
Nara]iunea 
ca terapie
alternativ\

Bianca Bur]a-Cernat

Povestea domni]ei Marina [i a ba-
sarabeanului necunoscut este o
carte cu mai multe straturi narati-
ve [i simbolice. Pe cât de limpede [i
de geometric organizat\ este, pe pa-
lierul de suprafa]\, nara]iunea, pe
atât de `n[el\tor [i de labirintic se
`nl\n]uie lucrurile pe alte paliere
de semnifica]ie.
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LE I

MARIUS CHIVU:

„~mi place 
s\ iscodesc, 
s\ descos [i s\
trag cu urechea“ 

Interviu realizat de 
Alex Savitescu

„Sunt foarte curios, m\ intere-
seaz\ (aproape) orice [i fiecare
interviu este pentru mine o opor-
tunitate de a afla `n primul rând
ce vreau eu de la respectivul
scriitor. ~ntreb\rile sunt mai `n -
tâi ale mele (sunt curiozit\]i per-
sonale), [i abia apoi ale celorlal]i
cititori (de interes poten]ial).“

» pag. 8-9

AVANPREMIER|

Sat, comun\ sau capital\
cultural\ european\?

Citi]i un text de George Onofrei `n » pagina 2

Mihai Radu –
Sebastian, ceilal]i
[i-un câine
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
romanul de debut al lui Mihai Ra-
du, Sebastian, ceilal]i [i-un câine,
care va ap\rea `n curând, `n
colec]ia „Ego. Proz\“ a Editurii Po-
lirom.

» pag. 12

Foarte greu de f\cut vreun pariu `n acest moment `n leg\tur\ cu ora[ul din România care va fi
desemnat câ[tig\tor al competi]iei pentru titlul de „Capital\ Cultural\ European\“. Deocamdat\
a stârnit ceva rumoare declara]ia primarului general al Capitalei noastre administrative, hâtrul
Sorin Oprescu, prin care [i-ar dori, la rându-i, s\ intre `n cursa pentru 2021. Cu un buget 
pentru acest an de 222,2 milioane de lei alocat sectorului cultural (dou\ sute dou\zeci [i dou\
de milioane [i dou\ sute de mii de lei noi!), Bucure[tiul strive[te prin dimensiuni, amploare 
a manifest\rilor publice [i private, dar [i prin infrastructur\ orice ora[ din România.

10 ani de SDC
O selec]ie de 

George Onofrei

Vara anului 2005. Nicolae Manoles-
cu câ[tig\ [efia Uniunii Scriitorilor
din România, printr-o candidatur\-
surpriz\, Varujan Vosganian devi-
ne vicepre[edinte [i constat\ dezas-
trul financiar `n care se zbate insti-
tu]ia. România intr\ `n programul
francez „Les Belles Étrangères“.

» pag. 11



George Onofrei

Spre compara]ie, Consiliul Local
Ia[i va aloca `n 2014 o sum\ de
46.935 de lei pentru cheltuieli ̀ n sec-
torul cultural [i de recreere. Alte 2
milioane de lei au fost trecute `n
bugetul Funda]iei Ia[i – Capital\
Cultural\ European\, `nfiin]at\
anul trecut de Prim\rie, dup\ ce
ini]ial anun]ul fusese c\ suma alo-
cat\ ar fi fost de 250.000 de lei. Cel
mai probabil, bugetul de anul aces-
ta al Festivalului Interna]ional al
Educa]iei a fost inclus `n alocarea
bugetar\ a Funda]iei, Prim\ria
Ia[i urmând a-[i asuma prin acest
organism aproape `n integralitate

proiectul pentru 2014. De partea
cealalt\, Clujul, `nscris de aseme-
nea `n competi]ie, a alocat pentru
do meniul cultur\ o sum\ de peste
34 de milioane de lei!

Reac]ia europarlamentarului
C\ t\lin Ivan la adresa primarului
Bucure[tiului a venit `n urm\ cu o
s\pt\mân\ [i a fost una t\ioas\:
„Voi fi total `mpotriva depunerii
candidaturii Bucure[tiului pentru
titlul de Capital\ Cultural\ Euro-
pean\. Nu are ce s\ caute o capital\
`n aceast\ competi]ie, pentru c\ nu
e o lupt\ cu acelea[i arme. Noi to]i,
22 de milioane de oameni, am con-
tribuit cu bani la bugetul na]ional,
iar investi]iile `n cultur\ au fost

prioritare ̀ n Bucure[ti [i ̀ n perioa-
da lui Ceau[escu [i dup\. Inevita-
bil, cultura se concentreaz\ ̀ n capi-
tala statului, nu doar `n România,
se `ntâmpl\ peste tot“.

Ivan are dreptate s\ solicite Bu-
cure[tiului s\ ofere [anse [i altor
ora[e, v\duvite de investi]ii serioa-
se de-a lungul ultimelor decenii `n
infrastructura [i programele cultu-
rale. Nici m\car Clujul sau Timi -
[oara nu ar putea concura la aceste
capitole cu capitala, Ia[ul putând
concura, prin compara]ie, la o cu
totul alt\ competi]ie: „satul cultu-
ral al României“. 

Deocamdat\ fiecare ora[ compe-
titor face tot posibilul s\ nu `[i
dezv\luie strategia. Este pur [i sim-
plu prea devreme pentru asta, de -
semnarea urmând s\ se fac\ abia
`n 2016 de c\tre un grup interna]io-
nal de exper]i. Politica de alian]e
este una vital\ `n acest punct, pre-
cum [i echipa de consultan]i la ca-
re se apeleaz\. Aceasta deoarece
pre  g\tirea unui dosar de candida-
tur\ a devenit de mult timp apana-
jul unor exper]i, exist\ la nivel eu-
ropean o mic\ „industrie“ a spe-
ciali[tilor `n management cultural.
Cei care gândesc o strategie sau un
proiect nu sunt `ntotdeauna (de[i
ar fi de dorit) [i cei care o imple-
menteaz\. Pe re]elele de socializare
deja sunt create adev\rate legende
despre „cine e `n spatele“ unei can-
didaturi sau alta. 

De[i juriul pentru desemnarea
Capitalei Culturale Europene `n
2021 va fi unul interna]ional, nu
pu]ini sunt aceia care cred c\ poli-
ticienii români ar putea influen]a
`n vreun fel competi]ia. Pân\ acum
a ]inut s\ ias\ ̀ n eviden]\ primarul
Craiovei, Lia Olgu]a Vasilescu, ca-
re se laud\ cu sus]inerea lui Victor
Ponta (declara]ie f\cut\ pe scena
Ateneului Român anul trecut) [i
prezint\ publicului mascote ridico-
le cu „prazul oltenesc“ stilizat. Nu
[tiu `n ce m\sur\ striden]a ac]iuni-
lor doamnei Vasilescu le va fi de
ajutor craiovenilor, dar aceasta de-
ja se declar\ foarte optimist\, ba
chiar declar\ cui `ntreab\ c\ „Ni-
chita va face joc de glezne“ la Ia[i.

Demersurile `ncepute de Ia[i
poart\, cum altfel, amprenta speci-
fic\ locului – mult\ dezbinare [i
suspiciune. Tonul l-a dat `n urm\
cu vreo doi ani chiar europarla-
mentarul C\t\lin Ivan, `nainte de a
se muta la [efia organiza]iei sector
1 a PSD `n Bucure[ti [i de a prelua
func]ia de purt\tor de cuvânt al
PSD. A impulsionat crearea Aso-
cia]iei Ia[i – Capital\ Cultural\ Eu-
ropean\, ai c\rei membri fondatori
au devenit personaje culturale ale
ora[ului care, de dragul acestei
candidaturi, au acceptat s\ stea la
aceea[i mas\. Doar c\, pe fondul
conflictelor `ntre primarul Nichita
[i europarlamentarul Ivan, Pri m\ -
ria a refuzat s\ intre `n parteneriat

cu „asocia]ia“, sco]ând din joben
„funda]ia“ – condus\ la vârf de or-
ganizatorul revelioanelor de la Ia[i,
angajat al municipalit\]ii, [i un co-
mitet director compus din consi-
lieri locali ai tuturor partidelor. Un
raport de activitate pentru anul tre-
cut nu a fost `nc\ depus de Fun -
da]ia Prim\riei, dup\ cum nici site-
ul de ora[ candidat nu a fost `nc\
lansat. Dar s\ nu ne gr\bim s\ tra-
gem concluzii. ~n definitiv, seriozi-
tatea [i ingeniozitatea dosarului de
candidatur\ ar trebui s\ fac\ dife-
ren]a. Pân\ una alta, dac\ Olgu]a a
venit cu prazul oltenesc drept mas-
cot\, a[a ar putea veni [i Gheorghe
cu salcâmul moldovenesc. Pardon,
japonez.
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Sat, comun\ sau capital\
cultural\ european\?

Prazul oltenesc stilizat, mascota Craiovei `n competi]ia pentru 
Capital\ Cultural\ European\

Artistul vizual Dan Perjovschi, fotografie realizat\ pentru grupul „Ia[ul iube[te teii“

Foarte greu de f\cut vreun pariu `n acest moment `n leg\tur\ cu ora[ul din România care va fi
desemnat câ[tig\tor al competi]iei pentru titlul de „Capital\ Cultural\ European\“. Deo -
camdat\ a stârnit ceva rumoare declara]ia primarului general al Capitalei noastre adminis -
trative, hâtrul Sorin Oprescu, prin care [i-ar dori, la rându-i, s\ intre `n cursa pentru 2021. Cu un
buget pentru acest an de 222,2 milioane de lei alocat sectorului cultural (dou\ sute dou\zeci 
[i dou\ de milioane [i dou\ sute de mii de lei noi!), Bucure[tiul strive[te prin dimen siuni,
amploare a manifest\rilor publice [i private, dar [i prin infrastructur\ orice ora[ din România.
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Iulia Blaga

Noul pre[edinte al AMPAS, Cheryl
Boone Isaacs, care `ncepând din
2013 e primul pre[edinte de culoare
al acestei institu]ii, a anun]at pe
scen\ c\ `n 2017 AMPAS va deschi-
de un Muzeu al Filmului, din care
am v\zut deocamdat\ ni[te desene
futuriste. C\ AMPAS are un direc-
tor femeie s-a v\zut [i din faptul c\
ceremonia a fost una dintre cele
mai reu[ite din ultimii 20 de ani.
Scenografie frumoas\ pe scen\, re-
gie fluid\, glume bune din partea
gazdei Ellen DeGeneres, momente
muzicale pu]ine [i de calitate (Pink
a cântat foarte bine Somewhere
Over the Rainbow, edi]ia omagiind
75 de ani de la premiera filmului
Vr\jitorul din Oz). Cei care au `n -
mânat premiile au fost mai ales ac-
tori cu mul]i ani de trud\ pe ogorul
Hollywood-ului: Robert De Niro,
Harrison Ford, Kim Novak, Sally
Field, Kevin Spacey, Glenn Close,
Daniel-Day Lewis, Goldie Hawn,
Whoopie Goldberg, Bill Murray.
Sidney Poitier nu putea lipsi de la
momentul recom pens\rii pentru
prima dat\ ̀ n istorie cu Oscarul su-
prem a unui film despre sclavie
realizat de un cineast de culoare.
Poitier, care a fost `n 1963 primul
actor de culoare premiat cu Oscar
(pentru Lilies of the Field/Crinii
câmpului), a avut decen]a (prover-
bial\) de a nu servi un discurs
sfor\itor, cum probabil se a[teptau
unii. „E `ncurajator [i revigorant,
]ine]i-o tot a[a cu munca dumnea-
voastr\ minunat\!“, a spus actorul
`n fa]a unei s\li `n picioare.

Ce-i drept, sala s-a ridicat de
multe ori `n picioare, regizorul
evenimentului `ncurajând-o proba-
bil s\ fie cât mai spontan\ [i mai
vesel\ (acolo unde era cazul). Mâna
de femeie a lui Cheryl Boone Isaacs

s-a sim]it [i `n eliminarea muzicii
instrumentale care pân\ acum in-
tra peste vorbitorii cu un discurs
de mul]umire prea lung, f\cându-i
[i mai crispa]i. F\r\ aceast\ sabie a
lui Damocles, premian]ii au vorbit
mai bine ca `n anii trecu]i. Cel mai
de neoprit a fost Matthew McCo-
naughey, care a a[teptat vreo 20 de
ani Oscarul pentru interpretare.
Actorul e la fel de lipsit de modestie
cum `i e [i presta]ia din Dallas
Buyers Club – unde `[i exhib\ fizi-
cul emaciat (a sl\bit 18 kg pentru
rol). Din fericire, a fost premiat
pentru rol secundar [i Jared Leto,
mult mai nuan]at `ntr-un rol mai
dificil din acela[i film. Ve]i avea
ocazia s\ `i vede]i pe amândoi `nce-
pând din 7 martie, când Dallas
Buyers Club intr\ [i `n cinemato-
grafele române[ti.

Via]a e nedreapt\

Oscarurile din acest an n-au fost o
surpriz\ pentru nimeni – poate nici
m\car pentru câ[tig\tori [i nomi-
naliza]i. Totu[i, 12 ani de sclavie a
luat nu doar Oscarul pentru cel
mai bun film, ci [i pe cel pentru sce-
nariu, deturnând a[tept\rile celor
care credeau c\ la categoria scena-
riu adaptare ar fi trebuit s\ câ[tige
Philomena. Cel mai premiat film al
edi]iei a fost `ns\ Gravity, care a
fost recompensat – `n mod a[teptat
– pentru regia lui Alfonso Cuarón
(acesta a luat [i Globul de Aur pen-
tru regie, precum [i premiul Sindi-
catului Regizorilor Americani),
dar [i la categorii tehnice: imagine,
montaj, montaj sunet, mixaj sunet,
efecte vizuale, coloan\ sonor\. Trei
sferturi din gal\ a fost gala Gravity
[i pu]in n-a lipsit s\ te a[tep]i ca tot
Gravity s\ fie anun]at [i la catego-
ria cel mai bun film. Dar politica a
fost `n acest an mai important\ de-
cât orice. Cei aproximativ 6.000 de
membri ai AMPAS au digerat bine
logo-ul campaniei de promovare
organizate de distribuitorul Fox
Searchlight pentru 12 ani de sclavie–
„It’s time!“. Cu un pre[edinte de cu-
loare `n fruntea ]\rii, cu un pre [e -
din te de culoare ̀ n fruntea AMPAS,
era aproape imposibil de imaginat
un alt câ[tig\tor `n afara lui 12 ani
de sclavie. (Dac\ n-ar fi existat fil-
mul lui Steve McQueen, Majordo-
mul/The Butler ar fi fost vizibil
m\car `n mai multe nominaliz\ri.
A[a, n-a avut nici m\car una.)

Asta e situa]ia! Ce mai conteaz\
c\ un film ca Inside Llewyn Davis,
de trei ori mai bun ca 12 ani de scla-
vie, a fost nominalizat doar la ima -
gine [i montaj sunet? (N-a avut loc
pe lista nominaliz\rilor de la cel
mai bun film unde un loc din cele
10 posibile a fost l\sat liber.) Ce mai
conteaz\ c\ Robert Redford a fost [i
el l\sat pe dinafar\ când Matthew
McConaughey a fost premiat nu
atât pentru cele 18 kg date jos, ci
mai ales pentru c\ a jucat un bol-
nav HIV care lupt\ ̀ n anii ’80 cu sis -
temul pentru o medica]ie cores-
punz\toare, `ntr-un film inspirat
dintr-un caz real? ~n 2008 Mickey
Rourke a pierdut Oscarul pentru
rolul formidabil din Lupt\to -
rul/The Wrestler `n favoarea lui
Sean Penn care, corectitudinea po-
litic\ o cerea, trebuia premiat pen-
tru rolul politicianului gay Harvey
Milk din Milk. Altfel, Rourke ar fi
câ[tigat. A[a [i `n acest an: `n alte
condi]ii ar fi avut loc [i superbul In-
side Llewyn Davis la mas\. 

Via]a e nedreapt\. Unele lucruri
`ns\ se repet\. Jennifer Lawrence a
luat o trânt\ [i când a urcat anul
trecut s\-[i ridice premiul, [i acum
(doar c\ `n acest an a c\zut mai do-
sit [i nu a luat premiu), dar Ellen
DeGeneres a avut grij\ s\ anun]e
pe toat\ lumea. Tot DeGeneres a
blocat timp de câteva minute Twit-
terul cu poza ei de grup la care au
aderat, pe loc, Jennifer Lawrence,
Brad Pitt, Meryl Streep [i alte vede-
te din primele rânduri ale s\lii.
Poate mai simpatic\ a fost ideea de
a comanda pizza [i de a le pune pe

vedete s-o pl\teasc\, nu doar s\
m\nânce. „Nu te gândi c\ se uit\ o
lume `ntreag\, d\ [i tu cât crezi“, i-a
spus gazda ceremoniei lui Harvey
Weinstein care, mân\ larg\, a scos
200 de dolari pentru trei pizze. Mai
realist, Brad Pitt a dat numai 20. 

Marele perdant al evenimentu-
lui a fost }eap\ `n stil ameri -
can/American Hustle (titlul `n ro-
mân\ i-a purtat ghinion) care n-a
avut nici o [ans\ la nici o categorie.
Peste tot a fost alt concurent mai in-
teresant – inclusiv la scenariu ori-
ginal, unde AMPAS a mers pe ur-
mele Asocia]iei Presei Str\ine de la
Hollywood premiindu-l pe Spike
Jonze pentru Ea/Her, film mai
l\udabil prin concept decât prin
scenariu. Nici Lupul de pe Wall
Street/The Wolf of Wall Street nu a
luat vreun premiu. La categoria do-
cumentar de lungmetraj membrii
academiei au preferat mult prea se-
riosului The Art of Killing (care a
fost documentarul anului `n Euro-
pa), 20 Feet from Stardom, un film
american mult mai accesibil [i mai
dolce farniente despre soli[tii care
fac backing vocals [i tr\iesc `n um-
bra vedetelor. La grande bellezza a
câ[tigat la categoria film str\in,
ceea ce a fost oarecum o surpriz\
pentru c\, de[i filmul lui Paolo Sor-
rentino era dat ca favorit, acade-
mia ar fi putut premia filmul bel-
gian The Broken Circle Break-
down, care avea toate ingredientele
necesare Oscarului pentru film
str\in: copii bolnavi de cancer, dra-
goste, moarte [i muzic\ bluegrass.

Premiile Oscar: politic\
[i imponderabilitate
Poate ca s\ ne fac\ s\
uit\m c\ `n 2002 i-a dat
un Oscar onorific lui
Robert Redford ca s\ nu-l
mai nominalizeze acum
pentru rolul vie]ii lui, cel
din All Is Lost, Academy of
Motion Picture Arts and
Sciences (AMPAS) a
eliminat la recenta edi]ie,
desf\[urat\ `n 2 martie,
Oscarul onorific. 

PALMARES

CEL MAI BUN FILM: 12 ani
de sclavie/12 Years a Slave

REGIZOR: Alfonso Cuarón
(Gravity/Gravity 3D: Misiune
`n spa]iu)

ACTOR ROL PRINCIPAL:
Matthew McConaughey (Dal-
las Buyers Club)

ACTRI}| ROL PRINCIPAL:
Cate Blanchett (Blue Jasmine)

ACTOR ROL SECUNDAR:
Jared Leto (Dallas Buyers
Club)

ACTRI}| ROL SECUNDAR:
Lupita Nyong’o  (12 ani de scla-
vie/12 Years a Slave)

SCENARIU ORIGINAL:
Her/Ea – Spike Jonze 

SCENARIU ADAPTARE: 12
ani de sclavie/12 Years a Slave
– John Ridley

IMAGINE: Gravity – Em-
manuel Lubezki

MONTAJ: Gravity – Alfon-
so Cuarón, Mark Sanger

FILM STR|IN: La grande
bellezza de Paolo Sorrentino
(Italia)

SCENOGRAFIE: Marele Gats -
by/The Great Gatsby – Cathe -
rine Martin, Beverly Dunn

COSTUME: Marele Gatsby
– Catherine Martin

MACHIAJ {I COAFUR|:
Dallas Buyers Club – Adruitha
Lee, Robin Mathews

COLOAN| SONOR|: Gra-
vity – Steven Price

MELODIE ORIGINAL|:
Frozen – Kristen Anderson-Lo-
pez, Robert Lopez („Let It Go“)

MIXAJ SUNET: Gravity –
Skip Lievsay, Niv Adiri, Chris -
topher Benstead, Chris Munro

MONTAJ SUNET: Gravity
– Glenn Freemantle 

EFECTE VIZUALE: Gravi-
ty – Timothy Webber, Chris
Lawrence, David Shirk, Neil
Corbould

DOCUMENTAR LUNGME-
TRAJ: 20 Feet from Stardom –
Morgan Neville

DOCUMENTAR SCURT-
METRAJ: The Lady in Num-
ber 6 – Malcolm Clarke, Carl
Freed

ANIMA}IE: Frozen
ANIMA}IE SCURTME-

TRAJ: Mr. Hublot – Laurent
Witz, Alexandre Espigares

SCURTMETRAJ FIC }IU -
NE: Helium – Anders Walter
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{tiu, sun\ paradoxal! Asta s-a `n -
tâmplat s\pt\mâna asta. Un domn
pe nume R\zvan Burleanu a câ[ti -
gat Federa]ia Român\ de Fotbal,
dup\ o campanie electoral\ simila -
r\ cursei pentru Cotroceni. A fost
preferatul multor canale media.
Acum a sosit momentul `n care
trebuie s\ arate c\ [tie s\ fac\ fa]\
laudelor, criticilor [i `ndoielilor. 

R\zvan Burleanu este perceput
ca un om ce va aduce un aer proas p\t
`n Federa]ia Român\ de Fotbal. Prin
compara]ie cu predecesorul s\u [i cu
majoritatea contracandi da ]ilor, are
un discurs mult mai prietenos cu

limba român\, idei mai limpezi, o
echip\ format\, `n bun\ m\sur\,
din oameni f\r\ le g\tur\ cu
sistemul administrativ din ultimii
24 de ani. ~n plus, este primul [ef al
FRF ales `n mod democratic. Asta
s-a v\zut pe par cursul zilei de
miercuri, atunci când s-au desf\ -
[urat alegerile care marcheaz\
plecarea lui Mircea Sandu [i a
multora dintre oamenii s\i; s\ nu
ne facem griji, ace[tia, adu[i la
stadiul de locuitori ai grotelor, vor
complota `n t\cere, la lumina
stalactitelor, pentru un mult-dorit
puci. Nu e cazul s\ ne `ntreb\m

dac\ el va fi pornit, ci dac\, atunci
când se va `ntâmpla asta, actuala
echip\ de la FRF va fi preg\tit\ s\-l
trimit\ `n bezn\.

***

R\zvan Burleanu are o problem\:
este vorba despre acele licita]ii de
terenuri, câ[tigate dubios, despre
care au scris investigatorii de la
RiseProject. Când câ[tigi o licita]ie
`n care ̀ i ai concuren]i pe tat\l [i pe
fratele t\u, nu miroase prea bine.
Bine ar fi ca acest om „revolt\tor“
de tân\r pentru func]ia `n care a
fost ales s\ clarifice chestiunile cât
mai repede cu putin]\. Sau, de nu
va putea el s-o fac\ suficient de con -
ving\tor, s-o fac\ justi]ia. Culmea,
aceea[i justi]ie care i-a dat posibili -
ta tea s\ arate c\ e un om capabil,
`ntr-o „V-Day“ pe care mul]i micro -
bi[ti o sperau, dar pe care aproape
nimeni nu o anticipa.

***

Sper ca R\zvan Burleanu s\ nu fie
un Mircea Dinescu al unei revolu ]ii
din fotbalul românesc, `mi pare r\u
c\ trebuie s\-l contrazic pe C\t\lin
Tolontan. Sper, fiindc\ am n\dejde
c\ apari]ia acestui b\c\ uan cu ati -
tudine corporatist\ va face bine spor -
tului românesc. Nu cred c\ domnul
Burleanu se va da mai `n ]elept decât
este, nici c\-[i va con trazice felul de a
fi din ultima pe rioad\: nu a ocolit
nici un fel de co municare, de la
Facebook la te lefon, nu v\d de ce ar
face-o acum. În plus, nu prea cred c\
oamenii din jurul s\u îl vor l\sa s-o
ia razna. Pe unul dintre ei îl admir de
la distan]\ de mult timp: e vorba de
fostul c\pitan al lui Poli Ia[i. Dac\
Bur leanu se va în conjura de c=]i mai
mul]i “ciprian paraschivi”, va fi bine. 

***
Am o singur\ problem\ cu dom nul
R\zvan Burleanu, proasp\tul [ef al
Federa]iei Române de Fotbal. Mier -
curi seara, dup\ ce se `ncheia ser\
alegerile, pre[edintele ales a fost

intervievat „la cald“ de un re porter
al unei televiziuni. „R\z van, care va
fi primul lucru pe care-l vei face,
personal, `n seara asta?“. „Per sonal,
trebuie s\-mi respect o pro misiune
pe care am f\cut-o fa]\ de Sport Total
FM.“ „{i... perso nal?“, insist\ re -
porterul. „E foarte dificil. Cred c\, ̀ n
primul rând, trebuie s\ vorbesc cu
p\rin]ii mei, cu care cred c\ nu am
mai vorbit ̀ n ultima lun\ de zile.“ {i
dac\ a min]it, [i dac\ a spus ade -
v\rul prin aceast\ de cla ra]ie, dom -
nul Burlea nu are o pro blem\. E
plin\ lumea de oameni care po zeaz\
`n indivizi „f\r\ mam\, f\r\ tat\“, la
fel cum e plin\ lumea de oameni
care g\sesc `ntotdeauna ceva mai
important decât datul unui telefon
acas\. Nici una nu e fireasc\, ambele
atitudini reneag\ o leg\tur\ s\n\ -
toas\, care funda menteaz\ `n s\[i
existen]a noastr\. Eu unul a[ fi
preferat s\ nu aud a[a ceva din gura
[i mintea unui om considerat „al
viitorului“. Chiar n-ar fi fost dificil!
Sper s\ m\ `n[el.

R\zvan Burleanu: patru
fa]ete, o singur\ imagine

Au fost odat\ ca niciodat\, `ntr-o
sta]ie de tramvai, un student [i-o bab\.
Studentul eram eu, baba era necunos-
cut\. ~n Ia[i. Pe la un un[pe noaptea.
~ntr-un cap\t, baba singuric\, `n ce -
l\lalt, eu singur. Amândoi singuri.
A[teptam ultimul tramvai. Dinspre
dealul Copoului b\tea vântul. 

{i, cum se `ntâmpl\ des `n aseme-
nea situa]ii, ce s\ facem? Ne-am apro-
piat, am `nceput s\ st\m de vorb\.
Despre una, despre alta. De la un
juc\tor african de fotbal care murise
pe teren fix la noi ̀ n ]ar\ pân\ la cum
func]ioneaz\ semafoarele din inter-
sec]ie, b\trâna – ]in minte precis,
pentru c\ am transformat-o `n perso-
naj secundar ̀ n Amor]ire – avea o cu-
riozitate tinereasc\ despre orice.

Nu [tiu cum a venit vorba de 

maic\-sa. „Mai tr\ie[te?“, am sc\pat
eu o `ntrebare neghioab\. „Cum s\
nu? Are 86 de ani. St\ `n Ungheni, pe
malul Prutului, cu frate-miu Lic\... A
lucrat la Banca Agricol\. Frate-miu,
nu mama... N-am mai v\zut-o de vreo
zece ani... E-o bab\ nebun\. S\ vezi ce-a
p\]it vara asta, c\ mi-a spus frate-miu
Lic\... S-a apucat de cur\]enie pe
mar ginea [an]ului. A cules laolalt\
cu frunzele [i gunoaiele ni[te [pre -
iuri goale. {i le-a pus pe foc. Când au
prins a bubui [preiurile, mama era la
poart\. S-a aruncat pe burt\ [i a mers
de-a bu[ilea pân\ `n cas\... A crezut
c\ au ̀ nceput s\ ne bombardeze ru[ii.
Mergea târâ[ prin curte, s\ n-o vad\
cu binoclul ru[ii de peste Prut. Bab\
nebun\, ce mai?!“...

Ei bine, de când cu conflictul din
Crimeea, ̀ mi tot vine ̀ n cap povestea
babei de pe malul Prutului [i parc\
nu mi se mai pare a[a nebun\. Avea
`n genele ei o fric\ s\n\toas\ de ru[i,

a[a cum m\ tem c\ ru[ii au ̀ n gene s\
ias\ uneori din step\ [i, s\ zicem, de-
vin mai curio[i din fire s\ vad\ cum
e dincolo de hotarele lor. Ve]i fi cre-
zând domniile voastre, care a]i tr\it
la ora[ ori mai la distan]\ de grani]a
cu ei, c\ e o fric\ nejustificat\. Eu
unul `ns\ o pricep. 

Am copil\rit `ntr-o zon\ de prim\
linie a fostului front de r\s\rit, `n ca-
re `nc\ se mai v\d concret urmele a
trei tran[ee din Al Doilea R\zboi
Mondial numai `n gr\din\ la mine.
Acas\, când scurmau g\inile pe ar\ -
tura proasp\t\ dup\ râme, g\seam ̀ n
urma lor gloan]e sau obuze neexplo-
date, r\mase de-atunci. Mi-am luat
medalie de „Pionier de frunte“, ba[ ca
„Roza vânturilor“, c\rând dintr-o
gârl\, la fier vechi, un afet de tun. Bu-
nicul mi-a povestit cum au venit
ru[ii: au intrat `n curte, au prins ca-
pra [i „au fiert-o `ntr-un cazan, cu tot
cu talang\“. Sec, dar gr\itor. Dup\
str\ bunicul, un soldat rus a aruncat
cu o grenad\, ̀ n timp ce o c\uta pe fii -
c\-sa, Catinca. Pe scurt, am auzit o
groaz\ de pove[ti de la to]i b\trânii
satului care au trecut prin r\zboi [i

din toate r\zb\tea o mare team\ fa]\
de ru[i. Mi-a intrat [i mie `n oase. Or
fi fost doar pove[ti, dar tr\ind ast\zi
`ntr-un ora[ `n care, dac\ ciule[ti bi-
ne urechile, aproape c\ po]i auzi [eni-
lele tancurilor Armatei a pai[pea din
Transnistria, parc\ gânde[ti altfel.

Acum, a[a cât m\ pricep eu la oa-
meni, fie [i v\zu]i doar ̀ n poze, nu re-
marc diferen]e semnificative `ntre
Stalin [i Putin. Poate doar c\ Putin
arat\ un pic mai `nfrico[\tor. ~n rest,
simt la el aceea[i tenta]ie de-a trage
noi grani]e cu markerul [i, dac\ ai
ghinionul s\ fie un marker cu vârful
mai bont, dac\ te-a prins dunga de pe
hart\ dedesubt, \la e[ti, acolo r\mâi.
Ori e[ti trimis s\ cultivi p\pu[oi `n
Siberia. 

Evident, n-am nimic cu ru[ii obi[ -
nui]i, civiliza]i, dar tot cred c\ num\ -
rul ru[ilor cu iPhone e sensibil mai
mic decât num\rul ru[ilor care-s `n
stare s\ fac\ rost de haleal\ cu Kala[ -
nikov-ul. Ori fie numai [i cu parul. {i,
oricum, n-a[ vedea nici o contradic]ie
s\ aib\, ̀ n acela[i timp, iPhone [i par.
N-a[ zice c\ iPhone-ul a eliminat pa-
rul.

C\ NATO, c\ UE ne ap\r\... [tiu.
Blabla! Hârtii, acorduri politice. Dac\
taie ru[ii dou\ s\pt\mâni gazul occi-
dentalilor [i se-mpiedic\ vreo secun -
d\ careva de România, discu]iile de
pace pot oricând s\ ajung\ la `ntre -
b\ri de genul: „Romania?! Kakaia Ro-
mania?!“. Mai degrab\ marele nostru
noroc poate fi c\ au chinezii de vân-
dut lumii ni[te undi]e, palete de tenis,
creioane cu radier\ [i alea-alea. {i nu
le arde `nc\ s\ se al\ture ru[ilor. 

Acum, nu m\ lua]i ̀ n serios, poate
exagerez – adic\ sigur exagerez [i ̀ mi
cer scuze pentru asta –, dar, pân\ una
alta, de când cu conflictul din Cri-
meea, sincer s\ fiu, eu `s ca baba aia
nebun\ de pe malul Prutului. {i dac\
`mi pocne[te o ]eav\ la baie `n miez
de noapte, sar repede din pat, iar pri-
mul meu gând e c\ au venit ru[ii. 

Bine, [tiu ce crede]i. Pove[ti din
mo[i-str\mo[i. De fapt, sunt eu mai
angoasat de felul meu. Vorbesc `n cli -
[ee, nu-s corect politic. Treaba dom-
niilor voastre. Dar când o s\ v\ trezi]i
cu ni[te ru[i la u[\, când o s\ v\ fiarb\
\ia capra ori pechinezul cu tot cu ta-
lang\, s\ nu spune]i c\ nu v-am zis. 

Talanga

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

~ntr-o ]ar\ normal\ cu un mecanism administrativ s\n\tos,
nu trebuie s\-]i faci campanie electoral\ la televizor, ca s\
câ[tigi [efia unei federa]ii. Nu candidezi pentru func]ia de
pre[edinte al ]\rii, ci pentru cea de manager al unuia dintre
sporturi. Nu trebuie s\ te adresezi poporului, ci oamenilor
care au drept de vot. Atunci `ns\ când sportul \la – nu
`ntâmpl\tor, fotbalul – este ]inut dou\ decenii [i mai bine
sub cea]a fumigenelor lui Mircea Sandu [i Dumitru
Dragomir, o anormalitate poate duce la normalitate. 
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

~mi asum subiectivismul sexist [i
spun c\ o femeie boxer mi se pare
ceva for]at [i excesiv de demonstra-
tiv, iar un b\rbat manichiurist mi
se pare comic. Asta nu ̀ nseamn\ c\
n-a[ apela la un manichiurist dac\
a[ sim]i nevoia s\-mi aranjez un-
ghiile sau c\ n-a[ asista la un meci
de box feminin. Mi s-ar p\rea `ns\
absolut cretin\ o directiv\ care s\
impun\ ca patruzeci la sut\ din
manichiuri[ti [i pedichiuri[ti s\
fie de sex masculin ([i doi la sut\,
transsexuali).

Problema `ns\ rareori se pune
`n termenii ace[tia. Cel mai sensi-
bil subiect este `n realitate repre-
zentarea politic\ a sexelor. Mai
exact, a femeilor. E un subiect sen-
sibil fiindc\ nu e vorba doar de o

unghie rupt\ sau de un pumn `n
sân, ci de Putere. De accesul la Pu-
tere. Totu[i o lege care ar impune
un procent obligatoriu de – s\ zi-
cem – parlamentari de sex feminin
mi s-ar p\rea la fel de absurd\ [i,
`ntr-un fel, discriminatorie, oricâte
justific\ri vor g\si noii adep]i ai in-
gineriei sociale.

{i-acum, dup\ ce am f\cut pe
avocatul „dânsului“, teoretizând, e
momentul s\ coborâm ̀ n concret [i
la realitatea din România. Care, de-
parte de a fi vreun paradis al femi-
nismului, dovede[te mai degrab\ o
retardare mentalitar\, acut pa-
triarhal\, pe care o manifest\ `ntr-o
form\ tipic\: b\[c\lios, denigrator,
persiflant. Femeia ̀ n politica româ-
neasc\ e privit\ ca o ciud\]enie –
adesea picant\, nu o dat\ ener-
vant\, ̀ n general dispensabil\ [i in-
signifiant\. Politica româneasc\ e
f\cut\ de b\rba]i. Poate de aceea e
[i atât de proast\. Pe lâng\ ei se pot
aciua neveste, amante, fiice [i ne-
poate, dar Puterea o de]in [efii tri-
bului, cei cu p\r pe piept, rela]ii [i
cojones. C\ci a[a se face politica au-
tohton\. A[adar, pân\ s\ vorbim de
reprezentare propor]ional\, mai
`ntâi ar fi bine s\ ajungem la sta-
diul de „tratament egal“.

Iat\, abia ce a avut loc remanie-
rea guvernului PSD (fost USL), iar
premierul Ponta a numit la condu-
cerea Ministerului de Finan]e o
tân\r\ de 34 de ani, care a studiat [i
a predat `n Statele Unite [i are un

doctorat `n Economie la Harvard.
Nu e chiar de ici, de colo; un doctorat
la Harvard nu e comparabil cu
unul ̀ n Balcani. {i totu[i proasp\ta
numit\ a devenit rapid ]inta ironii-
lor parlamentare. Ale opozi]iei, e
drept, doar c\ aceea[i opozi]ie a
t\cut chitic la alte numiri, mai go-
gonate, dar mai macho. Nu [tiu
dac\ doamna respectiv\ se va do-
vedi un bun ministru, dar deocam-
dat\ nimic nu sugereaz\ c\ ar fi
mai slab preg\tit\ decât, s\ zicem,
Pricopie sau Corl\]ean sau {ova
sau al]i mari b\rba]i de stat. Ba
chiar dimpotriv\. Doar c\ e femeie,
e tân\r\ [i nu a fost amu[inat\ de
b\rba]ii tribului, ca s\ [tie ce hram
poart\.

Nu mi-am ascuns niciodat\ ne -
`ncrederea `n guvernele n\scocite
de PSD, PDSR sau FSN de-a lungul
deceniilor. Ba chiar sunt convins
c\, dac\ e adev\rat c\ fiecare
pas\re pe limba ei piere, atunci Ro-
mânia va pieri pe limba pseudo-
stângist\ a baronilor social-demo-
cra]i. Doar c\ de data asta, cum zi-
ce tot `n]elepciunea popular\, poa-
te c\ a nimerit [i g\ina oarb\ un
gr\unte mai de soi. Poate c\ da,
poate c\ nu – asta r\mâne s\ ve-
dem. M\ `ntreb dac\ reac]iile din
parlament ar fi fost similare dac\
doamna Ioana Petrescu ar fi fost un
Ioan. ~nclin s\ cred c\ nu, mai ales
c\ nu e singurul caz de acest fel. Se
poate [i mai r\u, dup\ cum vom ve-
dea s\pt\mâna viitoare.

Nu sunt dintre cei care
cred `n reprezentarea
propor]ional\ a sexelor,
genurilor, minorit\]ilor
sexuale ori religioase,
indiferent de domeniu. 
Ar fi absurd: au existat
dintotdeauna profesii (sau
domenii de activitate) `n
care femeile au excelat –
f\r\ ca asta s\ `nsemne 
c\ n-au existat [i b\rba]i
care s\ aib\ succes `n
acele domenii. Sunt [i
profesii unde b\rba]ii 
s-au dovedit majoritari [i
superiori (sun\ r\u, [tiu,
dar asta e!), dar `n care
femeile s-au impus [i au
impresionat adesea. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Femei `n politic\ (I)
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Tahra Story

De Myriam [i René m-a legat o
`ndelungat\ prietenie n\scut\ la
mijlocul anilor ’90 [i soldat\, `ntre
altele, cu publicarea volumelor de -
spre dirijorul Hermann Scherchen
[i apropia]ii s\i români. De-a lun-
gul acestor ani, Tahra Productions
a realizat peste 655 de titluri. Nu-
mele companiei, explica René, ma-
re cinefil, `ntr-un interviu acordat
spre sfâr[itul anilor ’90 Europei Li-
bere, vine de la acela al unei prin -
]ese hindu, dar este mai ales acela
al propriet\]ii din celebrul film Pe
aripile vântului, c\ruia, `n aminti-
rea tat\lui lui Myriam, marele diri-
jor Hermann Scherchen, i-au ad\u -
gat `n mijloc un „h“. Iar „Tahra –
scrie René Trémine `n ultimul li-
vret al discului ce va deveni acum
unul [i de omagiu pentru el ̀ nsu[i –
este n\scut\ din istoria unei iubiri:
a noastr\“.

Tahra Story, ultimul CD al com-
paniei, va include, muzical, im-
prim\ri ale celor trei mari dirijori-
far ce au deschis calea, `ncepând
din 1992, „istoriei extrem de fru-
moase“, a aventurii tr\ite de My-
riam [i René: Hermann Scherchen,
Hermann Abendroth [i Wilhelm
Furtwängler. Cum o povestesc `n
tandem, `n livretul final, Myriam
venea din Sardinia, aducând cu ea
„cuno[tin]ele personale, amintirile
tat\lui ei [i, mai cu seam\, un nu-
me care ne-a ajutat mult, mai ales
la `nceputurile noastre“. Cei doi
evoc\, fiecare cu nostalgie [i o doz\

de umor, lunga c\l\torie `n centrul
Europei, de la Clarens, re[edin]a lui
Furtwängler de lâng\ Montreux, la
Zürich [i pân\ la Praga, trecând
prin München, Frankfurt [i Berlin,
[i care a pus bazele colabor\rii lor
discografice cu arhivele na]ionale
germane [i cu o serie `ntreag\ de
personalit\]i din familiile unor
mari dirijori ai trecutului.

~ntre ele, Myriam o evoc\ pe Eli-
sabeth Furtwängler, so]ia celebru-
lui dirijor, pe Lotte, fiica lui Otto
Klemperer, familia Knapperts busch,
pe surorile Veronica [i Romana,
fiicele lui Eugen Jochum, ca [i pe
fiul fratelui lui Eugen, Georg-Lud-
wig, pe v\duva lui Leo Borchard,
ucis accidental de o patrul\ brita-
nic\ la Berlin imediat dup\ r\zboi
([i a c\rui moarte avea s\-i des-
chid\ drumul spre succes lui Ser-
giu Celibidache), pe fiul dirijorului
Karel Ancerl, Jiri, sau, la Paris, pe
fiica pianistei Marcelle Meyer, fa-
milia lui Lazar-Lévy, pe fiica lui Fe-
renc Fricsay [.a.m.d. Fiecare din-
tre cei enumera]i au acordat casei
Tahra nu numai drepturi de publi-
care, dar le-au pus la dispozi]ie lui
Myriam [i René [i imprim\ri ine-
dite, ca [i o documenta]ie pre]ioa -
s\, de la coresponden]\ pân\ la fo-
tografii de epoc\. René, un vechi
profesionist [i colec]ionar de art\
fotografic\, a realizat, gra]ie lor, câ-
teva albume, discuri-carte cu totul
excep]ionale.

~ntr-o epoc\ de glorie a discului
istoric, `n care relativ numero[i co-
lec]ionari sau critici muzicali s-au
lansat `n diverse ]\ri `n produc]ii
neautorizate de CD-uri, foarte mul-
te comercializând copii de mâna a
doua ale unor imprim\ri radio sau
vechi shelacuri, Tahra Productions
s-a distins [i [i-a câ[tigat o repu -
ta]ie aparte printr-un demers mar-
cat de cinste: acela de a nu publica

decât imprim\ri autorizate [i, de
regul\, având ca surs\ documente
master, de cea mai bun\ calitate,
achizi]ionate direct, legal, din arhi-
vele posturilor de radio sau ale
unor orchestre de prim\ mân\.

Cei doi reamintesc colaborarea
lor exemplar\ [i dezvoltat\ ulterior
`n pre]ioase rela]ii amicale cu liderii
[i arhivi[tii Orchestrei Gewandhaus
din Leipzig [i cu dirijorul ei din anii
’90, Kurt Masur, ceea ce le-a permis
editarea unor formidabile m\rturii
muzicale l\sate de Hermann Aben-
droth. Acelea[i principii, cinste [i
prietenie, le-au permis publicarea
unor arhive pre]ioase cu Orchestra
Concertgebouw de la Amsterdam,
`ntre care va r\mâne probabil `n is-
toria discului o splendid\ versiune a
Simfoniei a 7-a de Mahler, cu Kiril
Kondra[in la pupitru.

Amintita criz\ a discului, ca [i
dispari]ia acum a lui René Trémine
fac imposibil\ ̀ ncheierea unor pro-
iecte pre]ioase atât ca documente
muzicale, c=t [i prin faptul c\ s-ar fi
bucurat, cu siguran]\, de mare suc-
ces printre melomani. ~ntre arhive-
le inedite ce au r\mas s\ a[tepte
acum, poate, un alt editor la fel de
pasionat, sunt amintite o „magni-
fic\ imprimare a Nun]ii lui Figaro
dirijat\ de Hans Schmidt-Isserstedt
la Teatrul Colon din Buenos Aires,
al treilea volum consacrat pianiste-
lor fran ceze Youra Guller, Moni-
que Haas, Marcelle Meyer, nume-
roase `nregistr\ri inedite cu Eugen
Jochum `n fruntea Concertgebouw
din Amsterdam (Requiemul lui
Mozart, Messa glagolitic\ a lui Ja-
naceck etc.), faimosul ciclu Beetho-
ven dirijat de Abendroth la Mosco-
va `n 1954 [i mult elogiat de {osta-
kovici `n „Pravda“, o mare struc-
tur\ istoric\ dedicat\ lui Scher-
chen [i cuprinzând `n special ulti-
ma sa interpretare a Artei Fugii `n
biserica Saint Roch din Paris, `n
martie 1966...

Despre CD-ul ultim al prietenilor
mei voi mai avea ocazia s\ vorbesc
la data apari]iei sale, dar, deo -
camdat\, regretând dispari]ia ne -
a[teptat\ a lui René Trémine, nu-mi
pot opri expresia unei speran]e,
anu me ca mo[tenirea casei Tahra,
catalogul ei `n mare parte epuizat,
ca [i imprim\rile r\mase ̀ n faz\ de
proiect avansat s\ fie puse la dis-
pozi]ia melomanilor sub o alt\
form\ decât cea a discului, poate,
prin distribuirea lor online... 

Nimic nu l\sa s\ se `ntrevad\
evenimentul tragic, stin ge -
rea inopinat\ din via]\, `n
plin\ putere [i cu numeroase
proiecte pe masa de lucru, la
13 februarie, a lui René
Trémine, fondatorul compa -
niei franceze de discuri Tahra
Productions. O dispa ri]ie
cumva simbolic\, deoa rece,
`mpreun\ cu partenera sa de
peste dou\ decenii, Myriam
Scherchen, René decisese s\
pun\ cap\t pro duc]iei de
discuri fizice. A[a cum o
scriu cei doi, `n livre tul celui
din urm\ CD, ce va ap\rea pe
pia]\ `n aprilie, „motivul
principal `l consti tu ie, `nainte
de orice, grava criz\ econo -
mic\ pe care o cunoa[te
pia]a CD-ului, cu vânz\rile
`ntr-o c\dere ne`n trerupt\.
Ca [i fotogra fia pe hârtie
argintat\, CD-ul a ajuns la
sfâr[itul ciclului s\u de via]\,
iar a continua `n ase me nea
condi]ii nu mai avea sens“.

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

461 Ocean Boulevard a r\mas
unul dintre albumele mele favori-
te `nc\ de când l-am ascultat pri-
ma dat\. Nu [tiu de ce. Probabil
c\ mul]i dintre cei care `l situeaz\
la vârful ierarhiei proprii n-ar pu-
tea s\ explice senza]ia de plin\ta-
te existen]ial\, bucurie pur\ [i
simpl\, desf\tare tipic\ zilelor de
vacan]\ & plaj\. ~n magma sonor\
a pieselor de pe acest disc exist\
atâta pl\cere a muzicii, `ncât ira-
diaz\ precum energia atomic\
dintr-un reactor de central\ elec-
tric\, dup\ ce a fost activat\ cu
doar un ac de pick-up sau cu o
raz\ de laser CD/Blu-ray. {i Eric
Clapton, `n Autobiografia sa, [i
ceilal]i participan]i la ̀ nregistr\ri
m\rturisesc uimi]i c\ tot ce-au
vrut ei atunci a fost s\ cânte f\r\
nici o presiune tipic\ show bi z-ului.
Nici gândul c\ trebuie s\ fac\ un
disc, nici dorin]a s\-l vând\ bine,
nici ambi]ia de-a demonstra
(Clapton) cuiva c\ a dep\[it pro-
blemele cu b\utura [i drogurile,
nimic n-a distorsionat atmosfera
de relaxare confortabil\ impreg-
nat\ `n vila din Mia mi, la adresa
ce-a dat titlul LP-ului. Unora „le
iese“ a[a, din joac\; al]ii sunt ne-
voi]i s\ traverseze pustiuri chi-
nuitoare [i zile de co[mar ca s\
edifice vreo pies\ antologic\ [i
memorabil\. 

Concentrarea trupei (pop, rock,
blues, progresiv sau alt gen) ̀ ntr-un
loc, pentru o perioad\ oarecare de
timp, func]ioneaz\ de cele mai
multe ori. ~mi amintesc de Pink Floyd
la Abbey Road pentru DSOTM,
Phoenix ̀ n Semenic pentru Canta-
fabule, New Order la Ibiza, Depe-
che Mode `n Berlin, Yes `n Mon -
treux pentru Going For the One
sau Deep Purple tot acolo pentru
Machine Head. Alchimia n\scut\
`ntre componen]ii grupului, inter-
pre]i principali, invita]i, personal
auxiliar e, spun participan]ii, 

ceva miraculos [i unic. De regul\,
`ncerc\rile sunt captate pe band\.
Uneori cineva filmeaz\ totul, dar
secven]ele nu surprind magia, fi-
indc\ ochiul camerei func]io-
neaz\ totdeauna ca al unui intrus.
~n fapt, ce se `ntâmpl\ `n\ untru
conteaz\ doar pentru ar ti[ti. Pen-
tru noi, ascult\tori obi[ nui]i sau
nu cu dedesubturile `nregistr\ri-
lor de studio, ar trebui s\ aib\ im-
portan]\ „produsul“ final, discul,
[i atât. Iat\ `ns\ c\ ni se ofer\ mai
mult. Companiile de]in\toare de
asemenea „comori“ editeaz\ ma-
siv `nregistr\ri complete, ver-
siuni nemaidifuzate, remix\ri ale
benzilor originale, jam-sessions [i
alte inedite, hran\ delicioas\ pen-
tru fani bulimici. Po]i rezista s\
nu cumperi `nc\ o dat\ ce-ai avut
de la lansare? Greu, [i numai
pân\ dai cu urechea de-un mp3
`nghesuit printr-un col] de inter-
net. Apoi...

Eric Clapton – Give Me Strenght.
The 74 – 75 Recordings (5 CD +
Blu-Ray), Polydor, 2013 este un pa-
chet pe care pu]ini au norocul s\-l
fi de]inut din 10 decembrie, când
s-a lansat. Nu m-am repezit spre
achizi]ie, `nchipuindu-mi, asediat
de-atâtea false remasteriz\ri, c\ n-am
ce auzi nou de pe un material
vechi. Pus la ad\post sub cele trei
viniluri similare, lansate conco-
mitent, m\ l\f\iam `n sunetul or-
tofonic [i eram gata s\ dau cu flit
credincio[ilor digitali, pe 2 sau pe
6 canale, din rândul c\rora m\
consideram autoexclus. Fire[te,
m\ amuza [mecheria tipic\ mar-
ketingului agresiv, conform c\re-
ia piesele de pe cele trei formate
coincid rar. {i m\ `ntrebam, la fel
ca orice consumator fript cu iaur-
tul: oare când se vor s\tura s\ ne
bage mâna `n buzunare pe toate
p\r]ile? Ce revolt\ de feisbuc!...

Blu-Ray-ul se aude remarcabil.
O bog\]ie de nuan]e comparabil\,
dar nu egal\, cu a vinilului. Asta
se datoreaz\, b\nuiesc, op]iunii
de-a pune pe suportul considerat
de viitor (nu doar de casele de dis-
curi ce pompeaz\ titluri de refe-
rin]\) sunet surround (5.1 [i 4.0).
Alte apari]ii Blu-Ray-Audio (Rol-
ling Stones, Velvet Underground,
Nirvana etc.), cu track-uri exclu-
siv 2.0 (DTS, True-DolbyHD sau
LPCM 24/95 ori 24/192), se aud
sec, spart, steril. 

{i nu cred c\ muzicienii sunt
vinova]i.     

Puterea harului

Myriam Scherchen [i René Trémine
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Dac\ te-apuci de Hamlet la atâta
amar de ani distan]\ de la data
scrierii lui [i dup\ atâtea variante
scenice, atunci obligatoriu trebuie
s\ ai o idee pertinent\, original\ ̀ n
jurul c\reia s\ construie[ti mizan-
scena. Radu-Alexandru Nica e in-
teligent [i creativ, are [coal\ se-
rioas\, clujean\ [i nem]easc\, [tie
cum s\-[i aleag\ colaboratorii, e
un artist de echip\, riguros cu sine
[i cu ceilal]i. Sunt calit\]i care con-
teaz\ [i care transpar `n scen\,
portretizându-l pe regizor ca unul
dintre cei mai dinamici [i demni
de urm\rit de la noi. Pân\ la Ham-
let, dintre canonici montase Nora
[i Emilia Galotti, [i acelea `n
abord\ri `ndr\zne]e, care eviden -
]iau prin recitire teatral\ noi stra-
turi semantice. Cu Hamlet a proce-
dat identic, scuturându-l bine de
pulberea tradi]iei, crea]ia sa fiind
f\r\ echivoc una dintre cele mai
valoroase `n istoria recent\ a arte-
lor scenice din România.   

A colaborat cu Oana Stoica la
compunerea textului de scen\, o
variant\ abreviat\, rea[ezat\, adu -
s\ [i lingvistic la zi prin revizuirea
traducerii lui Ion Vinea de c\tre
Rare[ Moldovan. {i lista persona-
jelor e ajustat\, din dramatis per-
sonae-ul shakespearian Radu Nica
p\strând numai nou\, renun]ând,
dintre cei principali, la Rosencranz,

Guildenstern [i trupa de actori, de
pild\. Nica e ireveren]ios creator
cu Shakespeare, aducându-l `n
prezent la modul cel mai elaborat,
cursiv [i reu[it. Unghiul de abor-
dare e acela al coborârii `n adân-
curi: pe de o parte, `n profunzimile
sinelui, individual [i colectiv-con-
temporan; pe de alt\ parte, `n sub-
teranele fizice ale lumii. Propune-
rea e evident\ `nc\ de la `nceput,
când privitorul d\ cu ochii `n
spa]iul de joc de un soi de culoar
c\tre ceva sau undeva, care trans-
form\ radical scena. Modelarea
spa]iului e opera lui Drago[ Buha-
giar, adept al solu]iilor scenografi-
ce active. Buhagiar a `n\l]at doi
pere]i laterali negri care converg
pierdut, indefinibil, `ntr-un loc pe
fundalul scenei, pere]i pe care se
sprijin\ un plafon-ecran, plecând
dinspre spatele scenei [i l\rgindu-se
spre proscenium. Practic, privirea
[i aten]ia `]i sunt conduse `n
aceast\ construc]ie bizar\, de linii
drepte [i unghiuri, deschis\ [i
foarte eficient\ estetic. Poate fi un
tunel, al timpului, de ce nu?, `n -
tâmpl\rile de la curtea Danemar-
cei fiind o secven]\ a unei infinite
cronologii. ~ns\ la fel de bine poate
simboliza [i un drum, tot unul nes-
fâr[it, al vie]ii [i al mor]ii, c\ci de -
spre asta vorbe[te `n miezul ei 
tragedia lui Hamlet. N-a[ zice c\

spectacolul lui Nica e concentrat
funciar asupra mor]ii, la el devine
pretextul a ce mai `nseamn\ pen-
tru noi via]a [i moartea ca valori
fundamentale ale omenescului.

Vizualitatea e un element pre -
]uit dintotdeauna de regizor, fieca-
re cadru scenic topind prezen]a ac-
toriceasc\ ̀ n imagini cu impact se-
mantic. Materialul vizual realizat
de videoartistul Andrei Gontz e
proiectat pe plafonul cu deschide-
rea spre public, un montaj de sec-
ven]e care cuprind cit\ri vizuale
cu Lawrence Olivier, un clasic
hamletian, cu actorul sibian Virgil
Flonta, trecut la cele ve[nice, moti-
ve florale animate [i un luciu de
ap\ pentru sinuciderea Ofeliei.
Dar [i imagini cu cei doi gropari,
aici actorul Pali Vecsei [i actri]a
Codru]a Vasiu, aruncând p\mânt
de deasupra [i for]ându-ne pe noi,
privitorii, s\ ne sim]im instanta-
neu la doi metri [i jum\tate sub ni-
velul solului, o plasare fabuloas\,
`ntr-o lume `ngropat\, cum scriam
la data premierei, cu maximum de
efecte emo]ionale. Dou\ televizoa-
re se afl\ `n perimetrul de joc, pe
ecranele lor prelungindu-se pro-
iec]ia de pe tavan ori livrându-se
cadre filmate `n timp real de o ca-
mer\ la vedere.

Stil de joc brechtian

Radu Nica le-a imprimat actorilor
un stil de joc brechtian, de distan -
]are afectiv\ ̀ n raport cu partitura,
potrivit\ cu spiritul spectacolului,

de lume `n care lucrurile au luat-o
razna. ~n]elepciunea c\r]i lor e des-
considerat\, volumele sunt arun-
cate vrai[te pe podea cu paginile
sfâ[iate. Hamlet (Ciprian Scurtea)
e un adolescent necopt `nc\, ajuns
`ntr-un context care-l for]eaz\ s\
priceap\ mersul lucrurilor mai
abrupt [i mai repede decât [i-ar
dori. Nica ne propune ca specta-
tori o nou\ viziune asupra unuia
dintre cele mai cunoscute perso-
naje ale dramaturgiei dintotdeau-
na. Ofelia (Ofelia Popii) pendu-
leaz\ cu precizie `ntre nevroz\ [i
nevoia de iubire, de protec]ie.  La
decupajul scenic a c\zut [i trupa
de actori, dar nu [i teatrul `n tea-
tru. „Cursa de [oareci“ e jucat\ in-
genios, ca posibil\ metod\ tera-
peutic\, de Polonius, Gertrude [i
Claudius dirija]i de Hamlet. Fieca-
re implicat `[i cite[te practic parti-
tura, transferat\ din original unde
le apar]inea arti[tilor ambulan]i,
sub forma unui text de repeti]ie, ca
`ntr-o opera]iune terapeutic\, cu
motiva]ia „e doar un joc“. Intertex-
tualit\]ile, elementele tipic post -
dramatice, precum vorbitul discur-
siv, la microfon, jucarea scenelor
ca la teatru, anun]ându-le cu tit-
luri [i nuan]\ri parodice, configu-
reaz\ o versiune scenic\ cu un aer
extrem de actual. Dintre „obligato-
riile“ hamletiene, monologul „a fi
sau a nu fi“ e spus cu pistolul `n
mân\. E epoca sinuciderii `n]e -
leas\ ca libertate absolut\, ca deci-
zie ultim\ de control asupra pro-
priului destin. Timpii istorici se
amestec\ voit `n spectacolul lui
Nica. Avem pistoale, dar [i florete
cu care Hamlet [i inamicii lui se
dueleaz\. Ac]iunea se poate petre-
ce oriunde, dar r\mâne `n Dane-
marca. Costumele sunt precum ce-
le de azi, dar au [i detalii de odi-
nioar\. Groparii sunt costuma]i
elegant, `n ]inute de sear\, unisex,
din dantel\ neagr\. 

Dezinvoltura fa]\ de bardul din
Avon e evident\ [i `ntr-o alt\ mon-
tare a lui Nica, Shaking Shakes-
peare, un cocteil scenic cu scene
celebre care arat\ c\ regizorul
`nc\ nu [i-a `ncheiat conturile ar-
tistice cu autorul britanic. Regizo-
rul spune c\ Shaking..., un specta-
col la fel de puternic, e „un imens
extratext la Hamlet, e ceea ce se
`ntâmpl\ `n seara când prin]ul se
`ntâlne[te cu actorii, e un best of
Shakespeare, selectat de realiza-
tori“. Dar despre asta, alt\dat\!   

Hamletul lui Nica
Cu William Shakespeare, Radu-Alexandru Nica s-a
confruntat estetic de dou\ ori: `n 2008, la Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“ din Sibiu, montând Hamlet, [i
`n 2010, la Teatrul German de Stat Timi[oara, unde a
f\cut Shaking Shakespeare. Acum, când se `mplinesc
450 de ani de la na[terea dramaturgului, dup\ o pauz\
de câteva sezoane, Na]ionalul sibian a reluat
spectacolul foarte modern al tân\rului regizor. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

PE SCURT

Actri]a ie[ean\
Delu Lucaci,
nominalizat\ la
Premiile UNITER

Actri]a Delu Lucaci a fost nomina -
lizat\ la sec]iunea Debut a Premi-
ilor UNITER pentru rolul Agnes
din spec tacolul Pr\p\dul, `n regia
lui Lucian Dan Teodorovici, de la
Tea trul Na]ional „Vasile Alecsan-
dri“ Ia[i. 

La aceea[i sec]iune au mai fost
nominalizate Lucia M\rneanu [i
Leta Popescu pentru spectacolul
Para llel, Cluj-Napoca [i Erwin
{im[ensohn pentru regia specta-
colului Yentl, Teatrul Evreiesc de
Stat Bucure[ti. Juriul a fost alc\tuit
din criticii de teatru Andreea Du-
mitru, Sebastian-Vlad Popa [i Ionu]
Sociu.

„M-a surprins [i m-a bucurat ta -
re mult nominalizarea. Le sunt re-
cunosc\toare [i le mul]umesc tu-
turor oamenilor dragi cu care am
lucrat. {i, `n mod special, regizoru-
lui Lucian Dan Teodorovici, cu
care am colaborat [i colaborez ex-
traordinar. Evident, nu `n ultimul
rând, mul]umesc Teatrului Na]io -
nal «Vasile Alecsandri» pentru `n -
cre dere [i sper s\ m\ bucur de cât
mai multe proiecte `n viitor“, a de-
clarat Delu Lucaci.

Tân\ra actri]\ mai poate fi v\ -
zut\ `n stagiunea prezent\ `n spec-
tacolele: Ia[ii `n carnaval (regia
Alexandru Dabija) [i Onorabili `n
direct (regia Sorin Militaru).

~n cadrul Galei, maestrului Pe -
tru Ciubotaru ̀ i va fi oferit Premiul
pentru `ntreaga activitate. ~n sta -
giunea actual\, el [i-a aniversat 50
de ani de teatru pe scena  Na]io -
nalului „Vasile Alecsandri“ printr-un
spectacol la care a semnat atât sce-
nariul, cât [i regia – Tinere]e f\r\
b\trâne]e [i teatru f\r\ de moarte.
Publicul `l mai poate `ntâlni `n
spectacolele Chiri]a [i ceilal]i (re-
gia Ovidiu Laz\r), P\l\ria floren -
tin\ (regia Silviu Purc\rete), Pan\
de automobil (regia Irina Popescu
Boieru) [i Focul (regia Irina Popes-
cu Boieru).

Cea de a XXII-a edi]ie a Galei Pre-
miilor UNITER se va desf\[ura, pe
28 aprilie, la Palatul Culturii din
Târgu-Mu re[.
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Interviu realizat de 
Alex Savitescu

„~ntâlnirea“ noastr\ este pur
electronic\. Nu te cunosc, nu
m\ cuno[ti. Nu `]i pot observa
ticurile verbale, gesturile, ezi -
t\rile. Nici nu [tiu dac\ mai ai
barb\ sau nu, ca `n pozele de
pe net. Ceea ce facem noi acum
este un interviu adev\rat?

Dar ce e acela un interviu ade -
v\rat? Toate interviurile folo sesc
prezum]ia de autenticitate, dar
`ntotdeauna exist\ control, pru -
den]\, strategie... ~n fond, orice
interviu e un pact: intervievatorul
`ntreab\ ce se poate `ntreba, in -
tervievatul r\spunde cu ce se poate
spune. Ideal e ca un interviu s\
ob]in\ mai mult decât se a[teapt\
intervievatorul [i/sau mai mult
decât crede c\ ofer\ intervievatul.
Diferen]a esen]ial\ dintre interviul
electronic [i cel luat fa]\ ̀ n fa]\ este
timpul de reac]ie. Nu e important
c\ am barb\ [i c\ mi-o mângâi când
vorbesc, ci faptul c\ dispun de mai
mult timp s\ fiu spontan, inteligent
[i adev\rat. Asta ne face pe amân -
doi s\ ar\t\m mai bine.

M\ intrig\ raportarea ta la
acest gen jurnalistic. {i, de ase -
menea, o afirma]ie care m-a
cam enervat: „oralitatea poa te
juca feste“. Care mai este
rolul reporterului, `n condi]ii -
le astea, `n care se las\ „la mâ-
na“ pr\zii sale, care `i impune
s\ omoare spontaneitatea?

Când am afirmat – `n ap\rarea
mea, tocmai acordasem un inter -
viu pe reportofon – c\ oralitatea
poate juca feste m\ refeream la
faptul c\ unele afirma]ii spontane
pot r\mâne ambigue, pe când `n
scris po]i revizui/reformula ̀ n sen -
sul clarit\]ii [i conciziei, po]i chiar
elabora [i `ngriji spontaneitatea.
Nu to]i pot fi spontani [i oricum eu

nu pun atât de mult pre] pe spon -
taneitate, care poate fi doar amu -
zant\.

Am f\cut zeci de interviuri vre -
me de peste un deceniu [i `n toate
felurile posibile: consemnând `n
timp real cu pixul `n agend\, `nre -
gistrând pe caseta audio (inclusiv
la telefon) sau cu reportofonul
digital, prin email (trimi]ând rând
pe rând `ntreb\rile, nu toate odat\,
construind astfel un dialog). ~n Ce-a
vrut s\ spun\ autorul exist\ in -
terviuri luate `n toate aceste forme,
dar pe care nu le tr\deaz\, c\ci nu e
deloc evident `n ce fel a fost luat un
interviu anume! 

De aceea eu spun c\ nu sunt
esen]iale mediul [i tehnica prin
care este luat interviul, a[a cum nu
sunt atât de importante nici m\car
`ntreb\rile. Am luat suficient de
multe interviuri `ncât s\ m\ con -
ving c\ uneori [i cele mai banale
sau mai neinspirate `ntreb\ri pot
primi r\spunsuri memorabile, a[a
cum foarte multe `ntreb\ri in teli -
gente pot fi irosite primind r\spun -
suri dezam\gitoare. Eu cred c\
valoarea unui interviu o dau alte
câ te va lucruri: disponibilitatea
intervievatului de a se confesa,
inteligen]a [i calitatea acestuia de a
fi spiritual [i profund [i, nu `n
ultimul rând, poate chiar o condi]ie
pentru cele enumerate mai ̀ nainte,
`ncrederea inspirat\ intervie vatu -
lui de cel care pune `ntreb\rile.
Conteaz\, fire[te, [i documentarea,
[i priceperea intervievatorului de
a-[i descoase subiectul, dar asta nu
e suficient `ntotdeauna.

„Nu cred c\ a sta fa]\ `n fa]\
cu cel intervievat este, `n sine,
un avantaj.“ Nu e un avantaj
pentru cel care ia interviuri,
fiindc\ misiunea lui e mai
grea, sau pentru beneficiar,
pentru cititor?

Aceste afirma]ii trebuie judeca -
te de la caz la caz. Unii scriitori nu
sunt spotani, asta ca s\ nu spun c\

se exprim\ greu sau r\u – or, `n
acest caz cu ce se alege, cititorul!?
Cu o suit\ de afirma]ii banale, gre -
oaie, confuze sau cu r\spunsuri
monosilabice... Uneori faptul c\ nu
exist\ eye contact poate ajuta `n
sensul dezinhib\rii, al unei rela -
x\ri ce `ntre]ine sinceritatea [i
care, mai ales, faciliteaz\ formul\ -
rile limpezi, chiar frumoase. Mul]i
scriitori nici nu accept\, de altfel,
s\ r\spund\ pe viu, pentru c\ nu se
pot concentra, se blocheaz\ [i pre -
fer\ s\ se exprime `n ritmul lor `n
scris. ~n procesul interviului,
a[adar, distan]a poate avantaja
confesiunea, a[a cum `ntr-o terapie
cel care st\ lungit pe canapea nu-l
prive[te `n ochi pe cel c\ruia `i
poveste[te.

Dar, fire[te, [ansa, pl\cerea [i
chiar experien]a de a sta fa]\ ̀ n fa]\
cu scriitorul, de a te conversa cu el
la o cafenea sau la el acas\, de a-l
urm\ri ̀ n propriul mediu, astea nu
vor fi `nlocuite niciodat\ de nimic.
Numai c\ personalitatea oameni lor,

dar, mai ales, timpul, geografia [i
chiar resursele financiare pot sta
`mpotriva acestor experien]e. Mi-ar
pl\cea ca o revist\ s\-mi poat\ pl\ti
biletul de avion [i cazarea pentru a
veni la Ia[i s\-l intervie vez pe Emil
Brumaru, de pild\, la el acas\ [i
poate chiar timp de câteva zile.

Dar mai e ceva. ~n epoca re]e -
lelor de socializare `n care fiecare
se exprim\ peste tot, natura inter -
viului s-a schimbat ea `ns\[i. Am
f\cut dialoguri [i prin Yahoo Mes -
senger, acum [i cu ajutorul FB-ului,
iar odat\, neavând leg\tur\ de net,
am trimis `ntreb\ri [i prin SMS...

Mi-am propus s\ te enervez,
m\car de la distan]\: de ce con -
sideri interviul „mai apro piat
de critica literar\ decât de jur -
nalism“? Putem face intervi-
uri [i cu semianalfabe]i, [i cu
curve, [i cu pu[c\ria[i, `n ge -
neral, cu oameni care trebuie
s\ aib\ doar calitatea de „per-
sonaj“ [i pe cea de poves titor

cu har, pentru a fi considera]i
„subiecte“ care spun o poveste.

Fire[te c\ po]i intervieva pe
oricine, chiar [i pe cei care nu au o
poveste, am f\cut-o eu de câteva
ori, dar afirma]ia mea se referea
strict la interviurile litera re/cul -
turale, care sunt speciale [i nu
seam\n\ cu nimic. De pild\, inter -
viurile politice sunt ni[te confrun -
t\ri `n sine, care folosesc tactici [i
strategii, unde spontaneitatea, reac -
]iile de moment, sl\biciunile celui -
lalt sunt esen]iale pentru c\ acel
dialog urm\re[te `ns\[i pene trarea
discursului diplomatic [i ob]inerea
unor afirma ]ii/informa ]ii clasifica -
te sau doar de ordin per so nal [i
care pot avea repercusiuni majore –
cum se `ntâmpl\, spre exemplu, `n
filmul Frost/Nixon. Interviul poli -
tic este o form\ de interogare publi -
c\, pe când cel lite rar/cultural este
mult mai perso nal, este o form\ de
confesiune, iar când folose[ti `ntre -
b\rile `n scop hermeneutic atunci
da, `l apropie de critica literar\.

INTERVIU CU MARIUS CHIVU

„Mi-am revizuit p\rerea despre anumi]i
scriitori dup\ ce i-am intervievat“
„A, faci interviu cu Chivu?“ Amicul meu se
uit\ ne`ncrez\tor la mine. Clipe[te rar, un
zâmbet i se a[terne pe moac\. „Eu [tiam c\ 
s-a operat `n SUA, zilele astea!“, `ncearc\ s\-mi
trânteasc\ o lopat\ `n cap. „Da, a[a e, dar `l fac
prin mail!“ „Ahaaa...“ Omul tot nu m\ crede.
„Da, m\, am vorbit cu el, e totul stabilit, `mi
d\ r\spunsurile pân\ duminic\.“ „{i... când
apare?“ ~i zic c\ peste dou\ s\pt\mâni. „P\i, 
[i ce treab\ are Chivu cu revista aia unde scrii
tu?“ Preiau din prima [i `i dau o pas\

nea[teptat\: „P\i, are! Tu [tii c\ [i-a lansat o
carte la Polirom?“. „Eeeeei, s\-mi... Tu vorbe[ti
serios?!“ „Da, omule, p\i tipul scrie bine,
scriitorii se cam tem de el, cu unii a f\cut [i
interviuri...“ „B\i, tu faci mi[to de mine!“ „Nu,
deloc! Caut\ pe net, dac\ nu ai `ncredere `n
mine!“ ~ntre `ntâmplarea asta [i cea de mai jos
se `ntinde o dulce amibiguitate. Am reu[it s\
fac mi[to, timp de vreo or\, de un amic care
credea c\... [ti]i dvs. ce credea el. Acuma, nici
eu nu-l cunosc pe Chivu. Cert e c\, `n

conformitate cu documentarea mea [i
garan]iile pe care mi le-au dat colegii, ar
exista doi: un Cristian, fotbalist, [i un Marius,
critic literar. Eu am vorbit cu al doilea, autorul
unei excelente c\r]i cu interviuri luate unor
autori contemporani. Am s\ fiu pe deplin
convins c\ a[a va fi fost atunci când o s\-mi
confirme „live“ [i o s\ se uite urât la mine,
retroactiv, pentru textule]ul de fa]\ [i
`ntreb\rile r\ut\cioase din pagin\. C-a[a-i `n
fotbal [i-n literatur\! 
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Pentru orice critic literar posi -
bilitatea de a adresa direct `ntre -
b\ri unui scriitor e o mare oportu -
nitate pentru c\-i ofer\ acces la o
perspectiv\ artistic\ privat\. Se
crede c\ un critic literar, dat fiind
c\ prin natura meseriei analizeaz\
[i d\ verdicte, le [tie pe toate [i c\ e
foarte sigur pe abordarea [i discur -
sul lui critic. Exist\ o prezum]ie de
siguran]\, autosuficien]\ [i orgoliu
`n ceea ce-i prive[te pe criticii
literari, dar, cel pu]in ̀ n cazul meu,
asta nu se confirm\. Pe mine m\
intereseaz\ foarte mult ce cred
scriitorii despre recenziile mele la
c\r]ile lor. E vorba nu de confir -
mare, dar de un necesar [i foarte
fertil dialog `ntre crea]ia artistic\
[i receptarea critic\. 

Eu nu-i cred pe acei scriitori
care spun c\ nu-i intereseaz\ ce se
scrie despre c\r]ile lor (sunt ni[te
ipocri]i fie [i pentru c\ am putut
verifica aceast\ presupus\ atitu -
dine de indiferen]\ a lor pe propria
mea piele), a[a cum nu cred c\ pe
critici nu-i intereseaz\ deloc feed -
back-ul la receptarea lor critic\. {i
criticii literari au dileme [i, uneori,
asta chiar e recomandabil, c\ci e
un semn de deschidere. Pe mine
m\ bucur\ de fiecare dat\ când am
ocazia s\ vorbesc cu un scriitor
despre cronica pe care am f\cut-o
c\r]ii lui (din p\cate, pu]ini sunt
dispu[i s\ o fac\) [i uneori, dac\ e
cazul, chiar admit, oricât de mult
mi-ar displ\cea, faptul c\ lectura
mea a fost poate improprie sau
limitat\ [i c\, `n cele din urm\, a

ne`ndrept\]it cartea. E inevitabil
s\ se `ntâmple [i acest lucru. ~n
art\ nimeni nu e infailibil.

Intuiesc deja un r\spuns la
`ntrebarea de mai sus: una e
s\ faci interviu cu un scriitor,
alta, cu un „om simplu“ sau,
cum afirmai undeva, cu un
politician. Totu[i, nu inter-
vievatorul este cel care tre-
buie s\ conduc\ discu]ia? 

Nu neap\rat. Un interviu tre -
buie s\ se plieze pe subiect, `ntre -
b\rile trebuie s\ fie compatibile cu
personalitatea celui intervievat,
care de cele mai multe ori el con -
duce discu]ia, prin timpul acordat,
prin ce alege s\ r\spund\, prin
felul direct sau evaziv `n care o
face, prin concizie sau prin digre -
siuni, prin tonul neserios sau
disponibilitatea de a se confesa ori
de a risca s\ fac\ anumite afir -
ma]ii...

A doua curiozitate pe care o
am, pornind de la `ntrebarea
anterioar\: a[ezându-i aprio -
ric `n categorii, nu risc\m noi,
intervievatorii, s\ c\dem `n
capcana propriilor noastre
impresii despre personaje?
Poate unul din cinci sau zece
intervieva]i se „developeaz\“
altfel decât `l consider\m noi,
`nainte de a-l cunoa[te...

Se `ntâmpl\ [i asta [i atunci po]i
resim]i satisfac]ia descoperirii. Eu
mi-am revizuit de mai multe ori
p\rerea despre anumi]i scriitori
dup\ ce i-am intervievat, dup\
aceast\ experien]\ de a pune
`ntreb\ri – pentru c\ e o experien]\
`n sine. 

Cât de mult sunt interviuri [i
cât de mult sunt dialoguri
`ntâlnirile tale cu scriitorii
din Ce-a vrut s\ spun\ au-
torul?

Sunt, invariabil, interviuri, `n -
trucât `ntreb\rile mele sunt di -
recte, iar eventualele comentarii,
accidentale. Am tot interesul s\-i
las pe ceilal]i s\ se exprime f\r\ ca
eu s\ intervin prea mult. Ca o
completare la cele spuse mai sus,

nu cred c\ intervievatorul trebuie
s\-[i fac\ prea sim]it\ prezen]a. Cu
pu]ine excep]ii, cele `n care simt
nevoia de a detalia `ntrebarea sau
de a contextualiza, ̀ ntreb\rile mele
sunt clare [i concise. Dispre]uiesc
interviurile cu `ntreb\ri de jum\ -
tate de pagin\ `n care intervie -
vatorul ]ine s\ se pun\ `n façon [i
vorbe[te mai mult decât interlo -
cutorul s\u. Spune-mi cât de lungi
sunt `ntreb\rile tale, pentru a-]i
spune cât de mult te placi sau  cât de
inteligent te crezi!

Care este motivul datorit\
c\ruia preferi acest gen jur-
nalistic? ~]i place s\-i auzi [i –
pe unii dintre scriitorii cu
care ai vorbit – s\-i vezi `n
via]a lor real\?

Da, `mi place s\ iscodesc, s\
descos, s\ trag cu urechea, s\ arunc
o privire prin u[a `ntredeschis\.
Sunt foarte curios, m\ intereseaz\
(aproape) orice [i fiecare interviu
este pentru mine o oportunitate de
a afla ̀ n primul rând ce vreau eu de
la respectivul scriitor. ~ntreb\rile
sunt mai `ntâi ale mele (sunt
curiozit\]i personale), [i abia apoi
ale celorlal]i cititori (de interes
poten]ial).

E[ti un critic literar atipic, `n
sensul bun, care prefer\ con-
fruntarea cu omul, nu doar cu
numele de pe copert\. S-ar
schimba ceva `n felul de a face
critic\, dac\ mai mul]i profe-
sioni[ti ar merge pe filosofia
ta de a cunoa[te „mediul“ de-
spre care poveste[te?

Nu neap\rat. De fapt, nu [tiu.
Poate c\ interesul meu `n ceea ce
prive[te mediul vine [i din faptul
c\ eu nu mi-am dorit niciodat\ cu
adev\rat o carier\ de critic literar,
ci una de scriitor [i, astfel, m-am
sim]it mai apropiat de scriitori
decât de critici. De altfel, n-am
publicat c\r]i de critic\ literar\ sau
eseu [i nu mai predau literatur\ de
ani buni. ~n schimb, am publicat
poezie, travel [i, `n curând, proz\.

Facem parte din aceea[i gene -
ra]ie, oameni care [i-au g\sit
`n „Dilema“, `n timpul liceului,

un loc unde „se respir\“. Cât
de mult te-a influen]at dup\
aceea, fiind acolo, `n redac]ie,
un om de calibrul intelectual
[i jurnalistic al Titei Chiper?
{tii c\ nu am ales `ntâmpl\tor
numele dânsei, apropo de in-
terviu...

Din p\cate, Tita Chiper nu era
printre dilematicii pe care-i ur m\ -
ream pe vremea când citeam
„Dilema“ `n liceu (Radu Cosa[u,
Zigu Ornea [i Alex Leo {erban
erau favori]ii mei), apoi a murit
`nainte ca eu s\ ajung `n redac]ia
„Dilemei“ [i nu pot spune c\ m-a
influen]at `n vreun fel. De altfel,
Tita Chiper practica un cu totul alt
tip de interviu, cel de personaj. ~ns\
Magdalena Boiangiu, unul dintre
cei mai inteligen]i oameni pe care
am avut onoarea s\-i cunosc, a fost
un model real pentru mine [i am
`nv\]at multe de la ea, `n cuvântul
c\reia credeam cel mai mult [i a
c\rei p\rere o a[teptam cu cele mai
mari emo]ii. M-am temut `ntot -
deauna de ochiul critic al Mag -
dalenei Boiangiu, [i resim]eam
aproape fizic frica de a o dezam\gi.
Când a murit am fost realmente
devastat. Pân\ atunci nu reali -
zasem c\ rela]ia profesional\ tre -
cuse `n ceva ce sem\na cu dra -
gostea. 

„Unii scriitori n-au vrut 
s\ apar\ `n carte, 
pentru c\ le-am f\cut
recenzii (cvasi)negative“

Care au fost criteriile de selec]ie a interviurilor din carte? 

~n primul rând, rezisten]a `n timp, c\ci unele interviuri nu-mi mai
p\reau suficient de interesante dup\ 5-10 ani, erau datate sau nu erau
atât de substan]iale pentru a fi reluate `n volum... Apoi, unii scriitori
pur [i simplu n-au vrut s\ apar\ `n carte pentru c\ `ntre timp le-am
f\cut recenzii (cvasi)negative [i s-au gândit c\ astfel se r\zbun\ pe mine

(apropo de scriitorii care sus]in c\ nu-i intereseaz\ p\rerile criticilor),
al]i scriitori n-au avut timp s\-[i reciteasc\ interviurile [i s\-mi trimit\
update-ul... ~ns\ [i editura mi-a impus o limit\ de pagini. Fac interviuri
de peste zece ani, s-au strâns vreo 50, nu le puteam oricum publica pe
toate, am selectat doar 27 `ncercând s\ p\strez, cât de cât, un echilibru
`ntre genuri (poe]i vs. prozatori) [i `ntre genera]ii. 

Se g\sesc acolo [i oameni despre care ]i-ai schimbat percep]ia
urm\rindu-le confesiunile, scriitori pe care `i a[ezai, `nainte de
a-i cunoa[te, `ntr-un „sertar“ [i pe care i-ai mutat, dup\ aceea,
`ntr-altul?

Recunosc c\ unii mi-au devenit mai simpatici sau i-am respectat [i
mai mult dup\ ce i-am intervievat, dar aceste glis\ri de percep]ie nu au
fost semnificative. ~n primul rând pentru c\ m\ intereseaz\ totu[i mai
mult opera lor.

Marius
Chivu `n
turneu
~n perioada 11 martie-9 aprilie,
Marius Chivu, cronicar lite -
rar, scriitor [i traduc\tor, se va
`ntâlni cu cititorii din ]ar\ cu
prilejul apari]iei volumului
Ce-a vrut s\ spun\ autorul
(Polirom, 2013, colec]ia „Ego.
Publicistic\“) [i a antologiei
Best of: proza scurt\ a anilor
2000 (Polirom, 2013). Program
de evenimente:

– SIBIU: mar]i, 11 martie,
ora 17.00, la Libr\ria Huma -
nitas „Constantin Noica“ (Str.
Nicolae B\lcescu nr. 16). Ma -
rius Chivu `n dialog cu Radu
Vancu. Fragmente din proza
scurt\ a lui Sorin Stoica `n
lectura lui Marius Chivu.

– BRA{OV: miercuri, 12
martie, ora 18.00, Libr\ria
C\rture[ti (Pia]a Sfâtului, nr.
20 – Mure[enilor spre Schei).
Vor participa: Andrei Bodiu,
Adrian L\c\tu[. Eveniment
organizat `n parteneriat cu Fa -
cultatea de Litere, Univer -
sitatea „Transilvania“ din Bra -
[ov [i sus]inut de Libr\ riile
C\rture[ti.

– TIMI{OARA: vineri, 4
aprilie, ora 19.00, Libr\ria C\r -
ture[ti (Str. Mercy nr. 7). Vor
participa: Robert {erban, Radu
Pavel Gheo. Eveniment sus]i -
nut de Libr\riile C\rture[ti.

– IA{I: miercuri, 9 aprilie,
ora 18.00, Libr\ria C\rture[ti
Palas (Str. {tefan cel Mare [i
Sfânt nr. 1 A). Vor participa:
Dan Lungu, Florin L\z\rescu,
Nicoleta Munteanu. Eveni ment
organizat `n parteneriat cu re -
vista „Alecart“ [i sus]inut de
Libr\riile C\rture[ti [i Muzeul
Literaturii Române Ia[i. 
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Bianca Bur]a-Cernat

Cu un titlu `n[el\tor ce semnalea -
z\, poate, vecin\tatea unei fic ]iuni
retro, Povestea domni]ei Marina [i
a basarabeanului necunoscut adu-
ce `n prim-plan un prezent postco-
munist care, `n virtutea unei logici
posttraumatice, `[i caut\ punctul
de echilibru `n interogarea (uneori
lucid\, alteori pasionat-halucinat\)
a spectrelor trecutului recent [i `n
restaurarea simbolic\ a unei or-
dini presupuse a fi existat `nainte
de evenimentul istoric traumatic.
Romanul Tatianei Niculescu Bran
pune laolalt\ polifonic variate ma-
niere de raportare la un trecut (mai
recent ori ceva mai `ndep\rtat) de-
opotriv\ nel\murit [i fascinant,
aducând fa]\ `n fa]\ personaje care
transform\ reconstituirea propriei
istorii de familie – [i, indirect,
`ncercarea de `n]elegere a Istoriei
`nse[i – `ntr-o nara]iune cu valoare
de terapie alternativ\. Unul dintre
prota go ni[ti, Ilie Hagiu, averti-
zeaz\ ̀ ns\: „Eu nu tr\iesc ̀ n trecut,
dar `mi plac amintirile. S\ judeci
trecutul cu m\sura prezentului e o
mare pierdere de timp. {i o nedrep-
tate“.

Urm\rim, `n Povestea domni]ei
Marina [i a basarabeanului necu-
noscut, un du-te-vino ̀ ntre epoci di-
ferite, `ntre un prezent atât de agi-
tat `ncât, din lips\ de perspectiv\,

le apare celor ce-l tr\iesc drept apo-
caliptic [i mai multe „straturi“ de
trecut, reactualizate de interoga]ii-
le nelini[tite ale personajelor. Din -
spre anul „fatidic“ 2012, firul nara -
]iunii coboar\ prin tenebrele epo-
cii comuniste – cu demonii neexor-
ciza]i ai acesteia –, traverseaz\ un
interbelic vag mitizat [i o Belle
Époque consumat\ pe t\râm basa-
rabean, pentru ca, `ntr-un plan [i
mai `ndep\rtat, s\ se profileze si-
lueta lui Dimitrie Cantemir, cu
c\r]ile [i cu muzica lui, dar [i cu
„tertipurile politice“ care `l reco-
mand\ ca pe – crede acela[i Ilie Ha-
giu pomenit mai devreme – „str\ -
mo[ul cel mai celebru [i mai mo-
dern al traseismului politic româ-
nesc“. „Realist\“ `n datele ei gene-
rale, nara]iunea gliseaz\, `n anu-
mite momente, `nspre simbolic [i
mit ori ̀ nspre zona obscur\ a misti-
cii, deschizându-se, `n punctul s\u
culminant, c\tre orizonturile rea-
lismului magic.

Mai concret, ce „se `ntâmpl\“ `n
cartea de fa]\? Ilie Hagiu, un perso-
naj f\r\ vârst\ [i care, `n anumite
momente (abil speculate [i ambi-
guizate narativ), d\ impresia c\ vi-
ne nu dintr-o alt\ epoc\, ci din afa-
ra timpului `nsu[i, apeleaz\ la o
agen]ie imobiliar\ bucure[tean\
pentru a-[i reg\si nici mai mult
nici mai pu]in decât propriul tre-
cut. Agen]ia se nume[te „Vision“ [i
se afl\ `n pragul falimentului.
Agentul imobiliar, o femeie `nc\
tân\r\, cu o via]\ aparent banal\,
ar trebui s\-i g\seasc\ lui Ilie Ha-
giu o cas\ a c\rei atmofer\ s\ de-
clan[eze, proustian, revela]ia unui
fapt crucial din trecutul eroului.
Obscura Marina – cea ap\sat\ de
amintiri pe care, spre deosebire de
Hagiu, ar vrea s\ le uite – devine
astfel, `n deplin\ inocen]\, „agen-
tul“ unei transform\ri cvasiini]ia-
tice care se `mpline[te, dup\ un
scenariu cu ecouri eliade[ti, `n
miezul banalit\]ii cotidiene. Rolul
ei e acela de a-l ajuta pe Hagiu s\
afle „un indiciu c\l\uzitor“: „un
obiect, o strad\, o `ntâmplare sau,
poate, o constela]ie de amintiri [i
`mprejur\ri...“. Referin]a la Proust
nu e hazardat\ `n context. 

Un meta-roman 
al „memoriei“

Povestea domni]ei Marina [i a ba-
sarabeanului necunoscut configu-
reaz\, ̀ n filigran, [i un meta-roman
al „memoriei“ (voluntare [i invo-
luntare deopotriv\), cu o dimensiu-
ne intertextual\ evident\. Scena-
riul revela]iei declan[ate de o
simpl\ madlen\ e reluat aici, ca un
clin d’oeil, `n varianta unei pove[ti
– reluate ̀ n mai multe puncte-cheie
ale romanului – despre „somnul co-
zonacilor“ [i, ̀ n paralel, despre fan-
tastica „arheologie a amintirilor“.
Gustul unei felii de cozonac abu-
rind `nc\ [i mireasma ceaiului ru-
sesc r\spândit\ de un samovar (ve-
che amintire de familie) ce „torcea
egal, ca un motan preistoric“, `n
ambian]a unui apartament de bloc
de pe Strada Sfin]ii Apostoli, fac ca –
`ntr-o secven]\ memorabil\ a ro-
manului – amintirile lui Ilie Hagiu,
dar [i acelea ale „domni]ei Mari-
na“ de la Agen]ia „Vision“, s\ se
coaguleze `ntr-o istorie coerent\,
epurat\ de arbitrar [i de banalitate.
~n centrul acestei istorii st\ biogra-
fia „basarabeanului necunoscut“ –
iar `n fundal, foarte puternic\, dra-
ma Basarabiei –, via]a unui melan-
colic „obi[nuit s\ piard\ oameni [i
lucruri dragi“. Ilie Hagiu ̀ ntreprin-
de un soi de „pelerinaj“ prin arca-
nele propriei memorii, dar [i pe
t\râmul memoriei unei colectivi -
t\]i pentru care existen]a familiei
sale de basarabeni refugia]i, dup\
1940, dincoace de Prut este emble-
matic\. 

Bunicul Dimitri din Comrat, ne-
gustorul care, pe la `nceputul seco-
lului XX, „str\b\tea drumul m\ -
t\sii pân\ la Samarkand [i Buhara,
de unde aducea suluri de atlaz
`nflorat, [amalgea, tafta“, apriga
bunic\ Neaca, robusta Gulea, care
fr\mânta cantit\]i impresionante
de cozonac – eroii din povestea ba-
sarabeanului Ilie Hagiu – se `ntâl-
nesc, `ntr-un plan al inefabilului
fic]ional, cu anti-eroii din istoria pe
care, luptând cu impulsul unei am-
nezii voluntare, cvasianonima Ma-
rina o scoate la iveal\: o mam\ co-
munist\ convertit\, dup\ 1989, la
habotnicia unei „credin]e“ antico-
muniste sau un frate ratat [i bova-
ric, r\t\cit `n aglomera]ia unei
Londre `n care nu se poate adapta,
ascultând compulsiv Pink Floyd [i
urm\rind cu `ncrâncenare acela[i
film, The Wall. Iar `ntre cele dou\
istorii de familie, ca un liant: o
`ntâlnire simbolic\ petrecut\ ̀ ntr-o
ceain\rie de pe Strada Popa Rusu,
`n gr\dina cu vi[ini [i smochini a
unei case de la 1800. Evaziunea `n
fic]ionalizarea trecutului – ca for -
m\ de terapie alternativ\.

Povestea domni]ei Marina [i a
basarabeanului necunoscut este o
carte cu mai multe straturi narati-
ve [i simbolice. Pe cât de limpede [i
de geometric organizat\ este, pe pa-
lierul de suprafa]\, nara]iunea, pe
atât de `n[el\tor [i de labirintic se
`nl\n]uie lucrurile pe alte paliere
de semnifica]ie, `n „adâncimea“ po -
 ve[tii, l\sând loc pentru ipoteze in-
terpretative dintre cele mai diferite –
stimulând chiar nevoia cititorului

de a lansa astfel de ipoteze, `n r\s -
p\r cu tenta]iile unei lecturi „de
pl\cere“, pe care, pe de alt\ parte, le
`ncurajeaz\ din plin.

O proz\ a gravit\]ii
interogative

Surprinz\tor noul volum al Tatia-
nei Niculescu Bran, ca [i preceden-
tele sale c\r]i, de altfel, indiferent
c\ e vorba de proza nonfiction din
Spovedanie la Tanacu, de thrillerul
metafizic din Nop]ile Patriarhului
sau de explorarea unor zone men-
talitare „exotice“, ca `n romanul ~n
}ara lui Dumnezeu. Timbrul speci-
fic al prozatoarei este recognosci-
bil, ̀ ntre altele, la nivelul scriiturii,
prin echilibrata alternan]\ `ntre
dou\ registre: cel al unei nota]ii
precise – f\r\ a fi `ns\ a[a-zicând
„jurnalistice“ – [i acela al unei no-
ta]ii cvasiestetizante, infuzate de un
lirism discret [i atrase de un spec-
tacol al formelor, culorilor [.a.m.d.
Dar o not\ specific\ este, `n proza
Tatianei Niculescu Bran, [i predi-
lec]ia pentru o problematic\ a son -
d\rii abisului, a revel\rii unor zo-
ne de penumbr\ ale con[tiin]ei. O
sensibilitate fa]\ de realitatea so-
cial\ (dar nu doar social\!) [i con-
tingen]\, ca [i, totodat\, fa]\ de
ceea ce trece dincolo de vizibil [i de
palpabil impregneaz\ proza acestei
scriitoare. O proz\ a gravit\]ii inte-
rogative, dar [i a unei debordante
pl\ceri de a povesti.

Tatiana Niculescu Bran, Povestea
domni]ei Marina [i a basarabeanului
necunoscut, colec]ia „Ego. Proz\“,
Editura Polirom, 2013

Problematica Istoriei [i a memoriei ocup\, `n literatura
european\ a ultimelor decenii, un loc de prim-plan,
c\p\tând accente noi, mai acute, dup\ pr\bu[irea
Zidului Berlinului [i a Cortinei de Fier. Subiectul e
foarte generos; m\ opresc aici doar asupra unei c\r]i
care ilustreaz\, `ntr-un mod foarte personal, aceast\
preocupare comun\ multora dintre prozatorii
contemporani (est-europeni mai ales). 

Nara]iunea ca terapie alternativ\
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O ISTORIE SUBIECTIV| A „SUPLIMENTULUI DE CULTUR|“

Cine ne sunt formatorii de opinie?

O selec]ie de George Onofrei

„Suplimentul de cultur\“, `n nu -
m\rul 28, g\zduie[te o dezbatere
consistent\ pe tema formatorilor
de opinie: cine sunt ace[tia, cum `i
alege publicul. Domina]ia televi-
ziunii `ncepuse s\ fie una consis-
tent\, iar vedetele „din print“ `[i
cre[teau influen]a prin interme-
diul apari]iilor „pe sticl\“. Câteva
cuvinte din argument: „Care sunt
cele mai vizibile figuri cu o influ-
en]\ important\ asupra publicului
ascult\tor/ telespectator/ cititor?
Se aplic\ `n acest caz dictonul:
«Spune-mi cu ce analist te-nso]e[ti
ca s\-]i spun cine e[ti?»“.

Cornel Nistorescu: „Formatorii
de opinie din România au o sl\bi -
ciune. Ei sunt mai importan]i de-
cât opiniile pe care le dezbat sau le
genereaz\. Idealul lor este doar suc-
cesul lor. ~n ce-i prive[te pe ceilal]i,

ace[tia trebuie doar s\-i admire [i
s\ `nghit\ `n sec. S\ sufere c\ n-au
avut noroc [i n-au ajuns [i ei forma-
tori de opinie. Pentru a depista mai
u[or un formator de opinie dâm-
bovi]ean este suficient s\ introduce]i
[i un reper lingvistic. Formatorul ro-
mân de opinie, ca [i politicianul
lâng\ care a crescut [i cu care sea -
m\n\ leit `n toate sl\biciunile, folo-
se[te foarte des sintagma «interesul
na]ional». Formatorul de opinie din
Bucure[ti e un mare amator de inte-
res na]ional. E un vajnic ap\r\tor al
acestuia. {i, pentru a-l ]ine viu, mer-
ge la recep]ii, la chiolhanuri, mai tra-
ge un avantaj sau pleac\ `ntr-o dele-
ga]ie de prestigiu. Formatorul de opi-
nie dâmbovi]ean e [i narcisist, [i 
obraznic, [i patetic, [i viclean. E chiar
un personaj suficient sie[i, care are la
activ o mul ]ime de sl\biciuni, dar ca-
re n-a reu[it s\ lupte pân\ la cap\t
pentru nici o cauz\ major\“.

Costi Rogozanu: „«Formatorii
de opinie» de la noi cunosc aproape
o singur\ cale: cea de succes impus\
de Cristian Tudor Popescu sau Ion
Cristoiu. Este o cale a domin\rii in-
terlocutorului prin suspiciune su-
perioar\ [i cople[ire numeric\ (m\
refer la num\rul imens de apari]ii).
Avem [i `n cultur\ astfel de modele
dominatoare, cei care cred c\ fac
cul tur\ sau c\r]i cu «C». Vorbesc
aici `n calitate de simplu consuma-
tor: am nevoie de pu]in\ modestie
din partea acelora pe care `i cum -
p\r sub diverse forme, printate sau
televizate, de oameni care s\ [tie s\
ofere un comentariu, nu s\ `ncerce
s\ `l impun\. Deocamdat\ suntem
`n stadiul `n care `n discursul co-
mentatorilor apare mai repede o
s\mân]\ de paranoia, decât de pro-
fesionalism. Paranoia vine din mai
multe «surse». Nu voi apela la cele-
brul mecanism hermeneutic: cum
c\ mul]i dintre noi ar fi mici clone
ceau[iste sau ceva asem\n\tor,
de[i ar da rezultate. Am alte expli-
ca]ii.

O «surs\» important\ pentru pa-
ranoia formatorilor de opinie pare a
fi o inversare a raportului firesc jur-
nalistic, cultural etc.: `n mod natu-
ral, comentariul vine dup\ infor-
ma]ie. La noi, comentariul preced\
informa]ia. Sau, mai r\u, comenta-
riul e un substitut al informa]iei.
Asta vine, pe de o parte, din lipsa de
profesionalism de a reda cu mare
acurate]e informa]ia. De cealalt\
parte, din lipsa de curaj ̀ n difuzarea
acesteia: le e mult mai greu s\ difu-
zeze informa]ia [i atunci o suge-
reaz\, o insinueaz\ `n comentariu“.

Ovidiu {imonca: „~n loc s\ fie
un spa]iu al `nfrunt\rilor [i al con-
frunt\rilor, al pluralit\]ii vocilor,
televiziunile cultiv\ vedeta `n de-
trimentul ideii. Nu cred ̀ ntr-un for-
mator de opinie care s\ ne dea, pe
nemestecate, «vorbe de duh», la 

care noi s\ c\dem hipnotiza]i. Cred
`ntr-un spa]iu al diversit\]ii criti-
ce. Formatorii de opinie ar trebui
s\ pun\ `n eviden]\ al]i oameni. La
noi, situa]ia e strâmb\: cei care au
ceva de spus sunt ap\sa]i cu picio-
rul ̀ n gropile comune ale anonima-
tului, iar cei care r\zbat pân\ la
noi sunt egocentrici. Mai bine ne
lipsim de formatori de opinie. Mai
bine s\ c\ut\m câ]iva buni mode-
ratori, câ]iva buni intervievatori,
care s\ aib\ curiozitatea s\ promo-
veze perifericul, marginalitatea,
lu crul bine f\cut, dar ne[tiut.

Sunt convins c\ dac\ ar disp\ -
rea a[a-zi[ii formatori de opinie [i
am avea doar jurnali[ti de investi-
ga]ie [i interviu, s-ar ̀ nsenina [i ̀ n -
s\n\to[i via]a noastr\ public\.
Avem atâ]ia oameni minuna]i, dar
]inu]i ̀ n umbra indiferen]ei, pe care
actualii formatori de opinie nu se
str\duiesc s\-i promoveze. E `m po -
triva oric\ror reguli de jurnalistic\
s\ `]i la[i la garderob\ curiozitatea
[i pl\cerea de a conversa, pentru a
emite, cu emfaz\, judec\]i livrate
pu blicului drept mari ade v\ruri“.

Vara anului 2005. Nicolae Manolescu câ[tig\ [efia
Uniunii Scriitorilor din România, printr-o candidatur\-
surpriz\, Varujan Vosganian devine vicepre[edinte [i
constat\ dezastrul financiar `n care se zbate institu]ia.
România intr\ `n programul francez „Les Belles
Étrangères“, deschizând pentru prima oar\ `ntr-o
manier\ profesionist\ promovarea literaturii române 
la nivel interna]ional. 

Dan Lungu: „Un gest foarte
frumos al Fran]ei“
Revista noastr\ a solicitat câtorva dintre scriitorii români propu[i `n programul „Les Belles Étrangères“ s\
explice cititorilor cum se raporteaz\ la acest proiect [i care le sunt a[tept\rile. ~ntre ace[tia, Dan Lungu:

„~nc\ nu-mi pot da seama dac\ va `nsemna ceva sau nu pentru cariera mea de scriitor... E greu de spus.
Cert este c\ participarea la acest program nu m\ face nici mai bun, nici mai slab decât sunt actualmente ca
scriitor. Poate doar ceva mai cunoscut. Ceea ce nu-i pu]in, dar nu e nici esen]ial. Pe de alt\ parte, a[ fi fari-
seu s\ nu recunosc c\ m\ bucur\ participarea la «Les Belles Étrangères». E o bun\ ocazie de `ntâlni publi-
cul francez, de a m\ vedea cu cei câ]iva prieteni de la Paris [i, de ce nu, de a-i cunoa[te (mai bine) pe ceilal]i
scriitori români care fac parte din «echip\». Oricât de neverosimil ar p\rea, eu nu l-am `ntâlnit niciodat\ pe
{tefan Agopian, pe care `l admir. Fiind mereu foarte ocupat cu treburile universitare, am prea pu]in timp
s\ ies `n lume. Acum am o bun\ ocazie de a schimba câteva cuvinte cu el. Dac\ trebuie s\ merg pân\ la Pa-
ris pentru asta, cu atât mai bine“.
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– Fragment –

A ajuns `n fa]a Casei Presei la un-
sprezece [i pu]in, trezindu-se c\ nu
[tie `n ce parte a imensei cl\diri lu-
creaz\ Gra]iela. Timp de [ase luni,
chiar `nainte s\ se angajeze `n
prim\rie, a lucrat aici la revista
Joi, un s\pt\mânal de cultur\ cu o
abordare satiric\, cel pu]in `n in-
ten]ie, [i care a avut un oarecare
succes timp de câ]iva ani. Atunci
`nc\ erau destule publica]ii care `[i
aveau redac]ia `n Casa Presei. Rui-
na care `ncepuse s\ o macine lucra
[i ea, dar pe culoarele cele mai
`ndep\rtate, `n aripa din spate.
Odat\, mergând `mpreun\ cu un

coleg s\ viziteze `n am\nunt locul
`n care comuni[tii `nghesuiser\
cultura `nainte de ’89, a asistat la o
lupt\ `ntre doi câini vagabonzi la
etajul trei al cl\dirii, iar alt\dat\,
`nsp\imântat, a avut senza]ia c\ vede
doi copii coborând pe sc\ri, copii
pe care apoi, alergând `n urma lor,
nu i-a mai z\rit. 

„A[teapt\-m\ la Gregory’s. ~n
dreapta“, a venit mesajul ei [i, cu o
]igar\ aprins\, gândindu-se nostal-
gic [i amuzat la anul acela de pres\
intensiv\ – a continuat s\ scrie `n
diferite publica]ii, doar c\ din pos-
tura de colaborator –, la cât de `n -
gri jorat era c\ presa, stilul textelor
de ziar `i vor deforma scrisul [i `i
vor afecta romanul, m\ rog, roma-
nele pe care urma s\ le scrie. Gra -
]iela a ie[it `mpreun\ cu alte colege
dintr-un gang care, cu doar câteva
secunde `naintea apari]iei lor, s-a
lu minat cu totul. Un b\rbat cu mus -
ta]\, `n jur de cincizeci de ani, s-a
`nclinat respectuos `n fa]a lor. Gra -
]iela s-a urcat `n ma[in\ [i, când a
ajuns ̀ n dreptul s\u, lâng\ coloane-
le sub care era Gregory’s, a oprit.

— Hei, str\inule! Sper s\ nu-mi
faci r\u.

— Ce dore[ti, pu[toaico? a `ntre-
bat Sebastian. Ai face bine s\-]i
vezi de drum. Ah, ce p\cat c\ nu am
p\l\rie, ar fi fost tare s\-]i spun as-
ta de sub borurile unei p\l\rii ne-
gre, nu foarte mari, ca s\ nu par ri-
dicol, ci doar ironic, proiectat pe
fundalul unor guri de canal din ca-
re iese abur. ~n spate, pe fundal, un
bulevard l\ptos, cu nori lumino[i. 

— Las\ gargara [i treci `n ma -
[in\. 

~n ma[in\ s-au pupat pân\ când
Gra]iela, dup\ un „mmm“ `ncrun-
tat [i dup\ ce [i-a dus m=na la buze,
i-a spus c\ `i jupoaie pielea cu `nce-
putul acela de barb\ ]epoas\. 

~n s\pt\mânile care au urmat,
Gra]iela `l anun]a `nc\ din cursul zi-
lei s\ vin\ s-o ia, iar el ajungea la Ca-
sa Presei cu mult `nainte de a se ter-
mina emisiunea, plimbându-se pe
holurile ̀ ntunecate de la parter, prin
cur]ile interioare, mereu atent la
câinii vagabonzi [i la ni[te siluete
fantomatice care ie[eau când [i când
din nivelele de la subsol, probabil

lucr\tori `n tipografiile [i depozite-
le de acolo. Odat\ a ajuns la Casa
Presei chiar `nainte ca Gra]iela s\
vin\ la emisiune. A v\zut-o cum a
parcat ma[ina, când a coborât [i,
cu telefonul la ureche, vorbind, a
disp\rut pe una dintre intr\rile
`ntunecate unde se aprindea lumi-
na imediat ̀ n urma sa [i, apoi, foar-
te probabil, urca pân\ la etajul trei
cu unul dintre lifturile argintii, cu
u[i atât de mari. 

Se plimba pe culoare [i [i-o ima -
gina acolo, la masa mare [i alb\ din
studio (o oaz\ de lumin\ `n `ntune-
ricul abandonat al construc ]iei), cu
p\rul aranjat perfect, dând din cap
când vorbea invitatul, gest prin ca-
re `l ]inea la curent `n fiecare clip\
cu faptul c\ `n]elege ce spune, alt\
dat\ intonând sarcastic\ un protest
onomatopeic sau zâmbind aiurea
ironic\ [i dezarmat\, atât de har-
nic\ totu[i `n a `n[irui f\r\ odihn\
despre una [i alta, despre Una [i Al-
ta `n genere, ace[ti Yin [i Yang ai
tembelilor. S-a n\s cut `n el un sen-
timent de mil\ [i de respect, iar `n
acest timp cl\direa cea mare, cu cei
trei port\rei posta]i la intrarea de
la sediul Bursei de Valori Bucu -
re[ti, care se vedeau `n interiorul
gheretelor luminate ca ni[te fila-
mente ̀ ntr-un bec, p\ reau c\ se ̀ neac\
`n lumin\, se transforma `n tr-un
personaj aproape fantastic care-[i
`nvia fantomele odat\ cu l\sarea
serii. Dar mai sunt câteva secven]e
din emisiune, asta ̀ n timp ce Sebas -
tian trece dintr-un birou ̀ n altul, pe
aripa de vest, la etajul trei, l\sat cu
totul ̀ n paragin\: Gra]iela e supus\
la umilin]e [i la un soi de viol, ciu-
gule[te ca o g\in\ din dic]ionarul
lor idiot, cuvânt cu cuvânt, cite[te
de pe laptopul deschis `n fa]\, pre-
zint\ imagini edificatoare, ca [i
cum, vezi Doamne, mapamondul,
timpul, istoria ar a[tepta ̀ ntr-un pi-
cior un semn de la ea ca s\ fac\
urm\torul pas – ce prostie gre]oas\,
ce `mbâcseal\, ce murd\rie! Oare
taic\-su nu simte o strângere de

inim\ v\ zându-[i fata printre creti-
nii \[tia cu ceaf\ groas\ [i gu[\,
`mbr\cat\ frumos doar pentru ca
limbile lor b\loase [i respira]iile
unor mese scumpe s\ devin\ din
nou pofticioase? (Ah, a[ vrea s\-i
]in mâna lipit\ de sex `n timp ce
pronun]\ „balan]a de pl\]i“, „defi-
cit de cont curent“, „taxa de coge-
nerare“ etc.) Sebastian trece mai
departe pe culoarele abandonate,
din birou `n birou: mese masive,
geamuri sparte, carpete tocite, fi[e -
te cu u[ile deschise, leg\nându-se
atât de la `ntâmplare. {i-o imagina
pe Gra]iela feti]a care a fost odat\,
`n clasele primare (urâ]ic\, nu-i
vor  b\, cu urechile parc\ [i mai
mari): `[i face temele `ntr-o camer\
mic\, numai bun\ pentru spatele ei
mic, pentru bra]ele ei mici, `n timp
ce la u[a camerei p\ze[te tat\l iubi-
tor, `ntors cu adev\ruri consacrate
din lumea oamenilor mari: casc\
gura, ]i le voi regurgita, m\ nânc\
aceste adev\ruri, c\ altfel nu cre[ti,
altfel mori, iar noi suntem ni[te
fiin ]e pentru care, draga mea, moar -
tea e câh! Prin Sebastian curgea mi-
la, duio[ia – o privire de c\]el aban-
donat i se amestecase `n sânge, ce
s\ mai!

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
de debut al lui Mihai Radu,
Sebastian, ceilal]i [i-un
câine, care va ap\rea `n
curând, `n colec]ia „Ego.
Proz\“ a Editurii Polirom.

Mihai Radu — Sebastian,
ceilal]i [i-un câine

AUTORUL
Mihai Radu are 36 de ani [i a
absolvit Facultatea de Filosofie
a Universit\]ii „Al.I. Cuza“ din
Ia[i. Este jurnalist la s\pt\mâ-
nalul „Ca]avencii“. ~n anul 2013
a publicat, `mpreun\ cu Simo-
na Tache, cartea Femeile vin de
pe Venus, b\rba]ii de la b\ut.

CARTEA

Sebastian este burlac, func]ionar la prim\rie,
scriitor aspirant [i poten]ial infractor. Gra]ie-
la e mam\, so]ie `n[elat\, prezentatoare TV [i
`ncearc\ o afacere `n agricultura eco. Vie]ile
celor doi se intersecteaz\ de mai multe ori, `n
cele mai nea[teptate moduri, dar `ntre ei nu

pare s\ se `nfiripe o rela]ie cu adev\rat se-
rioas\. El este prins `ntre problemele cu legea,
un tat\ singur [i moroc\nos, un c\]el bolnav
pe care nici m\car nu [i l-a dorit [i pornirea
aproape compulsiv\ de a analiza orice detaliu
din via]a lui, ajungând deseori la concluzii ab-
surde. Ea `[i `mparte cu greu timpul `ntre ca-
rier\ [i fiic\, `ncercând `n acela[i timp s\ uite

o c\snicie `n ruine, ceea ce se va dovedi foarte
dificil. Pove[tile lor, `mpreun\ cu cele ale p\ -
rin]ilor, ale prietenilor [i ale colegilor se reu-
nesc `n Sebastian, ceilal]i [i-un câine, o carte
despre temerile personale care trebuie s\ fie
dep\[ite, despre aspira]ii [i nereu[ite, despre
dragostea ne`mplinit\ [i via]a real\ ce nu se
potrive[te niciodat\ cu fanteziile tinere]ii.



Veronica D. Niculescu

Finalizat `n 1978, la un an dup\
moartea lui Nabokov, cu premiera
la Cannes `n acel an, filmul a fost
lansat pe DVD `n 2011, `ntr-o versi-
une restaurat\, iar din 2012 a intrat
`n cinematografele din unele ]\ri
occidentale. ~nainte, aceast\ pas\re
rar\ era distribuit\ numai cu co -
lec]iile Fassbinder, costisitoare,
greu accesibile.

Personajele str\lucesc

Romanul Disperare `l are ca per-
sonaj central pe Hermann, un emi-
grant rus stabilit la Berlin `mpre-
un\ cu so]ia sa, Lidia. Conduce o
fabric\ de ciocolat\. {i afacerile, [i
c\snicia au cam prins gust amar.
Fabrica e pe punctul de a da fali-
ment, iar frumoasa so]ie ̀ i este infi-
del\. Hermann `ntâlne[te, `ntr-o
c\l\torie de afaceri la Praga, un
vagabond care i se pare c\-i sea m\ -
n\ leit, Felix. Pune la cale un plan
teribil, cu scopul de a câ[tiga o
nou\ identitate [i a sc\pa de toate
grijile. 

~n filmul lui Fassbinder este
aceea[i Disperare, dar spus\ cu alte

mijloace. Personajele str\lucesc,
niciodat\ imagina]ia cititorului nu
s-a sim]it mai flatat\. Hermann, in-
terpretat de Dirk Bogarde, e ca rupt
din pagini [i e viu, `[i tr\ie[te via]a
pe ecran, este nebunul versatil, m\ -
ci nat, dominator, sclipitor el `n -
su[i, orb cu ceilal]i. Lidia (Andréa
Ferréol), minunat\ – senzual\,
vesel\, adorabil\, diafan\, gâscu -
li]a perfect\ a lui Hermann. Sau
p\s\ruica de ras\ a lui Ardalion,
v\rul pe care ea `l iube[te? Arda -
lion (Volker Spengler), pictorul leu.
{i, desigur, Felix (Klaus Löwitsch).

Labirintul de sticl\

Povestea de pe ecran se bucur\ de
ni[te imagini memorabile, este ]e -
su t\ `ntr-un labirint de geamuri [i
oglinzi absolut fermec\tor, insinu-
ant, iar textul este reconstruit ca s\
slujeasc\ filmul (adaptare de Tom
Stoppard). Monologurile lui Her-
mann sunt mutate `n discu]iile cu
diferi]ii lui interlocutori. Sigur, fil-
mul nu e text. Dac\ te a[tep]i s\ vezi,
pas cu pas, cartea, cu rânduri fa-
vorite – „semnat: Vrabie“, „Litera -
tura e Dragoste“, co[maruri cu câini
albi –, cu jocuri de cuvinte de neuitat

[i umorul nebun al lui Nabokov
din [i dintre rânduri, atunci, ei
bine, nu le vei primi pe toate. Vei
primi `ns\ aceea[i lume, aceea[i
poveste, transpus\ `n acest limbaj
artistic diferit. 

Disperarea lui Fassbinder vine
cu daruri. ~i vei vedea pe Hermann,
Lidia, Ardalion [i Felix `n carne [i
oase, la ei acas\, [i vei vedea `n
mintea lui Hermann, cel care „nu
va primi niciodat\ bilet de voie din
iad“ (Nabokov). Este filmul care te
face s\-]i iei adio de la teoriile ab-
surde cu filmul mereu mai slab
decât cartea. Filmul este pur [i sim-
plu altceva.

Fundalul istoric

Romanul Disperare a fost scris `n
1932, la Berlin. Filmul se deruleaz\
pe un fundal accentuat al ascensiu-
nii nazismului din anii ’30, dar care
pare ca de juc\rie, o caricatur\ stri-
dent\, `ns\ f\r\ mare importan]\.
Alegerea lui Fassbinder se explic\.
Nabokov a tradus cartea `n limba
englez\ `n 1936, cum spune `n Cu-
vântul `nainte de la edi]ia `n limba
englez\, tot `n Berlin, „unde alt\
monstruozitate `ncepuse s\ se re-
verse din megafoane“. 

Aceast\ monstruozitate sluje[te
bine [i ca suport pentru personali-
tatea stranie a lui Hermann, deloc
interesat de aceste chestiuni din ju-
rul lui, dar [i dac\ ne gândim la

ceea ce `nsu[i Nabokov spunea de-
spre Disperare, carte care „aseme-
nea celorlalte c\r]i ale mele, nu are
nici un comentariu social de f\cut,
nici un mesaj de adus `n din]i“.
Nabokov ironiza un „cronicar co-
munist (J.P. Sartre), care a dedicat
`n 1939 un articol remarcabil de
prost traducerii ̀ n limba francez\ a
Disper\rii“, Sartre scriind c\ „atât
autorul, cât [i personajul principal
sunt victime ale r\zboiului [i emi-
gra]iei“.

Primul Fassbinder 
`n englez\

Disperare este primul dintre cele
trei filme realizate de Fassbinder
`n englez\ [i primul f\cut dup\ un
scenariu scris de altcineva `n afar\
de el: Tom Stoppard. Pentru rolurile

principale i-a ales pe Dirk Bogarde
[i Andréa Ferréol, staruri cu renu -
me interna]ional. A fost cel mai
scump proiect al lui Fassbinder –
[ase milioane de m\rci.

De[i filmul a avut o primire de -
za m\gitoare la Cannes, `n prim\ -
vara lui 1978, Fassbinder `l consi -
dera printre cele mai bune ale sale.
A luat trei premii na]ionale `n Ger-
mania, `n 1978, pentru regie, cine-
matografie [i decor. 

Cât despre Dirk Bogarde, rolul
lui Hermann avea s\ fie considerat
una dintre cele mai conving\toare
interpret\ri din cariera lui. Fass-
binder a transformat protagonistul
din romanul lui Nabokov, dintr-un
om [iret [i probabil nebun, detesta-
bil, `ntr-un personaj cu probleme
existen]iale, `nnebunit mai cu sea -
m\ de for]e din exteriorul lui. 
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Pân\ de curând, a fost doar o not\ de subsol la pagina 11 din
cartea tradus\ [i publicat\ la noi `n 2009 [i o dorin]\. Acum,
am reu[it s\ `l v\d: Disperare, filmul dup\ romanul lui
Vladimir Nabokov, `n regia lui Rainer Werner Fassbinder. 

Dou\ romane ap\rute `n ultima
vreme [i semnate de prozatori
`nc\-tineri ambi]ioneaz\ [i reu[esc
s\ fac\, din interior, un portret ge-
neric al genera]iei „decre]eilor“. 

Primul, `n ordine cronologic\ [i
valoric\, este al lui Radu Pavel
Gheo [i se intituleaz\, atât de sem-
nificativ, Noapte bun\, copii!. Dar
al doilea, datorat unui autor profe-
sionist ca Dan Lungu [i cu un titlu
sub care se poate ascunde orice (~n
iad toate becurile sunt arse), m\
ajut\ mai mult `n tableta de fa]\.
C\ci ̀ n romanul lui Lungu argoul e
la el acas\: „~i ziceam V\ru fiindc\,
prost crescut cum era, mereu f\cea
`ntre noi faze na[pa, de c\cat [i noi
`i g\seam mereu aceea[i scuz\: v\
rog s\-l ierta]i, e v\rul nostru de la
]ar\, n-o s\ mai fac\ alt\ dat\, pro-
mitem. La ̀ nceput i-am spus V\rul-
de-la-]ar\, apoi, mai simplu, V\ru.

Cambuza lui era a-ntâia pentru
b\ute [i chefuri, dar nu era `ntot-
deauna liber\. Cum era b\iat de co-
mitet, profitau de el to]i ghior]anii
s\ vin\ cu pocnitorile lor pe-acolo,
la po[t\ sau solo, de la prietenarii
de la box, cu fe]ele lor ca ni[te bi-
doane turtite, [i pân\ la afafici
sl\b\nogi [i lungi ca fularul, cu
co[uri pe fa]\ câte hârtii `n veceu.
«Ce pana mea caut\ popând\ii
\[tia la tine?», `l `ntreba Paganel,
cu glanda suduind dup\ o cinzeac\,
defilând ̀ n fa]a sc\rii“. Cele mai ex-
presive pagini din carte, preluate
sau nu din B\ie]i de ga[c\, sunt ce-
le `n care ga[ca de adolescen]i
strânge rândurile, `ntr-o pivni]\ de
bloc sau `n „cambuza“ lui V\ru,
pentru a bea, a regula, a-[i inventa-
ria [i compara m\dularele din do-
tare – [i, mai ales, a tr\nc\ni ore
`ntregi. 

La Gheo, personajele care fac un
grup (mai restrâns) nu au atât un ar-
gou expresiv, cât un cod conspirativ.
Trei adolescen]i vor s\ fug\ peste
grani]\ `n Iugoslavia; vor fi prin[i [i
batjocori]i de gr\niceri; iar dup\
ni[te ani ei se vor re`ntâlni `n acea
Americ\ a tuturor posibilit\]ilor,
dar `n care vechiul lor cod nu mai
poate fi reg\sit. S-a pierdut o dat\
pentru totdeauna. ~n romanul lui
Lungu, se va pierde argoul. ~ntre
frag mentele de adolescen]\ coloc -
vial\ [i argotic\, date cu italice, [i, de
cealalt\ parte, secven]ele de maturi-
tate ale unuia dintre fo[tii „eroi“ se
casc\ o pr\pastie.

De ce se pierd oare codul [i ar-
goul de la pubertatea [i adolescen]a
din comunism – la individualitatea
amar\ din maturitatea democra -
]iei? Din chiar felul `n care `ntreb
se poate deduce r\spunsul; [i aceas-
ta nu fiindc\ `ntrebarea este reto-
ric\, dar `ntrucât parcursul, tra-
seul, traiectoria nu pot fi decât a[a. 

~n socialismul real, ceau[ist, li-
bertatea de argou era `n prim\ [i
ultim\ instan]\ una dintre liber -
t\]ile-substitut pentru cea socio-po-
litic\, anihilat\ [i eliminat\ de re-
gim. Poantele cretine [i ininteligibile

pentru cineva din afara g\[tii sunt
pe versantul cel\lalt fa]\ de bancuri-
le care, dimpotriv\, omogenizau [i
unificau popula]ia de cobai. Cercul
bancurilor era uria[. Cine nu putea
asculta [i ̀ n]elege un banc cu ameri-
canul, rusul [i românul? Dar cercul
argotic este unul, prin defi ni]ie, re-
dus; [i gândit astfel `ncât nici un ne-
avenit s\ nu poa t\ p\trunde. Avem
deci un argou al unei g\[ti, un alt ar-
gou al altei g\[ti, un argou de S\ -
l\jan, un argou de Militari, unul
moldovean, altul b\n\]ean... 

Jocul acesta se poate juca la infi-
nit [i d\ o variabil\ continu\ de spe-
cificare. La antipod se afl\ inamicul
majusculat simbolic, fie el Siste-
mul, Regimul sau mai localul Direc-
tor de [coal\ ori nesuferita Dirig\.
Nu te eliberezi realmente prin ar-
gou [i nu rezi[ti, cu el, ̀ mpotriva lui
Ceau[escu. Rezi[ti `ns\ argotic Au-
torit\]ii, `n forma `n care ]i-o repre-
zin]i. Limbajul argotic este, s-o re-
cunoa[tem, altfel decât limbajul de
lemn. Libertatea de argou e o liber-
tate-nechezol, dar mi[to.

Ea [i-a cam pierdut mizele dup\
1990, din motive pe care totu[i n-avem
a le regreta. Acum se poate spune –
[i s-a spus – totul. Nu mai exist\ nici

o barier\ [i nici o limit\. Cenzura, ta-
buurile, constrângerile, interdic]iile,
indica]iile pre]ioase sunt pentru
scrii torii foarte tineri, ca [i pentru ci-
titorii lor, nu amintiri dureroase, ca
pentru al]ii, ci fic]iuni sau file de isto-
rie literar\. Iat\ de ce, aparent para-
doxal, o anumit\ nostalgie se ob-
serv\ [i `n romanul lui Radu Pavel
Gheo, [i ̀ n cel al lui Dan Lungu. E re-
proiectarea unei adolescen]e fru-
moase, `ntr-o perioad\ nasoal\. {i e
reconstruirea acelei lumi `nchise `n
care experien]ele adolescen]ei f\ -
ceau corp cu un cod subversiv [i o li-
bertate argotic\. Astfel c\, `n ambele
romane, criza profund\ ]ine de ma-
turizarea personajelor centrale [i de
contextul unei libert\]i totale, postre-
volu]ionare. Orice fiind posibil pen-
tru oricine, personajul pare c\ nu
mai poate s\ fac\ nimic. Iar ga[ca lui
s-a destr\mat de la sine.

Când `i vedem pe puberii de azi
mirându-se foarte c\ le cerem un de-
taliu asupra diferen]elor dintre iPod
[i iPad sau c\ nu pricepem un lucru
atât de simplu precum Wii-Sports
realiz\m c\, dac\ pentru noi argoul
de bloc era totul, ei fac una cu jargo-
nul f\r\ frontiere. 

Noapte bun\, copii!

Libertatea de argou

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Disperare — de la Nabokov la Fassbinder



De la Omul elefant la Into the Wild, scrie „Slate“, filmele
bazate pe fapt divers, articole de pres\ sau biografii au exis-
tat dintotdeauna. De mai mul]i ani `ns\, par a se fi `nmul]it
campaniile de marketing care subliniaz\ acest aspect „real“
al produc]iilor cinematografice. „Toat\ lumea o face, dar tre-
buie s\ avem grij\ s\ nu abuz\m“, spune Michel Burstein,
[eful agen]iei de marketing Bossa Nova.

„Slate“ d\ exemplul filmului No Pain No Gain, de anul
trecut, drept o ilustrare perfect\ a acestui fenomen. Din pri-
mele minute spectatorii sunt anun]a]i c\ „aceasta este o po-
veste real\“ [i, mai târziu, ̀ n timpul filmului, din nou, c\ „este
`nc\ o poveste real\“. De asemenea, spectatorului ̀ i sunt pre-
zentate o serie de poze cu eroii reali ai pove[tii, o alt\ tehnic\
frecvent utilizat\ de produc\tori. Numai c\, spune „Slate“,
imaginea unuia dintre protagoni[tii „reali“, Paul Doyle, in-
terpretat `n film de Dwayne Johnson, este fals\. Omul care
apare `n ea este un actor.

„Slate“ merge mai departe [i realizeaz\ un top al filmelor
din ultima perioad\ (noiembrie 2012-2014), `n func]ie de cât
de aproapiate au fost acestea de evenimentele [i persoanele
reale pe care le recreeaz\ pe ecran. Astfel, cele mai „veridi-
ce“, ar fi, pe primele cinci pozi]ii: 12 ani de sclavie, Lincoln,
Behind the Candelabra, C\pitanul Phillips, Conjuring: De-
monii printre noi.

Dar aspectul cel mai interesant `n ce prive[te aceste „po-
ve[ti reale“ este faptul c\ majoritatea acestor filme au primit
numeroase premii la cele mai prestigioase festivaluri de ci-
nema. Este „povestea real\“ o „ma[in\ de Oscar“? Mai ales
anul acesta, Academia de Film American\ pare s\ fi fost de-
osebit de sensibil\ la aceste produc]ii: dou\ treimi din filme-
le selectate au fost „true stories“.

Este normal, crede David Roche, profesor de film de la
Universitatea Toulouse 2 – Le Mirail. Asta fiindc\ astfel de
subiecte „permit realizarea unor filme de Oscar: melodrame
care apas\ exact pârghiile care trebuie“. „Formele de cine-
ma ancorate `n realitate, a[a cum sunt filmele de r\zboi, bio-
grafiile, fac apel la no]iunea de eroism a omului obi[nuit,
foarte prezent\ `n cultura american\“, spune David Roche.
„Lincoln, de exemplu, este o `ntruchipare perfect\ a unui
self-made man, cel care pleac\ de la nimic pentru a ajunge
pre[edinte. Ideea este c\ toat\ lumea are `n sine poten]ial de
erou.“

Problemele apar atunci când „instrumentul-cheie al is -
p\[irii personajului principal“ este inventat de scenari[ti.
De exemplu, filmul Majordomul: cel mai important fir nara-
tiv al filmului este rela]ia furtunoas\ dintre Cecil Gains [i
fiul lui Louis, adept al grup\rii Panterelor Negre. Un fiu ca-
re n-a existat niciodat\. La fel, `n Dallas Buyers Club, perso-
najul jucat de Matthew McConaughey este un homofob care
`[i schimb\ opiniile dup\ ce `l `ntâlne[te pe transexualul
Rayon (jucat de Jared Leto). Rayon este un personaj fictiv,
iar `n via]a real\, spun cunoscu]ii, nici eroul jucat de McCo-
naughey nu era atât de pornit contra homosexualilor.

Un argument `n campaniile de marketing

Mai trebuie spus, aminte[te „Slate“, c\ „povestea bazat\ pe
fapte reale“ a fost un argument foarte important `n campa-
niile de marketing. ~n zilele noastre, a spune c\ un film are
la baz\ o poveste real\ nu e suficient. „De exemplu, Texas
Chainsaw Massacre este o poveste complet inventat\, dar fi-
indc\ la data premierei, ̀ n 1974, a fost vândut\ drept o poves-
te real\, spectatorii au crezut asta. Ast\zi, publicul nu se mai
las\ `n[elat atât de u[or“, spune David Roche. 

De aceea, unele filme „pariaz\ pe cartea cinstei“, precum
American Hustle care, ̀ nc\ de la ̀ nceput, avertizeaz\ specta-
torii: „unele dintre aceste fapte s-au petrecut `n realitate“.
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Ce au `n comun filme precum 12 ani 
de sclavie, Lupul de pe Wall Street sau 
Dallas Buyers Club? Se prezint\ drept 
„bazate pe fapte reale“.

Filmele „bazate pe fapte reale“ —
o mod\ care te calific\ la Oscar

O adaptare a unei c\r]i a triumfat `n
acest an la ceremonia de decernare a
premiilor Oscar: filmul 12 ani de scla-
vie, realizat de Steve McQueen. Un film
bazat pe autobiografia personajului
principal, Solomon Northup, scris\ la
jum\tatea secolului al XIX-lea, care
descrie odiseea crud\ a acestui negru
liber din statele din Nord, ajuns s\ fie
vândut ca sclav `n Sud.

O alt\ adaptare, nominalizat\ la Os-
car, s-a clasat printre marii perdan]i:
Lupul de pe Wall Street, un film reali-
zat dup\ cartea personajului principal,
Jordan Belfort.

A treia adaptare din acest an de la
Oscar a fost, evident, Marele Gatsby,
numai c\ adaptarea romanului lui 

F. Scott Fitzgerald, realizat\ de Baz 
Luhrman, a plecat acas\ numai cu sta-
tuetele pentru cele mai bune decoruri
[i cele mai bune costume.

~n 86 de ani de existen]\, Oscarurile
au recompensat zeci de adapt\ri ale
unor opere literare, iar multe dintre
acestea sunt capodopere. Site-ul My-
Boox a realizat o list\ cu cele mai bune
„adapt\ri de Oscar“:

1. West Side Story (foto), de Jerome
Robbins [i Robert Wise (1961) – adap -
tare liber\ a piesei de teatru Romeo [i
Julieta a lui Shakespeare.

2. Lista lui Schindler, de Steven Spiel -
berg (1993) – dup\ romanul omonim al
lui Thomas Keneally.

3. Departe de Africa, de Sydney Pollack

(1985) – dup\ romanul autobiografic al
lui Karen Blixen, Ferma african\.

4. Rebecca, de Alfred Hitchcock
(1940) – dup\ romanul lui Daphne du
Maurier. 

5. Pe aripile vântului, de Victor Fle -
ming (1939) – dup\ Margaret Mitchell.

6. Midnight Cowboy, de John Schle -
singer (1969) – bazat pe un roman de
James Leo Herlihy.

7. Zbor deasupra unui cuib de cuci,
de Miloš Forman (1975) – dup\ Ken Ke-
sey.

8. Filiera francez\, de William Fried -
kin (1971) – adaptare a unui roman de
Robin Moore.

9. Podul de pe râul Kwaï de David
Lean (1957) – dup\ romanul lui Pierre
Boulle.

10. Casablanca de Michael Curtiz
(1942) – adaptare a piesei de teatru
Everybody Comes to Rick’s de Murray
Burnett [i Joan Alison.

Adapt\ri de Oscar 
pe care trebuie s\ le vezi
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~n vreme ce Ucraina se poate con-
frunta cu o interven]ie a for]elor
ruse, arti[tii `ncep s\ `[i dea cu
p\rerea. Emir Kusturica se declar\
de partea pre[edintelui Vladimir
Putin. „Din p\cate, Ucraina merge
pe accea[i cale ca Iugoslavia cu ani
`n urm\. V\d acela[i tip de catas-
trof\ `n ambele ]\ri“, a declarat ar-
tistul sârb agen]iei Itar-Tass. 

~n perioada r\zboiului din fosta
Iugoslavie, `ntre 1991 [i 1995, Kus-
turica a fost un partizan al ac]iuni-
lor lui Slobodan Milosevici, fostul
pre[edinte al Serbiei, judecat pen-
tru crime de r\zboi [i genocid la
Tribunalul Penal Interna]ional de
la Haga [i decedat `n 2006, `nainte
de finalizarea procesului.

Fervent socialist radical, opo -
zant s\lbatic al independen]ei re-
giunii Kosovo, regizorul lui Under-
ground r\mâne fidel liniei sale po-
litice, cu riscul de a [oca, apreciaz\
„Le Figaro“. ~n trecut, el a mai
sus]inut conduc\tori de state con-
testa]i de democra]iile occidentale
cum ar fi autoritarul pre[edinte

bielorus Aldexandr Luka[enko. ~n
mai 1995, Emir Kusturica declara
`n paginile ziarului „Le Figaro“ c\
„singura eroare a lui Milosevici a
fost s\ cread\ c\ sârbii erau 250 de
milioane [i c\ nu a avut dou\ bom-
be atomice `n buzunar“.

Putem reg\si aceast\ orientare
antina]ionalist\ ̀ n filmografia unui
artist care ap\r\ un cinema alter-
nativ [i anticomercial, apreciaz\

ziarul francez. Astfel, `n Via]a e un
miracol (2004), el ilustreaz\ conflic-
tul dintre sârbi [i bosnieci prezen-
tând via]a unui sârb fug\rit din te-
ritoriul bosniac. 

Aflat `n prezent `n turneu `n Ru-
sia cu forma]ia sa, The No Smoking
Orchestra, Emir Kusturica a anun -
]at c\ inten]ioneaz\ s\ organizeze
concerte `n Ucraina pentru a sus -
]ine popula]ia rusofon\.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
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Cineastul sârb crede c\ „Rusia trebuie s\ `i apere pe ru[ii care tr\iesc `n Ucraina“. 
O p\rere tran[ant\ `n linia lu\rilor lui de pozi]ie controversate din timpul
conflictului din fosta Iugoslavie, `n anii ‘90, scrie „Le Figaro“.

Kusturica `i ]ine
partea lui Putin

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

NASA ajut\ scriitorii SF
Agen]ia spa]ial\ american\
a lansat un nou program de
colaborare cu scriitorii de li-
teratur\ science fiction prin -
tr-un parteneriat cu Tor, o
editur\ specializat\ `n lite-
ratura de gen.

Proiectul se nume[te „NA-
SA inspired Works of fic-
tion“ (Opere de fic]iune in-
spirate de NASA) [i deschide „perspective inedite autorilor de SF
ale c\ror opere sunt deseori departe de realitatea [tiin]ific\“. Prin
acest program, NASA autorizeaz\ autorii s\ contacteze savan]ii
care lucreaz\ la agen]ie pentru a cere consultan]\ acestora. Este, ̀ n
opinia multor comentatori, o modalitate gratuit\ prin care
Agen]ia Spa]ial\ American\ `[i asigur\ u[or o bun\ imagine. Este
dat exemplu William Forchsten, unul dintre primii autori care au
participat la acest program [i care a publicat Pillar of the Sky, un
roman care s-a bucurat de succes, dar `n care mul]i au v\zut [i o
propagand\ ascuns\ `n beneficiul NASA.

Bret Easton Ellis
se intereseaz\ de
Charles Manson
Scriitorul [i scenaristul american colaboreaz\ cu mu-
zicianul [i regizorul Rob Zombie la proiectul unei se-
rii TV consacrate crimelor comise `n august 1969 de
c\tre Charles Manson [i „Familia“ sa.

Povestea lui Manson va fi transformat\ `ntr-o mi-
niserie pentru Fox [i va fi regizat\ de Zombie dup\
scenariul lui Ellis. Ea va prezenta evenimentele din
1969 din mai multe puncte de vedere, detaliind etape-
le care au dus la aceast\ serie de evenimente, precum
[i tragicele lor consecin]e. „Sunt obsedat de istoria
bolnav\ [i tenebroas\ a lui Manson ̀ nc\ din copil\rie.
Am profitat de ocazie pentru a m\ implica `n acest
proiect incredibil“, a declarat Rob Zombie pentru re-
vista „Variety“. Secta lui Charles Manson, botezat\

„Familia“, a
comis o serie
de crime sân-
geroase `n au-
gust 1969, una
dintre victime
fiind actri]a
Sharon Tate,
so]ia lui Ro-
man Polanski. 

Stieg Larsson a
anchetat moartea
lui Olof Palme
Autorul trilogiei Millenium,
Stieg Larsson, a anchetat
asasinarea primului ministru
suedez, a dezv\luit cotidianul
„Svenska Dagbladet“, cu trei
zile `naintea anivers\rii mor -
]ii lui Palme. 

Olof Palme a fost asasinat
pe 28 februarie 1986, iar Lars-
son, care lucra ca ziarist, s-a
interesat imediat de afacere. „Moartea lui devenise
o prioritate `n agenda lui Stieg“, a declarat Eva
Gabrielsson, fosta iubit\ a scriitorului. Ea a explicat
c\ Larssen s-a interesat `ndeaproape de grupele de
extrema dreapt\ care ar fi putut avea o leg\tur\ cu
moartea prim-ministrului social-democrat. Cer-
cet\rile lui au dus la un fost militar suedez, Bertil
Wendin, care, se pare, lucrase pentru poli]ia sud-
african\ `n anii ’70 [i fusese implicat `n asasinarea
unui prieten al lui Palme, `n 1982.

~n timpul mandatului s\u, Olof Palme a exprimat
numeroase critici la adresa regimului de Apartheid,
fiind detestat de conservatorii din Suedia [i
str\in\tate pentru opiniile lui anticolonialiste.
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Comuna Icsule[ti nu exist\.
Sau exist\ printre sute de alte co-
mune din ]ara asta. Am inventat-o
eu pentru acest articol. Cinci mii
treisute pai[pe suflete, femei, b\r -
ba]i, copchii, mo[negi [i babe. Am
zis c\ dac\ tot o inventez, s\ o fac
mare. {i, ca s\ fie credibil, i-am pus
un primar ho] (a se citi descurc\ -

re]) [i un pop\ curvar. Bonus, un
parc inutil, f\cut cu fonduri euro-
pene [i o [coal\ d\r\p\ nat\ `n care
doi profesori [i o `nv\]\toare se
chi nuie s\ bage litere [i cifre ̀ n ]es-
tele unor copii total dezinteresa]i.

Prim\ria comunei Icsule[ti este
aproape falimentar\, de parc\
principiile generale ale contabi-
lit\]ii au fost abolite [i orice mi[ca-
re de bani este direc]ionat\ irever-
sibil spre buzunarul primarului.
Resursa uman\ este preponderent
feminin\. Paisprezece angajate
nepl\tite care sparg tone de bom-
boane la jocul Candy Crush, asta
pân\ când Romtelecom le va t\ia
linia de internet. Atunci probabil

se vor apuca de spart nuci pentru
cozonacii de Pa[te.

Nu e greu s\ fii primar `ntr-o
prim\rie de femei. Important e s\ le
vorbe[ti frumos [i s\ le faci compli-
mente. Eventual s\ dai impresia c\
e[ti con[tient de importan]a zilei de
opt martie. Adic\ s\ nu le aduci
flori, dar s\ le zici c\ dac\ ai fi avut
bani, le-ai fi adus. C\, pân\ la urm\,
inten]ia e cea care conteaz\.

Fetele sunt de comitet, adic\
unite. De ziua femeii fiecare aduce
ce poate [i ̀ ncing o cuconad\ stra[ -
nic\. Chiftele, ca[, salam de var\,
toate stau cumin]i pe masa secre-
tarei [i a[teapt\ s\ fie molf\ ite pe
ritmurile celui mai recent album
al lui Ion Suruceanu. Apoi se `n -
cinge hora. Ba, de ce nu, hai s\ fie
[i un Meneaito, c\ [tiu c\ v\ place
imaginea cu ]â]ele care se zbat pe
vertical\. Parc\ totu[i ceva lip -
se[te. Doamnele astea au nevoie de

pu]in\ adrenalin\. Mai `n glum\,
mai `n serios, secretara arunc\
pastila: ar merge ni[te striptease
masculin... O, da! Vrem, vrem! S\
vin\ ni[te domni frumo[i [i sexy,
s\ ne arate mandravela! O s\ fa-
cem chet\ [i o s\-i pl\tim!  

S-a strâns fabuloasa sum\ de 12
lei. Lipseau doar vedetele zilei.
Avem nevoie de doi b\rba]i puter-
nici [i senzuali, c\rora s\ li se par\
c\ doi[pe lei sunt bani. Dup\ lungi
deliber\ri s-a hot\rât c\ cei mai `n
m\sur\ pentru asta sunt Ion [i
Viorel, groparii.

Nu po]i s\ o refuzi pe doamna
secretar\ tocmai de opt martie.
Cei doi s-au prezentat direct din
câmpul muncii, s-au sp\lat la ci[ -
meaua din curte [i s-au dezbr\cat
la curul gol pe acordurile melodiei
Ce sear\ minunat\. Pu]in stinghe-
rit, Ion `ncerca s\ se scuze la fieca-
re trei minute: e de la apa rece. 

Only Lovers Left Alive (care `n s\li-
le de la noi a intrat cu titlul ~n -
dr\gosti]ii mor ultimii) e, `ntâi de
toate, un love story  – sau a[a pare
s\ fie, c\ci filmul nu prea are su-
biect [i nici predicat. Dar are dou\
personaje care ̀ ]i r\mân ̀ n minte [i
care fac figur\ de eroi civilizatori

blaza]i [i izola]i de restul lumii
(cum ar trebui s\ se simt\ orice cu-
plu autentic). Adam [i Eve (Tilda
Swinton) s-au luat ̀ n 1868, afl\m din
fotografia pe care Eve o prive[te cu
nostalgie, r\sturnat\ `n patul ei cu
baldachin din Tanger pentru c\ cei
doi so]i, ca doi oameni moderni, se
iubesc, dar nu stau `mpreun\. Pen-
tru c\ Adam e `n depresie [i suge-
reaz\ c\ s-ar putea sinucide (la Jar-
musch orice e posibil, chiar [i un
vampir care moare), Eve se d\ pes-
te cap s\ ajung\ cât mai repede la el
`n Detroit, de[i trebuie s\ schimbe
câteva avioane [i s\ circule numai
noaptea. Povestea `nregistreaz\ di-
verse detalii mari [i mici despre
cum `[i petrec cei doi timpul liber,
dar ̀ n curând ei vor fi izola]i tot mai
mult `n propria existen]\ pentru c\
se v\d implica]i `ntr-un caz de
„crim\“ ([i ei, ca ni[te vampiri mo-
derni, nu beau sângele direct de la
surs\, ci gata `mbuteliat). 

Exist\ ceva seduc\tor [i ceva iro-
nic `n aerul superior al acestor eroi
civilizatori care au ajuns s\ se plic-
tiseasc\ de condi]ia lor, mai ales c\-[i
v\d resursele disp\rând. Dar e [i ce-
va profund snob `n postura corpu-
lui, o rigiditate care `i face de multe
ori s\ par\ c\ stau la pozat, siguri c\
toat\ lumea o s\ le copieze stilul.
Neexistând nici prea mult\ ac]iune,
imobilismul lor trendy se transmite
filmului, care devine, ca `n bancul
respectiv, „ceva care merge unde-
va“. Dar e impropriu spus atâta vre-
me cât eroii [ed, f\r\ ca prin asta s\
[i cugete.

Personajul lui Liam
Neeson [tie unde 
se duce

Se duce la Londra, zburând de la
New York pe o curs\ de a c\rei se-
curitate e responsabil. Neeson `l in-
terpreteaz\ pe Bill Marks, un ofi]er
de zbor al c\rui trecut nefericit e re-
velat la final, dar sugerat de la bun
`nceput, când eroul ia un gât de
whisky `nainte de a se sui `n avion.
Cu toat\ aceast\ lips\ de delicate]e,
filmul regizat de spaniolul Jaume
Collet-Serra reu[e[te s\ te ]in\ cu-
rios `n special pentru c\ favori-
zeaz\ suspansul (chiar dac\ ̀ n defa-
voarea secven]elor de ac]iune). 

Obiectul cel mai important al
filmului e telefonul mobil al lui
Marks, care `ncepe s\ gângureas -
c\ la pu]in timp dup\ decolare,
sms-urile anun]ând prezen]a la bord
a cuiva care amenin]\ s\ ucid\ un
pasager la fiecare 20 de minute. 

Fire[te, spectatorul intr\ `n priz\
odat\ cu eroul [i va c\uta [i el cu
privirea, `n cadrele largi, cele mai
suspecte figuri [i gesturi de la Bu-
siness [i Economy. Pe asta mi-
zeaz\ [i regizorul care, la fel ca te-
roristul ascuns, trebuie s\ fie cu
un pas `naintea publicului, in-
tuind [i dejucându-i presupuneri-
le. ~n ciuda câtorva detalii care nu
prea stau `n picioare, filmul e ok
pe feuda lui [i nu cred c\ cineva ca-
re intr\ la el cu g\letu[a de pop-
corn [i chitit s\ se relaxeze va ie[i
dezumflat. Un atu `n plus sunt in-
terpret\rile – mai ales Liam Ne-
eson, dar [i Julianne Moore sau
Michelle Dockery (interpreta pre -
]ioasei Mary Crawley din serialul
Downton Abbey e ideal\ `n rol de
stewardes\ britanic\). Personajele
lui Neeson [i Julianne Moore pun
de un mic flirt la `n\l]ime, dar ac-
torii `[i paseaz\ bine mingea f\ -
cându-te s\ ignori liniile de fug\. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Mitul vampirului `l bântuie
[i pe Jim Jarmusch care, `n
cel mai recent film al s\u
(pentru care a luptat câ]iva
ani s\ ob]in\ finan]are),
face din vampirul Adam un
alter ego. Chiar dac\ nu are
frizura punk a cineastului, ci
plete sumbre de rocker,
Tom Hiddleston incarneaz\
un personaj destul de str\ -
veziu cât s\-l vezi prin el pe
demiurg sc\rpinân du-se `n
ureche. A v\zut destule la
via]a lui, `nc\ e pasionat de
muzic\ [i are cohorte de
fani care, de fapt, `l cam
plictisesc pentru c\ `i
picheteaz\ intrarea `n cas\,
f\cându-l s\ se simt\ sub
asediu (plus c\, oricum, ca
vampir nu poate ie[i din
cas\ decât noaptea).

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Vampiri care [ed 
[i terori[ti care zboar\Dup\

Am avut un prieten al c\rui num\r
de telefon l-am p\strat `nc\ vreo trei
ani dup\ ce-a murit, era primul `n
list\, la litera a, [i mi s-a ̀ ntâmplat de
câteva ori s\-l sun din gre [eal\. Mi-a
r\spuns mama lui. Am [tiut o fat\ ca-
re, dup\ ce-a murit, a primit pe pagi-
na ei de Facebook condolean]e, p\ -
reri de r\u, semne de exclamare, „de
ce“-uri etc. ~nainte era mai simplu,
câteva scrisori, poate câteva c\r]i
po[tale trimise din vacan]e, mici ca-
douri, fotografii, iar restul r\mânea
`n minte [i, eventual, `n inim\, nu `n
mail, twitter, instagram, facebook,
blog etc. Ce se `ntâmpl\ cu noi dup\
ce nu mai suntem, dar r\mânem pe
net? Ce se `ntâmpl\ cu parolele [i po-
zele noastre de profil? Ar trebui s\ l\ -
s\m `n testament prietenilor de `n -
credere conturile noastre, pe care s\
le [tearg\ cu prima ocazie, `nainte ca
du[manii s\ angajeze un hacker [i s\
pun\ mâna pe toate mailurile com-
promi]\toare? ~n timp ce m\ gân-
deam la toate astea, am dat peste
dou\ proze scurte extraordinare. De
prima am auzit `ntr-un interviu din
„The Believer“, un dialog, de fapt,
`ntre Ryan Bartlemay [i Philip Sey-
mour Hoffman (citit a doua zi dup\
ce-a murit Hoffman): „Sea Oak“, de
George Saunders. Din fericire, se
g\se[te pe net `n „The Barcelona
Review“ (http://www.barcelonare-
view.com/20/e_gs.htm) [i v-o reco-
mand cu ardoare, e genul de proz\ ca-
re d\ clas\ de o mie de mile felului `n
care se scrie, ̀ n general, literatur\ pe
la noi. Nu v\ spun mai multe, doar c\
la un moment dat unul dintre perso-
naje se `ntoarce din mor]i. Adic\ nu
se `ntoarce, ci, de fapt, `nc\ n-a murit
de tot, a[a c\ revine ̀ n casa unde stau
nepoatele [i nepotul [i face armat\ cu
ei (s\-[i schimbe vie]ile, s\ n-o mai
ard\ aiurea, s\ se trezeasc\ odat\),
dup\ care poate `n sfâr[it s\ se duc\
`napoi `n cimitir. La câteva zile dup\
proza lui Saunders, `mi beam ca-
feaua la Starbucks, când a venit la
mine un domn care vindea c\r]i.
C\r]i vechi, Pu[kin ̀ n francez\, Sufle-
te moarte [i, printre ele, Sfâr[itul
serb\rii, de Graham Greene. Am des-
chis din prima la p. 21, proza „Dova-
da concret\“, `n care un domn [i mai
b\trân ]ine un discurs la un eveni-
ment al Asocia]iei locale de psihia-
trie. Se clatin\, are vocea obosit\, vor-
be[te despre „spiritul nemuritor“,
[ocheaz\ audien]a. La un moment
dat, cineva strig\: „Evacueaz\ sala!
Omul e mort, cred, de o s\pt\mân\!“. 
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