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REPREZENTARE, REPREZENTARE, REPREZENTARE

Bohemian Rhapsody
is the champion, my friends!

IULIA BLAGA

Se spune în popor că aceste premii
acordate de Asociația Presei Stră�
ine de la Hollywood (HFPA) nu
sunt importante, că sunt doar 90 de
membri care votează, dar ele de
fapt sunt luate în calcul pentru sta�
bilirea nominalizărilor la Oscar.
Deși imprevizibile, odată anunțate
Globurile de Aur, se cam știe cum
vor arăta nominalizările la Oscar.
Se intră în linie dreaptă. Chiar dacă
cei care vorbesc despre lipsa de
importanță a Globurilor se referă
și la Oscaruri (e vorba despre forța
producătorilor și a distribuitorilor,
totul e industrie și interese finan�
ciare etc.), aceste premii (Globurile
de Aur, Oscar) sunt interesante cel
puțin din punct de vedere sociolo�
gic, pentru că arată în ce ape se
scaldă societatea americană și spre
ce zări se îndreaptă.

CA SĂ NU MAI 
RĂMÂNĂ REPETENTĂ 
ȘI ANUL ACESTA,

HFPA, care s�a confruntat în anii
trecuți nu doar cu acuzații de lipsă
de diversitate, dar și că a acceptat
cadouri de la nominalizabili, a su�
flat acum și în iaurt. A ales mai
multe filme cu actori de culoare și
tematică rasială printre nominali�
zări și premianți, după cum a prio�
ritizat și minoritățile sexuale. Re� 
laxantul, dar neremarcabilul Green
Book, de Peter Farrelly (road movie
prin Sudul rasist al anilor ’60, care
apropie un șofer italo�american
grobian și un rasat pianist gay de
culoare) a fost desemnat cea mai
bună comedie/ musical, fiind premiat
și pentru scenariu și rol secundar

masculin (Mahershala Ali e foarte
bun, dar mai erau actori care ar fi
meritat măcar o nominalizare – de
pildă, Jonathan Pryce pentru The
Wife sau Steve Coogan pentru Stan
& Ollie).

If Beale Street Could Talk (o
poveste romantică și tot de epocă,
ecranizare a romanului lui James
Baldwin despre o tânără de cu�
loare însărcinată care luptă să do�
vedească că logodnicul i�a fost
trimis la închisoare pe nedrept) e
mai dulceag decât precedentul
film al lui Barry Jenkins, Moon�
light, dar i�a adus Reginei King

premiul pentru rol secundar 
feminin (fiind nominalizat și la
cea mai bună dramă și la scena�
riu). Blockbusterul produs de Mar�
vel Studios Black Panther, succes
fulminant de box�office (locul 9 în
clasamentul tuturor timpurilor), a
fost în mod bizar reținut la catego�
ria cea mai bună dramă, dar fiind
prima superproducție cu o distri �
buție complet de culoare și un
adevărat fenomen cultural, nomi�
nalizarea se explică politic. 

Plasat în anii ’70, BlacKk �
Klan sman de Spike Lee (Grand
Prix la Cannes în 2018) combină

militantismul și șarja politică
(anti�Trump) cu entertainment�ul,
fiind și cel mai bun titlu dintre
cele menționate până acum. Dar
din patru nominalizări la Globul
de Aur, acest film inspirat de
cazul real al unui polițist de cu�
loare infiltrat în Ku Klux Klan n�a
luat nimic. 

Ar fi meritat să intre la nomi�
nalizări și Widows, de Steve Mc �
Queen (primul cineast de culoare
premiat cu Oscar, pentru 12 Years
a Slave), care vorbește inteligent
și pe mulajul unui heist movie
despre lipsa de reprezentare a 

femeii în societate și amoralitatea
politicii și care are și o eroină de cu�
loare – dar corabia era deja plină. 

Criticii străini de la Holly�
wood au mai nominalizat subme�
diocrul Crazy Rich Asians la cea
mai bună comedie/ musical, plus
la categoria rol secundar feminin,
Constance Wu (amatorii de recor�
duri au reținut că e prima dată în
50 de ani când o actriță asiatică e
nominalizată la această catego�
rie). De fapt, norocul lui Crazy
Rich Asians e că este produs de
Warner Bros. (primul film cu
distribuție complet asiatică pro�
dus de un mare studio în ultimii
25 de ani). Coprezentatoarea ga �
lei, Sandra Oh (premiată la cate�
goria cea mai bună actriță într�un
serial dramatic pentru Killing
Eve, parțial filmat în România), a
fost la rândul ei prima asiatică in�
vitată să prezinte Globurile de
Aur. N�are rost să comentăm pres �
tația ei și a partenerului de scenă
Andy Samberg, ei doar au citit de
pe prompter niște glume nesărate
scrise de alții. Sandra Oh a avut
totuși un moment în afara prom�
pterului când a spus, referindu�se
la diversitate & incluziune: „Nu
mă îmbăt cu apă rece. La anul
poate va fi altfel“. Sau poate că nu.

PÂNĂ LA ANUL ÎNSĂ,

HFPA și�a făcut plinul în materie
de bune intenții. Dar, culmea,
acestea tot au stârnit controverse.
Premiind Bohemian Rhapsody
(în detrimentul favoritului A Star
Is Born), HFPA și�a ridicat în cap
armata de activiști și activiste
care denunță că, în contextul
#MeToo, filmul n�ar fi trebuit
premiat, deoarece regizorul său,

„The 2019 Golden Globes didn’t want any trouble“, așa
începe articolul din „The New York Times“ despre cea 
de-a 76-a ediție a Globurilor de Aur. Cotidianul american
se referă la faptul că în 8 ianuarie, când a avut loc gala,
nu s-a făcut nici o referire la Donald Trump și nu s-a
lansat vreo diatribă politică. De fapt, mareea #MeToo și

#TimesUp de anul trecut, care a venit în continuarea
discuțiilor de acum câțiva ani despre lipsa de diversitate 
și reprezentare a minorităților rasiale și LGBT la premiile
americane și în general în cinema, a făcut ca sezonul
premiilor 2019 să debuteze cu o pregnantă notă de
corectitudine politică. 
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Bryan Singer, a fost acuzat (se
pare că fără probe) de hărțuirea
sexuală a mai multor adolescenți.
Așa�i când te străduiești prea
mult. Adevărul e că Bohemian
Rhapsody e un foarte frumos film
pentru fanii Queen, dar nu un
film cu pretenții la premii. Până la
urmă, A Star Is Born (love�story
hetero între doi albi) era cel mai
neutru dintre nominalizatele de
la această categorie. Trei dintre
celelalte filme erau cu tematică &
actori de culoare, iar al patrulea,
Bohemian Rhapsody, e biopicul
unui rock star gay. Mă întreb dacă
Bohemian Rhapsody ar mai fi fost
premiat dacă Freddie Mercury
era heterosexual. 

E adevărat, problematica in�
cluziunii este complexă și delicată
și multă lume aderă la acest trend
pe care îl consideră progresist
fără să�i cerceteze resorturile sau
să�i bănuiască consecințele, dar
principalul principiu de selecție
al premiilor ar trebui să fie valoa�
rea artistică, nu altceva. Or, nicio�
dată valoarea n�a fost suficientă
în acordarea premiilor industriei
americane de film, unde un film
de calitate are obligatoriu nevoie
de un distribuitor puternic și de
lobby pentru a fi băgat în seamă.
Bohemian Rhapsody nu era de
reținut decât pentru interpreta�
rea lui Rami Malek (acesta a și
câștigat premiul de interpretare
masculină). Nimeni din echipa fil�
mului n�a vrut să pomenească nu�
mele lui Bryan Singer pe scenă
sau la interviurile backstage, pro�
babil pentru a evita discuțiile des�
pre scandalurile sexuale în care
acesta e implicat. Se înțelege de la
sine că Singer, care a fost dat
afară în timpul filmărilor pentru

că ar fi lipsit nemotivat mai multe
zile de pe platou, n�a fost invitat
la gală. Potrivit legislației ameri�
cane, numele lui a trebuit păstrat
pe generic, deși a fost înlocuit cu
altcineva (Dexter Fletcher). Acti �
viștii #MeToo s�au inflamat și de
„tupeul“ lui Singer de a mulțumi a
doua zi pe Twitter pentru premiu.
Până aici s�a ajuns.

Cele mai multe nominalizări
la Globurile de Aur din acest an
le�a avut satira politică Vice, scrisă
și regizată de Adam McKay – șase
nominalizări, din care a câștigat
doar Christian Bale pentru rol
masculin într�o comedie sau mu�
sical –, care a dat cu bâta�n baltă
mulțumindu�i lui Satana pentru
că l�a ajutat să�l portretizeze pe
fostul vicepremier american Dick
Cheney. Gafa i�a adus omagiile
Bisericii lui Satan și spurcarea de
către fiica lui Cheney (remarca lui
deplasată a divizat și mediul on�
line). A Star Is Born, The Favou�
rite (de Yorgos Lanthimos, satiră
despre relațiile de putere între
femei la curtea reginei Anne, în
Anglia secolului al XVII�lea) și
Green Book au avut fiecare câte
cinci nominalizări. The Favourite
a fost premiat doar pentru inter�
pretare feminină într�un musi�
cal/ comedie, unde englezoaica
Olivia Colman, care joacă în regis�
tru tragicomic o regină labilă psi�
hic, era aproape imposibil de
învins. 

Ea a luat și Premiul de inter�
pretare feminină la Veneția. Alt�
fel, The Favourite e pretențios
vizual (s�ar vrea o combinație de
Peter Greenaway și Stanley Ku�
brick), dar se epuizează repede
dpdv dramaturgic, la fel ca cele�
lalte filme ale lui Lanthimos (deși

scenariul nu e scris de el împreu nă
cu colaboratorul lui obișnuit, Ef�
thymis Filippou).

Mary Poppins Returns și
BlacKkKlansman au avut câte
patru nominalizări și nici un pre�
miu. În privința televiziunii, cele
mai multe nominalizări le�a avut
miniseria The Assassination of
Gianni Versace: American Crime
Story, care a și câștigat două pre�
mii – cea mai bună miniserie/
film TV și actor într�o miniserie/
film TV (Darren Criss), producă�
torul filmului salutând curajul lui
Gianni Versace de a�și afirma se�
xualitatea într�o perioadă când
mulți gay se temeau să se arate.
Ben Whishaw a fost și el premiat
pentru interpretarea din produc �
ția TV A Very English Scandal,
care narează povestea reală a po�
liticianului Jeremy Thorpe și a iu�
bitului său secret, Norman Scott.
Whishaw și�a dedicat premiul lui
Scott, pe care l�a numit „a true
queer hero and icon“.

ACEST CONTEXT INCLUZIV
POATE CĂ EXPLICĂ

și premierea lui Alfonso Cuarón
la regie, deși Roma a fost distins și
la film străin. Sau poate că pre�
mierea mexicanului (care a luat
Oscarul de regie pentru Gravity
în 2014) trebuia să dea aerul de
respectabilitate acestor premii al
căror nivel valoric a scăzut îngri�
jorător. Poate că Glenn Close, care
a mai luat două Globuri de Aur în
trecut, dar numai pentru produc �
ții de televiziune, își datorează
premiul de acum tot curentului
feminist (i�a suflat premiul lui
Lady Gaga, care era favorită pen�
tru A Star Is Born, dar nu mai

bună decât Close). În The Wife,
Glenn Close joacă rolul unei fe �
mei care a trăit toată viața în 
um bra soțului, căruia i�a scris ro�
manele cu care a luat Nobelul. In�
terpretarea ei e remarcabilă și
trebuia premiată în orice condiții.
Pe scenă, Close (care e cunoscută
pentru implicarea ei socială și po�
litică) a spus că femeile trebuie să
se realizeze și în plan personal,
dincolo de rolul consacrat de
ocrotitoare. În același registru,
Regina King, premiată pentru in�
terpretarea din If Beal Street
Could Talk, și�a luat angajamen�
tul ca doi ani de acum înainte să
folosească 50% femei în toate fil�
mele pe care le va produce și i�a
invitat pe cei din sală să facă la fel. 

În acest context al corectitu�
dinii politice, e oarecum ironic
anunțul HFPA că va susține în
continuare libertatea presei, acor 
dând două granturi de câte un
milion de dolari pentru Reporters
Committee for Freedom of the
Press și InsideClimate News.

Recentele premii ar trebui să
dea de gândit și în privința depar�
tajării dintre dramă și comedie/
film muzical. În ultimii ani, pen�
tru că producătorii sunt liberi 
să�și înscrie filmele la ce catego�
rie doresc, aceste categorii s�au
amestecat atât de mult încât nu
mai înțelegi nimic. La comedie/
musical au ajuns să concureze
filme care nu sunt nici comedii,
nici filme muzicale, în vreme ce
filmele muzicale sunt selec țio �
nate la dramă – vezi cazul recent
al lui The Martian, de Ridley
Scott, și cel proaspăt cu Vice și
The Favourite, care sunt satire de
moravuri sau politice, dar nu co�
medii. (The Big Short, precedenta

satiră politică a lui McKay, tot aici
a fost înscrisă.) Bohemian Rhap�
sody și A Star Is Born, filme cu
multă muzică în ele, au fost în
schimb înscrise la categoria
dramă pentru că producătorii au
considerat că acolo au mai multe
șanse. 

MAI AMUZANTE DECÂT
„COMEDIILE“ ACESTUI AN

au fost secvențele din vechi emi�
siuni TV cu Caroll Burnett, care a
fost în acest an distinsă cu Pre�
miul „Carol Burnett“. Instituind
acest premiu, care e un corespon�
dent al Premiului „Cecil B. De�
Mille“, HFPA încearcă să echi� 
li breze filmele de lungmetraj cu
producțiile TV, pentru că s�a tot
spus că televiziunea e defavori�
zată. „Sper că n�o să primesc pre�
miul ăsta în fiecare an“, a spus
Burnett care se ține foarte bine la
85 de ani. Și Jeff Bridges, care a
primit Premiul „Cecil B. DeMille“
a fost simpatic (poate că la el a lu�
crat și șampania care curge în
voie la Globuri), mai ales că n�a
venit cu nici un text de acasă.

În altă ordine de idei, gala a
fost lungă și plicticoasă – lungită
de prea multe reclame (probabil
ca să se scoată banii pentru cele
două granturi de jurnalism) și a
excelat prin lipsă de umor și an�
tren. În sală era gălăgie când se
vorbea pe scenă, unii prezentatori
s�au bâlbâit, pe scurt a fost ca la o
repetiție generală. 

Oscarurile din 24 februarie
promit și ele să fie „antrenante“.
Anunțat ca gazdă a ceremoniei,
Kevin Hart a fost retras rapid după
ce organizațiile LGBT l�au pârât că
a făcut remarci homofobe. SDC

GLOBURILE DE AUR 2019
CINEMA

l Cea mai bună dramă: Bohemian Rhapsody
l Cea mai bună comedie/ musical:Green Book
l Cel mai bun actor principal dramă: Rami Malek pentru Bohemian Rhapsody
l Cea mai bună actriță rol principal dramă:Glenn Close pentru The Wife
l Cel mai bun actor principal comedie/ musical: Christian Bale pentru Vice
l Cea mai bună actriță rol principal comedie/ musical:Olivia Colman pentru The Favourite
l Actor rol secundar:Mahershala Ali pentru Green Book
l Actriță rol secundar: Regina King pentru If Beale Street Could Talk
l Regizor: Alfonso Cuarón pentru Roma
l Scenariu:Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly pentru Green Book
l Film străin: Roma
l Film de animație: Spider�Man: Into the Spider�verse
l Melodie originală: Shallow, din A Star Is Born
l Coloană sonoră: Justin Hurwitz pentru First Man
l Premiul „Cecil B. DeMille“: Jeff Bridges

TELEVIZIUNE

l Serial dramatic: The Americans
l Cel mai bun serial de comedie/ muzical: The Kominsky Method
l Cea mai bună miniserie/ film TV: The Assassination of Gianni Versace: American 
Crime Story
l Cel mai bun actor într�un serial dramatic: Richard Madden pentru Bodyguard
l Cea mai bună actriță într�un serial dramatic: Sandra Oh pentru Killing Eve
l Cel mai bun actor într�un serial muzical/ comedie:Michael Douglas pentru The Ko�
minsky Method
l Cea mai bună actriță într�un serial muzical/ comedie: Rachel Brosnahan pentru The
Marvelous Mrs. Maisel
l Actor rol secundar într�un serial, miniserie sau film TV: Ben Wishaw pentru A Very En�
glish Scandal
l Actriță rol secundar într�un serial, miniserie sau film TV: Patricia Clarkson pentru
Sharp Objects
l Actor miniserie sau film TV:Darren Criss pentru The Assassination of Gianni Versace:
American Crime Story
l Actriță miniserie sau film TV: Patricia Arquette pentru Escape to Dannemora
l Premiul „Caroll Burnett“: Caroll Burnett
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Romanul O zi mai lungă decât
veacul a apărut la Editura Poli�
rom (traducere din limba rusă și
note de Ion Covaci și Denisa
Fejes) în anul 2018.

Scumpe domnule Cinghiz Aitma�
tov, sunt numai câteva luni de
când v�am cunoscut poporul și 
v�am întâlnit fiul. 

Fiul dumneavoastră e un om
foarte mare, a făcut carieră în
diplomație și ați fi mândru de el.
Ne�am cunoscut la Astana, în Ka�
zahstan (o, dacă ați vedea cum
arată acum Astana și Kazahsta�
nul!), la un congres mondial dedi�
cat lecturii, un obicei pe cale de
dispariție. 

Oamenii își scoteau căciulile
înaintea fiului dumneavoastră și
îl socoteau unul dintre cei mai
deștepți oameni din Kîrgîzstan. 
L�am ascultat și eu vorbind și a
trebuit să le dau oamenilor drep�
tate, ceea ce îndeobște evit. 

Iată�vă fiul astăzi, la un dece�
niu de când v�ați despărțit: un

munte de om foarte înțelept, care
își amintea – cu o nostalgie lu�
cidă, lipsită de patetism – despre
câte l�ați învățat încă din copilă�
rie și despre plimbările dumnea�
voastră și despre poveștile cu care
îmblânzeați viața și...

Scumpe domnule Cinghiz
Aitmatov, m�am gândit mult în lu�
nile acestea la cărțile dumnea�
voastră, la Djamilia înainte de
toate, dar și la O zi mai lungă decât
veacul. Le�am recitit și ele m�au
lăsat și cu mai multe întrebări. 

De unde știați dumneavoastră,
domnule Cinghiz Aitmatov, din

stepa aceea nesfârșită, din Șeker�ul
Kîrgîzstanului, de unde știați dum�
neavoastră inima omului? 

Sigur, o să mi se spună că ați
învățat literatură la Moscova (la
Institutul de Literatură „Maxim
Gorki“, poate cea mai bună școală
din lume pentru cei care îndrăz�
nesc să scrie). Nu vă neg biografia.
Susțin doar că înțelesurile până la
care ați ajuns dumneavoastră nu
se pot învăța la nici o școală din
lume, nici măcar la Moscova. Nu,
nici măcar la Moscova. 

V�am recitit cărțile ca pe ceea
ce sunt: un fel de miracol al natu�
rii umane. Domnule Cinghiz Ait�
matov, cunosc foarte puțini artiști
care să fi înțeles așa omul. Și nu
doar omul l�ați înțeles dumnea�
voastră – nimeni nu a mai scris
despre o vulpe ca în O zi mai lun �
gă decât veacul. Toate câte sunt
sub soare – pe toate le�ați cunos�
cut dumneavoastră.

Domnule Cinghiz Aitmatov, ini �
ma mea s�a bucurat de acest gând 
al dumneavoastră: că o explozie

spontană a conștiinței universale
ar fi totuși posibilă printre oa�
meni. Ce sublimă utopie!

Domnule Aitmatov, inima mea
s�a bucurat de Edighei, un om care
știa că atunci când îți moare un
prieten cu care ai îm părțit zeci de
ani iernile ai o datorie față de me�
moria lui, un om care știa că oame�
nii nu îi îngroapă pe cei dragi așa,
la întâmplare, un om care...

Domnule Aitmatov, nu doar
toate cele care sunt pe pământ le
știați dumneavoastră, ci și cele
care sunt mai sus, în ceruri, unde
uneori doar cosmonauții ajung.

Domnule Aitmatov, războa�
iele, fie ele și mondiale, moartea,
sălbăticia, pustiul, Tinerii de Azi și
chiar Bunul Dumnezeu, și omul,
cămila, câinele (aceste ființe pe
care le știați simple) – pe toate 
le�ați cunoscut și le�ați scris și ați
dat cu ele un sens timpului acela. 

Și acolo trenurile continuă să
gonească dinspre est spre vest și
dinspre vest spre est. Și ați salvat
lumea aceea toată de la uitare –

da, da, i�ați dat un chip și un suflet
și ați salvat�o.  

Și, așa să știți, am văzut și eu
cerul stepei dumneavoastră, am
ridicat ochii spre cer și cerul era
nesfârșit, și din ziua aceea m�am
gândit mult la dumneavoastră, și
ziua aceea nu a mai trecut, așa să
știți, niciodată. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Cinghiz Aitmatov

Eu strâmb din nas și când să mă
trezesc ca să merg la școală, da�
rămite când sunt nevoit ies din
bârlog la cinci dimineața, în zi 
de vacanță.

— Hai scoală�te repede, că trebuie
să vină.

Încerc să mai trag de timp.
— Nu vine el cu noaptea�n

cap! Mai dorm cinci minute.
— Nici să n�aud. Te ridici în

clipa asta, s�avem timp să facem
curat.

— Dar am făcut curat de Săr�
bători.

— Trebuie din nou, că s�a
murdărit.

— Să facă tata.
— Ce�i cu tine? Ești nebun?

Taică�tu a plecat la muncă. Nu are
concediu cât ai tu vacanță.

Aș înjura din rărunchi, dacă
n�aș fi copil sau dacă nu m�aș te me
de mama.

Mă ridic, mă îmbrac, mă spăl
pe față, umblu ca o momâie prin
casă.

— Aaa, dar tu cu pantalonii
ăia te îmbraci? mă ia mama la rost
când mă vede. Du�te și te schimbă.

— Da’ cu care?
— Cu oricare, dar nu cu zdren �

țele alea de sanie.
Or fi zdrențe de sanie, dar îs

mai călduroase decât hainele
mele bune. 

Iar în casă e foarte frig. Nu
pentru că n�ar fi aprins focul în
sobă, ci pentru că mama a deschis

toate ușile de la casă, chipurile ca
să se aerisească. 

— Du�te și vezi dacă vine! mă
trimite mama, imediat ce vede că
m�am schimbat.

Îmi caut fesul și mănușile pe sub
pat în bucătărie, dar nu le găsesc. Ies
așa în frig și simt cum îmi îngheață
nările și obrazul până ajung la
poartă. Mă uit, dar nu văd nimic, pen�
tru că nici nu s�a luminat bine de
ziuă. Iar aș înjura, dacă n�aș fi copil.

— Nu vine, îi spun mamei când
mă întorc.

— Vine el, nici nu�ți dai tu
seama când. Găsește�ți de treabă
prin ogradă până atunci, stai aco �
lo și păzește.

Mă joc cu lopata prin zăpadă
până se luminează bine. M�aș da
și cu sania, dacă n�aș ști că o pă �
țesc. Suflu în palme și mă duc din
nou la drum. Nu văd decât porțile
vecinilor larg deschise. Mă întorc
în casă să mă încălzesc mă car la
gura sobei. Că, altfel, e la fel de ger
ca afară.

— Te�ai uitat?
— Normal că m�am uitat, răs�

pund înciudat, aproape băgându�mi
mâinile pe foc.

— Și?!
— Și nu vine. Și mi�e frig.
— Las’ că nu mori. Te încăl �

zești după ce trece.
— Și, când vine, ce zic, ce fac?
— Faci ce fac eu.

Urmează încă vreun ceas de 
du�te vino la poartă, împreună cu
ma ma. Timp în care ascult ace leași
discuții între vecini, care întreabă
din gură în gură, din poartă în poar �
tă, din casă în casă, până în vale:

— Vine?
— Nu vine.
— Nu se vede încă?
— Deloc. 
— O fi pățit ceva?!
— Cine știe!
Tot așa până când la capătul

din vale al drumului apare un tre�
cător pe care cineva îl întreabă cu
aceeași înfrigurare:

— Nu l�ai văzut? Vine?
Iar răspunsul trecătorului ajun �

ge din gură în gură până la poarta
noastră, mai repede decât trecătorul:

— L�am văzut pe dealul celă�
lalt. A început de�acolo cu Bobo�
teaza. De�acum mâine să�l așteptați.
Azi sigur nu mai pupați voi mâna
popii și agheasmă. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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O zi de vacanță



Să scriu, să�mi amintesc, să�l 
găsesc acolo unde mai trăiește,
undeva în trecut...

Pe Emil Brumaru l�am cunoscut
acum aproape douăzeci de ani,
prin primăvara lui 1999. S�a în�
tâmplat în timpul scurtei mele
epoci ieșene, pe când lucram la
Radio Iași (angajat cu convenție,
cum se numeau pe atunci colabo�
rările stabile). 

Printr�un accident fericit,
ajunsesem realizator al emisiunii
„Convorbiri literare“ și așa m�am
trezit cu șansa nesperată să cunosc
lumea literară din Iași și, pe cât po�
sibil, din întreaga Moldovă. Făceam
interviuri, reportaje, înregistrări în
studio cu scriitori care citeau din
propria creație, strânsesem deja o
arhivă serioasă, dar rămăsesem cu
un ghimpe, o sâcâială, o ambițiuță,
că nici nu știu cum să�i zic:nu reu �
șisem să fac nici o înregistrare cu
Emil Brumaru. Tocmai cu el. Fără
Emil Brumaru, degeaba aveam
pretenția că „reflectez“ în emisiu ne
lumea literară locală. În lumea lite�
rară, nu doar locală, Brumaru era

un reper, știam asta – și, pe deasu�
pra, îi știam poeziile încă din facul�
tate, îl admiram de atâta vreme și
tocmai acum, când puteam să�l
abordez cu o oarecare justificare, îmi
scăpa printre degete. 

Fusesem avertizat că Bruma ru
e ciufut, greu de abordat, că de vreo
câțiva ani nimeni nu mai reușise
să�l aducă la sediul radioului pen�
tru o înregistrare cât de scurtă – și
e drept că a avut pe atunci o pe�
rioadă de recluziune, de retragere,
dar eu habar n�aveam. Măcar să�l
cunosc, îmi ziceam, chiar dacă n�o
să�mi placă. Chiar dacă n�o să�l pot
aduce la radio. Și l�am sunat acasă.

„Da“, a mormăit vocea lui bla�
zată. I�am spus cine sunt și ce vreau,
cred că dintr�o suflare, fiindcă la un

moment dat m�a oprit: „Stai, stai
așa... Ce treabă ai dumneata cu li�
teratura?“. Păi, sunt absolvent de
Litere, scriu și eu, am publicat
ceva, doamna care făcea emisiu�
nea înaintea mea s�a pensionat.
„Da’ de unde ai apărut așa dum�
neata acolo?“, a continuat el, pa r �
că supărat. „De la Timișoara“, am
răspuns repede, „știți, soția mea e
din Iași, ne�am mutat aici...“ „Soția
dumitale e de�aici? Și ea ce face?“
I�am spus. „Și dumneata cum ai
ajuns la Radio Iași?“ I�am spus.
Până la urmă am ajuns să�mi po�
vestesc o halcă bună din viață, de
parcă eu eram intervievat (ori mai
degrabă interogat).

„Și de ce vrei să mă înregis�
trezi pe mine? Nu�s atâția poeți
buni pe�acolo, pe la Casa Pogor?“
a continuat el pe același ton... ciu�
fut, da, cred că ăsta ar fi cuvântul,
și totuși cumva nu se potrivea. Era
în tonul lui ceva ce mă făcea să
nu�i iau în serios burzuluiala.
Abia după ce l�am cunoscut mai
bine mi�am dat seama de ce. Mi s�
a părut că nici el nu se lua în se�
rios. Dar atunci, pe moment,

măcar am detectat ironia din în�
trebarea lui: știa foarte bine ce
spune. Doar era poet. Da, sigur că
mai erau poeți buni în Iași, dar
cum puteam să�l sar eu pe unul
dintre cei mai buni (cel mai bun,
credeam eu, deși cum să faci ierar�
hii stricte în poezie)? „Da’ de unde
știi dumneata?“ mi�a tăiat�o el. Nu
mai știu ce am bâiguit. Dup�aia
Brumaru a zis, pe același ton, bla�
zat și preocupat: „Mai sună�mă
dumneata. Eu nu știu, nu prea am
timp să vin acolo. Mai sună�mă“.

L�am sunat după câteva zile.
„Dar cine ești dumneata?“ I�am
spus. „Și ce cauți acolo?“ I�am spus.
„Și soția dumitale cine e? Și ce
treabă ai tu cu literatura? Bine, mai
sună�mă dumneata, poate îmi fac
timp, acum sunt ocupat.“ Mi�am dat
seama că, în stilul acela blajin�
oțărât, mă ia peste picior, dar am
stat cuminte. Și l�am sunat. „Mai
sună�mă dumneata.“ L�am sunat iar.
După vreo lună și vreo zece tele�
foane am izbutit să�l conving să vină
la Radio Iași pentru o înregistrare.

Atunci l�am cunoscut perso�
nal: era prietenos, ușor retractil,

parcă încurcat și nesigur pe el. S�a
lăsat condus în studio, a citit – cu�
minte, îmi vine să zic – poeziile pe
care le alesesem, a reluat lectura
când ceva n�a mers bine la înre�
gistrare, s�a lăsat condus iar la ie �
șire... cumva ca un copil. Un copil
căruia îi plăcea să se joace și care
s�a jucat cu mine vreo lună. Un
copil mare și timid, care își ascun�
dea timiditatea sub încă pățâ �
narea și burzuluiala lui benigne și
care nu cred să fi făcut vreodată,
în viața lui, vreun rău voit. 

Așa mi�l amintesc atunci, la
prima întâlnire. Dar nu cred să se
fi schimbat vreodată. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Un poet, un copil mare

Sunt jucate alegerile prezi �
dențiale? Dacă ne uităm la son�
daje pare că da. Nici măcar
fărâmițarea excesivă pe zona
dreptei nu ar îngreuna misiunea
lui Klaus Iohannis în obținerea
unui nou mandat. 

În toate măsurătorile, actualul lo�
catar al Cotroceniului are mini�
mum 35�37 la sută, iar ceilalți
competitori sunt la cel puțin 10
puncte distanță. Iar dacă Dacian
Cioloș nu candidează și face tan�
dem cu Iohannis este posibil
chiar să nu existe turul doi.

Dilemă mare însă în coaliția
PSD�ALDE. Călin Popescu Tări�
ceanu este cel mai bine plasat,
însă PSD niciodată n�a irosit șan �
sa de a avea propriul candidat la
președinție. Iar dacă social�de �
mocrații se vor bate cu omul lor
pentru Cotroceni, cine va intra în
cursă? Va fi un social�democrat
sau candidatul va fi desemnat din
afara partidului? Surprinzător,

PSD nu pare grăbit să ia o hotă�
râre în privința strategiei pentru
prezidențiale. Dar e greu de închi�
puit că Liviu Dragnea, un om cu
suficient nas politic, este atât de
naiv încât să decidă să intre el în
cursă. Ar însemna o înfrângere
usturătoare pentru PSD la pre �
zidențiale, în condițiile în care li�
derul social�democraților por neș� 
te de la 12 la sută. E adevărat că
PSD are jumătate dintre primari,
dar mașinăria partidului nu va
face față tăvălugului, cât timp mo�
torul e obosit și dă rateuri.

Dragnea ar fi agentul electo�
ral perfect pentru Iohannis, iar în
unele zone din țară este posibil ca
Tăriceanu să iasă pe locul doi. 

PSD ar trebui așadar să nu
mizeze pe Dragnea și să caute cât
mai repede un candidat. În acest
moment, cel care face deservicii
partidului este chiar liderul PSD.
Nimeni de la baza partidului nu
știe ce gânduri are stăpânul. Totul cu
10 luni înaintea startului campaniei

electorale. Ceea ce e al naibii de
prost, pentru că principalii com�
petitori ai unui candidat PSD (Io�
hannis și Tăriceanu) nu vor ezita
să intre rapid, fie și neoficial, în
campania electorală.

Șirul de evenimente din ulti�
mii doi arată că Dragnea a avut ca
scenariu candidatura sa la preșe �
dinție. Kövesi a fost debarcată de
la DNA, Justiția a amorțit, iar prin�
cipalele instituții sunt capturate.
Dar nu e suficient. Totuși, nu e clar
dacă Dragnea chiar își va duce
până la capăt planul candidaturii.
E adevărat că nu mai sunt ma �
nifestații de stradă cu zeci de mii
de oameni, însă cei care au fost în
piețe n�au dispărut, vigi lența a
rămas la aceleași cote. Fiecare are
viața lui, lucrează, are familie, se
duce în concediu. Dar la următoa�
rele alegeri oamenii ăștia se vor
reactiva. Mai ales da că�l vor vedea
pe Dragnea pe buletinul de vot.
Vor face campanie anti�PSD de
dimineață până seara, pe Facebook,

la birou, printre rude. Nici cea mai
performantă mașinărie electorală
din lume n�ar face față mobilizării
care se anunță la prezidențialele
de la finele anului. 

Însă până la prezidențiale vom
avea alegerile europene de la
sfârșitul lunii mai. E un antrena�
ment pentru toamnă, dar mai ales
pentru bătăliile care vor urma în
2020: locale și parlamentare. Evi�
dent că va conta scorul pe care îl
obțin partidele, dar la prezi den �
țiale va fi altceva, acolo e războiul
candidaților, crește emoția, parti�
cipă mai multă lume la vot.

Dacă ar fi să tragem linia, PSD
a cam risipit cartușele, nu prea mai
are ce să ofere. Bugetul pe 2019 încă
n�a ajuns la Parlament, nu pentru că
n�ar fi gata, ci pentru că nu se închid
cifrele. Cheltuielile pentru ținerea în
viață a aparatului bugetar sunt
uriașe, mai trebuie mărite și pen�
siile. În plus, trebuie dați bani și la
primării, iar tortul bugetar e prea
mic pentru atâtea guri flămânde.

2019 este anul în care PSD se
întâlnește pentru prima dată cu
românii, după ce timp de doi ani a
ținut�o langa cu Justiția. Oricâte
scamatorii va mai face Dragnea,
momentul nu se anunță unul ușor
pentru PSD. Un rezultat prost la
europene, plus o ieșire urâtă din
scenă la prezi dențiale aproape ar
dinamita șansele acestui partid la
alegerile care vor urma în 2020. In�
diferent ce le va mai promite Drag�
nea liderilor din teritoriu, partidul
va intra în vrie, iar oameni impor �
tanți din PSD vor abandona cora�
bia și se vor reorienta spre alte zări
politice. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Anul în care PSD dă ochii cu românii



În amintitul volum de memorii,
Vivere la musica. Un racconto au�
tobiografico, apărut în românește
într�o ediție îngrijită de compozi�
torul și profesorul ieșean Viorel
Munteanu (A trăi muzica, Artes,
2014), Roman Vlad evocă în mai
multe rânduri figura lui Pietro
Scarpini, căruia i�a dedicat chiar
unul dintre cele două volume
asupra cărora și�a concentrat, „în
primul deceniu al noului mileniu,
întreaga energie“. Ambele erau
dedicate muzicii lui Scriabin, pri�
mul cu titlul Scriabin între cer și
infern, al doilea, apărut în 2009,
pianistului:Pietro Scarpini, inter�
pret al lui Scriabin. Volumul era
scris „cu intenția de a aminti im�
presionantele interpretări pianis�
tice ale celebrului compozitor rus,
datorate unui mare pianist pe
care Italia l�a avut în secolul tre�
cut și care astăzi, din păcate, pare
a fi uitat“.

Scarpini nu era chiar complet
uitat. În 1976, se pare, apărea pen�
tru prima oară pe LP înregistrarea
sa cu Arta fugii a lui Bach, republi�
cată în 2003, pe două CD�uri, ca su�
pliment la o monografie despre
Scarpini, semnată de un prestigios
critic și istoric muzical din Florența,
Leonardo Pinzauti. O casă de dis�
curi bootleg, AS Disc, îi publicase în
1991 Concertul în mi bemol major,
KV 482 de Mozart, cântat în 1955 cu
Filarmonica new�yorkeză condusă
de Dmitri Mitropoulos. În 2001,
producătorul Allan Evans publica
la New York primul CD al unei
anunțate, dar necontinuate ediții
Scarpini, cu lucrări de Beethoven. 

Elogios vorbea despre pianist
și formidabilul moderator de pro�
grame muzicale clasice al radiodi�
fuziunii italiene, Arrigo Quattrocchi,
care, în emisiunea sa legendară
„Esercizi di memoria“, scotea din
arhive în 2005 și transmitea înre�
gistrări inedite cu Variațiu nile pe o
temă de Corelli (la Follia) pentru
pian solo, op. 42 de Rahmaninov și
o versiune a Concertului pentru
pian și orchestră în re major, op. 10,
nr. 1 de Prokofiev, cu Massimo
Freccia la pupitrul Orchestrei Sim�
fonice din Torino a RAI.

Roman Vlad, care îl cunoscuse
pe Pietro Scarpini în epoca celui
de�al Doilea Război Mondial și re�
greta că pianistul „se închisese
într�o izolare totală în ultimele de�
cenii de viață“, saluta într�o amplă

recenzie monografia respectatului
critic Leonardo Pinzauti și nota câ�
teva din etapele parcurse de Scar�
pini, într�o epocă în care Benedetti
Michelangeli era student, iar Mau�
rizio Pollini încă nu se născuse. 

În fapt, Pietro Scarpini debutase
cu mare succes în stagiunea 1937�
1938 la Festivalul Maiul Muzical
Florentin, interpretând Concertul
în mi bemol de Liszt sub bagheta
lui Carl Böhm. În ediția următoare a
Festivalului, Scarpini cântaConcertul
nr. 4 de Beethoven, cu Antonino
Votto. Același concert avea să�l cânte
în 1952, cu Wilhlem Furtwangler și
Orchestra simfonică din Roma a RAI
(editat pe mai multe CD�uri din 2001
încoace). Avea să fie onorat în anii ul�
teriori de unii din cei mai buni diri�
jori ai timpului, cântând Concertul
pentru pian KV 503 de Mozart cu
Rodzinsky, Leitner și Giulini și con�
certele nr. 2 și 3 de Prokofiev cu Mon�
teux, Markevitch și Mitropoulos.

Repertoriul lui Pietro Scarpini
a fost mult apreciat pentru întinde�
rea sa, de la Bach la Schonberg și
Dallapiccola. Din 1943, amintește
Roman Vlad, pianistul începea să
dedice programe întregi muzicii
lui Busoni, Liszt și Hindemith, iar
în 1948, la inițiativa Academiei Fi�
larmonice din Roma, conducea și
dirija ansamblul Pierrot Lunaire,
prezentând capodopera omonimă
a lui Schonberg. În același concert,
își amintește în memoriile sale
Roman Vlad, „eu am interpretat
melodii de Schonberg, pentru voce
și pian, cu Magdalena László, o ex�
celentă soprană maghiară. Pot să
afirm, deci, că am avut o confrun�
tare pe cinste cu doi dintre cei mai
faimoși pianiști italieni din acei
ani“. Celălalt era... Arturo Bene�
detti Michelangeli.

În aceleași amintiri, Roman
Vlad evocă și atmosfera de la Darm �
stadt, loc de cult prin școala sa și
„experiențele muzicale ale tinerilor
Stockhausen, Boulez, Maderna,

Berio și Luigi Nono. Atmosfera era
extrem de combativă și polemică;
era exaltat Webern, în detrimen�
tul lui Schonberg și Berg, erau
puși la index autori ca Busoni,
Stravinski, Scriabin, întreaga gru�
pare a neoclasicismului. Au ră mas
pe terenul acestei confruntări vic�
time ilustre, printre care Pietro
Scarpini, mare pianist italian, care
și�a dedicat arta sa popularizării au�
torilor contempo  rani; a fost invitat
la Darmstadt, dar a fost de�a drep�
tul batjocorit și umilit pentru idea�
lurile sale artistice, și se presupune
că acest fapt ar fi contribuit la că�
derea sa într�o teribilă depresie
care l�a afectat în anii următori“.

Într�un interviu din 1965 – re�
luat în livretul discurilor publicate
recent de Emilio Pesina la Rhine
Classics –, Pietro Scarpini evoca in�
cidentul de la Darmstadt spunând,
între altele: „acum, însă, nu mă simt
trădându�l pe «bătrânul» meu 
Schönberg pentru Cage, Boulez sau
Stockhausen. Și, dacă e să spun
adevărul, am încă prea mult respect
pentru public și instrumentul meu
ca să refuz să zgârii corzile pianului
cu un pantof sau să dau cu pumnul
și cu piciorul în ele“.

Sper, cu aceste rânduri, să vă
fi stârnit puțin curiozitatea pentru
a�l asculta pe Pietro Scarpini în
programul oferit de setul de șase
discuri, primele patru dedicate
muzicii lui Busoni. Ele încep cu o
celebră interpretare a masivului

Concert pentru pian și orchestră
în do major, op. 39 BV 247 (1904)
la München în compania lui Ra�
fael Kubelik, a Orchestrei simfo�
nice și a corului Radiodifuziunii
bavareze (în noiembrie 1966). Ur�
mează pe CD�urile 2 și 3 cele Șase
sonatine, Romanza e Scherzoso
pentru pian și orchestră, op. 54 (cu
un tânăr Claudio Abbado la pupi�
tru), Fantezia Indiană, op. 44, BV
264 (cu O.R.T.F și Piero Bellugi, în�
registrare de la Paris), Jurnalul in�
dian „Patru studii pe motive ale
indienilor din nordul american“,
din 1915, elegii și tran scripții după
Bach. Un al patrulea CD ilustrează
exclusiv prelucrări („Fantasia con�
trappuntistica“, pentru două piane,
BV 256b) și transcripții după Bach,
toate înregistrate în jurul anului
1974, în studioul privat din casa
pianistului, la Florența și St. Moritz
în Elveția. Discurile 5 și 6 conțin
splendide interpretări ale lucrări�
lor lui Liszt și, ca bonus, prima în�
registrare de studio cunoscută a
pianistului, la Roma, în 1938, Stu�
diul nr. 2 în mi bemol major „An�
dantino capriccioso“, transcripție a
lui Busoni după Liszt.

Un program în cea mai mare
parte puțin cântat și câteva pagini
excepționale, rarități, ale unui mare
pianist. Iar dacă vreți să�i descoperiți
arta, aveți la dispoziție și un al doilea
set, cu un program integral Mozart, în
compania dirijorilor Artur Rodzinski
la Florența și Vittorio Gui la Napoli. SDC
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REVELAȚII LA ÎNCEPUT DE AN

Pietro Scarpini: benzile
(re)descoperite – Busoni și Liszt

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

Într-un volum de memorii ce a fost tradus și în România, dar într-o
ediție cu un tiraj infim, compozitorul româno-italian Roman Vlad
evoca figura unui mare și original pianist al Italiei, rămas cunoscut
peste timp mai ales profe sioniș tilor și unor melomani atașați lumii
pianului. Este vorba de Pietro Scarpini (Roma, 1911 – Florența, 1997).

Dacă vă vorbesc despre el, motivul îl constituie apariția la sfârșitul
anului trecut a unei excelente ediții a înregistrărilor sale, două
seturi totalizând opt CD-uri, sub egida casei Rhine Classics (RH-07
și RH-14), remasterizate și prezentate de un bun prieten al nostru,
Emilio Pessina (vezi „Suplimentul de cultură“, nr. 551, 569).



Strategia creatoare e ca, pornind de
la romanul lui Rebreanu, din care
păstrează un desen epic articulat de
câteva dintre temele dezvoltate li�
terar, să realizeze o joncțiune cu ac�
tualitatea românească. Punțile se
materializează în monologul unui
adolescent ieșit din clubul „The
Hanged“, înșirând lista nefericirilor
cu care românii anului centenar se
confruntă: corupție, ruinarea eco�
nomiei, emigrație, disoluția axiolo�
gică, polarizarea socială, cruzimea
față de animale, defrișări, puterea
banului care virusează etc. După
autenticul pur al cântecelor stră�
vechi din Târlișua lui Rebreanu (în
cursul reprezentației apare și Le �
nuța Purja, rapsod și ea) și înainte
de frazele din roman tridimensio�
nalizate de actori, cuvintele acestui
monolog sună didacticist, cobo�
rând într�un nivel denotativ întâl�
nit, din păcate, și pe parcurs. 

FIECARE SECVENȚĂ 
E O COMPOZIȚIE PE NIVELURI
DE EXPRESIVITATE

Legăturile dintre triajele istoriei
naționale revin permanent, inter �
preții soldaților din Primul Război
Mondial ipostaziind și tânăra
generație post�revoluție prin atitu�
dini caracteristice (ochii�n smart �
phone, absență aparentă, blazare),
pe fundalul unor imagini ce docu�
mentează evenimente recente, pre�
cum acțiunile brutale ale jandar �
meriei din 10 august. 

În integralitate, spectacolul
mizează pe dualismul ieri�azi, pen�
dulând între un trecut evocat sim�
bolic prin tablouri scenice hip �
notizante și un prezent confuz, toxic
pentru cetățean. Retorica regizo�
rală se fragilizează stilistic în in �
tertemporalități, din cauza ine gali�
tății artistice și de impact emo �
țional. Componenta inspirată de
roman e năucitoare prin tensiunea
poetic�vizuală, dar perspectiva de
angajare socială nu atinge aceeași
cotă. Am trăit senzația, de fapt,
teama că civismul se refugiază pe
scena teatrului, iar publicul e în�
cântat, când de fapt ar trebui să ne

poziționăm cu toții în viața publică
împotriva tendințelor autoritariste.  

Structural, fiecare secvență a
întregului e o compoziție pe nive�
luri de expresivitate, doar că uneori
ele nu funcționează estetic. Radu
Afrim ne călăuzește prin registre
variate și ne frământă afectivitatea,
dar rețeaua de mijloace care e spec�
tacolul întâmpină fisuri de conecti�
vitate între straturile ce o edifică.
Elemente de cultură înaltă, pop,
picturală, kitsch, cinematografică,
populară se perindă sub privirile
spectatorilor 3 ore și jumătate cu
pauză, într�o combinație pe care ar
fi avantajat�o câteva filtre. Propu�
nerea se risipește epopeic pe timpi
istorici și spații geografice ample,
exhaustiv în subiecte complicate,
lipsindu�i concentrarea.

Spectacolul lui Afrim e o
creație care se autodevorează prin
estetism și aglomerare. Sedus de
propria viziune, își propune să
transpună narativitate literară, dar
să fie și teatru politic. Realitatea e
că între întruchiparea artistică a
ficțiunii teatralizate despre ce a fost
în urmă cu un veac și formula de
prezentare a actualului e o diso �
nanță compozițională, o vulnerabi�
litate de reglaje. Riscul vine din
redundanțe, din eclectismul care
încarcă spectacolul și face din vizio�
nare o experiență valoroasă pe frag�
mente, dar și un test de anduranță
receptivă. Sunt cadre scenice de o
vizualitate obsedantă, care ți se li�
pesc de retină, de inimă și gene�
rează hermeneutici. E lucrul la care
Radu Afrim se pricepe ca nimeni
altul, să fabrice imagini, să te ulu�
iască cu ele. Teatrul politic nu i se
potrivește, pentru că artistul devine
partizan, lansează teze, ideologi�
zează. Echipa de creație a produs
episoade memorabile, dar le�a păs�
trat în spectacol și pe celea care nu
fac decât să dubleze, să erodeze
prin revenire. 

Se decupează câteva linii tema�
tice, dintre care cea a iubirii e subli�
niată în varii forme:matern�filială,
trupească, patriotism, de Dumne�
zeu. Scenele lui Apostol Bologa cu
Mama și cu iubitele, ori cele de viață

personală a cătanelor sunt mostre
de intensă emoționalitate. Dualita�
tea istorie oficială – istorie perso�
nală e într�un echilibru inteligent,
sensibilizează spectatorul, coboară
evenimentul din abstractul istorio�
grafic și�l umanizează. 

În acest șuvoi de reprezentări,
subtexte, acuze și sentimente care e
Pădurea spânzuraților sunt imagini
care încifrează idei, provoacă privi�
torul și îl urmăresc și în afara teatru�
lui: trunchiurile copacilor coborâte
de la plafon se prelungesc prin cor�
purile soldaților într�o superbă co�
regrafie comună (Andrea Gavriliu);
cimitirele din valizele soldaților din
seara de Înviere; soldatul devenit
statuie și petul de Coca Cola de la
baza soclului etc. Sunt rezolvări
creative care punctează subiecte
majore (războiul, șovinismul, moar�
tea), se comută periodic pe comic�
ironic (preotul de țară, generalul
austriac caricaturizat grotesc – o
momâie fără cap târâind un cande�
labru cu stema imperială – excelent
Istvan Teglaș!), trădarea Martei e su�
gerată ironic prin multiplicarea mi�
litarului, cu sporuri de densitate
ideatică și inflație sufletească. 

Inexplicabilă e seria de in con �
secvențe nejustificate logic:vorbitul
cu accent o fac doar unii – ardele�
nesc – Mama, Petre și unul dintre
soldați; românește cu accent aus�
triac și unguresc – Karg, nu și
Klapka, Ilona, sau Cervenco. 

Sunt chestiuni de natură teh�
nică nerezolvate. Microfoanele țin
de formatul discursiv, dar foșnesc
din cauza hainelor, iar când actorii
sunt filmați, se vede în prim�plan
banda adezivă. Vocilor le imprimă o
notă de artificial, le alterează tim�
brul natural, nu e limpede cine și de
unde vorbește, deoarece volumul e
constant același. 

AFRIM A LUCRAT IMPECABIL
CU ACTORII

Proiecția video, cea animată și cea
din filmare în timp real (care apare
abrupt și, în a doua parte a re pre �
zentației, e în exces) și mapping�ul
au misiuni de complement ilustrator

și simbolizare. Animația și filmul
sunt când abundente, când ab�
sente, imensul ecran rămânând gol,
pierdut parcă din atenție. Unghiu�
rile de filmare sunt deficitare, obtu�
rează, între viu și filmat e o defazare
de câteva secunde. Sunt faze tauto�
logice: după întrebarea „Cât o fi
ceasul?“, cântă un cocoș, iar Ilona
zice „Cred că e dimineață“. Ori glu �
mițe la care, da, publicul râde, dar
sunt facile și dau un comic inutil:
Con știința către Bologa, „vezi că
frângi raza de lumină, gata ai frânt�o“
etc. Sunt scăpări ce trebuie gestio�
nate, căci lasă impresia de omisiuni
regizorale. 

Decorul lui Cosmin Florea
contează mai ales pe potențialului
său plastic, de generator de locuri
teatrale (casa, poteca din scânduri)
și de imagine, în parteneriat de ex�
presivitate cu proiecțiile (Andrei
Cozlac) și eclerajul. Numai că în
secvențele de real time filming
trunchiază la bază proiecția video.
O construcție metalică ce pare sche�
letul unui deal rămâne decorativă,

neavând o utilitate semantică, cu
rost de a umple un perimetru al
uriașului spațiu de joc. 

Afrim a lucrat impecabil cu
actorii, atât ca individualități, cât
și ca suport. Natalia Călin (Doam �
na Bologa) e pur și simplu extraor�
dinară; Alexandru Potocean (Apos� 
tol Bologa) dozează foarte bine
complexitatea caracterială; Ci�
prian Nicula (Petre), Raluca Apro �
du (Ilona), Istvan Teglaș (Lt. Var� 
ga), Ada Galeș (Marta), Richard
Bovnoczki (Klap ka) își impun per�
sonajele. Nu sunt reinventări, e o
distribuție adusă la unison inter�
pretativ, fără disonanțe.

Finalul ne repune în ideologic:
la întrebarea lui Bologa despre vii�
tor, vedem imagini cu migranți, răz�
boaie, poluare, o însumare a vici 
situdinilor lumii, apoi coboară cor�
tina. Rămân cu gândul la fru mu �
sețea vizualității scenice și la
beneficiile moderației întemeiate
estetic. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Pădurea spânzuraților, un 
spectacol care se autodevorează
Când Teodora Purja intonează o doină ardelenească de jale despre codru pe scena mare de la Teatrul
Național din București, acompaniată sonor de drujbe turate la maxim, te trec fiorii! E un „anunț“ estetic 
despre acum o sută de ani și despre astăzi, care instalează privitorii în premisa de construcție regizorală 
și trasează un orizont de așteptare cuprinzător pentru Pădurea spânzuraților a lui Radu Afrim. 
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Rămas bun, Emil Brumaru!
Suntem îndureraţi cu toţii de trecerea în nefiinţă a poetului Emil Bru-
maru, unul dintre cei mai importanţi scriitori români contemporani.

Pentru Editura Polirom a fost, încă de la începuturile noastre, un spri-
jin și un prieten devotat. A crezut în noi așa cum s-a identificat toată
viaţa sa cu literatura. Rămânem fără un prieten drag și fără un mare

poet. Ne rămâne opera sa, ce a marcat deja istoria literaturii
române. Dumnezeu să îl odihnească în pace!

l Emil Brumaru (1939�2019) a fost și
rămâne unul dintre cei mai importanți

poeți români contemporani. A debutat în
1970 cu Versuri, volum premiat de Uniunea
Scriitorilor din România. Alte volume pub�
licate:Detectivul Arthur (1970), Julien Os�

pitalierul (1974), Cântece naive (1976), Adio,
Robinson Crusoe (1978), Dulapul

îndrăgostit (1980), Ruina unui samovar
(1983, distins cu Premiul Uniunii ÂScriito�
rilor), Dintr�o scorbură de morcov (1998),

Poeme alese. 1959�1998 (2003), Fluturii din
pandișpan (2003), Poezii (carte la borcan,

2003), Opera poetica (3 vol., 2005), Submar�
inul erotic (2005), Infernala comedie
(2005), Cântece de adolescent (2007),

Povești erotice românești (volum colectiv,
2007), Ne logodim cu un inel de iarbă

(2008), Versuri (2010), Povestea
boiernașului de țară și a fecioarei… (2012),

Intelectuali la cratiță (volum colectiv, 2012),
Rezervația de îngeri (2013) și Sfâșiat 

de umbra unui înger (2013).

l La Editura Polirom a mai publicat vol�
umele: Cerșetorul de cafea. Scrisori către
Lucian Raicu (2004), Dumnezeu se uită la
noi cu binoclul (2006), Basmul Prințesei
Repede�Repede (în colab. cu Veronica D.
Niculescu, 2009), Opere I. Julien Ospital�
ierul (2009), Opere II. Submarinul erotic

(2009), Opere III. Cerșetorul de cafea
(2012; 2014 în colecția „Eseuri & confesiu�
ni“), Opere IV. Dumnezeu se uită la noi cu 
binoclul (2014) și Cad castane din castani.

Amintiri de ieri și azi (în colab. cu Veronica
D. Niculescu, 2014). A fost laureat al Premi�
ului Național de Poezie „Mihai Eminescu“

(2001) pentru Opera Omnia, în 2011 a
primit Premiul revistei „Observator cul�

tural“, de asemenea pentru Opera Omnia,
iar în 2013 Premiul Președintelui UNITER.
În 2014 a primit Premiul pentru Literatură

în cadrul galei „Oamenii Timpului“. 
Poemele sale au fost incluse 

în antologii din România, Germania,
Franța și Anglia. 

l În „Suplimentul de cultură“ a avut mai multe rubrici de�a lungul timpului:Dumnezeu se
uită la noi cu binoclul, Crepusculul civil de dimineață, Diabloguri (cu Veronica D. Niculescu) 

și Hobbitul & Abbsurdica (cu Ada Milea).

SILVIU LUPESCU

„Iartă�mă și nu uita că sunt
Îngerul Brumaru pe pământ.“

Se întâmpla cu puțin înainte de
Crăciun, ziua lui de naștere. A tre�
cut pe la editură, a intrat prin bi�
rouri, a schimbat câteva vorbe cu
redactorii, apoi, descumpănit, a
vrut să afle cum se completează
noua declarație pentru Fisc, o po�
vară ce părea a fi dincolo de puterile

lui de poet. Când l�am întâlnit pe
hol, mi�a vorbit despre viitoarele
lui volume din seria de autor.
Avea, mi�a spus, multe manus�
crise deja adunate și voia să le
vadă publicate cât mai curând.
Urma să stabilim cuprinsul la în�
ceputul lui ianuarie. Din păcate,
n�a fost să mai fie așa...

Își rărise vizitele pe care ni le
făcea la editură și îi resimțisem
lipsa. A fost o vreme – ani la rând –
când venea săptămânal. Își făcea
rondul obișnuit, se interesa de 

titlurile recent apărute și multe îi
produceau o imensă bucurie. Se
bucura sincer. Pleca întotdeauna
cu o pungă doldora de cărți. La fel
ieșea și din librăriile pe care le
frecventa asiduu. Citea enorm. Pe
Dostoievski și Cehov îi devorase,
cred că îi știa pe dinafară. Poezia
și lectura făceau parte insepara�
bile din viața lui. Acasă era inva�
dat de cărți, de manuscrise risi�
pite pe foi răzlețe sau îndosariate
meticulos, file ornate când și când
cu vreun desen mărunt, totul 

într�o dezordine perfectă, știută
doar de el.

Pe Erika, mașina lui de scris,
a trădat�o mult mai târziu decât
am făcut�o noi ceilalți, ademeniți
de tastatura vreunui calculator,
dar a descoperit în schimb vir �
tuțile socializării pe internet. Zeci
de tomuri virtuale de cores pon �
dență vor sta probabil mulți ani
de�acum încolo în cyberspațiul
poetic purtând semnătura lui.
Oare câte mii și mii de like�uri va
fi adunat?

Îndemnurile, sfaturile și
aprecierile lui m�au însoțit încă
de la „primii pași“ ai editurii.
Uneori părea ursuz, vorbea puțin
și numai dacă avea ceva impor�
tant de spus. Alteori, era un co�
zeur desăvârșit care te cucerea cu

amintirile și umorul lui fin. Nu țin
minte să�l fi auzit vreodată ros�
tind cuvinte ofensatoare despre
confrați. Avea în el o delicatețe și
o bunătate sufletească datorită
cărora a legat multe prietenii.
Sunt însușiri pentru care mulți 
l�am prețuit. Nici când mi�a spus
că premiile literare l�au cam oco�
lit în ultimii ani nu era vreo urmă
de invidie sau reproș în glasul lui.
Fără îndoială, Emil ar fi meritat
toate premiile din lume, dar nu eu
eram cel care să i le pot decerna.
Cei care l�au citit, i�au îndrăgit
cărțile și i le�au așezat la locul cu�
venit în bibliotecă, sunt sigur că i
le�ar fi acordat.

Îmi amintesc vag de cenaclu�
rile noastre studențești din anii
’70, de la „Opinia studențească“.

Și s-a făcut lumină!
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Era la modă muzica folk și sălile
erau arhipline. Pe scenă, printre
soliștii cu chitarele lor, pe niște
bănci de lemn improvizate ca
decor, erau invitați și poeții. Când
citea el sau Mihai Ursachi, se lăsa
o liniște deplină în sală, iar la final
aplauzele nu mai conteneau. În
lumina palidă a singurului reflec�
tor, păreau făpturi ireale, iar poe�
zia lor, o muzică venită din alte
lumi. Mihai Ursachi avea să emi�
greze curând în Statele Unite.
Emil a rămas alături de noi. Ul�
tima oară când l�am revăzut pe o
scenă, la Teatrul Național, a stâr�
nit ovații îndelungi recitind din
versurile lui. Astăzi, când ambii
nu mai sunt, Iașul literar e mult
mai sărac fără ei. Doar poezia lor
ne va mai însoți.

Nu pot să scriu despre Emil
Brumaru fără să am simțământul
că aș comite o impietate. Pentru
el, cuvintele aveau viață, iar când
le împreuna în poezii sau confe�
siuni, în scrieri ludice, nostalgice
sau înțelepte, te învăluiau cu
prospețimea lor și cu parfumul
lor „divin de nerușinat“. Avea un
meșteșug, un har al insolitului, o
neliniște a minții care l�au însoțit
chiar și la senectute. A fost un
erudit cu un suflet de veșnic ado�
lescent. Criticii vor afla cuvinte
mai potrivite pentru a�i pune
opera sub lupă, mie însă îmi e cu
neputință să le găsesc acum, la
această prea tristă despărțire. 
Îl las pe el să le rostească, deci:
„Sunt sorocit de rouă să fiu crin/
Sunt sorocit de crin să fiu lu�
mină!“. 

Poetul�înger Emil Brumaru e
astăzi doar lumină. Sorocul i s�a
împlinit.

O cină în trei
IOAN�FLORIN FLORESCU

Nu mă pot imagina nici o singură clipă ci�
tindu�l „postum“. Nu�mi pot închipui cum
este să vorbesc despre el la trecut. E ca și cum
aș fi murit și eu sâmbătă noaptea și de a doua
zi ar fi trebuit să uit asta. N�o să mai pot re�
cita/ citi/ auzi niciodată versuri de Emil Bru�
maru fără sentimentul că am îmbătrânit
brusc, ca în basmul în care Făt�Frumos des�
chide pentru ultima dată lada cu amintiri.
Moartea sa, tăcerea sa de�acum înainte, pos�
tumitatea năprasnică a reparatelor și a înge�
rilor lor protectori este ca o alungare din
paradis. Am îmbătrânit peste noapte și moar�
tea este de�acum foarte aproape, foarte posi�
bilă. Bucătăria paradisiacă s�a închis, festinul
vegetal s�a veștejit.

Duminică dimineață, nu știu ce mi�a
venit. Doar cu un minut înainte de a începe

Sfânta Liturghie, m�am dus într�un colț din
altar și m�am uitat pe telefon, dacă nu am
vreun mesaj urgent. Mai fac asta doar când
sunt în stări foarte proaste, cuprins de
presimțiri negre. Copilul care mă ajută la
slujbă deja ridicase cădelnița cu tămâie, să
acoperim sfintele taine. Pe telefon era un sin�
gur mesaj, de la o prietenă din țară: „A murit
Emil Brumaru“. N�a trecut atunci nici un fior
prin mine, n�am realizat nimic, eram prea
aproape de sfânta liturghie, de cerurile des�
chise deasupra mea. I�am făcut semn băiatu�
lui să lase cădelnița jos. M�am dus la sfintele
taine, am scos o părticică din prescura
morților și am pus�o lângă trupul lui Iisus:
Odihnește, Doamne, pe robul tău Emil, acolo
unde nu mai este nici durere, nici întristare,
nici suspin. Apoi m�am simțit toată slujba
atât de ușurat, atât de fericit, ca și cum pentru
prima dată aveam să stăm la o cină în trei și

să povestim fără de grijă toată seara, Emil, eu
și bunul nostru Dumnezeu.

Text publicat pe
https://ioanflorin.wordpress.com/

„Reparata,
Tu ești gata? Eu sunt gata!”
CONSTANTIN VICĂ 

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là�bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!

Cred că a contat destul de
mult și vârsta la care ne�am în�
tâlnit. El se aventura cu toată pa�
siunea în adolescență, admirând
tensiunile perioadei, iar eu eram
gonit dintr�una prelungită spre
tinerețea muncii. A contat și că el
era, încă de pe atunci, dulcele
zahăr din poemul umanității la
care scriu doar cei mari, iar eu
un student pârlit în ce mai rămă�
sese din filosofie. 

Din prima zi petrecută îm�
preună ne�am amușinat și am
zis, fiecare, că în celălalt nu va
găsi un rival. Spre norocul meu.
Cu toată suspendarea sa, Emil
Brumaru era fatal în caz de duel.
Pur și simplu executa metodic,
clar și distinct. Suferea („O,
prospețimea de�a putea să su�
feri!“) și te omora. Pentru că el
era poetul puternic, în sens

bloomian, iar asta l�a salvat în�
totdeauna.

Adolescentul Brumaru pe
care l�am cunoscut terminase de
mult cu școala, munca, profesiile,
marea dragoste și tot ce presu�
pune a fi evaluat și judecat, iar
acum opera pe cont propriu, în
vocabular propriu. Anii 2000, as�
tăzi departe, atunci erau la mâi�
nile noastre, iar el, în singurătate
sa uneori afișată prin „clipa cea
lentă“, simțea potul venind. Juca
zi de zi, punea tot în joc, juca si�
multan, juca alambicate jocuri de
limbaj cu toată lumea folosind
toate scamatoriile. 

Limbajul și trupul sărbăto�
reau împreună. Știa, fără să�i
pese, că a reușit să penetreze
adânc în mințile încorporate ale
multora dintre noi. Că a reușit
acolo unde literatura română
cam murea la intrare, știa deja
că, față de alte organisme ale ei,
care se replică în mod tipografic,
el se va reproduce prin înlăn �
țuirea dintre neurocognitiv și fi�
ziologic, ca orgasmul și ca me� 
mele. Că fi�va plăcere și ironie
generații de�acum încolo. Că va
ajunge, în mod firesc, literatură
populară și „vorbe dulci“. 

Ca orice poet puternic, nu se
va fi construit doar pe sine drept
cea mai intensă literatură pe
care o putea scrie, continuu, ci va
înghionti până la convingere
limbajul să fie iar leagănul cald
al ființei. Doar așa s�a făcut pace
în vorbirea noastră și putem
spune gentil și duios, chiar cu
respect, „mi�ai fluturat cu pizda
pe la nas“, ca apoi să năzuim ecu�
menic: „Plezni�ți�ar pizda�n
patru buze moi“.

EROTIC, ADICĂ MISTIC

Nu l�am văzut sau auzit nicio�
dată vulgar, grosolan sau obscen.
Nici nu rostea prea des cuvintele
astea cărnoase. Se juca cu ele, le
reforma, deforma, informa până
la ne/re/cunoaștere, în inflexiu�
nile vocii lui șugubăț�sfătoase,
dar niciodată nu le�a utilizat
oral. Erau semne, menționări în
rețeaua sensurilor, erau semnale
ale pulsului vital. Căci din tot ce
respira și scria, scriind�și�citind�
la�fel�cum�respira, triumfa, cu
naturalețe, viața. Livresc până la
încărunțire și naturalist bonom
până la Dumnezeu, el căuta ales
prilej de cuvinte spre a te invita

în reveriile sale, reveria singuru�
lui comunism pe care ni�l dorim
cu toții, cel al erosului. Diotima
noastră a fost un bărbat.

Emil Brumaru nu a fost ni�
ciodată argotic, nici măcar în In�
fernala comedie. Este poetul ma� 
rilor și micilor regnuri, al sen �
sibilității qua esteto�anatomice
(prin aceasta, atât de modern),
desfidând�desfirând distincția
natural – artificial în favoarea
primului termen și cea dintre in�
animat și animat în favoarea
celui din urmă, este profesorul
de botanică care predă, cu ajuto�
rul gândirii hermafrodite, orele
de educație sexuală pentru pri�
mate, este egalitarist și extrem de
atent. La multa suferință a lumii.
La toate femeile ei. Este poetul
puternic care nu vine să domine
și să prefacă, niciodată bântuit de
întrebarea dacă la început a fost
cuvântul sau fapta, el este belaliu
și îndărătnic ca un copil, dar nu
poate fi agentul puterii. El a fost
contra�puterea, imponderabilul
arc de rezistență, atât de fragil,
atât de tandru că puterea nu l�a
răpus. 

Continuare în pagina 10
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Continuare din pagina 9

Erotic, adică mistic, pentru că din�
totdeauna a fost cel mai frumos
panteist al culturii noastre, Bru�
maru a învins și astfel confirmat
puterea psihiatrică cu singura sa
armă: dragostea. Când l�am vizi�
tat odată la „balamuc“, cum îi plă�
cea să zică, în oribilul spital al
Socolei, sus în Bucium, trăgea de
zor să dizolve depresia cu ce știa
mai bine: blândețea melancoliei.
Și a dizolvat�o.

ÎN SFÂRȘIT, UN MEDIU
NESFÂRȘIT

Apariția internetului în viața de zi
cu zi i�a bulversat pe mulți, dar pe
el pur și simplu l�a făcut fericit. În
sfârșit, un mediu nesfârșit, bogat
în tot ce inima lui cere. Chiar dacă
era dintre acei adolescenți care
nu avuseseră parte de computer
când erau mici, această mașinărie
conectată acum în rețea a fost
nava sa, mijlocul prin care a ajuns
să opereze în biți și pixeli viru�
sând astfel întregi cohorte de ti�
nere fete și puștani. Internetul
ne�a apropiat, pentru că acolo pu�
team face surfing și detectivism,
chiar de persoane reale, despre
ale căror pseudonime cream per�
verse ficțiuni. Dar, cumva, tot la
cărți ajungea, tot la ele, strigându�
le, vânându�le, visându�le pretu�
tindeni. 

Totuși, internetul i�a dat ceva
ce nici o literatură nu a reușit: să
fie personaj care joacă în marea
urzeală a secolului nostru. Hobbi�
tul, sub numele său de navigator
digital, avea blog, apoi site, de
care se preocupa intens, încingea
messengerul, comenta dibace,
fiind adesea un mare troll. Aproa �
pe zilnic sute și mii de români se
redrăgosteau citindu�l, pentru că
aproape zilnic posta un alt poem
sau text. Obiceiul a continuat și pe
Facebook. 

Ar mai fi două motive pentru
care internetul i�a picat la țanc:
Pirata & Reparata. Aici au fost,
într�un final, în chip, minte și
trup, găsite de el:erau fiicele zeului
Bit, nu Beat, și purtau „șep cuțele
cool“. Internetul este economie a
atenției, iar Brumaru înfiora rou�
terele și benocla modemurile cu
mesajele sale către toate ființele
gata să�l asculte, scăldate în
seducția sa neînfrânată. Capita�
lul său social, imens, era pe mă�
sura comunismului amorului pe
care�l propovăduia (și pentru
care a scris chiar și câteva rugă�
ciuni laice).

O BIBLIOGRAFIE PENTRU
AVANSAȚI ÎN KAFKOLOGIE

Aventura în care m�a învăluit
odată s�a numit Kafka. Cu cât se
intoxica mai mult cu Franz, cu atât
dorea să bage mai mult. Internetul
i�a deschis calea cataloagelor

online, a bibliografiilor nemăsu�
rate. Cale de câteva luni am
bătut bibliotecile și anticariatele
unei ploioase capitale europene
în căutarea cărților. Orice bio�
grafic, monografic, grafic despre
Kafka se califica. Cu cât mai ob�
scur, cu atât mai bine, căci se
putea citi la infinit despre bietul
băiat evreu de pe Vltava, în ma�
nuscrise regăsite și mărturisiri
înfiorătoare. Avea, cum zicea
chiar el, o bibliografie pentru
avansați în kafkologie. Iar toate
cele peste patru mii de pagini au
fost hulpav citite.

Cehov îi era fratele cel mare,
Hrabal fratele din flori. Pe urmele
lui Cehov am plecat căutând, 
de fapt, corespondența cu Olga.
Știindu�mă neinstruit, mi�a scris:
„Olga e sotzia lui Cehov, a fost ac�
tritza shi l�a futut pe rupte...“. De
mai multe ori referințele la fami�
lia Cehov au intervenit în vorbele
noastre. 

Totuși, când era să ne certăm
și să ne împăcăm a fost de la Hra�
bal. O dată pentru că făcea pe niz�
naiul când îl întrebam unde a
ascuns cărțile lui, traduse și tipă�
rite într�un tiraj confidențial de o
editură pierdută�n țară, pe care i le
împrumutasem. Am negociat la
sânge cât din Hrabal rămâne la el,
pe Cuza Vodă, și cât se întoarce cu
mine la București, pe Alexandru
Ioan Cuza. A doua oară a fost o
glumă proastă la „balamuc“, când 
i�am recomandat să nu se aplece pe
geam ca să hrănească porumbei, să
nu moară ca Hrabal, iar el mi�a in�
dicat faptul că geamul are gratii.

REALITATEA VIRTUALĂ
BRUMARU

Au fost și dup�amiezi, seri, nopți
când o luam pe sens interzis. Nu
numai cu Dostoievski sau Proust.
Când ne uita reveria în mijlocul
frazelor și râdeam, odată am ieșit

din casă să explorăm magazinul
universal aproape sătesc de la
parter (poate după un iaurt, că nu
mai bea), ba chiar pornisem în�
colo spre oraș, spre Mitropolie,
dar ne�a prins așa o lehamite și
ne�am întors la apartamentul în
care cărțile inundaseră odăile și
holul. Și bucătăria, care era din�
totdeauna cheia marelui haos. 

Dintre multele imagini care se
succed, cu el invitându�mă în Reali�
tatea Virtuală Brumaru, două re vin
spre a fi înțelese. Prima e mai de�
grabă un mod: felul în care privea fe�
meile cu zâmbetul său. Într�adevăr,
el avea cel mai frumos licăr dintre
noi. În el zâmbeau laolaltă natura,
omul și zeul. A doua e mai clară:ne
hlizeam, vorbeam în sens interzis,
el stătea tolănit în vârful patului, re�
laxat, și deodată s�a făcut o tăcere și
o lumină roșie extrem de plăcută,
vaporoasă și caldă, de film, iar toți
cei din cameră, chiar și el, au înțeles
cine e:Motanul Imens. 

LUCIAN DAN TEODOROVICI

Emil Brumaru, internat într�un spital, în
urmă cu mulți ani. Ora 5 dimineața. SMS�
uri către mine. Versuri inimitabile, în care
cireșele prind viață, copacii capătă culori de
vară în câteva rânduri scrise fără diacritice,

iar asistentele, voluptoasele asistente, vin
și ele acolo, într�o mică lume poetică pe un
ecran îngust de telefon mobil. Lume ero�
tică. Adică o lume de dragoste. 

Am petrecut multe discuții cu Emil Bru�
maru, am făcut și drumuri împreună, am re�
creat Iașul anilor cincizeci pictând unul lângă
altul blocuri cenușii pe cer, amalgamând

amintirile lui și imaginația mea. Și mi�a fost
ușor întotdeauna, atât de ușor, atât de firesc,
pentru că Emil Brumaru știa să te cuprindă
cumva în prietenia lui cu enormă dărnicie,
fără să te pună vreodată în vreo situație in�
confortabilă. Doar atunci, când cu acele versuri
în SMS�uri trimise mie vreme de câteva
dimineți la rând, la ora 5, ca niște relatări
poetice ale clipelor sale spitalicești, am simțit
o mare dificultate în relația cu el: primeam
capodopere, iar la schimb trimiteam cuvinte
terne. Voiam să fiu deștept, frumos, poet
atunci, voiam să pot să răspund SMS�urilor
altfel decât prin glume tâmpe, voiam să pot

fi diferit. Însă eu eram eu, cât puteam fi de eu
la ora 5 dimineața, iar el era Emil Brumaru. 

După ani în care, în ușurința de a�mi
purta prietenia cu el, am uitat starea aceea a
mea de neputință și de ciudă, ea s�a întors
înmiită, acum, la plecarea definitivă a omu�
lui. De unde să scot cuvintele potrivite? Cum
să le așez în pagină? Ce aș putea să scriu eu,
care sunt doar eu, despre el, care a fost și va
fi Emil Brumaru? Dezarmat de propria�mi
neputință, pot doar să�l mai salut o dată,
dintr�o pagină de „Supliment“, dorindu�i din
tot sufletul veșnică poezie. Lui. Căci nouă
asta ne�a lăsat în urmă. 

Veșnica lui poezie
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Scrisoarea tristului ciuperc 
care dansa singur în cerc
VERONICA D. NICULESCU

Dragă Emil,

Nu știu nimic despre restul
lumii, dar tu o să mă ierți. Așa
sper. De ce aș pleca acolo, unde tu
nu mai ești? 

Tu ai pleca? Ah, dacă la capă�
tul drumului ar fi întâlnirea… Pe�
ronul, panourile cu plecări și
sosiri, ceasurile mari, albe, cu
limbi mult prea lente, și tu
așteptând acolo, și deodată râ�
zând… 

Atât de copleșitor de singură
ca astăzi la prânz, când am ieșit
din bibliotecă, nu�mi amintesc să
mă mai fi simțit niciodată. În pa�
gini mai e cum mai e, dar afară, în
lumina rece a zilei, e insuportabil
de greu.

Emil, cum de e posibilă atâta
frumusețe, când tu nu mai ești să
o vezi? Cum de e posibil să ningă
așa, în prima zi când tu nu mai
ești pe pământ? Singurul răspuns
posibil ar fi că ești, ești pe undeva,
ești aici. 

Altfel, eu pentru cine și de ce
m�aș opri în cotul râului înghețat,
să fotografiez pescărușii, platanii,
întinderea de zăpadă, lumina de
argint? 

Noi știm foarte bine, o pier�
dere vine după o pierdere, care
vine după o pierdere, care vine

după o pierdere. Dar azi? A mai
fost vreodată atât de groaznic 
ca azi? 

Am stat aseară cu Infofer și
Booking deschise în față, era atât
de ușor, clic, clic, dar unde să
plec? Să plec de aici, unde te simt
în tot ce mă înconjoară, unde îți
pot vorbi, și�ți vorbesc, unde te
pot vedea, și te văd, ca să ajung
acolo, unde totul îmi este străin,
unde e lume multă și nu�i nici un
prieten, nici tu, unde m�aș simți
rătăcită, îngrozitor de singură, așa
cum îmi spuneai și tu că te simți
în mulțimi? M�aș prăbuși.

Tu ești însă aici, la biroul de
unde ți�am scris scrisori cu nemi�
luita și unde le�am citit pe�ale
tale, seară de seară, ani la rândul
așa. Prima bibliotecă, cea din
Sibiu, unde te�am întâlnit prima
oară, s�a făcut mică�mică și s�a
așezat aici, pe un raft, ușoară ca
un șoarece, lângă bila de fildeș.
Cu ferestrele ei înalte, cu scaunele
de piele, cu tine citind, rostogo�
lind portocale. Biblioteca din Iași,
în fața căreia ne�am văzut ultima
oară, de curând, la exact unspre�
zece ani distanță, în aceeași zi de
la sfârșit de septembrie, s�a mutat
și ea aici, cu intersecția ei largă cu
tot. Tu râdeai. Te suiai într�un
taxi. Plecam la gară într�o clipă și
eu. Și iarăși credeam că te văd
pentru ultima oară. Și iarăși spe�
ram să mă înșel – doar de câte ori
nu mai crezusem asta înainte?

Gări, peroane, târguri de
carte, hoteluri, semafoare și tre�
ceri de pieton nesfârșite, lumina
caldă a veiozei, pereți. Pătrățele
vii în care ne arătam zi de zi flori
proaspete și uscate, pitici de
ipsos, melci de pluș, îngeri, cas�
tane, ba și pepeni murați, ouă
roșii… Un vârtej peste ani. Două
cărți.

Nu știu și nu vreau și nu pot
să scriu despre tine așa. Nimic nu
m�a pregătit pentru asta. Nici
acea pierdere care venea după o
pierdere care venea după o pier�
dere. Fiindcă tu te�ai întors de fie�
care dată cumva, generos și
glumeț, tandru și bun și mult mai
iertător decât mine. Zilele trecute,
când ți�am urat la mulți ani și să
fii cățeloi blând, puternic și har�
nic la cărți, și ți�am trimis carto�
lina cu 80 și fluturi și flori, mi�ai
spus dintr�o suflare mai multe
decât aș fi sperat să aud. Despre
comoară și basm, despre cel mai
tandru gest din viața întreagă și
despre salvare. Doar esență. Fără
ornamente în plus. Esența esen �
ței. N�am mai putut să�ți răspund
la sfârșit, fiindcă plângeam. De�aș
fi știut că ăla nu�i plâns, că plân�
sul abia avea să urmeze…

Mă uit în tavan și te caut, te
chem, îmi vorbești, te aud și te văd.
Prieten neprețuit și copil și tată și
personaj de basm, cățeloi, balaur
cu șapte capete, pitic – mai știi
cum spuneai, când construiam

basmul nostru, „Vreau să fiu eu
prințesa“? –, scump se plătește pe
lumea asta fericirea... Mă duc și
mâine la bibliotecă, să scriu. Asta
mi�ai spus întotdeauna să fac.
Asta o să mă străduiesc să fac. Dar
ce risipă de frumusețe în jur, Emil,
ce risipă.

Te rog din tot sufletul meu de
ciuperc să�mi rămâi în preajmă
mereu, să�mi dai semn, să mă
ierți.

Verocika

P.S.: N�am cum să nu vin –
așteaptă�mă, vin cu trenul de
seară.

DOUĂ SCRISORI 
CU VIAȚĂ ȘI MOARTE

18 iunie 2016

Dragă Vera,

am mare nevoie de Călăto�
riile lui Gulliver, ori în BPT, ori în
UNIVERS, ambele fiind apărute
înainte de ’89.

De fapt le am, dar nu le mai
găsesc prin vrafurile din casă. La
mine e literalmente un prăpăd cu
cărțile, nu mai știu unde sunt.

Poate îmi indici, s�ar putea să
fie pe Ocazii sau pe elefant etc. să
le cumpăr.

Merg greu, parcă plutesc și mă
dor toții mușchii de la picioare.

Și mă înfund cu medica�
mente mereu.

Anul ăsta chiar văd limpede
că îmbătrânesc și, din cauză că nu
vorbesc cu zilele, am uitat sau nu
am suflu să scot cuvinte din gură.

Aștept romanul tău anunțat.
Dar ce�s cu Scrisorile către Vera?

Îmi pare rău, enorm de rău...
De fapt numai ție pot să�ți

spun cât de mare e porcăria asta
de bătrânețe, fiindcă chiar asta e,
plus frica de moarte...

Am scris și pe xxx (cealaltă
adresă).

Te rog să răspunzi...

Aștept, aștept, aștept,
Emil

*

1 iulie 2016

Dragă Vera,

Ce să�ți scriu? De fapt doar
scrisul și cititul mă fac să mă
bucur. Dar astea�s alintături, vei
zice. Păstrez firul acela (nu știu
ce plantă e!) din Călătoriile lui
Gulliver. Sunt, ca noi toți, foarte
singur. Mi�e frică. Uneori nu vor�
besc cu zilele și când încerc, pe 
la librării, farmacii, am un glas
mic, subțire, schimbat, de mi�e și
rușine... Seara îmi lăcrimează
ochii, nu mă uit la tv. Posibil să
fac și la celălalt ochi operație de
cataractă. Anul ăsta parcă am îm�
bătrânit brusc. Am schimbat
niște mesaje cu Bădescu, mi�a
spus că ești o prozatoare extraor�
dinară. Ții mine ce mi�ai răs�
puns, când ți�am scris că ești o
mare prozatoare? Un răspuns
antologic! Să ai parte de o viață
lungă ca să poți scrie. Vorbesc
foarte serios. Cartea aia din Ar�
thur Seniori tot nu a venit aici.
Mereu mă împotmolesc în indi �
ferența librărițelor, mă enervez,
uneori mi�e silă să mai intru.
Săptămâna viitoare trebuie să
mă hotărăsc dacă fac sau nu o
investigație destul de nasoală,
trebuie să mă adoarmă! Sunt
cam dezlânat. Tot ce scriu e par �
că un exercițiu pentru a putea
face alt text, iar textul acela să
conteze, trăiesc într�un veșnic
provizorat, în așteptarea a ceva
important...

M�a bucurat mult firul acela
de plantă, e atât de plăpând...

Emil
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Un zeu global al iubirii

EMILIA CHISCOP

„Hai să�ți fac destăinuri!
Am iubit cândva un flutur“

Experiența documentării portretu�
lui a fost una profundă și plină de
umor. Brumaru ne vizita destul de
des la redacția „Ziarului de Iași“,
măcar o dată pe lună, când lua sa�
lariul pentru rubrica sa, Gulliver.
Șefa paginii Opinii, Cerasela Ci�
rimpei, pe care o alintau toți colegii
Cerasica (mai puțin Brumaru care îi
zicea Aburica), și cu mine, Chiscoapa –
cum îmi spunea Brumaru –, eram
favoritele sale la o con versație cu
tâlc. La un moment dat, ca să ne
arate cât ne prețuia, poetul ne�a
mărturisit că Toni Hrițac, redacto�
rul șef, ar trebui să ne lase pe noi
două să conducem ziarul, ca să își
crească tirajul. I�am validat gluma
cu hohote; dar Brumaru insista că
vorbise serios.

În ciuda acestei amiciții pro�
fesionale, când i�am propus să fac
un portret cu el la ziar, o pagină
întreagă, a început să mă amâne,
spre surpriza și disperarea mea.
În cele din urmă, după mai multe
insistențe, a programat o con �
versație la el acasă, în blocul de
pe Cuza Vodă. Era prin februarie

2004 când m�am înfățișat la ușa
dumisale, pe o zi noroioasă, cu
multă zăpadă și fleșcăraie – îmi
amintesc cu câtă grație sărisem
băltoacele zgomotoase din fața
poștei mari, înainte să traversez. 

Emil Brumaru nu era nepoli�
ticos, dar se adresa cunoscuților
(și cunoscutelor) cu „băi“, o expre�
sie a unei familiarități amicale.
Un stil de copil ștrengar; un elev
care își ascundea timiditatea în
spatele unui stil ușor deocheat ori
agresiv, ce nu m�a incitat nicio�
dată la supărare, deși în general
țin la etichete. „Te rog să îți lași
cizmele la ușă, băi, nu te supăra –
mi�a zis el în loc de bună ziua –
căci azi a fost femeia care îmi face
curat în casă și abia a terminat,
știi..“ „Îmi cer scuze, domnule Bru�
maru, dar eu nu mă descalț pe
teren. Dați�mi o cârpă să�mi curăț
bine cizmele“. Răspunsul meu
franc nu îl anticipase, așa cum

nici eu nu mă așteptasem la re�
plica lui. S�a executat, iar eu mi�am
păstrat cizmele și onoarea. 

UN COCKTAIL HARDCORE
DIN NABOKOV, BRUCKNER 
ȘI POLANSKI

„Eu nu vreau să scrii despre mine,
băi. Tu ai scris despre Gânju și a
murit, să nu mor și io.“ Această
conversație introductivă, brutal de
directă, a stabilit cumva parame�
trii dialogului nostru pe parcursul
celor două�trei luni de documen�
tare: a urmat o discuție în ședințe
săptămânale, care exul ta de ones�
titate, fără menajamente, de am�
bele părți, până la publicarea
ar ticolului despre amoruri. Un soi
de familiaritate distantă se insta�
lase în camera aceea decorată de
cărți, poze, un calculator mare și
pălăriile Tamarei, ca mărturie cer �
tă a amorului suprem și inspirației
sublime, precum și ca o prezență a
unei imense absențe. 

Nu îmi propusesem, de altfel,
să scriu un articol despre amoru�
rile sale. Scopul meu era realiza�
rea unui portret amplu al lui Emil
Brumaru. După două�trei luni de
întrebări și răspunsuri notate în
viteză pe carnețelul meu, am con�
chis însă că Emil Brumaru se
compune din amoruri precum o
celulă e făcută din atomi. Amoru�
rile poetului Emil Brumaru sunt
cel mai fidel portret al său. 

Citindu�i atunci volumele vo�
luptoase, m�am minunat, cum o
fac și azi: Doamne, cât de mare
scriitor este Emil Brumaru. Tru�
badurul nimfetelor, el e un cock �
tail hardcore din Vladimir Na �
bokov, autor al Lolitei, Pascal
Bruckner, autorul Lunilor de fiere,
și Roman Polanski, ecranizatorul
Lunii amare – versiunea de box�
office a acestei din urmă cărți. Un
cocktail hardcore cu accente de
Charles Bukowski, autorul cărții
Femei, pe care am citit�o la reco�
mandarea sa entuziastă. 

Însă, spre deosebire de ei,
Brumaru e un adolescent roman�
tic și timid, mult mai inocent și
mai misterios. În plus, scrie în ver�
suri. Stilul său este unic pentru li�
teratura română. A ridicat poezia
erotică la rang de bestseller. În�
trebat despre cuvintele tari din
poezia sa, el glumea adesea că
vrea să folosească absolut toate
cuvintele limbii române. Când 
l�am întrebat în interviu dacă nu�i
este teamă de eticheta de poet
porno, mi�a vorbit despre porno�
lirism. În timp ce scria și doar
când scria, trăia la modul absolut.
Restul e documentare – zicea.

CARNALUL EMIL PARE CĂ NU
SE PUTEA CONCILIA CU
SPIRITUALUL BRUMARU

În fața talentului său uriaș, mă
plec și mă și revolt că un monument

ca el a s�a născut într�o cultură și mai
ales într�o limbă de circulație mică.
Poet intraductibil cu mesaj univer�
sal. Cele mai vorbite limbi ale pă�
mântului, ca limbă maternă sau nu,
sunt chineza, engleza, hin di și spa�
niola. Mai jos în clasamentul lumii,
franceza și germana au totuși o răs�
pândire largă în Europa. Ei bine,
majoritatea covâr șitoare a celor do�
uăzeci și ceva de poeți laureați
Nobel fie s�au născut, fie au activat
în spații lingvistice mari – engleză,
germană, spaniolă etc. 

Ce�ar fi devenit Emil Bruma �
ru dacă ar fi scris în engleză? Mi�l
imaginez pe Julien Ospitalierul ca
pe un trubadur contemporan, un
zeu global al iubirii, încoronat cu
ghirlande mustind de cireșe, căp �
șuni și portocale dezgolite – fruc�
tele sale senzuale mult adorate!
Când marele Bob Dylan a câștigat
Nobelul în 2016 s�a discutat des�
pre o mare nedreptate făcută lui
Leonard Cohen, un alt mare tru�
badur al femeii. Exersându�mi
fantezia mai departe, voi spune că
dacă Brumaru, colegul lor de ge �
nerație, ar fi trăit cu ei în aceeași
țară, această controversă poate că
nu ar mai fi existat.

În timp ce documentam arti�
colul, Emil Brumaru mi�a făcut
mai multe recomandări de lec�
tură, între care și Cu sânge rece de
Truman Capote, pe care îl consi�
dera un maestru al literaturii
non�fiction. Când am aflat că Poe�
tul a murit, mi�am amintit. Moar�
tea la Capote era macabră și
oribilă până la extrem. Ca în ro�
manul sângeros al lui Capote,
Brumaru percepea moartea ca pe
un ucigaș cinic, care vine când nu
te aștepți, îți taie craca și proiec�
tele, abilitatea de a te bucura,
iubi, îmbrățișa ori scrie. Carnalul
Emil pare că nu se putea concilia
cu spiritualul Brumaru. Scrierile
sale din ultima vreme erau exer �
ciții temătoare de apropiere, de
împrietenire cu inevitabilul și
imi nentul asasin. 

„Și totuși cu mine cum mai 
rămâne?
O să mă mănânce acolo,�n 
pământ, niște râme?
Aș vrea să mă roadă o floare
Cu petalele ei ronțăitoare,
Să mă ducă la stup,
Cu tot cu suflet și trup,
O albină“

Experiențele mele gazetărești cu
Emil Brumaru s�au petrecut în
2004 și 2005, când am
documentat, timp de vreo două�
trei luni, o pagină�portret la
„Ziarul de Iași“, intitulată
Amorurile Poetului Emil
Brumaru, urmată la distanță de
un an de un interviu la
„Suplimentul de cultură“, Sper să
redevin, dacă am baftă, poet.
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Demiurgic și ospitalier

DORIS MIRONESCU

Am trăit cu poezia lui Emil Brumaru o aventură. O disonanță
cognitivă. L�am citit cu maxim interes, deși eram fascinat în
adolescență mai ales de poeții „intelectuali“, cât mai abisali
și mai livrești. Dar poezia lui Brumaru îmi plăcea enorm,
chiar dacă nu vâna abisul ca să�l colonizeze, să și�l facă al
său. A fost primul poet despre care am vorbit în public (la o

„primăvară a poeților“, prin 2000) și primul despre care am
scris într�o revistă (prin 2002). Mulți ani am trăit această
problemă critică: cum să scrii despre o poezie care te în�
frânge. Răspunsul a fost esențial pentru felul în care am
ajuns să înțeleg literatura. A trebuit să învăț să apreciez la�
tura „umană“ a poeziei abstracte și să văd profunzimea epi�
dermei, cum se zice. Am învățat multe de la poetul Brumaru,
doar citindu�l.

Și mai era, desigur, cititorul, obsedat de marii ruși, de fapt
de literatura care transcrie viața. Cărțile nu doar le sublinia,
ci le adnota; colabora cu autorul. Mai demult găsisem în
colecția „Dialog“ din anii ’70 o ru brică pe care a ținut�o Bru�
maru o vreme: se chema Roua lecturii și consta din excerpte
comentate. O formă splendidă de parazitism literar, dar și
de generozitate, pentru că marii clasici deveneau brusc
contemporanii cititorului lor ingenios. Citatul ca găoace în
care te refugiezi, pe care o amenajezi ca pe o căsuță. Lo �
cuința lui din strada Cuza Vodă îi servea și de adăpost, și de
metaforă: era, la propriu, o vizuină din cărți, un spațiu făcut
din literatură, a lui și a altora. De altfel, asta cred și despre
poezia lui: că Brumaru a imaginat un spațiu poetic mai îna �
inte inexistent și că ne�a invitat să locuim în el. Demiurgic
și ospitalier. 

Am cunoscut și omul, dar nu m�am apropiat de la înce�
put de el. Mi se părea ursuz, mereu pornit pe ceartă, deși de
un umor cuceritor. De privit totuși de la distanță. Oare juca
un personaj, unul dintre personajele lui poetice? După câ�
teva întâlniri, când se lămurise probabil ce hram port, 
ne�am apropiat mai mult. Îl incomoda viața socială, de
aceea își confecționa măști ca s�o suporte, și cea mai bună
mască i�a fost aceea de hobbit burzuluit, care are nevoie de

afecțiune. În ultimele două decenii, cât l�am cunoscut, se
adăuga și melancolia bătrâneții. Toți oamenii, ba toate lu�
crurile pe care le cunoscuse, încet, încet, dispăreau. Poeții
cu care petrecuse, pe vremuri, locurile de unde își culesese
poeziile sale nu mai erau. Povestea mereu, cu toții îi cereau
povești pe care știa să le spună frumos, jucându�și rolul. Vor
trebui adunate cândva interviurile lui, mereu spectacu�
loase. Ele reconstituie lumea lui, despre care a vorbit în
poeziile sale, o lume dispărută, în cea mai mare parte:
povești cu bibliotecile care îl formaseră, cu studenția de
medicinist și fauna umană din Dolhasca, cu revelionul oni�
ric, cu tuberculoza autotratată prin cură cadaverică, cu co�
rectura pe jumătate de normă la „Convorbiri“, cu
in ternările la Psihiatrie, cu elevele de la Național sau Băn�
cilă și diferitele femei care îl interpelau, la telefon, pe Face�
book sau pe stradă. 

Am de la el câteva autografe, câteva fotografii, câteva
amintiri. Conversații, lecturi, lansări de carte. Un film exce�
lent al lui Matei Bejenaru despre Dolhasca, despre lumina
de pe zid. Poezii de�ale lui Brumaru plutesc și azi prin casa
noastră, ca un comentariu metaliterar la existență. M�am în�
tâlnit de multe ori cu poetul, nu doar scriind prin reviste.
Mă bucur că, în câteva rânduri, mi�a arătat că îi câștigasem
încrederea. Ne lega, în special, afecțiunea mărturisită față
de Blecher, pe care�l citise adolescent, în anii ’50, când nu�l
citea nimeni, și�l simțise al lui.

Emil Brumaru nu era un poet ieșean: pentru foarte
mulți, era poezia ieșeană. Orașul pierde o emblemă cultu�
rală majoră. Literatura română mai adaugă un clasic la șirul
nemuritorilor. Iar unii pierd un om drag, cald, de o mare
delicatețe.

Îngerul bombănitor și păzitor
DAN LUNGU

Când l�am întâlnit prima dată în carne și oase
pe Emil Brumaru, acum mulți ani, nu era în
pasă tocmai sociabilă. Mofluz și ciufut,
cârcotaș și malițios, mi s�a părut antipatic de�
a binelea. Desigur, îi admiram poezia, dar per�
soana din fața mea nu se lipea nicicum de
imaginea pe care mi�o făcusem despre poetul
crinilor și bucătăriilor de vară. În scurt timp
aveam să descopăr că sub masca eternului îm�
bufnat se ascundea o fire caldă, un ghiduș cu
umor special, un generos ca puțini alții și un
cititor de literatură cum nu mai întâlnisem.

Dacă mă gândesc bine, Emil Brumaru a
apărut mereu – bombănind, dar la fix – în
destinul meu literar, ca un înger păzitor. L�
am invitat la o întâlnire a Clubului 8 – eu,
un cvasinecunoscut, într�un apartament de
bloc, la mama naibii – și a acceptat fără ezi�
tare. Era interesat de tot ce e viu în litera�
tură, de mișcările noi, de insurgenți și
obraznici. Ne�a rămas mereu alături, vor�
bind�ne peste tot de bine. Când, din pricina
polemicilor cluboptiste, am fost refuzat la
filiala din Iași a Uniunii Scriitorilor, m�a 

îndemnat să mă îndrept spre București,
unde era și el membru, scriindu�mi o reco�
mandare, alături de cea a lui Radu Cosașu.
Când am ajuns director al Muzeului Na �
țional al Literaturii Române din Iași, mi�a
făcut favoarea să țină „cursurile“ de poezie
la Școala de bune maniere literare. (Ei, cum
a fost? l�a întrebat după prima întâlnire. Am
încercat să�i conving să se lase de scris, mi�a
răspuns. Cine rezistă înseamnă că are talent,
a mai adăugat.) Tot în acea perioadă, îm�
preună cu Matei Bejenaru l�am convins să
facă o vizită la Dolhasca (pentru prima dată,
după 39 de ani), ocazie cu care Matei a făcut
filmul documentar Zidul lui J.O., prezentat
la FILIT. La candidatura din 2016, din partea
Uniunii Salvați România, am avut în Emil
Brumaru un susținător fervent, atipic și plin
de umor. Campania lui pe FB suna cam așa:

„Dan Lungu lungește viața
Cum pe mosorele ața!“

sau

„Votul unui eminescian
La steaua care�a răsărit

E�o cale�atât de Lung ă...
Că numai Dan a reușit 
La dânsa să ajungă!!!“

Nu demult, când mă așteptam mai
puțin, după apariția romanului Pâlpâiri, 
m�am trezit cu un cadou emoționant, un
Poem amabil, cum el însuși l�a intitulat: „E
bine că încă mai pâlpâi/ Precum un fitil într�
o lampă cu gaz/ Și�afumi rotunjimile pulpei/
Și�al dragostei fraged obraz...// Iubita 
te�așteaptă la sobă/ Jăratecul să�l răscoliți,/
Ea plină de draci, însă sobră,/ Tu doar în iz�
mene cu șliț!// Și fi�va o iarnă frumoasă,/
Rotundă ca pâinea�n cuptor,/ Ce�i scoasă și
pusă pe masă/ Pe�un veșnic întins tricolor...“.

Așa l�am simțit mereu, după ce am în�
ceput să�l cunosc, cald și de o generozitate
copleșitoare, chiar atunci când era îmbuf�
nat și bombănea. În schimb, simt că eu i�am
spus de prea puține ori cât îl admir. Mă
bucur că a apucat să vadă răspunsul meu la
recenta anchetă a „Vatrei“, Cărțile literatu�
rii române, la Centenar, în care, la cele mai
bune cărți de poezie din ultima sută de ani,
am zis: Tudor Arghezi, Cuvinte potrivite;
Gellu Naum, Tatăl meu obosit; Emil Bru�

maru, Dulapul îndrăgostit. „Mulțumesc,
deși pare o enormitate... Însă titlurile volu�
melor par convingătoare...“, a comentat el,
într�un echilibru al modestiei și conștiinței
propriei valori. Nu, dragă Emil Brumaru, nu
e o enormitate, știm amândoi asta. Noi doi
și toată lumea. 
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Anul trecut, în decembrie, când
se împlinea veacul de Românie
dodoloață, vorba Marelui Ano�
nim de la Alba Iulia, la editura
Arvin Press apărea o antologie
cu texte despre muzică. 

Titlul, reluat și pentru articolul de
față, este împins în penumbră de su�
pratitlu: Zece dintr�o sută. Nume�
rele exprimă o realitate verificabilă:
10 ani de existență a site�ului Arta�
sunetelor.ro, revistă virtuală, efer�
vescentă, actualizată permanent,
gazdă generoasă a diverselor opinii
despre muzica rock, în principal,
dar și cu bogate contribuții despre
alte genuri. 

Cum se întâmplă de aproape
trei decenii în seculara noastră pa�
trie, mica izbândă se datorează unei
inițiative private, care nu benefi�
ciază de sponsorizări oculte, nici de
bani deturnați din bugetul alocat
culturii de vreo primărie ori de un
politician cocoțat vremelnic pe scau�
nul ordonatorului de credite. Și nici
nu folosește resursele unei instituții
oficiale, finanțate de guvern, pentru
a�și lustrui trecătoarea�i statuie, ca

într�un caz jenant de la televiziunea
națională. Tot ce s�a realizat la re�
vistă este rodul pasiunii pentru mu�
zică, spectacol, artă. Nu�i ceva sin�
gular, se înțelege. Și alți pasionați de
rock au înființat reviste, site�uri, ma�
gazine, cluburi particulare, ca să nu
mai zic de organizatorii marilor
concerte, firme cu patroni transna �
ționali versați în afacerile de gen.
Cei zece ani de activitate ai Arteisu�
netelor nu sunt mulți, însă la nive�
lul industriei de profil de la noi
înseamnă ceva. Și ce se scrie aici
contează pentru destui interpreți și
pentru unele case de discuri. Pentru
că se vede fără efort: opiniile expri�
mate nu sunt convenționale, nici
tendențioase, abstracte sau puerile,

ca știrile de ziar însăilate de agra �
mați, ignoranți și ghiftuiți de toată
mâna.

Colecție de articole – unele
apărute în publicația virtuală, altele
acum date tiparului – Cartea sune�
telor, în două volume, format de bu�
zunar, 16×12, numără cca. 1320 de
pagini de text dens (uneori prea
dens tipărit), doldora de informații
și de idei provocatoare. Sunt și
multe fotografii, chiar inedite, pre�
cum ale Mariei Tănase din colecția
regretatului muzicolog Viorel Cos �
ma. Inițiativa realizării aparține lui
Radu Lupașcu, omul�orchestră din
spatele revistei, al cărui entuziasm e
întrecut doar de buna sa credință că
oamenii sunt toți cumsecade și mu�
zicienii, fără excepție, niște intangi�
bili. Lupașcu e însoțit la coordo�
narea cărții de profesorul Gabriel
Petric, vechi student al lui Noica și
prea puțin cunoscut chitarist, și de
abilul publicitar, expert în curentele
contraculturii secolului trecut, Ioan
Big (cel care a inițiat la numita edi�
tură seria de Mitologii subiective, cu
vreo 13 titluri scoase în 17 ani, rămase
într�o fermecătoare penumbră, con�
formă cu statutul lor de nișă).

Cuprinsul, realmente, este uimi�
tor, aproape neverosimil, când citim
lista autorilor antologați. Istoricul 

literar clujean Ilie Rad reconstituie
geneza imnurilor române; Florian
Lungu (între)deschide Istoria jazzu�
lui în România, o lucrare în curs de
apariție; Virgil Mihaiu scrie despre
estetica jazzului; Johhny Bota reme�
morează episoade din istoria jazzu�
lui la Timișoara; Mimo Obradov, din
același oraș, descrie spiritul radiou�
lui; Emil Răducanu, de la Iași, pre�
zintă aproape exhaustiv rockul
românesc de la casa de discuri Elec�
trecord; Radu Nicolescu ține trează
amintirea celui considerat „călăuza
unei generații“, anume Cornel Chi�
riac; Gabriel Petric face un istoric al
fabricii de instrumente muzicale de
la Reghin, absolut fabuloasă; Ioan

Big rememorează personalitatea
Mariei Tănase, considerată a fi al
doilea geniu muzical, după George
Enescu, cunoscut de către cel care 
i�a fost colaborator devotat, Viorel
Cosma. Liviu Antonesei scrie, special
pentru această carte, poemul Eram
tineri... A Rock Ballad, pe care îl
prefațează, neașteptat, Sorin Antohi.
Și n�am epuizat cuprinsul, desigur!

Dacă se întreabă cineva ce�i
unește pe toți acești oameni, răs�
punsul îl află în cuvintele lui Ale�
xander Bălănescu, fascinantul vio� 
lonist român trăitor la Londra: „un
simțământ visceral de afinitate“.

Un simțământ perfect exem�
plar, aș adăuga. SDC

Cartea sunetelor

Cineva, nu știu cine și nu înțeleg
exact cum, a calculat faptul pro�
centul oamenilor care nu își duc
la bun sfârșit rezoluțiile de Anul
Nou: 78%. L�am citit într�o re�
vistă lucioasă, dar sunt sceptică.
Aș bănui că este mult mai apro�
piat de 100%. Iar asta mă face să
cred că există lucruri mult mai
bune de făcut în loc.

O ierarhie a celor mai frecvente
obiective pentru anul 2019 arată
astfel: „Dietă sau mâncat mai să�
nătos”, „Mai mult exercițiu fizic”,
„Slăbit” și „Economisit bani”. 
De curiozitate, am verificat ce
spunea aceeași organizație (Sta�
tista) acum un an. Pe atunci, cele
mai frecvente rezoluții erau:
„Mâncat mai sănătos”, „Mai mult
exercițiu fizic” și „Economisit bani”.
Aceleași promisiuni, amânate
dintr�un an în altul.

Există numeroase motive
pentru care oamenii nu își res�
pectă promisiunile pe care și le fac
la începutul fiecărui an. Gândirea
pozitivă, de exemplu. Cândva, a

apărut ideea că dacă îți dorești
ceva suficient de mult, lucrurile
se întâmplă de la sine, ca prin mi�
nune. Dacă îți dorești să mergi
mai rar spre frigider și te gândești
foarte intens la acest lucru, frigi�
derul se va transforma în bandă
de alergat, iar mestecatul în acti�
vitate fizică. De asemenea, nume�
roase persoane aleg țeluri com �
plet nerealiste, greu de atins și
care presupun o schimbare dras�
tică a vieții. 

Rezoluțiile mai au un deza�
vantaj:pleacă de la ideea că fiecare
persoană trebuie să se „repare“ în
anul care vine. Suntem inundați
de sfaturi, cursuri, cărți, emisiuni,
postări de Facebook care ne oferă
pe tavă zeci de soluții despre cum
să rezolvăm tot felul de obstacole
din viața noastră, unele de care
nici măcar nu știam până să gă �
sim informația. Când există atât
de multe rezolvări, înseamnă că
problema suntem noi.

Din toate aceste motive, 2019
a adus cu sine câteva alternative
la rezoluții. Melinda Gates, de
exemplu, a povestit că nu își pro�
pune niciodată obiective, ci își
alege un cuvânt�umbrelă pentru
aspirațiile sale din noul an. În tre�
cut, a ales cuvinte precum „blân �
dețe“ � pentru a nu mai lupta cu
perfecționismul – și „spațios“, ca
să își aducă aminte să facă loc în
viața sa pentru lucrurile cu ade�
vărat importante.

Tot acum a apărut și moda
„chestoluțiilor“ – o traducere apro�
ximativă a combinației dintre „a
chestiona“ și „rezoluții“. Cu alte cu�
vinte, în locul obiectivului „îmi gă�
sesc jobul viselor mele“, anul poate
începe cu întrebarea „Ce aș putea
să fac să îmi găsesc anul acesta un
job care îmi place mai mult?“.
Atunci când oamenii se concen�
trează pe metodă, scade presiunea
de a atinge țeluri grandioase. 

O noutate în materie de obiec�
tive de început de an este „cronica
ta din viitor“. Inițiatorii le propun
oamenilor să își descrie o zi de

peste cinci ani, ca și cum ar fi trăit�o.
Trebuie să se gândească felul în
care vor arăta viața profesională,
relațiile, sănătatea, finanțele și sti�
lul de viață, dar și ce au făcut în cei
cinci ani pentru a ajunge acolo. Re�
zultatul este povestea minuțioasă
a unei zilei de vineri de peste cinci
ani, combinată o analiză personală
cu privirea îndreptată spre trecut.
Povestea trebuie să rămână con �
fidențială, dar scoasă din sertar și
citită din când în când.

Mai există opțiunea – prefe�
rata mea – „anului de pauză“. O
pauză de la îndârjirea de auto �
perfecționare, de la presiunea de
a fi fericit și disperarea de a fi lip�
sit de probleme. Cel mai probabil,
inclusiv „pauza“ va fi greu de res�
pectat. Eu una am decis însă că
merită o încercare. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

An nou, oameni mai vechi

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

Deși, în general, adulții par a fi
cei care sunt mai atașați de univer�
sul lui Hergé, opera acestuia are
priză la toate generațiile. Pare oa�
recum surprinzător pentru un ob�
servator contemporan, fiindcă atât
acțiunea albumelor, cât și decoru�
rile, costumele, maniera de a face
bandă desenată a lui Hergé rămân
complet ancorate în era în care a
creat. Cu toate acestea, opera bel�
gianului este considerată astăzi
mai mult artă modernă, iar plan �
șele originale semnate de el se
vând la licitații pentru mici averi.

Cum s�ar putea explica aceas tă
fascinație pe care o exercită un per�
sonaj de bandă desenată atât de „bă�
trân“? Benoît Mouchart, directorul

editorial al editurii Casterman,
care publică opera lui Hergé, și
specialist în opera acestuia, are câ�
teva explicații.

Benoît Mouchart crede că
succesul constant al seriei se da�
torează, pe de o parte, faptului că
Hergé lucra intens pentru a po�
vesti fiecare aventură foarte lim�
pede din punct de vedere vizual.
„Hergé își spunea poveștile în pri�
mul rând prin imagini și poate că
de asta opera lui rezistă în timp“,
spune el. „Astfel, un tânăr cititor
de acum 90 de ani sau un tânăr ci�
titor de astăzi înțelege imediat pa�
ginile unui album Tintin doar
privindu�le, înainte de a citi și tex�
tul. Prin urmare, această grijă
constantă pentru lizibilitatea ima �
ginilor l�a făcut pe Hergé ca, dese �
ori, să deseneze ideea unui obiect
sau unui eveniment, ceea ce făcea
ca orice referire, precisă la origine,

să se transforme în ceva mult mai
general, universal.“ 

Pe de altă parte, Tintin însuși,
crede directorul editorial Caster�
man, nu este cu adevărat un per�
sonaj, ci e o abstracție: „Tintin
este o idee de perfecțiune, de vir�
tute, de curaj, de loialitate, de
prietenie, aproape «dezîncarnat».
Hergé spunea că Tintin este o
mască pe care oricine poate să o
poarte. Deci Tintin sunt cititorii,

este Hergé, sunt eu. Fiecare cititor
devine Tintin într�o oarecare mă�
sură, în măsura în care Tintin este
mai mult o idee decât un perso�
naj. Ceea ce îl umanizează pe 
Tintin este faptul că celelalte per �
 so naje, care îl înconjoară, sunt
pline de defecte, deci mult mai in�
teresante“. 

Astăzi, drepturile asupra lui
Tintin sunt gestionate cu in �
transigență de societatea Moulin�
sart, condusă de văduva lui Hergé
și de către soțul acesteia, Nick
Rodwell. Moulinsart se pregătește
pentru anul 2054 când, conform
legii, Tintin va intra în domeniul
public. Dar Moulinsart nu as�
cunde că vrea să găsească o so �
luție pentru ca marca Tintin să
rămână în proprietatea sa. Sin�
gura cale prin care pot respecta și
legea, dar și să asculte de dorința
lui Hergé ar fi ca, până atunci, să
scoată la iveală un album inedit
cu Tintin realizat chiar de autorul
acestuia. Un astfel de album ar
putea fi Tintin et le Thermozéro,
aventură începută de Hergé îm�
preună cu alt mare autor BD,
Greg, în anii ’60, album despre
care se știe doar că nu a fost nicio�
dată terminat. Dar cine știe ce
surprize se pot ascunde în seiful
societății Moulinsart?

Până atunci, dovadă că Tintin
este în continuare viu, echipa Ste�
ven Spielberg – Peter Jackson
tocmai a anunțat că va realiza o a
doua adaptare a albumelor lui
Hergé. Un al doilea episod al unei
trilogii în imagini de sinteză care
vine la destulă vreme după un
prim capitol regizat de Spielberg
în 2011. SDC

DRAGOȘ COJOCARU

Succesul lui Tintin rămâne o
performanță greu de egalat. Perso�
najul inventat de belgianul Hergé
în 1929 continuă să fie extrem de
popular în întreaga lume, deși ulti�
mul album cu aventurile sale, Tin�
tin et les Picaros, a apărut în 1976.
Asta fiindcă Hergé, spre deosebire
de alți confrați, nu a fost de acord
ca opera sa să fie continuată de alți
autori după dispariția sa.

„Sunt multe lucruri pe care
asistenții mei le pot face fără mine
și chiar mai bine decât mine“, spu�
nea Hergé. „Dar, ca să îi dai viață
lui Tintin trebuie să dai viață și
căpitanului Haddock, și profeso�
rului Tournesol, și celor doi Du�
pont, iar asta sunt convins că
numai eu pot să o fac. Tintin sunt
eu, exact așa cum Flaubert spunea
«Madame Bovary, c’est moi!».“

Și totuși Tintin se vinde și astăzi
foarte bine, în ritm de 3�4 milioane
de albume pe an, dintre acestea 1,5
milioane numai în China. În total,
albumele cu Tintin s�au vândut în
250 de milioane de exemplare, din�
tre care 128 de milioane au apărut
numai în limba franceză.

La aproape un secol de la prima apariție, 
cel mai celebru reporter din lumea benzilor
desenate rămâne vedetă.

Tintin, la 90 de ani



Aud câinele lătrând de mama fo�
cului. Și, la câtă lene are în el, știu
sigur că nu o face în mod gratuit. 

Ăsta nu e câine care să latre doar
pentru a�și drege vocea. Erau doi
oameni la poartă. Doi omeni cu
veste galbene.

Unul dintre ei se chinuia, cu
mâna printre gratiile porții, să
tragă zăvorul. De la frig și de la

condens, avea pojghița aia de
gheață care îl ținea blocat, pojghi �
ța aia pe care până și eu am pus
limba în copilărie și a rămas lipită
acolo, ca într�un sărut franțuzesc
cu Mendeleev. Are rost să vă mai
spun cât de tare m�am speriat?
Evident că văzusem știrile, știam
de ce sunt capabili acești huligani
cu veste galbene. Câte distrugeri
și câtă violență aduc ei, mai ales
când sunt organizați în grup de
minim doi.

M�am baricadat în casă și
speram din toată inima ca poarta
să reziste. Cum naiba au ajuns
ăștia până la mine, habar nu

aveam. Nici câinele nu avea, mai
ales că nu cunoștea contextul so�
cial al mișcărilor de protest din
spațiul francez, motiv pentru care
îl durea la bascheți și lătra cu
poftă la huligani. Chiar mă te�
meam pentru integritatea lui și
voiam să îl chem la mine. Lasă�i

dracului, să distrugă ce vor, im�
portant este să rămânem noi te�
feri! Doar că, de spaimă și din
dorința de a nu fi reperat de către
atacatori, îl fluieram în șoaptă,
fapt care, coroborat cu distanța,
nu ajuta deloc urechilor patrupe�
dului meu înfierbântat.

Vai, mi�am dat seama ce în�
cercau să facă bestiile. Să�i păcă�
lească vigilența. S�au separat și
unul dintre ei dădea ocol curții,
agitând un băț, apoi lovindu�l de
gard, din mers, cum ai cânta la un
xilofon mai mare. Ah, câinele ado �
ră să latre la asta! Doamne, aceste
veste galbene au fost antrenate
undeva, și�au însușit tehnici di�
versioniste, era a treia tură pe
care xilofonistul îmbrăcat în lă�
mâie o dădea în jurul curții, cu

paznicul meu blănos spumegând
de după gard, în timp ce celălalt
își vedea liniștit de zăvorul meu
blocat, iar eu, terifiat, încercam să
îmi dau seama care ar fi șansele
ca, dând pisica afară, aceasta să se
repeadă la beregata lui. 

Clanc! Cu ecou prelung. Sune�
tul pe care speram să nu îl aud nici �
odată. Zăvorul fusese învins și
aveam senzația că nici măcar NATO
nu mă mai putea salva. Huliganul
a făcut primul pas pe proprietatea
mea. L�a făcut și pe al doilea, apoi a
înșfăcat tomberonul de gunoi. L�a
tras în drum și l�a răsturnat într�o
mașină mare și verde, pe care sunt
sigur că o furaseră, apoi mi l�a bă �
gat înapoi în curte și au plecat, cel
mai probabil să incendieze mașina
în centrul orașului. SDC
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Autorul trilogiei Stăpânul inele�
lor a avut un motiv întemeiat să
accepte acest proiect care a nece�
sitat mai mulți ani de muncă. Bu�
nicul său a fost combatant în
prima conflagrație mondială și el
însuși a fost pasionat de mic, sti�
mulat de poveștile acestuia. Așa
cum spune în interviuri, primul
război l�a interesat mai mult
decât al doilea. „N�a fost un război
politic sau motivat de ură. Nu
existau naziști, SS etc. Soldații
britanici îi considerau pe germani
ca fiind în mare parte la fel ca ei.
Știau că germanii suportau la fel
de greu mocirla, frigul și foamea
și exista această legătură ciudată
între ei, deși se omorau unii pe

alții. Verii europeni luptau unii
împotriva altora, lucru care nu
credeau că o să se întâmple,
numai pentru că guvernele lor le
ordonaseră.“

Acest documentar de 99 de
minute e un proiect inițiat de pro�
gramul cultural 14�18 NOW (orga�
nizat în Marea Britanie pentru a
marca o sută de ani de la încheie�
rea Primului Război Mondial) și
Imperial War Museum din Lon�
dra, în asociere cu BBC. Peter
Jack son a avut acces la arhive și a
petrecut trei ani scoțând la lu�
mină o sută de ore de materiale
filmate care nu au fost niciodată
arătate până acum și ascultând
peste 600 de ore de interviuri rea�
lizate de BBC și Imperial War Mu�
seum pentru un serial TV de la
începutul anilor ’60. Imaginile
alese le�a restaurat, digitalizat și
colorizat prin compania sa de
efecte speciale, a adus specialiști
care citesc pe buze și a recreat re�
plici pe care, cu ajutorul actorilor
și a unei echipe formidabile de
sunet le�a lipit peste imagini,
combinând totul cu fragmente

din mărturiile orale a sute de
combatanți. Ai impresia văzând
aceste imagini clare și expresive și
ascultându�i pe combatanți că
aceștia comentează din off exact
ceea ce vezi și că sunt chiar ei în
cadru. They Shall Not Grow Old e
primul documentar în care imagi�
nile de arhivă din acea perioadă
sunt restaurate cu atâta meticulo�
zitate. Scopul lui Peter Jackson e ca
astfel să aducă ex periența cât mai
aproape de noi, iar cei o sută de ani
distanță să se șteargă. Cum scria
un jurnalist britanic, ai senzația că
printre soldați se află oameni pe
care îi cunoști, cu care te�ai inter�
sectat pe stradă, colegi de la job. 

Întrebat ce a înțeles despre
Primul Război Mondial făcând
acest film, Jackson spune că a fost
impresionat de faptul că nu a
auzit pe nimeni să�și plângă de
milă. „Îi privim azi cu o mare com�
pasiune pentru că au fost aruncați

în această imensă mașină de
tocat, dar ei nu gândeau deloc așa.
Nu se autocompătimeau și mulți
dintre ei nici nu regretau ce s�a
întâmplat.“ Deși unele imagini
din tranșee cu cadavre sfârtecate
sunt greu de privit, înregistrările
orale vorbesc despre camaraderia
din linia întâi, dar și despre senti�
mentul avut la întoarcerea acasă,
când rudele și prietenii nu aveau
instrumente de măsură ca să
înțeleagă prin ce au trecut acei
oameni. Experiența războiului a
fost cu totul personală.

Alt lucru a fost înțelegerea fap�
tului că prizonierii germani au aju�
tat în mod constant echipele bri� 
tanice de prim ajutor. Din alte surse
am aflat că exista o anumită onoare
pe front, se acorda primul ajutor și
compatrioților, și adversarilor, iar la
noi cel puțin soldații germani îngro�
pau la un moment dat și cadavrele
adversarilor.“ 

Să sperăm că acest film va fi
arătat cât de curând și publicului
din România. Mesajul lui pacifist
e mai mult decât clar, iar tehnica
desăvârșită îl face și mai preg�
nant. SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Sir… războiul!

IULIA BLAGA
FILM

Unul dintre documentarele despre care se
vorbește în ultima vreme e They Shall Not
Grow Old, semnat de neozeelandezul Peter
Jackson. Filmul a avut premiera în octombrie
trecut la London Film Festival și fost nomi -
nalizat în urmă cu câteva zile la Premiile
BAFTA, la categoria Cel mai bun documentar. 
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