
ANUL X » NR. 437 » 12 – 18 aprilie 2014 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA   »   APARE SÂMB|TA   »   WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.RO

1,5
LE I

„Copil\ria
p\rin]ilor no[tri“
recreat\ de
liceeni

Ioan Stoleru

Vernisajul expozi]iei „Copil\ ria
p\rin]ilor no[tri“ de duminic\, 6
aprilie, a atras ̀ n primele ore pes-
te 300 de vizitatori la Bojdeuca
„Ion Creang\“ din Ia[i. Expo zi -
]ia-experiment reconstituie lumea
[i via]a cotidian\ a oamenilor `n
comunism prin obiectele tipice
perioadei: costumul de pionier,
usc\torul de p\r Diana, sifonul,
sticla de lapte, discurile de vinil
Electrecord cu Gic\ Petrescu [i
Compact, pick-up-ul sau rachete-
le de tenis Reghin. 
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AVANPREMIER|

Timpuri noi

Interviu cu Mihai Radu despre romanul s\u de debut, Sebastian, ceilal]i [i-un câine

„Cam toate personajele
din roman ar vrea s\ ia 
o pauz\ din propria via]\“

Citi]i un interviu realizat de R\zvan Chiru]\ [i o relatare de la lansarea romanului la Ia[i 
semnat\ de Ioan Stoleru `n » paginile 8-9 [i 13

Radu Mare[ –
Sindromul
Robinson
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul de nuvele Sindromul Ro-
binson de Radu Mare[, care va
ap\rea la Editura Polirom.

» pag. 12

Romanul de debut al lui Mihai Radu, Sebastian, ceilal]i [i-un câine, nu te prinde de la
primele pagini. Personajului principal, un fost jurnalist care a renun]at la pres\ pentru 
o carier\ de func]ionar public, nu i se `ntâmpl\ la `nceput nimic deosebit. Dar tocmai 
asta e esen]a c\r]ii, aici e savoarea ei: o poveste despre oameni obi[nui]i care se chinuie
s\ supravie]uiasc\ `ntr-o societate care-i apas\ [i care nu le rezerv\ nici un viitor. 

Next level
Daniel Cristea-Enache

S\ scrii despre Alex. Leo {erban,
disp\rut, pare un nonsens publicis-
tic. Cum se poate ca un om atât de
viu, deodat\, s\ nu mai fie? Cum
este posibil ca un asemenea perso -
naj inclasabil [i inclasificabil s\
dispar\ din filmul pe care-l vedem?
Recitind `ns\ pagini din Dietetica
lui Robinson, dimpreun\ cu textul
cronicii mele din „Idei `n dialog“,
realizez c\ Alex. Leo {erban [i-a
calculat inclusiv ie[irea din scen\.

» pag. 13

A fost sau 
n-a fost fault?...

Iulia Blaga

E posibil ca titulatura de „film ex-
perimental“ s\ `i sperie pe micro -
bi[tii care ar dori s\ vad\ Al doilea
joc, de Corneliu Porumboiu, care a
intrat din 4 aprilie `n Bucu re[ti.
Ace[tia ar trebui s\ [tie mai de-
grab\ c\ filmul este „un documen-
tar personal“.

» pag. 2
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Iulia Blaga

Dup\ cum probabil [ti]i, `n noul
s\u film Corneliu Porumboiu pune
pentru prima oar\ dou\ iubiri `n
acela[i cadru – fotbalul [i filmul.
Sunt chiar trei, dac\ `l includem [i
pe tat\l s\u, Adrian Porumboiu.
Obiectul muncii e derby-ul Dina-
mo-Steaua disputat la `nceputul lui
decembrie 1988 [i arbitrat de
Adrian Porumboiu. A fost un meci
dificil, care viitorului cineast (pe
atunci ̀ n vârst\ de 13 ani) i-a r\mas
`n memorie datorit\ ninsorii care
s-a pornit cu câteva ore `nainte [i
care a redus vizibilitatea astfel
`ncât `n repriza a doua nu se mai
vedeau nici mingea, nici marcajele
de pe teren. ~n mod bizar, Corneliu
a asociat amintirea acestui meci,
dificil [i pentru miza lui politic\ –
se b\teau Securitatea cu Armata –,
cu un telefon anonim primit prin
1984. O voce i-a spus atunci c\, dac\
mai continu\ s\ arbitreze, tat\l lui
se va `ntoarce acas\ `n sicriu. ~n 3
decembrie 1988, fiul avea [i mai
multe motive s\ stea cu inima cât
un purice. 

Fascinat de felul cum lucreaz\
memoria, Corneliu Porumboiu a
pornit s\ realizeze acest film pre-
sim]ind ni[te lucruri, dar f\r\ s\
[tie prea bine ce dorea s\ fac\ [i un-
de voia s\ ajung\. „Din meciul
acesta n-am `n]eles nimic, pentru
c\ ningea [i abia vedeam mingea.
Rev\zându-l dup\ atâ]ia ani, am
avut un sentiment straniu, greu de
definit“, poveste[te cineastul `n ca-
ietul de pres\ al filmului. Era mai
mult o senza]ie, legat\ `n principal
de ninsoare. Acum un an [i ceva a
rev\zut cinci minute cu sfâr[itul
meciului la emisiunea „Replay“ de
la TVR. A  f\cut rost de DVD-ul cu
`nregistrarea [i anul trecut, când s-a
dus la Vaslui, de Pa[ti, a `nceput s\
se uite la meci `mpreun\ cu tat\l
s\u. DVD player-ul nu avea buton
de pauz\, iar reportofonul se tot
oprea – acestea au fost piedicile teh-
nice care pân\ la urm\ au ajutat
proiectul pentru c\ discu]ia a par-
curs [i ea mai multe faze – de la ex-
primarea „ca la televizor“ a tat\lui
pân\ la momentul când, absorbi]i
cu totul de joc, tat\l [i fiul uit\ s\ mai
comenteze [i devin ni[te spectatori,

ca [i noi. „Au fost momente când,
absorbit de meci, m\ trezeam spu-
nându-mi: «Ar trebui s\-l mai `n -
treb ceva»“, a povestit cineastul
pentru HotNews.ro. ~n interviul
acordat Gabrielei Filippi [i lui An-
drei Rus [i publicat `n caietul de
pres\ al filmului, Corneliu Porum-
boiu explic\: „~n prima ̀ nregistrare
tata intrase `ntr-un soi de discurs
de televiziune, adoptând o atitudi-
ne cumva neutr\. R\spunsurile lui
erau exterioare, fiind un tip obi[ -
nuit cu interviurile TV [i cu came-
rele de filmat. A[a c\ pân\ la urm\
a fost bine c\ am fost nevoi]i s\
`ntrerupem discu]ia de mai multe
ori, pentru c\ asta cred c\ l-a f\cut
s\ renun]e la raportarea mecanic\
fa]\ de meci. ~n a doua parte a dis-
cu]iei se r\resc `ntreb\rile [i, im-
plicit, [i dialogul, pentru c\ intr\m
[i noi `n meci. {i, de[i am pierdut
din `nregistrare lucruri care mi-ar
fi pl\cut s\ r\mân\, am considerat
c\ `mbinarea `ntre imagine [i dis-
cu]ia noastr\ func]ioneaz\ [i ca un
document al `ntâlnirii dintre mine
[i tat\l meu, [i c\ nu are rost s\
`ncerc s\-i confer `n mod artificial
alte semnifica]ii. Dac\ a[ fi ad\ugat
inserturi care s\ explice anumite
date din discu]ie care pot fi dezo-
rientante pentru spectatorii ce nu
cunosc parcursul carierei lui, sau
dac\ a[ fi re`nregistrat p\r]ile de
discu]ie pierdute, a[ fi riscat s\ pierd
prospe]imea momentului dintre
noi. Ar fi ie[it un alt tip de film, cu
un alt tip de emo]ie, sau chiar f\r\
emo]ie“.

Un meci-madlen\

Surpriza spectatorului e s\ consta-
te c\ [i el ajunge s\ resimt\ la un
moment dat emo]ie, meciul respec-
tiv func]ionând ca o madlen\. Dac\
Porumboiu leag\ ̀ n interviuri ima -
ginile cu spectatorii gri din tribu-
ne, zgribuli]i sub umbrele, de ima -
ginile cu cet\]eni stând la coad\ la
pâine sau adu[i s\ `l aplaude pe
Ceau[escu, imagini pe care le-a
v\zut `n filmul-eseu al lui Andrei
Ujic\ Autobiografia lui Nicolae
Ceau[escu, el vrea s\ sugereze prin
asta [i c\ ambele proiecte investi-
gheaz\ for]a manipulatoare a ima -
ginii `n paralel cu cea evocatoare,
de document. Dac\ ne e u[or s\ ne
imagin\m trecutul din perioada co-
munist\ ̀ n alb-negru, pentru c\ a[a
vedeam lumea la televizor, compa-
ra]ia cu felul `n care se filmeaz\ un
meci de fotbal `n ziua de azi trimite
`n zone `n care unii dintre noi (ca
ne-microbi[ti) nu ne-am aventurat
niciodat\. „Fotbalul e cel mai popu-
lar sport, iar cinemaul e o cultur\
de mas\. Cred c\ tot timpul s-au in-
fluen]at. S\ ne uit\m, de pild\, la
cum e filmat acum un meci de fot-
bal. Se filmeaz\ `n zona star sys-
tem-ului. Vezi foarte mult juc\torii,
sudoarea, sunt foarte multe prim-
planuri. Real, se vede cam 70%
dintr-un meci sau chiar mai pu]in.
Pe urm\ sunt relu\rile – tot ai ac-
ces prin televizor la un anumit soi
de manipulare“, a spus cineastul
pentru HotNews.ro.

„Dac\ `nainte de 1989 putem
vorbi de cenzur\ deoarece camera
de filmat era `n a[a fel plasat\ la 

meciuri `ncât rareori existau prim-
planuri ale juc\torilor [i nu erau
surprinse conflictele dintre ei, [i azi
exist\ un fel restrictiv de a reda me-
ciurile de fotbal, chiar dac\ foarte
diferit. Privirea pe care o are acum
camera de filmat la meciuri e atât de
precis\, `ntr-o tradi]ie americ\neas -
c\ de a stoarce emo]ii prin prim-pla-
nuri [i relu\ri, ̀ ncât experien]a de a
viziona meciul `n fa]a televizorului
aproape c\ nu mai are nici o leg\ -
tur\ cu aceea de a-l tr\i pe viu, pe
stadion. Rev\zând meciul arbitrat
de tata, m-am `ntrebat dac\ aceast\
manier\ de a filma, cu care am cres-
cut, nu e chiar cea care mi-a format
indirect modul de a m\ raporta la ci-
nema“, completeaz\ Corneliu Po-
rumboiu `n interviul publicat `n ca-
ietul de pres\ al filmului. 

Dup\ ce a avut premiera mon-
dial\ `n cadrul sec]iunii Forum a
Festivalului de Film de la Berlin,
Al doilea joc e pe cale s\ fie vândut
`n Fran]a [i Germania (aici va fi
preluat de un distribuitor care ̀ l va
ar\ta publicului din Germania,
Austria [i Elve]ia). De[i glume[te
spunând c\ de-acum `nainte ar pu-
tea face o serie cu acela[i meci co-
mentat succesiv de el `mpreun\ cu
ceilal]i membri ai familiei, Corne-
liu Porumboiu admite c\ acest eseu
fotbalistico-filosofic ar putea `nche-
ia o etap\ `n filmografia sa. El se
concentreaz\ acum pe un nou pro-
iect, un film de fic]iune despre trei
tipi care pornesc `n c\utarea unei
comori. Nu, nu o caut\ la Vaslui, ci
undeva `n sud, de[i va reveni la
umorul din A fost sau n-a fost?.
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CORNELIU PORUMBOIU, AL DOILEA JOC

A fost sau n-a fost fault?...
E posibil ca titulatura de „film experimental“ s\ `i
sperie pe microbi[tii care ar dori s\ vad\ Al doilea joc,
de Corneliu Porumboiu, care a intrat din 4 aprilie `n
Bucure[ti. Ace[tia ar trebui s\ [tie mai degrab\ c\
filmul este „un documentar personal“. Cele dou\
variante sunt oferite de caietul de pres\ al filmului, iar
`nsu[i autorul a f\cut o glum\ la proiec]ia de pres\,
spunându-le jurnali[tilor din Sala „Elvira Popescu“ a
Institutului Francez din Bucure[ti: „Sper s\ v\ plac\
filmul sau s\ v\ plac\ meciul“. Când l-am `ntrebat
ulterior de ce a f\cut aceast\ disjunc]ie, cineastul a
spus c\ n-a fost ceva premeditat [i c\, oricum, pentru
el Al doilea joc este un singur „obiect“.
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„Copil\ria p\rin]ilor
no[tri“ recreat\ de liceeni

Ioan Stoleru

„A[a ceva am purtat la canal“,
spune unul dintre vizitatori ar\ -
tând spre o casc\ neagr\ de metal,
atârnat\ de un perete al\turi de o
masc\ de gaze. E 11 diminea]a [i oa-
meni de toate vârstele deja se
`nghesuie `n camerele cl\dirii noi
din curtea Bojdeucii lui Creang\.
Compact – Fata din vis, Dan Sp\ta-
ru [i alte câteva discuri de vinil
stau pe masa unde cânt\ ̀ ncet pick-
up-ul. Lâng\, un proiector de diapo-
zitive [i un bibelou de sticl\. Toate,
bine`n]eles, pe un mileu alb, curat.
Vizitatorii se plimb\ sau se las\
ghida]i de liceeni, care le arat\ obiec -
tele expuse [i le explic\. Câ]iva din-
tre ei `[i fac poze cu sticlele de sifon
sau cu manechinul `n uniform\ de
pionier, care `ntre timp a primit [i
o insign\.

„E o obsesie veche de-a mea, co-
munismul, care iat\ c\ din când `n
când revine. Provocarea ini]ial\ era
de a face ceva cu mai mul]i liceeni
pentru a-i apropia de muzeu, unde
de obicei vin pe vârful picioarelor [i
vorbesc `n [oapt\“, poveste[te Dan

Lungu, directorul Muzeului Litera-
turii Române Ia[i. Scriitorul spune
c\ tema proiectului le ofer\ tineri-
lor posibilitatea s\ strâng\ obiecte-
le, s\ construiasc\ expozi]ia [i s\ `i
ghideze pe vizitatori, dar stimu-
leaz\ [i comunicarea `n familie `n -
tr-o societate `n care rupturile din-
tre genera]ii sunt foarte mari. „Din
povestea aceasta au de câ[tigat [i li-
ceenii, [i muzeul, [i p\rin]ii, [i vizi-
tatorii.“

Pentru a realiza proiectul „Copi -
l\ria p\rin]ilor no[tri“, liceenii au
c\utat obiecte care f\ceau parte din
via]a cotidian\ `n perioada comu-
nist\ la p\rin]i [i bunici; un muzeo-
graf i-a ghidat, `nv\]ându-i princi-
piile unei expozi]ii. ~n scurt timp,
angaja]ii Muzeului „Ion Creang\“,
cuprin[i de entuziasmul din jurul
lor, au `nceput s\ aduc\ [i ei obiec-
te de acas\. „Doamna de la Resurse
Umane a adus pe[ti[orul de sticl\ [i
flori de plastic, domnul jurist a
adus dou\ borcane de iaurt, f\r\ s\
le cear\ nimeni asta, am aflat c\ an-
gaja]ii vin [i las\ aici obiecte. O
doamn\ mi-a spus c\ a aruncat des-
tule bibelouri, [i c\ decât s\-[i

arunce via]a la gunoi, mai bine o
aduce la muzeu“, poveste[te Dan
Lungu.

Ionu] Zlate, pre[edintele Rotary
Club Ia[i Curtea Domneasc\, spu-
ne c\ mult mai important este tra-
seul pe care l-au parcurs pân\ la
atingerea punctului final. „Ne-am
`ntâlnit `n decembrie anul trecut [i
le-am dat tem\ copiilor pentru pe-
rioada s\rb\torilor s\ vorbeasc\ cu
p\rin]ii, cu bunicii lor, s\ cotrob\ie
prin boxe, prin debarale [i s\ ne
`ntâlnim `n ianuarie cu lucruri
concrete, pove[ti, obiecte care spun
pove[ti [i idei pentru expozi]ie“,
poveste[te acesta, recunoscând c\
aceast\ experien]\ a reu[it s\-i
schimbe `n bine percep]ia despre
genera]ia celor mici. Ionu] Zlate
spune c\ el a adus pistolul de lipit,
iar Dan Lungu ̀ [i aminte[te c\ „am
adus [i eu ceva“, [i scoate din buzu-
narul de la hain\ un pachet de sco-
bitori plate.

„Am luat acest proiect aseme-
nea unui exerci]iu de comunicare
`ntre genera]ii, pentru c\ am obser-
vat c\ noi tindem s\ uit\m trecu-
tul, [i acest fapt e destul de grav, ar
trebui s\ ]inem cont de ce s-a
`ntâmplat `n ]ara noastr\“, spune
Ilinca Simion, voluntar Interact
Ia[i „Curtea Domneasc\“.

Dan Lungu:
Reconstruc]ia trecutului
nu e monopolul nim\nui

Expozi]ia este una deschis\, proce-
sual\, un work in progress, iar vizi-
tatorii pot participa la construirea
ei, un concept la mod\ `n muzeo-
grafia contemporan\. „Cred c\ e
important s\ obi[nuim oamenii cu
ideea c\ muzeele sunt spa]ii deschi-
se, la care pot contribui pentru re-
construirea trecutului, pentru re-
memorare“, consider\ Dan Lungu.
De asemenea, organizatorii spun
c\ nu au `ncercat s\ apeleze la co-
lec]ionari, la cei care au totul gata
aranjat, ci au mizat pe ideea c\ fie-
care dintre cei implica]i `n proiect,
iar ulterior vizitatorii, vor contri-
bui cu ceva. „Fiecare este parte a
acestei expozi]ii [i despre asta e
vorba, s\ recre\m aceast\ imagine
a perioadei de dinainte exact ca [i
cum ne-am `ntâlni cu to]ii la o pe-
trecere [i fiecare ar aduce ceva,
unul un suc, unul un sifon, unul o
b\utur\“, explic\ Ionu] Zlate. Di-
rectorul Muzeului Literaturii Ro-
mâne Ia[i completeaz\, spunând c\

reconstruc]ia trecutului [i a memo-
riei nu e monopolul nim\nui, iar
atunci când cunoa[terea e monopo-
lizat\ de o parte, „falsific\ [i ideologi-
zeaz\“. Astfel, când fiecare particip\
cu câte ceva, imaginea de ansamblu
e mult mai aproape de adev\r.

~n ce prive[te familia, publicul-
]int\ este alc\tuit atât din p\rin]i,
care v\d exponatele [i `[i amintesc
de anumite fragmente din copil\ria
lor, dar [i de copii, care au astfel oca-
zia s\ `nve]e despre trecut. „Eu v-a[
recomanda s\ v\ l\sa]i ghida]i [i de
copii“, spune Ionu] Zlate, „pentru c\
s-ar putea s\ retr\i]i experien]a di-
nainte de ’89 explicat\ [i v\zut\ prin
mintea unui copil de 14 ani.“

„N-avem [ampanie, 
dar s\ curg\ sifoanele!“

Se termin\ conferin]a de pres\ [i
bem câte un pahar de sifon cu sirop
de c\p[uni, ca pe vremuri. ~n came-
ra de al\turi, dou\ eleve de liceu
`ncep un tur al expozi]iei pentru vi-
zitatorii prezen]i. Proiectul este ̀ m -
p\r]it ̀ n trei sec]iuni: [coal\, familie

[i societate. Fetele ne ghideaz\ [i
ne explic\, a[a cum la rândul lor li
s-a povestit de c\tre p\rin]i [i bu-
nici, despre diverse obiecte [i orna-
mente. „Dup\ cum vede]i, sunt mai
multe tipuri de bibelouri. Bunica
mea chiar are pe[tele, dup\ aceea
mai sunt balerina, câinele“, spune
una dintre fete. Apoi se `ndreapt\
c\tre manechinul `mbr\cat `n pio-
nier, care st\ `ntr-o banc\ de [coa -
l\, [i ne explic\ cum p\rul trebuia
s\ fie prins `n coad\ [i acoperit de
beret\. „Toate coafurile astea noi
nu erau permise `n acea perioad\“,
explic\ fetele [i `[i continu\ tra-
seul, urmate de un mic grup care le
ascult\ [i fotografiaz\.

Expozi]ia poate fi vizitat\ de mar]i
pân\ duminic\, la Muzeul „Ion
Creang\“, `ntre orele 10 [i 17, [i va
deveni itinerant\; va putea fi v\ -
zut\ la Ia[i cel pu]in pân\ la sfâr -
[itul lunii, iar traseul va putea fi
urm\rit pe pagina www.muzeulli-
teraturiiiasi.ro sau www.facebook.
com/copilariaparintilornos tri. Vi -
zitatorii sunt `ncuraja]i s\ contri-
buie la `mbog\]irea acesteia.

Vernisajul expozi]iei „Copil\ria p\rin]ilor no[tri“ de
duminic\, 6 aprilie, a atras `n primele ore peste 300 de
vizitatori la Bojdeuca „Ion Creang\“ din Ia[i. Expozi]ia-
experiment, un proiect realizat de Muzeul Literaturii
Române Ia[i `n parteneriat cu Interact Ia[i Curtea
Domneasc\, reconstituie lumea [i via]a cotidian\ a
oamenilor `n comunism prin obiectele tipice perioadei:
costumul de pionier, usc\torul de p\r „Diana“, sifonul,
sticla de lapte, discurile de vinil Electrecord cu Gic\
Petrescu [i Compact, pick-up-ul sau rachetele de tenis
Reghin. Inedit este faptul c\ liceenii au contribuit
consistent la realizarea expozi]iei, prin alegerea temei,
strângerea obiectelor, promovarea evenimentului [i
realizarea ghidajului.
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Mare sportiv, simbol al României,
Gheorghe Hagi nu reu[e[te – nici
nu `ncearc\, e drept – s\ tac\ inte -
ligent. Atunci când iese `n confe -
rin]e de pres\ sau `n emisiuni
televizate, ]ine mor]i[ s\ i se dea
dreptate `n toate chestiunile con -
troversate asupra c\rora `[i expri -
m\ opiniile.

Ultima chestiune controversat\
este, evident, condamnarea la
`nchisoare a cumnatului s\u, Gic\
Popescu. Dac\ omul Hagi are toate
motivele din lume s\ fie sup\rat,
persoana public\ Hagi nu are nici
un drept s\ `[i verse am\reala
asupra celor care nu au nici o vin\
`n toat\ chestiunea `n cauz\. OK,
echipa din care fostul decar trebuia
s\ fac\ parte, fie [i simbolic, nu a
mai ajuns s\ conduc\ fotbalul ro -
mâ nesc, dup\ `nc\tu[area lui Po -
pescu. ~ns\, asta nu `nseamn\ c\
noua echip\ l-a b\gat la `nchisoare
pe candidatul la [efia FRF Gheor -
ghe Popescu. Când proas p\tul ales,
R\zvan Burleanu, ̀ [i asum\ un pro -
iect, trebuie l\sat s\-[i fac\ treaba.
~n lipsa oric\ror argumente, domnul

Gheorghe Hagi face un lucru jos -
nic: nu critic\ nimic din programul
noului [ef al fotbalului, fiindc\ nici
nu are, deocamdat\, de ce s\ se ia,
dar face remarci sexiste de vestiar
la adresa unei colaboratoare din
Cehia a noii echipe de la
FRF. Domnul Burlea -
nu reac]io neaz\ cu
maximum de civili -
za ]ie `n situa]ia
asta, numindu-l
„mi sogin“ pe Hagi,
iar acesta, proba -
bil `ncurcat, bate
`n retragere. Dar o
face – [i aici se vede
mintea prea odih -
nit\ a perso nalit\]ii
sale – cât se poate de
haios. Cu umor invo -
luntar, adi c\:

„Res pect femeile“, spune Hagi,
dup\ care completeaz\ candid cu
„a ajuns s\ ne dea termene o femeie
care n-are nici o treab\ cu Româ -
nia“. Da]i-mi voie s\ completez
acuza]ia de misoginism [i cu un

`nceput de xenofobie din
partea fostului mare

fotbalist!
Altfel, Hagi nu

este singurul atlet
remarcabil al Ro -

mâ niei care d\ cu
bâta ̀ n balt\. O face,
constant [i cu con -
vingere, [i Ilie N\s -
tase. Nu ajunge

nici odat\ s\ se pun\
`n posturi jenante – e

un exemplu pe care
am s\-l dau pân\

nu voi mai putea scrie – un om ca
Ivan Patzai chin. Hai s\ fim sinceri
[i s\ l\s\m ipocriziile deoparte:
aproape nici unul dintre marile
simboluri ro mâ ne[ti din sport nu a
dovedit, când a fost pus `n situa]ia
de a se mani festa dup\ retragere,
c\ e capabil de de[tept\ciune. Sunt
oameni inteli gen]i, dar unora din -
tre ei – nu e cazul domnului Patzai -
chin [i nici al altora – le lip sesc
câteva di men siuni culturale. V\
rog s\ nu lua]i sensul comun al
cuvântului „cultu r\“, ci s\ ad\u -
ga]i, lâng\ el, cuvinte precum
„civic\“ sau „mediatic\“. Nici un
individ cu analizele bune, f\cute la
zi, nu le pretinde acestora s\ fie
altceva decât sunt. Dar le putem
cere, m\car de dragul amin tirii a
ceea ce ne ocup\ o parte din inim\,
s\ aib\ bun-sim]. Ce rele van ]\ are
c\ una dintre colabora toarele lui
R\zvan Burleanu e cehoaic\, ce
relevan]\ are c\ este femeie?
„Mergând“ pe ideea lui Hagi, dac\
noul [ef al FRF aduce `n echipa lui
un mar]ian homosexual, eficient [i
st\pân pe meserie, va avea domnia

sa s\-i repro[eze acestuia ceva din
punct de vedere profesional?

Paradoxal, Hagi [i N\stase au
tr\it, ani buni, `n Occident. ~n acea
lume civilizat\ care-[i respect\
valo rile, ar spune dân[ii `n secun -
da a doua. Da, `n acea lume s\n\ -
toas\, valorile sunt respectate
pentru c\, `n primul rând, acestea
[tiu s\-[i respecte semenii. Noi
suntem, probabil, principalii vino -
va]i: le ridic\m acestor oa meni
statui cât mai sunt `n via]\ [i le
punem numele, `ntre ghilimele, pe
arene. Din momentele astea, esen -
]iale, ace[ti oameni `ncep s\ se
cread\ zei. Nu sunt, `mi pare r\u:
sunt ni[te bipezi inteligen]i, pentru
care am f\cut galerie când i-am
urm\rit `n competi]ii, pentru care
am râs, am plâns, am sughi]at [i
am luat-o de la cap\t, dar ajung s\
fie semenii no[tri care cred, pre -
cum Icar, c\ pot s\ zboare. {i care
nu suport\ s\ fie contrazi[i. Statui -
le, dac\ nu au nimic remar cabil de
spus, trebuie s\-[i duc\ `n lini[te
rolul pentru care au fost a[ezate pe
soclu: s\ tac\.

Zeul se arunc\ din Olimp f\r\ para[ut\

Sunt la volan [i v\d un banner uria[:
ITP LA CEL MAI REDUS PRE}.

~mi dau seama c\ am fix dou\ ore
jum\tate libere ca s\-mi rezolv pro-
blema inspec]iei tehnice periodice a
ma[inii mele, care urma s\-mi expi-
re `ntr-o s\pt\mân\. Hai s\ v\d
m\car care-i treaba, `mi zic. S-o iau
din timp, s\ n-am surprize. G\sesc
imediat sta]ia ITP. Intru ̀ ntr-o curte
mare, str\juit\ de trei câini bosche-
tari. Opresc lâng\ o hal\ uria[\ `n
care se fac inspec]iile. Cobor pre-
caut, ̀ ns\ câinii sunt mai prieteno[i
decât m\ temeam. 

— Ce face]i, m\i frumo[ilor? `i
`ntreb, ca s\ m\ conving c\ pot pur-
ta o conversa]ie civilizat\ cu ei.

Ei `mi fac semn c\ se poate, dând
voios din coad\. ~n jur, nici ]ipenie
de om. Strig:

— Bun\ diminea]a!
~mi r\spunde ecoul din hal\.

~naintez de-a lungul liniei de ins pec]ie
[i, chiar `n cap\t, pe un gemule], `l

v\d pe dom’ inginer, mo]\ind cu o
]igar\ `n col]ul gurii. Abia când cio -
c\nesc la u[\ [i intru, tresare [i m\
`ntreab\:

— ~n ce problem\?
„Ghici?“, `mi vine s\-i r\spund.

Ce altceva puteam c\uta `ntr-o sta -
]ie ITP decât s\-mi fac ITP-ul? Dar
m\ ab]in [i-i rezolv dilema. 

— E nevoie de o programare sau
se poate acum? ̀ mi exprim eu curio-
zitatea.

— S-ar putea [i acum, dar nu
vre]i s\ veni]i mai dup\ amiaz\?

— A[ cam vrea acum, c\ am vreo
dou\ ore libere. Dar ce, dureaz\
mult?

— Nu. Douj’ de minute, dar e mai
complicat acu’, diminea]a. Tre’ s\
ave]i noroc, s\ se deschid\ fi[a de la
RAR... Poate s\ dureze [i o juma de
or\... Apoi, e posibil s\ mai apar\ omu’
de la RAR, `mi face el cu ochiul.

Nu `n]eleg nimic. ~mi asum ris-
curile a[tept\rii, insist s\ fac ITP-ul
acum. Am timp, chiar [i dac\ se des-
chide greu fi[a de la RAR. Dom’ in-
giner d\ din mân\ a lehamite, se du-
ce la calculator, iar fi[a se deschide
`ntr-un minut. ~mi spune c\ am 

mare noroc. Apoi iese [i-mi inspec-
teaz\ din ochi ma[ina. 

— Sigur vre]i acum [i nu dup\
amiaz\? Sigur nu ave]i probleme la
ea? C\ eu, dac\ o bag pe linie, nu v\
mai pot face nimic. Vine [i omu’ de
la RAR... Uite-l, mi-l arat\ `ntr-o di-
rec]ie imaginar\, vine [i chiar nu
mai pot face nimic-nimic. 

— Ma[ina mea e practic nou\.
Hai s\-ncepem.

— A[a spune]i to]i, d\ el din m=n\
a lehamite, din nou. Eu v-am zis!

Pun ma[ina pe linie [i `ncepe in-
spec]ia. Dom’ inginer desface capo-
ta, bag\ capul `n motorul meu cu ]i -
gara `n gur\ [i verific\ minu]ios fe-
lurite piese, felurite serii ale lor. Puf -
ne[te a necaz. Se bag\ sub ma[in\
cu o lantern\, verific\ mult [i bine
[i iar pufne[te a necaz.

— Merge strun\, ̀ mi spune el, de-
zam\git, din tunelul de sub ma[in\.

~ntre timp, `i apare un ajutor ca-
re-mi testeaz\ noxele de la ]eava de
e[apament. Spune [i el, cumva tot
`nciudat parc\, `ntorcând cu]itul `n
ran\:

— Dom’ inginer, asta-i ma[in\
bun\.

Verific\ ro]ile, echilibrul, frâna.
Totul f\r\ cusur. Trec la lumini.
Nici aici vreo problem\, doar c\ „fa-
za scurt\ bate cu vreo doi milimetri
mai jos“, dar dom’ inginer `mi face

cu ochiul c\ las\ asta de la el. Trec
de toate testele [i `mi semideschide
u[a spre libertate. ~l urmez `n c\ -
m\ru]a lui. Primesc un bon de 100 de
lei pe care trebuie s\-l pl\tesc `ntr-o
lateral\. Pl\tesc, m\ `ntorc cu chi-
tan]a, gata s\-mi iau zborul. ~l g\sesc
pe dom’ inginer radiind de fericire:

— Ce v-am spus eu, dom’le? Eu 
v-am `ntrebat de la `nceput dac\ ma -
[ina e `n regul\... Ia urca]i la volan.

Urc, f\r\ s\ `n]eleg de ce. M\ pu-
ne s\ ap\s pe frân\.

— Ei, a]i v\zut?
Nu v\d nimic. ~mi explic\ el vic-

torios c\ unul dintre cele 9 becule]e
din spate, care se aprind ca bradul
de Cr\ciun când ap\s pe frân\, nu
merge. ~i sc\pase ini]ial asta. ~l `n -
treb dac\ nu putem `nlocui becul,
pl\tesc cât face [i cu asta basta. El
`mi [opte[te c\ nici vorb\, trebuie
s\ merg `ntr-un service autorizat [i
s\-mi fac programare pentru a doua
zi. Dar s\ mai a[tept „oleac\“, s\ mai
vedem. Cât a[tept f\r\ s\ [tiu ce, `n
dou\ minute, m\ duc [i cump\r un
becule] de la o benzi n\rie al\turat\,
care cost\ un leu. Dup\ jum\tate de
or\, cu gesturi tainice, s\ fim aten]i,
dom’ inginer `mi `nlocuie[te becu-
le]ul cam `n 30 de secunde [i-mi mai
d\ un bon de 50 de lei, spunându-mi
cât de norocos sunt, c\ a plecat omu’
de la RAR. Acum, numai s\ am noroc

s\ nu se `nchid\ fi[a de la RAR, c\
trebuie s\ lu\m totul de la cap\t, a
doua zi, cu programare. 

Pl\tesc bonul, m\ `ntorc [i `l g\ -
sesc pe dom’ inginer [i mai fericit,
cu extinctorul de la ma[in\ `n mâ -
n\. N-are ce s\ fie. {tiu c\ l-am cum -
p\rat anul trecut [i c\ are garan]ie
trei ani (verificasem recent). Numai
c\ dom’ inginer m\ pune s\ m\ uit
la data expir\rii. E cam [tears\.

— Nu se vede bine. Demonstra -
]i-mi c\ ave]i un extinctor valabil. 

~i ar\t unde scrie limpede c\-i va-
labil trei ani [i ̀ ncerc s\-l conving c\
[i pe locul `nscris cu tu[ [ters se
`ntrevede un 2016. Nu-l conving, el
nu vede a[a ceva. S\-mi cump\r eu
un extinctor autorizat [i s\ vin mâi-
ne dup\ amiaz\, la programare, dar
s\ fiu sigur c\ ma[ina mea n-are
probleme. Cedez nervos, `i strecor
`n mân\ 50 de lei, iar el vede brusc
data `nscris\ cu tu[ [ters. ~mi `nchi-
de fi[a, ̀ mi pune [tampila izb\vitoa-
re pe certificat, `mi spune cât de no-
rocos am fost, apoi, la ie[ire, `mi d\
o carte de vizit\:

— Dac\ mai ave]i prieteni cu pro-
bleme la ma[in\, s\ vin\ la mine.
Dar s\ dea un telefon `nainte, s\ nu
vin\ diminea]a, când poate s\ apar\
omu’ de la RAR. 

Bag vitez\. Deja `mi expiraser\
cele dou\ ore jum\tate libere. 

ITP

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

}âfna e un sentiment foarte par[iv [i extrem de p\gubos. Omul iritat, mereu pus pe
ceart\, [i-a epuizat, de cele mai multe ori, argumentele. {i [tie, con[tient sau nu, c\
nu are dreptate. Atunci `ncepe s\ se manifeste ca o precupea]\ care a b\ut prea
multe cafele [i umbl\ cu pumnii strân[i. Printr-o stare din asta trece, nu prima dat\
de când `l cunoa[tem, domnul Gheorghe Hagi. 



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 437 » 12 – 18 aprilie 2014

opinii  «  5  

Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Fiindc\ asta e imaginea României
`n lume. Mai exact, `n Europa, lu -
mea noastr\ `nvecinat\. Dac\ nu
cer[e[te pe strad\, românul e ho],
jefuitor de b\trâne, sp\rg\tor de
bancomate sau vreun alt soi de in-
fractor, cine [tie cât de periculos.
Sigur, exist\ [i români cinsti]i,
muncitori [i bine educa]i, nu se
poate s\ nu existe. Totu[i de ce s\
verifici pe pielea ta dac\ ai nimerit
tocmai peste unul din \ia? Dar dac\
românul cinstit e un mit, ca unicor-
nul, egalitatea `ntre oameni sau or-
gasmul multiplu: toat\ lumea vor -
be[te despre el, dar nimeni nu l-a
v\zut? E mai bine s\ nu ri[ti. Mai
ales c\ mul]i sunt [i ]igani, \[tia
sunt `n stare de orice, numai c\ a[a
ceva nu se poate spune cu voce tare,
c\ e incorect politic.

~ncerca]i, de exemplu, s\ face]i o
c\utare pe Google Images dup\ cu-
vântul rumeni sau romeni. S-ar
putea s\ fie o surpriz\ (pentru mine
a fost) c\ `n primele [iruri de ima -
gini nu apar nici Hagi, nici Nadia
Com\neci, nici Brâncu[i ori m\car

Ceau[escu. ~n schimb, se `n[ir\ cu
sutele, unele dup\ altele, imagini cu
infractori români din Italia. Asta e,
la propriu, imaginea României – de
fapt a românilor – printre fra]ii
no[tri latini. Pozele f\cute la sec]ia
de poli]ie curg una dup\ alta. Ici [i
colo, câte un panou sau un text:
„Operazione Smart Phone“, „Squa -
dra Mobile – Sezione Omicidi“, cu
români prin[i sau da]i `n urm\rire.
R\t\cite printre ele, câte o foto -
grafie de la vreun colocviu intercul-
tural, apoi iar o band\ de ho]i [i un
criminal. Al]i infractori, o foto -
grafie cu Catrinel Menghia, alte zeci
de infractori, o fotografie cu dansa -
tori `n costume populare [i iar in-
fractori: ho]i, jefuitori, criminali.
Imaginea Româ niei `n Italia.

Desigur c\ realitatea e destul de
diferit\: sute de mii de români lu-
creaz\ `n Italia [i n-au avut nicio-
dat\ probleme cu poli]ia, nu sunt
nici ho]i, nici uciga[i, iar slujbele
pe care le accept\ sunt dintre cele
mai obositoare [i mai prost pl\tite.
Numai c\ ei nu sunt vizibili, cum
nici al]i imigran]i, din alte ]\ri, ce
muncesc din greu `n Europa nu
atrag aten]ia jurnali[tilor ori a
poli]iei. ~]i vine s\ crezi c\ românii
au devenit ]apul isp\[itor pentru
frustr\rile na]ionaliste ale italie-
nilor. Numai c\ ne-am putea `ntre-
ba de ce noi [i nu al]ii – adic\ nici
bulgarii, nici ru[ii, nici libanezii,
care se refugiaz\ `n num\r mare `n
Italia, nici m\car albanezii, care
apar [i ei pe Google Images cu un
num\r consistent de poze de la
poli]ie, dar nu-i ajung nici pe de-
parte pe români.

S-ar putea zice c\ majoritatea
românilor din acele fotografii sunt
]igani, dar ar fi o scuz\ mizerabil\
pentru o na]iune care se plânge c\ e
discriminat\ `n Europa. S-ar putea
zice [i c\ e o exagerare, ce-[i are

originea `n comoditatea [i le nea
min]ii jurnalistice, doar c\ majori-
tatea fotografiilor de rumeni provin
de la poli]ie [i jandarmerie. ~n fine,
s-ar putea zice c\ e pur [i simplu un
cli[eu, un stereotip etnic, cu care e
greu s\ lup]i, fiindc\ astfel de ste -
reotipuri nu se nasc printr-un pro-
ces ra]ional, ci apar [i subzist\ din
cauza unor preju dec\]i [i pu seuri
emo]ionale. Dar chiar [i-a[a, cum
Dumnezeu s-au potcovit românii
tocmai cu eti cheta asta, de „]ar\ de
ho]i“? De ce nu se spune despre
nem]i ori ma ghiari c\ sunt ho]i, iar
despre noi c\ suntem un popor de
me[ te [ugari, de c\lu[ari, de oieri,
de elevi premia]i la olim piadele
interna ]ionale, de cânt\re]i din
frunz\?

Iar dac\ ar fi vorba numai de
italieni, tot ne-am mai lini[ti cu
gândul c\ le-am devenit antipatici
[i gata. Dar nici `n Germania etno -
stereotipul românului nu e mult di -
ferit. ~n Austria românii sunt aso-
cia]i cu infrac]iunile mici [i medii:
furturi, jafuri din locuin]e, cer[eto-
rie [i un pic de prostitu]ie. (Remarc
cu frustrare c\ nici m\car `n dome-
niul \sta nu excel\m: infrac]iunile
majore pic\ `n cârca puternicei ma -
fii ruse[ti sau a altora asemenea.)
~n Marea Britanie românii sunt
profitorii sistemului de asisten]\
so cial\ – tot un fel de furt, dar de la
stat, furt pe care românii `l privesc
adesea ca pe un semn de inteligen]\
social\, `ns\ britanicii nu.

A[adar, nu doar italienii [i-au
construit o imagine proast\ despre
români. ~ncet-`ncet, ajungem fai -
mo[i `n toat\ Europa cu o etichet\
pe care nu ne-am dorit-o: România,
]ar\ de ho]i. De unde [i pân\ unde,
când noi ne [tim de popor harnic,
ospitalier [i vesel? Sau ne ascun-
dem cumva dup\ deget?

Mai vorbim s\pt\mâna viitoare.

Mul]i concet\]eni sunt
nemul]umi]i de ceea ce se
cheam\ generic „imaginea
României `n lume“. Nu din
patriotism exacerbat – de[i
se mai `ntâmpl\ [i asta –, ci
din orgoliu r\nit, fiindc\
nim\nui nu-i place s\ fie
judecat la gr\mad\, s\ fie
pus laolalt\ cu oameni cu
care nici n-ar sta de vorb\.
Sau chiar din motive
pragmatice: când e[ti `n
str\in\tate [i vezi c\ la o
firm\ de `nchirieri de ma[ini
func]ionarii te anun]\ c\ nu
mai au nici o roat\ de
`nchiriat imediat ce afl\ c\
e[ti român, `]i vine s\ te
revol]i [i s\ explici cu gura [i
cu mâinile c\ nu to]i românii
sunt ho]i.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O ]ar\ de ho]i (I)
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O CARTE ~N ACTUALITATE:

Dragostea [i r\zboaiele
familiei Prokofiev

Lina [i Serge. Dragostea [i r\z -
boaiele Linei Prokofiev, volum ap\ -
rut anul trecut, reia, `ntr-o form\ ac-
cesibil\ tuturor, numeroase infor-
ma]ii ce au format miezul unei am-
ple cercet\ri [tiin]ifice pe urmele
anilor petrecu]i de Prokofiev `n Uni-
unea Sovietic\, din 1936 [i pân\ la
moartea sa, `n 1953. Volumul, publi-
cat `n 2009 la Oxford University
Press, se intituleaz\ Artistul Poporu-
lui. Anii sovietici ai lui Prokofiev. ~l
amintesc aici pentru cei care ar dori
s\ afle toate detaliile pactului cu dia -
volul f\cut de compozitorul ce [i-a
abandonat libertatea c\p\tat\ `n
1918 – când fusese autorizat s\ p\ -
r\seasc\ Rusia `n plin\ revolu]ie [i
se stabilise la Paris –, cedând `n anii
’30 impulsurilor sale ambi]ioase,
promisiunilor unei vie]i libere [i lip-
site de griji, [i mirajului unor co -
menzi de crea]ie bine pl\tite.

Stravinsky, concurentul s\u rus
`n Occident, nu a cedat mirajului  co-
munismului stalinist la care a fost
expus, la fel ca [i Prokofiev, ̀ ncepând
din 1925. Atunci, Lunacearski, co -
misarul pe post de ministru al Cul-
turii, `i sugera lui Stalin s\ permit\
restabilirea rela]iilor culturale cu
Occidentul [i, implicit, contactarea
acelor emigran]i ru[i ce-[i câ[tiga -
ser\ notorietate interna]ional\ [i uti-
lizarea lor `n scopuri propagandis-
tice. ~n urma unei rezolu]ii aprobate

de liderii de partid sovietici, ̀ n febru-
arie 1925, un adjunct al lui Lu-
nacearski sosea la Paris cu invita]ia,
pentru Prokofiev, Stravinsky [i un
pianist de renume al vremii, de a re -
veni la Moscova. Invita]ia lui Pro -
kofiev era ̀ nso]it\ de oferta de a com-
pune o pies\ muzical\ pentru aniver-
sarea de 20 de ani a revolu]iei din
1905 [i propunerea unui turneu de
concerte, remunerat copios, dup\
dup\ dorin]a sa.

Prokofiev refuza ini]ial, dar ideea
`[i f\cea treptat loc `n mintea sa
`ncepând din vara anului 1925, când
invita]ia i-a fost re`nnoit\, ̀ nso]it\ de
o scrisoare de garan]ii din partea au-
torit\]ilor sovietice. „Guvernul con-
simte la ̀ ntoarcerea Dvs. ̀ n Rusia – ̀ i
scria o adjunct\ a lui Lunacearski –
[[i] este de acord s\ v\ acorde o am-
nistie total\ pentru toate ofensele an-
terioare [la adresa regimului], dac\
ele au existat. Guvernul v\ garan-
teaz\, de asemenea, completa liber-
tate de c\l\torie `n [i `n afara URSS,
dup\ dorin]a Dvs.“

Un an mai târziu i se ofereau
cet\]enia sovietic\ [i posibilitatea de
a tr\i la Moscova doar o lun\ pe an,
iar restul timpului la Paris. Prins
`ntre ambi]iile sale de m\re]ie [i rea -
litatea din jur – fusese informat, de
exemplu, despre arestarea v\rului
s\u, condamnat pentru activit\]i
contrarevolu ]ionare –, Prokofiev de-
cidea s\ efectueze turneul promis `n
URSS, dar p\strându-[i pa[aportul
Nansen. Succesul turneului, reve -
derea unor vechi prieteni, `ntre care
Nikolai Miaskovsky, [i numeroase
comenzi bine pl\tite ce se profilau
pentru aniversarea revolu]iei din
1905 [i pentru anul Pu[kin, `ntre al-
tele, l̀ convingeau `n cele din urm\
s\ cedeze. {i aceasta `n ciuda unor
avertismente pe care ar fi fost ra]io -
nal s\ le `n]eleag\ la adev\rata va -
loare, cum era condamnarea lui
Dmitri {ostakovici `n 1935, pentru
opera sa Lady Macbeth din Mzensk,
ce nu corespundea canoanelor sta -
liniste ale realismului socialist `n
muzic\.

Prokofiev nu numai c\ `nchidea
ochii, dar, dup\ formula lui Simon
Morrison, avea „s\-[i vând\ [i so]ia
pe viitorul ce-i fusese vândut lui“.
Stabilit la Moscova `n 1936, `n plin\
epoc\ a epur\rilor staliniste, bun\ -
starea sa – [i ea relativ\ – avea s\ du -
reze doar doi ani. Compromisurile

cu regimul aveau s\ se accelereze, pe
fundalul presiunilor [i al [icanelor
de tot felul, al cenzurii crea]iilor sale
(celebra muzic\ de balet Romeo [i
Julieta, de exemplu), al imposi-
bilit\]ii pentru Lina de a mai cânta
`n public, iar din 1938, al interdic]iei
de a mai pleca `n str\in\tate. Opera
realist\ Semion Kotko, compus\ pe
istoria lui Valentin Kataev, Sunt un
fiu al clasei muncitoare, o pies\ mu -
zical\ pentru aniversarea lui Voro -
[ilov, cantata Zdravi]a `n onoarea lui
Stalin nu aveau s\-l scuteasc\ de cri -
ticile ideologice ale aparatcicilor.
Ironie a soartei, muzica acestor lu-
cr\ri, m\iestria stilistic\, melodici-
tatea lor aparte l̀ reprezentau pe
„marele nostru compozitor“ [i aveau
s\ fie considerate de Lina, pân\ la
moarte, nu pe nedrept, unele din cele
mai reu[ite crea]ii ale lui Prokofiev.

Prokofiev ̀ [i p\r\sea ̀ ns\ so]ia ̀ n
1941, pentru o femeie mai tân\r\ cu
mul]i ani, iar Lina, la scurt\ vreme,
avea s\ fie arestat\ de NKVD, an-
chetat\ [i brutalizat\ timp de nou\
luni la Lubianka, iar apoi condam -
nat\ `n stilul vremii, pentru tr\dare
[i spionaj, la 20 de ani de Gulag. Ca [i
pentru prietenul s\u Moisei Wein-
berg, Dmitri {ostakovici avea s\ fie
cel care a adresat o peti]ie auto -
rit\]ilor, dup\ moartea lui Stalin, so-
licitând eliberarea Linei, deportat\
`ntr-un lag\r de munc\, departe `n
nord, `n republica Komi. Eliberarea
avea s\ survin\ abia ̀ n iulie 1956, iar
Lina, dup\ mult chin, reu[ea s\ se
repatrieze `n Fran]a, `n 1974...

* Simon Morrison, Lina and Serge. 
The Love and Wars of Lina Prokofiev.
Houghton Mifflin Harcourt: Boston, 
New York, 2013. 328 p.

„Plecarea noastr\ `n Rusia 
se apropie cu repeziciune.
Indiferent de ce triumfuri voi
avea parte acolo, c\l\toria
mea se petrece `ntr-un regat
necunoscut, de unde, pân\
de curând, s-au ivit mult\
teroare [i violen]\.“
~nsemnarea de jurnal `i
apar]ine compozitorului
Serghei Prokofiev [i dateaz\
din 1926, un an dup\ ce
fusese contactat de un
trimis al comisarului
poporului pentru cultur\, `n
ideea de a reveni `n Uniunea
Sovietic\, `n „Bol[evi]ia“
cum o numea el. Au trecut
zece ani pân\ când Serghei
[i so]ia sa Lina s-au mutat la
Moscova, transformându-se
de bun\voie `n prizonierii
unui regim nemilos.
Povestea celor doi este
reconstruit\ `ntr-un volum
pasionant, publicat recent
de Simon Morrison, profesor
la Universitatea Princeton.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

— Auzi – m\ `ntreab\ deun\zi
un prieten –, tu nu sim]i uneori
nevoia s\ fii l\sat `n pace, singur
unde `]i prie[te? S\ ai doar un
aparat micu], ce `mpr\[tie muzi-
ca discret, s\ nu bei nimic, s\ nu
atingi nimic, pur [i simplu s\ as-
cul]i [i s\ plute[ti tihnit, [i s\ vi-
sezi la nemurirea sufletului...

— Ba cum s\ nu!, r\spund. Dar
asta e atitudinea, ori starea exis-
ten]ial\ c\tre care vrea s\ te duc\
orice pies\ de oarecare profunzi-
me, de orice fel, `n orice stil, din
toate timpurile. A[a a fost ̀ n auro-
ra aezilor greci, a[a e [i-n nop]ile
pierdute cu bluesmenii lui Mar-
cian, care umbl\ brambura cu tre-
nul [i ne scald\ `n sonorit\]i moi
pe la concerte `n cluburi sau case
de cultur\. N-o s\ m\ dau de[tept
cu tine, s\-]i explic lucrurile astea
banale.

— Tot mai des am senza]ia c\
lumea din jur m\ agreseaz\, c\
obliga]iile de serviciu sunt ca
lan]urile prizonierilor din Evul
Mediu sau ca regimul de]inu]ilor
politici de pân\ mai ieri, c\ mer-
sul pe strad\ e un soi de supliciu
public, iar via]a de familie un cal-
var la care nu [tiu cum s\ renun].
{i-atunci, muzica e unica op]iune
decent\ pentru a sc\pa din cle[te.

— Nimic neobi[nuit. Nu e[ti
primul, nici ultimul p\mântean
care `[i stinge aleanul cu sunetul
dulce al viorii, cum se obi[nuia
odinioar\, sau al chit\rii, ca-n zi-
lele noastre. Sau cu amândou\,
dac\ e[ti `ntr-o dispozi]ie mai
ecletic\...

– Am ascultat recent câteva
discuri pe care tu nu le-ai cronicat
[i care mi-au pl\cut foarte, foarte
mult. {tiu c\ n-ai posibilitatea s\
scrii despre toate, dar e frustrant
s\ v\d cum treci pe lâng\ chestii
care mie [i altora ne spun ceva,
iar ]ie nu.

— Nu e necesar s\ mânjesc `n
cuvinte anoste ceea ce muzicienii
picteaz\ str\lucit pe note. De exem -
plu, ce-a[ putea ad\uga la un al-
bum precum acesta ultim al lui
Robert Cray – In My Soul (Pro -
vogue/Mascot 2014)? S\ traduc 
ver surile? O fac automat destule
programe de computer, dac\ ai
trebuin]\. S\ decupez e[antioane
de sim]ire chitaristic\, excelent
captat\ `n sunet de produc\torul
Steve Jordan? La ce-ar folosi?

B\iatul \sta... He-he, i-am zis
b\iat, de[i num\r\ 61 de ani, vâr-
sta potrivit\ pentru a `ncepe s\
cânte blues! Dar cum s\-i zici alt-
fel? Prive[te-i figura frumoas\, de
fotomodel pe care femeile se bat!
Too Many Women, Too Little Ti-
me, nu-i a[a? El se vait\, nu tu! S\
completez? Un cuvânt suplimen-
tar stric\ sentimentul de plenitu-
dine care `]i cra p\ inima!

— P\i, l\mure[te-m\ de ce pla-
ce, g\se[te elementul acela inefa-
bil care ciupe[te coarda sufletului
[i-o face s\ vibreze `ntr-un fel ne-
maif\cut `nainte...

— Imposibil. Pe de-o parte, ope-
ra]iunea distruge misterul [i fru-
muse]ea muzicii, [i-atunci degea-
ba stai cu urechea lâng\ difuzor...

— Ba stau cu difuzorul `n ure-
che, precum vezi, utilizez c\[tile
de la iPod!

— Pe de alt\ parte, ceea ce `mi
stârne[te mie asocia]ii fastuoase,
]ie ar putea s\-]i trezeasc\ antipa-
tie, ca s\ m\ rezum la un aspect.
Dac\ m\ aventurez, fiindc\ nu m\
pot ab]ine, pe teritoriul „inter-
pret\rii“ (remarc\, te rog, ghili-
melele!), o fac pentru c\ [i eu, la
fel ca tine, simt nevoia s\ vorbesc
despre ceea ce ar fi bine s\ tac.
{tiu, de bun\ seam\, c\ orice
oper\ cât de cât realizat\ estetic
suport\ oricâte comentarii. Sunt
ele necesare? M\ `ndoiesc! Dar ce
teren arid e `n jurul c\r]ii, discu-
lui, filmului despre care se tace!
Farmecul artei de aici vine. ~ns\
nu te mai obosesc cu pre]iozit\]i...

— De ce nu? Crezi c\ tr\im to]i
`n lumea sferic\ a ideilor `nalte,
cum ne imaginam când eram ti-
neri? 

— Nu tr\im. Tocmai de aceea ̀ l
ascult\m pe Robert Cray...    

Muzic\ de
noapte calm\
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Continuatoare a Festivalului Reci-
talurilor Dramatice, manifestarea
s-a rebranduit `n urm\ cu aproape
un deceniu, partea competi]ional\
fiind deschis\ actorilor care se
`ncumet\ s\ apar\ singuri `n lumi-
na reflectoarelor, `n fa]a unui pu-
blic. One man/woman show e o for-
mul\ de mare dificultate, pe care e
bine s\ o abordeze actori cu ceva
experien]\ scenic\. Chiar nu e la
`ndemâna oricui s\ sus]in\ solo un
spectacol! Iar tinerii care cuteaz\ e
indicat s\ aib\ al\turi, `n procesul
de preg\tire, regizori care s\ le asi-
gure toate punctele de sprijin spec-
tacular de care au nevoie. Mare ne-
voie! Anul acesta, concursul s-a 
extins [i spre zona textului drama-
tic [i bine a f\cut, monodrama
având câteva particularit\]i despre
care curio[ii au putut afla `ntr-un
colocviu cu tema „Tehnicile mono-
dramei `n dramaturgia contempo-
ran\“. ~n privin]a show-ului, orga-
nizatorii, Teatrul b\c\uan condus
de managerul Adrian G\zdaru [i,
la secretariatul literar, criticul tea-
tral Doru Mare[, au oferit publicu-
lui, concuren]ilor [i invita]ilor [i
[ansa de-a avea sub ochi câteva...
studii de caz despre performan]a ̀ n
recital. I-au invitat pe Maia Mor-
genstern, Florin Piersic Jr [i pe Nick
Mancuso, un star de peste ocean, cu
spectacole galonate. 

Actorii gazd\, implica]i cu to]ii
[i `n desf\[urarea efectiv\ a s\r -
b\torii teatrului lor, au dat proba
propriei m\iestrii `ntr-o produc]ie
`n care au demonstrat cât de impor-
tant\ e echipa `n ob]inerea succe-
sului. Aflat la prima lui colaborare
cu colectivul acesta, Alexandru 

Dabija [i-a continuat programul re-
gizoral de explorare a clasicilor
români. Un program `nceput cu câ-
teva sezoane `n urm\ la Teatrul Ti-
neretului Piatra Neam], unde a rea-
lizat OO! dup\ Pungu]a cu doi bani
a lui Ion Creang\. Un ̀ nceput admi-
rabil, care a continuat cu Capra cu
trei iezi. Studiu gastronomic [i Ab-
solut! dup\ Ivan Turbinc\, la Tea-
trul Act, [i O... lad\ dup\ o alt\ po-
veste a humule[teanului, Fata ba-
bei [i fata mo[neagului, la acela[i
Teatru al Tineretului. Ce-a f\cut
n\stru[nicul Dabija? ~n cel mai pur
stil postmodern, a rescris pove[tile
acestea, a[ezându-le ̀ n scenarii ori-
ginale, ludice, transpuse `n ver-
siuni scenice care nu li se mai adre-
seaz\ celor mici, ci mai ales celor
mari. ~n fond, nici o poveste, nici
ale lui Creang\, nici ale Fra]ilor
Grimm, nu le sunt destinate exclu-
siv copiilor; unele, prin cruzimea
inclus\, par s\ fie mai ales pentru
cei mari. Dabija le aduce semantic
`n zilele noastre, las\ horror-ul de-
oparte [i se concentreaz\ asupra
comicului pe care-l expandeaz\ prin
viziunea proprie. Regizorul devine
astfel, `n complicitate cu ceilal]i
realizatori [i cu interpre]ii, coau-
tor al pove[tii. 

Un spectacol 
f\r\ striden]e

Ion Creang\ a fost numai una din
]intele sale. Alt autor moldovean,
Vasile Alecsandri, l-a atras aproa-
pe `n egal\ m\sur\: la Ia[i, `n casa
teatral\ a bardului de la Mirce[ti,
Teatrul Na]ional, a montat Ia[ii `n
carnaval; la Cluj, tot la Na]ional, a

f\cut Sânziana [i Pepelea; iar
acum, la Bac\u, a combinat texte
de-ale lui Alecsandri [i Matei Millo
`n ceea ce a denumit Vârciorova.
Carantin\. I-a avut ajutoare la sce-
nariul dramatic pe C\t\lin {tef\ -
nescu [i Doru Mare[, dar se simte
pe parcurs [i interven]ia personal\
a regizorului care, sunt sigur\, a
ad\ugat [i „scheme“ ap\rute `n
timpul repeti]iilor [i p\strate `n be-
neficiul reprezenta]iei. Realizato-
rii, c\ci i s-a al\turat din nou Ada
Milea, au subintitulat lucrarea „o
prostie mare cu cântece r\gu[ite [i
coruri zbierate, de Matei Millo [i
Vasile Alecsandri, prelucrate [i
mai proste[te de C\t\lin {tef\nes-
cu, cu ajutorul substan]ial al lui
Doru Mare[“. ~n foarte pu]ine cu-
vinte, celebra Chiri]\, multiplicat\
cu [ase, dac\ n-am gre[it num\ -
r\toarea, se `ntoarce din voiaj prin
Europa [i e oprit\ la Vârciorova, la
intrarea Dun\rii `n ]ar\, pentru ca-
rantin\. Ca s\ nu aduc\ viru[ii Oc-
cidentului! Sunt multe actualiz\ri
legate firesc de trunchiul-surs\, ca-
re au priz\ rapid\ la public. Mare
lucru nu se prea `ntâmpl\, ac]iu-
nea dramatic\ trece `n plan secund
pentru a l\sa prim-planul satirei
social-politice [i umorului de tip
popular. Vârciorova. Carantin\ e
un vodevil `n care Ada Milea, cu
priceperea-i cunoscut\, a imaginat
cântece [i versuri ce se potrivesc
m\nu[\ pe stilul Alecsandri-Millo,
`mbog\]ind reprezenta]ia. 

Alexandru Dabija a preferat un
spa]iu scenic gol, unde câteva
obiecte scenice indic\ loca]ii, iar

lumina decupeaz\, eviden]iaz\ ori
ascunde. I-a l\sat pe actori s\ ani-
me scena cu propria interpretare [i
le reu[e[te. Grupul Chiri]elor  e un
organism cu mai multe figuri; e
omogen, dar fiecare „cucoan\“ se
decupeaz\ `n scurte solouri. Unii
actori interpreteaz\ mai multe ro-
luri, de mai mic\ `ntindere, dar vi-
tale pentru ansamblul care func]io-
neaz\ ca sistem. Sub aspect scenic,
comicul vine nu doar din partitura
dramaturgic\ [i muzic\, ci [i din
joaca regizorului cu fizionomiile [i
conforma]ia actorilor. Chiri]ele
multiplicate (Daniela Vr`nceanu –
O Chiri]\ de la Londra, Corina Go-
randa – O Chiri]\ de la Hamburg,
Florina G\zdaru, Adelaida Perjoiu
– O Chiri]\ de la Bucure[ti, Eliza
Noemi Judeu – O Chiri]\ de la Pa-
ris, Alina Simionescu – A doua
Chiri]\ de la Paris) `l domin\ nu-
meric [i ca `n\l]ime pe Doctorul
Acid-Fenic (Bogdan Buzdugan).

Corul Chiri]elor, elegan]a lor vesti-
mentar\ [i pre]iozitatea contras-
teaz\ cu costuma]ia [i remarcile
neao[e ale {cubufloaiei (Firu]a
Apetrei). Guli]\ a devenit anarhist
[i `[i caut\ „mamele“, amenin]ând
infantil, fluturând prin scen\ dina-
mit\-artificii, rolul fiindu-i `ncre-
din]at lui {tefan Ionescu, domina-
tor ca aspect fizic. O bab\ cu pensie
(Simona Nica) r\sare mereu ba de
ici, ba de colo, iar personajele Flin-
tic, Inspectorul sanitar Microb (Du-
mitru Rusu), Un soldat (Bogdan
Matei), Un c\l\tor ({tefan Alexiu)
performeaz\ ca eficiente personaje
de leg\tur\ [i de sprijin.

Asta ̀ nseamn\ lucrul cu un ma-
re regizor, g\sirea resurselor laten-
te, uneori, ne[tiute nici de posesori,
[i utilizarea lor `n folosul proiectu-
lui. Nici o striden]\, totul cu bun\
m\sur\, `n balansul acesta dintre
trecut [i prezent, cu zâmbetul pe
buze! 

Alexandru Dabija 
[i clasicii, la Gala Star 
Premiera spectacolului Vârciorova. Carantin\, realizat de Alexandru Dabija la 
Teatrul Municipal „Bacovia“ Bac\u, a constituit unul dintre momentele de vârf 
ale Galei Star de anul acesta, eveniment ajuns la edi]ia cu num\rul nou\ (4-8 aprilie). 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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INTERVIU CU MIHAI RADU DESPRE ROMANUL S|U DE DEBUT, SEBASTIAN, CEILAL}I {I-UN CÂINE

„Cam toate personajele 
din roman ar vrea s\ ia 
o pauz\ din propria via]\“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\ 

Sebastian, personajul princi-
pal al romanului t\u, e tâ -
n\rul român mediu, care nu
[tie prea bine ce vrea de la
via]\. La urma urmei, nu i se

`ntâmpl\ nimic `n plus fa]\ de
ceea ce i s-ar putea `ntâmpla
unui om `n via]a real\. De ce
ai ales acest tip de personaj?

L-am v\zut pe Sebastian ca pe
b\iatul de[tept care e obligat s\
parcurg\ toat\ tranzi]ia asta româ-
neasc\ `n care nu are nici o [ans\.

Când apar [anse, poate le d\ chiar
el cu piciorul [i din nou ajunge la
e[ec. Dar Sebastian e [i un tip mai
ciudat, pentru c\ a visat `ntotdeau-
na s\ scrie fic]iune. Nu se [tie cât
din acest e[ec i se datoreaz\ lui sau
faptului c\ `n ziua de azi e greu s\
supravie]uie[ti ca scriitor. ~ntre
timp, e un func]ionar, de[i lucreaz\
la Biroul de pres\ al Prim\riei sec-
torului 4, [i e un func]ionar corupt.
Dar nu vede faptul acesta de a fi co-
rupt ̀ n România de azi ca pe un ma-
re lucru. E[ecul personal e mult
prea acaparator ca s\ mai fie loc [i
pentru o mustrare de con[tiin]\ le-
gat\ de faptul c\ e corupt, dimensiu-
nea sa etic\ este aproape de zero. 

Deci, pe de o parte e un ratat,
dac\ ne raport\m la faptul c\
e func]ionar [i nu scriitor, a[a
cum `[i dore[te, dar pe de alt\
parte s-a adaptat foarte bine la
societatea româneasc\, unde
banii se fac [i altfel decât pe
c\i corecte.

Absolut. El c\l\tore[te anonim
`n România asta obosit\ a acestor
ultimi ani, `mp\r]it `ntre baruri,
b\utur\, curve [i un viitor foarte
incert. E un om care se `ndreapt\
spre o b\trâne]e petrecut\ `n sin-
gur\tate, e marcat de `nchipuirea
fabuloas\ a bolilor [i a mizeriei `n
care se gânde[te c\ va sfâr[i. 

Sebastian e func]ionar la Pri m\ -
 rie [i este corupt. Alipirea
aceasta, lucr\tor la stat #co -
rup]ie, este chiar inevitabil\? 

Nu to]i func]ionarii sunt co -
rup]i, pentru c\ nu tuturor li se
ofer\ ocazia (râde). Drama din car-
te nu este a bugetarului român, nu
am f\cut un profil al bugetarului
român care vâneaz\ o [pag\ mai
mic\ sau mai mare. Sebastian re-
simte acut lipsa banilor [i o consi-
der\ o nedreptate, se desprinde, zic
eu, o viziune de stânga a lui. E greu

s\ fii etic `n societate, atât timp cât
[tii c\ taxele pe care le pl\te[ti co-
rect ajung `n buzunarele [i firmele
unor b\ie]i. Conflictul acesta `l
tr\im [i noi zi de zi. ~ncerc s\ fiu co-
rect, dar apoi v\d c\ r\mân `n ur-
ma celorlal]i. Dar nu cred totu[i c\
func]ionarul român e neap\rat co-
rupt sau doctorul e obligatoriu
[p\gar. Sunt ni[te caracteriz\ri vi-
ciate. 

Romanul include mai multe
conflicte: cel `ntre genera]ii,
`ntre Sebastian [i tat\l s\u
pensionar, cel `ntre sexe, `n -
tre Sebastian [i Gra]iela, de
exemplu. Acest din urm\ con-
flict pare s\ te intereseze `n
mod deosebit pe tine. Ai lan -
sat anul trecut, `mpreun\ cu
Simona Tache, cartea Femeile
vin de pe Venus, b\rba]ii de la
b\ut, care trateaz\ tocmai
modul diferit `n care b\rba]ii
[i femeile v\d lumea. {i, din
câte am `n]eles, ideea unei ast-
fel de abord\ri ]i-a apar]inut.
De unde vine interesul t\u
pentru aceast\ tem\?

Eu am scris ni[te texte legate de
obsesiile femeii de azi, obsesia pen-
tru greutate, pl\cerea de a vorbi
mult sau de a face cump\r\turi, cu
b\rbatul târât prin mall-uri `n „ex-
cursii“ interminabile. Am `nceput
s\ scriu despre asta `ntâi pe site-ul
Times New Roman. Apoi, când am
ajuns la „Ca]avencii“, v\zând-o [i
pe Simona c\ scrie pe aceea[i tem\,
am zis c\ ar fi foarte tare dac\ ne-am
confrunta. Alegem o tem\, intr\m
`n joc, ea zice ceva, eu zic altceva pe
aceea[i tem\ (rubrica „B\t\i `n dia-
log“ din „Ca]avencii“ – n.r.).

~n roman, cuplul Sebastian-
Gra]iela e oricum unul nefunc]io-
nal. Ei se `ntâlnesc `n momente cu
totul [i cu totul nefericite ale vie]ii
fiec\ruia. Sebastian se confrunt\ cu
perspectiva de a `nfunda pu[ c\ria,

Gra]iela e ̀ ntr-un moment ̀ n care e
convins\ c\ via]a ei de acum ̀ ncolo
se va rezuma la cre[terea feti]ei [i
atât. Ei sunt ̀ mpreun\, dar nu sunt
`mpreun\, fiecare r\mâne `n zona
lui, func]ioneaz\ ca dou\ bile de bi-
liard, se ciocnesc, apoi fiecare o ia
`n direc]ii diferite. 

Gra]iela e prezentatoare TV [i
asta `]i ofer\ ocazia de a lansa,
`n roman, o critic\ fin\, dar
dur\ la adresa televiziunilor
de [tiri. Sebastian vede pre -
zen]a `n studio a Gra]ielei ca
un soi de prostitu]ie intelectu-
al\, ea trebuie s\ asculte,
aparent interesat\, tot felul de
personaje care nu au nimic de
spus. {i s\ zâmbeasc\.

Exact despre asta am vrut s\
scriu acolo. Tr\im o aparen]\ a te-
leviziunilor de [tiri, nu mai zic c\
ceea ce ei numesc [tiri, ̀ n propor]ie
de 90% nu sunt [tiri. Aceast\ pre-
zen]\ acut\, la care ai senza]ia c\
e[ti expus, `n care se `ntâmpl\ tot
timpul lucruri, `n care ]i se cere tot
timpul aten]ia, este o lume artificial\
suprapus\ lumii reale. Televiziunile

Romanul de debut al lui Mihai Radu,
Sebastian, ceilal]i [i-un câine, nu te prinde 
de la primele pagini. Personajului principal, 
un fost jurnalist care a renun]at la pres\
pentru o carier\ de func]ionar public, 
nu i se `ntâmpl\ la `nceput nimic deosebit. 

Dar tocmai asta e esen]a c\r]ii, aici e savoa -
rea ei: o poveste despre oameni obi[nui]i
care se chinuie s\ supravie]uiasc\ `ntr-o so -
cietate care-i apas\ [i care nu le rezerv\ nici
un viitor. Mihai Radu, un absolvent de Filozo -
fie care acum scrie la revista „Ca]avencii“,

[tie foarte bine cât de ap\s\ toare e senza]ia
c\ via]a nu-]i ofer\ nimic bun. Tocmai de
aceea a fugit de la Fete[ti, unde sim]ea c\ se
afund\ ca profesor dispus s\ predea orice, la
Bucure[ti, pentru a deveni mai `ntâi ziarist 
[i acum, iat\, autorul unui roman.

Mihai Radu are 36 de ani [i
a absolvit Facultatea de Filozo-
fie a Universit\]ii „Al.I. Cuza“
din Ia[i. A renun]at la o carier\
de profesor, pentru a lucra mai
`ntâi la „Aspirina S\racului“ [i
„Plai cu Boi“, dup\ care s-a al\ -
turat „Academiei Ca]avencu“.
~n prezent, lucreaz\ la revista
„Ca]avencii“. A publicat volu-
mul de proz\ scurt\ Hobby [i
alte povestiri [i, `n 2013, `m -
preu n\ cu Simona Tache, car-
tea Femeile vin de pe Venus,
b\rba]ii de la b\ut, care repre-
zint\ o colec]ie a textelor scrise
de cei doi `n rubrica „B\t\i `n
dialog“ din „Ca]avencii“.
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de [tiri au devenit televiziuni ale
unui altfel de divertisment, nu ale
informa]iei. Nu te informeaz\, ci ̀ ]i
creeaz\ o lume `n care informa]iile
trec cu mare vitez\, se consum\ ra-
pid. Un breaking news este doar o
gogoa[\ al c\rei rol este de a te mai
]ine cinci minute ̀ n fa]a televizoru-
lui. Asist\m sear\ de sear\ la acele
`ntâlniri ale unor „sectan]i“ ai [ti-
rilor, care stau [i vorbesc despre tot
[i nimic cu o voluptate dezarman -
t\. La un moment dat, te `ntrebi:
„B\i, ceva trebuie s\ se `ntâmple,
c\ nu or fi \[tia atât de cretini“. Ei,
exact atât de cretini sunt [i au
`nv\]at s\ vorbeasc\ despre nimic
la perfec]iune. 

Tu, spre deosebire de perso -
najul principal al romanului,
e[ti `nc\ jurnalist. Sebastian,
care viseaz\ s\ scrie c\r]i, e
`ngrijorat c\ scrisul la ziar i-a
deformat stilul de viitor scrii -
tor. Cum te-a afectat sau cum
te-a ajutat pe tine faptul c\ lu-
crezi la o revist\?

Singurul punct `n care m-a afec-
tat este c\ atunci când lucrezi `n
pres\, e greu s\ ̀ ]i dozezi timpul, s\
g\se[ti acel moment de r\gaz `n ca-
re s\ te gânde[ti doar la romanul pe
care-l scrii. Mai ales c\ atunci când
scrii un roman, ai nevoie de timp,
de ore puse cap la cap. Este nevoie
de o disciplin\ a scrisului, indiscu-
tabil, oricât ai fi de talentat sau ge-
nial. Timpul dezordonat pe care ]i-l
ofer\ presa a fost un handicap. To-
tu[i, eu lucrez la un s\pt\mânal,
unde lucrurile au un alt ritm [i am
putut s\ `mi pun deoparte câteva
ore ̀ n fiecare zi, mai ales ̀ n ultimul
an `n care am terminat romanul. 

Pe de alt\ parte, cred c\ presa 
m-a ajutat cumva doar [i pentru
faptul c\ am scris ̀ n fiecare zi. Scri-
ind `n fiecare zi, ]i se creeaz\ anu-
mite dexterit\]i, o anumit\ u[urin -
]\ de a scrie ce vrei. 

De obicei, `n articolele pe care
le scrii `n revist\ folose[ti un
limbaj dur, uneori chiar li-
cen]ios. ~n Sebastian, ceilal]i
[i-un câine ai fost mult mai
cuminte, din acest punct de
vedere, nu ai abuzat de acest
mod de a povesti. Ce te-a deter-
minat s\ fii atât de temperat?

Pur [i simplu a[a s-a `ntâmplat.
Cum ]i se dezv\luie u[or, u[or un
subiect, a[a ]i se dezv\luie [i tona -
litatea scrisului, reglajul dintre
`nalte, joase [i ba[i. A[a a ie[it, nu a
fost nimic programat, nu am vrut
nici s\ m\ feresc, nici s\ abu zez de
o anumit\ vulgaritate lingvis tic\. 

Ai terminat Filozofia la Ia[i.
De ce ai plecat la Bucure[ti?

Am zis c\ `mi iau un an de stu-
diu, `n principal pentru limba ger-
man\, dar a ie[it o catastrof\, `n
primul rând pentru c\ m-am `n -
tors `n Fete[ti, de unde plecasem
la facultate. Ca s\ mai câ[tig ni[te
bani, m-am angajat ca profesor.
Pro fesor de filozofie, logic\, psiho-
logie, `n afar\ de lucru manual,
pre dam cam tot `n liceul acela. 
Am avut senza]ia c\ m\ scufund, a
fost un e[ec total, [i nu vroiam 
asta. A[a c\ `n vacan]a de iarn\,
am fugit pur [i simplu de acas\ la

Bucure[ti, `ntr-un ora[ pe care `l
dispre]uiam total. Nu am sim]it
ora[ mai ostil la un prim contact
ca Bucure[tiul. Imediat am intrat
`n zona de pres\, cu Mircea Dines-
cu la „Aspirina s\racului“, dup\
care lucrurile s-au schimbat `n bi-
ne, mi-am renegociat inclusiv re-
la]ia cu ora[ul.

Via]a de dup\ facultate, de pro -
fesor la Fete[ti, o vedeai cum-
va ca o ratare similar\ cu a lui
Sebastian? 

Sunt convins c\ a[a s-ar fi `n -
tâmplat dac\ nu plecam de acolo.

Dup\ cum [i toate gândurile mele
legate de un parcurs academic, de
un doctorat `n filozofie s-au spulbe-
rat rapid. 

De ce ai renun]at la filozofie
pentru pres\?

P\i, când termini Filozofia, nu
[tii s\ faci, de fapt, nimic. {i
atunci am `ncercat s\ v\d cât m\
duce talentul. Dar pres\ `n sensul
clasic, hard, al cuvântului, nu
prea am f\cut. Maxim m-am atins
de zona de reportaj, dar am r\mas
`n zona de satir\, de opinie cu alt
gen de agresivitate. 

Ai debutat `n roman destul de
târziu, la 36 de ani. De ce a du-
rat atât de mult pân\ ai scris
aceast\ carte?

Am mai publicat un volum de
proz\ scurt\ la Editura Vremea
acum vreo patru sau cinci ani.
Cinci povestiri, o carte scurt\, mai
mult o carte de vizit\, am vrut s\
am un lucru `ncheiat, am vrut s\
apar neap\rat cu ceva. {i a fost o
carte care a avut o critic\ bun\,
ceea ce a fost uimitor pentru mine,
un tip care nu are prea multe con-
tacte cu lumea literar\. Dar mi-a
luat mult pân\ la debutul cu un ro-
man pentru c\ a[a m-am copt eu,
a[a s-a copt romanul, atât a durat
fabricarea. 

De ce nu ai continuat s\ scrii
proz\ scurt\?

Scriu proz\ scurt\ ̀ n continuare
[i sper, la un moment dat, s\ mai
scot un volum de proz\ scurt\. 

„Acest roman nu `]i las\ 
niciodat\ senza]ia de falsitate“

Ai scris un roman despre via]a de zi 
cu zi, o solu]ie riscant\ dac\ vrei s\ ai
succes. 

Niciodat\ nu m-am gândit c\ ̀ mi trebuie un
subiect [ocant ca s\ scriu un roman, nu 
mi-am dorit neap\rat s\ fiu pl\cut, nu m-am
uitat pe pia]\, s\ v\d ce scriu [i s\ vin cu ace-
la[i lucru. Lucrurile s-au `ntâmplat de la sine
[i tocmai c\ acest roman nu `]i las\ niciodat\
senza]ia de falsitate. 

Motto-ul c\r]ii e un citat de Salinger:
„(...) te rog s\ accep]i acest modest
buchet de paranteze proasp\t `nflorite:
(((()))). Presupun c\ nu au un aspect prea
floral, dar ]in s\ fie primite ca ni[te
semne cr\c\nate, curbate, ale st\rii

mele de spirit [i de trup, acum când
scriu toate acestea“. Ce ]i-a inspirat
aceste cuvinte?

L-am ales dup\ ce adunasem deja câteva ca-
pitole, scriam `n diferite zone ale romanului,
ca s\ zic a[a. Avusesem vreo trei, patru motto-
uri, dar am r\mas la acesta deoarece Sebas -
tian tr\ie[te `n eterne paranteze. ~ns\[i via]a
lui [i-o pune des `n paranteze [i alunec\ iner -
]ial, neprea[tiind spre ce, are ie[iri din pro-
pria via]\, nu i se pare tentant viitorul, se re-
trage pe marginea drumului, fumeaz\ o ]igar\
[i se uit\ deta[at. Paranteza ]ine cumva de fi-
rea contemplativ\. Cam toate personajele din
roman ar vrea s\ ia o pauz\ din propria via]\
[i s\ priveasc\ cumva din viitor, dar e greu,
pauza asta apar]ine tot vie]ii. 
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Bianca Bur]a-Cernat

~n primul deceniu de dup\ 1989,
proza acestui autor, [ocant\ prin
abordarea detabuizant\ a unor su-
biecte [i atipic\ sub aspectul scrii-
turii, ̀ ntr-o epoc\ a excesului de ar-
tificiu postmodern deja manierizat,
a re]inut `ntr-o mic\ m\sur\ aten -
]ia criticilor. Cu câteva excep]ii,
`ntre care Mihai Zamfir, care g\sea
`n c\r]ile lui Aldulescu preocupa-
rea unui prozator „célinian“ pen-
tru problematica extrem de com-
plex\ [i de subtil\ a r\ului [i `l con-
sidera pe autor drept un veritabil
creator de limbaj. ~n ciuda origina-
lit\]ii [i a percutan]ei lor, romane-
le publicate de Aldulescu `n anii ’90
– Sonata pentru acordeon (1993),
~ngerul `nc\lecat (1994), Amantul
Coliv\resei (1994) [i Istoria eroilor
unui ]inut de verdea]\ [i r\coare
(1997) –, ap\rute ̀ n tiraje mici, lipsi-
te de sprijinul sus]inut al criticii,
ea `ns\[i `n criz\ de identitate `n
acei ani, dar dezavantajate [i de
prezen]a foarte discret\ a autorului
`ntr-o lume literar\ care ̀ l percepea
ca pe un outsider, ar fi alunecat ex-
trem repede `n uitare dac\ nu ar fi
fost redescoperite [i reeditate dup\
2000, mai precis, dup\ ce Aldulescu
revine ̀ n for]\ ̀ n actualitatea edito-
rial\ cu Proorocii Ierusalimului [i
cu Mirii nemuririi. Acesta este pra-
gul de la care, `n ciuda unor inevi-
tabile controverse, `ncepe s\ se ne-
gocieze, `n câmpul criticii, imagi-
nea de scriitor de vârf a lui Radu
Aldulescu.

Amanul Coliv\resei este al trei-
lea, nu al doilea roman al prozato-
rului, cum men]ioneaz\ toate note-
le biobibliografice ale edi]iilor mai

noi; [i a ap\rut prima dat\ `n 1994,
nu `n 1996 (`n acela[i an cu prima
versiune a ~ngerului `nc\lecat, des-
pre care se spune c\ ar fi fost publi-
cat `n... 1997). Erori care ([i nu am
dat decât dou\-trei exemple!) – ier-
tat\ s\-mi fie mania exactit\]ii isto-
rico-literare – s-ar cuveni `ndrepta-
te cât mai curând [i care sunt de-a
dreptul siderante, dac\ ne gândim
c\ ele nu privesc o epoc\ prea `n -
dep\rtat\ din istoria literaturii ro-
mâne, ci istoria cea mai recent\,
c\reia mul]i dintre cei ce scriu azi
comentariu de carte i-au fost con-
temporani. Surprinz\toare amne-
zie! (Nu m\ pot ̀ mpiedica s\ mai dau
`nc\ un exemplu: `ntr-un articol de
dic]ionar scris `n urm\ cu un dece-
niu, Dan C. Mih\ilescu pretinde c\
Radu Aldulescu ar fi debutat ̀ n 1986,
`n „Suplimentul literar“ al „Scânteii
tineretului“, când el, de fapt, debuta-
se `n 1973, `n „Amfiteatru“ – `n
num\rul 2, mai precis – cu o povesti-
re intitulat\ S\racul Sfântul Ilie...).

O lume de o 
concrete]e 
surprinz\toare

Roman stufos, cu epic\ arbores-
cent\, picaresc\ [i ̀ n care, totodat\,
discursul prozastic atinge subti-
lit\]ile unei foarte bine orchestrate
polifonii, Amantul Coliv\resei adu-
ce `n aten]ie (prin personajul Dimi-
trie Cafanu), odat\ cu o galerie va-
riat\ de tipuri umane (comune ori
excentrice), un caz de declasare vo-
luntar\ ca form\ de revolt\ social\
[i metafizic\. ~n goana dup\ o ilu-
zie, personajele tranziteaz\ spa]ii [i
medii dintre cele mai diferite (de la
acelea pe care le frecventeaz\ fami-
liile de nomenclaturi[ti comuni[ti
la cele r\u famate, de la sta]iuni de
vacan]\ [i cluburi de box la atelie-
re, hale, colonii de munc\ [i peni-
tenciare), dând curs tuturor pro-
voc\rilor posibile ale unei vie]i
tr\ite periculos. Invocat sau evocat
obsedant, Diavolul se amestec\
printre personaje, `ntr-o proz\ ete-
roclit\ ca formul\ ce p\r\se[te, `n
unele momente, domeniul realist,
privind cu fascina]ie c\tre teritorii-
le realismului magic.

Haotic\, str\b\tut\ de mi[c\ri
browniene, lumea imaginat\ de Al-
dulescu i se `nf\]i[eaz\ cititorului
`ntr-o concrete]e surprinz\toare.
Autorul percepe cu acuitate relie-
furile, nu ignor\ nici unul dintre

detaliile care ar putea fi semnifica-
tive [i, de altfel, pare c\ refuz\ ex-
clusivitatea prim-planului, laolalt\
cu nesocotirea arrière plan-ului, a
decorului, a fundalului, a secunda-
rului – pentru c\ totul poate de-
veni, `n anumite condi]ii, relevant,
iar etichete precum „important“ [i
„neimportant“ sunt simple conven -
]ii. De aceea, prozatorul st\ruie `n -
delung asupra unor am\nunte ale
cadrului, descrip]ia atingând de
foarte multe ori virtuozitatea; [i de
aceea fizionomia personajelor sale
secundare, ba chiar [i a celor episo-
dice, este adesea la fel de atent exa-
minat\ [i de expresiv\ ca a perso-
najelor de prim-plan. Fa]\ de oa-
meni [i lucruri, autorul manifest\
deci o atitudine „democratic\“, la
r\d\cina c\reia distingem o filoso-
fie [i, implicit, o concep]ie asupra
literaturii, a-ierarhic\ [i anti-auto-
ritar\. Potrivit acesteia, nu exist\
subiecte „majore“ [i „minore“, ni-
mic nu e de dispre]uit – oamenii
m\ run]i [i `ntâmpl\rile lor nespec-
taculoase, de exemplu. De aici [i
predilec]ia autorului pentru explo-
rarea marginalit\]ii. 

Un alt aspect semnificativ: Aldu-
lescu practic\ un tip special de
proz\ citadin\. Dac\ `n ceea ce pri-
ve[te interesul s\u special pentru
atmosfera [i umanitatea pitoresc\
a periferiei i s-au identificat, corect
pân\ la un punct, preceden]e `n
G.M. Zamfirescu sau Eugen Barbu,
`n schimb, ca ilustrator [i „docu-
mentarist“ al vie]ii ora[ului indus-
trial, Aldulescu nu are antecesori
(cu excep]ia, poate, a lui Augustin
Buzura din romanul Vocile nop]ii),
[i nici urma[i. Peisajul urban in-
dustrial, memorabil descris, asigu -
r\ fundalul nesfâr[itelor peregri -
n\ri ale personajelor. Prad\ unui
neastâmp\r `nr\d\cinat `n fiin]a
lor, (anti)eroii romanelor sale str\ -
bat ora[ul de la un cap\t la altul,
dinspre cartierele m\rgina[e spre
centru [i ̀ napoi, pierzându-se ̀ ntr-o
mul]ime care, la Aldulescu, nu e ni-
cidecum inform\, ca la al]i autori,
mai vechi sau mai noi, ci ca p\t\ la
rându-i corp [i identitate. Ora[ul
`nsu[i, cotropit de canicul\ sau po-
topit de z\pezi (extreme care, aici,
sunt `n mod sugestiv privilegiate),
cu „p\durea [lui] de blocuri“, cu
monstruoasele sale platforme in-
dustriale, cu halele uzinelor, con-
stant comparate cu bolgiile dam-
na]ilor, e v\zut ca un organism

uria[, deseori `n tu[e apocaliptice,
cvasi-expresioniste. Figura prole-
tarului nu este nic\ieri, `n literatu-
ra român\, mai autentic\ decât `n
romanele lui Aldulescu. 

Ca [i `n celelalte romane ale sa-
le, Aldulescu tematizeaz\ aici des-
tr\marea, instabilitatea, dezordi-
nea, lipsa, golul, negativitatea `n -
s\[i, picaro-ul demonic fiind `nves-
tit simbolic cu func]iile unui agent
al disolu]iei (sociale [i nu numai).
Fie c\ e `ntruchipat de personaje
precum Mite Cafanu (̀ nrudit, ̀ ntr-un
fel, cu Robert Stan zis Diavolul, din
~ngerul... [i din Cronicile genocidu-
lui), fie c\ se las\ doar `ntre v\zut,
ca personaj fantasmatic, ca siluet\
de fum, invocat cotidian sau bân-
tuind visele agitate ale unora din-
tre eroi, diavolul str\bate, f\r\ ex-
cep]ie, spa]iul tuturor romanelor
acestui autor; prezen]a lui se sub-
sumeaz\ unei viziuni care nu este
una pur [i simplu „realist\“, ci rea-
list-apocaliptic\, nu f\r\ accente
ironice. Perfect adecvat\ reflec]iei
implicite asupra destructur\rii
unei/unor lumi, `ns\[i construc]ia
romanesc\ integreaz\ sugestia de-
zarticul\rii. Centrifugale, nesudate
`n jurul unui ax epic bine precizat,
cu o intrig\ nu tocmai u[or de cir-
cumscris [i o cronologie neliniar\

ce urm\re[te nu atât „fapte“, cât
meandrele unui flux al con[tiin]ei,
romanele lui Aldulescu expun,
`ntr-o form\ rizomatic\, `ntregi co-
lec]ii de destine, unele banale, alte-
le pigmentate de o doz\ de „sen za -
]ional“, „istorii ale vie]ii“ v\rsân-
du-se aluvionar `ntr-o istorie mare,
ale c\rei semnifica]ii transcend
imediatul. 

Radu Aldulescu, Amantul Coliv\resei,
edi]ia a IV-a, colec]ia „Top 10+“, 
Editura Polirom, 2013

A ap\rut de curând, la
Editura Polirom, o nou\
edi]ie, a patra, din
Amantul Coliv\resei,
romanul lui Radu
Aldulescu (publicat anul
trecut [i `n francez\), ceea
ce m\ `ndeamn\ s\
formulez câteva reflec]ii
mai generale asupra
autorului `n discu]ie 
[i asupra traseului 
s\u editorial – lung deja
de dou\zeci de ani [i
foarte sinuos. 

Radu Aldulescu... 
dup\ dou\zeci de ani
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Alex. Leo {erban: „Pentru
mine, televiziunea a devenit
sinonim\ cu telenovela“

De ce tocmai film, domnule
{erban? Cum de nu v-a]i ori-
entat spre zone mai mediati-
zate ale presei de la noi? Ana -
list politic, de exemplu.

Pentru c\ nu m\ pricep [i,
oricum, exist\ destui anali[ti
politici. Nu mi-am propus neap\rat
s\ m\ pozi]ionez cumva pe pia]a
media. Pur [i simplu, fac ceea ce
mi-a pl\cut dintotdeauna, [i anume
s\ scriu despre arta mea preferat\,
filmul.

Este o provocare pe care a]i
acceptat-o `nc\ de mic?

Ooo, chiar din copil\rie, nu! Si -
gur c\ vedeam filme atunci, dar nu
m\ gândeam c\ o s\ ajung s\ scriu
despre cinema. Eram un spectator
obi[nuit. }in minte c\ m\ duceam
`mpreun\ cu bunica mea, care era
o mare cinefil\ [i cuno[tea to]i ac-
torii hollywoodieni. Primele mele
contacte erau cumva bruiate, tre-
buie s\ spun, pentru c\ bunica
mea, pentru a-mi proteja inocen]a
`n ale filmului, [i mai ales fa]\ de
violen]a de pe ecran, de câte ori
murea un personaj dintr-un west-
ern, de exemplu, m\ tr\gea de
mânec\ [i-mi zicea: „Nu e ade -
v\rat, e doar ̀ n film!“. Astfel am de-
prins, probabil, rudimentele aces-
tei schizofrenii: lucrurile pe care le
vezi pe ecran sunt [i, `n aceea[i
m\sur\, nu sunt reale.

Bunica dumneavoastr\ era
deci un fel de CNA de ast\zi.

Ha! Ha! Presupun c\ se poate
spune [i a[a. Bunica mea era, s\-i
spun, un „CNA domestic“. Mai
simpatic, dar la fel de vigilent!

A fost vreun regizor care v-a
marcat?

~n copil\rie, nu, pentru c\, pro -
babil, nimeni `n copil\rie nu se
gânde[te la regizor, ci ia filmul ca

atare, este interesat de actori, de ce
se `ntâmpl\ de-a lungul pove[tii.
Dar am un regizor care m-a impre-
sionat mult, prin adolescen]\, când
mi-am dat seama c\ rezonez foarte
bine cu ceea ce propune el. {i acel
regizor se nume[te Alfred Hitch-
cock.

V\ adresez o `ntrebare cu prin -
z\toare cât o tem\ de doctorat:
a]i putea face o compa ra]ie
`ntre filmologia ro mâ neasc\
de ast\zi [i cea de dinainte de
1990?

Sigur, se poate face un bilan]. De
altfel, am [i realizat recent lucrul
acesta, pentru o revist\ a Muzeului
}\ranului Român, care se cheam\
„Martor“. Asta a fost tema, `ntre-
barea: „Ce s-a `ntâmplat `n filmul
românesc dup\ 1990?“. E clar c\ s-a
`ntâmplat ceva fundamental: cine-
matograful românesc al ultimilor
15 ani nu mai seam\n\ cu ceea ce a
fost `nainte. Asta nu `nseamn\ c\
`nainte de 1989 toate peliculele
române[ti au fost slabe. Nici vorb\
de a[a ceva! Exist\ câteva vârfuri,
`ncepând de la clasicul P\durea
sp=nzura]ilor – un film care, dup\
canoanele de ast\zi, pare prea lung,
dar care are câteva momente regi-
zorale memorabile.

Astfel, [i P\s\rile lui Hitch-
cock, de care pomenea]i, pot fi
considerate azi „`nvechite“.

Sigur c\ da! Pentru c\ asta este
esen]a cinematografului, se `n -
noie[te cu fiece nou\ genera]ie. De
exemplu, ast\zi au ap\rut `n cine-
ma aceste efecte digitale, care pe
mine m\ cam sperie. Dar, revenind
la cinematograful de dinainte de
1990, exist\ câteva vârfuri: Recon-
stituirea lui Lucian Pintilie, Iacob
al lui Mircea Daneliuc sau Proba
de microfon al aceluia[i – care a
fost, pentru mine, un prim contact

cu un anumit tip de cinema, foarte
direct, foarte viu, foarte aproape de
realitatea de atunci. Ce s-a `ntâm-
plat „dup\“ nu mai seam\n\ sau,
dac\ vre]i, seam\n\ doar cu aceste
dou\ filme amintite: Reconstitui r ea
[i Proba de microfon. Mi se pare
benefic\ pentru cinematograful
românesc aceast\ ruptur\ de un
anumit tip de cinema, care era este-
tizant, care cuprindea `n general
ecraniz\ri.

Era pentru un public mai citit
cinematograful de dinainte?
Asta spune]i, indirect?

E ceva adev\r `n chestia asta,
dar m-a[ feri s\ o spun atât de
tran[ant. Era un public mai intere-
sat de ceea ce `nseamn\ CINEMA,
cu majuscule. Acuma nu mai vor-
bim despre „public“, ci despre
„publicuri“. Acesta este un truism
la mod\, dar, ca orice truism, tre-
buie repetat. Ce se `ntâmpl\ ast\zi?
Se produce aceast\ ruptur\ [i pen-
tru c\ exist\ publicuri mult mai
variate. Exist\ un public tân\r,
avid de noutate, este cert, [i acesta
nu mai rezoneaz\ la un anumit tip
de cinema. {i nu e vorba aici nu-
mai de cinematograful românesc,
care – s-o spunem pe [leau! – nu
este un vârf al cinematografului
mondial; nu mai rezoneaz\ cu o anu-
mit\ durat\, cu planurile lungi. In-
gmar Bergman, de pild\, este pier-
dut pentru tân\ra genera]ie. Dar
asta nu face decât s\ mi-l fac\ [i
mai drag [i s\ rezonez cu bunul
meu coleg, Radu Cosa[u, care, re-
cent, mi-a spus c\, rev\zând Scene
din via]a conjugal\, a fost absolut
devastat de adev\rul acestui film.
Trebuie spus aici un lucru, cumva
nepl\cut pentru tân\ra genera]ie:
pentru a `n]elege anumite filme, `]i
trebuie o anumit\ experien]\ de
via]\. Nu e vorba numai despre ex-
perien]a de cinefil; aceasta sigur c\
este important\ pentru a valoriza.
Dar pentru a `n]elege rela]iile, mai
ales din filmele amintite, ̀ ]i trebuie
o anumit\ profunzime a `n]elegerii
vie]ii, pe care nu o cape]i decât `n
timp. Nu po]i ca la cincisprezece
ani s\ `n]elegi filme ca Fragii s\l -
batici sau ca Persona, de pild\.

Pe de alt\ parte, de ce filmele
semnate de Sergiu Nicolaescu
„prind“ la publicul nostru?

Sunt filme u[oare, ale unui pu -
blic pentru care cinematograful
`nseamn\ exact [i nimic mai mult
decât acest tip de filme. {i nu e vor-
ba aici despre filmele de gen, nu am
aceast\ prejudecat\ a genurilor
majore [i a genurilor minore. Eu
cred c\ un cinefil este cel interesat
`n mod egal de toate genurile, pen-
tru c\ `n toate exist\ [i vârfuri, [i
rateuri. E vorba despre faptul c\
aceste filme ale lui Sergiu Nicolaes-
cu ofereau la vremea respectiv\ –
[i, iat\!, o mai fac [i ast\zi, ceea ce
ne pune ni[te `ntreb\ri privitoare
la evolu]ia societ\]ii noastre – un
soi de divertisment facil unui pu -
blic care nu cerea mai mult. C\

acestea erau f\cute pentru a dis-
trage aten]ia, da, e adev\rat, dar eu
cred c\ asemenea filme `[i vor g\si
`ntotdeauna un public, pentru c\
vor exista ̀ ntotdeauna oameni care
nu ]in s\ fie la zi cu tot ceea ce se
face `n cinema. Iar eu a[ disocia
aici ̀ ntre publicul de telenovele sau
publicul de televiziuni – nu [tiu de
ce, pentru mine, televiziunea a de-
venit sinonim\ cu telenovela – [i
publicul interesat de cinema, care
trebuie luat ca o art\. De[i cine-
matograful este arta cea mai popu-
lar\, la noi, `n mod paradoxal, el se
afl\ la margine. Este privit cu o anu -
mit\ condescenden]\ de c\tre cei
care sunt „ierarhii“ culturii ro mâ -
ne[ti, pentru c\, spun din nou un
truism, cultura noastr\ este lite -
raro-centric\: literatura este `n vâr-
ful piramidei din centrul cercului.

Unul dintre prietenii statornici ai „Suplimentului de
cultur\“, `nc\ de la prima sa edi]ie, a fost regretatul
critic de film Alex. Leo {erban, de la dispari]ia c\ruia
s-au `mplinit luna aceasta trei ani. V\ oferim `n
num\rul acesta un fragment din interviul pe 
care i l-a acordat la `nceputul anului 2006 colegului
nostru Alex Savitescu.
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– Fragment din nuvela
„O b\taie `n u[\“ –

}\rmul spre est nu m\ ispitise
pân\ atunci s\-l explorez, perspec-
tiva ̀ ntr-acolo fiind ̀ nchis\ de stân-
ca pe care era coco]at\ casa celor
dou\ Eleni, [i nici nu ̀ ncercasem s-o
ocolesc. De la câteva sute de metri
`n larg, peisajul se deschidea fru-
mos ̀ n adâncime pân\ spre cimitir,
primele case de la strada litoralului
[i portul aflat cam la trei kilometri.
Golful minuscul [i debarcaderul
erau abia sesizabile de departe [i la
fel era [i scobitura de pe reversul
aceleia[i stânci. ~ntr-acolo se `n -
drep t\ Eleni pe nea[teptate [i, do-
cil, am imitat-o.

Propor]iile se schimbau de aproa -
pe. Ap\rând dintr-odat\, ca la `n -
toarcerea unei file, locul avea o
splendoare s\lbatic\. Ea verificase,
cuno[tea prea bine acest efect de
surpriz\ neb\nuit\ [i se opri, f\cu
prima pauz\ ca s\ m\ a[tepte.

Faleza foarte `nalt\ de stânc\
sur\ c\dea vertical `n mare `n fa]a
noastr\ [i totu[i valurile reu[iser\
s\ scobeasc\, s\ road\ `n piatr\.
Bolta ap\rut\ [i care era insesizabil\

de departe avea [i o plaj\ de-o pal -
m\ dedesubt, unde marea aruncase
ou\ de piatr\ alb\ perfect [lefuite,
doar o parte sub apa translucid\. Pe
pavajul uscat cu pietre fierbin]i de
sub perete, talpa ud\ aluneca peri-
culos, Eleni cuno[tea `ns\ [i locul,
[i secretul mersului ca pe ghea ]\.
Am urmat-o [i aici: nisipul alb [i us-
cat, o fâ[ie lipit\ de perete era mai
`ncolo, ascuns\ `n umbr\. Se a[ez\
[i-mi f\cu semn s\ vin lâng\ ea.

Prima explica]ie pe care mi-am
dat-o a fost joaca. Pl\cerea un pic
exhibi]ionist\ de la pubertate `nso -
]it\ de un mic secret care n-are far-
mec dac\ nu asociezi pe cineva.
Poate [i zilele lungi de var\ anost\,
inactivitatea, singur\tatea, plicti-
seala. Doar câteva secunde `mi fu-
sese team\ privind-o din urm\ cum
baleteaz\ pe pietrele alunecoase, cu
burta ei `ntr-o periculoas\, `ngrozi-
tor de periculoas\ expunere. Eram
doar eu cu ea acolo [i-mi mai trecu-
se prin cap s\ sar s-o sprijin sau s-o
iau [i s-o duc pe sus. I-am [i spus as-
ta [i ea izbucni `n râs satisf\cut\,
prima dat\ când râdea [i era cu o
poft\ care m-a anihilat.

— E loc aici pentru amândoi,
stai lâng\ mine, repet\ ea invita]ia
c\reia nu m\ gr\bisem s\-i r\s pund.
Hai, te rog, aici. Nu-]i fie fric\.

Era locul umbrit pentru care
`notasem pân\ aici, cel mai bun loc
de plaj\ la acea or\ când [i stânca
de deasupra p\rea s\ ard\. Simula-
crul de `ntrecere dinainte, scu-
fund\rile, totul `n vitez\ [i f\r\
timp de gândit, ou\le de piatr\ fier-
bin]i, alunecoase, dar [i zgomotul
`nfundat [i ritmic al fluxului care-]i
umple urechile, din toate astea
`ncepea s\ se distileze o surd\ stare
de exasperare. Excursia cu o feme-
ie gravid\ `n asemenea locuri nu
era o aventur\ pentru mine. Nu
[tiu dac\ ea `mi sim]ise indis -
pozi]ia, sigur e `ns\ c\ nu-i p\sa. Se
l\s\ pe spate [i m\ `ndemn\ cu
aceea[i autoritate cu care `mi ceru-
se s-o urmez s\ fac la fel. Nu vom

sta mult. Ne usc\m [i, dac\ nu-]i
place, plec\m.

Un timp, nu mi-am g\sit locul.
M-am ridicat apoi `n capul oaselor
(ea era cu ochii `nchi[i), am con-
templat indecis marea. Nu se z\rea
`n jur nici o urm\ a trecerii [i a alt -
cuiva pe acolo, concavitatea de
piatr\ era sonor\ ca o ureche gi-
gantic\, iar `ngustul pat de nisip
alb era ca f\ina sau, mai degrab\,
ca pulberea de marmor\, de[i cu
granula]ie mai mare. Dinspre est,
toat\ diminea]a, pân\ spre prânz,
b\tuse acolo soarele [i nisipul alb
acumulase c\ldur\. {i ca ad\post
era un loc perfect pentru cine gândea
ca Eleni, am verificat asta mai târ-
ziu. ~n rest, nu era mare lucru de
v\zut, decât orizontul lichid unde
pâlpâiau fl\c\ruile de foc ale dup\-
amiezii. M-am `ntins la loc, pe spate,
[i prima senza]ie fulgurant\ a fost
atingerea de neevitat cu pielea um\ -
rului ei: zbicit\, dar `nc\ rece [i ne-
utr\ ca o alt\ piatr\ [lefuit\ de ape.

Consemnul t\cerii `l accepta-
sem [i `nainte ca [i acum, imun la
ceea ce era un pic ridicol pentru un
b\rbat, urm\rindu-i, ca pe un gra-
fic, mole[it de pl\cerea difuz\ din
mu[chii care se relaxeaz\, respi-
ra]ia `ntâi agitat\, apoi, treptat, in-
sesizabil\. Nervozitatea din prime-
le clipe [i sentimentul de joc cara-
ghios de copii se dizolvar\ [i ele `n
pacea fizic\, cea a fibrelor celulare.
~ntr-un fel, eram prizonier, obligat
la ne`mpotrivire. Jocul era `ns\ de
nerefuzat `ntr-o dup\-amiaz\ altfel
pustie. Cu acest gând m-am jucat ̀ n
imagina]ie, construind tot felul de
combina]ii, pândind cu ochii `n -
chi[i un zgomot care s\ nu fie al va-
lurilor, `ncercând s\ separ, s\ izo-
lez de celelalte senza]ii punctele de
atingere ale epidermelor umerilor
no[tri, somnolând apoi epuizat de
efortul steril

— ~]i place? r\sun\ pe nea[tepta-
te vocea ei.

Am deschis ochii: deasupra, pe
cer, `n adâncime, `[i târa coada de

spum\ alb\ alt avion ̀ n zbor spre sud.
— Ce anume?
— De mine. S\ fii aici cu mine.
Formularea exact\ a `ntreb\rii

putea fi [i alta, `n aceast\ por]iune
amintirea mea e flu\. Din ea, ori-
cum, se deduceau mai multe. De
pild\, c\ voia s\ verifice efectul
ini]iativei de a m\ fi adus ̀ n locul ei
secret de plaj\ [i a[tepta un da, a[a
cum se a[teapt\ o victorie. Dar era,
spus\ cifrat, [i o luare `n proprieta-
te, o atingere mental\ `nc\rcat\ de
senzualitate electric\, mai puter-
nic\ decât a epidermelor. Sens am-
biguu, dar tonul era de soma]ie.
Am sim]it-o ridicându-se `n cot, `n
a[teptarea r\spunsului, ca s\ m\
studieze [i am `nchis ochii.

— De ce nu? m-am eschivat cu
alt\ `ntrebare. Da, `mi place gro-
zav. Toate `mi plac.

Urm\ o pauz\ lung\, timp nece-
sar pentru elan [i apoi pentru s\ri-
tur\. Dar ea se `ntinse t\cut\ la lo-
cul ei pe nisip. ~n ce m\ prive[te, 
m-am recunoscut f\r\ pl\cere ne-
putincios s\ preiau vreo alt\ ini]ia-
tiv\. M-am ridicat [i f\r\ o vorb\
am intrat `n ap\, am `notat pân\
aproape de unde se vedea spre vest
debarcaderul „nostru“, era tot pu-
stiu, am revenit. Ridicat\ `n picioa-
re, Eleni m\ urm\rise [i când 
m-am ̀ ntins iar\[i cu fa]a ̀ n sus nu
s-a gr\bit s\ se a[eze lâng\ mine.
Jocul ̀ ncepuse de mult, dar ea avea
o rezerv\ inepuizabil\ de r\bdare.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
de nuvele Sindromul
Robinson de Radu Mare[,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Fiction Ltd.“ 
a Editurii Polirom.

Radu Mare[ — Sindromul Robinson

CARTEA

Intimitatea unei femei este per -
turbat\ de un turist care caut\
g\zduire [i care ajunge s\ des-
copere pe parcurs lucruri in-
credibile. Un b\rbat se izoleaz\
`ntr-un loc uitat de lume pen-
tru a sc\pa de agita]ia citadin\,
dar prime[te o „vizit\“ cu totul
stranie. Doi prieteni discut\
despre moarte, `n special de -
spre sinucidere [i execu]ii. Un
pseudocuplu `n cearc\ s\ se
adapteze vremurilor dup\ ab-
solvirea facult\]ii, `ns\ efortul
de integrare `ntr-o societate
bolnav\ are efecte nea[teptate,
traseul celor doi luând o tur-
nur\ tulbur\toare. Cele patru
nuvele din Sindromul Robin-
son se completeaz\ una pe alta,
dezv\luind consecin]ele pe ca-
re le pot avea `n c\lcarea inti-
mit\]ii, `nsingurarea, curiozi-
tatea fa]\ de moar te sau do-
rin]a de a fi acceptat de ceilal]i.

AUTORUL

Radu Mare[ (n. 1941) a urmat filologia la Universitatea din Cluj, ora[ un-
de s-a [i stabilit dup\ 1971. A fost profesor, ziarist, redactor la revista „Tri-
buna“ (1971-1997), director al Editurii Dacia (1997-2001). A publicat volu-
mele: Anna sau pas\rea paradisului (1972); Cel iubit (1975); Caii s\lbatici
(1981); Pe cont propriu (1985); Anul trecut `n Calabria (2002); Manual de
sinucidere (2003); Ecluza (2006); Când ne vom ̀ ntoarce (2010); Deplasarea
spre ro[u (2012). A fost distins cu Premiul pentru debut al Uniunii Scrii-
torilor (1972), Premiul pentru roman al Filialei Cluj a USR (1981), Premiul
pentru proz\ al Filialei Cluj a USR (2002), Premiul „Cartea anului“ al Fi-
lialei Cluj a USR (2006), Premiul pentru proz\ al Uniunii Scriitorilor din
România [i  Premiul pentru proz\ al Filialei Cluj a USR (2010).
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S\ scrii despre Alex. Leo {erban,
dis p\rut, pare un nonsens publicis-
tic. Cum se poate ca un om atât de
viu, deodat\, s\ nu mai fie? Cum este
posibil ca un asemenea personaj in-
clasabil [i inclasificabil s\ dispar\
din filmul pe care-l vedem?

Recitind `ns\ pagini din Dietetica
lui Robinson, dimpreun\ cu textul
cronicii mele din „Idei `n dialog“,
realizez c\ – asumându-se `n fine ca
scriitor publicat – Alex. Leo {erban
[i-a calculat inclusiv ie[irea din
scen\. Mai ̀ ntâi: „A face ordine ̀ ntre
preferin]ele noastre, p\strând nu-
mai ce e esen]ial“. Spre final: „Para-
dox: o carte «`nchis\ la to]i nasturii»,
cu «`nceput», «cuprins», «`n cheiere»
– «impecabil\», cu alte cuvinte – este
un fragment; o carte convulsiv\,
f\cut\ din buc\]i, din fragmente, este
un `ntreg. O m\sur\ `ntreag\“.

Se prive[te mult [i des `n urm\,
`n Dietetica lui Robinson, [i abund\
simbolurile sau formele concrete
ale arhiv\rii selective. Autorul r\s -
punde la Chestionarul lui Proust; ̀ [i
inventariaz\ [i ierarhizeaz\ titlurile
din Biblioteca ideal\ (cele zece c\r]i
pe care le-ar lua pe o insul\ pustie);
vine imediat dup\ aceea cu liste de
preferin]e prozastice [i cinema -
tografice; `[i face o Mic\ antologie
pers  onal\ de ma[inu]e distruse `n
copil\rie, [i apoi un inventar de au-
tomobile ̀ ntâlnite ̀ n filme... Punând
la un loc [i confruntând toate aceste
op]iuni, se folose[te de Cu f\rul lui
Robinson ca de un obiect al depo-
zit\rii [i relief\rii afinit\]ilor sale.

Sunt trei avatari ai lui Alex. Leo
{erban care contribuie la umplerea
Cuf\rului [i trei identit\]i ce se to-
pesc una-n alta, l\sând s\ se vad\
`ns\ conturul ini]ial. Prima pe-
rioad\, de tinere]e propriu-zis\, e
una a rezisten]ei prin cultur\ `nalt\
[i printr-un `nduio[\tor snobism la

cenu[iul mizerabil al ceau[ismului
târziu. E faza lecturilor grele, a li-
cen]ei cu joycianul Finnegans Wa-
ke [i a scrisorii adolescentine c\tre
Julien Green care, dup\ ce se va fi
`ntors de la... Polul Nord, `i va [i
r\spunde admiratorului s\u din
lag\rul socialist. Este perioada unui
Alexandru {erban practic necunos-
cut, `nconjurat de m\tu[i [i str\ -
m\tu[i, scriind „comentarii literare“
subtile [i indigeste, cu un vocabular
pre]ios nedigerat suficient, mer-
gând la Ateneu „la costum negru,
papion, teni[i albi, un ciorap verde
[i unul ro[u“ („ah, [i o insign\ cu
Mao la rever!“) [i dansând estimp,
febril, pe hit-urile optzeciste ale lui
Michael Jackson. 

~n loc s\ se dezic\ de acest avatar
juvenil [i acneic, care tr\ie[te `ntru
cultur\, dar [i ̀ ntr-o oarecare confu-
zie artistic\, Alex. Leo {erban `l re-
cupereaz\ [i `l proiecteaz\ pe ecra-
nul c\r]ii sale. ~nainte ca pseudoni-
mul cool s\ se impun\, purgatoriul
stilului c\znit-savant trebuia par-
curs. Faza a doua, [i cea mai intere-
sant\, va fi cea deschis\ prin `ntâl-
nirea tân\rului de treizeci de ani cu
momentul decembrie 1989. Cele 

câ teva texte civico-politice incluse
`n ultima sec]iune (Accidente) sunt
`n tr-adev\r accidentale. Alex. Leo
{erban nu se dovede[te un cet\]ean
implicat [i responsabil, cu atât mai
pu]in un activist politic c\ruia `i
plac baia de mul]ime [i supra ̀n\l -
]area unei tribune. Vrea s\ fie un
spirit contemplativ [i estet, un indi-
vidualist hedonist detestând sincer
colectivismul, presiunea social\ [i
na]ional\, [i dispre]uind neechivoc
gustul public (ce i se pare o contra -
dic]ie `n termeni). 

De la teribilismul vestimentar
din anii liceului, Alex. Leo {erban
va trece la the next level: un teribi-
lism, o frond\, un snobism dus `n
„straturile de adâncime“, inapa-
rent, stilizat [i interiorizat. Neobi[ -
nuit este `ns\ c\ aceast\ rafinare
prin sublimare a fost procesat\ de
c\tre autorul-personaj `n acela[i in-
terval `n care el a vrut s\ se fac\
realmente cunoscut marelui public.
Pe de o parte, se „lucreaz\“ [i se „sub -
 ]iaz\“, `n anii ’90, ca s\ intre [i s\ fi-
gureze `n elit\, pentru a fi legitimat
simbolic ca membru al unei caste 
de oameni fini, hiperinte ligen]i, ex-
trem de `nzestra]i, ne`n chi puit de

sofistica]i. Pe de alt\ parte, caut\ `n
aceea[i perioad\ un public mult mai
larg `n ai c\rui ochi s\ se impun\. 

Notorietatea lui se datoreaz\ li-
bert\]ii de exprimare câ[tigate `n
1989; dar [i pasului decis f\cut la
timp de c\tre snobul `ndr\gostit de
modernismul [i experimentalismul
literar, pe interfa]a larg\ a propriei
publicistici. Narcisistul [i flamboa-
iant-artistul Alex. Leo {erban a ob]i -
nut un a.l.[. iconic [i, practic ̀ n aceea[i
perioad\, un statut de expert pentru
to]i consumatorii de cinema. ~nain-
te de a.l.[., Leo este marca identi-
tar\ a acestei muta]ii, pe care socie-
tatea re-descoperit\, spa]iul public
din  tr-odat\ respirabil [i ofertant o
produc ̀ n sistemul de repere al unui
ins care supravie]uise pân\ `n 1990
cu Biblioteca [i cu Cinemateca. 

Reiau acum `ntre ghilimele fina-
lul cronicii mele din, de asemeni,
defuncta [i tot excep]ionala „Idei `n
dialog“: „Când am aflat c\ Alex. Leo
{erban a plecat definitiv (?) din Ro-
mânia pentru a se stabili ̀ n Argenti-
na (!), nu m-a mirat dec`t «loca]ia».
Cuf\rul era umplut [i a[tepta deci-
zia proprietarului“.

Ioan Stoleru

Sebastian e burlac, func]ionar la
prim\rie, scriitor aspirant [i poten -
]ial infractor. „Este un roman de
stare, un roman care livreaz\ citi-
torului un minim evenimen]ial,
constituit din ̀ ntâmpl\ri, atâtea câ-
te sunt, banale, recognoscibile. Ac -
]iunii i se substituie percep]ia asu-
pra realit\]ii“, a spus Nicoleta
Munteanu, profesor de limba [i li-
teratura român\ la Colegiul Na]io-
nal Ia[i [i coordonator al proiectu-
lui „Alecart“. Profesorul a asemuit
starea pe care a avut-o citind Seba-
stian, ceilal]i [i-un câine cu cea pe
care a sim]it-o când a v\zut Poli]ist,
adjectiv, filmul lui Corneliu Po-
rumboiu. Nicoleta Munteanu a mai
spus c\ `n roman realitatea este de-
montat\ [i reconstruit\ [i c\ „pe

Mihai Radu `l apropie de Salinger,
cel care d\ motto-ul c\r]ii, capacita-
tea de a portretiza personajele“.

„Eu nu v\ recomand deloc car-
tea asta dac\ nu ave]i umor, autoi-
ronie, dac\ nu v\ fascineaz\ ceea
ce se `ntâmpl\ `n jurul vostru“, a
spus Alex Savitescu, jurnalist [i di-
rector al Departamentului de Ro-
mânistic\, Jurnalism, {tiin]e ale
comunic\rii [i Literatur\ compa-
rat\ de la Universitatea „Alexan-
dru Ioan Cuza“ din Ia[i. Alex Savi-
tescu a recunoscut c\ a descoperit
`n Mihai Radu un om din genera]ia
sa, un jurnalist care-[i folose[te ta-
lentul de gazetar [i-l valorific\ `n
zona literar\, „un lucru cumplit de
greu de f\cut“. A apreciat [i faptul
c\ nu a g\sit nici un personaj negli-
jat, „toate au rostul lor, toate sunt
acolo unde trebuie s\ fie“.

Intervenind din public, scrii torul
Liviu Antonesei a spus c\ apreciaz\
faptul c\ ̀ n carte se reg\se[te motto-
ul din Salinger, „pentru c\ nu e[ti
un om adev\rat dac\ `n adolescen]\
[i mult dup\ aceea nu r\mâi cu Sa-
linger `n cap, iar dac\ e[ti scriitor
cu atât mai mult“ [i i-a promis auto-
rului c\-i va citi cartea `n weekend,
dup\ care va reveni cu o p\rere de -
spre aceasta printr-un e-mail.

„Imagina]i-v\ o intersec]ie mare
dintr-o metropol\ `n care se `ntâl-
nesc to]i prietenii mei, m\ refer la
to]i acei prieteni pe care poate nici

nu-i cunosc, cei care am venit din
provincie `n Bucure[ti cu anumite
gânduri, planuri, speran]e de care
`n mare parte s-a ales praful“, a[a ̀ [i
descrie Mihai Radu personajul
principal, Sebastian, ad\ugând c\
protagonistul s\u sufer\ ca un câine
de la `nceput pân\ la final.

Mihai Radu a lucrat [i el la o pri -
m\rie de sector, e gazetar, la fel ca
Sebastian, st\ ̀ n Ghencea [i ̀ n toate
locurile din carte nu numai c\ a
fost, dar a locuit acolo, „le-am sim -
]it“. Autorul a explicat c\ romanul
s\u este [i o dare de seam\ a gene-

ra]iei sale, a genera]iei r\t\cite
`ntre un destin personal la care visa
[i un e[ec lamentabil, ne[tiind pe
seama a ce s\ pun\ acest e[ec. Fieca-
re per sonaj este construit din oame-
nii pe care i-a cunoscut, „`n momen-
tul `n care scriam despre ei aveau
fe]ele acelor oameni; sunt [i oameni
pe care m-am r\zbunat“.

La lansare s-a discutat [i despre
situa]ia actual\ a presei `n Româ-
nia, Mihai Radu considerând c\ sa-
tira e cel mai s\n\tos lucru care i se
poate `ntâmpla unei societ\]i ca a
noastr\.
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Peste 150 de oameni, `n mare parte studen]i [i liceeni, au
venit vineri, 4 aprilie, la Librarium Palas Ia[i, la lansarea c\r]ii
Sebastian, ceilal]i [i-un câine, primul roman al lui Mihai
Radu, jurnalist la s\pt\mânalul „Ca]avencii“. La evenimentul
moderat de George Onofrei au mai participat Alex
Savitescu, Nicoleta Munteanu, redactorii revistei „Alecart“
[i membrii Asocia]iei Studen]ilor Jurnali[ti. Dup\
prezentarea c\r]ii, Mihai Radu le-a vorbit celor din public
despre gazet\rie [i literatur\, dezv\luindu-le [i cam cât din
el e `n Sebastian, personajul principal al romanului.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Despre pres\ [i literatur\ la lansarea
primului roman al lui Mihai Radu
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~n zilele noastre, seriale inspirate din serii „literare“ cunosc
un enorm succes (vezi, de exemplu, Urzeala tro nurilor), iar
mul]i scriitori, `n c\utare de noi procedee narative, sunt
atra[i de serialele TV. Televiziunea de ast\zi `ns\ este un
adev\rat magnet pentru mul]i scriitori care `ncearc\ s\ se
lanseze `n aceast\ nou\ aventur\ ca scenari[ti. Unii adap-
tându-[i propriile romane, al]ii scriind scenarii originale.

Precursorii acestei tendin]e sunt, f\r\ doar [i poate,
Michael Crichton [i Stephen King. La `nceputul anilor ’90,
Crichton, `n culmea succesului cu Jurassic Park, st\tea `n
culisele popularului serial Spitalul de urgen]e. ~n acela[i
timp, Stephen King, grijuliu cu adapt\rile romanelor sale,
superviza miniserii bazate pe c\r]ile The Stand (1994) [i The
Shining (1997), dup\ care adapta serialul horror danez al lui
Lars Von Trier, Kingdom Hospital. Recent, King a scris câte-
va episoade ale adapt\rii romanului s\u, The Dome.

La vremea când `ncepeau s\ lucreze `n domeniu, King [i
Crichton erau deja consacra]i ̀ n libr\rii. Ast\zi, al]i scriitori
devin cunoscu]i gra]ie micului ecran. De un mare succes s-a
bucurat `n ultimul an serialul True Detective care, vreme de
opt episoade, i-a reunit pe Matthew McConaughey [i Woody
Harrelson `n rolul unor detectivi din sudul american. Re -
vela]ia serialului, spun mul]i, este `ns\ Nic Pizzolatto, cre-
atorul seriei, un scriitor tân\r din New Orleans. True Detec-
tive este, de fapt, adaptarea celui de al doilea roman al s\u. 

„Serialul TV nu este literatur\“

Pe vremea când King [i Crichton treceau pe micul ecran,
televiziunea ̀ nc\ nu devenise mediul „respectabil“ de ast\zi,
când serii precum Familia Soprano, Mad Man sau Breaking
Bad au ridicat foarte sus [tacheta artistic\.

Prin urmare, nu mir\ pe nimeni faptul c\ mul]i scriitori
dau n\val\ s\ se afirme [i ca autori de seriale. Un exemplu
spectaculos `l constituie Salman Rushdie care lucreaz\, pen-
tru postul Showtime, la The Next People, un serial SF despre
dispari]ia omenirii. Jonathan Franzen a `ncercat s\ adap -
teze pentru HBO propriul s\u roman, The Corrections. Seri-
alul ar fi trebuit s\ beneficieze de o distribu]ie remarcabil\,
dar, `n cele din urm\, HBO a renun]at la proiect din cauza

„dificult\]ii de adaptare“, preferând... True Detective. ~ntre
timp ̀ ns\, Bret Easton Ellis [i regizorul Rob Zombie au b\tut
palma pentru a realiza o mini-serie despre Charles Mason.

De asemenea, Jennifer Egan, recent premiat\ cu un Pu -
litzer, a fost solicitat\ de HBO pentru a-[i adapta romanul A
Visit from the Goon Squad (proiect oprit momentan), iar
Michael Chabon lucreaz\ cu Daren Arobofsky la Hobogob-
lin, o serie despre un grup de falsificatori [i magicieni care
se aliaz\ contra lui Hitler. 

De ce aceast\ fascina]ie a televiziunii? Fiindc\ ast\zi seri-
alele TV au dep\[it cinematograful [i fiindc\ ele sunt din ce
`n ce mai asem\n\toare cu romanele `n construc]ia lor nar-
ativ\, este de p\rere Salman Rushdie, `ntr-un interviu acor-
dat publica]iei „The Observer“. „Serialele sunt cel mai bun
lucru dintre cele dou\ lumi, literar\ [i cinematografic\. Po]i
munci la o adev\rat\ produc]ie de cinema p\strând, `n
acela[i timp, controlul asupra operei tale literare“, explic\
Rushdie.

Al]ii au o p\rere diferit\. Eric Overmeyer, scriitor [i sce-
narist TV (Lege [i Ordine, The Wire), crede c\ „serialul TV
nu este literatur\, iar autorul de serial nu exist\, e numai un
coautor printre al]ii“. Richard Russo, laureat al premiului
Pulitzer pentru Empire Falls (adaptat ca miniserie de HBO),
se `ntreab\ `ns\: „Dac\ serialul TV nu este literatur\, el nu
poate fi totu[i o form\ de art\?“. 
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Spre deosebire de era de aur a Hollywood-
ului, când romancieri consacra]i `[i `ncercau
mâna ca scenari[ti pentru cea de a 7-a art\,
mul]i scriitori se lanseaz\ ast\zi `n universul
serialelor de televiziune.

Literatur\ `n serie: scriitorii 
care trec `n spatele micilor ecrane

Moartea liderului trupei Nirvana, Kurt
Cobain, pe 5 aprilie 1994, este conside -
rat\ de mul]i evenimentul care a „mar-
cat sfâr[itul erei grunge“ ̀ n muzic\. Cu
toate acestea, exact acum 20 de ani, una
dintre cele mai importante trupe
grunge, Soundgarden, lansa cel mai de
succes album al ei.

Superunknown, un album recom-
pensat cu Grammy, a produs dou\ sin-
gle-uri de uria[ succes – Black Hole Sun
[i Spoonman – [i a `nregistrat vânz\ri
globale de peste 20 de milioane de
dolari. 

„Eram `n turneu când Kurt a mu-
rit“, ̀ [i aminte[te Chris Cornell, liderul
Soundgarden. „A fost greu. Toate tru-
pele din Seattle crescuser\ `mpreun\,
eram cu to]ii prieteni.“

Stilul „grunge“ s-a n\scut la Seattle,
unde, la sfâr[itul anilor ’80, s-au format
trupele „grele“: Soundgarden, Nirva -
na, Pearl Jam, Alice in Chains [i Mud-
honey. Soundgarden a fost prima for-
ma]ie care a semnat cu o mare cas\ de
discuri, dar abia succesul albumului

lui Nirvana, Nevermind, din 1991,
plasa ora[ul Seattle [i stilul muzical
unic n\scut acolo pe harta muzicii.

„~ntr-un anume sens, sunt de acord
c\ grunge-ul era aproape de final ̀ n mo-
mentul mor]ii lui Kurt“, spune chi-
taristul Kim Thayl. „Sigur, am lansat
Superunknown `n acel an, numai c\
noi, grupurile de succes din Seattle,
p\r\siser\m ora[ul care, `ntre timp,
era invadat de numero[i muzicieni `n
c\utare de succes. Seattle `ns\ `[i pier-
duse feeling-ul.“

Chris Cornell nu crede c\, ast\zi, in-
dustria muzical\ mai poate reproduce
condi]iile na[terii unui „fenomen Seat-
tle“. „Totul s-a schimbat dup\ Never-
mind, totul a devenit comercial“, co-
menteaz\ el.

Soundgarden, Superunknown
[i sfâr[itul muzicii grunge
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Documentele – ob]inute de Peter
Finn [i Petra Couvée, autorii c\r]ii
The Zhivago Affair, ce va ap\rea `n
iunie – arat\ c\ CIA a tip\rit copii
`n limba rus\ ale c\r]ii lui Paster-
nak pe care le-a distribuit cet\]e -
nilor sovietici, la sfâr[itul anilor ’50. 

~n carte, autorii detaliaz\ felul
`n care CIA a realizat poten]ialul de
„arm\“ al romanului lui Pasternak.
„Cartea este foarte valoroas\ din
punct de vedere propagandistic, nu
numai prin mesajul ei intrinsec,
dar [i prin circumstan]ele pu -
blic\rii ei: avem prilejul s\ ̀ i facem
pe cet\]enii sovietici s\ se `ntrebe
ce e gre[it la guvernul lor din mo-
ment ce o capodoper\ semnat\ de
un om descris drept cel mai mare
scriitor rus ̀ n via]\ nu este de g\sit
`n propria lor ]ar\, `n propria lor
limb\“, se arat\ `ntr-unul dintre
cele 130 de documente CIA dese-
cretizate.

Agen]ia American\ a publicat o
edi]ie cartonat\ `n rus\ a lui Doc-
tor Jivago `n Olanda [i o edi]ie pa-
perback miniatural\ la sediul de la
Langley, asigurându-se c\ „mâna

guvernului SUA nu este `n nici un
fel detectabil\“ `n spatele acestei
ini]iative „editoriale“. Copiile au
fost distribuite apoi cet\]enilor
ru[i de la Expozi]ia Universal\ de
la Bruxelles din 1958.

De asemenea, CIA a conceput
ghiduri pentru ofi]erii lor `n care
ar\tau cum turi[tii vestici pot fi
`ncuraja]i s\ vorbeasc\ despre li -
teratur\ [i despre Doctor Jivago cu

cet\]enii sovietici. Faptul c\ CIA a
tip\rit [i distribuit mii de c\r]i `n
timpul R\zboiului Rece era [tiut de
mult\ vreme, spune Frances Sto -
nor Saunders, autoarea c\r]ii Who
Paid the Piper: The CIA and the
Cultural Cold War. „Marea dife -
ren]\ este c\, acum, agen]ia a ac-
ceptat s\ vorbeasc\ cu doi scriitori
[i s\ desecretizeze 130 de docu-
mente.“

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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O serie de documente recent desecretizate au dezv\luit faptul c\ CIA a folosit
publicarea romanului de Nobel al lui Boris Pasternak pentru a provoca tulbur\ri 
`n lumea sovietic\, scrie „The Guardian“.

Doctor Jivago, arm\
`n R\zboiul Rece

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

James Ellroy: singurul
meu proiect literar
Invitat de onoare la festiva -
lul Quais du Polar, la Lyon,
romancierul american a
vor bit `ntr-un interviu acor-
dat cotidianului „Le Figaro“
despre nevoia lui obsesiv\
de a scrie. „Dumnezeu mi-a
dat talentul necesar de a
crea fresce la scar\ mare. Singurul meu veritabil proiect literar
este s\ continui s\ scriu [i s\ devin [i mai bun“, a declarat autorul
`n vârst\ de 66 de ani.

Ellroy sus]ine c\, `n ciuda a ceea ce spune lumea, c\r]ile lui nu
sunt romane „noir“: „Sunt fresce istorice a c\ror ac]iune se desf\ -
[oar\ `n Los Angeles – epicentrul filmului noir – `n timpul erei de
aur a filmului noir“. ~n acela[i timp, crede autorul, ceea ce `l dife -
ren]iaz\ de ilu[trii `nainta[i ai genului precum Dashiell Hammett
sau Ross MacDonald este „pasiunea din inima c\r]ilor mele, impe-
rioasa confruntare a b\rba]ilor [i femeilor al c\ror destin este legat
de mersul istoriei“.

Milan Kundera, 
o `ntoarcere
nea[teptat\
Dup\ zece ani de ab-
sen]\, autorul Insu-
portabilei u[ur\t\]i a
fiin]ei a revenit `n li-
br\rii, la `nceputul lu-
nii aprilie, cu un nou
roman, La fête de l’in-
signifiance.

Este un adev\rat
eveniment, scrie site-ul MyBoox, un eveniment care s-a
jucat `n libr\rii pe 3 aprilie. La peste zece ani de la ulti-
ma lui carte, Ignoran]a, scriitorul francez de origine ce-
hoslovac\ a publicat un scurt roman sub forma unui 
elogiu adus bunei dispozi]ii.

~n acest volum de numai 140 de pagini, Kundera
amin te[te cititorului c\ totul pe p\mânt este doar in-
signifian]\ [i c\, uneori, e mai bine s\ râzi decât s\ plân-
gi. „Insignifian]a, prietene, este `ns\[i esen]a exis ten -
]ei“, afirm\ unul dintre personajele c\r]ii. „Ne ̀ nso]e[te
permanent, peste tot. Este prezent\ chiar [i acolo unde
nimeni nu vrea s\ o va d\: `n orori, `n luptele sân -
geroase, `n cele mai cumplite nenorociri. Dar nu tre-
buie doar s-o recuno[ti; insignifian]a trebuie iubit\, tre-
buie s\ `nve]i s\ o iube[ti“.

Baby-boom
made by Urzeala
tronurilor
Dac\ a]i crezut c\ Apple sau North sunt nume bizare
de bebelu[i, se pare c\ serialul de succes Urzeala
tronurilor i-a f\cut pe americani s\ g\seasc\ câteva
nume [i mai ciudate, scrie „Entertainment Weekly“.

Conform datelor Social Security Administration,
`n 2012, 146 de bebelu[i de sex feminin au primit nu-
mele Khaleesi, mult peste Brandy (130) sau Alex
(128). Numele „real“ al personajului din Urzeala
tronurilor, Daenerys, nu a fost la fel de popular – el a
fost primit doar de 21 de feti]e.

Acum, c\ am aflat c\ serialul va mai avea m\car
`nc\ dou\ sezoane, s\ sper\m c\, `n anii care vin,
vom avea [i alte nume bizare precum Ygritte sau
Bran, comenteaz\ „Entertainment Weekly“.



— Nici nu [tiu ce s\ mai zic.
Dac\ o s\ fie ]eap\, ne ardem r\u,
c\ \[tia par fl\mânzi. Plus c\ dac\
o s\ [i bea ne bag\ `n faliment.

— Dar de ce i-ai primit? De ce
nu le-ai zis c\ am `nchis? 

— Cum s\ le spun, dac\ aveam
deja trei mese pline? Vroiai s\ ne
sparg\ geamurile? Cu de-al de
\[tia nu te pui, c\ `i apuc\ instinc-
tul \la de turm\ [i pot deveni vio-
len]i. 

— Adev\rul a c\ te-ai cam spe-
riat când i-ai v\zut `n prag, am
v\zut cum te-ai schimbat la fa]\. 

— Da’ ce, tu nu te-ai fi speriat ̀ n
locul meu, s\ vezi trei[pe vl\jgani

neb\rbieri]i, cu c\m\[ile alea lungi
pân\ `n p\mânt? 

— Las\ c\ e num\rul t\u noro-
cos, he he! 

— Da, mare noroc. Mi-au cerut
o mas\ de trei[pe. De unde, dom’le,
mas\ de trei[pe, nici un tâmplar
nu s-a gândit vreodat\ s\ fac\ a[a
ceva. 

— {i ce-ai f\cut? 
— P\i, nu vezi? Le-am unit dou\

mese de [ase [i s-au `nghesuit cum
au putut.

— {tii ce m\ gândesc eu? Hai s\
le spunem c\ s-a `nchis buc\t\ria.
M\car nu risc\m s\ nu pl\teasc\.
Le d\m doar pâine, ce zici? 

— Crezi c\ or s\ vrea? 
— Ce m\ intereseaz\? Dac\ nu

le convine, u[a e acolo. 
— Ai dreptate.

��*
— Ei, ce-au zis?
— E[ti nebun? Unul vroia ke-

bap, altul shawarma, iar vreo cinci
`mi cereau sup\ de linte. Le-am zis
de pâine [i s-au uitat la mine ca la
un criminal. Dar au acceptat.
Acum au cerut meniul de b\uturi. 

— Da’ flori nu vor? Ciuciu
b\uturi, c\ [i astea cost\ bani. Plus
c\ dac\ se `mbat\ [i `ncep cu scan-
dal, ne ies vorbe. 

— Dac\ vor scandal, chem\m
romanii [i cu asta basta. C\ doar
nu-s de capul lor. 

— Ai [i tu dreptate. Dar [tii ce
m\ gândesc? Hai s\ facem o aface-
re. Po]i s\ le spui c\ nu avem decât
vin ro[u [i `l duci pe \la mai acru,
s\ sc\p\m de el. 

— Nu [tiu ce s\ zic, bolboroseau
ceva de bere. 

— Nu pierdem nimic dac\
`ncerci. Bag-o pe aia c\ pâinea
mer ge cel mai bine cu vin ro[u. 

— B\i, e[ti dracu’ gol. ~]i merge
capul la afaceri ceva de speriat.
Hai c\ `ncerc. Le duc [i pâinea.

**
— Se pare c\ sc\p\m [i de vin,

au cerut cinci litri, hi hi! Dar s\
vezi ce ciud\]enie, tipul din mijloc
a rupt pâinea [i a `nceput s\ le
spun\ celorlal]i c\ e nu [tiu ce bu-
cat\ din trupul lui.

— Poate e brutar.
— B\i, nu [tiu ce s\ zic, nu

p\rea. A ̀ nceput s\ se plâng\ de nu
[tiu ce tr\dare. 

— Cum tr\dare, m\i? |[tia nu-s
prietenii lui? Un prieten nu te tr\ -
deaz\. 

— Poate am auzit eu gre[it, dar
s\ `l vezi pe \la mai pirpiriu din
cap\tul mesei? S-a speriat destul de
tare, eu cred c\ are ceva de ascuns.

— Hm, chiar devine interesant.
Du-le vinul [i vezi ce mai afli.
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Anthony Lane, autorul prefe]ei, e
critic de film la „The New Yorker“
[i a fost b\l\c\rit recent de colegii
de breasl\ pentru portretul pe care
i l-a f\cut lui Scarlett Johannsson,
cu ocazia celor dou\ filme care i-au
ie[it acesteia `n 4 aprilie – C\pita-
nul America: R\zboinicul iernii/
Captain America: The Winter Sol-
dier [i Under the Skin. 

De[i nu pare s\ saliveze peste
imaginea actri]ei, a[a cum i s-a re-
pro[at (cum a putut spune c\ e „f\ -
cut\ din [ampanie“, c\ râsul ei e
„dry and dirty“ [i c\ are vocea „ca
mierea“?; `n fond, Scarlett Johan-
sson e plin\ de sex-appeal precum
caprele Irinuc\i de râie), Anthony
Lane scrie despre pisici cum nu-
mai un „pisicar“ ar putea scrie.
„Iubitorii de câini – dac\ exist\
a[a ceva – `[i trag fericirea de la ai
lor Dobermani, de la m\c\nitoare-
le lor Chihuahuas [i de la orice e
intermediar, [i n-ar trebui s\ le piz -
muim aceast\ pl\cere; totu[i, s\ fii
ne`ncetat gratificat de animalul de
companie [i s\ ]i se r\spund\ la 

iubire cu interes, `n orice ocazie, e
proast\ educa]ie pentru suflet. Pi-
sicarii, `n schimb, [tiu ce `nseam -
n\ s\ fii adorat [i respins, f\r\ nici
o explica]ie, `n r\stimpul unui sin-
gur minut, cu torsul ̀ nchis ca alar-
ma de[tept\torului.“ Cineva care
scrie a[a despre pisici nu poate s\
nu o pre]uiasc\ pe Scarlett Johan-
sson. Lane este el `nsu[i pisicar:
„Am [i eu dou\ Bengaleze [i ]in la
ele, am [i urmele de la `ncheietur\
pentru a m\ justifica – cicatrici
adânci, `n diagonal\, care le-ar pu-
tea sugera necunoscu]ilor c\ `n -
cerc s\ m\ sinucid, f\r\ succes, `n
fiecare s\pt\mân\.“

Printre textele din volum se
num\r\ [i portretul f\cut de Ka -
tharine T. Kinkead lui Robert Lot-
har Kendell [i publicat `n „The
New Yorker“ `n 1951. Istoria nu se
scrie numai cu oameni. Kendell a
fost un om ̀ ntreprinz\tor care ar fi
f\cut carier\ `n orice domeniu,
spu ne autoarea, dar, `n calitate de
pre[edinte al American Feline So-
ciety, el a ini]iat proiectul „Cats
for Europe“, care preconiza trimi-
terea unui milion de pisici ameri-
cane `n ]\rile Planului Marshall
pentru a le cur\]a de [obolani.
Practic, pisicile trebuiau trimise
pe calea aerului, `n 1.700 de gru-
puri, câte cinci pisici per buchet.

Nu se specific\ [i cum anume ar fi
ajuns ele `n Europa – „para[utate
`n Olanda la lumina lunii sau de-
barcate `n Normandia“ –, face La-
ne pu]in mi[to de acest proiect nu
atât secret, cât mai degrab\ `ngro-
pat din fa[\. 

„Nici o femeie 
n-ar trebui s\ se culce
cu un b\rbat c\ruia 
nu-i plac pisicile“

C\ iubirea `nseamn\ [i distruge-
rea f\r\ [tiin]\ a obiectului iubit o
demonstreaz\ trista poveste a Ri-
tei Ross, n\scut\ Marion Garce-
wich, despre care „The New Yor-
ker“ a scris `n 14 mai 1938 (artico-
lul poate fi citit online, toat\ arhi-
va publica]iei fiind digitalizat\),
pentru c\ a salvat, se spune, tone
de pisici. Le-a adunat singur\ de
pe str\zile New York-ului [i le-a
predat Societ\]ii pentru Prevenirea
Cruzimii ̀ mpotriva Animalelor ca-
re, `n schimb, le-a eutanasiat. Cre-
zând c\ le salveaz\, biata Rita Ross
a trimis, se pare, la moarte aproa-
pe 70.000 de feline. Din p\cate,
americanii `nc\ eutanasiaz\ pisici
vagaboande. Ziua Na]ional\ a Pisi-
cii, s\rb\torit\ la 29 octombrie, a
fost instituit\ `n 2005 pentru a-i
sensibiliza pe americani s\ adopte
felinele f\r\ st\pân. Potrivit date-
lor de pe site-ul oficial, din cele
aproximativ patru milioane de pi-
sici care ajung anual `n centrele
pentru protec]ia animalelor, unul
pân\ la dou\ milioane sunt euta-
nasiate. 

Ca om crescut de mic cu dic-
tonul „nici o femeie n-ar trebui s\
se culce cu un b\rbat c\ruia nu-i

plac pisicile“ (singur o spune), An-
thony Lane vine [i cu exemple ci-
nematografice, amintind de filmul
horror Cat People din 1942, reluat
de Paul Schrader `n 1982, unde
Nastassja Kinski era „werecat“
(varianta felin\ a lui „werewolf“),
adic\ se transforma `n panter\
uci gându-i pe b\rba]i dup\ ce f\ -
cea sex cu ei. 

Nu mai fac nici un fel de comen-
tariu pe marginea rela]iei femeie-
felin\ amintit\ de Lane, de[i e deja
clar c\ Lane vede felina din Scar-
lett Johansson (dincolo de coinci-
den]a c\ actri]a a jucat `n 2013 pe
Broadway `n Pisica pe acoperi[ul
fierbinte). O s\ `nchei `n cheie fu-
til\ cu un fragment dintr-o poe-
zioar\ pentru copii din 1864. Dup\
umor, ve]i recunoa[te c\ a fost
scri s\ de un englez: „Two cats sat
on a garden wall,/ For an hour or
so together;/ First they talked
about nothing at all,/ And then
they talked of the weather“. Cam
asta am f\cut [i eu azi. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

„Nu mi-au pl\cut niciodat\ cei c\rora nu le pl\ceau
pisicile, pentru c\ `ntotdeauna am sesizat un acut
egoism `n felul lor de a fi“, spunea Raymond Chandler,
citat `ntr-un volum publicat `n octombrie 2013 la
Random House. Printre cei care semneaz\ textele din
The Big New Yorker Book of Cats (o antologie ap\rut\
la un an dup\ The Big New Yorker Book of Dogs) se
num\r\ John Updike, Haruki Murakami [i Roald Dalhl. 

Pu]in\ pisic\real\
Hotline
De Luna Na]ional\ a Poeziei, cei de
la „Village Voice“ l-au rugat pe poe-
tul na]ional (sau cel pu]in statal)
Billy Collins s\ recomande câ]iva
poe]i care s\ le dea spre publicare
poeme inedite „despre New York,
prim\var\ [i, de fapt, despre orice
v\ trece prin cap“. Poe]ii au fost as-
cult\tori [i au f\cut `ntocmai, ba
mai mult, au fost de acord s\ fie
`nregistra]i citindu-[i poemele.
C\ci „Village Voice“ nu s-a mul -
]umit doar s\ publice câteva pagini
de poezie, ci a deschis un hotline de
poezie. „{ti]i dvs., Apas\ tasta 7
pentru Philip Levine.“ Asta `n -
seam n\ c\, ori de câte ori te-ai s\tu-
rat de zgomotul din jur, de prieteni,
de familie, de tot, po]i s\ te retragi
`ntr-un col]i[or, s\ pui mâna pe te-
lefon [i s\ ascul]i ni[te poezie. Sau
pur [i simplu ̀ ]i p\strezi câte o poe-
zie pe zi. Luni e „Pentru copii din
programul de mobilizare studen -
]easc\“, de Joshua Mehigan, mar]i
e „Suflet de pisicâine“, de Tom
Sleigh (care-ar trebui s\ fac\ cu-
no[tin]\ cu pisicâinele Benone al
lui Mircea Iv\nescu), miercuri e
„Ca un glonte `napoi `n timp“, de
Rowan Ricardo Phillips, joi e
„Aprilie mult iubit“, de Victoria
Redel, vineri e „Poem `n maniera
lui Dorothy Parker“, de David Leh-
man, sâmb\t\ e „Florile r\ului (fo-
tografii de Alexandra Penney)“, de
Jonathan Galassi, duminic\ e
„Program de lucru“ de Philip Levi-
ne. Au r\mas pe dinafar\ Marie
Howe, John Allman, Suzanne Clea-
ry, Donna Masini, Billy Collins
`nsu[i [i Edward Hirsh. Pentru ei,
s-ar putea inventa ni[te zile ale s\p -
t\mânii suplimentare. Dar cel mai
bine ar fi s\ invent\m [i noi un hot-
line de poezie. Dac\ ape[i tasta 7,
auzi „Narcisa“, de Dan Coman
(„uneori am vrea [i noi s\ st\m li -
ni[ti]i singuri tol\ni]i pe movili]a
din sufragerie/ am vrea [i noi s\
l\s\m puii de cârti]\ s\ alerge `n
ne[tire peste iarba din hol“). Iar
dac\ ape[i 1, auzi „P\[e[te drept“,
de Alexandru Mu[ina („P\[e[te
drept pe aceast\ pasarel\/ De flu-
turi mor]i, de benzin\, de noapte?/
~ncet, `ncet, te vei evapora./ Nu
privi, nu privi decât `nainte/ Spre
gura albastr\ a cerului, sau poate/
A unui nou pasaj de pietoni.“).
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Film

Iulia Blaga

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

Bobi 

Nota de plat\
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