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LE I

Street Delivery 
a umplut Strada
Pogor de oameni
[i culori

Ioan Stoleru

Mesaje scrise cu cret\ colorat\ pe
jos, nori[ori din vatelin\, oameni
care fac baloane de s\pun, c\lu]i
de lemn, hamace, un stand cu li-
monad\ lâng\ o cupol\ f\cut\ din
discuri de vinil [i CD-uri, dan-
suri ̀ n strad\, fete care joac\ bad-
minton peste un cablu tras `ntre
copaci [i b\t\i cu culori. 

» pag. 14

INTERVIU CU CERCET|TORUL {TIIN}IFIC MIREL B|NIC|

Pelerinajul este drama
existen]ei noastre, 
cea mai profund\

Citi]i interviul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-9 

Anii romantici,
ani de furtun\,
avânt civic 
[i dezam\giri

R\zvan Chiru]\

Miercuri, 18 iunie, la Libr\ria Hu-
manitas de la Ci[migiu a avut loc o
dezbatere pornind de la cea mai re-
cent\ carte a Gabrielei Adame[tea-
nu, Anii romantici, cel mai bine
vândut titlu al Editurii Polirom la
Bookfest 2014.

» pag. 3

Emil Brumaru 
[i Daniel Cristea-
Enache, `n dubl\
lansare la Ia[i

Ioan Stoleru

Aproximativ 60 de oameni au fost
prezen]i joi, 19 iunie, pe terasa Tea -
trului Fix din Ia[i, la o dubl\ lansa-
re a volumelor Opere IV. Dumnezeu
se uit\ la noi cu binoclul, de Emil
Brumaru, [i Literatura de azi. Dia-
loguri pe net, de Daniel Cristea-Ena-
che, ap\rute la Editura Polirom. 

» pag. 2

Cronic\ de carte

Jur\mântul 
de s\r\cie al lui 
O. Nimigean

Doris Mironescu

O. Nimigean [i-a reluat `ntr-un vo-
lum consistent, intitulat Nu-]i ga-
ranteaz\ nimeni nimic, cele cinci
c\r]i de versuri publicate pân\
ast\zi – un must have pentru oricine
se pricepe (sau vrea s\ se priceap\)
cât de cât la poezie.

» pag. 10

Nevoia de miracol. Fenomenul pelerinajelor `n România contemporan\, volumul semnat de
Mirel B\nic\, este o carte consistent documentat\. Cinci ani `n care autorul a mers la cele mai
importante pelerinaje ortodoxe române[ti, sute de ore de observa]ie, discu]ii cu pelerinii [i 
participare efectiv\ la rândurile c\tre moa[te, mii de kilometri parcur[i `n toat\ ]ara, sute de 
fotografii f\cute [i zeci de lucr\ri citite pentru a realiza una dintre cele mai spectaculoase 
analize ale unui fenomen religios care se dezvolt\ tot mai mult `n România: pelerinajul. 
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Emil Brumaru [i Daniel Cristea-Enache,
`n dubl\ lansare la Ia[i

Ioan Stoleru

Opere IV. Dumnezeu se uit\ la noi
cu binoclul (Polirom, 2014), cel mai
recent volum al colec]iei „Opere.
Emil Brumaru“, coordonat\ de Da-
niel Cristea-Enache, reune[te texte
ap\rute `n „Suplimentul de cultu -
r\“, sub titlul „Dumnezeu se uit\ la
noi cu binoclul“, `n perioada 2004-
2006, [i `n „România literar\“, sub
titlul „Cer[etorul de cafea“, `nce-
pând cu 1992, precum [i un jurnal
din vremea `n care autorul a locuit
la Dolhasca. Criticul literar Doris
Mironescu a spus c\ cititorii vor
descoperi `n Opere IV. Dumnezeu
se uit\ la noi cu binoclul de fapt vo-
lumul al doilea din Cer[etorul de
cafea, cartea anterioar\ din colec -
]ie, „o parte a doua a savuroaselor
texte epistolare ap\rute anul tre-
cut“. „Pentru cititor va fi o ̀ ncântare

s\ descopere extraordinara inven-
tivitate [i prospe]ime a rândurilor
[i pove[tilor lui Emil Brumaru, a
lucrurilor pe care el le are de poves-
tit, a scenelor extraordinare decu-
pate din perioada de la Dolhasca,
de exemplu, sau pe urm\ din Ia[i,
din Clubul Presei pân\ `n Gr\dina
Botanic\“, a declarat criticul literar.
Acesta a mai subliniat capacitatea
remarcabil\ de inven]ie verbal\ a
autorului, „`n paginile acestei c\r]i
limba român\ cre[te, se reg\se[te
[i `nflore[te“.

Referindu-se [i la volumul ante-
rior, Opere III. Cer[etorul de cafea,
Doris Mironescu a mai spus despre
Emil Brumaru c\ nu e doar un ma-
re poet, ci [i un important scriitor
de „texte `n proz\ savuroase, f\r\
scenariu“ [i un „cititor remarcabil,
senzual, foarte pasional, al unor
scriitori care devin ai lui atunci
când `i cite[te“.

Criticul Daniel Cristea-Enache,
care este [i coordonatorul colec]iei
operelor lui Emil Brumaru, a spus
despre acesta c\ este un autor greu
de prins `ntr-o formul\, `ntr-un in-
sectar, de un perfec]ionism rar `n -
tâlnit, „poate numai Gabriela Ada-
me[teanu s\ se mai apropie de
aceas t\ manie de a nu trimite car-
tea, manuscrisul, pân\ nu se fac ul-
timele corecturi“. „E o carte pe ca-
re `]i face pl\cere s\ o ]ii `n mân\ [i
s\ o deschizi, care poate fi citit\ de
oriunde. Eu totu[i v\ sf\tuiesc s\ o
citi]i `ntr-un mod mai conservator,
mai tradi]ional, de la prima pagin\,
de la stânga la dreapta [i pân\ la ul-
timul fragment din volum“, a spus
Daniel Cristea-Enache.

George Onofrei a amintit c\ `n
toamna acestui an se `mplinesc ze-
ce ani de la prima rubric\ a lui
Emil Brumaru `n „Suplimentul de

cultur\“, care se intitula „Dumne-
zeu se uit\ la noi cu binoclul“.

Dialoguri pe teras\

Literatura de azi. Dialoguri pe net,
volumul semnat de criticul literar
Daniel Cristea-Enache, reprezint\
o serie de interviuri cu unii dintre
cei mai aprecia]i actori ai peisaju-
lui literar românesc contemporan,
având ca tem\ literatura [i c\r]ile.
Cei intervieva]i le `mp\rt\[esc citi-
torilor din experien]a elabor\rii
unui text, din ceremonialul scrisu-
lui [i diverse `ntâmpl\ri de priete-
nii literare sau pur omene[ti. Cum
a subliniat George Onofrei, mo -
deratorul discu]iei, cartea „are o
consisten]\ ie[ean\ `n privin]a 

dialogurilor“, o treime din cei in-
tervieva]i fiind din Ia[i.

Fiind unul dintre personajele in-
tervievate de Daniel Cristea-Ena -
che, scriitorul Lucian Dan Teodoro -
vici a spus c\, recitind interviul, a
realizat c\ a devenit exact persona-
jul pe care l-a dorit Daniel, la fel cum
[i ceilal]i au devenit personajele sa-
le, „a[a `ncât o carte de genul acesta
cred c\ seam\n\ foarte mult cu o
carte de proz\, ba chiar presupune o
abilitate mai mare de a manipula
personajele, pentru c\ atun ci când
scrii un roman ele nu ]i se `mpotri-
vesc atât de mult, pe când, uneori,
când faci interviuri, sunt ceva mai
`nc\ p\ ]ânate“.

Scriitorul Dan Lungu, [i el pre -
zent ̀ n cartea de interviuri, a spus c\
i-a f\cut mare pl\cere s\ r\s pund\ la
`ntreb\ri [i s\ poarte dialogul cu cri-
ticul literar, dialog care a avut loc `n
timp ce lucra la un roman care `nc\
nu a ap\rut. „A fost bine pentru c\
m-a obligat s\ m\ gândesc la scrisul
meu, la ce am f\cut ̀ n alte c\r]i, la ce
vreau s\ fac acum, o introspec]ie
pentru care rareori `]i g\se[ti timp.
Era o stare de gra]ie care m-a ajutat
s\ g\sesc lucruri noi despre mine,
ceea ce nu ]i se `ntâmpl\ prea des“, a
povestit Dan Lungu. Acesta a mai
ad\ugat faptul c\ interviul i-a dat [i
prilejul s\ vorbeasc\ despre grupul
literar Club 8, s\ fac\ o cronologie [i
o istorie a acestuia, despre care ̀ [i tot
propusese s\ scrie, „pentru c\ gru-
pul s-a destr\mat, lucrurile sunt 
risipite [i nu exist\ nimic coerent
despre el“.

Povestind despre rela]ia sa cu
Emil Brumaru, unul dintre scri-
itorii care apar `n volumul Litera -
tura de azi. Dialoguri pe net, Daniel
Cristea-Enache a spus despre aces-
ta c\ este un poet viu, un autor ex-
traordinar de perfec]ionist, dar cu
care nu a avut probleme `n a comu-
nica. „De fiecare dat\ a respectat
deadline-ul convenit [i a r\spuns
`n timp unor `ntreb\ri destul de
provocatoare, destul de delicate din
partea mea. S-a deschis inclusiv
fa]\ de obr\znicia necesar\ unui
om care `ntreab\ [i care vrea s\ nu
alunece pe suprafe]e conformiste [i
conven]ionale“, a povestit criticul
literar. La rândul s\u, poetul Emil
Brumaru a spus c\ dialogul cu Da-
niel Cristea-Enache a fost unul din-
tre cele mai bune interviuri pe care
le-a dat, „m-am [i chinuit, a insistat
cu o `ntrebare vreo doi ani“.

Referindu-se la grupul literar ie -
[ean, Emil Brumaru a precizat c\
„form\m o echip\ redutabil\, [i de
prozatori, [i de poe]i, [i de critici li-
terari, foarte aler]i, sunt ̀ n toate ju-
riile, toat\ ]ara e ̀ mpânzit\ de criti-
ca din Ia[i“. Criticul Daniel Cris-
tea-Enache i-a dat dreptate, recu-
noscând c\ elita literar\ [i cultu-
ral\ de la Ia[i este una autentic\. 

~ntâlnirea a ]inut dou\ ore, dis-
cu]iile despre c\r]i fiind pres\rate
cu pove[ti, amintiri [i glume `ntre
[i cu scriitori, George Onofrei [i
Emil Brumaru amintindu-[i c\ la
fie care interviu al lor, care se `n -
tâmpl\ anual, cu câteva zile ̀ nainte
cade câte un guvern. 

Aproximativ 60 de
oameni au fost prezen]i
joi, 19 iunie, pe terasa
Teatrului Fix din Ia[i, la o
dubl\ lansare a volumelor
Opere IV. Dumnezeu se
uit\ la noi cu binoclul, de
Emil Brumaru, [i
Literatura de azi.
Dialoguri pe net, de
Daniel Cristea-Enache,
ap\rute la Editura
Polirom. Al\turi de autori
au participat scriitorii
Dan Lungu [i Lucian Dan
Teodorovici [i criticul
literar Doris Mironescu,
iar discu]ia a fost mode -
rat\ de George Onofrei.
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DEZBATERE DESPRE CEA MAI NOU| CARTE A GABRIELEI ADAME{TEANU

Anii romantici, ani de furtun\,
avânt civic [i dezam\giri

R\zvan Chiru]\

Gabriela Adame[teanu nu a vorbit
atât despre Anii romantici afla]i
deja pe pia]\, ci mai ales despre un
poten]ial al doilea volum al proiec-
tului s\u de memorii. „M-am gr\bit
s\ anun] c\ voi scoate o continuare
a acestei c\r]i, e imprudent s\ faci
asta, dar imediat ce a ap\rut Anii
romantici, persoane care [tiau mai
mult decât un cititor `ndep\rtat 
m-au `ntrebat de ce nu am scris
cum am plecat de la «Revista 22»
sau de ce nu am scris despre episo-
dul cutare. M\ a[teptam c\ o s\
p\]esc acest lucru [i atunci mi-am
luat o m\sur\ de precau]ie [i am
spus c\ voi face aceast\ a doua car-
te“, a r\spuns Gabriela Adame[tea-
nu la obi[nuita `ntrebare „Ce pla-
nuri de viitor ave]i?“. 

Scriitoarea a explicat c\ cel de-al
doilea poten]ial volum era deja
schi]at `nc\ din timpul scrierii pri-
mului. „Proiectul meu era mult
mai amplu [i `n volumul actual tre-
buia s\ mai fie dou\ capitole mari.
La un moment dat, mi-am dat sea-
ma c\ va deveni foarte mare [i nu ̀ l
voi mai termina niciodat\. {i le-am
scos. Deci exist\ deja ceva material
pentru aceast\ a dou\ carte.“ Ga-
briela Adame[teanu nu [tie dac\
va scrie totu[i o continuare, pentru

c\ aceasta ar fi mult mai dur\ `n
dezv\luiri. „Ar con]ine multe lu-
cruri care pot s\ r\neasc\ [i care
explodeaz\ `ntr-un fel sau altul o li-
nie calm\, a[a cum o v\d eu.“ Cât
despre Anii romantici, fostul re-
dactor-[ef al „Revistei 22“ a decla-
rat c\ este o carte grea, „cel pu]in
partea jurnalistic\, cea scriitori-
ceasc\ e super simpl\“. „La partea
jurnalistic\ sunt problemele, de
dou\ feluri. Sunt problemele legate
de oameni, fire[te, pentru c\ aceas -
t\ carte, pe care eu am ̀ ncercat s\ o
fac cât mai exact\ [i mai priete-
noas\, se refer\ la persoane la care
]in. Dar chiar [i a[a m\ sun\ câte
cineva [i `mi spune c\ l-am ciupit
pe C\rt\rescu de l-am `nnebunit,
iar eu m\ gândesc cum naiba am
f\cut asta, am scris ceva ce nu tre-
buia, pentru c\ nu mi-am dorit
acest lucru.“ Gabriela Adame[tea-
nu a admis `ns\ c\ de la teoria de a
fi civilizat pân\ la punerea `n prac-
tic\ este o distan]\ considerabil\,
deoarece „orice scrii despre cineva
devine o imixtiune `n intimitatea
acelei persoane“. „Mergi pe o sâr -
m\ foarte sub]ire [i mai [i cazi
uneori.“ 

Scriitoarea a ar\tat c\ exist\ [i o
latur\ profund\ a c\r]ii sale. „~n
volumul acesta, mizele anilor ro-
mantici sunt nerezolvate, de fapt.

Cele dou\ teme mari ale presei ani-
lor ’90, decembrie 1989 [i mineria-
dele, r\mân nerezolvate. Pur [i
simplu eu am v\zut cum st\ruin]a
acestor teme a devenit retoric\,
apoi a obosit, apoi a plictisit `ngro-
zitor, dup\ care ele s-au `nchis defi-
nitiv.“ Scriitoarea a observat c\ ni-
meni nu se mai `ntreab\ cum s-au
`ntâmplat aceste lucrurile, de ce 
s-au `ntâmplat [i, mai ales, dac\ va
pl\ti cineva. Gabriela Adame[tea-
nu s-a declarat uimit\ de succesul
comercial al c\r]ii sale. „Nu-i d\ -
deam nici pe departe aceast\ miz\.
Spre stupoarea mea, aceast\ carte
intereseaz\.“ 

Propria versiune 
asupra lucrurilor

Criticii prezen]i la evenimentul de
la Libr\ria Humanitas Ci[migiu au
avut, evident, numai cuvinte de
laud\ fa]\ de volumul memorialis-
tic Anii romantici. „Aceast\ carte
este bestseller-ul Editurii Polirom
la Bookfest, ceea ce este o perfor-
man]\ apreciabil\ pentru Gabriela
Adame[teanu, care a trebuit s\
concureze la vânz\ri cu vedete
sus]inute mediatic [i cu volume ca-
re nu sunt atât de consistente“, a
precizat Daniel Cristea-Enache. 

Scriitoarea Adriana Bittel, cea
care a sprijinit-o pe autoare `n rea-
lizarea c\r]ii, fiind prima cititoare
a Anilor romantici, a men]ionat c\
Gabriela Adame[teanu este una
dintre pu]inele scriitoare românce

pasionate de istorie. „Autoarea a
folosit o formul\ foarte bun\ [i foar -
te conving\toare, adic\ a povestit
unele lucruri jurnalistic, din\un-
trul timpului faptelor, [i le-a privit
[i din afar\, obiectiv, ca un istoric,
relatând la timpul trecut.“ Aceasta
a ar\tat c\ ceea ce Gabriela Ada-
me[teanu nume[te „ani roman-
tici“, perioada 1990-1997, „au fost cu
adev\rat ani de furtun\ [i avânt ci-
vic pentru noi, o dorin]\ de impli-
care, o fervoare care ne-a uimit [i
pe noi. Am crezut c\ asta era dato-
ria noastr\, f\r\ s\ [tim c\ de fapt
scenariul se realiza peste capetele
noastre, a[a ̀ ncât, inevitabil, au ur-
mat ani de dezam\giri.“

Dan Cristea, criticul care este [i
personaj `n carte, consider\ c\ vo-
lumul acesta a fost scris din obli-
ga]ia de a da propria versiune a au-
toarei asupra lucrurilor pe care le-a
tr\it. „Este o carte a `mp\c\rii, `n
care Gabriela Adame[teanu `[i de -
scrie cei 14 ani de p\r\sire aproape
total\ a literaturii [i revenirea ei la
literatur\, `n 2005. Nu pot s\ nu ob-
serv evolu]ia Gabrielei, emblema-
tic\ pentru scriitorul român, de la
autorul stângaci care se comport\
timorat `n str\in\tate, la cel care
acum are rela]ii, are c\r]i traduse,
bine primite“, a remarcat Dan
Cristea. 

„Gabriela Adame[teanu face
drep  tate unui personaj-cheie `n
epo ca ceau[ist\, editorul. ~n aceas -
t\ lupt\ cu cenzura, pentru expresie,

editorul avea de pierdut [i de riscat
tot atât de mult ca scriitorul cura-
jos. Autoarea reu[e[te s\ adopte o
po zi]ie corect\ `n fa]a adev\rului,
ferindu-se `n mod sistematic de ju-
dec\]i pripite [i de tot ceea ce `n -
seamn\ exager\rile etice“, a apre-
ciat [i Bianca Bur]a-Cernat. Ga-
briela Adame[teanu nu prive[te cu
mânie nici spre epoca de dinainte
de 1989, nici spre anii de dup\ 1989,
`ncearc\ s\ `n]eleag\ ce s-a petre-
cut, este concluzia criticului. 

Pe de alt\ parte, Lumini]a Cor-
neanu a descoperit ̀ n volumul Anii
romantici o perspectiv\ nou\ asu-
pra vie]ii literare române[ti, „po-
vestea anilor 1990-2000, pe care o
po]i citi mai pu]in `n c\r]i `n pre-
zent, pentru c\ este o perioad\ to-
tu[i apropiat\“. „M-a interesat po-
vestea `nfiin]\rii Grupului pentru
Dialog Social, a modului `n care se
vedea dinspre opozi]ie via]a poli-
tic\ româneasc\. Apoi m-au intere-
sat portretele f\cute de un scriitor
care `ntâlne[te al]i mari scriitori“,
a men]ionat Lumini]a Corneanu. 

~n fine, jurnalistul Luca Nicules-
cu a fost prins ̀ n carte mai ales de re-
lat\rile despre mass-media româ-
neasc\ a primilor ani post-decem -
bri[ti. „De[i atunci luptele erau la fel
de dure ca acum, exista o miz\ mai
mare decât acum, când b\t\liile sunt
chestiuni de orgolii, de mici nego-
cieri. Atunci, miza era dac\ Româ-
nia merge c\tre vest, c\tre est sau
stagneaz\“, a dezv\ luit jurnalistul. 

Miercuri, 18 iunie, la Libr\ria Humanitas de la Ci[migiu
a avut loc o dezbatere pornind de la cea mai recent\
carte a Gabrielei Adame[teanu, Anii romantici, cel mai
bine vândut titlu al Editurii Polirom la Bookfest 2014.
~ntr-o atmosfer\ mai calm\, mai a[ezat\ `n compara]ie
cu agita]ia de la târg, al\turi de Gabriela Adame[teanu,
autoarea volumului, au fost prezen]i scriitoarea
Adriana Bittel, criticii Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache,
Bianca Bur]a-Cernat [i Lumini]a Corneanu, precum 
[i jurnalistul Luca Niculescu. 
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Nu cred c\ am un foarte mare me-
rit pentru chestiunile scrise mai
sus. Mai curând, meritul este al
p\rin]ilor, care m-au l\sat s\ des-
chid ochii pe lume `ntr-o cas\ unde
`n fiecare camer\ era m\car o bi-
bliotec\. Am `nv\]at s\ citesc. {i,
când spun asta, spun c\ am `nv\]at
cum s\ citesc. Nu caut niciodat\
r\spunsuri `n c\r]i, ci-mi place s\
descop\r mereu ̀ ntreb\ri. Am o co-
lec]ie consistent\ de dileme, de ca-
re sunt mândru. Teoretic, asta m\
face un individ viu. Asta [i altele,
care chiar nu [tiu dac\ sunt defecte
sau calit\]i, de[i `nclin s\ `mbr\]i -
[ez prima variant\.

Sunt un bulimic depresiv, care
se sup\r\ pe iepurii din p\l\ria lui
c\ nu râd la strâmb\turile sale, iar
ceilal]i v\d `n asta un spectacol de
circ. {i cam au dreptate. Sunt un
alintat al sor]ii, fiindc\ numai unul
ca mine are [ansa de a se gândi la
toate lucrurile astea. M\ ata[ez mai
`ntâi de oameni [i, dup\ aceea, de
proiecte.

~mi place munca, dar aia f\cut\
cu suflet [i detest heirupismul, a[a

cum pe timpuri uram imaginile cu
galerii pline cu solda]i de pe stadi -
oane. M\ face profund ursuz z\pada
nefe[telit\; caut mereu s\ fac caze-
mate, cu un foarte mare zel. Cred c\
un str\mo[ de-al meu a dezertat to-
tu[i, la un moment dat, din func]ia
de [ef de [antier la Zidul lui Hadrian.

Sunt un mare puturos, `i ador
ne condi]ionat pe lene[ii eficien]i
printre care ̀ mi place s\ m\ enu m\r.
Asta nu-nseamn\ c\ m\ iubesc.
Prea tare. Lucrez cât vreau pentru
dou\zeci [i cinci de zile din treizeci,
chiar dac\ sunt mereu „la birou“. 

Visez tot timpul colorat, chiar [i
atunci când `mi amintesc de un
film alb-negru, probabil [i pentru
c\ am un foarte dezvoltat „ochi de
soacr\“, mereu c\utând nuan]e,
mereu avid s\ r\stoarne lucrurile
pe toate fe]ele, pân\ când o g\se[te
pe cea potrivit\. Sunt un om com-
plicat, care vrea mereu s\-[i simpli-
fice existen]a, dar care nu reu[e[te
niciodat\ treaba asta. 

Sunt un c\pos `nn\scut, dar `mi
strâng repede argumentele `n ruc-
sac, atunci când cel cu care discut

emite unele mai solide. Nu-mi pare
r\u niciodat\ de gre[elile pe care le
fac onest. Po]i fi simpatic sau detes-
tabil `n momentele când te legiti-
mezi ca tâmpit. Cred cu t\rie c\ de-
testabili sunt cei care nu las\ spre
risipire nici un milimetru cub de
orgoliu [i cei care nu [tiu s\ spun\
niciodat\: „Am gre[it!“.

***

Am scris rândurile de mai sus
aproape dintr-o suflare, fiindc\ am
vrut s\ fac o „spovedanie“ public\.
Nu cred c\ am scris aproape nimic
inedit acolo, pentru c\ zbaterile
noastre au, de cele mai multe ori,
numitori comuni. Le tr\im dup\
cum am fost educa]i [i le `n]elegem
dup\ cum am `nv\]at via]a fiecare
dintre noi. Cred c\ pe to]i cei ce ne
pretindem inteligen]i trebuie s\ ne
macine `ndoielile. S\ nu fim o ar-
mat\ de bipezi care gândesc [i care
se exprim\ la fel, care sunt domi-
na]i de idei fixe [i de certitudini.

Cu triste]e, am primit, la `nce -
putul acestei s\pt\mâni, confir-
marea c\ exist\ pe lumea asta [i 

oameni cu care nu am cum s\ re-
zonez `n nici un fel. Sunt opusul a
ceea ce m\ face s\ iubesc via]a. O
armat\ de credincio[i practican]i a
s\rit ca mu[cat\ de p\r]ile moi,
atunci când imaginea Patriarhului
ce sfin]ea cu un trafalet noul sediu
al Trinitas TV a generat o sumede-
nie de glume – majoritatea, foarte
bune. ~n loc s\ trateze cu umor [i cu
relaxare problema, reac]iile lor au
sem\nat, mai curând, cu cele ale

fundamentali[tilor islamici. Am
câ]iva amici [i prieteni care au fost
pu[i la zidul infamiei de ace[ti oa-
meni cu r\spunsuri definitive. ~n
fundal, auzeam ratatata-ul mitra -
lierelor. Cu oamenii ce-[i reduc ori -
zontul la un singur punct de ve dere
nu prea ai cum s\ discu]i, fie c\
temele sunt religia, politica sau li -
teratura. Majoritatea lor nu vi sea -
z\ niciodat\ colorat. Unii cred c\
nici nu au visat vreodat\.

Confesiune pentru p\c\to[ii
mei [i ai celorlal]i 

Fratee, e[ti nebun? N-a venit, bre,
securi[ti’ la putere! Securi[ti-a mu-
rit când l-a-mpu[cat pe Ceau[escu. 

|[tia din pia]\ nu e patrio]i, fra-
te, e droga]i pl\ti]i cu dolari fal[i s\
urle. N-a chemat, bre, nimeni pe mi-
neri. Decât a venit ei s\ planteze
panselu]e. 

N-a jefuit, bre, nimeni nici o in-
dustrie. Care industrie, mânca-]i-a[,
mormanu’ \la de fiare vechi? Care
flot\, tr\i-]i-ar familia? Aia a fost,
bre, flot\? Care sistem de iriga]ii,
]evi[oarele alea care s-a furat de pe
câmp? Care petrol l-am vândut pe
nimic, cu tot cu sonde [i rafin\rii,
frate? N-a furat nimeni, bre, curentu’

electric, c\ doar n-avea cum s\-l ca-
re cu sacu’ la el acas\. N-a fost nici un
jaf, decât privatizare, mânca-]i-a[!

N-am turnat, bre, pe nimeni. De-
cât am scris câteva portrete literare
pentru stat, tr\i-]i-ar, le-am f\cut
respectivilor un bine, i-am scos `n
eviden]\. N-am fost la[i, fi-]i-ar
peni]a aurit\, aveam familie, copii,
am rezistat [i noi cum am putut,
prin cultur\. N-am ucis, bre, pe ni-
meni la Canal. ~mi f\ceam decât da-
toria. 

N-am `mprumutat bani de la nici
o banc\ care nu i-am dat `napoi. De-
cât a intrat ea ̀ n faliment ca proasta. 

Care mit\ [i [antaj, fr\]ioare? 

E mo[tenire de la o m\tu[\.
Care-am câ[tigat eu, bre, cu

schimbu’ de p\mânturi cu statu’?
P\mântu’ \la e zero, ni[te bosche]i,
n-am luat nimic pe el, frate. Decât 
l-am cur\]at. 

N-a furat, bre, nimeni nici un
ban de la autostr\zi, decât s-a 
f\cut studii de fezabilitate de to]i,
mânca-]i-a[.

N-a murit, b\ nene, nimeni pe
hol la urgen]e la noi. Dom’ doctor
decât a vrut s\-l opereze, dar \la era
mort de la el de-acas\. 

N-am cerut, bre, nici un proto col,
decât a vrut p\rin]i’ s\ dea o aten]ie
la profesori. 

So]ul meu nu e, b\ nene, rud\ cu
mine. Fiica mea nu e, bre, `mpins\
de la spate de mine. Decât e ea talen-
tat\.

N-a fost, bre, nici o prostie s\
m\rim TVA-ul, s\ t\iem otova sala-
riile, s\ `mprumut\m miliarde de
euro. Nu s-a construit, mânca-]i-a[,
terenuri de fotbal `n pant\, patinoa-
re, gondole [i nici parcuri `n câmp.
Decât am salvat economia. 

N-a venit, b\ nene, garda financiar\

la tine trimis\ de mine. Decât vrea
s\ aplice corect legea, decât s\ omoa -
re economia subteran\.

N-a `ncercat, bre, nimeni s\ fen-
teze democra]ia. N-am schimbat noi
legea `n interesul nostru, care o
schimb\ \[tia acum ̀ n interesul lor.
Nu e, bre, nici o influen]\ str\i n\. 
N-are, bre, Curtea Constitu]ional\
nici o leg\tur\ cu politica. E de mo cra -
]ie curat\, e stat de drept, mânca-]i-a[.

Nu e, bre, nici un plagiat. A fost
inspira]ie divin\. Sf`ntu’ Duh a tras
cu ochiu’ `n cartea aia [i pe urm\
mi-a dictat mie. De unde s\ [tiu io,
b\ nene? Apoi, chiar nu vezi – fi-]i-ar
doctoratu’ magna cum laude – c\ e al-
te fonturi la mine, c\ alta e oglinda
paginii?

Care mor]i a votat, mânca-]i-a[?
Mor]i’ e mor]i, nu voteaz\, tr\i-]i-ar.
N-a fost, bre, dep\[it recordul de vi-
tez\ la vot `n str\in\tate. Decât a[a
sunt harnici români’ din str\i -
n\tate. Voteaz\ rapid, sunt mai efi-
cien]i ca \[tia din ]ar\, mânca-]i-a[.

Nu vrem, bre, s\-i schimb\m pe
\[tia care controleaz\ Justi]ia ca 
s-o control\m noi. E[ti nebun? Nu

controleaz\ nimeni Justi]ia. Decât e
independent\. 

Nu-i, bre, nimeni vinovat de ni-
mic. E dosare politice. E lin[aje me-
diatice.

Nu s-a sucit, bre, nimeni de la ni-
mic, decât a reevaluat situa]ia. 

Nu vrem, b\ nene, s\ manipu l\m
pe nimeni. Care propagand\ aser -
vit\, fi-]i-ar copilu’ s\tul? Noi ori
sun tem de stânga, ori suntem de
dreap ta. N-avem, bre, nici un interes,
decât coment\m din suflet, da’ pro-
fesionist.

Nu-s eu propagandist, fr\]ioare,
care `njur\ pe Facebook de zece ori
pe zi o tab\ra politic\ advers\, decât
tu, care spui o dat\ pe an c\ ]i-e
scârb\ de to]i.

N-am t\iat, tr\i-]i-ar pomul, nici
un tei, decât ni[te copaci care era us-
ca]i. Nu e, bre, trafalet, e-o tij\
sfin]it\. N-a luat, bre, nimeni, bani’
lu’ tataia. N-am, tr\i-]i-ar, nici o
leg\tur\ cu interlopii care le-am bo-
tezat copilu’. N-am, b\ frate, nici o
leg\tur\ cu frate-miu. Decât a[a zice
ei, ]igani’.

Ceci n’est pas o ]ar\, mânca-]i-a[!

Ceci n’est pas,
mânca-]i-a[!

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

Sunt un om crescut `n lumina `ntreb\rilor, nu `n umbra certitudinilor. {tiu ce `nseamn\
sfiala, exersez de trei decenii [i jumate `ndr\zneala. M\ apropii cu entuziasm de apari]iile
n\stru[nice din via]\, la fel cum alung locurile comune. ~mi place s\ m\ vindec cu umor 
de orice moment nepl\cut, dar `ncerc s\ nu m\ uit `ntr-o oglind\ deformat\; de multe ori
nu-mi iese, chiar de [tiu totu[i c\ acolo e o imagine [i cam atât. 

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Ar fi absurd s\-i acuzi de nostalgii
comuniste pe adolescen]ii de ast\zi –
destul de mul]i – care vorbesc de -
spre perioada ceau[ist\ ca despre o
epoc\ mai s\r\c\cioas\, poate, dar
mai lini[tit\, mai curat\ [i mai si-
gur\. ~n care m\car aveai unde s\
lucrezi [i s\ locuie[ti [i-apoi, z\u
a[a, nici de foame nu murea ni-
meni. Ei au aflat lucrurile astea de
la p\rin]i, adic\ fac parte din baga-
jul inclus `n cei [apte ani de-acas\.
Dac\ nici pe propriii t\i p\rin]i nu
mai po]i s\-i crezi, atunci pe cine?
Iar când imaginea idilizat\ a unei
perioade oribile e `nt\rit\ [i de di-
verse personaje cu competen]e du-
bioase care apar la televizor, nu-i
de mirare c\ atâ]ia oameni, tineri
[i vârstnici deopotriv\, blestem\
capitalismul alienant [i suspin\
vag dup\ o lume mai simpl\ [i mai

sigur\, `n care te descurcai. 
Dac\ a[ fi avut [i `n realitate

`ndr\zneala pe care o am `n mintea
mea, m-a[ fi dus la cei doi so]i cu
c\ruciorul de la supermarket [i i-a[
fi `ntrebat ce `i `ntrebasem deja `n
gând, pe jum\tate dispre]uitor, pe
jum\tate o]\rât: „Nu v\ sup\ra]i,
ave]i cumva o plas\? Nu, nu de la
magazin. De-acas\. V-a]i adus cum-
va o plas\ de-acas\?“.

Ar fi fost o `ntrebare tenden ]ioa -
s\. Nu se face s\ `ntrebi a[a ceva.
Dar asta nu ̀ nseamn\ c\ ar fi fost [i
irelevant\. M\ gândesc c\ ar fi un
test bun. Dintre cei care au apucat
s\ tr\iasc\ suficient de mult timp
`n comunism, mai exist\ oameni
care chiar [i ast\zi, la un sfert de se-
col dup\ c\derea regimului, `nc\
mai poart\ dup\ ei câte o pung\ de
plastic sau de pânz\ ori de câte ori
ies `n ora[. ~ntr-o antologie coordo-
nat\ de Dan Lungu [i de mine [i
ap\rut\ la Editura Polirom, To-
var\[e de drum. Experien]a femi-
nin\ `n comunism, exist\ un text
superb despre eroismul c\r\toare-
lor de plase, pungi, saco[e prin
s\r\cia comunist\, scris de Adria-
na Babe]i [i intitulat „Sarsanela“.
Textul acela poate lecui u[or de
nostalgie de stânga [i l\mure[te
`ntrebarea care mi-a trecut recent
prin minte, cea cu plasa.

Am [i ast\zi mereu la mine câte
o plas\ de plastic, din cele numite
pe vremuri „pung\ de-un leu“. Una
sau chiar dou\, c\ nu se [tie. De
fapt, dac\ m\ gândesc bine, ̀ mi dau
seama c\ nu le folosesc decât ra-
reori, dac\ le folosesc vreodat\ –
dar le am acolo. Ca s\ fie. ~n geanta

de um\r port o plas\. Ies `n ora[ cu
un rucsac sport? Trebuie s\ am o
plas\ `n el. Plec din ora[ cu o valiz\
dup\ mine? {i acolo trebuie s\ am
neap\rat o plas\. Dac\, `ntâmpl\ -
tor, uit plasa acas\, m\ simt incon-
fortabil [i agitat, de parc\ mi-a[ fi
pierdut actele sau a[ fi r\mas `ncu-
iat pe dinafara apartamentului. 
De-acolo se trag toate: din minuna-
ta epoc\ `n care trebuia s\ fii me-
reu preg\tit cu plasa, fiindc\ nu
[tiai cum d\ norocul peste tine cât
mergeai pe strad\. Poate se „bag\“
salam ori brânz\ la vreo alimen-
tar\, poate au pâine la liber la vreo
brut\rie, poate vezi undeva imen-
sa coad\ de decembrie, semn c\
acolo sunt [anse s\ prinzi portoca-
le sau m\car bomboane de pom. {i
trebuia s\ ai o plas\ la tine, ca s\ ai
unde s\ pui prada. La magazin nu
aveau, iar dac\ aveau, erau din cel
mai prost plastic ce s-a v\zut `n co-
munism: se rupeau [i dac\ le zgâl -
]âiai mai tare. A[a c\ plasa de
acas\ era pentru cump\r\torul din
comunism la fel ca tolba unui
vân\tor mereu la pând\ prin p\du-
rea foamei.

Iar cine a r\mas suficient de
marcat ca s\ poarte [i acum dup\
el, pavlovian, câte o plas\ mai de-
grab\ inutil\, urm\ a traumei, dar
[i semn de recunoa[tere `ntre cei
care n-au uitat... ei, acela nu poate
fi sau n-ar trebui s\ fie nostalgic.
Dac\ ave]i patruzeci, cincizeci, [ai-
zeci de ani [i ie[i]i pân\ `n ora[, ui-
ta]i-v\ ce lua]i cu voi. Cheile, ba-
nii... E cumva pe-acolo [i o plas\ de
plastic? O pung\ de un leu? A[a-i c\
n-a]i uitat?

Zilele trecute, pe când
ie[eam de la supermarket,
`n fa]a mea un cuplu
discuta domol despre
comunism [i beneficiile
lui. Cei doi aveau, cred, `n
jur de cincizeci de ani [i,
`n timp ce `mpingeau spre
parcare un c\rucior destul
de `nc\rcat, `[i aminteau
cum le d\dea statul
locuin]e românilor pe
vremea lui Ceau[escu.
Probabil c\ discu]ia a
continuat `n aceea[i
direc]ie, dar n-am mai
apucat s\ aud decât c\ te
descurcai cumva – unde [i
cum, n-a[ putea spune.
Dar te descurcai.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Ai o plas\?
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CASA GEORGE ENESCU DE LA MIH|ILENI, BOTO{ANI:

Iadul unui monument 
[i pavajul bunelor inten]ii

~n jurul salv\rii Casei George
Enes cu de la Mih\ileni a fost anun -
]at\ zilele trecute o nou\ ini]iativ\
de bune inten]ii, deocamdat\ posta-
te exclusiv pe site-ul de uz intern al
Filialei bucure[tene a Ordinului
Ar hitec]ilor din România.

S\ recapitul\m pe scurt. Aban-
donat\ [i transformat\ `n ultimul
deceniu `n depozit agricol de actua-
lii ei proprietari din satul Mih\i -
leni cu inten]ia v\dit\ de a o demo-
la, Casa Enescu a fost declarat\ `n
29 noiembrie 2013, dup\ lungi tergi-
vers\ri ale conducerii Ministeru-
lui Culturii prelungite timp de un
an, monument de patrimoniu de
categorie B. Decizia, care a plasat
casa exclusiv `n grija autorit\]ilor
jude]ene, a fost motivat\, la data
respectiv\, de interesul arhitecto-
nic redus al construc]iei, ca [i cum
simpla istorie a ata[amentului lui
George Enescu, ultimul ei proprie-
tar legal, la plaiul Mih\ilenilor, nu
ar fi fost suficient\ pentru a fi p\s -
trat\.

Calea bunelor inten]ii a `nceput
s\ fie pavat\ de pre[edintele Consi-
liului Jude]ean Boto[ani, care s-a
angajat s\ cumpere casa, `n vede-
rea restaur\rii [i a introducerii ei
`n circuitul turistic. Ca `n comedii-
le italiene, fondurile fluturate `n
fa]a ochilor presei urbei s-au eva-
porat nu se [tie unde, iar pavarea
bulevardului nu a dep\[it periferia
Boto[anilor. Timp de [ase luni,
practic, nu s-a avansat nici cu un
singur pas. Sub privirile blânde ale
responsabilului cu patrimoniul ju-
de]ean, s-a constatat doar c\ o parte
din talpa pridvorului casei s-a
pr\bu[it `n dreptul intr\rii...

~ntre timp, cauzei salv\rii casei
enesciene, `n campania lansat\

prin intermediul s\pt\mânalului
„Suplimentul de cultur\“, i s-au
al\ turat Funda]ia Cultural\ Tim-
pul de la Ia[i, care public\ lunar ar-
ticole dedicate istoriei monumen-
tului [i care a deschis un cont de
subscrip]ii, [i televiziunea public\
ie[ean\ care a anchetat la Mih\i -
leni [i Boto[ani pe marginea „bu-
nelor inten]ii“ neonorate real. Dat
fiind c\ autorit\]ile de la Boto[ani
nici m\car nu par s\ se gândeasc\
la solu]ia exproprierii casei-monu-
ment istoric, a[a cum prevede legea,
eforturile Societ\]ii Interna]ionale
George Enescu de la Viena se con-
centreaz\ pe tentativa de a strânge
banii necesari cump\r\rii ei.

Miercuri, 25 iunie, la Viena, cu
sprijinul filialei locale a ICR, va
avea loc un concert de caritate pen-
tru strângerea fondurilor amintite,
la care [i-au anun]at participarea
Aura Twarowska, Simina Ivan,
Raluca {tirb\], Lubica Gracova,
Sara Bryans, Endre Guran [i Cris -
tian Nenescu. Nu [tiu `n ce m\ sur\
organizatorii [i, poate, TVR Ia[i 
s-au gândit s\ `nregistreze/filmeze
concertul `n vederea reali z\rii
unui CD sau DVD prin vânzarea
c\ruia s\ se adune fonduri supli-
mentare, dar gestul ar fi cu sigu-
ran]\ util!

~n acest context, noul pre[edinte
al Filialei Bucure[ti a Ordinului
Arhitec]ilor din România, arh. {er-
ban Sturdza, a postat pe site-ul
OAR anun]ul c\ „ini]iaz\ ac]iunea
de salvare a Casei Enescu din satul
Mih\ileni“ [i un `ntreg expozeu, cu
fotografii profesioniste f\cute la 26
aprilie 2014. Lucrurile cele mai in-
teresante [i care ridic\ semne de
`ntrebare fa]\ de estimarea ante-
rioar\ a Comisiei Patrimoniului [i
decizia ministerial\ de clasare sunt
descrise `n capitolul „Analiza si-
tua]iei curente“: „Casa se afl\ `n
sta re de precolaps...; elemente de
rezisten]\ au cedat...; [arpanta este
fracturat\ datorit\ deform\rii pe-
re]ilor [i are por]iuni importante
putrezite...“ [...] ~n ciuda „degra -
d\rilor fizice importante, casa
r\mâne la fel de interesant\ din
punct de vedere arhitectural: exis-
ten]a celor dou\ sobe dintre came-
re, planimetria [i func]ionalitatea
casei reprezint\ repere care justi-
fic\ p\strarea ei, chiar dac\ n-ar fi
avut valoare memorial\“ [subl.

mea]. S\ nu fi v\zut toate acestea
Comisia Ministerului Culturii care
a anchetat `n 2013 valoarea Casei
Enescu? De ce nu s-au sesizat `n
nici un fel Filiala Nord-Estic\ a
OAR [i arhitec]ii din Boto[ani?

Expozeul OAR Bucure[ti trage
concluzia: „este necesar\ o inter-
ven]ie de urgen]\, care s\ asigure
un minim de protec]ie pe perioada
urm\toarei ierni [i a ploilor puter-
nice care aduc umiditate `n preaj-
ma cl\dirii“. N-am auzit pân\ acum
nici o reac]ie la acest document din
partea autorit\]ilor responsabile
cu patrimoniul de la Boto[ani!

~n acela[i document, arh. {er-
ban Sturdza este de p\rere c\ „ame-
najarea unui muzeu nu este sufi-
cient\ pentru `ntre]inerea pe ter-
men lung [i administrarea cores-
punz\toare a cl\dirii“ [i propune
ca „variant\ mai util\“ ca monu-
mentului s\ i se dea „o func]iune
educativ\, transformându-se `ntr-un
centru interna]ional pentru edu ca -
]ie muzical\“, „o func]iune cultural\
ce ar putea `ncuraja revigorarea
acestei regiuni cu tradi]ie cultura -
l\ [i economic\ activ\“.

O propunere cum nu se poate
mai judicioas\ [i care merit\ salu-
tat\ [i larg popularizat\. Singura
rezerv\ [i semn de `ntrebare ime-
diat `l reprezint\ motivul pentru
care OAR-Bucure[ti nu-[i une[te
eforturile cu acelea ale Funda]iei
Culturale Timpul de la Ia[i [i ale
Societ\]ii vieneze George Enescu,
care au deschis deja un cont de
subscrip]ii pentru achizi]ionarea
[i restaurarea casei. 

Iadul Casei lui George
Enescu de la Mih\ileni,
jud. Boto[ani, continu\,
prad\ intemperiilor [i
ineficien]ei autorit\]ilor
ce `i determin\ soarta,
asemenea altor sute de
case ce apar]in pe hârtie
patrimoniului na]ional. 
Pe hârtie doar, fiindc\ ai
no[tri bravi func]ionari
investi]i cu responsa -
bilitatea protej\rii acestor
bunuri culturale nu
dep\[esc, `n cazul cel mai
bun, stadiul pav\rii iadului
cu bune inten]ii. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Nimeni n-ar fi crezut, la sfâr[itul
secolului al XIX-lea, când H.G.
Wells scria R\zboiul lumilor, c\
fic]iunea aceasta va deveni una
dintre cele mai incitante pentru
imagina]ia uman\. Probabil c\
nici scriitorul englez nu avea alte
a[tept\ri, decât cele oferite de pu-
blicarea `n foileton [i `ncasarea
unor sume consistente ca drepturi
de autor. Sigur c\ epoca victorian\,
cu toate nedrept\]ile [i ipocriziile
ei, cu dezvoltarea industrial\ acce-
lerat\, genera oamenilor vremii
iluzia c\ orice este posibil. Iar dac\
Jules Verne lansase ideea c\ p\ -
mântenii pot ajunge pe alte plane-
te, de ce n-ar fi fost valabil\ [i reci-
proca? Nenum\rate mituri ates t\
credin]a c\ zeii ne viziteaz\, [i nu
to]i cu inten]ii pa[nice... 

A sublinia recuren]a motivu-
lui apocaliptic, prezent `n toate
culturile, prelucrat de Wells e re-
dundant. Punctarea mai cunoscu-
telor puneri `n scen\ ale operei
nu-i necesar\, fiind un loc destul
de comun al bibliografiei postmo-
derne. Succesul de public pe care
versiunile teatrale [i cinemato-
grafice l-au ob]inut d\ ̀ ns\ de gân-
dit asupra naturii umane. Oare ce
fric\ anume zace `n adâncurile
noastre, a[teptând doar scânteia
necesar\ pentru a intra `n emer-
gen]\? Iat\ o `ntrebare c\reia s-au
str\duit, de vreo cinci milenii `n -
coace, atâ]ia poe]i s\-i r\spund\...

Jeff Wayne era un muzician
specializat `n piese pentru recla-
me, filme de umplutur\ la televi-
ziune, chestii minore. Pasiunea
pentru romanul lui Wells a c\ p\ -
tat-o de la tat\l s\u, actor cu acti-
vit\]i `n Anglia [i SUA, c\ruia nu-i
trecuse pe la ureche degeaba ne-
bunia indus\ de Orson Welles, cu
scenarizarea ce speriase jum\tate
dintre americani. Când, `ntre mai
1976 [i iulie 1977, Wayne a realizat
o versiune muzical\ dup\ arma-
ghedonul wellsian, cu rockeri
prestigio[i la acea dat\, precum
Phil Lynott, David Essex, Justin

Hayward, Chris Thompson sau
Julie Covington, c\rora li s-a al\ -
turat binecunoscutul actor Richard
Burton, cine `[i imagina c\ `nre-
gistrarea va ob]ine un asemenea
succes ̀ ncât nici pân\ azi nu i s-au
stins vâlv\t\ile? Nu-i de mirare
c\, strivit parc\ de propria faim\,
pe bun\ dreptate câ[tigat\, Jeff
Wayne a reu[it s\-[i adauge bio-
grafiei de compozitor (e [i tenis-
man!) doar titluri anemice, indife-
rent c\ le-a scris pentru emisiuni
TV comerciale sau proiecte artis-
tic onorabile. ~ncercarea de-a face
un musical din via]a, dragostea [i
moartea lui Spartacus, gladiato-
rul care agit\ periodic imagina]ia
vesticilor, cu distribu]ie de mare
clas\ (Hopkins, Zeta-Jones, Maril-
lion) nu s-a ridicat la nivelul pre-
cedentei epopei. De `n]eles op]iu-
nea lui Wayne, care [i-a diversifi-
cat „produsul“ pentru jocurile de
consol\ sau computer, cu sus]ine-
re `n grafica 3D animat\. 

Perspectivele oferite de sinteti-
zatoare, computere, desen tridi-
mensional, holograme [i tot arse-
nalul mijloacelor interactive de
crea]ie, folosite chiar [i `n dome-
niul a[a-zis al artei de „elit\“ (spre
a o deosebi de arta comercial\, pe-
semne de duzin\), n-au sc\pat
unui om activ, conectat la lumea
contemporan\ mai mult decât ar
l\sa de crezut subiectele opere(te) -
lor sale. De men]ionat c\ discul
original, publicat `n 1978, a fost
printre primele `nregistrate pe 48
de canale, iar pentru SACD a fost
preg\tit\ o versiune surround im-
pecabil\. Nici remixul n-a fost ne-
glijat, unii ascult\tori fiind mai
`ncânta]i de ritmurile techno de-
cât de rock\reala tradi]io nal(ist)\.
~n 2005, alt\ versiune a fost fil-
mat\ pe scen\, distribuit\ pe DVD
[i concertat\ pe trei continente. 

2012 aduce The New Genera-
tion, spectacol complex de sunet,
lumini, efecte pirotehnice, pro-
iec]ii 3D, surround complex. ~ntre
componen]i, Liam Neeson (`ntr-o
presta]ie holografic\!), Ray Wil-
son, Jason Donovan etc. Spectaco-
lul sell-out din sala O2, Londra, e
difuzat pe blu-ray (Universal,
2013) [i cred c\ va deschide forma-
tul denumit 4k. E predestinat pen-
tru a[a ceva! 

Nu pot `ncheia f\r\ s\-l nu-
mesc pe chitaristul Chris Sped-
ding, prezent din 1977 al\turi de
Jeff Wayne. Un rocker pu]in
(re)cunoscut, dar bun.

R\zboiul 
lumilor `n HD
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Spectacolul umbl\ deja de s\p t\ -
mâni bune prin ]ar\ f\când furori
printre spectatorii care, unii, vin
pentru Marin Preda, autor  al c\rui
Morome]ii a inspirit `ntregul pro -
iect, al]ii, pentru C\t\lin {tef\nes-
cu, realizatorul emisiunii de tele-
viziune „Garantat 100%“, care a
scris scenariul, al]ii pentru Alexan-
dru Dabija, hiperactiv, dar `ntr-o
form\ artistic\ foarte bun\, iar cei
mai mul]i, hai s-o zicem!, pentru cei
doi interpre]i – Marcel Iure[ [i
George Mih\i]\. Indiferent `ns\ ce
anume i-a atras `n s\lile de specta-
col, privitorii pleac\ super ̀n cân -
ta]i dup\ mai bine de o or\ de me -
tafizic\ [i teatru de cel mai `nalt
nivel [i cel mai rafinat stil. 

Morome]ii lui Preda sunt, de
fapt, doar pretextul unui text de
scen\ ai c\rui protagoni[ti devin
Ilie Moromete [i Coco[il\, vedetele
talk show-ului format rural din
curtea lui Iocan. Extra[i din vo -
lumele prozatorului, aduc cu sine
ceva din spiritul discu]iilor purtate
de oameni simpli, ne[coli]i, dar
`n]elep]i, pe teme grave, gen poli -
tic\, felul de-a fi al românilor, colo -
nii, rostul `nv\]\turii, r\zboi, b\ta-
ia aplicat\ nevestei [i câte [i mai
câte. Scenariul lui C\t\lin {tef\ -
nescu, comisionat de Teatrul Act [i
Alexandru Dabija, e scris inteli -
gent, are calit\]i literare certe, sub-
stan]\ dramaturgic\, replic\ bun\,
iar regizorul [i cei doi actori l-au
`mp\nat [i cu teatralitatea nece-
sar\. P\i... despre ce vorbim noi
aici, domnule? e un dialog condus
cu abilitate stilistic\, fluent, selec-
tând din firul epic al romanului de
pornire câteva, pu]ine, personaje [i
`ntâmpl\ri transfigurate `n aceast\
nou\ structur\ plasabil\ `ntre
nara]iune [i dramaticitate. Tan -
demul Ilie Moromete/Coco[il\ face
storytelling neao[, printr-o maieu-
tic\ de subtilitate, iar relatarea lor
dialogat\ are `ntors\turi surprin -
z\toare, lovituri de teatru care te
]in atent la tot ce se petrece. Specta-
colul e o [uet\ de substan]\ purtat\
`ntr-un loc [i un timp nedefinite
clar de la `nceput. Din amplifica-
toare se aude, via radio, vocea lui
C\t\lin {tef\nescu prezentând un
soi de buletin de [tiri. Eterul e invo-
cat repetat prin sunetele specifice
c\ut\rii posturilor pe frecven]a
proprie, interferen]e de sunete

lume[ti [i nelume[ti care te fac s\
te gânde[ti dac\ cei doi sunt Aici
sau... Dincolo? Mai degrab\ Dinco-
lo, orice o fi `nsemnând aceas t\ de-
limitare, c\ci un gard vechi, din
câteva lea]uri, amplasat `ntr-o par -
te, separ\ prin sugestie dou\ peri -
metre. Dar lucrurile se clari fic\
atunci când, apropiindu-se prea
tare de uluci [i de cuf\rul de zestre,
ies la iveal\, printr-un efect de ecle -
raj, puzderie de lumini]e verzui, su-
fletele celor care au contat `n via]a
lui Moromete. Ce te mai face s\
crezi c\ sunt pe lumea „ailalt\“?
„Avem vreme“, zice unul dintre ei,
doar e eternitate! O tigaie cu fasole,
dou\ c\ni cu prosop `nnodat la
toart\, ca poman\, [i câteva lumâ -
n\ri limpezesc lucrurile. {i-apoi, ar-
gument suprem: Dabija studiaz\
moartea cu mijloacele artisticului
`nc\ din Absolut!, Capra cu trei
iezi. Studiu gastronomic [i O...
lad\.

Umor [i 
ra]ionalitate 
cinic\

Cum se v\d lucrurile din partea
„cealalt\“? Odat\ petrecute, cu
umor, dar [i cu o ra]ionalitate
cinic\. Cu un discern\mânt speci -
fic ]\ranului român, acela autentic,
aproape pe cale de dispari]ie din
ruralitatea prezentului. }\ranul
de[tept, dar nedus la [coal\, acela
pentru care valorile tradi]ionale
transmise din genera]ie `n gene -
ra]ie sunt mai de pre] decât orice
patalama, sunt sfinte. Exist\ `n
acest spectacol câteva scene anto-
logice. Senza]ional\ e aceea `n care
Ilie/Marcel Iure[ scoate din lada de
zestre agoniseala propriei familii:
câteva portrete dintr-acelea ce s-a[a -
z\ la monumentele funerare, ovale,
cu chipul `n sepia al subiectului de
odihn\ ve[nic\. Sup\rat pe-ai lui,
pe copiii care i-au tr\dat a[tep t\ -
rile, se socote[te cu ei postum,
suduind, c\lcând `n picioare [i dis-
trugând semnele identit\]ii lor. Co-
co[il\/George Mihai]\ [i Ilie pre -
iau spre final cele câteva replici ale
Catinc\i, Paraschiv, Nil\, Tita, Ilin-
ca, Niculae, precizând numele per-
sonajelor evocate, re`nviind prin ju-
care oameni [i `ntâmpl\ri trecute. 

George Mih\i]\ e un maestru al
jocului mimicii, al c\rei control 

actoricesc face minuni [i de aceas -
t\ dat\. Ochii miji]i, o sprân cean\
ridicat\ la jum\tate ori la maxim,
asortat\ cu mi[carea unui col] al
gurii, zâmbetul larg, un râs scurt
ori coborârea col]urilor gurii, `n -
cruntarea ori descre]irea frun]ii
creeaz\ stare dup\ stare, transmi -
]ând spre sal\ firele nev\zute, trai -
nice prin care conecteaz\ pu blicul
la scen\. ~n câteva secunde, actorul
traverseaz\ o `ntreag\ suit\ de
„fe]e“. Se adaug\ postura, când
a[ezat, când cu mâinile `ncru ci[a -
te, rostirea textului, frazarea lui
`ntr-un tempo calm, la ralenti, sub-
linierea prin accent a cut\rui ori
cut\rui lucru. Marcel Iure[ joac\
st\pânit, `n acela[i tip de dinamic\
teatral\, intensificând prin accen-
tele interioriz\rii ceea ce trimite
`nspre public. O privire electri zan -
t\, un facies st\pânit perfect, `n
acord intim cu semnifica]ia vorbe-
lor rostite, vocea cu timbru abra -
ziv, gestica larg\, mi[c\rile mici,
dar expresive portretizeaz\ un Mo-
romete p\trun z\tor, `ncercând s\
priceap\ noul mers al lucrurilor. ~n
lumea veche, dar [i `n cea nou\. ~n
lumea de dincolo [i de dincoace de
gardul de lemn, cam pe unde era
salcâmul. C\ doar istoria se repet\
mereu. {i „o lu\m de la cap“, cum
zic cei doi!

P\i... despre ce vorbim noi aici,
domnule, de pe lumea „Ailalt\“?
Am vizionat ultimul Dabija de la Teatrul Act, P\i... despre ce vorbim noi aici,
domnule?, nu la sediul de pe Calea Victoriei, ci `n deplasare, la Festivalul
Interna]ional de Teatru de la Sibiu, `ntr-o sal\ mult mai mare decât cea 
din Bucure[ti, dar la fel de plin\.

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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Pelerinajul este drama existen]ei
noastre, cea mai profund\

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

De ce o carte despre pelerina-
jele ortodoxe române[ti? Ce 
v-a atras la acest „subiect“?

E foarte simplu. Am stat destul
de mult timp `n Occident, unde am
f\cut studiile, apoi am lucrat `n El-
ve]ia, Fran]a, Canada. M-am `ntors
`n România prin 2007-2008. Practi-
cam [i practic `n continuare o so-
cio-antropologie a religiilor [i orice
cercet\tor din lumea asta caut\ un
subiect care s\ i se potriveasc\, ca-
re s\ fie vandabil, care s\ fie, `n
m\sura posibilului, nou. Iar `n Ro-
mânia, Slav\ Domnului, `n dome-
niul religiei avem atâtea subiecte
noi [i interesante ̀ ncât ne-ar trebui
trei vie]i s\ le studiem. 

Când m-am `ntors `n ]ar\, `n
pres\ avea loc un soi de furtun\
me diatic\ `n care se vorbea doar
despre pelerinaj, pelerinaj, peleri-
naj, cel de la Ia[i, de la Bucure[ti,
apoi de la mormântul p\rintelui
Arsenie Boca, la Prislop. Eu, ve-
nind din ni[te ]\ri foarte seculari-
zate, `n care religia era complet
disp\rut\ din mass-media sau, dac\
ap\rea, ap\rea `n [tiri de genul
„M\n\stirea X a fost renovat\ dup\
500 de ani de nelocuire“, când am
v\zut c\ aici se acord\ atât de mult

spa]iu pelerinajelor, m-am gândit
c\ se `ntâmpl\ ceva acolo, presa `n
general are nas bun, are fler. Am
fost prima oar\ la pelerinaj la Sfân-
ta Parascheva, la Ia[i, [i `ntr-ade -
v\r ceea ce am v\zut acolo m-a ui-
mit. N-am `n]eles prea bine ce se
`ntâmpl\ la `nceput, dar dup\
aceea mi-am construit un plan de
cercetare [i, iat\, la cap\tul a cinci
ani, a ie[it aceast\ carte. 

Dup\ cinci ani, a]i `n]eles ce
se `ntâmpl\ la pelerinaje?

Dac\ a[ spune c\ da, a[ fi sufi-
cient fa]\ de mine `nsumi. Am des-
lu[it anumite aspecte ale acestui
pelerinaj. La `nceput, eu am crezut
c\ studiez un fapt religios observa-
bil, o parte din acest mare fenomen
numit religie `n România. Dar,
dup\ circa doi ani, mi-am dat sea-
ma c\ nu mai studiam pelerinajul,
ci un r\spuns al societ\]ii româ-
ne[ti la aceste teribile traume, la
aceste schimb\ri care au avut loc
dup\ c\derea comunismului. Ajun-
sesem ̀ n ceea ce se nume[te un fapt
social total, iar un fapt social total
are atât de multe fe]e [i fa]ete `ncât
nu po]i s\ spui c\ l-ai studiat `n
`ntregime. Dar cred c\ am ajuns la
dou\, poate chiar trei concluzii va-
labile care ajut\ la `n]elegerea pele-
rinajelor [i a transform\rilor din
societate. 

De altfel, din volumul dum-
neavoastr\, Nevoia de miracol,
reiese c\ `n discu]iile dintre
pelerini, referin]ele la perioa-
da comunist\ sunt dominante. 

E unul din subiectele favorite
ale discu]iilor din rând. 

Deci putem spune c\, de fapt,
pelerinajul ortodox românesc
nu are leg\tur\, pân\ la urm\,
cu religia, ci devine mai de-
grab\ o c\utare individual\ a
fiec\ruia?

Pelerinajul are leg\tur\ cu tot.
Nu este o inven]ie a noastr\ re-
cent\, pelerinajul este la fel de vechi
ca [i religia cre[tin\. Mai mult, toa-
te religiile monoteiste cunosc feno-
menul pelerinajului. Ce ea ce am
`ncercat s\ scot `n eviden]\ sunt
particularit\]ile acestui tip de pele-
rinaj din România: de ce acum, de
ce sub forma aceasta [i ce `l dife-
ren]iaz\ fa]\ de alte tipuri de peleri-
naj. Exist\ pelerinaje mari catolice,
cum sunt cele de la Santiago de
Compostela sau Lourdes. Primul nu
este comprimat spa]ial [i temporal,
el se desf\[oar\ `n timp [i spa]iu.
Omul merge pe jos, mersul `n sine
este un exerci]iu spiritual, iar odat\
ce ajunge la Santiago, unde sunt re-
licvele Sfântului Iacob, st\ câteva
momente, aprinde o candel\ [i
pleac\. Deci drumul constituie pele-
rinajul. Pelerinajul ortodox, pe de
alt\ parte, este comprimat spa]ial [i
temporal. Ceea ce conteaz\ este
a[teptarea. O `ntrebare pe care `nc\
mi-o mai adresez este tocmai asta:
rândul face pelerinul sau pelerinul
face rândul? Cred c\ [i, [i.

Relata]i `n carte c\ la unele
pelerinaje mai mici, jandar -
mii `ngusteaz\ inten]ionat rân -
 dul, cu garduri metalice, [i v\
`ntreba]i dac\ m\sur\ e me -
nit\ tocmai s\ prelungeas c\
timpul de a[teptare. ~n caz con -
trar, pelerinii ar putea pleca
nemul]umi]i c\ nu au stat la
rând suficient de mult. 

Da, se `ntâmpl\ la Curtea de 
Arge[ [i la Suceava. Dac\ pelerinii

ar ajunge acolo [i nu ar avea parte
de rând, nu ar sim]i c\ au fost pele-
rini. Oamenii simt nevoia de a[tep-
tare pentru a fi singuri cu gânduri-
le lor, pentru a se ruga, pentru a-[i
construi aceast\ identitate pelerin
ortodox\. Pe de alt\ parte, ei vin `n
grupuri, pentru c\ a[teptarea trece
mai u[or `n grup, socializeaz\ foar-
te mult [i formeaz\ ceea ce un repu-
tat sociolog american nume[te co-
munitas, un sentiment de comuni-
tate foarte puternic, care rezist\
pentru câteva ore, cât dureaz\ rân-
dul. {i eu am intrat `n rând [i, timp
de câteva ore – la Ia[i, am stat
aproape 20 de ore –, am reu[it s\
fraternizez cu ni[te oameni cu care
`n mod normal nu m-a[ fi `ntâlnit 
niciodat\: un culeg\tor de ciuperci,

un [ofer de camion, o fost\ filatoare
de bumbac, un grup de rromi. ~n
via]a obi[nuit\, oamenii ace[tia nu
se sudeaz\, uneori nici m\car nu
`[i vorbesc. Uite c\ pelerinajul `i
une[te. 

Eu chiar mi-am pus de multe
ori aceast\ `ntrebare: de ce se
chinuie pele ri nii 20 de ore la
rând, când moa[ tele Sfintei
Parascheva, de exemplu, sunt
disponibile tot timpul anului?

Asta este scuza tipic\ a celui ca-
re nu particip\ la pelerinaj. ~n ge-
neral, se spune c\ ̀ n zilele de hram,
sacrul este mai intens, `l sim]i cum
palpit\, cum arde. {i nu trebuie s\
fii credincios ca s\ crezi `n sacru.
De multe ori, acest sacru nu este legat

L-am `ntâlnit pe Mirel B\nic\ la intrarea
principal\ de la Casa Academiei Române.
Tocmai desc\rca din portbagajul unei ma[ini
mai multe pachete cu documente. „Uite, vezi,
toate astea le-am folosit pentru carte“, mi-a
explicat `n timp ce punea o pung\ grea pe 
un c\rucior de transport. Nevoia de miracol.

Fenomenul pelerinajelor `n România
contemporan\, volumul semnat de Mirel
B\nic\ [i publicat anul acesta de Editura
Polirom, este `ntr-adev\r o carte consistent
documentat\. Cinci ani `n care autorul a mers
la cele mai importante pelerinaje ortodoxe
române[ti, sute de ore de observa]ie, discu]ii

cu pelerinii [i participare efectiv\ la rândurile
c\tre moa[te, mii de kilometri parcur[i `n
toat\ ]ara, sute de fotografii f\cute [i zeci 
de lucr\ri citite pentru a realiza una dintre
cele mai spectaculoase analize ale unui
fenomen religios care se dezvolt\ tot mai
mult `n România: pelerinajul. 

Haramul, un obicei
misterios al rromilor

V\ declara]i fascinat, `n a doua parte a c\r]ii, de obiceiul
rromilor de a aduce covoare la pelerinaje, spre a le trece pe la
moa[te. ~ncerca]i chiar o explica]ie a obiceiului. 

Acesta e un subiect de istoria religiilor de fapt, am crezut c\ des-
lu[esc acolo o reminiscen]\ de religie islamic\. ~n discu]iile pe care 
le-am avut cu ei, `mi spuneau acel faimos „noi facem haram“, deci fa-
cem, producem. F\când pu]ine cercet\ri, cred c\ acest obicei, care se
pierde sub presiunea modernit\]ii [i a faptului c\ e din ce `n ce mai
greu s\ aduci covoare `n masa aceea imens\ de oameni, este un fasci-
nant subiect de istoria religiei. Cum ace[ti oameni, care au trecut prin
regiuni islamice `n voiajul lor spre Europa, au prins aceast\ practic\
a covorului de la Mecca [i au adus-o pân\ aici. 
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doar de religie. Dac\ te duci la
Mau soleul de la M\r\[e[ti sim]i o
`nc\rc\tur\ sacral\ acolo. Iar eu
m\ voi duce [i anul acesta ̀ n peleri-
naj, tocmai pentru a sim]i mai bine
sacrul. 

A[adar, a]i devenit chiar
dumneavoastr\ pelerin. ~n
car te, dezv\lui]i c\ v-a prins
atât de tare acest fenomen
`ncât nu a]i reu[it `ntotdeau-
na s\ p\stra]i o distan]\ [tiin -
]ific\. Ce v-a scos din condi]ia
dumneavoastr\ de cerce t\tor?

E foarte complicat. Dac\ `ncerci
s\ studiezi pelerinajul [i nu te com-
por]i ca un pelerin, oamenii nu te
accept\. Când `mi declinam identi-
tatea, „cercet\tor [tiin]ific Acade-
mia Român\“, suna foarte respec-
tabil, dar foarte rece. Ce [tie un cu-
leg\tor de ciuperci – [i nu e o
glum\, chiar asta era meseria lui,
culegea ciuperci pe care le vindea
unor italieni – despre Academia
Român\? A[a c\ pur [i simplu a
trebuit s\ adopt [i s\ accept identi-
tatea de pelerin. {i chiar când le
spuneam c\ sunt pelerin, `i [oca
foarte mult faptul c\ eram un
b\rbat singur, f\r\ probleme evi-
dente de familie. Nu m\ `ncadram
`n tiparul standard al pelerinului.
A[a c\ le explicam c\ sunt ̀ n c\uta-
rea sinelui. ~n schimb, au fost mo-
mente `n care mi-am asumat pe de-
plin identitatea de cercet\tor [i a
mers foarte bine `n rela]ia cu Bise-
rica, cu Jandarmeria, cu Crucea
Ro[ie. 

Men]iona]i ̀ n carte despre exis-
ten]a unui „stigmat al pele ri -
nului“. Pe de alt\ parte, obser-
va]i c\ pelerinul este reticent
fa]\ de jurnali[ti [i consi -
dera]i c\ aceast\ reac]ie este
`ndrept\]it\, deoarece presa

scrie, `n general, doar despre
aspectele negative. 

~n primul rând, acest stigmat pe-
lerin este legat de religia popular\.
Este clar c\ pelerinajul este un fe-
nomen de religiozitate popular\,
este foarte viu, foarte liber [i
uneori se desf\[oar\ cu o anumit\
tensiune fa]\ de ierarhia lumeasc\
[i bisericeasc\. Dintotdeauna, Bi-
serica a avut o atitudine ambiva-
lent\ fa]\ de pelerinaje: foarte bine
c\ exist\, dar trebuie disciplinate,
pentru c\ masele care vin acolo nu
vor decât uimire, miracol, s\ atin -
g\, s\ pip\ie, s\ miroase t\mâie. Iar
ierarhia bisericeasc\ simte c\,
dac\ aceste manifest\ri sunt l\sate
libere, sar din cadrul dogmelor ofi-
ciale ale Bisericii. Pelerinul ce este:
este un individ pu ]in habotnic, ca-
re renun]\ la orice, care pleac\ pe
drumuri, e o energie ascuns\ care
`ntotdeauna a neli ni[tit biserica. 

Acest stigmat a fost creat
chiar de Biseric\?

Nu, Biserica nu construie[te un
stigmat pelerin. Biserica a fost reti-
cent\ doar. Pe de alt\ parte, `n tim-
purile noastre, pentru mass-media,
pelerinajul este dramaturgia per-
fect\ a societ\]ii de ast\zi. Acolo, ̀ n
`mbulzeal\, ai lacrimi, ai le[in, ai o
cantitate imens\ de oameni, plasti-
citatea pelerinajului este foarte ma-
re. Problema vine din faptul c\ e
foarte greu s\ g\se[ti o pozi]ie de
mijloc `n a prezenta mediatic pele-
rinajul. V\zut din exterior, rândul
e comic, cu acei oameni care se
`nghesuie, care m\nânc\ sarmale,
b\trânele care cad `n genunchi la
orice. ~n interior `ns\, rândul este
dramatic. Este drama existen]ei
noastre cea mai profund\. 

De aici vine [i reticen]a pele -
rinilor?

Depinde. Atitudinea lor fa]\ de
pres\ e ambivalent\. Pelerinii de la

]ar\ sunt cei mai doritori de came-
ra de luat vederi, pentru c\ ei nu
[tiu c\ imaginea le este manipu-
lat\. Pentru ei, apari]ia la televizor
reprezint\ o dovad\ pentru vecini
c\ au fost acolo. Cei care sunt vio-
len]i fa]\ de prezen]a presei sunt
oamenii mai educa]i [i care simt
aceast\ manipulare `ngrozitoare
din partea mass-media, care vâ-
neaz\ doar acele aspecte negative
ale fenomenului. Camera este pus\
brutal pe fa]a pelerinului, arat\
cum `i curge zeama de la sarma pe
buze. Iar eu v\ garantez c\, dup\ 18
ore de stat la rând, oricui i se
`ntâmpl\ acest lucru, pentru c\ as-
ta este proba pelerinajului. 

Pelerinajul este un fenomen
`n continu\ dezvoltare. Am
citit zilele acestea despre noul
pelerinaj care are loc la mor-
mântul duhovnicului Iustin
Pârvu, de la M\n\stirea Petru
Vod\. Cum apar pelerinajele
[i cum se dezvolt\?

Pelerinajul nu este un fenomen
mort [i `nghe]at, are propria lui
via]\. De asta spuneam c\ sunt lega-
te de religia popular\, azi pot s\
apar\, mâine pot s\ dispar\. Cine
ar fi b\nuit `n anii ’90 c\ la Ia[i se
vor strânge atât de mul]i oameni?
Pelerinajele sunt foarte strâns lega-
te de ceea ce se `ntâmpl\ `n societa-
tea noastr\. Acest pelerinaj a
ap\rut pentru c\ Iustin Pârvu a fost
un mare duhovnic, pentru c\ el are
un trecut memorial interesant, pen-
tru c\ acea m\n\stire se g\se[te
`ntr-un cadru natural mirific [i oa-
menii au nevoie de a[a ceva. Unii
dintre cei care merg acolo fac [i
pu]in turism, acolo exist\ [i un im-
portant centru de medicin\ alterna-
tiv\ bio-eco, tincturile f\cute de ace-
le m\icu]e `i atrag. Exist\ un mix
din toate aceste firi[oare pe care noi
ar trebui s\ le `n]elegem pentru a
afla secretele pelerinajelor. 

~n ce m\sur\ pelerinul este [i
turist? Este o dilem\ c\reia `i
c\uta]i un r\spuns [i `n vo -
lum. {i cât dintr-un pelerinaj
are [i importan]\ economic\? 

~ntr-adev\r, mul]i sunt foarte in-
digna]i de acest aspect de super-
market religios al pelerinajelor.
Dar nu e specific doar pentru Ro-
mânia. La marile pelerinaje din In-
dia se `ntâmpl\ la fel. La Lourdes e
acela[i lucru. Mai exist\ un aspect:
to]i pelerinii din lumea asta vor s\
arate c\ au fost `n locul sacru, s\
fac\ proba pelerinajului. La Com-
postela ]i se d\ un document cu
[tampil\ care se nume[te chiar
„compostela“ [i care certific\ fap-
tul c\ ai fost acolo. Oamenii ace[tia
vor s\ duc\ ceva acas\. ~n plus, o
icoan\ cu Sfânta Paraschiva o pot
cump\ra [i acum, dar luat\ de aco-
lo are o alt\ valoare magico-tera-
peutic\, s\ nu ne fie fric\ de cuvin-
te. {i asta d\ sens vie]ii lor. 

Pe de alt\ parte, turismul de
mas\ este o inven]ie relativ recent\
`n România, dateaz\ din anii ’60-’70,
când muncitorii se urcau `n Dacia
lor str\lucitoare [i mergeau la ma-
re, prin sindicat. Dar pentru oame-
nii din mediul rural, ideea de tu-
rism nu exista. Aveau animale,
aveau munc\ de f\cut, nu `[i pu-
teau permite s\ plece. O parte din
acei oameni acum sunt `n vârst\,
nu mai au animale, munc\, [i dis-
pun de o mic\ pensie. ~n plus, s-a
democratizat transportul, chiar [i
pentru ei, care au venituri a[a re-
duse, nu mai e un cap\t de lume s\
se strâng\ doi, trei, zece, o dat\ pe
an, s\ ̀ nchirieze un microbuz. Ima -
gina]i-v\ ce `nseamn\ pentru o
b\trân\ care altfel nu iese din satul
acela s\ mearg\ [i ea la Ia[i, cu ve-
cinele ei, s\ stea dou\, trei zile aco-
lo. Simte c\ tr\ie[te. 

M\rturisi]i, `n prefa]a c\r]ii, c\
experien]a pe care a]i tr\ i t-o

`n cei cinci ani de pelerinaj 
v-a schimbat. Cum?

Am devenit mai r\bd\tor, mai
tolerant, am `n]eles c\ România pe
care o vedem la televizor nu este
România profund\, am c\p\tat mai
mult\ `ncredere `n oameni [i am
devenit pelerin, `n sensul c\ peleri-
najele dau mare dependen]\. Am
devenit mai uman, cred, pe unde-
va, cu o mai mare ̀ n]elegere fa]\ de
membrii propriului meu popor.
Acesta e miracolul antropologiei,
nu po]i s\ o faci dac\ nu iube[ti oa-
menii, ei simt imediat acest lucru;
dac\ nu este jocul de tenis al senti-
mentelor `ntre tine [i ei, nu se des-
chid, nu ̀ ]i spun istoriile de via]\ ex-
traordinare. Iar oamenii sunt acolo,
nu to]i, dar mare parte din ei, la gra-
dul zero de sinceritate. Unii vin
dup\ ce au aflat c\ au cancer sau
alt\ boal\ incurabil\. Ce te faci? E
un fenomen care este atât de ata [ant
emo]ional, sunt con[tient de asta,
`ncât am avut trei sau patru derive,
abia mi-am ]inut `n frâu, [i nu cred
c\ am reu[it total, sensibilitatea. 

Efectul
politicienilor
asupra
pelerinilor
este zero

Povesti]i `n volum reac]ia
pelerinilor la sosirea la
moa[ te a politicienilor [i
cred c\ ace[tia ar fi sur-
prin[i s\ afle c\ e exact 
invers\ fa]\ de ce se a[ -
teap  t\ ei. E cuprin z\toare
vorba unui pelerin: pre -
zen]a politicienilor e doar
o alt\ `ncercare pe care
ne-o d\ Sfânta. De ce vin
politicienii la moa[te?

Efectul asupra pelerinilor
este zero. Dar ei nu vin pentru
cei din rând, vin pentru a
`ntregi simfonia bizantin\ a re-
la]iei cu biserica, cu auto ri -
t\]ile locale. Unii dintre ei,
foarte rari, foarte pu]ini, sunt
pelerini veritabili. Exist\ un
caz, o cunoscut\ doamn\ politi-
cian de la PSD, care a fost sin-
gurul politician de calibru pe
care eu l-am v\zut ca pelerin ̀ n
rând. Restul vin din varii moti-
ve, pe care le b\nuim cu to]ii. 

Mai exist\ practica politic\
a autocarelor cu pelerini, spon-
sorizate total sau par]ial, care
nu cred c\ sunt o povar\ finan-
ciar\ mare pentru o prim\rie,
dar care contribuie la succesul
pelerinajelor [i permit unor
oameni din acele localit\]i s\
ias\, s\ socializeze. 

Nevoia de miracol este un
studiu care a presupus un
efort consistent din partea
dumneavoastr\. Sunt cinci
ani de cer cetare pe teren, o
bibliografie consistent\ pe
care a]i parcurs-o. A]i calcu-
lat câte ore a]i stat la rând,
câ]i kilometri a]i f\cut?

Nu am calculat, dar orele sunt
sute, kilometrii sunt mii. Efortul a
fost mai ales financiar, pentru c\
`n România cercetarea este pl\tit\
a[a cum este, iar marea majorita-
te a drumurilor [i cazarea au fost
acoperite din banii proprii. Nu am

beneficiat de banii Bisericii pen-
tru a scrie aceast\ carte [i a fost bi-
ne a[a, pentru c\ asta mi-a dat in-
dependen]\. Cel mai mare efort a
fost din partea familiei, a so]iei,
care a acceptat starea de fapt. 

La unul dintre pelerinaje l-a]i
luat [i pe copilul dumnea -
voastr\. 

L-am luat interesat s\ v\d cum
se schimb\ percep]ia celor din ju-
rul t\u fa]\ de mine [i `ntr-adev\r
e fabulos. A primit bomboane, a
primit bani, c\ci era `nainte de
Cr\ciun, de la pelerinii de la ]ar\,

cu care eu empatizez cel mai mult,
pentru c\ ei sunt pe cale de dispa -
ri]ie din cauza `mb\trânirii [i a
migra]iei. Valul pelerin care vine
din spate e pu]in diferit, tr\ie[te
religia altfel; ei sunt cei care au ne-
voie de miracol mai mult decât cei
de dinainte. Pelerinii rurali au
tr\it aceast\ ortodoxie total\, cos-
mic\, cum spune Eliade. Pelerinii
care vin din urm\, cei la 60 [i ceva
de ani, maturiza]i, crescu]i `n pe-
rioada comunist\, care au ie[it la
pensie acum, au nevoie s\ pun\
ceva `n locul unui sistem de cre-
din]e [i valori care s-a pr\bu[it [i

sunt complet dezorienta]i. Iar reli-
gia [i pelerinajul se muleaz\ foar-
te bine pe a[tept\rile lor spiritua-
le, psihologice, sociale, turistice. 

Nu am beneficiat de banii Bisericii
pentru a scrie aceast\ carte
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Se g\sesc, astfel, `n antologia sa re-
volta crispat\ din Scrieri alese
(1992), ludicul sardonic din Week-
end printre mutan]i (1993), melan-
colia autoironic\ din adio adio
dragi poezii (1999), interiorizarea
sever\ din Planeta 0 (2002) [i explo-
zia senzual\ din Nicolina blues
(2007). Poezia lui Nimigean fiind
foarte omogen\, construc]ia volu-
melor atent controlat\ (nu e o
`ntâmplare c\ volumele lui Nimi-
gean sunt republicate integral, a[a
cum au ap\rut: ele aveau o desf\ -
[urare limpede, care e p\cat c\ n-a
fost p\strat\ [i `n pagin\, cam
`nghesuit\), cititorul antologiei be-
neficiaz\ de o imersiune complet\
`n atmosfera poeziei acestuia, jubi-
latorie [i exuberant\ pân\ la fars\,
alteori melancolic\ [i umoral\
pân\ la impreca]ie. Oricine dore[te
s\ constate ce bun\ [i ce adev\rat\
poezie se scrie `n limba român\
ast\zi, când aproape to]i clasicii au
disp\rut, s\ fac\ bine s\ citeasc\
volumul-sum\ al lui O. Nimigean.

Dar nu despre aceast\ „`nsuma-
re de harfe r\sfirate“ de Nimigean
`n ultimii dou\zeci de ani vreau s\
scriu aici. ~n acela[i timp cu Nu-]i
garanteaz\ nimeni nimic, poetul a
publicat [i o carte de versuri noi ca-
re, mai ales `n contextul dat, trebu-
ie citit\ ca o continuare a periplu-
lui de pân\ acum, dar [i o reformu-
lare radical\ a acestuia. Dup\ lec-
tura recapitulativ\ a c\r]ii totali-
zante de la Max Blecher, volumul
nou publicat de Nimigean la Cartea

Româneasc\, Nanabozo, vine ca o
ploaie rece peste un eveniment
street delivery. Un cititor gr\bit ar
putea s\ cread\ c\ autorul trece
pur [i simplu printr-o pas\ proast\,
c\ minimalismul practicat `n pri-
ma sec]iune a volumului, Aura efe-
meridelor, e semnul unei lipse de
vitalitate a poetului, [i nu o op]iune
de discurs f\cut\ `n cuno[tin]\ de
cauz\. Dar, cum toate c\r]ile lui Ni-
migean respect\ o structur\ clar\
[i elocvent\, noul volum trebuie ci-
tit cu cea mai mare aten]ie pentru a
nu rata mesajul pe care `l formu-
leaz\ autorul, `n maniera sa obi[ -
nuit\, provocator hermetic\ (do-
vad\: titlul c\r]ii!).

~n prima parte a c\r]ii, Nimi-
gean scrie o poezie neobi[nuit de
auster\, lipsit\ voluntar de orna-
mente, lipsit\ chiar de parada inte-
lectual\. {i `n volumele de pân\
acum autorul practica austerita-
tea, dar mereu sub forma autoiro-
niei sardonice, precum `n de-acum
celebrele „poeme `n balon“ din
adio adio dragi poezii: „nimigean
ovidiu/ de voi se ascunde/ pentru a
v\ scrie/ poezii profunde“. Aluzia
livresc\ era obligatorie chiar atunci –
mai ales atunci – când poetul deci-
dea s\ se „devoaleze“. Poemele scri-
se sub semnul nebuniei trebuiau s\
`mprumute prestigiul unei nebunii
ilustre, cum se `ntâmpla `n ciclul
de poeme „simple“ din 1999 semna-
te hölderlinian: „cu stultu[enie,
Leonardelli, România“. Ei bine, `n
cartea recent\, simplitatea nu mai
e doar o metafor\. Poetul observ\
gr\dina, filmeaz\ gesturi ale ma-
mei sale b\trâne, evoc\ un câine
comunitar oarecare, `nregistreaz\
f\r\ reac]ie exerci]iile gimnastice
de diminea]\: „bicep[i tricep[i/ del-
toizi fesieri“. Opteaz\ pentru lipsa
de inspira]ie, iar acesta e semnul c\
i se preg\tesc lucruri prea grave
pentru jocuri ale fanteziei. Unele
poeme descriu, simplu, peisajul,
dar cu o crispare vizibil\: „deci `n
martie/ când am ajuns precipitat la
]ar\/ crengile erau negre/ abia
ie[ite din iarn\/ [...] acum `n sep-
tembrie z\resc pe fereastr\/ m\rul
`nc\rcat de mere ro[ii/ p\rul cu pe-
re verzi, mari cât pumnul// cel
pu]in din acest punct de vedere/ to-
tul pare a fi `n ordine“. Unii croni-
cari au vorbit aici de tihna pilla-
tian\ [i francis-jammesian\; m\
tem c\ e prea mult\ tensiune `n
versurile lui Nimigean, o lini[te 

paranoic\ [i o s\r\cie obstinat\,
ceea ce nu e cazul la naturi[tii mai
vechi. De altfel, Nimigean nu se
poate ab]ine s\ nu tematizeze, la un
moment dat, tocmai aceast\ s\r\ -
cie a imaginilor. ~n poemul cruci [i
dumnezei contempl\... trei sticle de
ap\ plat\ Borsec la doi litri care,
`ntr-o anumit\ lumin\, `nchipuie
trei turle ale unei biserici ruse[ti.
Dar actul imaginativ, tratat foarte
expeditiv, pare penibil: „lipseau
numai crucile oblice/ cu l\n]i[oa-
re/ dar pân\ la urm\/ mi le-am
`nchipuit/ [i pe-acelea“. A poza `n
vizionar, a vedea lucrurile „poetic“
`i pare autorului nu doar futil, ci
aproape indecent – [i de aici autoi-
ronia, lipsit\ `ns\ de mantia inter-
textului, ca mai `nainte. „Aura efe-
meridelor“ este ea `ns\[i efemer\
[i nu trebuie cu nici un chip trans-
format\ `n simbol.

Evenimentul care face descrie -
rile s\ devin\ plate [i `nchipuirea
s\ par\ o fraud\ este moartea ma-
mei, ]\ranc\ b\trân\ intrat\ `n de-
riva corporal\ a sfâr[itului. Gestu-
rile ei, tot mai pu]ine, sunt urm\ri-
te cu o aten]ie nesentimental\, care
pare uneori crud\; mama se leag\ -
n\ `n [ezlong cu o frunz\ moart\ `n
mân\, scuzându-se fa]\ de zâmbetul

ironic al fiului: „ce vrei trebuie s\
fac [i eu ceva“. Poetul e obsedat de
ascunderea propriilor sentimente,
[i chiar actul intim al rug\ciunii e
deghizat `ntr-o invoca]ie onomas-
tic\ („marie mariolle mariolette/
maria maria maria“), cu motto
eminescian: „Speran]a mea tu n-o
l\sa s\ moar\“. Când r\zbate la ex-
presie, suferin]a dup\ pierderea
mamei este mascat\, prin interme-
diul prosopopeii, `ntr-un bocet pen-
tru soba de tabl\: „o s\ zaci printre
n\luci/ `n fund de gr\din\/ cu
viermi de rugin\/ o s\ zaci printre
moroi/ la groapa de gunoi/ plin\ de
noroi“. Aceasta e o elegie `n toat\
puterea cuvântului, de un lirism pe
care `ns\ restul volumului, mult
mai sobru, `l dezminte. Mi se pare
mult mai interesant experimentul
de limbaj al lui Nimigean din cele-
lalte texte, poezia lui „s\rac\“, ba-
covianismul asumat `n ciuda mari-
lor posibilit\]i expresive ale auto-
rului, dovedite `n c\r]ile de mai
`nainte. Refuzând elanul imagi na -
]iei, el `[i reduce limbajul la deno-
ta]ie [i poemele la „ciorne“, a[a
cum se `ntâmpl\ `ntr-un loc din
sec ]iunea median\ a volumului,
Eu, unul, a[ prefera. Ne`ncrez\tor
`n limbaj, ca ̀ ntotdeauna, Nimigean

renun]\ la obi[nuita sa parad\ ver-
bal\ [i imagistic\, care denun]a,
prin infla]ie, golul, [i `[i transfor -
m\ voluntar poezia `n „bâlbâial\“.

Ultima secven]\ a c\r]ii, Studio
cu vedere spre poieni]a druidic\,
cuprinde un colaj de `nsemn\ri
poetice din specia notelor de jurnal
publicate de Nimigean `n Planeta 0
[i Nicolina blues. „Poieni]a drui-
dic\“ este un spa]iu incert, cu mai
multe semnifica]ii: arcan\ de p\du-
re, dar [i luciu de lac, spa]iu al ma-
nifest\rii prostiei publice a con-
temporanilor, dar [i loc al viziuni-
lor cutremur\toare din copil\rie [i
pân\ la `nmormântarea mamei,
univers compensator [i prilej pen-
tru scufund\ri `n istorie, ceea ce
`nseamn\ c\ e vorba de spa]iul de
joc al poeziei ̀ nse[i. ~n poieni]\ apar
animale benefice [i târâtoare tene-
broase, figureaz\ arborele de ara -
m\ [i stejarul care „lipse[te, dar
dac\ ]i-l `nchipui nu lipse[te“. Me-
moria suprapopulat\ a lui Nimi-
gean lucreaz\ aici la tura]ie maxi -
m\, trimi]ând cititorul `n mai mul-
te direc]ii, la rezonan]ele magneti-
ce [i la Prince Randian, la brezaie
[i la plasmoni, la Sorin Ovidiu
Vântu [i la muzeul Pergamon din
Berlin. 

O. Nimigean [i-a reluat
`ntr-un volum consistent,
intitulat Nu-]i garanteaz\
nimeni nimic, cele cinci
c\r]i de versuri publicate
pân\ ast\zi – un must
have pentru oricine se
pricepe (sau vrea s\ se
priceap\) cât de cât la
poezie. Dincolo de lec]ia
de literatur\ pe care o
ofer\ o astfel de carte,
sunt acolo toate
argumentele care fac din
Nimigean cel mai
interesant poet
contemporan. 

Jur\mântul de s\r\cie 
al lui O. Nimigean
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~n fond, [i poieni]a druidic\ `n -
seamn\ mai multe lucruri `n ace-
la[i timp, lucruri care coexist\,
f\r\ a se anula unele pe altele, ̀ ntr-o
nou\ armonie pe care poezia lui Ni-
migean, oximoronic\ [i mobil\, o
caut\ `nc\ de la primul volum, f\r\
a putea spune cu siguran]\ c\ a
g\sit-o aici. Una dintre zone e mize-
rabila lume politic\, pe care poetul
nu-[i poate permite s\ se fac\ a nu
o vedea: „~]i vor sparge ochii. ~]i
vor muta gura. Te bagi? Sau creezi
spa]ii fic]ionale?“. Incrimin\rile
dure la adresa „patriei-mim\“ nici
m\car nu par prea violente atunci
când sunt puse laolalt\ cu fragmen-
te reale de discurs produse de Gigi
Becali, Ioan Rus, SOV, de [efi [an-
taji[ti, de manifestan]i confuzi sau
de „grupul de intelectuali“ anticon-
stitu]ionali de an]\r]. Poetul pare
c\ le acord\ alibiuri, privindu-le ca
pe expresia imbecil\ a unor func]ii
organice („Prostia, nes\]ioas\, mi[ -
când peristaltic din duoden“) sau o
inten]ie estetic\, fie [i caricatural\,
cu nuan]e caragialiene: „Nu ai de
ales: trebuie s\ recuno[ti drept pa-
trie o caricatur\. Un plai cu in[i ex-
trem de abili [i abjec]i. ~n gurile
c\rora flutur\ steaguri. {i cu tur-
me de oi vorace, cu capete de l\ -
cust\. Totul mirosind a odicolon, a
t\mâie [i a c\cat“. ~ntr-o astfel de
lume, insul amorf, nep\s\tor, devi-
ne un „om-detritus“, cu ideal sto-
macal: „Mâncare. Mâncare la dis-
cre]ie. Acuma suntem ferici]i“.

~n afar\ de asta, poieni]a druidic\
este spa]iul de observa]ie a acelei

margini a existen]ei pe care, pen-
tru c\ ne lipse[te imagina]ia, o nu-
mim sacralitate. De fapt, e vorba de
zona `n care iner]ia `ncepe s\ pâl-
pâie, `n care privirea laserelor [i a
fotografiilor kirlian surprind mate-
ria vie ca geometrie mobil\, des-
compunând reprezent\rile [colare
ale planurilor [i unghiurilor vizi-
bilului. Poieni]a este un loc al mi-
racolelor organice („Bate vântul `n
po ieni]a druidic\. Arborele de ara -
m\ e o contrac]ie fluid\ de bran-
hii“), dar [i al misterelor arhaice
din jurul cultului insular al copaci-
lor. E locul `n care hazardul intr\
`n scen\, sub forma celor doi ie-
puri care salt\ prin pagini – poate
chiar Nanabozo, misteriosul spirit
animal din pove[tile indienilor la
care Nimigean face aluzie `n titlul
c\r ]ii. Dar [i locul `nceputului de
confuzie mintal\, al imbecilit\]ii
care pânde[te, al nebuniei ca un
animal „cu botul lung [i crupa
plat\“ care iese dintre circumvo-
lu]iunile creierului. {i, `n fine, po-
ieni]a druidic\ e spa]iul amintirii.
{i e un [oc s\ descoperi c\ undui-
rile materiei, oscila]iile plasmoni-
lor, pâlpâirile aurei obiectelor
evoc\ direct fâlfâirea prapurilor
de `nmormântare [i buzele albas-
tre ale moartei, „lipite cu adeziv
universal“, [i c\ poieni ]a druidic\
e de fapt un cimitir: „Groa pa e
s\pat\ `n mijlocul poieni]ei“. Stu-
dio cu vedere... aduce deci laolal t\
descurajarea `n fa]a existen ]ei ca-
re-]i scap\ printre degete [i tris -
te]ea sfâ[ietoare a mor ]ii cuiva

foarte drag: „{i, pentru totdeauna,
`n cea mai ascuns\ c\mar\, `n
bezn\, ca o vit\ `njunghiat\, plân-
sul“. Lân g\ `ntrevederea miraco-
lelor zilnice, dup\ `n cheierea reve-
la]iilor de lectur\, la sfâr[itul leha-
mitei morale apar triste]ea ap\ -
s\toare [i intui]ia propriei mor]i.
E o priz\ de concrete]e pe care poe-
zia lui Nimigean, atât de setoas\
de real dintotdeauna, nu o f\cuse

`nc\, cel pu]in nu cu o asemenea
intensitate.

Nanabozo are toate [ansele s\
fie un volum de cotitur\ `n opera
acestui poet. Frumuse]ea acut\ a
versurilor nu a mai constituit un
deziderat dup\ volumul de debut al
lui Nimigean, Scrieri alese, [i e sur-
prinz\tor de observat c\ inteligen -
]a ludic\ [i sardonic\ nu mai este la
fel de pre]uit\ aici ca `n volumele

de pân\ la Nicolina blues. ~n schimb,
pariul sever, neconcesiv, „nerea-
list“ pe adev\r deschis de la prime-
le rânduri ale operei lui Nimigean
continu\ [i e mai t\ios ca nicio-
dat\.

O. Nimigean, Nu-]i garanteaz\ nimeni
nimic, Casa de editur\ Max Blecher,
2014

O. Nimigean, Nanabozo, Cartea
Româneasc\, 2014 

PE SCURT

Narcotice `n
cultura român\
se lanseaz\ la
Bucure[ti `ntr-o
nou\ edi]ie

Duminic\, 29 iunie, de la ora 18.00,
la Libr\ria Humanitas din Fundul
Cur]ii (Calea Victoriei nr. 120) din
Bucure[ti, va avea loc lansarea

volumului Narcotice `n cultura
român\. Istorie, religie [i litera tu -
r\ (Edi]ia a III-a, rev\zut\, ad\ugit\
[i ilustrat\) de Andrei Oi[teanu,
ap\rut ̀ n seria de autor pe care edi -
tura i-a dedicat-o [i unul dintre cele
mai bine vândute titluri Poli rom
(inclusiv la recent `ncheiatul Salon
Interna]ional al C\r]ii – Bookfest
2014). Al\turi de autor, vor lua cu-
vântul: Ioan Stanomir [i Cosmin
Ciot  lo[. Va modera: Andreea R\su -
ceanu.

„N-am putut s\ las din mân\
cartea lui Andrei Oi[teanu. Am
aflat din ea c\ mul]i autori din cul-
tura român\ foloseau narcotice, ex-
perimental sau hedonistic. Dar aici
este un pericol extraordinar: toate
aceste stimulente ard [i distrug.
Cei care sunt arti[ti cu adev\rat,
cei mai mul]i dintre ei, au ars
lumânarea la ambele capete. Sunt
faimo[ii damna]i pe care `i cu noa[ -
tem. Cartea lui Andrei Oi[teanu
este o parte a tabloului culturii ro -
mâne, pân\ acum escamotat\.“
(Mircea C\rt\rescu)

„O explorare vast\ din unghi cul-
tural, istoric [i antropologic apli cat\

dimensiunii evazionist-narcotice a
identit\]ii autohtone. Prin com-
plexitatea [i acribia investiga]iilor,
prin cuceritoarea erudi]ie enciclo-
pedic\ [i prin «revo lu]iile» inter-
pretative, volumul adu ce o impor-
tant\ schimbare de orizont `n an -
tropologia noastr\ cultural\ [i se
afirm\ ca una dintre sintezele de
pondere ale culturii române din-
totdeauna.“ (Paul Cernat)

Romanul Amor]ire,
de Florin
L\z\rescu, va
ap\rea `n China

Drepturile de autor pentru Amor -
]ire (Polirom, 2013), cel mai recent
roman semnat de Florin L\z\res-
cu, au fost cump\rate de una dintre
cele mai importante edituri din
China, People’s Literature Publish-
ing House Co., Ltd. (Beijing), spe-
cializat\ `n publicarea de c\r]i de
literatur\ (clasic\, contemporan\,
autohton\, str\in\ etc.). Editura a
fost `nfiin]at\ `n anul 1951 [i nu m\ -
r\ `n prezent peste 10.000 de titluri

publicate (dintre care 700 ̀ n ultimii
ani). Este pentru prima da t\ când
aceasta public\ un autor român.

Edi]ia chinez\ a romanului va
ap\rea `n decembrie 2014, `n co -
lec]ia „21st Century Best Foreign
Novel of the Year Award“, al\turi
de titluri semnate de autori impor-
tan]i din ̀ ntreaga lume: Kenzaburō
Oe (Japonia, Premiul Nobel pentru
Literatur\ 1994, tradus [i `n limba
român\ la Polirom), J.M.G. Le
Clézio (Fran]a, Premiul Nobel pen-
tru Literatur\ 2008, tradus [i ̀ n lim-
ba român\ la Polirom), Julian
Barnes (UK), Mihail {`[kin (Rusia),
Jeanette Winterson (UK), Jan Kon-
effke (Germania), Annie Proulx
(SUA), Tomas Eloy Mártinéz (Ar-
gentina) etc. 

Un roman despre frica de moar -
te, despre visuri [i iluzii, despre
memorie [i uitare [i care urm\ -
re[te destinul a dou\ personaje din
România contemporan\, Amor]ire
a ap\rut ̀ n colec]ia „Fiction Ltd.“ a
Editurii Polirom, [i `n edi]ie digi-
tal\, [i s-a aflat `n topul celor mai
bi ne vândute c\r]i ale editurii la
Sa lonul Interna]ional de Carte
Bookfest 2013.

De curând, editura austriac\
Wieser a publicat edi]ia a II-a a ro-
manului Trimisul nostru special,
al aceluia[i autor, traducere `n lim-
ba german\ de Aranca Munteanu.
Trimisul nostru special a ap\rut la
Polirom ̀ n dou\ edi]ii (2005, 2014) [i
mai este tradus `n francez\, spa -
niol\, italian\, sloven\, maghiar\
[i croat\. 
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Corin Braga — 
Acedia. Jurnal de vise

AUTORUL

Corin Braga este decanul Facult\]ii de Litere, direc-
torul Centrului de Cercetare a Imaginarului de la
Universitatea „Babe[-Bolyai“ din Cluj-Napoca [i di-
rector al „Caietelor Echinox“. Doctor `n litere (Cluj,
1997) [i `n filosofie (Lyon, 2008). Membru al Aso -
cia]iei de Literatur\ General\ [i Comparat\ din
România, al Uniunii Scriitorilor din România, al
Asocia]iei Scriitorilor din Cluj-Napoca, al PEN Club
România [i membru corespondent al Academiei de
{tiin]e din Buenos Aires, Argentina. A publicat vo -
lumele: Nichita St\nescu. Orizontul imaginar (1993,
2003, 2013); Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare

(1998, 2013); 10 studii de arhetipologie (1999, 2007); Le
Paradis interdit au Moyen Âge. La quête manquée
de l’Éden oriental (2004); La quête manquée de
l’Avalon occidentale. Le Paradis interdit au Moyen
Âge – 2 (2006); Du paradis perdu a l’antiutopie aux

XVI-XVIII e siècles (2010); Les antiutopies clas siques
(2012). A publicat, de asemenea, romanele Claustro-
fobul (1992, 2011) [i Hidra (1996, 2011) din ciclul Noc-
tambulii, precum [i Oniria. Jurnal de vise (1985-
1995) (1999, 2010). De acela[i autor, la Editura
Polirom au ap\rut: De la arhetip la anarhetip (2006);
Concepte [i metode ̀ n cercetarea imaginarului. Dez-
baterile Phantasma (coord., 2007); Psihobiografii
(2011); Luiza Textoris (2012).

– Fragment –

5 februarie

Dup\ un sfat dintr-un film ame -
rican, mi-am propus s\ `mi fac mici
cadouri, pentru a m\ re`nv\]a s\-mi
plac\ via]a. Ast\zi, spre exem plu,
cadoul const\ `n a scrie ce vreau eu
`n acest jurnal (adic\ despre chiar
aceste cadouri).

Altfel, cu câteva momente `na -
inte de a m\ a[eza la mas\, am
sim]it ridicându-se `n mine aceea[i
grea]\. Am scris prea mult pe teme
autocomandate, `ncât am ajuns la
blocaj [i la revolt\ `n fa]a celui mai
ne`nsemnat text. Ieri, de pild\, am
avut o reac]ie violent\ de refuz `n
fa]a unui banal referat de licen]\.

Ast\ var\, dup\ ce m-am `ntors
din Spania, am ̀ nceput (f\r\ succes
vizibil) tratamentul. Ar trebui s\-mi
ofer ceva pl\cut (un gând, o stare,
un obiect) `n fiecare zi, pentru ca
timpul s\ `nceteze s\ fie un de[ert
cenu[iu. Visele sunt cele mai puter-
nice arome, ele `mi vitalizeaz\ cel
pu]in câteva ore, dac\ nu `ntreaga
zi. Nu mai [tiu s\ m\ plimb, nu mai
[tiu s\ a[tept nemi[cat, nu mai [tiu
s\ citesc [i nici s\ scriu `n a[a fel
`ncât mintea odihnit\ s\ ̀ nceap\ s\
`nfloreasc\. Am impresia c\ am
rupt un arc al concentr\rii, proba-
bil `n perioada scrierii tezei, [i de
atunci nu mai reu[esc s\ g\sesc
spontaneitatea.

Aceasta e [i cauza pentru care,
de un an [i jum\tate, fug periodic la
Sibiu, la p\rin]ii mei, s\ m\ joc zile
`ntregi, de-a dreptul mecanic, pe
calculator. La `nceput, am crezut
c\ e doar fascina]ia lucrurilor noi
([i acas\ am avut jocuri `nregis -
trate, pân\ le-am [ters deliberat pe
toate). Apoi c\ e vorba de jocul `n
sine, Heroes of Might and Magic,
care m\ face s\ retr\iesc bucuria
feeric\ a jocurilor singuratice din
copil\rie, cu sold\]ei, castele, cor\ -
bii [i ora[e pe care le construiam
din cuburi, arhiplasturi, perne, cu-
tii, combinouri.

Trebuie s\-mi redomesticesc pro -
pria cas\, pentru ca o ̀ mbiere de in-
timitate sau pl\cere s\ sclipeasc\
`n miezul fiec\rei zile, ca s\ simt
cum un sâmbure de via]\ pulseaz\
`n camer\, la lumina de scoic\ a
veiozei, `ntre pl\pumile somnului.
Ruxandra, din p\cate, nu m\ poate
ajuta, singur trebuie s\ g\sesc pu -
terea de a ie[i din aceast\ groap\ de
energie, `n care nici nu [tiu dac\
orele nenum\rate petre cute seara
la televizor sunt o form\ de a uita
de mine sau o `ncercare ratat\ de a
ie[i `n afara de[ertului, `ncercare
ce `mi epuizeaz\ definitiv bruma
de energie, oricum prea pu]in\
pentru un breaking through.

S\ nu fac nimic! Cred c\ aceasta
e solu]ia cea mai radi cal\: s\ nu
`mi propun nimic, s\ nu ̀ mi impun
nimic, nici m\car s\ m\ salvez din
pustietatea plat\ a creierului `n
care singur [i iresponsabil m-am
`mpins. Am citit c\ Virginia Wolf
era deprimat\ dup\ terminarea
fiec\rui roman, c\ era covâr [it\ de
angoasa c\ nicicând nu va mai
putea scrie un altul. Trebuie s\
constat c\ eu unul sunt nesim]it ca

un bloc de piatr\ pe sub pielea fe]ei:
spaima de a nu mai fi scris proz\
m\ viziteaz\ rece, nimic romantic
sau zbuciumat. Dorin]a mea secre -
t\ pare a fi mai degrab\ aceea de a
nu mai scrie nimic niciodat\, iar
criza `mi vine din incapacitatea de
a o asuma, din teama dejustific\rii
existen]iale. De[i cunosc foarte
bine acest paradox: cu cât m\ ag\]
de un gând (cel de a scrie), cu atât `l
`ndep\rtez mai mult. {i nu mai am
cura jul de a aplica vechea solu]ie,
aceea de a renun]a mental la tot
(termenul ultim al ra]ionamentu-
lui constrictiv era cel de a renun]a
la propria via]\, desigur, nu prin
sinucidere, ci prin cedarea respon-
sabilit\]ii fa]\ de mine).

7 februarie

Din cauza pânzelor de l\mâi `n
floare ale a[ternutului, soa rele care
intr\ pe fereastr\ e de aur topit.
Dar nu mai sunt melancolic, ca-n
alte d\]i. Mi-am transformat via]a
`ntr-o chilie de ascez\, `n care nu
m\ mai bucur de nimic. Din p\ -
cate, asceza nu e religioas\, ci in -
telectual\, `ncât acedia neagr\ `n
care m\ aflu nu este r\scump\rat\
de nici o a[tep tare. Am ie[it s\ m\
plimb, acum dou\ ore, [i aerul
lumi nos de (fals\) prim\var\ mi-a
strecurat `n sânge veninul tr\irilor
nostalgice. Nu mai pot vibra la
nimic, am pierdut spontaneitatea
gesturilor. Mi-am redus via]a la
câteva acte – atunci când nu sunt
chemat la slujb\, tot ce [tiu face
este s\ citesc `n gol, s\ m\ a[ez de
poman\ la masa de scris, s\ m\ uit
la televizor [i eventual s\ ascult
muzic\. {i toate acestea sunt atât
de pline de rutin\ acum, `ncât `mi
apas\ sufletul sub dune de cenu[\.
Degeaba `mi fac mici cadouri, dac\
nu [tiu a m\ bucura de ele.

Cum s\ explic ce mi se `ntâm-
pl\? Chiar acum, de[i mi-am pro -
mis ca acest jurnal s\ fie spa]iul li -
ber t\]ii `n care s\-mi urmez t\m\ -
duitor pâlpâirile de spontaneitate,
faptul `nsu[i de a-mi fi propus s\
reiau jurnalul l-a transformat ̀ ntr-o
ruti n\. M-am a[ezat la birou [i deja
senza]ia de vioiciune s-a `mpotmo -
lit, am pierdut firul viu din care
beau inspira]ia [i `ns\[i pofta de
via]\. {i pe urm\ m\ mir c\ o plac\
tombal\ st\ peste mine, c\ m\ aflu
scufundat `ntr-o avalan[\ de nisip
a c\rei crust\ de la suprafa]\ mi-e
tot mai greu s\ o sparg, crust\ ce e
`ns\[i moartea sufletului meu.

Dac\ m\ `ntrerup s\ meditez la
ceea ce vreau s\ scriu, ̀ nseamn\ c\
am ratat [i acest jurnal. Mi-e sufle-
tul nesim]it precum cerul albastru
al unei dup\-amiezi `nalte de pri -
m\ var\ timpurie. Subteranele ti -
ne re]ii nu `mi mai trimit fiori
mângâietori de angoas\, farmecul
dulce-acri[or al r\t\ciri lor `n tene-
bre s-a spulberat. Dar nu am cuce -
rit nici energia urc\rii `n lumin\,
nu m\ pot `ntoarce c\tre exerci]iile
de medita]ie care s\ m\ deschid\
spre transcendent, a[a cum visam
[i speram mai demult. Oare nu cei
ca mine sunt cei c\ldu]i, scuipa]i
de pe limba `ntregului univers?
Am reu[it s\ m\ sinucid, fir-ar al
naibii, automatizându-mi toate
sim ]irile prin dorin]a de munc\ [i
de concentrare. Am ceea ce mi-am
f\urit: banchiza polar\ a gândirii
teoretice, a mor]ii viselor [i pl\ce -
rii, a incapacit\]ii de a mai atinge
jarul moc nit din mine, astfel `ncât
[i aceste pagini sunt ni[te pl\mâni
scuipa]i cu efortul ultimei sufl\ri,
pe care nu vreau s\ o `nchei, de
care m\ ag\] `necându-m\, cu tea-
ma c\, dac\ m\ ridic de pe acest
scaun, golul `n care sunt n\cl\it va
deveni [i mai solid `mprejurul
meu.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din volumul
Acedia. Jurnal de vise de
Corin Braga, care va ap\rea
`n curând `n colec]ia „Ego-
grafii“ a Editurii Polirom.

CARTEA

~n Acedia, Corin Braga conti-
nu\ neobi[nuitul s\u proiect
(auto)fic]ional `nceput `n 1999
cu Oniria. Juxtapunând eseul
cu proza [i fic]iunea cu aminti-
rea, Acedia reflect\ c\utarea
unei treceri „dincolo“. Visul real
sau „programat“, nocturn sau
tr\it cu ochii deschi[i, printre
fiin]e apropiate sau imaginate,
func]ioneaz\ ca un liant nara-
tiv `n cadrul unuia dintre cele
mai interesante experimente
literare ale ultimelor decenii.
St\ri de langoare [i paralizie a
gândului, spaime, ruinele juc\ -
riilor mentale, fric\ amestecat\
cu pl\cere, peisaje `ntunecate
[i moi, deprimare lent\, labi-
rinturi, coridoare l\turalnice.
~n acest spa]iu al `mbin\rilor
subtile de real [i fantastic, citi-
torul se las\ u[or prins `n mre-
jele vis\rii. 

„Scriu diminea]a, când de -
gete de lumin\ mângâie diafan
pere]ii camerei, prelingându-se
pe fe]ele mobilelor c\tre pat,
trezit brusc, f\r\ motiv sau de
un vis pe care nu vreau s\-l uit.
Singura capcan\ `n stare s\
prind\ visele este trezirea. Pa -
ginile acestui caiet sunt un
dreamcatcher.“ (Corin Braga)
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Când, `n genere, vorbim despre
compara]ii, gândul ne fuge imediat
la bine cunoscutele figuri de stil
`nv\]ate `n primii ani de [coal\. 

R\mâne o pl\cere s\ ai de-a face
cu aceste figuri mult mai priete-
noase decât metaforele; [i mai u[or
recognoscibile de c\tre oricine.
Sunt parc\ de ajuns un ca, un cum,
un precum, pentru ca termenul
abstract s\ fie translat `n zona con-
cretului, cel concret, invers, `n sfe-
ra abstractului, [i o expresivitate
ad\ugat\ s\ lumineze fa]a cititoru-
lui gr\m\tic. 

Literatura a utilizat abundent
compara]ia; [i utilizând-o, [i-a ofe-
rit adesea un spor de literaritate.
Când limbajul devine prea tocit,
uzat, folosit de prea multe ori `n
acela[i fel [i `n acela[i sens, o com-
para]ie reu[it\ este nu atât cea care

„`nfrumuse]eaz\“ [i „poetizeaz\“
textul; ci dimpotriv\, cea care `l ru-
pe `ntr-un punct de tensiune acu-
mulat\ progresiv. ~n ce are mai
bun [i mai adânc, compara]ia figu-
rativ\ este, pentru mine, de ordinul
disloc\rii. Ea `]i face o ruptur\, nu
`]i pune cu mâna un ornament.

Compara]ia ca... compara]ia.
Dar compararea? „Dup\ o matur\
chibzuin]\“, am ajuns s\ o consi-
der unul dintre actele fundamenta-
le ale mi[c\rilor noastre interioare
[i exterioare; [i un subiect atât de
consistent [i de generos, `ncât,
practic, nu poate fi niciodat\ epui-
zat. Compar\m mereu, chiar f\r\
s\ vrem, ̀ nl\untrul [i ̀ n afara pagi-
nilor de literatur\.

S\ dau un exemplu, a[a zicând,
turistic. Cu ani `n urm\, am f\cut
prima c\l\torie la Viena cu un tren

pornind din Budapesta. Budapesta
e deosebit de frumoas\ [i Viena la
fel; dar nu `ntre ele vreau s\ fac o
compara]ie. Cum s\ compari o mi-
nune de ora[ cu alt\ minune de
ora[? Atunci când sunt, minunile
nu sunt niciodat\ pe acela[i culoar. 

Dar cele dou\ g\ri prin care am
trecut, una budapestan\, alta vie-
nez\, pot fi comparate. {i dup\ ce
plecasem cu trenul de la Budapes-
ta, când am ajuns [i am c\lcat pe
peronul g\rii din Viena, aceasta mi
s-a p\rut cea mai frumoas\ gar\
din lume. Din lumea v\zut\ de mi-
ne. Vreo doi ani, le-am vorbit cu en-
tuziasm prietenilor despre mi-
nun\]ia de gar\ austriac\, unde se
vedea, de la mare distan]\, o firm\
cu TAXI [i unde ma[inile st\teau
aliniate ca la raport, a[teptându-[i
solicitan]ii. Pentru mine, pentru
noi, era culmea civiliza]iei. Dac\ nu
s-a ̀ n]eles de ce, e suficient s\ ne gân-
dim numai pu]in la Gara de Nord.

Dup\ un timp `ns\, am c\l\torit,
tot cu trenul, spre München; [i când
am ajuns `n gara münchene z\, am
crezut c\ – vorba ]\ranului predist
despre giraf\ – a[a ceva nu exist\. 
O farmacie ni s-ar p\rea dezorga-
nizat\ [i murdar\, dac\ am com-
para-o cu gara aceea din München.
Nimerisem, acolo, `n paradisul

cur\]eniei, al confortului [i-al teh-
nologiei: [i când c\l\torii coborau
din trenuri silen]ioase `n trei se-
cunde, rulându-[i schiurile pe pe-
roane cu u[urin]a cu care noi `m -
pingem c\rucioarele la shopping,
turi[tii est-europeni f\ceau ochii
mari. Nu mai v\zuser\ a[a ceva.
Gara din München deveni pentru
ei cea mai frumoas\ gar\ din lume. 

Dar cea din Viena? N-ar mai fi
trebuit s\ ne `ntoarcem acolo. Ra-
reori, când am revizitat un loc, a
doua impresie a fost mai bun\ de-
cât prima. {i totu[i, am ajuns iar\[i
cu trenul `n gara care ne fermecase
cu ani `n urm\. Am v\zut din nou,
de la distan]\, firma pe care scria,
mare, TAXI, [i apoi ma[inile ali-
niate `n a[teptarea clien]ilor. Gara
nu se schimbase deloc: era exact la
fel ca la prima noastr\ `ntâlnire.
~ns\, pe lâng\ cea din München,
avea un aer modest [i (mai r\u) un
iz provincial. Acum ne p\rea un fel
de halt\. „Dec\zuse“ dintr-odat\ –
pentru c\ vrem-nu vrem facem
compara]ii, [i compara]ia ̀ i era net
defavorabil\.

Cu cât cite[ti mai multe c\r]i, cu
cât ba]i muzeele, cu cât `ntâlne[ti
mai mul]i [i mai diferi]i oameni, cu
cât scanezi locuri de aproape [i de
departe, cu cât, scriind, vezi ce-au

mai scris [i al]ii, cu atât compara-
tio `]i deseneaz\ particularit\]ile
fiec\ruia [i locul t\u `n sistem. De -
senul se face de la sine. Vei intra
exact `n raftul [i subcategoria ̀ n ca-
re, de fapt, e[ti.

Mi[carea invers\, a izol\rii vani-
toase, ̀ ]i va crea o realitate paralel\,
`n care te vei sim]i extraordinar de
bine `n interiorul unei iluzii (unei
minciuni) autoconstruite. Cultura
noastr\ geme de genii ne ̀n]elese, de
arti[ti c\rora nimeni nu are a le da
lec]ii, de scriitori care ar merita
mâine Nobelul, dac\ Nobelul nu 
s-ar da, domnilor, [tim noi cum...

Compara]ia, ca figur\ poetic\,
oricât de curajos [i de expresiv ar fi
autorul care o folose[te, p\streaz\
`n ea ceva artificial la modul reto-
ric. Pân\ la urm\ `i vezi cus\turile.
Compararea `n schimb, actul `n -
su[i al compar\rii, d\ ponderea cu-
venit\ lucrurilor pe care ne place
s\ ni le tot spunem despre noi, pen-
tru a ne flata. Mai devreme sau mai
târziu, compararea ̀ l va aduce [i pe
cel mai `nfl\c\rat ins cu picioarele
pe terenul realit\]ii, ajustându-i
imaginea gonflat\ de sine prin ra-
portare la tot ce-i iese `n cale.

A fugi `nseamn\ a nu [ti nimic,
scrie undeva un critic incompara-
bil pe nume G. C\linescu.

Cea mai frumoas\
gar\ din lume

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

– Fragment –

Am urcat la etaj [i am trecut prin
dormitoare de epoc\ cu tapiserii de
m\tase trandafirie [i de culoarea
lavandei, `nsufle]ite de flori proas -
p\t culese, prin camere de toalet\
[i camere de biliard, prin b\i cu
c\zile zidite sub nivelul podelei –
chiar am intrat nepofti]i `ntr-o ca-
mer\ unde un tip `n pijama, cu
p\rul vâlvoi, `ntins pe jos, f\cea
ni[te exer ci]ii ciudate pe podea.
Era domnul Klipspringer, „locata-
rul“. Diminea]a `l z\risem plim-
bându-se pe plaj\ dornic de mi[ca-
re. ~n cele din urm\, am ajuns 
la apartamentul lui Gatsby, un

dormitor, o baie [i un birou cu mo-
bilier de secolul al optsprezecelea,
unde ne-am a[ezat [i am b\ut un pa -
har de lichior de portocale pe care 
l-a scos dintr-un bar din perete.

Nu-[i dezlipise o clip\ ochii de la

Daisy [i cred c\-[i reevalua toate
bunurile din cas\ `n func]ie de
reac ]iile pe care le putea citi `n
ochii ei atât de dragi. Câteodat\ `[i
privea [i el pierdut, buimac, bunu-
rile, ca [i cum, `n prezen]a ei real\
[i n\ucitoare, nici unul n-ar mai fi
fost veritabil. La un moment dat, a
fost cât pe-aici s\ se duc\ de-a rosto-
golul pe sc\ri.

Dormitorul lui era cea mai sim -
pl\ `nc\pere dintre toate – singura
excep]ie o constituia m\su]a de toa-
let\, pe care avea o caset\ din aur
pur. Daisy lu\ `ncântat\ peria [i `[i
netezi p\rul cu ea, la care Gatsby se
a[ez\, `[i acoperi ochii cu mâna [i
izbucni `n râs.

— E cel mai ciudat lucru care mi
se-ntâmpl\, b\trâne, zise el voios.
Nu pot... când `ncerc s\...

Trecuse, `n chip vizibil, prin
dou\ st\ri [i acum intra ̀ ntr-o a tre-
ia faz\. Dup\ stinghereal\ [i dup\
voio[ia exacerbat\ de mai devre-
me, acum era mistuit de uimirea
pricinuit\ de prezen]a ei. Ideea asta
`i umpluse cugetul de atâta amar
de vreme, o visase tot timpul, 

a[teptase strângând din din]i, ca s\
zic a[a, cu o intensitate inimagina-
bil\, a[a c\ acum, ca o reac]ie la
toate, era aidoma unui ceas care a
fost dat peste cap.

~[i reveni `ntr-o clip\ [i deschise
dou\ [ifoniere uria[e, `n care se
`ngr\m\deau costumele [i halatele
lui de cas\, cravatele [i c\m\[ile,
acestea din urm\ aranjate, aseme-
nea c\r\mizilor, `n vrafuri de câte
o duzin\.

— Am pe cineva ̀ n Anglia care-mi
cump\r\ haine. ~mi trimite o selec -
]ie de toalete la ̀ nceputul fiec\rui se-
zon, prim\vara [i toamna.

Scoase un mald\r de c\m\[i [i le
flutur\, una dup\ alta, pe sub ochii
no[tri, erau c\m\[i de in [i de m\ tase
groas\, de flanel, care-[i pierdeau for-
ma `n timp ce poposeau pe mas\,
acoperind-o `ntr-o harababur\ mul -
ticolor\. ~n timp ce le admiram, el
scotea altele [i altele, iar morma-
nul moale, bogat se `n\l]a tot mai
sus – c\m\[i cu linii, cu dungi late
[i carouri corai, verde-g\lbui, de cu -
loarea lev\n]icii sau de un portocaliu

pal, cu monograme brodate `n indi-
go. Deodat\, cu un suspin cople -
[itor, Daisy `[i `ngrop\ obrazul `n
mald\rul de c\m\[i [i `ncepu s\
plâng\ furtunos.

— Sunt atât de frumoase c\ -
m\[ile astea, suspin\ ea cu gla sul
`n\bu[it ̀ n faldurile groase. M\-ntris-
teaz\ pentru c\ `n via]a mea n-am
mai v\zut a[a... a[a c\m\[i frumoase.

Dup\ interior, urma s\ vizit\m
curtea [i piscina, hidroavionul [i
florile din miezul verii, `ns\ de la
fereastra lui Gatsby am v\zut c\
afar\ se pornise din nou s\ plou\,
a[a c\ am r\mas `n picioare, unul
lâng\ altul, privind suprafa]a un-
duitoare a golfului.

— Dac\ n-ar fi cea]a asta, ]i-am
putea vedea casa de pe malul ce -
l\lalt al golfului, spuse Gatsby. La
cap\tul debarcaderului vostru ave]i
o lumini]\ verde care st\ `ntotdea -
una aprins\ pe timp de noapte.

Daisy `[i trecu f\r\ veste bra]ul
pe sub al lui, dar el p\rea absorbit
de ceea ce tocmai `i spusese. I-o fi
trecut prin minte c\ importan]a co-
losal\ a acelei lumini]e disp\ruse
de-acum pentru totdeauna. ~n com-
para]ie cu distan]a uria[\ care ̀ l se-
parase de Daisy, lumina aceea i se
p\ruse c\ `l aduce mai aproape de
ea, mai-mai s\ o ating\. I se p\ruse
la fel de apropiat\ ca o stea de lun\.
De-acum nu mai era decât o lumi -
ni]\ de pe un debarcader. Nu m\rul
obiectelor fermecate din mintea lui
se `mpu]inase cu unul.

„Suplimentul de cultur\“
v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din Marele
Gatsby de F. Scott
Fitzgerald, care a ap\rut
anul trecut la Editura
Polirom, `n traducerea lui
George Volceanov.

F. Scott Fitzgerald —
Marele Gatsby



Ioan Stoleru

Strada Pogor, poate una dintre cele
mai lini[tite [i t\cute din centrul
ora[ului, s-a transformat weekend-ul
trecut `ntr-o adev\rat\ strad\-festi-
val. N-aveai cum s\ cobori Copoul
[i s\ nu observi multitudinea de cu-
lori, oameni [i sunete din stânga
care te chemau s\ intri, m\car de
curiozitate. 

~nc\ de la intrare te `ntâmpin\
b\ie]ii de la 7 Hills, cu o demons-
tra]ie de jiu-jitsu brazilian. Lâng\
ei, pe bara galben\ de gaz, stau
câ]iva copii [i ̀ i privesc curios cum
se lupt\. Mai departe, la o mas\, o
familie doar ce a `nceput un board
game, `n timp ce lâng\ ei, `n plin\
strad\, se danseaz\ tango. Am tre-
cut de câteva ori pe lâng\ standul
celor cu sos „Iute de Doamne Fe-
re[te“ („De la emo]ie la como]ie“)
pân\ s\-mi fac curaj s\ m\ apropii.

E doar o mas\ cu dou\ lumân\ri,
câteva sticlu]e de sos iute [i un bol
cu cipsuri din care iau `ncrez\tor
unul, pun câteva pic\ turi de sos [i-
l m\nânc. Cei doi de la mas\ `mi
a[teapt\ zâmbind reac ]ia, „Cum
e?“, `n timp ce eu am senza]ia c\
m\ `nro[esc. „Un pic cam iute pen-
tru mine“, [i-am `n]eles [i de ce fe-
tele cu „Limonad\ RECE“ sunt fix
lâng\.

Cu co[ul la plimbare

Un tip pe role, f\r\ tricou, plimb\
doi copii `ntr-un co[ de cump\ -
r\turi [i câ]iva oameni se `nghesu-
ie s\ vad\ cum dintr-o imprimant\
3D pus\ la intrarea `n curtea Mu-
zeului ies fel de fel de forme [i mo-
dele. Imediat dup\ nori[orii de va-
telin\, sub care mai toate fetele se
opresc s\-[i fac\ câte o poz\, un
grup de vreo opt copii, fiecare cu
[evaletul [i plan[a lui, `ncearc\ s\

schi]eze Muzeul Literaturii Române
din fa]\. Pe sc\rile acestuia tocmai
are loc un „Altfel de Atelier Jurna-
listic“, unde câteva fete afl\ despre
gonzo journalism [i lucreaz\ la o
revist\. „LaPomPom“, atelierul ce-
lor de la Klipa, copiii afl\ cum s\
fac\ fel de fel de lucruri din hârtie [i
se `ntrec `n me[te [ugul foarfecilor
[i-al cariocilor. ~n drum spre curtea
Palatului Copiilor, unde mai mul]i
tineri se `ntrec `n scheme [i c\ -
z\turi cu skateboard-uri, role [i bi-
ciclete, câteva panouri mari de pal
se transform\, culoare dup\ culoa-
re, `n graffiti. La fel [i o ma[in\, o
dubi]\ care-i din ce `n ce mai pu]in
alb\ [i tot mai mult `n nuan]e de
mov, verde [i portocaliu. Lâng\ un
balansoar din lemn, câ]iva c\lu[ei
[i iepuri joac\ rol de scaune [i
b\ncu]e, [i-n spatele lor p\rin]ii `[i
leag\n\ copiii `n hamacele prinse de
copacii din curtea muzeului. 

Abia `]i faci loc printre cei care
joac\-n mijloc de strad\ ping-pong,
baschet sau fac breakdance ca s\
ajungi [i-n cel\lalt cap\t al aleii,
unde un perete de boxe love[te cu
muzic\ `n copiii care-[i exerseaz\
trucurile pe placa de skate. Coco -
]ate pe gardul de lâng\, mai multe
fete urm\resc toate activit\]ile, ca
ni[te majorete a[teptând s\-[i `n -
ceap\ num\rul de ̀ ncurajare. De pe
partea cealalt\ a str\zii, al]i copii
privesc coco]a]i pe ziduri. ~n cen-
trul cur]ii muzeului, dup\ un para-
van semi-transparent, cei de la Me-
ru fac o demonstra]ie de design de
obiect, iar spre sear\ expozi]ia lor
de corpuri de iluminat din materia-
le reciclate [i reconvertite aduce un
lic\r potecii pe care se afl\.

Fie c\ vrei s\-]i iei un accesoriu
lucrat handmade, un sendvi[ cu
ciuperci [i alte legume, f\cut din in-
grediente locale, sau o hain\ de la
Bazar Solidar, g\se[ti de toate aici.
Po]i chiar s\ participi la un curs de
zumba pe aleea din fa]a Muzeului
sau s\ `nve]i cum s\ faci origami la
atelierul celor de la Himawari. {i
dac\ crezi c\ stai bine cu echilibris-
tica, po]i s\-]i `ncerci `ndemânarea
`n a merge pe o band\ elastic\
prins\ `ntre doi copaci.

Pe timp de ploaie, lumea se re-
trage sub umbrelele celor de la Aca-
ju, care, ca [i anul trecut, au im-
provizat o teras\ pe treptele din
stânga cur]ii [i dau la bar beri, cafe-
le [i shot-uri de Jager. Sunt [i-aici
vreo dou\ hamace `n care po]i s\
pierzi [i jum\tate de or\ f\r\ s\-]i
dai seama. „Am dat startul la var\
cu festivalul“, `mi spune Amelia de
la Muzeul Literaturii Române. {i-a
fost un start colorat, pentru c\ `n a
doua zi b\taia cu vopsea a acoperit
mesajele scrise `n litere caligrafice
pe strad\ cu un covor-pudr\ ca un
curcubeu ̀ ntortocheat. Apoi, vedeai
pe lâng\ tine, trecând pe alei, numai
oameni zâmbind picta]i pe fa]\, ca
dup\ un ritual al fericirii. {i pentru
cine vrea s\ se cure]e mai repede,
nu-i nimic, o b\taie spontan\ cu ap\
[terge aproape toate petele.

Muzica `n strad\

O fat\ `[i plimb\ câinele curios
printre corturile de pe Strada Po-
gor. „Anul trecut când m\ `ntor-
ceam de la Street Delivery s-a luat
dup\ mine [i m-a urmat pân\
acas\, a[a c\ l-am adoptat. {i-acum
am venit s\ s\rb\torim, c\ se face
un an de-atunci“, `mi spune. Dac\

`n timpul zilei `n fa]a scenei e doar
câte un tip care danseaz\ `n jurul
petului de bere `n timp ce vreo for-
ma]ie face probele de sunet, spre
sear\ se umple pietri[ul de lume
care se mi[c\ pe ritmul muzicii, sa-
re [i cânt\, iar pe spa]iul verde din
stânga, ca la orice festival, lumea
st\ jos, bea, ascult\ muzic\. „Am
venit mai mult pentru c\-mi place
s\ beau bere `n aer liber f\r\ s\-mi
spun\ nimeni nimic“, spune un
tân\r biciclist ̀ n timp ce urm\re[te
forma]iile de pe scen\. Printre
atrac]iile muzicale ale evenimentu-
lui sunt clujenii de la Nava Mam\,
cu sunetul lor grav [i melodios, iar
`ntre concerte po]i asculta melodii
de la Bjork sau Radiohead. Fosta
dubi]\ alb\ e acum acoperit\ com-
plet de culori [i pe ea s-au urcat
vreo cinci tipi care danseaz\ [i-o
balanseaz\ pe ritmuri de reggae [i
hip hop, `n timp ce lumea din jur,
de pe strad\, le urmeaz\ exem-
plul, ca-ntr-un fel de discotec\ `n
aer liber.

A doua edi]ie a Street Delivery
Ia[i a l\sat Strada Pogor ceva mai
colorat\, cu nori[ori de vatelin\,
discuri [i baloane [i o `nc\rc\tur\
de energie pozitiv\, la cât s-a dan-
sat [i jucat pe ea.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 446 » 21 – 27 iunie 2014

14  »  actualitate

Mesaje scrise cu cret\ colorat\ pe jos, nori[ori din vatelin\, oameni care fac baloane
de s\pun, c\lu]i de lemn, hamace, un stand cu limonad\ lâng\ o cupol\ f\cut\ din
discuri de vinil [i CD-uri, dansuri `n strad\, fete care joac\ badminton peste un cablu
tras `ntre copaci [i b\t\i cu culori. Timp de trei zile, 13-15 iunie, voluntarii Street
Delivery Ia[i au `nchis Strada Pogor ma[inilor [i au deschis-o pentru oameni. Ajuns 
la a doua edi]ie, festivalul a atras câteva mii de curio[i, care-au venit s\ guste din
preparatele aduse de participan]i, s\ ia parte la ateliere sau doar s\ stea pe bordur\
sau pe iarb\, cu o bere `n fa]\, ascultând muzic\.

Street Delivery Ia[i a umplut
Strada Pogor de oameni [i culori
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Dup\ volume dedicate „tinerilor“ Flaubert, Vian sau
Proust, Astraud a scris acum o carte „dens\ [i uluitoa-
re“ despre Céline, subintitulat\ ~nceputul c\l\toriei.

„Fiindc\ doream s\ aflu mai multe despre el, am
hot\rât s\ ̀ i povestesc tinere]ea“, explic\ Artaud ̀ n tr-un
interviu pentru „MyBoox“. „Am descoperit o istorie
fabuloas\: Céline, la 20 de ani, era un aventurier demn
de un roman de Alexandre Dumas. Erou `n r\zboiul
din 1914, proxenet la Londra `n 1915, traficant `n Afri-
ca, `n 1916, igienist `n Bretania seducând-o pe fiica bo-
gatului s\u protector `n 1917, student la medicin\ `n
1918... Iat\ un tân\r dificil de urm\rit. R\t\cirile lui au
`nceput devreme [i l-au dus spre ce e mai bun [i spre
ce e mai r\u.“

Astraud nu crede c\ a existat un moment precis `n
care Louis Destouches a devenit Céline. „A fost mai de-
grab\ un continuu, o acumulare de experien]e care 
l-au dus la C\l\torie la cap\tul nop]ii. Ce a contat cel
mai mult au fost `ntâlnirea cu argoul, `ntâi la Paris [i
apoi la Londra, via]a dur\ [i luptele de pe front, ̀ n 1914,

apoi lunile de t\cere ̀ n timpul sejurului s\u african. ~n
aceast\ t\cere, f\r\ `ndoial\, cuvintele au `nceput pen-
tru prima oar\ s\ se aranjeze `n mintea lui.“

~n ce prive[te, `n general, „eroii“ colec]iei sale, As-
traud remarc\ faptul c\ ace[tia, „pentru a deveni mari
clasici, au trebuit ̀ ntâi s\ fie originali“. „De fapt, poves-
tind tinere]ea lor, povestim mai ales originea rupturii
lor, ruptura cu familia, cu mediul, cu epoca lor“, spune
jurnalistul. „Rousseau a fost silit s\ se rup\ de ]ara sa,
Elve]ia, [i de religia sa; Flaubert a trebuit s\ se opun\
tat\lui [i ambi]iilor pe care le avea acesta cu privire la
fiul s\u; Proust s-a diferen]iat de majoritatea amicilor
lui de salon luând ap\rarea lui Dreyfuss... To]i ace[tia
au trebuit, la un moment dat, s\ fac\ o alegere care le-a
dezv\luit lor `n[i[i for]a caracterului lor.“

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

Genesis, `n formula
de aur pentru 
un documentar
Pentru prima oar\
`n ultimii 30 de ani,
com ponen]a origina -
l\ a faimoasei for-
ma]ii de rock progre-
siv Genesis se reu-
ne[te pentru realiza-
rea unui documen-
tar pentru BBC inti-
tulat Genesis: Toge -
ther and Apart.

R\spund la apel
Peter Gabriel, Phil Collins, Tony Banks, Steve Hackett [i
Mike Rutherford, care au postat deja o fotografie pentru
pres\, prima poz\ `mpreun\ din 1998 `ncoace.

Documentarul, a c\rui difuzare `nc\ nu a fost progra-
mat\, va combina interviuri actuale cu film\ri de arhiv\
`nc\ nedifuzate [i `nregistr\ri foarte rare din concerte.

Fanii se `ntreab\ dac\ acest documentar are rolul de
preambul pentru un anun] [i mai important (refacerea for-
ma]iei), dat fiind faptul c\ anul viitor se `mplinesc 40 de ani
de la lansarea legendarului album The Lamb Lies Down on
Broadway.

Cât cost\
somnul de veci
lâng\ Marilyn
Pre]ul este de 4,6 milioane de dolari, scrie
„New York Times“.

~n SUA, totul este posibil, inclusiv s\ nu te
despar]i de vedeta favorit\ nici dup\ moarte.
Sau, cel pu]in, scrie „New York Times“, a -
ceas ta este ultima mod\, fiindc\ un loc de veci
lâng\ un mormânt celebru a devenit o afacere
`nfloritoare, `n plin\ expansiune.

Totul are `ns\ un pre]. Foarte mare `n ca-
zul lui Marilyn Monroe, ceva mai mic – nu-
mai 25.000 de dolari, cât a pl\tit Victore Goi-
nes, un saxofonist `n vârst\ de 52 de ani –
lâng\ legendele Duke Ellington [i Miles Da-
vis.

Tendin]a aceasta pare s\ fi fost lansat\ `n
1992 de c\tre fondatorul Playboy, Hugh Hef-
ner, care, la vremea respectiv\, a cump\rat
un loc de veci lâng\ Marilyn Monroe, ̀ n West -
wood Village Memorial Park Cemetery din
Los Angeles, pentru suma de 75.000 de dolari.
Imediat dup\, pre]urile locurilor din vecin\ -
tate au `nceput s\ creasc\.

„Dac\ pronun] numele de Louis-
Ferdinand Céline, care este prima
imagine care v\ vine `n minte? Cea a
unui b\trân scriitor solitar [i acrit,
`nconjurat de pisicile lui? Dar ave]i idee
de tân\rul care era acest scriitor la 20 
de ani?“, `ntreab\ Louis-Paul Astraud,
jurnalist multimedia francez care
`ngrije[te colec]ia „À 20 ans“ la 
Editura Diable Vauvert.

Queen: un concert
„pierdut“ va fi 
lansat `n toamn\
Intitulat Queen: Live at the Rain-
bow 74, discul a fost `nregistrat pe
31 martie 1974 de c\tre Roy Tho-
mas Baker, cel care a produs [i pri-
mele patru albume ale celebrului
cvartet britanic. Albumul ar fi tre-
buit s\ fie lansat ̀ n acela[i an, ca al
treilea titlu din discografia forma]iei (care avea scoase numai dou\
discuri de studio). Dar, `n cele din urm\, cei de la Queen au re-
nun]at la ideea unui album live [i, `n schimb, au `nregistrat discul
Sheer Heart Attack.

Ast\zi, Brian May [i Roger Taylor au scos din arhiv\ `nregistra-
rea acestui concert, au remixat-o [i remasterizat-o, combinând-o cu
`nregistr\rile altor dou\ show-uri din toamna aceluia[i an.

~n prezent, cei trei membri Queen `n via]\ sunt `n turneu
`mpreun\ cu vocalistul Adam Lambert [i pl\nuiesc lansarea unei
compila]ii de „materiale clasice“ ̀ nc\ necunoscute de marele public.

Céline, la 20 de ani: 
„un aventurier demn de 
un roman de Alexandre Dumas“

Pagin\ realizat\ de Drago[ Cojocaru



Daniel a tr\it dintotdeauna cu
acea senza]ie c\ munca ̀ ]i este sub -
apreciat\. {i cred c\ [tim cu to]ii
cât de frustrant\ poate deveni une -
ori aceast\ stare.

Da, chiar [i el recuno[tea, f\r\
ru[ine, c\ rolul lui `n cadrul echi-
pei nu este unul expus riscurilor
de accidentare, dar pân\ la urm\
cariera profesional\ ]i-o alegi cum
vrei [i cum po]i [i nu trebuie s\ te
sim]i vinovat de faptul c\ nu ai
nici o [ans\ de a-]i t\ia mâna cu
motofier\str\ul sau de a-]i strivi

degetele cu ciocanul. C\ pân\ la
urm\ el era cel care d\dea tu[a fi-
nal\, cel care aducea poezie mun-
cii de [antier, cel care aducea li -
ni[tea [i mirosul de proasp\t ce
eman\ din stratul de var lavabil
alb. Daniel `ncununa s\pt\mâni-
le de munc\ brut\, de ciment gri
aruncat [i `ntins peste ziduri f\r\
personalitate, de praf `nghi]it [i
scuipat iar [i iar. Peste toate as-
tea, el venea [i a[ternea albul,
precum un pictor care simte ne-
voia s\ arate lumii c\ `i place 

iarna foarte, foarte, foarte mult.
Cu toate astea, b\ie]ii `l luau

peste picior. ~l trimiteau s\ le cum-
pere bere chiar sub nasul dirigin-
telui de [antier sau, mai r\u, unul
din ei, Gigi dulgherul, i-a zis odat\:
b\i, m-a[ pi[a, dar nu pot cobor` de
pe schel\, c\ am treab\. Hai, ia-mi-o
[i du-o tu la veceu. {tiu, umor de
prost-gust, specific unor oameni
cu orizonturi `nguste. Bine, poate
[i el le d\dea motive. Spre exem-
plu, `ntr-o diminea]\, colegii l-au
v\zut s\rutându-[i trafaletul. Adi -
c\, hai s\ fim serio[i, `n]eleg c\-]i
respec]i obiectul muncii, dar nu e
cazul s\ dezvol]i o rela]ie chiar atât
de personal\ cu el [i `n nici un caz
de fa]\ cu restul echipei. Din ziua
aia Daniel a primit o porecl\ : Tra-
falic\. {i pentru ca povara s\ fie 
[i mai grea, b\ie]ii au `nceput s\
caute rima adecvat\, ajungându-
se din nefericire la formularea

Trafalic\... [ti]i dumneavoastr\...
aia mic\.

Dar Trafalic\ sim]ea, `n adân-
cul firii sale de artist ajuns pe ne-
drept [antierist, c\ unealta lui este
creatoare de frumos [i c\ efectiv
sfin]e[te locul. C\ vine ca o izb\vi-
re pentru toate `njur\turile, fetele
fluierate mârl\ne[te de pe schel\
[i zecii de saci de ciment fura]i de
camarazii lui. C\ `nsu[i varul este
uneori prea cleios, prea opac [i
prea amalgamat din punct de ve-
dere chimic pentru a merita s\ in-
tre `n contact direct cu puful pre -
]ios al trafaletului. De asta `l pupa
uneori, dup\ ce-l sp\la, ca s\-i
cear\ cumva iertare pentru faptul
c\ l-a `ntinat cu var. 

Uneori Daniel se pierdea `ntr-o
visare cu ochii deschi[i. Se vedea
`nalt\ fa]\ bisericeasc\, ]inând `n
mân\ trafaletul `nmuiat `n mir [i
sfin]ind locuri importante.
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16  »  fast food

Un critic american a spus despre
filmul regizat de Jon Favreau c\ e
„porn food“, pentru c\ prea bine
arat\ mâncarea [i, `n plus, n-ai
cum ajunge la ea, dar filmul are o
doz\ inspirat\ de bun-sim] [i bun-
gust care fac ca povestea buc\taru-
lui ce reg\se[te drumul drept s\
mearg\ glon] la inima spectatoru-
lui. Acesta rezoneaz\ u[or cu gus-
tul libert\]ii resim]it de eroul ce
plea c\ prin ]ar\ cu o rulot\, `m -
preun\ cu fiul s\u [i cu un coleg,
devenind celebru pentru sand vi -
[urile lui cubaneze. Scenariul glo-
seaz\ pe marginea inadapt\rii
eroului la via]a modern\ – noroc
cu b\ie]elul care `l ajut\ cu re]ele-
le de socializare, dar nu e nici o cri-
tic\ social\ aici sau vreo filosofie
inutil\. Filmul degaj\ poft\ de
via]\ cu fiecare felie de carne mus-
tind a gr\sime pe care o arat\ [i
reu[e[te s\ ̀ nchege o poveste uma -
n\ despre frumuse]ea anonim\ a
vie]ii de zi cu zi petrecut\ al\turi
de oamenii dragi. Pentru c\ nu
cearta cu patronul e problema ero -
ului, ci faptul c\ nu `[i face timp
pentru b\ie]elul lui care ar dori ca
p\rin]ii divor]a]i s\ se ̀ mpace sau,
cel pu]in, s\ se apropie.

Bucure[ti, unde e[ti?, lungme-
trajul de debut al lui Vlad Petri,
ajunge pe marile ecrane dup\ Pre-
miul Publicului ob]inut la Festiva-
lul Filmului European [i partici-
parea de la TIFF. Documentarul
folose[te material filmat de regizor
`n perioada 2012-2013, `n timpul

pro testelor de strad\ din Bucu -
re[ti care au dus la suspendarea
temporar\ a pre[edintelui Traian
B\sescu. Plecat `n Pia]a Universi -
t\]ii, `n prima zi de proteste (16 ia-
nuarie 2012), cu camera `n mân\ [i
idei revolu]ionare `n cap, Vlad
Petri (care avea 10 ani `n decem-
brie 1989) [i-a dat seama doar la
montaj c\ ce filmase e mai intere-
sant din punct de vedere antropo-
logic (el e acum masterand `n An-
tropologie Vizual\ [i Media la Fre-
ie Universität din Berlin). Cu alte
cuvinte, doar aranjând materialul
a realizat c\ ce une[te secven]ele
filmate `n decursul unui an nu e
atât solidaritatea, cât caracterul
spectacular al protestelor. Filmul  ara -
t\, deci, spectacolul str\zii, care e
fascinant, tragi-comic, inepuizabil.

Nu ni s-ar p\rea la fel dac\ l-am ve-
dea pe viu, adic\ nu l-am percepe
ca spectacol, dar \sta e ros tul unui
documentar – s\ ne pun\ oglinda
`n fa]\. 

O alt\ adres\ de pomin\/22
Jump Street e continuarea reu[it\
a lui 21 Jump Street/ O adres\ de
pomin\ (2012), cu Jonah Hill [i
Channing Tatum reluând rolurile
poli]i[tilor considera]i de [efii lor
atât de redu[i mintal `ncât sunt
trimi[i s\ lucreze sub acoperire,
prima oar\ `ntr-un liceu, iar acum
`ntr-un colegiu. Spre deosebire de
alte comedii de ac]iune care se fac
la metraj la Hollywood, filmul re-
gizat de Phil Lord [i Christopher
Miller (autorii lui St\ s\ plou\ cu
chiftele/ Cloudy with a Chance of
Meatballs) e mai elaborat [i mai

bine lucrat pe partea cu poantele.
Hill [i Tatum fac un cuplu reu[it,
`n genul lui Mel Gibson [i Danny
Glover `n seria Arm\ mortal\/
Lethal Weapon, fiind de l\udat au-
toironia lui Tatum care, `n loc s\
pozeze `n june-prim, ador\ s\ o
fac\ pe-a prostul. 

~n fine, Grace de Monaco, fil-
mul care a deschis Cannes-ul `n
acest an, nu e chiar cel mai prost
film f\cut vreodat\, cum a l\sat s\
se `n]eleag\ presa, dar e suficient
de prost `ncât s\ te apuce c\scatul
foarte repede. Cel mai deranjant la
el e scenariul. Citatul din Grace de
Monaco pus ca motto – „Ideea vie -
]ii mele v\zute ca un basm e un
basm `n sine“ – se potrive[te `n
ideea c\ filmul e un basm cu prin -
]ese, dar nu cu prin]esa de Mona-
co. Nicole Kidman, ]eap\n\ ca o p\ -
pu[\ [i imobil\ la figur\, nu sea -
m\n\ deloc cu Grace de Monaco, [i
nici povestea nu ne trimite la Gra-
ce de Monaco, de[i s-a filmat [i la
cazinoul din Monaco, iar unele
personaje au existat `n realitate ([i
exist\ – copiii, de pild\). Cred c\
atunci când a v\zut primul montaj
al filmului, familia Grimaldi a fost
dezam\git\ de faptul c\ e prost, de
aura lui de Hallmark second hand,
`ncât a preferat s\ se dezic\ sub
pretextul nerespect\rii adev\rului
istoric. Urma[ii prin]esei au dat
dou\ comunicate prin care averti-
zau publicul c\ filmul nu e unul
biografic (!). C\ e sau nu familia de
acord, filmul tot biografic r\mâne.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Umbrel\
Plou\. Plou\ de o lun\ `n Bucu -
re[ti, e ca-n Macondo, dar nu chiar,
pentru c\ se mai opre[te totu[i din
când `n când, cât s\ stai lini[tit la o
teras\, sub cerul liber de nori, [i s\
te ui]i la un meci. Ieri `ns\ a plouat
non-stop cu bulbuci. Am umblat
toat\ ziua prin ora[, cu cizmele de
cauciuc ca dou\ caiacuri mai mici,
cu umbrela pe care n-o poate `n -
toarce vântul cu spi]ele-n sus, cu
geaca de piele impermeabil\, [i m-am
uitat la lume pe sub marginea al-
bastr\ a umbrelei. Vedeam numai
picioare de oameni, ploaia b\tea
din fa]\ [i trebuia s\ ]in umbrela
paravan. Apoi, ploaia a `nceput s\
cad\ perpendicular pe o linie care
unea toate capetele oamenilor de
pe strad\ [i-am putut s\ m\ uit mai
bine la ei. Jum\tate fuseser\ prev\ -
z\tori, plecaser\ diminea]a cu um-
brela de-acas\, al]ii ie[iser\ `n fug\
[i-o uitaser\ `n cuier, al]ii nici 
n-aveau umbrel\, al]ii o l\saser\ pe
vreun scaun de cafenea sau sub un
fotoliu de cinema, al]ii se ad\pos-
teau sub stre[ini de supermarke-
turi, al]ii ocoleau b\l]ile, al]ii tro -
p\iau veseli printre muncitorii de
la drumuri [i poduri. {i m-am gân-
dit, cum m\ uitam la to]i oamenii
\[tia, ce bine ar fi s\ existe un ser-
viciu de prest\ri-servicii-umbrele,
adic\ ni[te indivizi a c\ror activita-
te s\ se desf\[oare ̀ n felul urm\tor:
plou\; pleci diminea]a de-acas\ cu
o umbrel\ mare, rezistent\, perfor-
mant\, mergi pe jos `ntre punctul x
[i punctul y, aria ta de acoperire, [i
te ui]i dup\ oameni f\r\ umbrele,
care stau `nfrigura]i la semafor `n
timp ce puloverele lor de lân\ iau
ap\ la bord; alegi unul, te duci la el
[i-l `ntrebi „Pot s\ v\ duc pân\ un-
deva?“. Dac\ spune da, `l rogi s\ te
ia de bra] [i-l conduci pân\ ̀ n punc-
tul z, poate face]i [i pu]in\ conver-
sa]ie, `i recomanzi un film de v\zut
prin ora[, un concert, o conferin]\,
`i dai ni[te bomboane mentolate ca
s\ nu-l doar\ gâtul dup\ ploaie, [i
cartea de vizit\, ca s\ te sune dac\
mai ajunge vreodat\ prin zon\ [i 
n-are umbrela la el. Salariul unui
astfel de lucr\tor ar fi asigurat de o
firm\ privat\ care ziua produce an-
tidepresive, iar noaptea ab]ibilduri
cu fotbali[ti. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Aproape mason

Film

Iulia Blaga

Chef (adic\ [ef) e un film foarte dr\gu] despre mâncare [i via]\ bun\, având 
`n centru un buc\tar talentat din Los Angeles (Jon Favreau), silit de patronul 
lui `ncuiat (Dustin Hoffman) s\-[i pun\ picioarele pe spinare. Filmul are tot ce
trebuie pentru a fi agreabil: actori frumo[i sau m\car simpatici, muzic\ latino 
de calitate [i secven]e de g\tit care abund\, a[a cum secven]ele de ac]iune 
fac sarea [i piperul filmelor de ac]iune.

Trecerea prin filme (ca prin ap\)

Chef, de Jon Favreau
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