentru că „am pribegit
aproape patruzeci de ani prin
pustia cumplitei noastre dureri.
Acum a sosit timpul să încetăm a
plăti tribut memoriei acelui mon
stru cu Memorialul nostru“. Și, cu
litere mari, pentru că ce citim este
un manifest: „ISRAELUL NU ARE
NEVOIE DE HITLERI PENTRU
DREPTUL DE A FI ISRAEL! EVREII
NU AU NEVOIE DE NAZIȘTI PEN
TRU A FI EXTRAORDINARUL
POPOR EVREU! SIONISM FĂRĂ

AUSCHWITZ! IUDAISM FĂRĂ
VICTIME! TRECUTUL E TRECUT!
NOI TRĂIM!“. „În Israel e suficient
să trăiești – nu trebuie să faci
nimic altceva și, când te duci
seara la culcare, ești frânt“, îl aver
tizase un prieten pe Nathan, la o
zi după aterizarea pe aeroportul
din Tel Aviv, iar scriitorul nu
poate decât săi dea dreptate.
PRIMA CARTE ÎN CARE ROTH
EXPERIMENTEAZĂ CU
AMPLITUDINEA NARATIVĂ
Dar, așa cum sugeram mai devre
me, provocarea cea mai mare a ci
titorului este dacă ceea ce citește
face parte dintrun roman scris
de Nathan Zuckerman sau repre
zintă o realitate exterioară aces
tuia. Asta, bineînțeles, dacă facem
abstracție că ce citim chiar face
parte dintrun roman, cel pe care
îl ținem în mână. Ce vreau să spun
este că, tocmai când credeam că
avem dea face cu un roman pica
resc (se zboară mult în Contravia
ța, din Statele Unite în Orientul
Apropiat, dar și în Europa și Rega
tul Unit), ne trezim că, „în reali
tate“, cel care a murit nu e Henry,
cum am fost lăsați să credem pen
tru mai bine de jumătate de carte.
De altfel Henry nici măcar nu a
ieșit din New Jerseyul natal, ce să
mai vorbim despre o emigrare în
Israel. Nathan a emigrat, el era cel
bolnav de inimă și torturat de
lipsa unei erecții. Tot el a decis să
se opereze, ca ulterior să moară
stupid și ironic după niște com
plicații. Decesul lui Henry este
doar ficțional, parte dintrun
roman rămas neterminat și pe
care mortul imaginat îl găsește
imediat după moartea cât se
poate de autentică a fratelui său.
Și, ca și cum toate acestea nar fi
fost suficient de deconcertante,
ultimul capitol al cărții nil înfă
țișează din nou pe Nathan, în
viață, bolnav de inimă și impotent,

dar cumva împăcat cu noul său
statut. Îl găsim la Londra, în com
pania Mariei, o frumoasă engle
zoaică, deja soție și mamă, cu care
șiar dori să aibă un copil, bine
înțeles după ce ea își va părăsi ac
tualul soț. Așadar, un Nathan în
drăgostit până peste urechi, ațâțat
nu atât de trupul noii sale amante
(pe care no va putea avea nicio
dată), cât de tonurile vocii ei hip
notice, cum o numește, și dispus
să treacă peste antisemitismul
destul de nevoalat al viitoarei po
sibile soacre (și al locului în ge
nere), dacă asta înseamnă că se va
putea bucura de compania minu
natei ei fiice.
Contraviața nu se citește pen
tru a clarifica toate aceste apa
rente contradicții (nici nu vor fi
vreodată clarificate), ci se citește
în pofida lor. Pentru că, dincolo
de ele, atât subiectul, cât mai ales
scriitura lui Roth sunt fascinante
și, odată începută, cartea se lasă
cu greu pusă deoparte. Evocarea
Israelului, a eternului conflict is
raelianopalestinian, identitatea
evreului în America, în Anglia și

în Israel, viața ca act artistic și
scrisul ca mod de viață, drama
bărbatului impotent, dar încă
tânăr și care nu poate accepta
ceea ce i se întâmplă, picanta
ștergere a granițelor dintre ade
văr și iluzie, realitate și ficțiune
(din păcate nu și dintre culturi și
popoare) și nu în ultimul rând su
perba erudiție și poftă de scris ale
lui Roth sunt tot atâtea motive
pentru a citi Contraviața, prima
carte, spunea scriitorul odată, în
care acesta a început să experi
menteze cu amplitudinea nara
tivă, în detrimentul comprimării
pe care șio însușise atât de bine.
A rezultat, deci, această metafic
țiune în cel mai postmodern sens
al cuvântului, făcută din bucăți,
vorba lui Lodge despre H.G. Wells,
din bucăți cât se poate de sucu
lente, amuzante și necruțătoare,
care te provoacă și te intrigă la fie
care pagină, încât când ai termi
nat cartea simți doar că vrei so iei
de la capăt. SDC
Philip Roth, Contraviaţa,
Polirom, 2017
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8 motive să-ți petreci
următoarea vacanță în Iordania
Mă aﬂu în Aqaba, orașul-port de la granița
cu vecinii saudiți,
palestinieni și evrei.
Oricum aș încerca să
o înﬂoresc, adevărul
este că arată de parcă
e Mamaia după Al Doilea Război Mondial cu
maximum zece supraviețuitori ce se ocupă
cu negoțul de cârlige
din cupru, magneți
prăfuiți și săpunuri
expirate.
DESIRÉE HALASEH

La o aruncătură de băț se află ho
telul Hilton, care varsă turiști
prăjiți, nedați cu factor de pro
tecție împotriva naivității lucra
tive din domeniul achiziționării
produselor mai sus menționate.
Mai beau ultima gură de suc de
portocale pe terasa european
asiatică a restaurantului Copaca
bana și îmi fac în minte o listă a
lucrurilor pentru care vacanța
asta din Orientul Mijlociu e una
dintre cele mai relaxatspectacu
loase incursiune din ultimul an:

DE LA UN CAPĂT LA ALTUL
Din nord în sud, din Amman în
Aqaba, cea mai lungă călătorie nu
poate dura mai mult de cinci ore.
Serviciile de transport sunt efi
ciente și punctuale, relativ ieftine,
dar mai ales extrem de comode,
oferind wifi, aer condiționat, ca
fele și sandviciuri (contra cost).
VIZA TURISTICĂ
Mam săturat de ambasade, do
sare de cerere, taxe exorbitante și
funcționari scorțoși. Ușurința cu
care pot obține o viză pentru o
nouă destinație a devenit un factor
crucial în a decide încotro să mă
mai îndrept. Din fericire, Iordania
oferă serviciul de obținere a vizei
la intrarea în țară, cu o durată de
două săptămâni. Nu mică mia fost
mirarea când am descoperit Jor
dan Pass – un pachet de viză turis
tică și acces gratuit la mai toate
obiectivele turistice din țară și mai
cu seamă în orașul misterelor prin
care bântuia nu demult Indiana
Jones și ultima cruciadă – Petra.
Că tot veni vorba...

din sudul Arabiei și condimente
din Somalia, India, Etiopia. După
o îndelungă perioadă de umbră,
exploratorul elvețian J.L. Burck
hardt pune din nou refectoarele
asupra orașului pierdut și astfel
Petra renaște din propriul praf roz.
Luni, miercuri și joi de la ora 20
ai șansa să vezi Petra by Night,
atunci când un întreg pasaj de
2 km printre chei de piatră roșie
este luminat de 1.500 de lumânări
până în fața iconicului monument
Al Khazna, care ascunde neștiute
comori ale faraonilor.
CAMPEAZĂ ÎN DEȘERT
SUB CERUL LIBER ALĂTURI
DE BEDUINI
Wadi Rum a fost descris de T.E.
Lawrence ca un loc vast, răsună
tor, asemănător lui Dumnezeu.
Nu lam crezut până ce nu mam
cățărat vreo 40 m deasupra dune
lor de nisip fierbinte și auriu, pe
una dinte sutele de roci din granit
de unde soarele părea că nu ar
mai apune vreodată.
HUMMUS & FALAFEL
Portul tradiţional iordanian

PETRA
Este orașul pierdut și una dintre
cele Șapte Noi Minuni ale Lumii.
Construit de nabateeni în jurul
anului 312 î.Chr., Petra a deschis
rute de comerț cu mirt și tămâie

Un vegetarian serios cu planuri
de călătorie întro țară predomi
nant musulmană nu poate să se
gândească decât la cele mai sinis
tre variante de alimentație: orez
fiert, fructe cât încape și, asta e,
conserve de legume cu termen de
expirare nelimitat. Ei bine, mam
înșelat. De acum prin sângele
meu curge nu numai sânge arabo
românesc, ci și ulei de măsline
ultra virgin peste o cremă ultra
fină de năut, presărat cu semințe
plăcut de usturătoare de chili
roșuaprins. Falafelul e un soi de
a doua religie în stat, fără de care
nici un iordanian cu scaun la cap
nu poate servi un mic dejun deli
cios. Mam conformat întocmai.
Încă o porție, vă rog!
CEAIUL NEGRU CU MENTĂ

Peșterile-locuinţe din Petra

Ajungi la om acasă, primești un
ceai. Aștepți o masă, bei un altul.
Termini o masă, tragi din narghi
lea și ceaiul nare timp să se ră
cească pe masă. Propui o afacere,
ceri o investiție, îți căsătorești fiica,
e ziua bunicii, a început serialul la

TV – ai ghicit, bei un ceai negru cu
mentă proaspătă și revigorantă.
Am uitat, ceai careva?
IORDANIENII
Nu o mai lungim de la Facerea
Lumii. Pe scurt, lam cunoscut pe
Adel Mahadin pe social media
acum câțiva ani.
Cum nu excelez în păstrat
prietenii la mare distanță (hei,
nimeni nu e perfect), numi aduc
aminte să fi avut vreun contact
până recent, când socoteam care
ar fi cel mai scurt drum al cărții
mele până în Amman, la tatăl meu.
Adel nu ma întrebat de ce, ci
mia spus cum și uite așa priete
nia noastră a prins contur.
În prima seară de la poposi
rea pe meleagurile sfinte, seara
târziu, după o zi lungă de ghidaj
turistic cu românii prin Amman,
Adel șia făcut timp și de un ceai
cu mine. Neam legat din prima
secundă, ma învățat tainele ca
rierei de ghid turistic, umbrele ani
lor petrecuți în România, suișurile

și coborâșurile unei vieți bine
trăite și intens călătorite.
IZVOARELE TERMALE
ȘI SĂRURILE MINERALE
DE LA MAREA MOARTĂ
Pe lângă faptul că aici se află cel
mai jos punct de pe Terra = 430,5 m
sub nivelul mării, deci un pas în
purgatoriu în drum spre oala în
cinsă a capătului Pământului, la
Marea Moartă poți exersa pluta
chiar dacă nai înotat o zi din
viața ta, datorită salinității ridi
cate a apei, care te va împinge
constant la suprafață. Poți încerca
și diverse terapii precum heliote
rapie (tratament ce folosește ra
zele solare ultraviolete) sau tha
lassoterapie (băi de mare asociate
cu aer marin, folosit în boli ca reu
matismul cronic, sinuzită). După
o porție sănătoasă de săruri ma
rine, argilă și soare, bucurăte de
un duș natural la izvoarele ter
male din Ma’in, unde apa are nu
mai puțin de 60 de grade. O ade
vărată minune vindecătoare! SDC
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Bogdan Răileanu –
Tot spațiul dintre gândurile mele
„Suplimentul de cultură“ publică în
avanpremieră un fragment din volumul de
povestiri Tot spațiul dintre gândurile mele, de
Bogdan Răileanu, care va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
Oraşul ăsta e un infern. Nimeni de
aici nu mai prinde un loc în rai.
Dacă există raiul, nimeni nu are
vreo şansă să se apropie de poarta
lui trăind în acest oraş. Nici o
şansă. Chiar şi copiii sub 6 ani.
Am auzit o dată unul de 5 ani
zicândui altuia că vrea săi ia
morţii în pulă. Cum să zici aşa
ceva la 5 ani? Nimeni nu scapă.
Uite la ăştia doi care au blocat
strada de zece minute. Stau ca doi
idioţi şi se ceartă cine trebuia să
acorde prioritate. Unul din ei e
roşu la faţă şi ţipă şi arată spre
maşina din care a coborât, un
Mercedes alb. De aici numi dau
seama cât de tare sau lovit. Of, şi
copiii au început să bâzâie. Nu am
timp de stat în trafic. La 10 am o
prezentare. Dau geamul jos. răc
netele celui cu faţa roşie intră în
maşină ca nişte animale turbate şi
mă zgârie pe urechi. Copiii se
sperie şi încep să plângă. Futui!
— Nu vă supăraţi, spun şi îmi
dreg vocea că nu mă pot auzi. Nu
vă supăraţi, puteţi să trageţi
maşinile mai pe margine ca să
deblocăm strada? continui şi re
gret că nu am claxon în loc de
gură, pentru că nu mă aude ni
meni. Nu vă supăraţi, strig şi bag
un claxon lung. Haide, mami, că
plecăm imediat, mă întorc spre

BOGDAN RĂILEANU s-a
născut pe 11 iunie 1980 la
Buftea. A absolvit Facultatea
de Jurnalism din cadrul Universităţii din București. În
2014 a participat la o serie de
cursuri de scriere creativă organizate de Revista de Povestiri, sub îndrumarea lui Florin
Iaru și Marius Chivu. În 2015 a
debutat cu o povestire în revista „Iocan“. Tot spaţiul dintre
gândurile mele este cartea
sa de debut.

Mara, care e toată numai lacrimi
şi bale şi urlete în scaunul de
bebeluş.
— Ce vrei, fă, ţia luat măta
stradă? aud din stânga.
Mă întorc şi dau să spun ceva,
dar o flegmă mă loveşte pe obraz
şi îmi intră în gură.
— Nu vezi, fă, că a fost acci
dent? Ce claxonezi, în morţii tăi?
răcneşte animalul burtos şi roşu
la faţă care vine spre mine.
Mă blochez o fracţiune de
secundă. Închid ochii. Numi vine
să cred. Văd în faţa ochilor ima
ginile pe care mi lea trimis Ema.
Starea vremii. În păduri au în
florit toporaşii, miroase a natură
care revine la viaţă şi eu sunt
scuipată în gură în acest oraş de
căcat în care ne înecăm cu praf şi
miros de eşapament. Simt gustul
flegmei. Ceva cu tutun. Mie grea
ţă. Animalul! Îmi smulg eşarfa de
la gât şi mă şterg cu ea. Caut în
geantă după sprayul paralizant
şil scot, dar e sprayul cu apă de
la Avène. Simt că explodez. Îl
arunc cât colo şi răstorn geanta pe
scaunul de lângă mine. Tubul mic
şi roşu apare printre chei, farduri
şi cărţile de rugăciuni. Nu lam
folosit niciodată. Nici nu ştiu cum.
Probabil că apăs şi gata. Copiii
urlă. Mă uit cu coada ochiului
la ei. Doamne Isuse Hristoase, ţi
nemă! Telefonul începe să bipă
ie. E un mesaj de la Ema. Animalul
loveşte cu palma în capota ma
şinii. Închid geamul şi blochez
portierele. Îmi bate inima tare.
Am încremenit cu sprayul para
lizant la piept. Mă uit la copii: e
sfârşitul lumii în spate. Nu pot să
mai stau aici. Dau cu spatele şi
ating maşina din spatele meu. Se
aude un claxon ascuţit. Animalul
burtos se dă în spate şi răcneşte
spre mine. Demarez şi îl ratez la
milimetru pe bou, intru pe o stră
duţă care nu ştiu unde duce, dar
intru ca să nul mai văd. Telefonul

sună încontinuu. Nu pot să mă
uit. Sunt pe contrasens. Reuşesc
să ajung la o intersecţie cu stra
da Ghiocei. Trag pe dreapta să
liniştesc copiii. Telefonul sa
oprit. Mie sete. Trebuie să mă
spăl pe faţă.
— Ce faci, mami? Hai, nu mai
plânge, că ajungem acum la grădi,
îi spun Marei, care e toată numai
muci.
Rareş urlă şi el. Are o nară din
care îi iese un balon de muci care
se umflă în ritmul plânsului. Îmi
vine să râd. Mă dau jos şi trag aer
adânc în piept. Deschid portiera
de pe partea lui Rareş şi îl ajut
săşi sufle nasul. Îmi tremură
mâinile şi îmi vine sămi aprind o
ţigară. Nu ştiu ce să fac cu tubul
de spray paralizant. Firar să fie,
ce târziu e!
— Rareş, ia spunei tu Marei
ce fel de dinozaur eşti? zic.
Îmi tremură vocea de nervi.
— Cu pene, spune Rareş
printre lacrimi şi Mara începe să
râdă.
— Şi cât de mare eşti tu,
mama?
— Uiteatâta, spune şi îmi
arată cu mânuţele desfăcute ceva
mic cât un şoricel şi râdem cu toţii
pe strada Ghiocei cum no să mai
râdem, probabil, niciodată pe
această stradă.
Grădiniţa e asediată de ma
şini. Pare că toată lumea a prins
câte un Mercedes alb în inter
secţii. Parchez la intrarea din Par
cul Ioanid. E o ambasadă arabă
aici, mereu uit ce ţară e, dar e pă
zită de zici că a fost atac terorist.
Jandarmii ăştia oare chiar or şti
să se bată? Sunt plini de arme, dar
unii au ditamai burta. În fine, îi
salut şi le spun că nu stau mult,
duc copiii şi mă întorc. Ne ştim
deja şi îmi zâmbesc şi ei. Rareş se
dă jos şi rămâne blocat în faţa
unui jandarm pe care îl priveşte
încruntat şi începe să strige DE
MISIA! cu vocea lui piţigăiată.
— Sa mers la proteste cu
copiii, doamnă? mă întreabă jan
darmul cu un zâmbet în colţul
gurii. Ştiţi că se dă amendă,
Protecţia Copilului, astea.
— Ştiu, ştiu, îi spun grăbită şi
îl iau pe Rareş de o aripă şi pe
Mara de alta.

Numai de discuţii cu jan
darmii nu am timp acum.
Rareş are 5 ani. Mara, 3. Doi
îngeraşi cu picioarele pe pământ.
În casa mare în care au făcut
grădiniţa e o energie bună. mă
duce cu gândul la Harry Potter.
Tavanul înalt şi scara interioară
din hol îmi dau senzaţia unui cas
tel. Clasele în care stau copiii sunt
la etaj. Au ferestre mari, lumi
noase şi podele de lemn. Nişte di
nozauri din hârtie colorată sunt
atârnaţi de bârnele din clasa lui
Rareş. E luna dinozaurilor. Îna
inte săi înscriu aici, am stat ju
mătate de zi în casa asta. Am vrut
să mănânc mâncarea pe care o
primesc copiii, să ascult educa
toarele, să văd clasele. Ei spun că
mâncarea e bio, dar nu mi sa
părut cine ştie ce. Casa ma făcut
să aleg grădiniţa. Tavanul înalt cu
bârne de lemn care te bagă în

poveste imediat. locul creează
amintirile, nu gustul mâncării din
grădiniţă, ci locul. Eu nu îmi aduc
aminte nici un joc de la grădiniţă,
nici o porţie de mâncare, nimic.
Îmi aduc aminte în schimb de
dormitoarele reci cu paturile de
metal, de sălile de clasă şi toa
letele turceşti care miroseau a
cloramină.
Rareş intră strigând DEMI
SIA în curtea grădiniţei şi o
tuleşte repede spre clasă. Azi gru
pa lui merge la Antipa să vadă di
nozauri. La intrarea în clădire,
educatoarea lui Rareş mă roagă să
rămân o clipă.
— Vedeţi că va lăsat asta mi
că nişte bale pe rochie, îmi spune
educatoarea.
A, da? spun şi văd şi eu petele
mici şi lucioase de pe bluza mea
neagră. Le şterg cu silă, pentru că
ştiu că nu sunt balele Marei. SDC
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Limbi inexistente de largă circulație
Miau trebuit șase săptămâni
până să aflu asta: pe Netflix, noul
serial Star Trek se poate urmări
cu subtitrări în engleză, germa
nă, turcă, română și klingoniană.
Am testat din urmă fiecare epi
sod și toate replicile pot fi urmă
rite și în klingoniană, inclusiv
dialogurile lungi care se des
fășoară între membrii rasei ex
traterestre. Mai ciudat chiar, pe
această planetă există numeroși
oameni care le înțeleg, deși klin
goniana este o ficțiune.
Îmi pare rău că am spus „ciudat“.
Cred că este mai degrabă frumos
și pur uman în a inventa o limbă,
o cultură și a aduna comunități de
sute și mii de oameni care să o
vorbească doar pentru că este po
sibil. Klingoniana este probabil
cea mai răspândită limbă ficțio
nală, inventată pentru a portre
tiza mai bine o specie războinică
și aprigă din lumea Star Trek.
Dacă la început actorii emiteau
sunete fără sens, cât mai gutural
și nervos posibil, în 1984 produ
cătorii serialului au angajat un
lingvist pentru a transforma cu
vintele disparate întro limbă. În

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
felul acesta, Star Trek sa detașat
clar față de alte producții SF, în
care – chiar și când răsună o
limbă extraterestră – cuvintele
nu au nici un sens. Klingoniana,
de exemplu, pe lângă faptul că
are un vocabular bine stabilit, are
și o gramatică proprie, potrivită
culturii pe care o reprezintă. Într
o propoziție mai întâi se spune
complimentul direct, apoi verbul,
apoi subiectul: „dușmani doi am
lovit eu.”
După anii 2000, limbile in
ventate, cu vocabular larg și gra
matică bine stabilită, au devenit
un fenomen. Pentru serialul Ur
zeala tronurilor sa dezvoltat o
întreagă nouă limbă, dothraki,

Divinul sonor
Rar mia fost dat să întâlnesc
perfecțiunea în muzica rock
din – să zicem – ultimii 25 de
ani. Am aflato pe discul editat
în august de Steven Wilson – To
The Bone (2017, S.W. Production
Ltd./ Caroline International).
Însă aici nui vorba numai de per
fecțiune tehnică, deși se înțelege
parcă de la sine, în cazul lui Wil
son, că orice apariție discografică,
având numele său scris pe undeva,
fie și numai în calitate de consul
tant, trebuie să sune impecabil.
Acest album însă – ca să folosesc
o expresie uzuală în showbiz –
sună al dracului de bine!
La cincizeci de ani, pe care îi
va împlini în 3 noiembrie, Wilson
este întruparea exemplară a ideii
de rock progresiv, de muzician
complet (oare ce instrument no
fi știind să stăpânească?), de
sunetist excepțional, de – întro

formulare banal de clasică – ar
tist al timpului nostru. Căci, fără
prea multă umbră de îndoială, ul
tima jumătate de veac este domi
nată de această formă de artă
căreia i se spune rock, pe scurt. Și
când vorbim de artă rock, se
subînțelege, cred, că toate formele
adiacente sunt integrate concep
tului: muzică, poezie, dans, pictură,
film, fotografie, animație. Chiar și
sculptură, dacă e socotim, de exem
plu, și hologramele (prea puțin pre
zente, cei drept) aduse pe scena
vreunui spectacol precum The War
of the Worlds, versiunea deacum
cinci ani, subintitulată The New Ge
neration. Orice concert cu pretenții
este, la urma urmelor, o „instalație
audiovideo“, cum scrie la manua
lul curatorului contemporan de
artă modern(ist)ă. Și tot ce ne ră
mâne de făcut, nouă, privitorilor
auditori, e să ne bucurăm, să ne
eliberăm de spaime și rețineri, de

vorbită de nomazi. Limba are
peste 3.200 de cuvinte, dintre
care multe nu au fost folosite
deloc în timpul filmărilor. Chiar
și limbile inventate mai vechi,
cum ar fi cele două ale elfilor
din Hobbitul și Stăpânul inelelor
apărute în anii 1930, se bucură
acum de un tratament serios:
există inițiative dedicate lărgirii
și completării celor două tipuri

de limbă elf – quenya și sinda
rin –, astfel încât să poată fi în
vățate la fel de ușor ca germana
sau italiana.
Pe lista limbilor inexistente
celebre se numără și bălmăjeala
spanioloenglezoitaliană a mi
nionilor din seria Sunt un mic ti
călos, limba nativilor din Avatar
și „extraterestra“ din serialul ani
mat Futurama, o limbă care

prejudecăți și dogme ridicole, de
temeri mundane sau celeste.
Vi se pare că bat câmpii în loc
să vorbesc despre albumul lui
Wilson? Sar putea să aveți drep
tate. Mărturisesc fără jenă că
mie imposibil să găsesc vreo idee
mai acătării despre ceva desă
vârșit. Cuvântul ar trebui să mă
sperie. Pot fi contrazis cu argu
mente juste de oricine se pricepe
mai bine ca mine în chestiuni de
tehnică sau de estetică muzicală.
Dar dacă judecăm muzica după
calitatea „ingredientelor“ ceo al
cătuiesc (partituri, instrumente,
instrumentiști, scule de

înregistrare și redare etc.), no să
receptăm niciodată nici frumu
sețea, nici grozăvia, nici plăcerea,
nici durerea, nici dragostea, nici
regretul, nici strigătul de revoltă,
nici mângâierea, nici răutatea,
nici gingășia, nici plânsul mut,
nici bucuria strălucitoare, nici
sângele scurs printre notele por
tativului, nici întunericul singu
rătății și al disperării, nici lumina
rațiunii și a cerului albastru, nici
sentimentul înstrăinării, nici căl
dura prieteniei întru spirit, nici
strădania de a nu ceda ispitei și
facilului, nici munca brută pentru
bucata de pâine, nici lupta surdă
pentru un pământ pe care îți ima
ginezi că ești acasă, deși – cum
știm de la romani încoace  acasă
e acolo unde ție bine.
Muzica nu este ceva palpabil,
chiar dacă implică atâtea ele
mente concrete. Îmi vin în minte
cuvintele unei cântări bisericești
ortodoxe: „Pe Dumnezeu al ve
dea nu este cu putință, oameni
lor!“. (Parcă șin religiile semite
este la fel.) Și mă întreb – oare
muzica este vizibilă? Nu cumva

înlocuiește fiecare literă cu un
număr de la 0 la 26.
Deși nu există nici un vorbi
tor maternal al acestor limbi,
numeroși oameni continuă să le
învețe. O limbă complet inven
tată poate conduce la o mai bună
înțelegere a modului în care
apar și se dezvoltă limbile, res
tructurează gândirea și în plus
este extrem de folositor pentru
discuții secrete.
Treizeci de ani mai târziu,
klingoniana a evoluat întro lim
bă în toată regula. Are un institut
lingvistic propriu, congrese știin
țifice, un jurnal cu articole de cer
cetare, neologisme și numeroși
oameni care o vorbesc. Există am
biții de a traduce Biblia în klingo
niană, Google are motor de cău
tare și în klingoniană, ba chiar
sa montat o piesă de Shakespeare
complet în klingoniană. Există
tastatură klingoniană pentru iPho
ne, iar un curs gratuit anunțat
în luna septembrie are peste
150.000 de cursanți pe listele de
așteptare. Spre deosebire de nu
meroase limbi autentice ale pla
netei, aceste limbi inventate nu
sunt pe cale de dispariție. SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
adevărații muzicieni sunt doar cei
care „văd“ muzica? La fel ca preoții
și rabinii, muzicienii au o relație
privilegiată cu „obiectul muncii“
lor, iertemise vorba profană!
Să revin. Am rulat o dată fi
șierele „scăpate“ pe internet în
vară, ca să iau cunoștință de ma
terial. Mam abținut apoi, ca un
bolnav condamnat la regim, să
mai ascult. Nu vreau sămi amin
tesc nerăbdarea cu care am aștep
tat blurayul. Satisfacția primei
zile de învârtit continuu (în sur
round, firește!) nui depășită de
nimic lumesc.
Perfecțiune, am zis despre
muzica asta. Și nui perfecțiunea
atributul divinității? SDC
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Un plagiat de succes sau cum
Nosferatu l-a furat pe Dracula
O sugestie pentru cei ce vor să ser
beze Halloweenul cu filme horror:
ar putea încerca să (re)vizioneze
Nosferatu: O simfonie a groazei,
filmul lui F.W. Murnau, producție
ce a reușit să treacă dincolo de gra
nițele genului său pentru a deveni
o capodoperă a cinematografiei.
Și, en passant, un exemplu de pla
giat de succes.

Nosferatu, capodoperă a cinemaului
expresionist, a avut premiera la
Berlin, pe 4 martie 1922. Spunea
povestea unui sinistru conte vampir
numit Orlok, poveste ce amintea
întratât de faimosul roman Dracula
al lui Bram Stoker, încât a fost cât
pe ce să îngroape definitiv filmul
lui Murnau. Și nu întâmplător.
Producătorul Albin Grau a sus
ținut că ideea filmului ia venit de
la poveștile auzite de la țăranii din
Serbia, în timpul Primului Război
Mondial. Mai târziu, el și coprodu
cătorul Enrico Dieckmann iau an
gajat pe Henrick Galeen, să scrie
scenariul, și pe F.W.Murnau, să re
gizeze filmul. Practic, o adaptare a
lui Dracula.
Bram Stoker era mort deja de
aproape 10, ani iar drepturile asu
pra operei aparțineau văduvei aces
tuia, Florence Balcombe Stoker
(foto). Pentru că, din cine știe ce
motive, producătorii nu ceruseră

permisiunea doamnei Stoker, au
schimbat câteva dintre elementele
romanului, locul acțiunii și numele
personajelor și au sperat că totul
este în regulă. În rest, totul era ca
în romanul lui Stoker, chiar și ter
menul „nosferatu“ fiind extras tot
din paginile lui Dracula.
Nosferatu, filmul, a fost foarte
bine primit de critici, dar întro
măsură mai mică de public și nu a
avut chiar succesul scontat. În plus,
cum campania promoțională cos
tase o sumă considerabilă, Prana
Film, studiourile producătoare, se
îndreptau spre faliment.
În acest moment a intrat în scenă
văduva lui Bram Stoker, care aflase

de film și nu aprecia deloc faptul
că cineva îndrăznise să adaptaze
fără voie opera soțului ei.
Sprijinită de British Incorpora
ted Society of Authors, Florence
Stoker a dat în judecată Prana Films
și, când a aflat că studiourile șiau
declarat falimentul, șia concentrat
eforturile spre retragerea completă
a filmului din circulație. Autoritățile
au strâns și pus pe foc toate copiile
găsite, iar Nosferatu a fost cât pe ce
să dispară din istorie.
În vreme ce doamna Stoker vâna
și distrugea orice copie a filmului
în Europa, una a ajuns în SUA, de
parte de puterea ei. Din acest ex
emplar american sau realizat alte
copii care au circulat și au clădit
un public considerabil pentru fil
mul lui Murnau.
Florence Stoker a continuat să
lupte cu Nosferatu până la moartea
ei, în 1937 aprobând și prima adap
tare oficială a romanului (Dracula,
cel din 1931, cel cu Bela Lugosi). Fil
mul lui Murnau a câștigat însă cursa
cu istoria, fiind recunoscut astăzi
drept o capodoperă.
„Ironia face“, scria, în 1997, popu
larul critic american Roger Ebert,
„ca pe termen lung Murnau săl fi
ajutat pe Stoker, fiindcă Nosferatu
a inspirat zeci de alte filme cu Dra
cula, nici unul la fel de unic și de
plin de merite artistice“. SDC

„Păi dacă Rearden este recunos
cut legal drept autor/ creator al cre
ațiilor digitale realizate cu softul său,
atunci Adobe și Microsoft ar putea
cere drepturile asupra a orice a
fost creat cu Photoshop și Word!“,
a argumentat indignat un avocat
al studiourilor. La care Pearlman
a replicat subliniind faptul că

tehnologia sa este mult prea so
fisticată și joacă un rol mult mai
important în creație. Avocatul său
invocă un precedent judiciar din
2001 în care creatorul unui soft a
primit drepturi asupra unei opere
realizată de altcineva.
Practic, acest proces trebuie să
dea răspunsuri cu privire la pro
prietatea intelectuală a creațiilor
CGI: Cui aparțin ele? Studiourilor?
Regizorilor? Actorilor care interpre
tează sau creatorilor de efecte spe
ciale? Sau celor care au creat pro
gramele folosite?
Pe moment, este rândul stu
diourilor să aducă alte argumente
în favoarea lor. La final, un judecător
va trebui să dea o decizie care fie
va zgudui Hollywoodul, fie va da
studiourilor un precedent care să
le apere în mai mare măsură
creațiile. SDC

„CGI Gate“, un proces
care sperie Hollywoodul
Una dintre întrebările care fră
mântă marile studiouri zilele aces
tea este cine este cu adevărat pro
prietarul personajelor generate
digital din blockbustere precum
The Avengers? Răspunsul dă fiori
reci producătorilor, fiindcă va fi
dat în sala de judecată.
O asemenea problemă pare aproape
halucinantă, dar este reală și are
legătură cu un proces intentat de
firma Rearden LLC din Sillicon Val
ley. Antreprenorul Steve Perlman
(foto), fondatorul Rearden LLC,
susține că firma sa a creat programul

MOVA, ce poate captura expresiile
faciale pentru a crea efecte digitale
fotorealiste. Tehnologia nu este
necunoscută, dimpotrivă, este folo
sită la scară largă de Hollywood în
ultimii ani pentru a crea personaje
de film prin procedee numite „mo
tion capture“ și „performance cap
ture“. Personaje precum Hulk din
Răzbunătorii sau Groot și Ratonul
Rocket din Gardienii galaxiei sunt
interpretați de actori reali (Mark
Ruffalo, Vin Diesel și Bradley Coo
per), dar interpretarea lor este tran
slată unui duplicat digital. Actorul
Andy Serkis este chiar specializat

în astfel de roluri, el fiind interpretul
lui Gollum sau al cimpanzeului
Cesar din seria Planeta maimuțelor.
Numai că Rearden susține că
tehnologia sa a fost furată de un
fost coleg și a ajuns în posesia unor
companii chineze cercetate și de
FBI întro anchetă vizând spionajul
industrial.
Steve Perlman, care are reputația
unui inventator excentric, și a dat
în judecată clienții care au folosit
această tehnologie, adică stu
diourile Disney, Fox și Paramount,
care își văd acum proprietățile
disputate în instanță.

ANUL XIII NR. 582
28 OCTOMBRIE – 3 NOIEMBRIE 2017
www.suplimentuldecultura.ro

Rusia: Un scandal
numit Matilda

PE SCURT

n Considerat de mulți „adevăratul
rege al rockului“, muzicianul amer
ican Fats Domino a încetat din
viață miercuri, la vârsta de 89 de
ani. Pianist și cântăreț de rhythm
and blues, „The Fat Man“ (pe numele
lui real Antoine Domino Jr.) a in
fluențat în mod decisiv muzica
rock’n’roll a albilor din anii ’50, rol
subliniat de către unul dintre cei
mai mari fani ai săi, celebrul Elvis
Presley. Adulat de marile legende
ale rockului (cum ar fi John Lennon
sau Paul McCartney), Fats Domino
a scos ultimul său album, Alive
and Kickin’, în 2006, încercând să
ajute muzicienii amatori din
regiunea New Orleans, afectată de
uraganul Katrina.
n A încetat din viață, la vârsta de
70 de ani, George Young, fratele
lui Angus și Malcolm și mentor al
formației AC/DC. Născut la Glasgow
și emigrat în Australia împreună
cu familia, George Young este unul
dintre compozitorii hiturilor Friday
on my mind al trupei Easybeats și
Love is in the Air al lui John Paul
Young. A jucat un rol extrem de
important în succesul trupei AC/DC,
producând albumele de mare suc
ces High Voltage, Dirty Deeds Done
Dirt Cheap și Let There Be Rock.
n Prea faimosul André Rieu a în
casat o amendă de 236.000 de euro,
redusă apoi la 116.000 de euro, din
partea autorităților olandeze pentru
vina de fi folosit un grup de mici
naiști români pe care ia ținut pe
scenă până peste miezul nopții.
Cum legea olandeză interzice ca
minorii să lucreze după ora 23.00,
o amendă consistentă a fost aplicată
„regelui valsului“. Rieu a explicat
că micii naiști, pe care îi invitase
alături de Gheorghe Zamfir în tim
pul unor concerte la Maastricht în
iulie 2015, nau „lucrat“, ci numai
au venit să salute publicul, la final.
n „Taifunul Weinstein“ continuă
să facă ravagii și să scuture din plin
lumea showbizului și nu numai. În
vreme ce George Clooney și Matt
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Damon au negat că ar fi știut de
faptele reprobabile ale lui Harvey
Weinstein, pe care îl califică drept
„tiran“, „afemeiat“ și „ticălos“, alții
duc mai departe campania #metoo.
Astfel, o artistă americană, Marianne
Barnard, șia amintit, pentru
tabloidul „The Sun“, că Roman
Polanski ar fi violato în 1975, când
ea avea doar 10 ani, acuzație negată
vehement de reprezentanții regi
zorului. Barnard (care a tăcut in
explicabil până acum, deși Polanski
este de multă vreme ținta justiției
americane) vrea ca numele regizo
rului să fie șters de pe lista câști
gătorilor premiilor Oscar. În acest
timp, regizorul James Toback are
probleme serioase după ce a fost
acuzat de hărțuire sexuală de peste
200 de femei, acuzații susținute și
de către regizorul James Gunn (Gar
dienii galaxiei). Întro postare, Gunn
a confirmat că știa ce făcea Toback
și a afirmat că a prevenit multe ac
trițe cu privire la comportamentul
acestuia.
n Probleme are și chitaristul Twig
gy Ramirez, colaborator longeviv
al trupei Marilyn Manson, care a
trebuit să părăsească formația
după ce fosta lui logodnică, Jessica
Adams (din formația Jack Off
Jill), la acuzat de viol și violență
domestică.
n Actrița italiană Asia Argento (foto
dreapta), care a dezvăluit faptul că
a fost violată de Harvey Weinstein

Matilda, un film sentimental despre
povestea de dragoste dintre țarul
Nicolae al IIlea și balerina Matilda
Kșesinskaia, a avut premiera în Ru
sia după luni de dezbateri înfier
bântate, amenințări și tentative de
incendiere.
Prin urmare, premiera oficială
a filmului sa desfășurat sub paza
trupelor de securitate, iar șapte
protestatari ultraortodocși au fost
arestați marți, în vreme ce alte
zeci strigau, cu icoane în brațe.
„Filmul insultă sfânta familie!“, a
explicat unul dintre ei.
Campania împotriva filmului
este condusă de luni de zile de
Natalia Poklonskaia, o deputată
din Crimeea, care are în birou
portretul lui Nicolae al IIlea și
cere interzicerea oricărui lucru ce
ar putea „mânji“ imaginea fostului
țar. Filmul lui Aleksei Ucitel, o po
veste siropoasă care nu a reușit
să impresioneze criticii (chiar
dimpotrivă), a enervat însă Biserica
Ortodoxă Rusă, care la canonizat

în 1997, se vede pusă în situația de
a părăsi Italia. Ea se declară dezgus
tată de reacțiile compatrioților ei
care au atacato, criticato și insul
tato în urma dezvăluirilor făcute.
„Părăsesc Italia definitiv. Aici femeile
nu știu să lupte împreună“, a anunțat
Asia Argento. Tatăl actriței, faimosul
regizor Dario Argento, susține de
cizia fiicei sale.
n La numai 50 de ani, muzicianul
elvețian Martin Eric Ain (foto jos)
a fost fulgerat, duminică, de o criză
cardiacă. Pe numele său real Martin
Stricker, Ain a fost una dintre fig
urile esențiale, alături de compan
ionul său Thomas Gabriel Fischer,
în dezvoltarea curentelor black și
death metal ca membru al legen
darelor formații Hellhammer și
Celtic Frost. SDC
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pe țar și pe familia acestuia acum
câțiva ani.
Au urmat luni de certuri, ame
nințări împotriva realizatorilor și
a distribuitorilor filmului și câteva
tentative de incendiere, care sau
sfârșit cu aruncarea în închisoare a
celor vinovați. Kremlinul încearcă
să stea, cât poate, departe de această
fierbere, condamnând violențele,
dar președintele Putin a recoman
dat ca artiștii să încerce să nu îi
supere pe dreptcredincioși.
Pe de altă parte, criticii nu au
fost prea impresionați de film, artistic
vorbind. „Mult zgomot pentru nimic!“,
a apreciat postul proKremlin Ren
TV, iar cronicarul Iaroslav Zabaluev
sa declarat ușurat când a aflat că
Matilda nu va reprezenta Rusia la
premiile Oscar. „Riscam ca SUA să
îl ia pe noul sfânt rus drept un pros
tovan lipsit de voință“, a scris ziaristul.
„Fiindcă etalonul american al
gustului este la fel de important,
în ochii publicului, ca și cel al Bi
sericii“, subliniază „Le Figaro“. SDC
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Iarăși Marvel, iarăși Thor
IULIA BLAGA

Cel mai bine la un ﬁlm Marvel e să nu te uiți pe
distribuție înainte. Dacă ﬁlmele nu sunt originale, măcar să ai surpriza să-l vezi pe Mark
Ruffalo (Hulk) apărând la jumătatea ﬁlmului
sau pe Matt Damon într-un rolișor de un minut, vârât la oha, pentru amuzamentul gloatei.
Universul Marvel e o mare familie și în general
eroii lui se vântură și-și fac de lucru dintr-un
ﬁlm într-altul, iar uneori chiar se calcă pe
picioare în interiorul aceluiași ﬁlm.
Altfel, gloata nu prea ar avea de ce
să se amuze la acest al 17lea film
din Marvel Cinematic Universe,
continuarea lui Thor: The Dark
World din 2013, care era la rândul
lui continuarea lui Thor cel din
2011. Prea multe nu sau schimbat
din 2013, decât că ceea ce dădea
originalitate poveștii – balansul
continuu dintre realitate și tărâ
mul mitologic –, nu mai e de ac
tualitate. Odin (Anthony Hopkins)
și cei doi fii ai lui, Thor (Chris
Hemsworth) și Loki (Tom Hiddle
ston) au o întâlnire importantă în
Norvegia, dar și aia e mai mult în
absolut, chiar dacă Thor poartă
jeanși și te uiți cu mai multă aten
ție la cum arată. Și mai e o întâl
nire, care în economia scenariului
e chiar gratuită, în care Thor se
întâlnește cu Doctor Strange –
asta ca săl vedem două minute și

pe Benedict Cumberbatch, cu
barba toaletată în stilul lui Aure
lian Temișan.
În rest, totul e pe bune pe fi
liera Arsgard – Sakaar, adică
între casa lui Thor și o planetă
condusă de un Grandmaster (Jeff
Goldblum) cum am mai văzut de
ja, genul de dictator nebun care
organizează lupte de gladiatori,
folosinduse de oameni pentru
propriui amuzament. Dacă la par
tea cu luptele poanta e veche –
mult foc, arme, efecte CGI –, rea
lizatorii sau gândit să dea mai
multă sare și piper replicilor. Dar
cine lea scris nu sa prea price
put la glume, iar regia neozeelan
dezului Taika Waititi (nominali
zat la Oscar pentru scurtmetraj în
2004 și aflat la primul său film la
Hollywood) nui ajută nici ea pe
interpreți. De multe ori ai senzația
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că asiști la repetiții sau impro
vizații. Parodia nu trece ecranul.
Nu mă ajută memoria în ce pri
vește superproducțiile, dar tot țin
minte că primul Thor avea mai
mult umor.
De departe cel mai simpatic
personaj e Korg, o namilă făcută
numai din pietre albăstrii care
vorbește o engleză cu intonație și
accent deosebite, date chiar de

Metamorfoza
Muzică de suspans... Bine, ar
merge și fără ea, dar mi se pare
că muzica asta de film thriller se
pupă cu articolul de azi. Acum se
estompează, ca să nu se supra
pună peste acțiune. Și poc, ușa
lui Eusebiu Vlădeanu sare din
țâțâni, la fix ora 05:34.
Un grup de polițiști din ăia de bri
gadă de intervenție năvălesc în apar
tament, însoțiți de un procuror
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cu figură dură de om drept. Luat
prin surprindere, Eusebiu a ră
mas încremenit, la marginea pa
tului. Abia a reușit săși tragă un
tricou pe el, fiindcă noi aici nu
scriem articole cu bărbați la bus
tul gol, că procurorul a și sărit cu
gura pe el:
— Nu mișcați, domnule Euse
biu, avem mandat de arestare.
Sau, poate ar fi mai bine să va
spun nu mișcați, domnule Victor
Vrabie! Credeți că nu știu că vați
schimbat numele? Aveți multe
explicații de dat. Câte nume ați
avut, de fapt?
— Sincer, dracu’ mai știe.
— Ba știu eu, dar vreau să văd

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
dacă cooperați sau nu. Cum e,
cooperați sau nu, domnule Șer
ban Butnariu?
— Dacă asta mă ajută cu ceva,
colaborez, cum să nu? Numai sămi
spuneți ce am făcut.
— Asta vom afla. Un om care
și schimbă numele atât de des nu
o face fără motiv. Iar motivul
poate fi eludarea brațului lung al
legii, domnule Sabin Bălașa. Hmm,

Taika Waititi. Altă voce și alt
accent ar fi ținut personajul în
ansamblu. Așa, îl dorești mai mult
pe ecran.
Iertare, mai multe nu știu ce
să spun. Mi se pare șiașa prea
mult că am văzut filmul până la
capăt. Cate Blanchett își face in
trarea în Universul Marvel în
rolul negativ al Helei, sora lui
Thor și Loki, dar e foarte cabotină,

îmi sună cunoscut numele ăsta…
— E pictorul. Mereu lam ad
mirat și mam gândit sămi iau
numele lui, mai ales că na, nu mai
este în viață și era păcat de nume,
are o vibrație cumva.
— Da? Dar Liviu Rogojină ce
vibrație are?
— Era un mecanic de locomo
tivă, vecin cu părinții mei. Nu
aveam timp să aleg unul mai com
plex și ăsta a fost primul care mia
venit în minte.
— Dar Carlos Lupu? Are
cumva legătură cu Șacalul?
— Da, mi sa părut o idee co
mică, de la șacal la lup, dar să știți
că sunteți prima persoană care
a sesizat analogia. De regulă, lu
mea ți se adresează pe numele de
familie. Domnu’ Lupu în sus, dom
nu’ Lupu în jos…
— Domnul Lupu în arest, nu?

pe când Tessa Thompson, care o
face pe Valkyrie, își mișcă capul
pe gât de parcă ar cânta & dansa
în videoclipuri la MTV. Deci greul
rămâne tot pe umerii lui Hems
worth, Hiddleston și Ruffalo, deși
pentru 130 de minute nici ei nu
pot face minuni, oricâtă putere ar
avea personajele lor. Sincer, îi
admir profund pe criticii ameri
cani – pe cei de la „Variety“, de
pildă, care pot scrie un număr fix
de semne (și, când bugetul e mare,
numărul e și el destul de mare)
despre niște gogoși tot mai um
flate cum sunt aceste francize.
Visez la o lume ideală în care cri
ticii să taxeze superproducțiile
pasabile ignorândule. Dar cred
că am mai spus asta. Mă rog, mă
repet și eu. E oboseala după atâta
entertainment înghițit în 20 de
ani. Dacă nar fi festivalurile de
film și speranța că cinemaul nu e
doar consum și câștig, neam lăsa
de meserie. SDC
Thor: Ragnarok – de Taika Waititi,
cu: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba,
Jeff Goldblum, Tessa Thompson,
Karl Urban, Mark Ruffalo, Anthony
Hopkins

Să îl băgăm în arest zic, împreună
cu Călin Fileu.
— He, mia picat Eminescu la
bacalaureat, Călin file din poveste. Și,
cum nu învățasem, în loc de file am
scris fileu. Cumva miam luat nu
mele ăsta ca să mă autopedepsesc.
— De ce să te autopedepsești?
— Păi fiindcă nu am învățat
când a trebuit și am luat notă
mică la literatură. Călin Fileu este
primul nume în care lam schim
bat pe cel original.
— Hopa, stai că ușor ușor
ajungem la fundul sacului. Adică,
dacă ai fi scris de nota zece, îți luai
numele Mihai Eminescu?
— Doamne ferește, nu! Mihai
e nume de sfânt. Pe mine inițial
mă chema Dumitru Dumitriu.
Miam schimbat numele fiindcă
veneau toți proștii să le dau de
băut la ziua onomastică. SDC

