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LE I

Liviu Neagoe 
a câ[tigat 
recent Oscarul
pentru afi[e

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

De curând, afi[ul filmului Roxanne
a fost premiat cu Best Foreign Pos-
ter [i a fost nominalizat la catego-
ria Most Original Poster, la pre-
miile Golden Trailer. „Suplimen-
tul de cultur\“ a stat de vorb\ cu
autorul acestui succes, Liviu Nea -
goe, patronul firmei Good Hands.

» pag. 2-3

La loc
TELEcomanda

AVANPREMIER|

INTERVIU CU SCRIITOAREA GABRIELA ADAME{TEANU

„Dac\ nu scriu mult\
vreme, m\ simt prost“

Citi]i interviul realizat de Elena Vl\d\reanu `n » paginile 8-9

Dup\ zece ani
Alex Savitescu

Am realizat c\ num\rul acesta este
unul dintre pu]inele r\mase pân\
când, ̀ n toamn\, se vor face zece ani
de când scriu rubrica de fa]\. A[a,
am `nceput s\ m\ gândesc, mai
mult ca `ntr-un exerci]iu care s\-mi
tes teze memoria, cât de mult s-a
schimbat lumea mediatic\ `n acest
deceniu.

» pag. 4

Cronic\ de carte

Proba memoriilor
Daniel Cristea-Enache

Dac\ anii din urm\ au fost ai roma-
nului autohton (nu [i autohtonist,
din fericire), `n ultima vreme se
poate observa o dinamic\ transge-
nera]ionist\ pe culoarul memoria-
listic. Scriitori din mai multe gene-
ra]ii deja „clasicizate“ simt nevoia
s\ schimbe lumea fic]ional\ de
mar c\ proprie cu una direct-refe-
ren]ial\; [i au sentimentul c\ a da o
m\rturie despre epoca pe care au
traversat-o este important.

» pag. 13

Pentru mine Anii romantici au
reprezentat o mare surpriz\ [i `nc\
m\ minunez: dup\ ce timp de
aproape doi ani am citit numai
teorie, când `n sfâr[it aveam un
teanc de pove[ti `n fa]\ [i `n
a[teptare, pe mine m-a prins atât 
de tare aceast\ carte pe care am
`nceput-o `ntr-o doar\ `ncât acum,
când mai am vreo 50 de pagini
pân\ la final, `mi pare r\u c\ se 
termin\. {i nu are nici poveste, 
nu e nici fic]iune, ba mai mult, este,
par]ial, despre o perioad\ care nu
credeam s\ m\ intereseze, adic\
`nceputul anilor ’90, [i despre 
intelectualitatea de dreapta fa]\ 
de care am sim]it dintotdeauna 
o ruptur\ insurmontabil\.    

N. Steinhardt –
Ispita lecturii.
Drumul 
c\tre isihie
„Suplimentul de cultur\“ public\ ̀ n
avanpremier\ un fragment din vo-
lumul Ispita lecturii. Drumul c\tre
isihie de N. Steinhardt, ce va ap\rea
`n curând la Editura Polirom.

» pag. 12

„Suplimentul de cultur\“ intr\ `n vacan]\.
Urm\toarea apari]ie va fi pe 6 septembrie.
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2  »  interviu

LIVIU NEAGOE, PROASP|T CÂ{TIG|TOR AL OSCARULUI PENTRU AFI{E:

„Nu vreau s\ m\ gândesc la tradi]ie
`n afi[e când abia de câ]iva ani
`ncepem s\ vorbim serios despre
campanii de film marketing“

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

~n primul rând, ce e cu premii -
le astea [i cât de adev\rat\ e
sintagma „Oscarurile postere -
lor [i trailerelor“? 

Pentru a `n]elege mai bine ce
`nseamn\ The Golden Trailer
Awards ̀ n lumea marketingului de
film, trebuie s\ [tim cum este ea
`mp\r]it\ din punctul de vedere al
pie]elor de distribu]ie de film [i al
produc\torilor, fie c\ sunt stu-
diouri sau independen]i. Astfel,
America de Nord [i America La-
tin\, Europa [i Oceania sunt deser-
vite de c\tre nucleul creativ format
din companiile generatoare de ma-
teriale audio-video (numite generic
case de trailere) pentru campanii
de film marketing din Los Angeles,
New York, Detroit [i Chicago. Nu-
cleul din Londra, capitala creati-
vit\]ii mondiale din ultimul deceniu,
s-a al\turat acum [ase ani celor
aminti]i. Vorbim pân\ acum exclu-
siv de filme produse de marile stu-
diouri nord-americane [i de marile
case europene. Pia]a asiatic\, in-
clusiv Bollywood-ul, e deservit\ ex-
clusiv de c\tre nucleul Beijing-To-
kyo-New Delhi. ~n ultimul deceniu
`ns\, s-a format ceea ce americanii
numesc Europe outside U.K., [i
anume cei care lucreaz\ pentru fil-
mele `n alt\ limb\ decât cea en-
glez\ (foreign language), dar [i pen-
tru filmele de art\ europene desti-
nate pie]ei nord-americane. Acest
nucleu este format din Var[ovia,
München, Berlin, Bucure[ti [i din
freelancerii europeni. 

Acum mai bine de 20 de ani, Aca -
demia de Film American\ `mpre u -
n\ cu lumea filmului (produc\tori,

distribuitori, actori [i regizori) au
recunoscut trailerele ca o form\ de
art\ vizual\ contemporan\, un mix
audiovizual ̀ ntre cinematografie [i
publicitate. Asta dup\ ce, la ̀ ncepu-
tul anilor ’90, posterele ilustrate ma-
nual ale primelor filme din seria
Star Wars [i Indiana Jones se vin-
deau la licita]ii interna]ionale de
art\, iar `n anii 2000 posterul filmu-
lui Metropolis, de Fritz Lang, se vin-
dea pentru 1,2 milioane de dolari.

~n acest context, `n 1999, sub gi -
rul caselor de trailere din America
de Nord, produc\tori [i distribui-
tori de la Hollywood au pornit
aceast\ „competi]ie“, care a ajuns
`n acest an la peste 76 de categorii
de premii, iar de trei ani `ncoace
atribuie distinc]ii [i campaniilor
de marketing de film, nu doar pos-
terelor [i trailerelor. Dac\ vorbim
despre jurizare, de-a lungul timpu-
lui au fost al\tura]i regizorilor [i
conduc\torilor studiourilor holly-
woodiene [i actori celebri, din ju-
riu f\când parte Quentin Taranti-
no, Guy Ritchie, Benicio del Toro,
Glenn Close, Paul Verhoeven, Pe-
dro Almodóvar, Jon Favreau etc.
~n momentul de fa]\, GTA e singu-
ra competi]ie dedicat\ exclusiv
marketingului de film [i produselor
sale: trailere [i postere, TV spoturi
sau motion posters, iar sintagma
potrivit\ momentului ar fi „Osca-
rul film marketing-ului mondial“.

Cum ajunge un trailer, un spot
TV sau un afi[ s\ fie nomina -
lizat? E cu `nscriere? 

Exist\ `nscriere. Apoi urmeaz\
faza a doua (prima selec]ie), intra-
rea `n competi]ie, iar faza a treia
implic\ nominalizarea la categoria
la care te-ai `nscris. Am ob]inut
anul trecut la prima participare

prima nominalizare, iar anul aces-
ta la cea de-a doua, dou\ nomina-
liz\ri [i un trofeu. Ne-am propus s\
respect\m progresia matematic\ [i
la anul. Orice cas\ de trailere din
lume `[i poate `nscrie proiectele
anului precedent fiec\rei edi]ii. {i
vorbim despre peste 80 de case de
trailere recunoscute de c\tre GTA
la nivel mondial, iar anul acesta
Good Hands a fost acceptat\ `n lis-
tarea oficial\, ce poate fi vizuali-
zat\ pe pagina Golden Trailer
Awards. Dac\ anul trecut comuni-
catul intern c\tre nominaliza]i
anun]a c\ au fost `nscrise 150 de
proiecte, anul acesta cifra a fost
una record – 1.364 proiecte. 

Ai fost la ceremonie? 

Nu, pentru c\ eram ̀ n mijlocul a
trei campanii de film: #Selfie, B\r -
ba]i mi[to, ce va fi lansat ̀ n România
`n noiembrie (cea mai complex\

campanie de film la care am lucrat
pân\ acum), [i un film str\in pen-
tru pia]a nord-american\, despre
care nu putem discuta pân\ la
sfâr[itul verii. Feedback-urile au
venit aproape instant. Echipa GTA
ne-a `ncurajat, pentru c\ suntem
singura cas\ de trailere european\
nominalizat\ pentru al doilea an
consecutiv `n ultimii cinci ani. Cu
o tradi]ie de 10 ani consecutivi `n
câ[tigarea categoriei Most Original
Poster, Ignition ne-a felicitat prin -
tr-un mail numit: „The Most Origi-
nal Creative Threat Rises From
The East“.

Exist\ multe companii de
marketing de film `n Europa?

Suntem patru-cinci. Practic, nu
exist\ concuren]\, pia]a fiind
uria[\.

Anul trecut ai realizat cu com-
pania de marketing de film

The Drum (care `]i apartine,
la fel ca firma Good Hands)
afi[ul interna]ional de la Do-
mestic, de Adrian Sitaru, care
a fost nominalizat la The
Golden Trailer Awards la ca -
tegoria Cel mai original pos -
ter, fiind b\tut `n final de
afi[ul de la Texas Chainsaw
3D. Cum faci un afi[ original? 

~n primul rând sunt foarte im-
portante creditul [i libertatea pe ca-
re ni le acord\ cei cu care lucr\m.
Nu vreau s\-i numesc clien]i. E un
termen ce comport\ anumite rigori
care nu trebuie s\ existe când vor-
bim despre film. Sunt primele dou\
ingrediente necesare pentru un
afi[ original. Dar cel mai important
e timpul acordat. Pentru vizion\ri
[i discu]ii nesfâr[ite, pentru diseca-
re [i identificarea elementelor [i
st\rilor pe care filmul le genereaz\.

La conferin]a de pres\ de la lansarea `n România a
filmului Roxanne, criticul Elena Dulgheru a spus c\ nu-i
place afi[ul [i c\ nu i se pare c\ va aduce lumea `n sal\.
De curând `ns\, afi[ul a fost premiat cu Best Foreign
Poster [i a fost nominalizat la categoria Most Original
Poster, la premiile Golden Trailer. „Suplimentul de
cultur\“ a stat de vorb\ cu autorul acestui succes, 
Liviu Neagoe, patronul firmei Good Hands.
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Pentru transformarea ideilor [i
emo]iilor `n elemente vizuale re-
prezentative. Chimia dintre art di-
rector [i creative, dintre concept
artist [i graphic designer [i deschi-
derea partenerilor no[tri c\tre ine-
dit sunt coordonatele ce contureaz\
povestea unui frame de emo]ie
„ori ginal\“, fie c\ ea e ilustra]ie
sau manipulare foto. 

Trebuie s\ `]i plac\ neap\rat
filmul pentru care faci afi[ul?
Ascul]i [i sfaturile produc\to -
rului sau `ncerci s\ `]i impui
propria opinie? 

Nu exist\ sfaturi sau, cel pu]in,
nu le consider\m a[a. Exist\ exper-
tiza lor ca produc\tori sau distri-
buitori [i faptul c\ ei [tiu mai bine
cum vor s\-[i vând\ filmul, cum tre-
buie s\ `l marketeze sau s\ `l comu-
nice. {i mai exist\ expertiza noas -
tr\ ca oameni de audiovizual `n
marketing de film, cu peste 40 de
campanii de film ̀ n [apte ani pe toa-
te pie]ele despre care aminteam la
`nceputul acestui interviu, mai
pu]in Oceania. A[adar, vorbim de -
spre direc]ia lor ca strategi creativi,
cum `mi place s\-i numesc, c\reia
noi trebuie s\-i d\m via]\ vizual,
prin execu]ii cinematografice cu
u[or iz de publicitate. ~ntre noi
exist\ o linie sub]ire, pe care `n ma-
joritatea colabor\rilor `ncerc\m s\
o blur\m, s\ lucr\m `mpreun\ ca o
singur\ entitate. {i asta se ̀ ntâmpl\
de fiecare dat\, fie c\ sim]i sau nu
filmul din punct de vedere creativ,
fie c\ e sau nu ofertant raportat la
povestea vizual\ comercial\ pe ca-
re o po]i crea. N-a existat niciodat\
situa]ia `n care s\ spunem: „Nu ne
place filmul vostru“. Ada e un om
extraordinar, [i nu mai pu]in extra-
ordinari sunt C\t\lin Anchidin,
Ilinca Belciu [i Vali Hotea care ne-au
acordat toat\ libertatea. Lumea fil-
mului românesc nu duce lips\ de
profesioni[ti, de oameni care `n ]e -
leg unde se termin\ strategia [i un-
de `ncepe crea]ia vizual\, care `n -
]eleg diferen]a dintre un editor de
film [i unul de trailer sau de ce se
exclud unul pe cel\lalt. Proiecte cu
succes interna]ional [i na]ional,
atât pentru noi, dar [i pentru filme-
le lor, am realizat ̀ mpreun\ cu Cris -
tian Mungiu, Nae Caranfil, Adrian
Sitaru, Tudor Giurgiu, Ileana Ceca-
nu, Gilda Conon, Andrei Boncea [i
Ducu Ion, [i le suntem recunos c\ -
tori pentru asta.

Ale cui sunt mâinile din spa -
tele brandului Good Hands? 

Mâinile din spatele brandului
Good Hands sunt acelea[i care lu-
creaz\ `mpreun\ de [apte ani [i care
au `nceput totul din pasiune pentru
film: un creative director, editor de
trailere [i un visual effects artist. ~n
timp ni s-au al\turat un art director
cu inspirate valen]e de copywriter,
un concept artist [i un produ c\tor
muzical. Sigur, fiecare are [i atribu-
te creative sau exe cu]ionale diferi-
te: publicitate, regie de reclame [i
videoclipuri, arte vizuale sau visual
effects de film. ~ns\ expertiza pe ca-
re am construit-o `mpreun\ `n timp
se leag\ strâns de lumea filmului.

Se poate vorbi de o tradi]ie a
afi[ului de film la noi? 

Nu vreau s\ m\ gândesc la tra -
di]ie ̀ n afi[e când abia de câ]iva ani
`ncepem s\ vorbim serios despre
campanii de film marketing. Nu
vreau s\ o numesc tradi]ie atâta
timp cât `nc\ se mai recurge la
print screen din film, se pun dou\
scrisuri, f\r\ ca nimeni s\ se gân-
deasc\ cum va ar\ta calitativ prin-
tul final [i cât timp se folosesc poze
de la film\ri `n loc de o [edin]\ foto
organizat\ special, fidel\ unui con-
cept gândit pentru comunicarea fil-
mului distribuit. Nu vreau s\ cred
c\ tradi]ia `n filmul românesc se
bazeaz\ pe postere cu cât mai mul-
te personaje, eventual [i figura]ia
special\ `n cadru, doar pentru a
crea o imagine comercial\ filmului
`n cauz\. Cred, `n schimb, c\ ne
afl\m `n faza de c\ut\ri constructi-
ve ce pot duce la o tradi]ie [i ̀ mi do-
resc s\ [i apuc\m s\ o vedem. 

Care e trend-ul `n afar\ acum?

Discu]ia despre trend-ul de afa r\
e foarte simpl\: s\ vindem orice film
producem, pentru c\ doar a[a ne pu-
tem permite s\ `l film\m [i pe
urm\torul. Iar distribuitorii [i pro-
duc\torii care fac din asta o afacere
serioas\ `[i trec `n conturi atât
`ncas\ri, cât [i selec]ii sau premii
câ[tigate. Sunt absolut sigur c\ s-au
gândit cum s\ fac\ din asta o tra di]ie.

Unde ai „`nv\]at“ s\ faci afi[e?

Nu cred c\ pot spune c\ am `n -
v\]at undeva. Pe partea de afi[e to-
tul a venit `n timp, din vremea
când func]ionam ca film marketing

creative director. Cât prive[te „fa-
cerea“ de afi[e, [i aici exist\ nu an ]e.
Procesul poate fi unul lung [i com-
plex sau ideea poate veni peste
noapte. {i nu doar creativul este
„vinovat“ pentru asta. Spre exem-
plu, la un poster pot avea eu ideea
[i inputul creativ, la altele ideea `i
poate apar]ine fie art directorului,
fie concept artistului, [i eu doar s\
completez cu input creativ. Totul
]ine de acel moment de inspira]ie [i
de cât de potrivit e pentru filmul
despre care discut\m.

Cât de mult conteaz\ `n Româ-
nia un afi[ bun pentru un
film? Aduce afi[ul mai mult\
lume `n sal\? Dac\ m\ gândesc
iar la Roxanne, `mi vine s\
r\spund tot eu c\ nu. 

Dac\ numim campanie un trai-
ler, un poster [i o pagin\ de Face-
book cu like-uri cump\rate [i con-
tent ieftin sau deloc, da, po]i spune
c\ un poster sau un trailer con-
teaz\. Doar `n m\sura `n care au o
expunere decent\ pentru a activa
m\car acel „word of mouth“. Ce
cred eu c\ aduce lumea `n sal\ – [i
vorbesc doar pe baza experien]ei ̀ n
campanii pentru genuri diferite de
film, atât comerciale, cât [i de art\ –
sunt campania de marketing [i va-
rietatea ei emo]ional\. Iar pentru a
le avea, totul se bazeaz\ pe dou\
elemente. Nu sunt trailerul sau
posterul, a[a cum mul]i eronat ar
crede, doar pentru c\ cele dou\ sunt
cel mai intens comunicate. Ele-
mentele de baz\, de cele mai multe
ori lips\ `n România, sunt: timpul
de desf\[urare a campaniei [i buge-
tul. Ele se reflect\ la final ̀ n câte bi-
lete s-au vândut pentru cinema. O
campanie de film marketing nu ar
trebui s\ se desf\[oare pe o durat\
mai mic\ de trei luni. Iar dac\ se
`ntâmpl\, pentru eficien]a compen-
sat\ `n box office, bugetul ar trebui
s\ fie cu mult mai mare decât cel
ini]ial acordat duratei de trei luni.
Dar realitatea e cu totul alta. 

Anul trecut, dup\ nomina -
lizarea la Golden Trailer Awards
pentru afi[ul de la Domestic, ai
spus: „Pe plan local, de[i `mi
doresc, [tiu c\ nu se va schim-
ba nimic. Nu e pesi mism, doar
un realism ra]ional. Pia]a
româneasc\ de film e timid\
când vine vorba de marketing
externalizat c\tre cei care sunt
specializa]i `n asta. Exist\,
cum ne place nou\ s\ spunem,
«marketing f\cut `n grupul de
montaj»“. S-a schimbat ceva
`ntre timp sau ]i s-au confir-
mat a[tep t\rile? 

Nu s-au schimbat dou\ lucruri –
majoritatea care continu\ s\ prac-
tice „marketingul din grupul de
montaj“ [i cei câ]iva care continu\
s\ `n]eleag\ nevoia unei campanii

de marketing atât de complexe pe
cât le permit bugetul [i timpul, [i s\
construiasc\ o imagine vizual\ cât
se poate de coerent\ [i corect\ pen-
tru filmul lor. ~ns\ nu cred c\ asta e
problema major\ acum. Cred c\ e
momentul ca filmul românesc s\
strâng\ mult mai bine rândurile.
Pentru c\ exist\ ni[te regizori de-
butan]i `n lung [i scurtmetraj care
se afirm\ `n România sau afar\, [i
m\ gândesc la Tudor Jurgiu, Cristi-
na Iacob [i Leti]ia Ro[cule]. Pentru
c\ exist\ Mungiu, Netzer [i Giur-
giu care au ajuns s\ se confunde cu
no]iunea de film românesc atunci
când vorbim cu partenerii no[tri
de peste hotare. Pentru c\ exist\
Ada Solomon `n produc]ia de film,
[i Anchidin, Belciu [i Cecanu dac\
vorbim despre marketing [i comu-
nicare de film. {i spun toate astea
pentru c\ institu]iile statului ro-
mân direct r\spunz\toare de soar-
ta filmului r\mân oarbe [i surde la
priveli[tea dezolant\ ce i-a `ndem-
nat pe cei aminti]i mai sus s\ stri-
ge: „Salva]i Marele Ecran!“ sau
„Occupy CNC!“. Toate acestea `n
con textul `n care Bulgaria, Unga-
ria, Polonia [i Cehia au `n]eles
oportunitatea financiar\ [i doza in-
credibil\ de awareness interna]io-
nal pe care lumea filmului din ]\ri-
le lor le poate furniza, acordând
sprijin consistent pentru dezvolta-
rea industriei cinematografice. 

Care parte a marketingului de
film `]i place cel mai mult –
afi[ul, trailerul? 

Le iubesc `n egal\ m\sur\. ~ns\,
dac\ trebuie s\ fiu extraordinar de

sincer, având `n vedere c\ am por-
nit ca om de trailere, da, tot ce `n -
seamn\ partea de motion, fie c\ e
trailer pentru cinema sau online,
motion poster sau teasere, sunt
preferatele mele. 

Cum arat\ Top 5-ul t\u cu cele
mai bune afi[e de film din
toate timpurile?

Primul este afi[ul online al fil-
mului Drive. E o idee genial\ care
recreeaz\ atmosfera filmului din
doar trei elemente. Pe locul 2, pos-
terul interna]ional al filmului
Scandalul Larry Flint/The People
vs Larry Flint, pe care `l consider
cel mai curajos [i mai [ocant prin
simbioza simbolurilor cu tent\ se-
xual\ [i reprezentare religioas\.
T\cerea mieilor/Silence of the
Lambs, o capodoper\ conceptual\
greu de egalat, care dac\ ar fi bene-
ficiat de o execu]ie contemporan\,
probabil c\ ar fi fost un masterpie-
ce: Jodie Foster cu ochii injecta]i,
molia cu cap de mort – pictura din
corpuri de femeie a lui Dali. Trafi-
cantul de arme/Lord of the War
pentru c\ a fost un trend setter `n
ceea ce prive[te stilul de execu]ie:
personaje, chipuri umane construi-
te din mii de obiecte mici, simbo-
luri ale filmului. Pe locul 5, la egali-
tate, Buried: ~ngropat e viu [i Lista
lui Schindler/Schindler’s List. Pri-
mul e un exemplu de integrare a
esen]ei filmului `ntr-un design con-
struit din citate din presa inter -
na]ional\. Al doilea pentru puterea
emo]iei `ntr-un „cadru“ atât de
simplu construit, dac\ ne gândim
la mâini, design [i iluminare. 

Liviu Neagoe [i-a ̀ nceput cariera ̀ n televiziune [i industria de film
`n 1999. A fost, pe rând, Manager of the Music Department, Promo Di-
rector, Live Transmission Producer [i Creative Producer, producând
[i fiind gazda propriului serial TV. Audio/Video Creative Director de
Marketing la MediaPro Pictures `ntre 2007 [i 2011. Din 2011 este A/V
Creative Producer [i Music Video Director la MediaPro Magic Facto-
ry, firma de postproduc]ie a MediaPro Entertainment. Este creative
partner la The Drum, agen]ia de film marketing pe care a fondat-o `n
2012, precum [i patronul casei de trailere Good Hands.
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La scar\ istoric\, zece ani nu `n -
seamn\ mult. Unii ar spune c\ 3.650
de zile sunt un mic punct nesemni-
ficativ `n evolu]ie. ~n peisajul me-
dia, o decad\ este aproape o eterni-
tate. Aici, lucrurile ard intens [i re-
pede. 

~n primul rând, ard ziare. De
fapt, majoritatea au cam ars. Acum
avem, `n bun\ m\sur\, o pres\
aflat\ `ntr-o profund\ schimbare de
paradigm\ [i a modelului de afa -
ceri. Tiparul asigura, `n 2004, `n tra-
di]ionalul circuit al nout\]ilor c\tre
public, subiecte pentru emisiu nile
TV. Ceea ce ap\rea `ntr-un cotidian
devenea, dac\ era subiect valoros,
motiv de dezbatere `n talk-show-
urile de sear\. Pe atunci, gazetarii
din media tip\rite erau invita]i la
emisiuni televizate, nu realizatori.
Prin 2004, o anchet\ jurnalistic\ era
pulsarul unui tsunami de pres\, `n
primul rând, pentru c\ orice chio[c
de ziare vindea ceea ce `l definea, [i
nu juc\rii sau unghiere. De[i ne
aflam la apogeul epocii de trist\
amin tire N\stase-Iliescu, `n 2004 se

scria mult, bine [i, când era nevoie
(`n multe lo curi), dur. 

~n al doilea rând, ard vedete [i
„vedete“. ~n urm\ cu un deceniu,
Andreea Marin sau Marius Tuc\ 
erau lideri ai audien]elor, televi -
ziunea public\ f\cea puncte se-
rioase de rating, iar talk-show-urile
erau mai apropiate de sensul pro-
priu al acestui termen. Nu `ncepuse
ofensiva c\p\toas\, silicoa nele erau
`n faza de testare, Gigi Be. de-abia se
„lansa“ ca vedet\ media. Ap\reau,
atunci, la televizor, personaje pre-
cum Viorel Cataram\, Sorin Ovidiu
Vântu sau Dan Matei Agathon.
Dân[ii erau originalele avatarurilor
de ast\zi (sau invers, cine [tie?):
Tonciu, Crudu]a [i tot neamul vesel
al formelor f\r\ fond. „Big Brother“
era, al\turi de „Vara ispitelor“, sin-
gurul reality-show de pe canalele
TV române[ti. No]iu nea de televiziu -
ne de sport era abia la `nceput, nu
cred c\ pe atunci aveam mai mult
decât Eurosport `n limba român\,
TV Sport (actualul sport.ro) [i Tele-
sport (odihneasc\-se-n pixeli!). 

Pay-TV, adic\, pe române[te, „dai
un ban ca s\ m\ vezi“, era o no]iune
pe care o citeam prin c\r]i sau de-
spre care ne povesteau cei ce mer -
geau sau tr\iau `n alte ]\ri. La fel
st\tea treaba [i `n ceea ce prive[te
televi ziunea prin satelit: `n 2004,
arareori g\seai câte un „lighean“
ag\]at ca o l\cust\ de strea[ina unei
case de la ]ar\; ast\zi, e plin de ele.
Nu v\ face]i iluzii c\ lumea s-a
de[teptat [i se uit\ doar la Disco very,
National Geographic sau Mezzo:
pentru mul]i, `n afara butonului de
„on/off“, telecomanda mai are doar
dou\ sau trei uzate: pe unul e Etno

TV, pe altul, eventual, unul de [tiri. ~n
urm\ cu un deceniu – mi se pare ex-
trem de relevant! – Cartoon Network
se redifuza `n limba englez\.

~n al treilea rând, ard idei precon-
cepute. ~n 2004, mul]i oameni din
media credeau c\, de vor apuca pe
calea internetului, se vor `mbog\]i;
c\ au g\sit un nou mediu propice in-
vesti]iilor din care urmeaz\ s\ sco]i
bani cu g\leata. A ap\rut [i s-a dez-
voltat gigantul Google, al\turi de
al]i vreo doi-trei gigan]i-pitici [i s-au
lini[tit [i dumnealor. Pe atunci, un
abonament la un furnizor de internet
costa cam cât o rat\ medie la banc\,

`n timp ce ast\zi costurile acestea
sunt aproape nesemnificative. E un
punct de pornire `ntr-o discu]ie ce
ar trebui s\ ̀ nceap\ de la b\trâneas-
ca vorb\: „Sunt prea s\rac ca s\-mi
permit lucruri ieftine“. 

~n concluzie, nu cred c\ pot spu -
ne, uitându-m\ `n trecutul foar te re-
cent, c\ m\ pot declara pesimist sau
optimist pentru urm\torii zece ani.
M\ declar [i semnez: „uluit“. Uluit
de felul `n care media s-au transfor-
mat din bini[or ̀ n r\u [i de fractura
pe care au reu[it s-o produc\ `n
rela]ia cu propriul pu blic. V\ doresc
o var\ frumoas\!

Dup\ zece ani

Ce s\ v\ mint? De vreo s\p t\ -
mân\ sunt pe platourile de filmare
a unui scenariu la care am scris [i
eu. N-am timp nici s\ respir, dar-
mite s\ mai scriu ceva nou. Se lu-
creaz\ peste 12 ore pe zi. A[a c\
apelez pentru ast\zi – `n pu]inul
timp liber de-o cafea [i-o ]igar\ – la
ni[te povestiri mai noi [i mai vechi
din jurnalul meu de `ntâmpl\ri [i
personaje: 

1.
Mi-a c\zut dintr-o pereche de

blugi un num\r din-\la pe care `l
prime[ti contra bagajului de mân\
l\sat la intrarea `ntr-un supermar-
ket Carrefour... Blugii respectivi
nu i-am mai purtat de luni ̀ ntregi...
Am f\cut [edin]\ cu Ralu [i am
`ncercat s\ realiz\m ce ne lipse[te,

ce naiba om fi uitat noi la bagaje,
din moment ce num\rul care tre-
buia dat, la schimb, gardianului de
la intrare e `n buzunar la mine...
Num\rul 2... Nimic [i pace.

2.
Afar\, potop, n\me]i, ghe]u[,

cancer... La casa de marcat din
Billa unde a[teptam s\ pl\tesc,
vine s\geat\ de-afar\ un individ
`n c\ ma[\, cu ochelarii aburi]i, re-
begit de frig [i rupt de nervi. Se re-
pede la casier\, vânturându-i o
pung\ `n fa]\: „Lua]i \sta de-aici!
E expirat!“, explic\ el. „Cine?“, `n -
treab\ n\uc\ femeia. „Tortu’ \sta
de-nghe]at\. Noroc c-a v\zut ne -
vast\-mea, c\ eu `s chior. E din
2010. Ce dracu, le face]i valabile pe
via]\?“.

3.
Am g\sit sub mocheta de la port-

bagajul ma[inii un cu]it vân\ -
toresc, r\mas acolo de când am fost
odat\ la pescuit. Arm\ alb\ ade -
v\rat\, superascu]it\, `]i tai pri -
virea `n ea, dar [i un b\] ori o bu-
cat\ de sârm\. {i, la o adic\, cu ce-
va tupeu, po]i s\ te ba]i cu ursul,
având a[a ceva `n mân\.

Cum era al unui prieten, l-am
pus `n rucsac, ca s\ i-l dau. {i-am
uitat. La Sofia, `n camera de hotel,
am constatat `nfiorat c\ trecusem
cu „iataganul“ `n avion, f\r\ s\ fie
v\zut pe scanner ori remarcat de
ochiul expert al vreunui controlor
de la aeroport. {i la noi acas\, la
Bucure[ti, [i la bulgari, la Sofia. {i
unde crede]i c\ era „ascuns“ cu]i -
tul? ~n buzunarul exterior, semi-
transparent, al rucsacului, \la `n
care `]i pui de obicei o sticl\ cu
ap\... Schengen, frate!

4.
Trecuse vreun ceas, hai dou\, de

când plecasem din Cluj. M\ `mp\ -
casem deja cu gândul c\ mai am
m\car opt ore de mers pân\ la Ia[i.
~mi c\utam zenul pe-afar\ (ca s\ nu
zic c\ priveam tâmp pe geamul

trenului). Eram cu nasul `nfipt
`ntr-un tablou cu rame mari, `n
care ningea ca-n poveste. Trenul,
taca-taca, se mi[ca `ncet, uneori [i
cu 30 la or\. Tot s\ zazen, tot s\
meditezi la nimic. Vedeam mul -
te, de[i nu m\ uitam la ceva precis.
{i, la un moment dat, calea ferat\
ajunge `n paralel cu [o[eaua na -
]ional\, la vreo câ]iva metri una de
alta. Pe [o[ea, printre ma[ini,
`nainteaz\ o c\ru]\ tras\ de doi cai,
`n care stau un mo[ [i o bab\. ~i v\d
cu coada ochiului, dar ̀ nc\ nu-i bag
`n seam\. V\d printre fulgii pufo[i
case, oi, câini, oameni minusculi.

Apoi o mi[care nefireasc\ `n
peisaj `mi fur\ toat\ aten]ia asupra
[oselei. V\d cum baba zboar\ din
c\ru]\ – am ratat, din p\cate, mo-
mentul [i explica]ia desprinderii –,
se rostogole[te de dou\ ori pe asfalt,
sare incredibil de repede `n pi-
cioare, se scutur\ pocnindu-se cu
palmele pe piept, apoi `i face semn
cu mâna ridicat\ mo[ului care
privea `ngrozit `n urm\ : „I’m OK...
N-am p\]it nimic!“.

5.
Scen\ cu mai mul]i martori:

sunt la o lansare de carte, `n u[a 

unei libr\rii, cu vreo doi amici.
Vine o fat\ ]int\ la mine [i zice:
„Nenea, ̀ mi cump\ra]i [i mie o car -
te?“. Ini]ial, o refuz. Apoi m\ gân -
desc c\ n-am mai v\zut `n via]a
mea un copil cer[ind o carte. Intru
`n libr\rie, ea dup\ mine. Negociez
cam ce-ar vrea. ~i cump\r un Crean -
g\. Cic\ nu l-a citit pân\ acum. ~mi
spune „bodaproste!“. I-am ce rut vo -
ie s\-i fac o poz\.

6.
~n nop]ile c\lduroase din va-

can]a de var\ cântam la chitar\ `n
curtea casei. Chestii inofensive,
nezgomotoase, m\ rog, numai par-
tituri clasice – nu-mi `nchipuiam
c\ pot deranja vreun vecin. Nu mai
riscam s\ cânt ziua, pentru c\ mi 
s-a `ntâmplat s\ treac\ cineva pe
drum, s\ bage capul peste gard [i
s\-mi zic\: „Frumos, da’ ceva de
Ion Dol\nescu nu [tii?“. ~ntr-o
noapte c\lduroas\ ca asta, am cân-
tat `n legea mea tot ce [tiam, pân\
au `nceput s\ m\ doar\ degetele. A
doua zi diminea]\, a trecut o vecin\
[i m-a l\udat: „Frumos ai mai cân-
tat la chitar\ az-noapte. Parc\ erai
Mihai Eminescu“.

Din jurnal

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

Am realizat c\ num\rul acesta este unul dintre
pu]inele r\mase pân\ când, `n toamn\, se vor face zece
ani de când scriu rubrica de fa]\. A[a, am `nceput s\ m\
gândesc, mai mult ca `ntr-un exerci]iu care s\-mi
testeze memoria, cât de mult s-a schimbat lumea
mediatic\ `n acest deceniu.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Ca s\ fiu mai clar, dau [i câteva
exemple, l\sând la o parte cuvintele
licen]ioase de care sunt doldora co-
mentariile. Cineva aproape c\ url\
pe tastatur\: „Dup\ ce c\ ne-au
s\r\cit, acum trebuie s\ fim carne
de tun pentru a le ap\ra mo[iile?“.
Altcineva, altundeva: „S\ treac\ la
ap\rare cine are interese de ap\rat
`n ]ara asta (propriet\]i, afaceri etc.).
Nu s\ stea ca jego[ii, ̀ n timp ce bobo-
rul masculin e trimis la moarte“.
Sau: „Prosteala cu patriotismul nu
mai ]ine. E România lor, nu a ta“.

Sigur, exist\ [i voci care ̀ i acuz\
pe cei ce caut\ s\-[i scape pielea –

singura pe care o au – de la[itate [i
lips\ de patriotism. Dar sunt rare.
Tonul general e cel de mai sus: de
ce-am fi carne de tun, oricum nu
mai e România noastr\, ci a lor, s\
mearg\ politicienii la r\zboi sau 
s\-[i trimit\ copiii acolo. Cei mai
pragmatici [i mai prev\z\tori se
`ntreab\ cum s\ faci sau unde s\
fugi ca s\ scapi de ordinul de `ncor-
porare. „Solu]ia e s\ emigr\m“, zi-
ce cineva, „pe mine, personal, nu
m\ `ncearc\ nici un fel de patrio-
tism fa]\ de România“. Iar altul,
mai cinic: „Eu nu ies la r\zboi nici
dac\ Rusia invadeaz\ România. S\
o ia cu cea mai mare pl\cere, sigur
o s\ fie mai bine decât e acum“. La
cât\ rusofobie exist\ la noi `n ]ar\,
atâta lehamite e `ngrijor\toare.

Ce-i drept, nici `n alte ]\ri – cel
pu]in din Europa – nu cred c\ lu-
crurile stau mult diferit. Poate c\
str\mo[ii no[tri vor fi fost mai pa-
trio]i. Nu [tiu. Sau poate c\ vor fi
fost mai obi[nui]i cu r\zboaiele. ~n
România tr\iesc deja trei genera]ii
care n-au trecut prin a[a ceva, iar
asta e ceva nemai`ntâlnit `n istoria
]\rii: aproape [aptezeci de ani f\r\
r\zboi. Oricum, dac\ ar fi s\ fac o
evaluare aproximativ\, a[ zice c\,
`n cazul `n care ar fi chema]i s\-[i
apere ]ara, vreo trei sferturi dintre
comentatori ar `ncerca din r\spu-
teri s\ n-o fac\.

~mi vine greu s\-i condamn. E
greu s\ accep]i ideea c\ ai putea
muri pentru un lucru `n care nu
mai crezi. Nu suntem `n America,
s\ ne `ntreb\m ce putem face pen-
tru patrie, nu ce poate face ea pen-
tru noi – fie [i doar pentru simplul
motiv c\ acolo patria `nseamn\ 

ceva. Când ceea ce odinioar\ se nu-
mea „]ara mea“ `ncepe s\ fie perce-
put drept „]ara lor“, indiferent a
cui, când tot mai mul]i oameni nu
se mai identific\ deloc cu ]ara cu
care sunt identifica]i, `nseamn\ c\
]ara aceea are o problem\ mult mai
mare decât s\r\cia, injusti]ia [i co-
rup]ia. O ]ar\ nu e teritoriul mar-
cat oficial de ni[te grani]e, ci oame-
nii care cred c\ ea exist\. Când
`ncep s\ nu mai cread\, `ncepe di-
solu]ia. Ca `n fosta Iugoslavie, de
exemplu. Mi-aduc aminte c\ ̀ n anii
r\zboaielor iugoslave `n Timi[oara
se `nmul]ise brusc num\rul celor
veni]i din Vojvodina `nvecinat\ s\
se `nscrie la facult\]ile de aici, cu
plat\ sau f\r\. Unii erau etnici ro-
mâni, dar nu to]i. Iar dac\ erau `n -
treba]i, recuno[teau c\ au fugit de
`ncorporare [i de r\zboi, fiindc\ nu
era r\zboiul lor [i nici n-aveau chef
s\ moar\ pentru o ]ar\ `n care nu
credeau. {i au avut dreptate: ]ara `n
care nu mai credeau nu mai exist\.
Ba chiar au contribuit la dreptatea
aceea. ~n astfel de cazuri lucrurile
sunt `ntotdeauna complicate.

Probabil c\ n-o s\ fie nici un
r\zboi. {i nimeni n-o s\ fie nevoit
s\ `[i verifice credin]a `n ]ara lui.
Totu[i realitatea nu se schimb\:
pentru ca o idee s\ existe, trebuie
s\ cread\ cineva ̀ n ea. ~ntr-un fel, o
]ar\ – o patrie, ca s\ nu ne ferim de
cuvinte mari – e ca Mo[ Cr\ciun:
când nu mai crede nimeni ̀ n ea, nu
mai exist\. R\mâne o carcas\ [u -
bred\, care se frânge la primul [oc.
Azi n-a[ `ndr\zni s\ verific rezis-
ten]a la [ocuri a ]\rii mele. Dar
cred c\ i-ar prinde bine o renovare
zdrav\n\.

Acum vreo lun\, când `n
România `ncepea s\ se
insinueze teama c\ ar
putea izbucni un r\zboi 
[i se zvonea deja c\ vor
`ncepe concentr\rile de
rezervi[ti, au ap\rut,
inevitabil, [i discu]iile
despre felul `n care [i-ar
pune pielea `n joc românii
(adic\ b\rba]ii) pentru
]ara lor. ~n paginile de
comentarii ale ziarelor, 
pe forumuri, pe bloguri,
pe Facebook românii au
schimbat p\reri despre
felul `n care [i-ar ap\ra 
sau nu patria. P\reri
interesante, de[i adesea
previzibile. Mi-ar fi greu
s\ fac o statistic\, dar
impresia mea superficial\,
dup\ vreo or\ de
browsing pe internet, e c\
România nu se poate baza
pe cine [tie ce entuziasm
sau patriotism.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Servim patria?
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O s\pt\mân\ cu 
Gustav Mahler `n gând...

Doi universitari cunoscu]i pentru
publica]iile lor despre Gustav Mah -
ler [i amândoi implica]i `n elabo-
rarea edi]iei critice definitive a ope -
rei sale, Morten Solvik [i Stephen E.
Hefling, scot la lumin\ un docu-
ment, r\mas inedit pân\ acum din
motive de exagerat\ pudicitate, care
vine s\ completeze m\rturiile l\sate
de violonista [i prietena cea mai de-
votat\ a compozitorului, Natalie
Bauer-Lechner (1858-1921). Natalie
Bauer-Lechner on Mahler and Wo-
men: A Newly Discovered Docu-
ment se intituleaz\ studiul ce are `n
anex\ o scrisoare autobiografic\ a
violonistei, datând din februarie
1917. Epistola era adresat\ unei cu-
no[tin]e apropiate, Hans Riehl, cel
ce urma, ini]ial, ca dup\ moartea ei
s\ publice o edi]ie epurat\ a jurnale-
lor ei, `ntr-o versiune la care cei doi
lucrau la acea vreme. Scrierea era,
`n ultim\ instan]\, un supliment
memorialistic, enumerând relativ
numeroasele personaje feminine ce
au trecut prin via]a lui Mahler [i a
c\ror dragoste a constituit o surs\
de emula]ie pentru com pozitor.

Nimic „incendiar“ pentru men-
talit\]ile de ast\zi `n aceast\ relata-
re ce evoc\ m\rturii ale lui Mahler
`nsu[i despre femeile pe care le-a iu-
bit, `ncepând cu... fiica po[ta [ului
din Iglau, `n vacan]ele anilor lui de
studen]ie la Viena, cu o oprire mai
important\ la dragostea e[uat\ cu
nepoata compozitorului Carl Maria
von Weber, Marion, apoi cu marea
wagnerian\ Anna von Mildenburg,
pân\ la solistele de faim\ ale Operei

din Viena la `nceput de veac, Marie
Renard, Rita Michalek, Sophie Sedl -
mair [i Sel ma Kurz.

Episodul-cheie al acestei scri sori
este `ns\ dezv\luirea pe care o face
Natalie Bauer-Lechner despre ea
`ns\[i [i iubirea ei (consumat\ fizic)
cu Mahler, `n 1892, `naintea plec\rii
acestuia la Opera din Hamburg,
transformat\ `ntr-o mare prietenie [i
re`nviat\ apoi un moment, pentru a fi
definitiv `ncheiat\ ca rela]ie `n 1901.

Aceast\ dezv\luire, f\cut\ `n ter-
meni pudici, poetici – nici o compa-
ra]ie cu „romanul“ aproape porno-
grafic al coresponden]ei dintre Al-
ma Mahler [i amantul ei celebru
Walter Gropius, dezv\luit par]ial de
Henry-Louis de La Grange, cel mai
erudit specialist `n Mahler – `i face
acum pe autorii studiului s\ se
`ntrebe `n ce m\sur\ memoriile de-
taliate [i extrem de precise ale Nata-
liei Bauer-Lechner, atât cât au fost
publicate, mai pot fi credibile sub
aspectul obiectivit\]ii lor.

Modelul Nataliei Bauer-Lechner
l-au reprezentat f\r\ `ndoial\ Jo-
hann Peter Eckermann [i ale sale
convorbiri cu Goethe, autorul favo-
rit al lui Mahler. La dispari]ia com-
pozitorului, presiunile amenin ]\ -
toare formulate de sora sa Justine [i
de Alma Mahler au exclus publica-
rea imediat\ a jurnalelor. Fragmen-
te importante au fost publicate abia
dup\ moartea ei, `n 1923, de Johann
Killian, o rud\, [i nu de Hans Riehl,
destinatarul scrisorii din 1917, men -
]ionat expres `n testamentul lui
Bauer-Lechner, care, ironie a soar-
tei, a evoluat treptat spre mi[carea
nazist\, pân\ la a deveni un mem-
bru activ la sfâr[itul anilor ’30.

Noul document ap\rut acum in-
sist\ asupra imaginii personalit\]ii
complexe a lui Mahler, ce ar fi fost
captiv al unui adânc `nr\d\cinat
„ascetism spiritual“, impus, de la o
vârst\ tân\r\, „ca o ap\rare `mpotri-
va naturii lui profund senzuale...“.
Dup\ p\rerea Nataliei Bauer-Le-
chner, „stilul lui de via]\ rezervat [i
extrem de cast a fost cu siguran]\
cel care l-a `mpins s\ caute aten]ia
fa]\ de persoana lui [i l-a men]inut
`ntr-o stare de perpetu\ pasiune“. 

Autoarea jurnalelor, niciodat\
pu blicate integral, `l ap\r\ de orice
acuza]ii pe Mahler, al c\rui confi-
dent a fost pentru o perioad\ `nde-
lungat\, justificând adesea perfor-
man]ele sale amoroase [i dezv\lu -
ind am\nunte care, `n epoc\, trebu-
ie s\-l fi marcat [i s\-i fi f\cut via]a
un iad. ~ntre ele, zvonul `n perioada
petrecut\ de compozitor la Ham-
burg c\ protec]ia [i prietenia inten -
s\ acordate lui Bruno Walter s-ar fi
datorat unei rela]ii... homosexuale.
La fel, descris\ `n am\nunt este [i
rela]ia dintre Mahler [i sora sa Jus-
tine, ale c\rei intensitate [i exclusi-
vitate, spune Natalie Bauer-Lech ner,
frizau aproape incestul. ~ntr-un sens,
d\ ea de `n]eles, perpetua c\utare a
lui Mahler se datora `n parte impo-
sibilit\]ii aprofun d\rii rela]iilor sa-
le, c\rora li se `m potrivea perma-
nent, cu o gelozie fu ribund\, Justine.
Locul acesteia ar fi fost luat, dup\
c\s\toria compozitorului, de c\tre
Alma Mahler, resentimentar\ [i ge-
loas\, afirm\ cronicara, [i care ar fi
dus la separarea compozitorului de
vechii prieteni de o via]\.

Documentul este pasionant [i
merit\ citit...

~n cea de-a doua s\pt\mân\ a
lui iulie, aniversarea na[terii
lui Gustav Mahler (7 iulie
1860) a devenit un prilej de
manifestare, sub cele mai
variate forme, a adora]iei fa]\
de compozitor. Fiecare face
public, pe re]elele de
socializare, ceea ce ascult\, se
alc\tuiesc „programe“ de
aniversare „ideale“, cu dirijorii
[i orchestrele preferate, se
readuc `n discu]ie discuri
vechi [i noi [i, `ntr-o mai mic\
m\sur\, sunt evocate ultimele
rezultate ale cercet\rii
istorice despre compozitor [i
timpul s\u. Este ceea ce a
f\cut la `nceputul s\pt\mânii
criticul britanic Norman
Lebrecht, dând acces online
tuturor ([i nu po]i s\ nu-i fii
recunosc\tor) la un recent
ap\rut studiu din ultimul
num\r al revistei „The Musical
Quarterly“.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Probabil c\ ave]i deja o cutiu]\
magic\, plin\ cu albume pe care
nu le-a]i ascultat cu aten]ie. M\
ab]in, deci, s\ recomand unul
anume. Lista care urmeaz\, in-
complet\ [i p\rtinitoare, e doar
expresia regretului c\ n-am avut
ocazia s\ vorbesc mai pe larg de -
spre titlurile men]ionate. E drept,
niciodat\ nu mi s-au trezit ambi]ii
exhaustive, iar dac\ vreo parti-
tur\ de excep]ie din punct de ve-
dere melodic n-a scuturat corzile
contrabasului din dotare, e pen-
tru c\ mi-a lipsit sensibilitatea ne-
cesar\ bunei recept\ri. Sau entu-
ziasmul e ceva consumabil?

A[adar, mi-au trecut prin apa-
ratele de redare audio: 

Ronnie Earl & The Broadcas-
ters – Good News (blues electric
din seria „ne adun\m mai mul]i,
c\ ne sim]im mai bine“); Seth
Walker – Sky Still Blue (un blues-
man texan care nu ezit\ s\ spere
c\ piesele sale melancolice vor
atenua durerile existen]ei); Tem-
ples – Sun Structures (o re`ntoar-
cere la frumuse]ea [i naivit\]ile
sunetului anilor 1960, nu numai
din Anglia, ]ara de ba[tin\ a tipi-
lor care formeaz\ Temples, ci [i
din SUA, leag\nul mi[c\rii flo-
wer-power, de ale c\rei excursii
psychedelice aminte[te acest prim
album promi]\tor); Hunterchild –
Hunterchild (imagina]i-v\ un
timbru vocal combinat `ntre Sade
[i Joe Cocker, cu ingrediente Rod
Stewart, care se exprim\ cu dispe-
rarea unui Liam Gallagher privat
de stimulente! Cam a[a cânt\, cu
vocea `necat\ `n sânge, Luke Aa-
ron Jones, ajutat de Marty Sprow-
less la clape); Ben Frost – A U R O
R A (pentru amatorii de „muzic\“
f\cut\ la polizoare fixe ori flexibi-
le, borma[ini, picamere, aparate

de sudur\ [i-alte instrumente de
lucru uzuale `n mediul industrial,
c\rora tipul n\scut `n Australia
le-a g\sit o `ntrebuin]are artis-
tic\); Blutengel – Black Sympho-
nies – An Orchestral Journey
(dintre sutele de trupe dark-got-
hic-pop-rock, ie[ite de sub rochia
Renaissance a Anniei Haslam, ca-
re [i-a reeditat albumul de anul
trecut, Grandine il Vento, numin-
du-l Symphony of Light, i-am ales
pe germani pentru onestitatea
efortului de a nu-i speria pe cre-
dincio[ii genului, cei gata s\ jure
pe sfintele moa[te ale blestemelor
de dincolo de iad c\ a mai tare
tru p\ e aia pe care au ascultat-o ei
nu se [tie când!); Crowbar – Sym-
metry in Black (metale grele [i
foarte grele, dar nu prelucrate ca
Ben Frost, ci `n stil clar,
americ\nesc, m\car c\ New Or-
leans, zona de origine a trupe]ilor,
p\rea un izvor nesecat de vr\ji
jazz-swamp-cajun); Cynic – Kin-
dly Bent to Free Us (prima dat\
am auzit trupa pe acest album [i
am apreciat iscusin]a de-a ocoli
locurile comune ale atât de mul-
tor genuri, c\ nu [tiu dac\ li s-ar
potrivi vreunul anume); Swans –
To Be Kind (iat\ o trup\, sau mai
bine zis o stare de spirit `ntrupat\
`n diferite persoane cu referin]e
culturale comune, despre care,
ciocnindu-m\ `n diferite etape ale
vie]ii mele de ascult\tor haotic,
totu[i nu pot s\ scriu nici un para-
graf, deoarece mi se pare c\ Mi-
chael Gira, artizanul principal,
mai mare cu doi ani ca mine, a
spus/scris totul; iar când altcine-
va chiar cânt\ mai bine decât ti-
ne, elegant e s\ aplauzi!); The Vin-
tage Caravan – Voyage (un trio de
pu[tani din Islanda, debutând cu
hard-rock de bun\ calitate, ca-n
anii 1970, pe undeva asem\n\tor
cu Survolajul anilor 1990, când vi-
sam tinere[te...); Wishbone Ash –
Blue Horizon (vechea trup\ en-
glez\ sfideaz\ non[alant „muta]ia
valorilor“, vorba lui E. Lovines-
cu); The Menzingers – Rented
World (asta ca s\ nu uit c\-mi pla-
ce punkul); Ghost Town – The Af-
ter Party (dac\ e s\ aleg un disc al
noilor veni]i, plini de energie [i
inventivitate; sper s\-i ]in\...)

{i nu pot `ncheia f\r\ consem-
narea zvonului a[teptat de dou\
decenii – la toamn\, nou album
Pink Floyd... Vacan]\ pl\cut\!

Bagaj 
de vacan]\

Ultimul CD Mahler, ap\rut zilele acestea la compania Budapest Music Center (BMC)
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Colec]ia, coordonat\ de Andreea
Dumitru [i Ioana Anghel, include
pân\ acum 14 antologii reflectând
spa]ii culturale mai pu]in populare
`n România (Olanda, Portugalia, Is-
rael) ori din spa]ii na]ionale cu ex-
perien]e istorice similare (Republi-
ca Moldova, Serbia, Ungaria), pie -
sele traduse fiind binevenite pen-
tru tineri regizori [i actori, care le-au
promovat `n spectacole-lectur\ ori
transpuneri scenice. Dintre scrie -
rile dramatice ale Ednei Ma zya,
edi torii români au ales Jocuri `n
curtea din spate, o tensionat\
poveste cu adolescen]i, scris\ `n
1993 de profesoara de scriere dra-
matic\ a Universit\]ii din Tel Aviv.
Textul a devenit foarte repede
cunoscut `n România prin versiu -
nea scenic\ a lui Bobi Pricop de
acum câ]iva ani, un spectacol de
dizerta]ie realizat practic cu buget
zero, preluat de Teatrul Act [i invi-
tat mai apoi la toate festivalurile
importante din ]ar\. Spectacolul
lui Bobi Pricop s-a remarcat prin
acurate]ea discursului scenic [i
prin priceperea extraordinar\ a re-
gizorului de a lucra cu cei cinci
tineri actori, colegi de master. Ioa-
na Manciu, Pavel Ulici, Florin
Hri]cu, Cezar Grum\zescu, Vlad
Pavel, de[i lipsi]i de experien]\ „pe
scândur\“ erau impecabili ̀ n inter-
pretare, dar dintre ei se remarca, [i
gra]ie dublului rol Adoles centa/
Procuroarea, Ioana Manciu, distin -
s\ cu câteva importante premii
pentru dublul rol interpretat. 

Piesa Ednei Mazya este constru-
it\ [i scris\ cu [tiin]a dramatur-
gicului de cea mai bun\ calitate: o
poveste cu profunde implica]ii
umane [i emo]ionale – violarea unei

tinere de 14 ani de un grup de tineri
de 17 ani, dram\ dezv\luit\ treptat,
secven]ial, abordat\ din toate un -
ghiurile complexit\]ii sale. Ni mic
previzibil, totul la o intensitate dra-
maturgic\ maxim\, cu perso na je
elaborate, care-[i dezv\luie atuu -
rile pe parcurs. Pentru c\ lucrurile
nu sunt niciodat\ doar ceea ce ve-
dem mai `ntâi, sunt mult mai com-
plicate, iar pentru buna lor `n]ele -
gere trebuie privite mai `n adân -
cime.

Vlad Cepoi, un regizor
care [tie s\ abordeze 
un text dramatic

Tân\rul regizor Vlad Cepoi a avut
curajul de-a aborda Jocuri ̀ n curtea
din spate `n ciuda precedentului
antologic al lui Bobi Pricop. Admi-
rator declarat al textelor cu tema -
tic\ actual\, Vlad Cepoi a debutat
cu Sectorul S, la Teatrul „Lucea -
f\rul“, primul spectacol de teatru
de club din conservatorul ora[ mol-
dav, a lucrat la Teatrul de Comedie,
`n cadrul programului Comedia
]ine la tineri, Dactilograful de Mur-
ray Schisgall, din distribu]ia c\ru-
ia actri]a Ioana Barbu a ob]inut la
Gala Tân\rului Actor de la Manga-
lia, pe atunci, Premiul „Sic\ Ale-
xandrescu“. La Teatrul „Mihai
Eminescu“ Boto[ani, unde are con-
tract de munc\, a mers ̀ ntotdeauna
cu  propuneri `ndr\zne]e care au
`mbog\]it afi[ul institu]iei, dez-
mor]ind trupa [i care i-au atras ca-
tegorii de public tinere: Fluturii de
Leonard Gershe, Tom [i Jerry de
Rick Cleveland. Vlad Cepoi a lucrat
[i la Teatrul Na]ional Ia[i, unde a
`nscenat Pove[ti de familie de Bilja-

na Srbljanovic. Prin fiecare dintre
acestea pe care le-am v\zut eu, c\ci
lista sa de activitate e mai ampl\, a
demonstrat c\ [tie cum s\ abordeze
un text dramatic, s\-l pu n\ `n cea
mai bun\ lumin\ regizoral\ [i s\ lu-
creze cu actorii `n folosul lor, al
spectacolului [i al publicului. 

Cu Jocuri `n curtea din spate a
ajuns pe scena Casei de Cultur\ a
Tineretului din Boto[ani, unde tea-
trul din localitate urmeaz\ s\ se
mute temporar pân\ când lucr\rile
de reparare a cl\dirii se vor `nche-
ia. Sper\m, cât mai repede, dar,
deh, vorbim de România, unde

abia dac\ [tii când `ncepe [anti-
erul, darmite când se `ncheie! Prin
natura textului, regizorul a optat
pentru varianta cu publicul pe
scen\, cât mai aproape de spa]iul
de joc, pentru c\ povestea e extras\
din via]a spectatorilor, din curtea
din spatele blocului, iar menirea ei
artistic\ este s\ pun\ `n dezbatere
implicit\ un subiect de o actualita-
te peren\: rela]iile sentimental-
sexuale la vârsta fragil\ a adoles-
cen]ei. Cu o voit\ economie a mij-
loacelor scenografice, care, paradoxal,
nu s\r\cesc, ci concentreaz\ aten -
]ia general\ asupra faptelor, spec-
tacolul se focalizeaz\ pe situa ]iile
dramatice, pe st\rile [i evo lu]ia
personajelor, pe parcursul impre-
vizibil al evenimentelor. ~n lucra-
rea Ednei Mazya sunt patru b\ie]i,
aici r\mân doar trei, probabil din
considerente de potrivire pe rol,
dar renun]area la unul dintre ado-
lescen]i nu afecteaz\ reprezenta]ia.
Actorii sunt condu[i de Vlad Cepoi
cu mân\ sigur\, care, pentru a adu-
ce [i mai aproape piesa [i arta tea-
tral\ de privitori, contextualizeaz\
epicul, relocându-l la Boto [ani [i fo-
losind prenumele interpre]ilor pen -
tru personajele `ntruchipate. Sunt
interven]ii regizorale eficiente es-
tetic, pentru c\ rostul directorului
de scen\ e nu s\ se pun\ pe sine `n
eviden]\, ci elementele care fac tea-
trul [i s\ se preocupe de leg\tura

aceea nev\zut\, esen]ial\ dintre
arti[ti [i public. Iar lucrurile aces-
tea `i reu[esc perfect lui Vlad Ce-
poi. La fel ca semantizarea unor
scene, care astfel cap\t\ valoare
metaforic\ prin câte un element de
decor ori de recuzit\ – leag\nul din
mijlocul perimetrului de joc e semn
al candorii infantile; juc\riile care
cad din ghiozdan `n momentul
agre siunii sugereaz\ pierderea in-
genuit\]ii; gratiile elastice `n spate-
le c\rora se afl\ adolescenta la final
induc ideea c\ ̀ nchisoarea nu e sin-
gurul mod de `ncarcerare, c\ mai
sunt [i alte feluri de „deten]ie“.  

Pozi]ionarea actorilor `n scen\,
folosirea spa]iului nu ca simplu
loc, ci ca areal cu putere de sugestie
atunci când e utilizat inteligent
sunt alte atuuri ale premierei de la
Teatrul din Boto[ani. ~n egal\ m\ -
sur\, presta]ia actorilor Anca Pascu,
Vlad Wolf, Alexandru Dobinciuc [i
Petru] Butuman, to]i absolven]i ai
Universit\]ii de Arte „George
Enescu“ Ia[i. Distribu]ia portreti-
zeaz\ adecvat, puternic, convin -
g\tor ga[ca de pu[ti care `nva]\
prin exersare c\ via]a nu e un joc
chiar atât de simplu, iar manipula-
rea e foarte periculoas\. Ora de
spectacol pe care echipa o creeaz\
se `ncheie cu un nod `n stomacuri-
le tuturor, indiferent de vârst\.
Teatrul [i-a atins scopul.

Pove[ti cu adolescen]i
Edna Mazya a ajuns `n România prin colec]ia de dramaturgie contemporan\ 
a Funda]iei „Camil Petrescu“, supliment al revistei „Teatrul Azi“, care a editat
Dramaturgi israelieni de azi, reunind texte de Hanoch Levin, Joshua Sobol, 
Edna Mazya, Hanna Azoulay-Hasfari [i Savyon Liebrecht. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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INTERVIU CU SCRIITOAREA GABRIELA ADAME{TEANU

„Dac\ nu scriu mult\
vreme, m\ simt prost“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Cum te sim]i `n România anu-
lui 2014?

Ar trebui s\ spun ce spune toat\
lumea, la `ntâmplare: nu mai pot,
nu mai suport s\ m\ uit la ei. ~n ge-
neral e o focalizare pe dezam\girea
politic\. Dintr-un punct de vedere
personal [i egoist, eu ar trebui s\
spun c\ m\ simt bine, de[i nu pot
s\ neg ceea ce vedem cu to]ii. Dar
m\ simt bine c\ am terminat o car-
te, e var\ [i vara `mi place `ntot-
deauna, mai am câteva proiecte...
Sunt [i curioas\ dac\ o s\ ias\ ceva
din `ncurc\tura asta electoral\ ca-
re arat\ incredibil. Mi-a r\mas un
fel de curiozitate fa]\ de scena poli-
tic\. Cum nu mai sunt implicat\ [i
nici nu-mi mai fac speran]e, pentru
mine e un spectacol.

Dar e bine s\ fii scriitor profe-
sionist...

E foarte bine. La o lun\ dup\ ce
m-am dezmeticit, dup\ ce nu mai
f\ceam „22“, am avut deodat\ sen-
za]ia libert\]ii. Era tot var\, tot iulie
[i am avut senza]ia c\ am dat din
spate un rucsac foarte greu, a fost o
senza]ie fizic\ pentru c\ erau foarte
multe lucruri grele, mai ales `n ulti-
mii ani `ncepuse o chestie urât\, cu
atacuri de pres\, cu procese, ceva ce
nu ar\ta deloc bine. ~n permanen]\,
a fost [i problema banilor, a difu -
z\rii, a angaj\rii, a form\rii oameni-
lor. F\r\ ̀ ndoial\, a fost interesant [i
cred c\ [i foarte util pentru mine, ca
om `n primul rând, ca s\ `n]eleg `n
ce ]ar\ sunt [i cum m\ simt aici. Am
putut vedea un pic mai mult decât
vede un scriitor care se a[az\ `n fie-
care diminea]\ s\ scrie dou\ pagini.
~ntrebarea care mi s-a tot pus a fost:
nu-]i pare r\u c\ ai pierdut anii ace-
ia? Nu au fost deloc ani pierdu]i,
dimpotriv\, au fost ani foarte intere-
san]i. Dar a fost greu.

M\ tot gândesc la cartea ta re-
cent\, Anii romantici, [i nu sunt
convins\ c\ [tiu unde s-o pla -
sez, cum s-o etichetez. Are ne -
voie de o etichet\?

Pentru mine, nu a fost o carte
important\, acesta a fost sentimen-
tul cât timp am lucrat-o. Cartea as-
ta e ciudat\. Ca s\ `]i fac o confesiu-
ne, eu ̀ ncepusem un roman de fapt,
o continuare la Provizorat, am [i
publicat ni[te fragmente, aveam
vreo 50-60 de pagini, romanul era
destul de clar, de[i destul de nebu-
los `n mintea mea. ~naintam foarte
greu `n el pentru c\ din când `n
când m\ `ntorceam la aceast\ car-
te, care era un proiect mai vechi,
l\sat a[a... Mi-am dat seama c\
aveam ni[te fragmente memorialis-
tice [i c\, mai ales, aveam nucleul
unei c\r]i. Dar nu e acela[i lucru cu
o carte de proz\. Scrierea unui ase-
menea tip de carte, par]ial memo-
rialistic\, nu presupune aceea[i
concentrare ca o carte de proz\, e
ca [i cum ai lucra pe un alt nivel
mental. E ca diferen]a dintre arti-
colul de pres\, chiar cronica lite-
rar\, [i pagina de literatur\, poezie
sau proz\, e ca [i cum s-ar lucra
`ntr-un alt etaj al min]ii sau cu o
alt\ implicare interioar\. A[a este
cu cartea asta, `ntr-un fel era mult
mai u[oar\. Mai u[oar\ dup\ ce am
g\sit tonul. S-a `ntâmplat c\ i-am
g\sit tonul atunci, dup\ ce am scris
acel text ini]ial, apoi reu[eam s\ in-
tru `n el destul de u[or [i s\ fac cele
dou\ pagini lini[tit\, ceea ce la pro -
z\ nu se `ntâmpl\ niciodat\. 

~n timp ce citesc ̀ mi spun: aveai
nevoie de aceast\ carte, este
versiunea ta asupra istoriei.
Apoi am dat peste un interviu
mai vechi `n care spu neai c\
lucrezi la o carte pentru a-]i
prezenta varianta ta de mar-
tor. ~mi vin `n minte experien -
]ele comune cu Mir cea C\rt\ -
rescu `n ’90, al IOWA, sau `n

programul Les Belles Etran -
gères din 2007.

Mircea mi-e foarte drag [i m-a de -
ranjat c\ exist\ [i aceast\ lectur\, a
celor care abia a[teapt\ ca scriito-
rii s\ se-n]epe unii pe al]ii [i s\-[i
spun\ r\ut\]i. De altfel, pân\ s\
apuc eu s\ citesc cartea lui, Fru-
moasele str\ine, am aflat la telefon
tot ce scrie despre mine acolo. Nu
am vrut neap\rat s\-i dau replica [i
nici s\ r\spund la provocarea pe
care a deschis-o el când eram `n

IOWA [i mi-a spus s\ scriem
`mpreun\ o carte despre America.
Din punctul meu de vedere, nucleul
p\r]ii cu America din carte a fost
interviul cu Ioan Petru Culianu.
Culianu a devenit personaj legen-
dar [i mi-am dat seama c\ eu chiar
aveam o m\rturie, nu mai exist\
un alt interviu cu el atât de apro-
piat de moartea lui. Cândva, nu
mai ]in minte exact când, poate `n
2010, acest interviu (pe care Gabrie-
la Adame[teanu l-a f\cut cu Ioan
Petru Culianu `n 1990, singurul de

dup\ revolu]ie – n.red.) a fost trans-
mis la radio, dup\ caseta mea
p\strat\ cu vocea lui. Dar deja [i de
atunci au mai trecut ni[te ani. Ini -
]ial, am vrut s\ pun interviul `ntr-o
anex\, apoi m-am gândit c\ `ntr-o
anex\ se cite[te, nu se cite[te, a[a
c\ l-am analizat pe teme [i am `n -
cercat s\-l pun `n carte. Aici calita-
tea mea de martor este indiscuta-
bil\. Interviul este foarte bogat [i
este a[a pentru c\ eu eram foarte
nepreg\tit\ ca jurnalist\, a[a cum
explic [i `n carte. 

Când, `n anul IV, la Litere, Eugen Negrici a
`ntrebat cine a citit Diminea]\ pierdut\, am
fost foarte mândr\ c\ din tot amfiteatrul
doar eu citisem acest roman. Judecând cu
mintea de acum, a[ spune c\ nu trebuia s\ m\
bucur proste[te, ci mai degrab\ s\ reflectez
la soarta literaturii contemporane ajuns\ `n
mâinile tinerilor litera]i. Dar, cum acum [tiu
[i eu bine, la 20 de ani nu prea reflectezi. ~n

fine, poate a fost o promo]ie nu tocmai
reu[it\ [i acum lucrurile stau altfel. Pentru
mine Anii romantici au reprezentat o mare
surpriz\ [i `nc\ m\ minunez: dup\ ce timp de
aproape doi ani am citit numai teorie, când `n
sfâr[it aveam un teanc de pove[ti `n fa]\ [i `n
a[teptare, cu ner\bdarea de a citi pe
ner\suflate ni[te „c\r]i de vacan]\“, pe mine
m-a prins atât de tare aceast\ carte pe care

am `nceput-o `ntr-o doar\ `ncât acum, când
mai am vreo 50 de pagini pân\ la final, `mi
pare r\u c\ se termin\. {i nu are nici poveste,
nu e nici fic]iune, ba mai mult, este, par]ial,
despre o perioad\ care nu credeam s\ m\
intereseze, adic\ `nceputul anilor ’90, [i
despre intelectualitatea de dreapta fa]\ de
care am sim]it dintotdeauna o ruptur\
insurmontabil\. 
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Probabil nu era singurul lucru
sau cel mai interesant lucru din
America, dar eu `ns\mi nu eram
preg\tit\ pentru America [i inevi-
tabil trebuia s\ ajung la via]a
noastr\ de la IOWA, a[a c\ am luat
[i am completat cu versiunea mea
ce spusese Mircea. De fapt, am
scurtat foarte mult partea cu Ame-
rica, obosisem [i trebuia s\ ajung
`n partea a doua a c\r]ii. Am scur-
tat foarte mult ce s-a petrecut `n
New York [i `n Washington, mai
erau ni[te lucruri de spus [i nu 
le-am spus [i nici nu cred c\ o le
mai spun, pentru c\ nu po]i s\ spui
tot. Tipul acesta de carte oricum se-
lecteaz\ [i par]ializeaz\ ceva din
via]a ta. Trebuie privit\ cu relati-
vism, dac\ ai sta s\ poveste[ti tot ce
se ̀ ntâmpl\, tot ce spun ceilal]i... Pe
de o parte, memoria noastr\ pier-
de, de cealalt\ parte amintirile pot
deveni ceva enorm [i nu ai mai pu-
tea face nimic din cauza lor. 

Se suprapune ie[irea din pre s\
cu sfâr[itul anilor romantici?

Spre sfâr[itul c\r]ii eu am expli-
cat, dar probabil nu a fost suficient
de clar. Chiar mi-a spus cineva: ai
introdus ̀ n anii romantici [i perioa-
da de dezghe] din timpul comu nis -
mului. Iar eu spun nu, nici gând, e o
suprainterpretare, fiecare cititor ci-
te[te o alt\ carte. Pentru mine, anii
romantici sunt ni[te ani violen]i:
’90-’91. S-ar putea s\ nu-i tr\ie[ti ni-
ciodat\, po]i s\ ai o via]\ absolut
normal\, nu e obligatoriu s\ tr\ie[ti
anii romantici. Dac\ nu s-ar fi `n -
tâmplat acea ie[ire ̀ n decembrie ’89,
care a marcat mult\ lume [i care le-a
dat multora un sentiment de dato-
rie, acum nu s-ar fi putut jena de
acel sentiment sau nu ar putea s\-[i
spun\ „uite unde am ajuns fa]\ de ce
era atunci“. Iar \sta este un lucru ca-
re nu ar trebui nici uitat, nici negat.
Oricât de deza m\ gitoare sunt lucru-
rile acum, f\r\ `ndoial\ sunt [i mul-
te lucruri bune pe care nu le-am fi
avut ast\zi f\r\ acele momente.
Anii romantici se ̀ ncheie când intri
`ntr-un proiect foarte clar. Fie c\ e o
via]\ personal\ fixat\, fie c\ e un job
care te solicit\. Pentru mine, mo-
mentul când am preluat revista
„22“, `n septembrie 1991, `n ciuda
naivit\ ]ilor [i iluziilor pe care le p\s -
trasem, a `n semnat [i c\ trebuie s\
fiu cu picioarele pe p\mânt.

Ai avut fantasma schimb\rii
lumii?

Ei, da! Am avut-o ̀ n ’90. Nu eram
departe de marxism, care spunea
c\ pân\ acum filozofii au explicat
lumea, acum trebuie s-o schim -
b\m. Nu m-am gândit niciodat\ c\
oamenii se schimb\, dar, ca s\
spun drept, ceea ce am dorit s-a
`ndeplinit. C\ arat\ a[a cum arat\,
asta e altceva. Am avut mai de-
grab\ o imagine geo-politic\ `n
minte pentru c\ România anilor ’90
era o Românie... poate nu gre[esc

dac\ spun c\ situa]ia Ucrainei de
acum, situa]ia Moldovei, dar nu de
acum când au semnat acordurile
cu UE, ci cea de acum câteva luni,
când pluteau `ntr-un stadiu inter-
mediar, `ntre dou\ blocuri, aceast\
situa]ie a fost, din punctul meu de
vedere, [i cea a României `n ’90. 
Mi-a devenit clar la un moment dat,
prin ianuarie-februarie 1990, c\ Ro-
mânia nu instrase la pachet cu cele-
lalte ]\ri `n discu]ii pentru UE [i
am avut, nu numai eu, o nelini[te
c\ ceea ce va urma ne va duce `na-
poi. Ca [i cum sc\pasem de comu-
nism, dar de fapt nu mergeam
`nspre ceea ce eu credeam c\ este
foarte bine pentru România. Amin-
teai mai devreme de migra]ia din
’90-’91, aceea a fost o foarte mare
migra]ie [i, din nenorocire, o mi-
gra]iune a tinerilor. Romantici,
majoritatea. De la unul dintre ei,
care avea 20 de ani atunci, am [i
luat titlul c\r]ii [i acel tân\r nu mai
are acum nici un prieten `n ]ar\,
poate doar unul, restul sunt `n
Fran]a, Anglia. S-a plecat mai ales
dup\ mineriada din iunie ’90 [i s-a
plecat justificat. Aveau de ce se te-
me [i aveau de ce s\ nu aib\ `ncre-
dere. Au urmat ni[te ani lungi [i
grei, poate `n timp vor putea fi
v\zu]i altfel. Ne uit\m la anii de
tranzi]ie ca la o perioad\ compact\.
Nu este, `ntotdeauna se segmen-
teaz\, iar acela a fost un moment de
rupere care a adus o pierdere foar-
te mare pentru România. De obicei
se vorbe[te despre timpul pierdut,
de [ansele pierdute, de legile care
nu au intrat, de propriet\]ile de stat
devalizate, dar foarte rar despre
faptul c\, `n afara emigra]iei din
timpul comunismului, a fost emi-
gra]ia anilor romantici, care a `n -
semnat plecarea unor tineri. Sigur,
poate tot ar fi plecat, dar vreau s\
spun c\ ei nu plecau cu [ansele ti-
nerilor de azi. Cei de ast\zi `[i
caut\ burse, scriu la universit\]i,
[tiu unde pleac\, tinerii de atunci
plecau ilegal, plecau foarte rar cu
burse, plecau ca emigran]i politici,
dar nu o duceau foarte u[or.    

Un volum de interviuri pe
care l-ai publicat mai demult
se intituleaz\ Obsesia poli ti -
cii. Mai reprezint\ politica o
obsesie?  

Din p\cate, nu am sc\pat de ob-
sesia politicii.

Din p\cate?

Din p\cate, pentru c\, s\ zicem,
e o pierdere de vreme [i, `n acela[i
timp, risc\ s\-mi intre prea mult `n
literatur\, ar trebui poate s\ iau o
distan]\ mai mare fa]\ de ea. Toto-
dat\, sunt con[tient\ c\ ea ofer\
ni[te date tabloului realit\]ii. Acum
a[ numi asta mai degrab\ viciul po-
liticii pentru c\ m\ intereseaz\ s\
privesc [i s\ urm\resc ce se `ntâm -
pl\ sau s\-mi fac propriile mele
prognoze. Poate exist\ [i un interes

pur uman `n aceast\ poveste poli-
tic\, la urma urmei tr\im `ntr-o
epoc\ atât de interesant\. Dac\ nu
a[ fi apucat atâ]ia ani `n comunism
[i sub Ceau[escu, când nu se `n -
tâmpla nimic, când totul stagna
poate c\ nu a[ avea viciul acesta
atât de marcat. Mi se pare intere-
sant c\ lumea se mi[c\, mi se pare
interesant s\ v\d destinele oameni-
lor cum urc\ [i coboar\, chiar [i de
la distan]\. Viciul acesta mi-a
r\mas [i nu e legat de România.
Dac\ merg s\ stau o s\pt\mân\-
dou\-o lun\ `n alt\ ]ar\, `ncep s\ ci-
tesc ziarele, s\ m\ uit la emisiuni,
s\ urm\resc ce se `ntâmpl\ [i acolo
`n spa]iul politic. ~mi amintesc c\
`n ’92 sau ’93 am avut o vizit\ de do-
cumentare, de 12 zile, `mpreun\ cu
Ilie {erb\nescu, `n Japonia. }in
minte c\ citeam, a[a cum puteam,
jurnalul `n englez\ care venea `n
fiecare diminea]\ sub u[\, un jur-
nal f\cut evident pentru un str\in,
dar `ncepusem s\ urm\resc [i lup-
tele politice de la televizor, pân\ [i
`n Japonia m\ interesa. 

Dar dac\ dup\ am pune vir-
gul\ [i am face o enumerare:
obsesia politicii, a trecutului,
a istoriei... mai sunt acestea
teme obsedante pentru litera -
tura Gabrielei Adame[teanu?

Sper c\ am terminat cu comu-
nismul. Sper c\, `n afar\ de câteva
flashback-uri din anii târzii, am
`ncheiat perioada comunist\. Inter-
belicul m-a fascinat `ntotdeauna.
Acum chiar, nu neap\rat legat de
romanul la care lucrez, `n care am
doar câteva capitole, nici m\car ca-
pitole `ntregi plasate `n interbelic,
recitesc romanele lui Mircea Elia-
de. Recitesc, vorba vine, cred c\ nu
le-am citit niciodat\, Huliganii sau
~ntoarcerea `n rai. {i sunt uimit\
de violen]a ostilit\]ii genera]ionis-
te din interbelic. {tiam c\ exista o
fraz\ foarte des citat\ a lui Cioran,
ceva `n care spunea c\ [i-ar dori 
s\-i omoare pe b\trâni, dar acum
citeam `n ~ntoarcerea `n rai ni[te
diatribe atât de violente contra ce-
lor mai `n vârst\, asimila]i [i cu
ateii [i cu masonii [i, `n acela[i
timp, e acolo [i o anumit\ simpatie
fa]\ de comuni[ti. Tabloul e foarte
diferit de cel pe care `l aveam, cu
Mircea Eliade, b\trânul savant...

...cu pip\.

Cu pip\ [i blânde]e [i generos. E
[i un tineret etern, dar [i unul din
care, po]i ̀ n]elege, au ie[it toate tul-
bur\rile anilor ’30. Dar cel mai mult
m\ intereseaz\ modul gre[it `n ca-
re am perceput noi interbelicul.
}in minte c\ la un moment dat am
avut [i eu revela]ia asta prin ’90 [i
am scris `n „22“ c\ eu m-am `n[elat
asupra anilor interbelici pentru c\
p\rin]ii mei povesteau numai lu-
cruri bune despre tinere]ea lor, to-
tul era roz. Am `nceput `ns\ s\ ci-
tesc [i am v\zut c\ `n zece ani au

omorât trei prim-mini[tri [i cada-
vrele erau l\sate pe strad\, deci s-au
`ntâmplat ni[te lucruri foarte vio-
lente. Am scris c\ de fapt erau ni[te
ani violen]i [i nu pot s\-]i spun câte
scrisori am primit atunci la re -
dac]ie, ale unor oameni de vârsta
mea sau mai tineri, dar to]i cres-
cu]i `n comunism [i care acum
erau revolta]i de lipsa mea de
obiectivitate fa]\ de anii aceia. A
fost mult\ idealizare.

Dar [i acum interbelicul con-
tinu\ s\ fie idealizat, exist\
acest miracol al interbelicului.

Da. Ar fi bine s\ mai citeasc\ cei
care `l idealizeaz\, chiar aceste ro-
mane sunt scrise cu mult\ `nver -
[unare. Po]i s\ `n]elegi furia unor
tineri care se treziser\ f\r\ slujbe
`ntr-o perioad\ cu, probabil, la fel
de mult\ corup]ie ca [i acum [i cu
pres\ liber\ care povestea despre
lucrurile astea. Referitor la gene-
ra]ii, mie `mi pl\ceau foarte mult
oamenii `n vârst\, mai mult decât
p\rin]ii, bunicii, nu pot spune bu-
nicii mei, c\ eu nu am avut bunici,
muriser\ deja. ~mi pl\ceau foarte
mult [i pentru pove[tile cu care ve-
neau, dar [i pentru c\ erau oamenii
care tr\iser\ [i `n libertate. Fuse-
ser\ ani buni [i ani r\i, dar exista o
alt\ pre]uire fa]\ de omul vârstnic,
nu fa]\ de omul matur, care era de-
ja strivit, conformizat, care tr\ise
anii ’50 [i era ap\sat. Ulterior, `nce-
pând cu anii revolu]iei, tinerii au
`nceput s\-[i acuze p\rin]ii, c\ au
min]it, a fost o devalorizare clar\ a
p\rin]ilor odat\ cu statutul lor so-
cial [i cu s\r\cirea lor brusc\, fap-
tul c\ `nv\]aser\ [i aveau diplome
nu le mai folosea la nimic, pentru
c\ nu aveam bani, deci a fost o re a -
[ezare a rela]iei, dar tot pe o tensiu-
ne `ntre genera]ii. Nu [tiu de fapt
dac\ poate exista o rela]ie ideal\
pentru c\ [i Occidentul, modelul
meu, arat\ o `ndep\rtare mare `n -
tre p\rin]i [i copii [i este o mare
agita]ie `n rândul psihologilor pe
tema asta.    

Vorbeai despre romanul la
care lucrezi. Despre ce scrii?

Din punctul meu de vedere, e
imprudent s\ vorbe[ti despre o car-
te la care lucrezi. Exist\ câteva
flash back-uri `n comunism [i câte-
va `n interbelic, `n rest personajele
mele ar trebui s\ fie ̀ ntr-o Românie
intrat\ `n Uniunea European\,
deci `ntr-o Românie recent\ [i aici
trebuie s\ v\d cum m\ descurc.
Pl\ nuiam s\ intre [i decembrie ’89,
dar nu [tiu dac\ nu cumva l\b\r]ez
prea mult cartea [i s\ nu fiu ne-
voit\ s\ o restrâng. 

Cum scrii?

Scriu la computer.

Direct? F\r\ noti]e?

Cu noti]e. Dar nu am ̀ ntotdeauna.

Am un proces de lucru foarte ne-
economic, pentru c\ citesc foarte
mult ce am scris `nainte [i a[a
pierd timpul. Dar iau acel fragment
[i când `l recitesc el cap\t\ mai
mult\ concrete]e, apoi `l las. Se
umfl\ ca juc\riile pe care le pui `n
ap\ [i cresc. A[a e [i textul meu. Or-
bec\i prin text pentru c\ [tiu foarte
vag ce am de f\cut. Uneori `ncerc
s\ m\ disciplinez [i povestesc, `mi
fac un fel de sinopsis, dar de obicei
nu m\ mai uit pe el, am g\sit c\
aveam un sinopsis [i la romanul
acesta. Mai nou, fac [i liste de per-
sonaje. M-am `nv\]at minte abia la
Provizorat, e jenant ca asta s\ se
`ntâmple la a patra carte, c\ e bine
s\ nu dai drumul la foarte multe
personaje de la `nceput. Eu cred c\
orice cititor de proz\ pierde 25%
din informa]ia pe care i-o dai. La
poezie se construie[te ceva mental,
deci nu mai conteaz\, dar la proz\
se pierde informa]ie, care ar ap\ -
rea poate la relectur\, dar cine mai
st\ s\ reciteasc\? Dac\ introduci
multe personaje de la `nceput, se
confund\.

Scrii zilnic?

Nu, niciodat\ nu am scris zilnic.
Acum a[ putea s\ fac asta, acum, de
când nu mai fac nici „Bucure[tiul
cultural“, deci de câteva luni. Pân\
atunci tot timpul mai g\seam ceva
de f\cut. E foarte bine s\ scrii zil-
nic, dar e [i plictisitor.

Fugi de scris?

Nu. Dac\ nu scriu mult\ vreme,
m\ simt prost. Nu [tiu dac\ m\
simt prost pentru c\ mi-a intrat `n
cap c\ trebuie s\ scriu [i m\ simt
vinovat\ c\ nu o fac, dar dup\ ce
am scris am o stare foarte pl\cut\.
{i `n general `mi place foarte mult
s\ scriu proz\. Dac\ trebuie s\
scriu altceva, scriu cu noduri. ~i
`n]eleg pe cei care scriu f\r\ pl\ce-
re, dar cred c\ asta `nseamn\ c\ nu
au voca]ie. Pentru c\ scrisul e o
imen s\ pl\cere.

Ai scris vreodat\ poezie?

Nu. 

Nici dramaturgie?

Nu.

}i s-a cerut s\ dramatizezi Di -
minea]\ pierdut\?

Nu, C\t\lina a zis c\ o face ea [i
ea a [i f\cut-o. 

Cu ce `ncepi?

~ncep cu un fragment `n care mi
se pare c\ am prins tonul c\r]ii. 

Deci vocea.

Da. Vocea naratorului. ~n gene-
ral, am o voce pe care o aud. Deci
am [i eu un sunet. Am [i spus-o, a[a
se `ncepe, o carte se `ncepe cu un
sunet.
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ANDREI OI{TEANU DESPRE VOLUMUL NARCOTICE ~N CULTURA ROMÂN|:

„Mi-a fost fric\ de un
succes facil al c\r]ii“

Andrei Oi[teanu:
„Criticilor mei“

Este vorba de o edi]ie (cvasi)final\
a c\r]ii [i s-ar cuveni câteva con-
cluzii (cvasi)finale. M-a[ referi la
repro[urile sau la rezervele care au
fost formulate (sau sugerate) la
adresa c\r]ii mele. Una dintre re-
zerve a fost c\ lucrarea ar putea fi
considerat\ prea eterogen\; c\ plec
din Antichitate, prin Evul Mediu,
prin perioada fanariot\, prin cultu-
ra tradi]ional\ româneasc\, pentru
a ajunge la epoca modern\ [i cea
contemporan\. Cumva „de la Hero-
dot la hip-hop-eri“. Astfel de abor -
d\ri, „de la origini pân\-n prezent“,
nu se mai practic\ azi `n lume. E o
carte cumva de secol XIX. A trebuit
totu[i s\ fac o astfel de cercetare
pentru c\ subiectul, fiind tabu, nu a
fost precedat de nici o alt\ lucrare.
A fost ca o c\l\torie prin p\dure,
f\r\ hart\ [i busol\. N-a fost u[or,
mai ales pe un astfel de subiect.
Po]i s\ te r\t\ce[ti, po]i s\ evaluezi
gre[it, po]i s\ derapezi. ~n Fran]a,
Germania, Anglia, Statele Unite
etc. sunt rafturi `ntregi de c\r]i pe
aceast\ tem\. Ast\zi se mai scriu
c\r]i despre narcotice, dar hiper-
specializate, despre o anumit\ peri -
oad\, un anumit scriitor etc. Pentru
spa]iul românesc am fost nevoit s\
tratez fenomenul `n totalitatea lui. 

Am luat ̀ n considerare riscul de
a bascula subiectul de la tabuizare
la tabloidizare. Mi-a fost fric\ de
un succes facil al c\r]ii. Se putea
scrie foarte bine o carte `n benefi-
ciul revistelor tabloide. {tacheta
ridicat\ de abordarea antropologi-
co-cultural\ a mic[orat num\rul
de cititori, dar a m\rit (sper) statu-
tul c\r]ii.

Mi s-a repro[at apoi c\ tratez [i
substan]e precum tutunul, cafeaua
sau alcoolul `n aceast\ carte. ~n
sensul larg al cuvântului, narcotic
e orice substan]\ psihotrop\, care

produce modific\ri psihomentale
(altered states of mind). ~n orice
tratat de toxicomanie sunt prezen-
te tutunul, cafeaua [i alcoolul [i
faptul c\ ele sunt ast\zi legale nu le
face mai pu]in droguri. 

Mi s-a repro[at faptul c\ nu to]i
scriitorii de care vorbesc `n carte
au fost narcomani. Dar titlul c\r]ii
nu este Narcomani `n cultura ro-
mân\. Dac\ un scriitor a fost inte-
resat de narcotice, dac\ personaje-
le imaginate de el luau narcotice,
atunci scriitorul respectiv a fost in-
teresant pentru mine. Am o tipolo-
gie destul de larg\ de c\rturari, de
la savan]i care au studiat folosirea
remediilor narcotice `n Orient (Mi-
lescu Sp\tarul, Cantemir, Honig-
berger, Mircea Eliade), pân\ la cei
care s-au sinucis folosind opiacee
(Daniil Scavinschi, Alexandru Odo -
 bescu), la scriitori care au folosit
substan]e narcotice din ra]iuni me-
dicale (Eminescu), pân\ la cei care
le-au utilizat `n c\utarea „paradi-
surilor artificiale“ (Macedonski),
sau cei care au `ncercat s\-[i biciu-
iasc\ inspira]ia [i „glanda creati-
vit\]ii“ (Ion Barbu, Tristan Tzara).
Dar [i scriitorii care imaginau per-
sonaje ce foloseau stupefiante, pâ -
n\ la cei care au `ncercat s\-[i de -
scrie experien]ele lor narcotico-
existen]iale (Andrei Codrescu, Dra -
go[ Bucurenci, Marius Chivu). 

Nu sunt `n carte doar scriitori
români, mi s-a spus. Am fost obli-
gat s\ abordez fenomenul compara-
tiv, s\ ]es cumva harta României
de harta universal\, [i pentru asta,
la fiecare palier, `n Antichitate, `n
Evul Mediu sau `n epoca modern\,
a trebuit s\ v\d modul ̀ n care ̀ n ju-
rul nostru sau `n lume, `n acela[i
timp, a fost perceput fenomenul
respectiv. Este un mod de abordare
clasic\: s\ faci o t\ietur\ pe vertica-
la timpului, dar s\ faci mereu [i o
analiz\ pe orizontala spa]iului. 

Abuz de biografism. Biografis-
mul nu e ceva r\u ̀ n istoria culturii,

abuzul de biografism da, adic\
atunci când `ncerci ca fiecare deta-
liu biografic al unui scriitor s\-l ra-
cordezi la un vers sau la un perso-
naj de carte. Dar uzul de substan]e
psihotrope nu este un simplu deta-
liu biografic. Stupefiantele modi-
fic\ starea neuropsihic\ a c\rtura-
rilor [i, `n felul acesta, marcheaz\
`n mod substan]ial via]a [i opera
scriitorilor respectivi. 

S-a spus c\ am avut o abordare
amoral\. Nu imoral\. ~n bun\ m\ -
sur\ perspectiva moral\ lipse[te.
Mi-am propus acest lucru. N-am
vrut s\ incriminez, dar nici s\ dez -
incriminez consumul de narcotice.
Totu[i n-am putut s\ evit complet
aspectul moral al problemei, pen-
tru c\ – vorbind din perspectiva is-
toriei mentalit\]ilor – eticul a con-
tat. Morala `ns\[i s-a modificat de-
a lungul secolelor [i acest fenomen
trebuia observat. De asemenea,
important este aspectul juridic [i
cel religios. Nu toate sistemele reli-
gioase sunt `mpotriva drogurilor.
{amanismul, de pild\, este de ne-
imaginat f\r\ intoxicarea cu nar-
cotice. 

~n fine, probabil c\ elementul cel
mai puternic care se citea `n spate-
le unor comentarii la carte a fost
„iconoclasmul“. Avem dreptul s\
fisur\m ni[te stâlpi ai „templului
culturii române“? ~n cadrul unui
interviu am fost `ntrebat direct:
„Era nevoie de o astfel de carte?“.
Am r\spuns: „E ca [i cum m-a]i `n -
treba dac\ e nevoie de adev\r `n
cultura român\“. ~n plus, un stâlp,
dac\ nu `l zgâl]âi pu]in, nu po]i ve-
dea dac\ e un stâlp de rezisten]\
sau e o butaforie. Acela[i tip de
`ntreb\ri le-am sim]it [i când s-a
discutat despre cartea mea privind
imaginea evreului `n cultura ro-
mân\. Faptul c\ Vasile Alecsandri
a scris texte antisemite [i c\ Ion
Barbu a prizat cocain\ reprezint\
fapte istorice, nu opinii. Dac\ ple -
c\m de la aceste adev\ruri, nu

`nseamn\ c\ fisur\m stâlpii de re-
zisten]\ ai „templului culturii ro-
mâne“, cu sau f\r\ ghilimele. To-
tu[i, per total, modul `n care socie-
tatea româneasc\ a asimilat cartea
mea de spre narcotice arat\ o matu-
rizare a societ\]ii române[ti, fapt
pe care `l salut cu c\ldur\. 

Cosmin Ciotlo[:
„~n momentul `n care am

v\zut c\ o asemenea
carte a ap\rut, am tr\it

un [oc [i-o frenezie“ 

Spuneam c\ nu voi vorbi neap\rat
despre o por]iune sau alta din
aceast\ carte, ci despre efectele pe
care acest volum le-a avut, pentru
c\, iat\, nu f\cusem calculul, aveam

impresia c\ n-a trecut foarte mult
de atunci, [i totu[i s-au scurs patru
ani de la prima edi]ie [i mai mult
de patru ani de când m-am inter-
sectat eu prima oar\ cu ceea ce ur-
ma s\ devin\ aceast\ carte. {i m\
refer aici la acea serie de articole pe
care domnul Andrei Oi[teanu le-a
publicat `n revista „22“ [i pe care le
citeam cu frenezie la Biblioteca
Universitar\ gândindu-m\ c\ ele
nu sunt altceva decât ni[te articole.
Nu mai [tiu, ori nu mi-a s\rit mie
`n ochi, ori nu era acolo nici o pre-
cizare conform c\reia acestea vor
face parte dintr-un volum ulterior.
Mi se p\rea pur [i simplu intere-
sant la vremea aia, fascinant, c\ `n
publicistica româneasc\ cineva `[i
asum\ genul acesta de relectur\, te-
matizat\ desigur, dar o relectur\
`ntotdeauna cu efecte cel pu]in
zdruncin\toare pentru con[tiin]ele

La finalul lunii iunie, la Libr\ria Humanitas de la Ci[migiu a avut loc o
dezbatere pe tema volumului-eveniment Narcotice `n cultura român\. Istorie,
religie, literatur\ (edi]ia a III-a, rev\zut\, ad\ugit\ [i ilustrat\), de Andrei
Oi[teanu, ap\rut `n seria de autor pe care Editura Polirom i-a dedicat-o. 
La eveniment au participat, al\turi de autor, R\zvan Voncu, Ioan Stanomir 
[i Cosmin Ciotlo[, iar moderator a fost Andreea R\suceanu.
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comode, `ns\ doar atât, ca demers
publicistic. Ei bine, ̀ n momentul ̀ n
care am v\zut c\ o asemenea carte
a ap\rut, am tr\it un [oc [i-o frene-
zie. Pentru c\ mi-am dat seama de o
confirmare pe care nu o remarc\m
poate zi de zi, aceea c\, vorba lui
C\linescu, de la un punct `ncolo, ca
indivizi `ncepem s\ nu mai citim
c\r]i, ci s\ citim literaturi. Ei bine,
dac\ George C\linescu f\cea afir-
ma]ia asta la nivel individual, cred
c\ noi o putem extinde pu]in la ni-
vel macro, la nivelul societ\]ii
noastre. Spuneam c\ am ̀ nceput s\
citim literaturi, `ntr-un fel sau al-
tul, secven]ial, pe firide, pe ni[e.
Dar c\r]i cum e cea a domnului An-
drei Oi[teanu. C\r]i cum e cea a
profesorului Eugen Negrici, Iluzia
literaturii române. Cum e cea a lui
R\zvan Boncu, dedicat\ vinului `n
literatura român\. Ei bine, acestea
sunt ni[te forme de a reciti ̀ ns\[i li-
teratura român\. Am omis s\ po-
menesc, acum mi-am dat seama,
scurta istorie a literaturii române a
profesorului Mihai Zamfir, scurta
panoram\. E un moment foarte fast
pentru genul acesta de recitiri. 

R\zvan Boncu: „C\r]i
precum cea a lui Andrei
Oi[teanu au avut la noi

rolul unui detonator“

Narcoticele, numite `n chip popu-
lar [i peiorativ droguri, au stat
pân\ nu demult sub o tripl\ inter-
dic]ie. O interdic]ie a Bisericii `n
primul rând, foarte veche. Pentru
c\ narcoticele erau identificate cu
Orientul, cu acele religii orientale
din care `ntotdeauna au venit ere-
ziile [i heterodoxiile, iar Biserica
le-a plasat de la bun `nceput sub in-
terdic]ie ferm\. ~n paterice exist\
pilde despre mâncare [i despre re-
gulile alimentare, exist\ pilde de -
spre vin [i despre regulile consu-
mului de alcool, care ambele atest\
c\ interdic]ia e relativ\, c\ de fapt
totul este o chestiune de m\sur\.
Despre narcotice nu exist\ nimic,
absolut nimic. Biserica pur [i sim-
plu le-a a[ezat sub o lespede inex-
pugnabil\, sub un sarcofag ca la
Cernobâl. Apoi a existat, `n epoca
modern\, interdic]ia bunului-sim]
burghez. Pentru bunul-sim] bur-
ghez tot ceea ce dep\[ea norma me-
diocrit\]ii trebuia ]inut `ntr-un
spa]iu privat [i, chiar dac\ era per-
mis, era bine ascuns sub fardurile
onorabilit\]ii sociale. {i cultura ro-
mân\ `n special, pudibond\ cum
este, `ntârziat\ `n raport cu Occi-
dentul, a manifestat din plin aceas t\
re]inere `n a vorbi, `n epoci de li-
bertate [i democra]ie, despre sub-
stan]ele narcotice. ~n fine, a existat
interdic]ia politic\ din timpul co-
munismului. Drogurile au fost con-
siderate, pe de-o parte, periculoase
prin libertatea [i dezinhibarea pe

care o puteau aduce, `n special la
nivelul tinerei genera]ii, iar pe de
alt\ parte, au fost o unealt\ propa-
gandistic\ pe care regimul a crezut
c\ o poate utiliza cu succes ̀ mpotri-
va Occidentului. Drogurile erau un
simbol al decaden]ei occidentale, al
amurgului Occidentului. Când a
ap\ rut cartea `n 2010, nu se schim-
baser\ multe `n raport cu aceast\
tripl\ interdic]ie, pentru c\, pe de-o
parte, interdic]ia Bisericii conti-
nu\ [i azi, pe de alt\ parte, menta-
lit\]ile forjate `n cele dou\ sute de
ani de existen]\ modern\, atât `n
perioada democratic\ [i a liber t\ -
]ii, cât [i `n cea comunist\, nu s-au
modificat substan]ial. {tim cu to]ii
c\ mentalit\]ile profunde se modi-
fic\ greu, ne-au spus-o mentali[tii
francezi, [tim de asemenea c\ nici
noi dup\ ’90 nu am fost foarte ho -
t\râ]i `n a schimba ceva. Am con -
tinuat s\ b\ltim `ntr-o paradigm\
politic\ nefericit\, nu am investit
deloc `n educa]ie [i de aceea c\r]i
ca aceasta a lui Andrei Oi[teanu, fi-
re[ti `ntr-o cultur\ european\ ac-
tual\, au avut la noi rolul unui de-
tonator. A fost o cercetare care a
zguduit, spuneam, mentalitatea,
atât cea comun\, cât [i cea cultu-
ral\. Mentalitatea comun\ a zgu-
duit-o pentru c\ a detabuizat narco-
ticele. Le-a transformat dintr-un
subiect despre care nu se vorbe[te
sau se vorbe[te `n [oapt\ `ntre pa-
tru ochi ̀ ntr-un subiect despre care
se vorbe[te. Este o schimbare pro-
fund\, dar aici m\ intereseaz\ mai
pu]in. A modificat `ns\ [i menta-
lit\]i la nivelul culturii. ~n primul
rând concep]ia noastr\ despre cul-
tur\. Noi am mo[tenit din perioada
modern\ [i din epoca socialist\ o
concep]ie c\rtur\reasc\ asupra
culturii. Cultura este numai ceea
ce este scris, eventual pictat, cân-
tat, dac\ se poate la Ateneu, nu `n
s\li polivalente, o cultur\ deci de
tip vechi, a[a cum s-a constituit ea
`n secolul al XIX-lea. Ei bine, cartea
lui Andrei Oi[teanu ne spune c\ `n
jurul nostru este foarte mult\ cul-
tur\. Tr\im `ntr-o civiliza]ie a cul-
turii, ̀ n care suntem ̀ nconjura]i de
obiecte cu poten]ial cultural [i de
semne. Nu numai narcoticele, dar
[i vinul, oenologia, gastronomia,
moda, civiliza]ia vizual\ a str\zii.
Sunt o mul]ime de obiecte cultura-
le `n jurul nostru [i concep]ia
noastr\ despre cultur\ trebuie s\
se schimbe. 

Ioan Stanomir:
„Este o carte pe care

orice cercet\tor
occidental ar `ncadra-o
f\r\ ezitare `n domeniul

studiilor culturale“

~n cultura noastr\, din motive pe
care le-a precizat foarte exact R\zvan
Boncu, substan]ele psihotrope au

r\mas `ntotdeauna un domeniu
`nchis, la fel de `nchis [i la fel de
pu]in frecventat ca [i sexualitatea.
Sunt dou\ domenii care `ntotdeau-
na `i fac pe oameni fie s\ ridice din
umeri, fie s\ reac]ioneze `n virtu-
tea unei deprinderi morale prost
`n]elese. Or, aici Andrei Oi[teanu
se apropie de o tradi]ie care este de-
ja o tradi]ie ilustr\ ̀ n cercetarea oc-
cidental\, ceea ce s-ar putea numi
academic cercetarea margina lit\ -
]ii. La noi marginalitatea este `nc\
un domeniu pe cale de a fi descope-
rit, de la cercet\rile privind margi-
nalitatea social\ pân\ la cercet\rile
privind devian]a sexual\. Ceea ce
se nume[te `ndeob[te din perspec-
tiva aceleia[i moralit\]i unidimen-
sionale devian]\ sexual\. {i, evi-
dent, multe din personajele pe care
le-a pus `n pagin\ Andrei Oi[teanu
nu sunt personaje obi[nuite. De aici
[i uimirea unora `n fa]a coborârii
de pe piedestal. Pentru c\ la noi s-a
operat foarte mult cu aceas t\ ac-
cep]ie tâmp\ [i cretin\ a canonului,
care `nseamn\ de fapt o `n[iruire de
statui pe care le ]ii `ntr-un fel de du-
lap, le sco]i din când `n când ca pe
ni[te moa[te, le perii, le ar\]i de la
mare dep\rtare cititorilor [i elevi-
lor, le spui „Ace[tia sunt `ntâi st\ -
t\torii no[tri“ – având `n centru pe
Eminescu, care este nu m\rul unu
de pe tricou, ca s\ folosesc [i eu o ti-
pologie fotbalistic\ –, „nu v\ apro-
pia]i de ei, nu-i mi[ca]i, pentru c\
sunt fragili“. Dac\ `n cer ci s\ te ui]i
ce este `n spatele acestui canon, vei
descoperi de multe ori o vacuitate

intelectual\ absolut\. Foarte mul]i
se legitimeaz\ tocmai prin aceast\
invocare mecanic\ [i golit\ de
con]inut a figurilor canonice. Or,
aici cartea lui Andrei Oi[teanu ru-
pe tradi]ia [i se apropie de linia oc-
cidental\ pe care am evocat-o. Este
o carte pe care orice cercet\tor occi-
dental ar `ncadra-o f\r\ ezitare `n
domeniul studiilor culturale. Stu-
diile culturale la noi sunt destul de
rare, tocmai pentru c\, a[a cum au
spus antevorbitorii mei, istoria lite-
rar\ de la noi este `nc\ `ntr-un pro-
ces de regândire a propriilor unelte
[i de regândire a identit\]ii ei. Este
foarte greu `ntr-o facultate de litere,
care este `nc\ literaturo-centric\ [i
care nu pune accentul suficient,
cum s-a evocat aici, pe aceast\ di-
mensiune interdisciplinar\ [i labi-
rintic\ a fenomenului cultural, s\
discu]i despre narcotice, despre psi-
hotrope, despre sexualitate [i de -
spre fiin]a aceasta plurifa]etat\ a
unui scriitor. Dac\ porne[ti, cum
a]i evocat dumneavoastr\, de la ca-
zul lui Ion Barbu – care e pentru
foarte mul]i mai degrab\ un prilej
de fric\ ̀ n momentul comentariului
literar decât o ocazie de rafinament
estetic –, sigur c\ o analiz\ ca a lui
Andrei Oi[teanu poate p\rea icono-
clast\. {i evident ceea ce trebuie s\
faci `n orice disciplin\ este s\ dina-
mitezi. Problema este dac\ dinamita-
rea pe care o realizezi este o dinami-
tare suicidar\ sau este o dinamitare
constructiv\. Dac\ este o dinamita-
re suicidar\ pur [i simplu, este mai
degrab\ un gest izolat, o ciud\]e nie,

o ciud\]enie de aero strat. Distrugi
un templu [i `]i r\ mâne numele
atârnat de acest gest radical [i f\r\
nici un fel de finalitate. Dac\ este o
dinamitare constructiv\, o dinami-
tare subversiv\, pe terenul care se
gole[te `n acest mod se va ridica al-
tceva. {i acest altceva 
este probabil ceea ce se `ntâmpl\
acum `n România, mai `ncet [i mai
firav decât `n Occident, pentru c\ e
timpul s\ ie[im din aceste paradig-
me care sunt venerabile, dar pr\fui-
te. Dac\ vom continua s\ ne ag\]\m
de text, ̀ l vom rupe de contextul cul-
tural, de contextul politic, de cel
men talitar, `l vom feti[iza [i vom
aplica acele metode care nu sunt
nici m\car structuraliste, tocmai
pentru c\ mul]i dintre cei care le
practic\ nu sunt structurali[ti.
Sunt metode clar clasice [i stupide
ale comentariului literar. Or, `n
momentul `n care abandonezi toate
aceste lucruri [i prive[ti spre car-
tea lui Andrei Oi[teanu, `]i dai sea-
ma de fapt c\ [ocul a fost unul pozi-
tiv pentru persoanele ini]iate, iar
pentru cele din categoria pudibon-
zilor a fost unul negativ, pentru c\,
repet, sexualitatea [i narcoticele
nu vor fi niciodat\, cred eu, din p\ -
cate sau din fericire sau din neferi-
cire, subiecte detabuizate la noi.
Este de ajuns s\ privim pasiunile
care sunt mobilizate `n discu]iile
privind sexualitatea `n spa]iul pu-
blic [i tratamentul juridic al sexua-
lit\]ii ca s\ `n]elegem c\, [i `n cazul
narcoticelor, lucrurile nu sunt
foarte simple. 
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N. Steinhardt — Ispita lecturii.
Drumul c\tre isihie

– Fragment –

~n toamna anului 1973 Constantin
Noica a fost la Cluj. A cunoscut acolo
pe noul episcop-vicar Iustinian Chi-
ra Maramure[anul, a c\rui dragoste
cald\ pentru carte [i cultur\ l-a fer-
mecat; i-a admirat biblioteca [i a luat
aminte c\ numeroase volume se `n -
vredniciser\ de sublinieri [i adno -
t\ri. Proasp\tul ierarh venise `n ca-
pitala Transilvaniei din }ara L\pu -
[ului, de la micu]a m\n\stire Rohia
al c\rei stare] fusese vreme de trei-
zeci de ani. Noica s-a l\sat u[or con-
vins s\ mearg\ la Rohia, s\ viziteze
a[ez\mântul din marginea de mia -
z\zi a jude]ului Maramure[. De c\r]i
a dat [i pe creasta dealului aceluia
dinspre munte. S-a ̀ napoiat la Cluj [i
de acolo la Bucure[ti. M\rinimos
cum era ([i purtând mereu `n minte
necazurile, nevoile sau aspira]iile
prietenilor), primul num\r de tele-
fon pe care l-a format a fost al meu.
„}i-am g\sit o m\n\stire!“, mi-a spus,
cu glas voios. „Mâine pleci s\ o vezi.“

{tia c\ sunt, mai de mult, ̀ n c\uta-
rea unui loc de retragere [i lini[te.
Ultimul fir care m\ lega de Bucure[ti
se rupsese `n 1967 prin moartea, la
adânci c\runte]e, a tatei. B\tusem la
felurite por]i, colindasem destul de
multe s\la[uri: zadarnic. Fie c\ nu

fusesem eu pe placul celor pe unde
umblasem, fie c\ nu m\ `mp\casem
eu cu `njgheb\ri prea populate, prea
g\l\gioase, prea turistic cercetate. Pe
Noica l̀ ]inusem la curent cu e[ecu-
rile mele. Acum, mesajul s\u telefo-
nic – peremptoriu [i criptic – m-a pus
pe ghimpi [i pe j\ratic. Unde? Ce fel?
Chiar mâine?

„Mâine, mi-a repetat, pleci cu Ior-
dan Chimet, am vorbit cu el, se duce [i
el ̀ ntr-acolo, cu treburi, a luat bilete.“

Zis [i f\cut. Ne-am urcat `n trenul
de sear\ [i am petrecut o bun\ parte
a nop]ii vorbind despre orientalis-
tic\, metempsihoz\ [i budism. ~n tre -
b\rilor mele privitoare la ]inta c\ -
l\toriei noastre le-a r\spuns foarte
evaziv. Acest apologet al inocen]ei,
acest povestitor care n\d\jduie[te s\
plac\ mai ales copiilor [i vârstnicilor
cu inima neofilit\ de curgerea tim-
pului, acest nostalgic (ca [i mine) al
filmului mut mi s-a ar\tat mai vesel,
mai iste], mai ironic, mai sceptic –
nu cât m-a[ fi a[teptat. Dar ne-am
`n]eles de minune [i am sporov\it pe
s\turate.

Baia Mare, unde am sosit a doua
zi, am `ndr\git-o de `ndat\. {i cartie-
rul vechi (cu turnul zis al lui {tefan,
cu spa]iul al\turat prins `ntre bise-
rici falnice [i cl\diri de alt\dat\) [i
cartierul nou cu palatul administra-
tiv, sau de cultur\, [i hotelul Gutâi,

toate `n stil modernist `ns\ `n armo-
nie cu mediul `nconjur\tor, cu râul
S\sar, cu dealurile atât de proxime,
cu verdea]a ̀ nc\ bogat\ de[i colorat\
`n auriu [i ro[cat. ~mbietor mi s-a p\ -
rut [i parcul din marginea ora [ului,
iar cartierele cu vile mici, `ngrijite,
curate, spilcuite s-ar fi zis c\ fac con-
curen]\ celor din Belgia, Elve]ia [i
Olanda.

Drumul pân\ la Rohia l-am str\ -
b\tut `n ziua urm\toare, `nceti[or,
pe o [osea ̀ n curs de asfaltare [i l\rgi-
re. La m\n\stire am urcat pe o po-
tec\ `ngust\ [i abrupt\. Am g\sit o
bisericu]\ de tot mic\, o bisericu]\
de vis, câteva c\su]e modeste [i ni[te
acareturi. Doar atât. Apoi, din bel -
[ug, fagi [i brazi, lini[te deplin\ [i o
pace adânc\, parc\ ̀ nmiresmat\ de o
zi senin\ [i c\ldu]\ de `nceput de no-
iembrie, stropit\ `n ajun de o ploaie
molcom\.

Noul stare], P\rintele Serafim, m-a
`ntâmpinat [i primit cu o bun\ vo in -
]\ fierbinte, potrivit cu numele s\u,
care se tâlcuie[te fl\c\ri, focuri, lu-
mini. Am fost cucerit f\r\ z\bav\ [i
rezerve. ~n cartea de aur a loca[ului
am scris: `mi pare c\ a[ezarea aceas-
ta e pentru mine acea Réponse du
Seigneur pe care o veste[te titlul
unui roman al lui Alphonse de Châ-
teaubriant.

Mi-am prelungit [ederea `n sih\s -
tria maramure[an\ timp de trei zile.
Noica, al\turi de mine, ̀ n cugetul [i-n
`nchipuirea mea. La Bucure[ti i-am
exprimat euforica mea recuno[tin]\
[i i-am ̀ mp\rt\[it inten]ia ferm\ de a
duce la `ndeplinire sfatul s\u. G\si-
sem ce c\utam, `ntocmai, din plin,
har peste har. A ̀ n]eles prea limpede
ce-mi doresc. Cum tot datorit\ lui
f\cusem cuno[tin]\ cu acea situa]ie-
limit\ (atât de bine [tiut\ oamenilor
veacului XX) ce avea s\ mi se dove-
deasc\ rodnic\ [i util\ [i s\ m\
scoat\ din orbire [i tâmp\ nep\sare.
Iat\, m\ c\l\uzea numai spre esen]e
[i descoperiri.

Acolo, `n cel dintâi s\la[ (al sufe-
rin]ei care-l `nva]\ [i-l lumineaz\ pe
om dac\ nu e `ntru totul ferecat `n
temni]a unui eu refractar oric\rei
pedagogii), am ajuns tot `mpreun\
cu Noica [i tot pe c\ile cele mai inte-
lectuale ce se pot concepe.

Care fuseser\ capetele de acuza-
re? Ce ̀ nvinuire principal\ ni se adu-
sese? Citirea unor c\r]i [i primirea
unor scrisori. Care c\r]i? La dosar fi-
gurau ca piese incriminatorii, `n fo-
tocopii, copertele unor c\r]i tip\rite
`n str\in\tate de autori români. Care
anume? Volumul 1 al Teatrului lui
Eugen Ionescu (din cuprinsu-i aveau

s\ fie nu mult mai târziu jucate pe
scenele teatrelor noastre: Rinocerii,
Lec]ia, Scaunele); Mircea Eliade: La
Forêt interdite (traducerea `n fran-
cez\ a Nop]ii de Sânziene, f\cut\ de
Alain Guillermou, autorul unui mi-
nunat studiu despre poezia lui Emi-
nescu ce avea s\ vad\ [i el lumina ti-
parului `n colec]ia „Eminesciana“);
Ispita de a tr\i (La tentation d’exis-
ter) de E.M. Cioran. Tustrei autorii
aveau s\ fie amplu tradu[i [i publi-
ca]i de editurile [i publica]iile perio-
dice române[ti. Atunci ̀ ns\ s\rmanele

coperte, decupate [i fotocopiate (xe-
roxate) luau `n strânsura volumino-
sului dosar un aspect sinistru ase m\ -
n\tor figurilor de cear\ de prin mu-
zeele specializate ̀ n astfel de exhibi]ii,
p\reau a fi dobândit printr-o opera]ie
magic\ instantanee ceva comun cu
elementele doveditoare din tr-un pro-
dus criminal, a se fi transformat `n
ipostaze transsubstan]ializate de re-
volvere fumegânde, cu]ite smulse din
mâna lui Mackie-[i[ul, buc\]i de car-
ne ciopâr]ite ori haine purtând irecu-
zabile [i indelebile pete de sânge.

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un frag ment
din capitolul „Cu Noica `n Maramure[“ care face parte din
volumul Ispita lecturii. Drumul c\tre isihie de N. Stein hardt, 
ce va ap\rea `n curând la Editura Polirom (edi]ie `ngrijit\, note
[i referin]e critice de Irina Ciubotaru; studiu introductiv de
Tania Radu; repere biobibliografice de Virgil Bulat). Volumul
este coeditat cu M\n\stirea „Sfânta Ana“, Rohia.

AUTORUL

N. Steinhardt se na[te la Bucure[ti pe 29 iulie 1912. ~[i face debutul pu-
blicistic foarte de timpuriu `n revista Liceului „Spiru Haret“. ~[i ia baca-
laureatul ̀ n 1929 [i frecventeaz\ cenaclul „Sbur\torul“, iar ̀ n 1932 ̀ [i ia li-
cen]a `n Drept. ~n 1934 `ncepe s\ colaboreze la „Revista burghez\“ [i pu-
blic\ sub pseudonimul Antisthius volumul parodic ~n genul  tinerilor. ~[i
ia doctoratul ̀ n Drept ̀ n 1936. ~n 1935 [i 1937 public\ ̀ mpreun\ cu Emanu-
el Neuman studiile Essai sur une conception catholique du Judaïsme [i
Illusions et réalités juives. Colaboreaz\ la „Libertatea“ [i la „Revista Fun-
da]iilor Regale“. Dup\ r\zboi, public\ pentru scurt\ vreme ̀ n „Universul
literar“, „Victoria“, „Tribuna poporului“ [i, din nou, „Revista Funda]ii-
lor Regale“. Refuz\ s\ colaboreze cu noul regim. ~n 1960 este anchetat, apoi
condamnat `n „lotul Noica-Pillat“ la 12 ani de munc\ silnic\. Trece prin
`nchisorile Jilava (unde este botezat de p\rintele Mina Dobzeu), Gherla [i
Aiud. Eliberat ̀ n august 1964, va reveni dup\ câ]iva ani ̀ n lumea literar\
prin traduceri, medalioane, cronici etc. ~n 1972 termin\ prima versiune a
capodoperei sale, Jurnalul fericirii. Public\ volume de eseuri [i de critic\
foarte bine primite, de[i unele sunt puternic cenzurate. Monah din 1980,
r\mâne activ pe terenul eseisticii [i al criticii. Se stinge la 30 martie 1989.

CARTEA

~n stilul s\u caracteristic, N. Steinhardt abordeaz\ `n aceste dou\ volu-
me o palet\ tematic\ larg\. Ispita lecturiiadun\ laolalt\ impresii de c\l\to-
rie ̀ n Maramure[, predici [i eseuri despre filosofie, eseuri despre Emines-
cu, Creang\ sau Nichita St\nescu [i despre traducerea ̀ n limba român\ a
operelor unor poe]i francezi, texte despre expozi]ia Picasso de la Paris sau
analize ale filmelor lui Hitchcock. ~n schimb, Drumul c\tre isihie este de-
dicat cu prec\dere criticii literare. Steinhardt ofer\ interpret\ri inedite ale
operelor unor reprezentan]i de mar c\ ai literaturii, f\r\ s\ uite ̀ ns\ s\ su-
blinieze meritele unor tineri autori români afla]i la vremea respectiv\ la
`nceputul carierei. Astfel, Iorga, Rebreanu, Eminescu stau al\turi de
Proust, Céline [i Joyce, dar [i de {erban Foar]\ sau Ana Blandiana. Scrii-
torilor li se adaug\ personalit\]i din lumea muzical\ [i artistic\, Stein-
hardt c\utând mereu apropieri `ntre cultura român\ [i cea universal\.
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Daniel Cristea-Enache

{i este, fie c\-i vorba despre Dragul
meu turn\tor de Gabriel Liiceanu,
Anii romantici de Gabriela Ada-
me[teanu ori Scriitor ̀ n comunism
de {tefan Agopian: c\r]i ale unor
autori din aceea[i genera]ie, chiar
dac\ Liiceanu a venit ulterior spre
literatur\, iar Adame[teanu [i Ago-
pian au debutat editorial mai târ-
ziu decât colegii lor. Important e c\
ei s-au n\scut `n acela[i deceniu,
unul terifiant, pe parcursul c\ruia
epoca democratic\ a fost lichidat\,

finalul s\u `nsemnând instalarea
socialismului real `n România. Au
urmat patruzeci de ani de regim to-
talitar, echivalând cu copil\ria,
adolescen]a, tinere]ea [i maturita-
tea acestor scriitori, petrecute, toa-
te [i una dup\ alta, `ntr-o dictatur\
r\s\ritean\. Inevitabil, aceste pa-
tru decenii [i-au pus amprenta asu-
pra fiec\rui „subiect“ (sau „obiect“
al supravegherii, controlului, cen-
zurii), iar cele trei c\r]i memoria-
listice – mai ales a lui Liiceanu [i a
lui Agopian – studiaz\ [i analizeaz\
chiar aceast\ amprent\.

Prin urmare, umorul savuros
din atâtea scene rulate `n Scriitor
`n comunism nu trebuie luat ca o
form\ de jubila]ie auctorial\, `n ex-
punerea unei rela]ii de acomodare
cu epoca. Acest demers ameste-
când logicul cu psihologicul (un
„ra]ionament“ de tipul: eu am fost
fericit ̀ n vara lui 1952, fiindc\ eram
`ndr\gostit, deci 1952 era un an mi-
nunat pentru societatea româ-
neasc\) `i este str\in hâr[itului au-
tor. Agopian are mai mereu grij\,
`n paginile sale memorialistice, s\
urm\reasc\ atât firul propriei evo-
lu]ii, `ntr-un roman al forma]iei sa-
le, cât [i contextul, mai larg [i v\zut
de sus, `n care aceast\ evolu]ie s-a
putut face. Scriitorul se focalizeaz\
ca personaj, luând totodat\ distan -
]\ [i ob]inând o perspectiv\ mai
larg\ asupra decadelor de parcurs
existen]ial [i scriitoricesc. C\ci e
vorba de traiectoria unui scriitor,
dar nu altundeva decât `n comu-
nism.

A[a sunt v\zute [i `n]elese [i ce-
lelalte personaje, de la Marele Poet

(Nichita St\nescu) [i Marele Proza-
tor (Marin Preda), pe care sunt cen-
trate capitole consistente, la cutare
veleitar evocat edificator `ntr-un
paragraf. Ele sunt surprinse `n cu-
loarea particular\ [i non-contex-
tual\ a personalit\]ii lor, dar [i `n
complexul de determin\ri [i in-
jonc]iuni al epocii, cu componentele
ei, dejist\ [i ceau[ist\, inter na ]io -
nalist\ sub steag sovietic [i na ]io -
nalist\ sub nimbul bravului Con-
duc\tor. 

Pe de o parte, aten]ia memoria-
listului e re]inut\ de acele detalii
relevante pentru conturarea unui
temperament [i desenarea, din li-
nii multe, a unui caracter. Nichita
[i dom’ Preda nu sunt ni[te perso-
naje de serie, ni[te oameni comuni
[i u[or reductibili la o determinan -
t\ tipologic\. Astfel c\ efortul lui
Agopian este de a-i re-construi pe
cei doi nu din vorbe emfatice [i
`nfiorate (zecile de omagii aduse lui
Nichita St\nescu, ca [i lui Marin
Preda, sunt ast\zi, practic, ilizibi-
le), ci din fapte ilustrative pentru o
anumit\ latur\ a personalit\]ii lor
bogate. Cu cât un personaj este mai
complex, cu atât aceast\ complexi-
tate va putea fi scoas\ la suprafa]\,
pe teren memorialistic, prin subti-
le ocuren]e biografice [i calculate
recuren]e edificatoare. Marele scrii -
tor trebuie „plimbat“ printr-o serie
de `ntâmpl\ri [i caracterizat prin
propriile reac]ii la ele. El este, ca
to]i ceilal]i, cobaiul epocii socialis-
mului real; dar, `ntr-o m\sur\ la fel
de important\, protagonistul unor
scene particulariza(n)te, la care
memorialistul a asistat.

S-a `n]eles c\ {tefan Agopian nu
vorbe[te din exterior [i nu-[i scrie
memoriile din auzite. Mali]ia lui
este `ntrecut\ numai de curiozita-
tea mereu vie a acestui mare proza-
tor, care a [tiut s\-i recunoasc\ pe
ceilal]i de nivelul s\u, cei câ]iva, [i
s\ se bucure de `ntâlnirile, la pro-
priu [i la figurat, cu ei. Ce diferen]\
fa]\ de memorialistica lui Adrian
Marino, `n care toate `ntâlnirile cu
intelectuali de vârf (de la G. C\li-
nescu la Roland Barthes) sunt `ne-
cate `n dezam\girea atotcu prin -
z\toare a autorului... Agopian nu ia
lucrurile `n tragic, de[i numai ve-
sele n-au fost experien]ele lui de
scriitor mereu amânat la debutul
editorial, cu un serviciu unde tre-
buia s\ presteze zilnic (`n timp ce
confra]ii titra]i `[i c\utau `ndelung
inspira]ia la Mogo[oaia), ̀ n fine, cu
o familie cu doi copii ce trebuia
`ntre]inut\, l\sându-se deoparte ge-
nialitatea Arti[tilor [i restul vorbe-
lor frumoase. 

~mi place firescul uman din
Scriitor `n comunism. Agopian

scrie nu numai despre ce a tr\it el,
ci despre ceea ce au tr\it mul]i din
genera]ia sa, pân\ la pragul lui de-
cembrie 1989, când epoca totalitar\
s-a `ncheiat [i paleta de op]iuni in-
dividuale, `n epoca democratic\, a
devenit mult mai mare. Proba me-
moriilor include, `n cazul s\u, o ra-
diografie, adic\ exact ceea ce se pu-
tea face pe corpusul de via]\ `ntr-o
societate ̀ nchis\ [i nu se poate – de-
ocamdat\ – face pe unul `n societa-
tea deschis\ [i atomizat\. Diversi-
tatea ultimilor dou\zeci de ani este
atât de mare, experien]ele indivi-
duale sunt atât de diferite, `ncât
traiectoriile mai degrab\ se inter-
secteaz\ decât se suprapun. Istoria
v\zut\ de Gabriela Adame[teanu
`n Anii romantici e istoria v\zut\
din perspectiva, distinct\, a unui
scriitor care a renun]at temporar
la literatur\ [i s-a „mutat“ ̀ n jurna-
listica militant\. E o istorie v\zut\
de la balconul revistei „22“ [i prin
prisma acestei experien]e, `n fond,
netransmisibile. Fiindc\ istoria
v\zut\ dinspre „22“ va fi foarte ne-
asem\n\toare cu istoria v\zut\, de
pild\, dinspre „Adev\rul“, de[i e
vorba despre aceia[i ani ’90.

S-a creat deja cadrul pentru un
fel de „turnir“ al memoriilor, da-
torate unora dintre cei mai impor-
tan]i autori din postbelicul româ-
nesc: o epoc\ `n care, din 1960 pân\
`n 1989, tabla de valori literare s-a

conturat destul de exact, prin efor-
tul unor critici ei `n[i[i reprezenta-
tivi. Manea, Agopian, Adame[ -
teanu sunt câteva dintre numele
cele mai semnificative, deopotriv\
prin c\r]ile scrise [i prin experien -
]ele traversate. Buna recep tare,
critic\ [i public\, a memorialisticii
lor se explic\ atât prin va loarea li -
terar\ a operei lor prozastice, cât [i
prin curajul de a aborda experien]e
personale ori de breasl\ `ntr-un
limbaj scuturat de perifraze [i eso -
pism. Aici, `n acest punct, au pier-
dut unii dintre colegii lor, nu mai
pu]in `nzestra]i, care parc\ nu mai
[tiu s\ vorbeasc\ [i s\ scrie firesc,
`nc\rcându-[i paginile de amintiri
cu parabole [i „simboale“, cu aluzii
greu decodabile [i referin]e ininte-
ligibile. Acest stil era necesar `n
anii cenzurii [i ai controlului parti-
nic; dar el a devenit inutil [i chiar
contraproductiv `n anii libert\]ii
de opinie [i expresie.

Proba memoriilor, pe care {te-
fan Agopian o trece eclatant `n
Scriitor `n comunism, este impor-
tant\, fire[te, pentru autorul-prota-
gonist, pentru bibliografia sa; dar
`nc\ mai important\ e pentru citi-
torii care aveau [i au nevoie de
adev\rul documentat-personalizat
al epocii trecute.

{tefan Agopian, Scriitor `n comunism
(ni[te amintiri), colec]ia „Ego-Grafii“,
Editura Polirom, 2013

Dac\ anii din urm\ 
au fost ai romanului
autohton (nu [i
autohtonist, din
fericire), `n ultima
vreme se poate observa
o dinamic\
transgenera]ionist\ pe
culoarul memorialistic.
Scriitori din mai multe
genera]ii deja
„clasicizate“ simt
nevoia s\ schimbe
lumea fic]ional\ de
marc\ proprie cu una
direct-referen]ial\; [i 
au sentimentul c\ a da 
o m\rturie despre epoca
pe care au traversat-o
este important.

Proba memoriilor



Ioan Stoleru

La fel ca anul trecut, la festival se
vor `ntâlni cu publicul scriitori
români [i str\ini, traduc\tori, cri-
tici literari, manageri culturali [i
al]i reprezentan]i ai industriei 

editoriale. Scriitorii români care
au confirmat prezen]a la eveni-
ment sunt Radu Aldulescu, George
B\l\i]\, Lavinia Bra ni[te, Mircea
C\rt\rescu, Magda Cârneci, Vasile
Ernu, Norman Manea, Ioana Nico-
laie, Marta Petreu, Andrei Ruse,
Ana Maria Sandu, Simona Sora,
Bogdan Suceav\, Ion Vianu, Matei
Vi[niec [i Alexandru Vlad. Dintre
scriitorii str\ini, v\ pute]i `ntâlni
cu Herta Müller (Germania), David
Lodge (Marea Britanie), Sahar De-
lijani (Iran, locuie[te `n Italia), Ro-
main Puertolas (Fran ]a), Monika

Peetz (Germania), Care Santos (Ca-
talunia-Spania) [i Edward Hirsch
(SUA). Traduc\torii Marily Le Nir
(francez\), Inger Johansson (sue-
dez\) [i Lora Nenkovs ka (bulgar\)
vor fi [i ei prezen]i. Acestea sunt
doar numele confirmate pân\ `n
prezent, noi scriitori [i traduc\tori
urmând s\ apar\ pe list\ pe m\ -
sur\ ce festivalul se apropie.
„Avem `n prima serie de invita]i
nu me foarte grele la nivel inter na -
]ional [i la nivel na]ional [i tot vom
veni cu nout\]i pe parcursul verii.
~ncerc\m s\ diversific\m, s\ sur-
prindem, s\ nu plictisim, astfel `n -
c=t am propus dou\ lucruri noi `n
acest an: reziden]ele FILIT pentru
traduc\torii str\ini; de asemenea,
l-am invitat pe jurnalistul Viorel
Ili[oi s\ viziteze casele memoriale,
la care st\ s\pt\mâni `ntregi, [i s\
fac\ reportaje pornind de la aces-
tea“, a declarat scriitorul Dan Lun-
gu, managerul festivalului.

Scriitoarea Herta Müller tre-
buia s\ fie prezent\ la edi]ia din
2013 a FILIT, `ns\ a suferit o inter-
ven]ie chirurgical\ de urgen]\ [i a
anulat toate evenimentele pân\ la
sfâr[itul anului trecut. A precizat
ulterior c\ va veni la edi]ia din acest
an a festivalului. ~n cadrul vizitei
scriitorului britanic David Lodge,
Universitatea „Alexandru Ioan Cu-
za“, la propunerea Facult\]ii de Li-
tere, ̀ i va acorda titlul de Doctor Ho-
noris Causa, „un titlu pe care David
Lodge deja l-a acceptat cu bucurie“,
a confirmat Codrin Liviu Cu]itaru,
decanul Facult\]ii de Litere.

~n cadrul programului de reziden]e
pentru traduc\tori se vizeaz\ pro-
movarea patrimoniului literar [i a
crea]iei contemporane române[ti
la nivel interna]ional. Prin inter-
mediul acestuia, [ase tradu c\ tori
din limba român\ `ntr-o limb\

str\in\ vor beneficia de transport
tur-retur, cazare pe o perioad\ de
30 de zile, precum [i o sum\ forfe-
tar\. Fiecare dintre ace[tia va tra-
duce 20 de pagini din lucr\rile unui
autor al c\rui nume se leag\ de
unul dintre muzeele componente
Muzeului Literaturii Române Ia[i
sau de Memorialul Ipote[ti – Centrul
Na]ional de Studii Mihai Emines-
cu. „~ncurajarea [i sus]inerea scrii-
torilor, a traduc\torilor, `n munca
de crea]ie [i de traducere, este foar-
te important\ `n acest moment. ~n
acest context este absolut necesar\
o reziden]\ de crea]ie `n România,
pentru a oferi timpul [i condi]iile
optime unui traduc\tor pentru a se
concentra s\ traduc\ din literatura
român\ contemporan\“, a spus Car-
men Veronica Steiciuc, scriitoare [i
membr\ a Clubului Rotary Suceava –
Bucovina.

Jurnalistul Viorel Ili[oi, repor -
ter special la „Jurnalul Na]ional“
[i unul dintre cei mai cunoscu]i jur -
nali[ti români, va realiza o serie de
reportaje menite s\ promoveze mu-
zeele literare ie[ene [i s\ pun\ `n
valoare patrimoniul literar. Texte-
le vor fi traduse `n limba englez\,
tip\rite [i distribuite la nivel na]io-
nal [i interna]ional. „Fiecare text
va fi un reportaj, o viziune perso-
nal\ despre muzeu, nu despre scrii-
tor. Inevitabil va trebui s\ vorbesc
[i despre acesta, s\ umblu prin ar-
hive, s\ citesc pres\ veche, critic\
literar\, istorie literar\. Cartea va
fi ceva u[or de citit [i pot s\ v\ spun
c\, din textele pe care le-am scris
pân\ acum `n acest proiect, am
reu[it s\-i determin pe cei câ]iva
prieteni bucure[teni care m-au vi-
zitat de când sunt `n Ia[i s\ vrea s\
vad\ muzeele literare de aici“, a po-
vestit Viorel Ili[oi.

~n perioada 3-5 octombrie, `n
cadrul FILIT, va avea loc Târgul de
Carte Bookfest `n Sala Pa[ilor Pier-
du]i de la UAIC, unde vor fi pre -
zente cele mai importante edituri
din România [i vor avea loc eveni-
mente sus]inute de c\tre autorii in-
vita]i la festival [i al]i oaspe]i ai ex-
pozan]ilor.

Un eveniment 
de anvergur\

„FILIT este un eveniment de mare
anvergur\ [i calitate pentru Ia[i [i
pentru România, care s-a consacrat
deja ca fiind atât cel mai mare festi-
val de literatur\ din sud-estul Euro-
pei, cât mai ales cel mai bun. Aceste
lucruri se `ntâmpl\ doar du p\ prima
edi]ie [i putem vedea cum acest fes-
tival a fost primit extrem de bine
atât de oamenii din domeniu, de
profesioni[ti, cât [i de public“, a de-
clarat Cristian Adom ni]ei. ~n pre-
mier\, FILIT va beneficia `n acest
an de Patronajul Reprezentan]ei
Comisiei Europene `n România. ~n 
cadrul festivalului, Reprezentan]a
Comisiei Europene va organiza, `n
parteneriat cu Catedra de Limba [i
Literatura Englez\ de la Facultatea
de Litere, UAIC, [i cu sprijinul Cen-
trului Europe Direct Ia[i, un semi-
nar dedicat subtitr\rii. Scopul aces-
tuia este de a sublinia importan]a
traducerii, ca instrument-cheie de
comunicare intercultural\, [i de a
familiariza publicul cu arta subti -
tr\rii, un tip aparte de traducere
audiovizual\, situat la limita dintre
traducerea literar\ [i cea tehnic\.
Vor participa la seminar practi-
cieni [i reprezentan]i ai mediului
academic din ]ar\ [i din str\in\ta-
te. „Ca s\ v\ da]i sea ma ce `nseam -
n\ traducerea pen tru Comisia Eu-
ropean\, pentru institu]iile europe-
ne, v\ reamintesc c\ orice docu-
ment, orice foi]\ de hârtie emis\ de
una din ins titu]iile europene, de la
Parlament, Consiliu, Comisie pân\
la agen]ii, se traduce `n cele 24 de
limbi oficiale“, a explicat Paul Ma-
tei, reprezentant Europe Direct
Ia[i.

La eveniment a asistat [i pri-
marul Ia[ului, Gheorghe Nichita,
care a declarat c\ FILIT „este pozi-
tiv pentru Ia[i [i aduce un plus
ora[ului“. „Orice eve niment de edu-
ca]ie, de cultur\ nu face altceva
decât s\ scoat\ [i mai mult `n evi-
den]\ [ansele ora [ului de a deveni
Capital\ Cultural\ European\“, a
completat primarul. 
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Edi]ia a doua a Festivalului
Interna]ional de Literatur\ [i
Traducere Ia[i (FILIT) va avea
loc `n perioada 1-5
octombrie [i va reuni peste
300 de invita]i. Printre cei
care au confirmat deja
participarea se num\r\
Herta Müller [i David Lodge.
Evenimentul a fost lansat
oficial miercuri, 9 iulie, `n
cadrul unei conferin]e la
care au participat scriitorul
Dan Lungu, managerul
festivalului [i directorul
Muzeului Literaturii Române
Ia[i, Cristian Adomni]ei,
pre[edintele Consiliului
Jude]ean Ia[i, [i Vasile I[an,
rectorul Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza“ din
Ia[i (UAIC).

FILIT 2014 A FOST LANSAT OFICIAL

Peste 300 de scriitori [i traduc\tori
vor veni `n toamn\ la Ia[i 
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Printre acestea, cea mai drag\ fostei actri]e este
Mes as de coeur. „Este cartea care `mi doresc s\ `mi
serbeze aniversarea, c\ci este un omagiu adus tuturor
celor care `mi sunt dragi, b\rba]ilor [i femeilor anga-
ja]i `n ap\rarea naturii [i a animalelor“, a declarat
Bardot.

Printre cei pe care actri]a `i omagiaz\ `n carte se
num\r\ Paul Watson, Jane Goodall, Dian Fossey, Dalai
Lama, Paul McCartney, Marguerite Yourcenar, Nicolas
Hulot etc. – „A[ii de inim\“ ai lui Brigitte Bardot. To]i
sunt „eroi“ ai luptei pentru cauza animalelor, lupt\ `n
care Bardot s-a implicat `nc\ de la mijlocul anilor ’70,
imediat dup\ retragerea ei prematur\ din lumea filmu-
lui. Actri]a s-a implicat activ ̀ n realizarea c\r]ii, scriind
o parte a volumului [i select=nd „eroii“.

O alt\ carte dedicat\ apropiatei anivers\ri a actri]ei
este [i albu mul Brigitte après Bardot, cu foto grafii re-
alizate de Gérard Schachmes, fotograf-vedet\ a reviste-
lor „Paris Match“, „Elle“, „Gala“ [i „Vanity Fair“.

Albumul con]ine fotografii inedite, amintiri ale
prieteniei lui Schachmes cu Brigitte, pe care „a `ntâl-
nit-o dup\ epoca Bardot“. „O prietenie profund\ care
dureaz\ de peste 30 de ani“, precizeaz\ editorul Le
Cherche-Midi. „Bardot este mitul! Eternul feminin de-
venit o imagine iconic\ a secolului XX prin frumuse]ea

[i libertatea pe care le ̀ ntruchipeaz\. C\ci, dup\ tumul-
tul vie]ii sale de star, actri]a nu s-a mai consacrat decât
pasiunii sale, cauza animalelor. Cartea reprezint\ trei
decenii de fotografii, de amintiri, de prietenie“, preci-
zeaz\ editura.
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Stephen King este
gelos pe George
R.R. Martin
Un nou sezon din Under the Dome, serialul bazat pe romanul
lui Stephen King, a `nceput `n Statele Unite, iar maestrul lite -
raturii horror a insistat s\ scrie primul episod.

„{tiam c\ George R.R. Martin a scris scenariul câtorva
episoade din Urzeala tronurilor [i eram foarte gelos“, s-a
dest\inuit King ziarului „Seattle Time“. „Mi-am zis c\,
dac\ sunt l\sat s\ scriu acest prin episod, voi da un anume
ton `ntregului sezon“, mai spune King, care a anun]at c\
multe personaje `[i vor g\si sfâr[itul `n episoadele
urm\toare [i c\ el ̀ nsu[i ̀ [i va face apari]ia pe micul ecran.

Ac]iunea din Under the Dome se petrece `ntr-un or\[el
din Maine care se pomene[te `nchis sub un dom de sticl\
sub care `ncep s\ se petreac\ fenomene stranii, iar locuito-
rii ajung s\ lupte pentru putere. Cartea a „a[teptat“ 25 de
ani `nainte de a fi adaptat\.

Pentagonul vrea
bani din c\r]i
Pentagonul este atât de sup\rat pe Mark Owen
(pseudonimul lui Matt Bissonnette), autorul best -
seller-ului No Easy Day, `ncât l-a dat `n judecat\
pe autor [i cere totalitatea `ncas\rilor c\r]ii.

No Easy Day este povestea elimin\rii lui Osa-
ma ben Laden de c\tre trupele SEAL din care
f\cea parte autorul. La publicarea c\r]ii (care a
detronat 50 Shades of Grey `n topul `ncas\rilor),
Pentagonul s-a `nfuriat c\ aceast\ relatare nu a
trecut prin verific\rile armatei [i CIA. Acum, gu-
vernul ameri-
can e deranjat de
sumele imense
câ[tigate de au-
tor. Presa ameri-
can\ sus]ine c\,
`n prezent, De-
p a r t a m e n t u l
Jus ti]iei [i auto -
 rul negociaz\ un
aranjament fi-
nanciar. Un pur -
 t\tor de cuvânt
al Pentagonului
a precizat c\,
dac\ nu se ajun-
ge la un acord,
afacerea „va avea
ur m\ri judici -
are“.

Cu ocazia `mplinirii vârstei de 80 de ani,
Brigitte Bardot va umple rafturile
libr\riilor franceze cu mai multe volume
care `i sunt dedicate.

Amélie Nothomb 
face un „tease“
„Eram curio[i care va fi numele
noului personaj al lui Amélie No -
thomb. Titlul viitorului ei roman,
care va fi lansat pe 20 august, ne d\
un r\spuns“, scrie site-ul „MyBoox“.

Noua carte a lui Amélie No -
thomb se nume[te Pétronille, iar
acest al „24-lea bebelu[“ al scriitoa-
rei va ap\rea la Editura Albin Mi-
chel. Subiectul c\r]ii este p\zit cu
str\[nicie [i numai o singur\ fraz\
a reu[it s\ fie „dezv\luit\“: „La pri-
ma privire, am g\sit-o atât de
tân\r\ `ncât am crezul c\ este un
b\iat de cincisprezece ani“.

Primele extrase din acest roman
vor fi publicate `ns\ `n urm\torul
num\r al revistei „Lire“, care este consacrat `n `ntregime apari]ii-
lor editoriale franceze din aceast\ toamn\.

80 de ani de Brigitte
Bardot, serba]i `n libr\rii

Pagin\ realizat\ de Drago[ Cojocaru



Gigi nu a f\cut decât s\ r\spund\
sincer la `ntrebarea doamnei `n -
v\]\toare: ce vrei s\ devii când vei
fi mare? Na, a[a sunt copiii, sin-
ceri. C\ pe femeie a mâncat-o `n
dos s\ fac\ din asta un scandal, e
problema ei. {i a celorlal]i care 
[i-au pus mintea cu afirma]ia unui
pu[ti din clasa a treia A.

E adev\rat, Mihai, Andrei, Vic-
tor, Alina [i Miruna au dat r\spun-
suri mai corecte politic, cum ar
spune americanii. Unul vrea s\ 

devin\ medic, altul poli]ist, fetele
vor balerine, nimic anormal, totul
se `nscrie `n tiparul vârstei [i este
acceptat soacialmente [i moral-
mente. Dar Gigi... el st\ acum `n
anticamera biroului directorului
[i are privirea ]intit\ `n p\mânt.
C\ nu poate fi niciodat\ de bun au-
gur faptul c\ e[ti dus la director.

Au fost chema]i [i p\rin]ii
b\iatului. Speria]i, s-au `nvoit de
la serviciu pentru a vedea care 
este aceas t\ „grav\ problem\ de

comportament“ pe care o acuz\
doamna. Psihologul [colii, care f\ -
cea jum\tate de norm\ [i la un ca-
binet privat, lipsea. Lipsea practic
traduc\torul din limba copil\ riei
`n cea a oamenilor maturi.

Când toate persoanele implica -
te s-au reunit, s-a deschis [i poarta
infernului. Adic\ u[a directorului.
Adul]ii au primit scaune, iar Gigi
a fost ]inut ̀ n picioare, ca un infrac-
tor de drept comun. ~nv\]\toarea
trase aer `n piept [i, cu o min\ afec-
tat\ [i dezam\git\ `n acela[i timp,
expuse problema: la `ntrebarea ce
vrei s\ devii când vei fi mare, Gigi a
r\spuns c\ vrea s\ devin\ dictator.

Rumoare `n cabinetul directo -
ru lui. Sidera]ie, consternare [i tot
felul de neologisme din astea care
exprim\ suspans [i na[pe]e. Oare
aici a ajuns nivelul `nv\]\ mân -
tului românesc? La stadiul `n care

un elev de clasa a treia s\-[i do-
reasc\ s\ devin\ un abuzator de
]ar\ [i un tiran? S\ viseze la ziua
`n care va arunca `n temni]e sau
va executa, f\r\ dreapt\ judecat\,
oameni nevinova]i?

Poate metoda dasc\lului a fost
de vin\. Dar ea zice c\ a procedat
sut\-n sut\ dup\ litera programei
analitice. Nu, sigur e de la altceva.
E de la desenele animate cretine pe
care le vizioneaz\ copiii. Numai
mor]i [i violen]\ [i bakugani pro -
scri[i. Teorie demolat\ repejor de
tat\l b\iatului, care se jur\ c\ nu a
instalat decât canalul Minimax, to-
tal inofensiv ca mesaje.

Dar de ce vrei tu s\ te faci dicta-
tor, m\i Gigi?  Uau, cineva a avut
geniala idee de a-l `ntreba chiar pe
acuzat. 

Pentru c\ vreau [i eu s\ dictez
[i copiii s\ scrie dup\ mine, a[a
cum face doamna.
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}iganca cu pricina se nume[te
Cristina [i e interpretat\ de o
actri]\ din Israel cu sânge maro-
can, Moran Atias, care ap\ruse `n
2004 [i `n Crash. Cristina `l aga]\
`ntr-un bar din Roma pe Sean
(Adrien Brody), un american `n
costum care pare s\ aib\ bani pen-
tru c\ `i ia de b\ut. }iganca face pe
inaccesibila [i, de[i chelnerul (Ric-
cardo Scamarcio) se poart\ urât cu
ea (italian fiind, m\ `n]elegi), ame-
ricanul `nghite istoria cu feti]a
r\pit\ pentru care mama trebuie
s\ pl\teasc\ 500 de euro [i se arat\
dispus s\ ajute. Dar pe urm\ se do-
vede[te c\ cei 500 de euro pe care
americanul `i ofer\ sunt exact cei
pe care ]iganca ̀ i uitase ̀ n bar. Sal-
vatorul devine ho] `n aceast\ po-
veste cu tâlc despre prejudec\]i
contemporane [i rela]ii interuma-
ne construite `n ciuda lor. Sunt
trei astfel de pove[ti care alc\tuiesc

filmul, iar scenariul e mult prea
`ncâlcit pentru a ajunge din urm\
elasticitatea, timing-ul [i emo]ia
din Crash-Pove[ti din LA. {tiam [i
ne a[teptam la ni[te istorii `n care
adev\rul basculeaz\ `n altceva,
dar la final rezultatul `ntret\ierii
celor trei pove[ti aduce prea
pu]ine satisfac]ii fa]\ de efortul in-
telectual depus. 

Sunt câteva detalii care leag\
pove[tile `ntre ele [i, de[i acest lu-
cru e aproape imposibil, exist\ o
logic\ destul de [chioap\ [i de fa-
cil\ care la final explic\ tot – ce e
cu nenum\ratele buchete de flori
care apar `n dou\ camere de hotel,
cu foaia de hârtie cu o adres\ care
apare, la fel, `n dou\ camere de ho-
tel din dou\ ora[e diferite [.a.m.d.
Faptul c\ ac]iunea se desf\[oar\
`n Paris, New York [i Roma [i c\
montajul ne prezint\ pove[tile
`ntret\iat, ca [i cum ar avea loc `n

acela[i timp, e elementul care ne
deruteaz\ de la a afla sensul din
prima. Filmul ofer\ totu[i câteva –
pu]ine – satisfac]ii. Una dintre ele
e rela]ia dintre scriitorul celebru
interpretat de Liam Neeson (`nc\
dezirabil la 62 de ani) [i tân\ra lui
amant\ (Olivia Wilde). Cei doi se
`ntâlnesc `n Paris [i petrec câteva
zile `ntr-un hotel scump unde
scriitorul `ncearc\ s\ lege noul ro-
man, de[i editorul e de p\rere c\
[i-a pierdut suflul. Alchimia dintre
actori face rela]ia [i mai intere-
sant\ decât o imaginase Haggis pe
hârtie [i ̀ n trena (sau avanpremie-
ra) viziunii auctoriale, rela]ia din-
tre cei doi va constitui sursa de in-
spira]ie, cea care `i va readuce
scrii torului suflul pierdut. El va fi
tr\it pentru scrisul lui, distrugând
prin asta realitatea pentru c\ nu
pare s\-i pese de faptul c\, odat\
ap\rut romanul, iubita va primi ̀ n

mod public un cu]it `n spinare.
P\cat c\ scenaristul Haggis [i-a
prins urechile `n malaxorul crea -
]iei [i c\ n-a mai scuturat povestea
de elemente inutile, astfel `ncât s-o
fac\ mai fluent\. De aici satisfac]ia
de a fi v\zut o oper\ ̀ n [antier care
`i va da spectatorului cu burta
plin\ de popcorn ceva ̀ n plus de di-
gerat. Toate cele trei pove[ti par
neterminate – cea cu ]iganca e [i
cea mai neconving\toare pentru
c\ Haggis bag\ la `naintare love
story-ul care e foarte pu]in credibil
`n aceast\ poveste. E ca [i cum per-
sonajul lui Brody ar putea tri[a
pref\cându-se `ndr\gostit, de[i noi
tot timpul o suspect\m (normal!)
pe femeia rom\ c\ ac]ioneaz\
`n\untrul scenariului dictat de
pe[tele ei. Oricum, [i din acest joc
despre cine face pe cine Haggis ar
fi trebuit s\ profite mult mai mult,
s\ ne fac\ s\ ne `ndoim `n perma-
nen]\ [i pân\ `n ultima clip\ de
sinceritatea eroilor – `n loc s\-i
pun\, ca `n orice romance de doi
lei, s\ se `ndr\gosteasc\. 

~n fine, partea cu Mila Kunis [i
James Franco e prea pu]in dezvol-
tat\ [i e mai mult un recital Mila
Kunis, care nu e o actri]\ rea. E in-
teresant cum acest film despre
scriitur\ poate deveni el ̀ nsu[i pre-
text pentru un alt metadiscurs, cel
al spectatorului care, nemul ]umit
`n mod firesc de ce a v\zut, se vede
`ndemnat s\-[i fac\ mai departe
propriul lui film. Spor la treab\... [i
vacan]\ pl\cut\ pentru c\ SDC tra-
ge pe dreapa pân\ la toamn\! 

Dragoste la persoana a treia/Third Per -
son, de Paul Haggis. Cu: Liam Neeson,
Olivia Wilde, Mila Kunis, James Fran co,
Adrien Brody, Moran Atias, Kim Basin -
ger, Maria Bello, Riccardo Scamarcio

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Salat\
De o s\pt\mân\, presa american\
vorbe[te despre o salat\ de cartofi:
„Aceasta deja nu mai este campania
salatei de cartofi, este mi[carea sala-
tei de cartofi“ (The A.V. Club). „Da c\
o salat\ de cartofi `i face pe oameni
s\ reflecteze asupra nedrep t\]ilor
capitalismului american modern,
atunci poate c\ am dat `ntr-adev\r
peste ceva important.“ („The New
Yorker“) Ce s-a `ntâmplat, de fapt?
Joi, 3 iulie, Zack „Danger“ Brown,
un tip cu gropi]e din Columbus,
Ohio, a lansat pe Kickstarter o cam-
panie de crowdfunding ca s\ fac\ o
salat\ de cartofi. Avea nevoie de 10
dolari. O s\pt\mân\ mai târziu,
strânsese peste 40.000 de dolari.
Sus]in\torii ̀ [i motivau astfel alege -
rea de a dona câte un dolar sau chiar
mai mult: „~mi place la nebunie
ideea de a sus]ine o salat\ de cartofi.
M\ face fericit s\ v\d c\ oamenii nu
se iau chiar `ntotdeauna `n serios“;
„N-am mai râs a[a de nu [tiu când“;
„Dau un dolar pur [i simplu pentru
amuzament [i pentru suprarealis-
mul chestiei. {i ca s\ zic un mare
mai duce]i-v\ dracului tuturor
c\c\narilor auto-suficien]i de pe-aici.“
„C\c\narii“ `l acuzau pe Zack c\
stric\ platforma Kickstarter cu sala-
ta lui de cartofi, c\ murd\re[te `n -
su[i principiul sus]inerii financiare
acordate unui proiect credibil, c\ e
indecent s\ strângi atât de mul]i
bani pentru nimic. Kickstarter e cea
mai cunoscut\ platform\ de crowd -
funding din lume, fusese gândit\
ini]ial pentru proiecte artistice, de
cercetare, de inova]ie, care nu pot
ob]ine finan]\ri institu]ionalizate.
Dac\ publicul crede c\ Festivalul X
merit\ s\ aib\ loc, atunci s\ fac\ bi-
ne s\-l sus]in\. Sistemul a `nceput
s\ func]ioneze din ce `n ce mai bine,
a[a c\ au intrat pe fir numele mari.
Neil Young a strâns bani pentru
produc]ia pe scar\ larg\ a unui nou
tip de mp3 player (cu o calitate a su-
netului mult mai bun\ decât restul),
Zach Braff [i-a finan]at cel mai re-
cent film, Wish I Was Here, Marina
Abramovic a adunat bani pentru In-
stitutul Marina Abramovic. Pân\ a
ap\rut salata de cartofi [i a dat totul
peste cap. „Povestea salatei de car-
tofi e noul vis american“, scria un
jurnalist, „tipul \sta a tras lozul cel
mare la loteria internetului“. Ce m\
bucur\ pe mine `n istoria asta e c\
suprarealismul `nc\ mai poate cu-
ceri inimile marelui public. Mai
exist\ speran]\.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Planuri de viitor

Film

Iulia Blaga

~n noul s\u film, Third
Person/Dragoste la
persoana a treia,
americanul Paul Haggis 
`[i propune s\ `ntoarc\ 
pe dos, ca pe o [oset\,
stereotipul ]ig\ncii
române[ti (sic!) care
opereaz\ la portofele „pe
Italia“. Este doar una din
situa]iile pe care Haggis
le atac\ `ntr-o poveste
alambicat\ `n stilul Crash
`n care pune `n mixer mai
multe destine `ncercând
s\ stoarc\ ni[te
considera]ii inedite
despre `ncredere.

A treia persoan\
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