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C\t\lin Mitulescu
a filmat o
poveste de
dragoste 

Iulia Blaga

Potrivit comunicatului primit de
la Strada Film, eroul lui Rumeno,
pe nume Radu (Alex Potocean),
se `ntoarce dup\ un an din Italia
ca s\ se `ntâlneasc\ cu iubita sa,
Monica (Ada Condeescu), cu care
`l are pe Luca (Denis Ciuc\). Un
an a schimbat lucrurile [i lui Ra-
du i se pare c\ re`ntâlnirea le face
s\ se lege greu. {i pentru C\t\lin
Mitulescu lucrurile s-au legat
mai greu pentru c\ din 2011, de la
Loverboy, n-a mai f\cut nici un
film.

» pag. 2-3

Datul `n spectacol

AVANPREMIER|

Vagonul cu vorbe

Caricaturistul Ion Barbu
a creat „Sticle pentru
minte, inim\ [i literatur\“

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

~n Moldova 
se joac\
preziden]ialele
~ncepând cu acest num\r, „Supli-
mentul de cultur\“ v\ propune o
nou\ rubric\: „Vagonul cu vorbe“,
semnat\ de Florin Ghe]\u. Colegul
nostru va face s\pt\mânal o anali -
z\ a vie]ii politice din România.

» pag. 5

Ni[te comedii 
de Lucian Dan
Teodorovici

Olti]a C`ntec

Pentru Lucian Dan Teodorovici,
mai `ntâi a fost literatura, apoi
teatrul. Dar leg\turile dintre ele
sunt foarte puternice, practic indi -
sociabile. Autorul iube[te teatrul
ca literatur\, chiar [i atunci când
regizeaz\. 

» pag. 7

Dup\ ce a umplut pere]ii din Petrila, micul ora[ minier `n care locuie[te, cu versuri ale poe]ilor
români, Ion Barbu, sau caricaturistul Ion Barbu cum mai este cunoscut `n public, s-a gândit 
s\ bage versurile [i poe]ii la sticl\. La propriu. „Omul r\u“ din Valea Jiului a adunat 100 de 
recipiente [i le-a umplut cu o mic\ parte din opera a 100 de poe]i români contemporani. 
Pe care, apoi, i-a [i fotografiat, cu ajutorul fiului s\u, Mihai Barbu. 

Norman Manea –
Laptele negru
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul Laptele negru de Norman
Manea, care va ap\rea ̀ n curând ̀ n
Seria de autor „Norman Manea“ a
Editurii Polirom.

» pag. 12-13
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C\t\lin Mitulescu a filmat Rumeno, 
o poveste de dragoste pe rela]ia
trecut-prezent [i Italia-România

Iulia Blaga

A scris [i rescris Rumeno, care
ini]ial se numea El rumano [i care
acum nu mai e coprodus cu Spania,
ci cu Italia (precum [i cu Suedia).
Film\rile au `nceput `n 21 iulie, iar
`n 18 august, dup\ ce `n Bucure[ti 
s-a mai domolit canicula, m-am dus
`n cartierul Colentina ca s\ prind
ultima zi ̀ n cele dou\ loca]ii princi-
pale ale filmului. Era [i ultima zi de
filmare din România, pentru c\
echipa s-a mutat pe urm\ pentru o
s\pt\mân\ `n Italia. 

Ca s\ ajungi `n Colentina trebu-
ie s\ mergi multe sta]ii pe str\zi
largi cu blocuri pe ambele p\r]i,
dar la un moment dat autobuzul
682 face stânga [i intr\ pe str\du]e
lini[tite, unde nu circul\ aproape
nici o ma[in\. ~n zona Parcului An-
dronache e[ti ca `ntr-un sat de la
mare: case scunde `n verdea]\, co-
pii care se joac\ cu p\tura `ntins\
pe trotuar [i lini[te cât cuprinde.
De fapt, cât nu trece trenul la câ]iva
metri de case [i aproape de locul
unde se va construi autostrada [i
de unde se vede Pipera. Filmarea
are loc pe strada Turi[tilor (vecin\
cu Escalei, Cuiului [i Men]iunii!),

iar strada Turi[tilor are o semnifi-
ca]ie special\ pentru C\t\lin Mitu-
lescu, dup\ cum voi afla nu peste
mult\ vreme. ~n mijlocul str\zii se
va instala un cort de nunt\. De fapt,
de[i am ajuns la timp, e `nc\ devre-
me. La ora 18 ar trebui s\ se
strâng\ lumea, dar Ada Condeescu
a pierdut avionul la Sarajevo (a fost
la premiera filmului Love Island de
Jasmila Sbanic, `n care are loc
prin cipal), a[a c\ o s\ vin\ cu ur m\ -
torul avion, Alex Potocean `ncear -
c\ [i el s\ ajung\ cât mai repede,
iar eu nu pot sta prea mult pentru
c\ a doua zi m\ trezesc la 4.30 (la
acest film s-a turnat mai ales noap-
tea). Echipa se adun\ treptat [i cine
vine `[i face `nc\lzirea cinând sub
cortul instalat lâng\ cele dou\ rulo-
te, pe o strad\ paralel\ cu Turi[ti-
lor. Dup\ Colentina, echipa se va
muta la Ateneul Român [i la McDo-
nald’s-ul de pe Buze[ti unde va 
filma toat\ noaptea. Deocamdat\
trupa de l\utari repet\ melodiile pe
care le va cânta `n film, sunt scoase
pe rând obiectele de recuzit\ – dou\
motociclete, un balansoar, o mas\
[.a.m.d.  Un scaun pe care scrie nu
„Regizor“, ci „C\t\lin“. („M-am sup\ -
rat pe ei c\ n-am scaun [i mi l-au f\ -
cut `n ultimele zile. Dar n-arat\ a
scaun de regizor, nu?“, m\ va ̀ ntre-
ba Mitulescu peste pu]in timp.)

Lâng\ masa cu buchetul de mi-
reas\ st\ o fat\ `mbr\cat\ `n alb. O
`ntreb dac\ o s\ prind\ buchetul `n
film, dar pe urm\ ̀ mi dau seama c\
e mult prea tân\r\, de[i arat\ ca de
16 ani. Bianca Oana B\lan e elev\
`n clasa a VIII-a la {coala nr. 82 din
Titan [i o joac\ `n film pe fiica mi-
resei. Face teatru de patru ani [i e
`n trupa preg\tit\ de actorii Ga-
briela Bobe [i Ionu] Popescu. Regi-
zorul secund Emil Slotea a pus-o la
casting s\ improvizeze o scen\ `n
care mama ei se preg\te[te pentru
o nunt\ târzie. Spune c\ nu i-a fost
greu pentru c\ [i p\rin]ii ei s-au c\ -
s\torit când ea avea 8 ani. Are [i re-
plici, „pe stare“. Ea `mi explic\ la

fel de serios [i de profesionist [i de
ce se mai trage ast\zi peste program.
„Ieri s-a tras pe o singur\ direc]ie [i
a venit apusul.“ 

Ca s\ ajungi la casa ridicat\ de
scenograful Daniel R\du]\ special
pentru film, unde locuiesc Monica
[i Luca, trebuie s\ traversezi calea
ferat\ [i s\ treci pe lâng\ [antierul
viitoarei autostr\zi. Mult placaj, se
v\d costume depozitate, g\ini de la
o gospod\rie vecin\. ~n curte sunt
doi paznici [i doi c\]ei. Unul dintre
ei (dintre c\]ei) se nume[te Lili [i e
`n film c\]elu[a lui Luca. Cei doi 
s-au `mprietenit atât de tare `ncât
Denis, interpretul lui Luca, [i-a
con vins mama s-o adopte pe Lili
dup\ film\ri. Pân\ atunci, Lili `[i
bag\ col]ii, prietene[te desigur, `n
picioarele cui apuc\. „Bun\ ziua 
i-a]i dat, belea v-a]i c\p\tat!“, spune
un paznic. Raluca Papanicoglu, ata -
[atul de pres\ al filmului, o suspec-
teaz\ pe Lili c\ [i-a dat seama c\
mirosim a pisici. 

C\t\lin Mitulescu aterizeaz\
punctual pe o frumoas\ motoci-
clet\ galben\ cu num\rul IF-21-
STR. E `mbr\cat lejer [i nu pare
obosit. Pân\ s\ `[i fac\ timp de o
discu]ie, vorbesc cu directorul de
imagine Liviu M\rghidan. E prie-
ten vechi cu regizorul [i acum `i fa-
ce imaginea primului lungmetraj

pe digital. „Eu cumva am ajuns `n
breasl\ prin C\t\lin. Eram colegi
la Geofizic\. Andreea V\lean, pri-
ma lui nevast\, intrase la Teatru [i
pe urm\ a `nceput [i el s\ mearg\
pe acolo. Eu am intrat la imagine
de film la un an dup\ el.“ Cei doi co-
laboreaz\ din nou dup\ o lung\
pauz\, dar M\rghidan are impre-
sia c\ reg\se[te aceea[i lume. „C\ -
t\lin nu s-a schimbat de atunci, are
acela[i univers, dar, de[i el a co-
pil\rit pe aici, nu cred c\ filmul e
autobiografic. E o poveste pe care a
tot modificat-o [i pe care pân\ la
urm\ a plasat-o aici.“ ~n breasl\ se
[tie c\ Liviu M\rghidan spune lu-
crurilor pe nume, ceea ce se `n tâm -
pl\ [i azi. Spune c\ Mitulescu a
avut mai multe zile când nu i-a as-
cultat propunerile decât zile când 
i-a cerut opinia, ceea ce l-a enervat
de câteva ori, dar a acceptat ideea
c\ trebuie s\-l asculte. „De[i fil -
m\m cu cea mai low camer\ accep-
tat\ ̀ n cinematografie, Canon C-300,
ne dorim un film vizual, [i eu spun
c\ o s\ fie. A[ fi preferat Arri Alexa,
dar ca produc\tor C\t\lin a trebuit
s\ ]in\ cont [i de bani. Nu e o op]iu-
ne rea (pân\ la urm\, a `nchiriat-o
de la mine!), dar a[ fi preferat Alexa
pentru c\ demersul e pur vizual.
Ne dorisem ini]ial un film foarte,
foarte pictural, dar acum e o 

`mbinare de minimalism [i pictu-
ral. Ne-a pl\cut cartierul \sta [i a
trebuit s\ schimb\m multe.“ Dac\
M\rghidan spune c\ `n privin]a
imaginii Rumeno ar putea s\ seme-
ne cu precedentele dou\ lungme-
traje ale lui Mitulescu, e interesant
cum regizorul `mbin\ nostalgia (o
poveste filmat\ pe strada bunicilor,
unde a copil\rit) cu modernitatea
(e primul s\u film turnat `n digi-
tal). „{i-a dat [i el seama ce `n -
seamn\ s\ tragi 25 de duble f\r\ s\
te lase fica]ii“, spune M\rghidan,
„dar nu e `nc\ foarte `mp\cat cu
ideea, `i e pu]in fric\. Nu, nu l-am
convins eu s\ filmeze pe digital, dar
`n momentul \sta nu mai filmeaz\
nimeni pe pelicul\ sau, m\ rog, fil-
meaz\ cine `[i permite. Diferen]a e
destul de mic\, dar costurile sunt
foarte mari. Iar digitalul are avan-
tajul c\, dac\ vrei s\ tragi un cadru
de 50 de minute, tragi un cadru de
50 de minute.“ 

„Culmea, digitalul pare mai sen-
sibil, mai fragil“, `l va completa C\ -
t\lin Mitulescu zece minute mai târ-
ziu. „Mai ales ̀ n subexpunere, [arful
se face mai delicat [i trebuie s\ fii
foarte atent, iar aceste obstacole te
demotiveaz\. For]ezi actorii, for]ezi
echipa s\ intre `n ni[te limite. ~n
schimb, faptul c\ po]i filma ca lungi-
me oricât de mult e incredibil.“ 

Potrivit comunicatului primit de la Strada Film, eroul
lui Rumeno, pe nume Radu (Alex Potocean), se `ntoarce
dup\ un an din Italia ca s\ se `ntâlneasc\ cu iubita sa,
Monica (Ada Condeescu), cu care `l are pe Luca (Denis
Ciuc\). Un an a schimbat lucrurile [i lui Radu i se pare
c\ re`ntâlnirea le face s\ se lege greu. {i pentru C\t\lin
Mitulescu lucrurile s-au legat mai greu pentru c\ din
2011, de la Loverboy, n-a mai f\cut nici un film.

Rumeno e o coproduc]ie
`ntre Strada Film (România),
Film i Väst [i The Chimney Pot
(Suedia) [i Apapaja (Italia),
sus ]inut\ financiar de CNC,
TVR, Catena [i Media Invest -
ment Communication. Din dis -
tribu]ie fac parte: Alexandru
Potocean, Ada Condeescu, Ra-
du Romaniuc, Oana Tudor, Lu-
mini]a Erga, Puiu L\scu[,
Claudiu Trandafir, Lucian Ciu -
rariu, Andrei Ciopec, Mariana
D\nescu, Ioana Valeria Stoian,
Drago[ Mo[tenescu, Roxana
Condurache, Marian Pârvu.
Di rector de imagine e Liviu M\r -
ghidan, iar monteur Ion Ioa-
chim Stroe.
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Zi C\t\lin, ce zugr\ve[ti `n
fil mul \sta?

Nu [tiu. 

Ini]ial nu trebuia s\-l fac\
Florin {erban? I l-ai luat?

Nu e vorba de asta, pur [i sim-
plu am hot\rât s\ lucr\m separat.
Eu când vreau s\ fluier, fluier a
fost suficient ca experien]\ pe un
scenariu al meu, la care el a contri-
buit [i pe care pe urm\ l-a filmat.
Cred c\ [i pentru el a fost bine s\
lucreze pe un scenariu al lui (n.red.:
Box) pe care tot el s\-l filmeze.

Ai copil\rit pe aici.

Bunicii st\teau pe strada asta
pe care film\m, Turi[tilor, la nu -
m\rul 45. Acum nu mai exist\ ca-
sa. Mai sunt doar câteva case care
au r\mas neschimbate. Fa]ada as-
ta (n.red.: arat\ spre o cas\ alb\ de
pe stânga) a r\mas neschimbat\,
gardul \la negru la fel. Bunicii
st\teau unde e BMW-ul. Cred c\
am locuit vreo trei-patru ani când
eram foarte mic [i pe urm\ pân\
la vreo 14 ani veneam foarte des,
[i `n vacan]e st\team tot timpul.
Ai mei se mutaser\ `n Titan, unde
se f\cuser\ blocuri, [i a trebuit s\
plec cu ei. 

De ce `]i pl\cea aici?

Eram liber, umblam descul]
toat\ vara. Aici era o planta]ie, pe
urm\ era calea ferat\ [i apoi era
porumb. Trenul trecea mai rar ca
azi, dar unele trenuri mergeau
foarte `ncet, cu vagoane de marf\
[i, dac\ s\reai din mers, te puteai

duce pân\ `n Pipera sau, dac\
prindeai un tren spre Constan]a,
pân\ `n Pantelimon unde mai
opreau. Teama era c\ nu opresc 
la Pantelimon [i c\ ajungem la
Con  s tan]a. 

Rumeno un film greu ca pro-
duc]ie?

Sunt mul]i actori, e o des -
f\[urare de for]e destul de mare
ca mizanscen\, cu nunt\, cu b\ta-
ie, cu motociclete, dar nu e un film
greu. Nu, n-a fost mai complicat
ca la Cum mi-am petrecut sfâr -
[itul lumii. Am filmat aici, `ntr-o
cas\ con struit\ special pentru
film peste calea ferat\, la McDo-
nald’s-ul de pe Buze[ti [i la Ate-
neul Român. Din 26 august o s\
film\m o s\p t\mân\ [i `n Italia, la
Lago di Garda. Filmul `l preia pe
Radu (n.red.: Alex Potocean), care
lucreaz\ ̀ n Italia, [i ̀ l aduce ̀ n Ro-
mânia pentru c\ Monica (Ada
Condeescu) nu-i mai r\spunde la
telefon, iar el are ni[te suspiciuni.
Vine s\ vad\ care-i treaba, s\-[i
rezolve problema. M-a interesat
situa]ia asta `n care ai tot, dar `n

locuri diferite. Radu are tot ce-i
trebuie – are [i o femeie pe care o
iube[te, [i un copil, [i un job bun.

N-a plecat s\ munceasc\ pen-
tru bani?

Eu nu cred `n chestii din astea,
c\ trebuie s\ munce[ti pentru c\
`]i trebuie bani. Sigur c\ [i \sta e
un aspect, e interesant s\ câ[tigi
1.000 de euro, dar nu pleci pentru
asta. |sta e un motiv. Pleci pentru
c\ vrei s\ `ncerci lumea altfel, sin-
gur. Nu o spun numai pentru c\ [i
eu am trecut prin asta (n.red.: [i
C\t\lin Mitulescu a muncit `n Ita-
lia `nainte de a se apuca de cine-
ma). Am cunoscut multe cazuri,
chiar [i `n cupluri `n care el lu-
creaz\ `n Dubai [i ea lucreaz\ nu
[tiu unde. {i la alte clase sociale e
vorba de acela[i lucru – de a tr\i
`mpreun\, dar `n locuri diferite.
Crezi c\ func]ioneaz\?

Depinde de oameni. Poate s\
func]ioneze.

Func]ioneaz\ un timp. Eu cred
c\ depinde de femeie... ~n cazul
\sta, cred c\ lui `i convine cumva,
dar, pentru c\ ea nu-i mai r\spun-
de, `i transmite un mesaj clar c\
rela]ia lor nu mai func]ioneaz\.
Cam acolo e esen]a – ce simt unul
pentru cel\lalt [i cum vede fiecare
viitorul, dac\ reu[esc s\ pun\ cap
la cap toate lucrurile astea. El se
simte `mplinit [i are `n Italia un
statut care ̀ l face fericit. Monica [i
Radu nu se c\s\toresc `n film,
doar vorbesc despre asta. De fapt,
ce importan]\ are? Scenariul \sta
a fost tot timpul pe muchie; era un
film de gen, adic\ un thriller, dar
`n esen]\ tema era `ntoarcerea –
dac\ e posibil\, cum g\se[ti trecu-
tul, dac\ `l mai g\se[ti... Nu m\
`ntreba dac\ personajele `l mai

g\sesc pentru c\ nu cred c\ pot da
un r\spuns. Primul scenariu era o
poveste cu crime, dar pe mine m\
interesa tema, ori thrillerul nu prea
rezista `n combina]ia asta. Nu era
nici un film de gen pur, care s\ m\
provoace la modul \sta, [i nici un
film despre ce voiam eu s\ fie. Am
ezitat dac\ s\ p\strez thrillerul [i,
pân\ la urm\, am renun]at la me-
seria eroului, cea de uciga[ pl\tit.
I-am schimbat doar meseria!...

Thrillerul va veni `n alt film.

S-ar putea, da. E un personaj
care m\ bântuie.

Nu te preseaz\ s\ filmezi re-
pede? Nu te enerveaz\ când
e[ti `ntrebat: „Ce faci, C\t\ -
lin, când filmezi?“?

Ba da, dar eu am mers cu Stra-
da Film pe mai multe planuri [i
cred c\ am vrut prea mult – [i pro-
duc\tor, [i... Asta `]i consum\ tim-
pul [i, chiar dac\ pare c\ po]i fi
produc\tor [i `n acela[i timp s\ te
ocupi de filmele tale, nu e a[a. Ui-
te, dureaz\ mult pân\ te a[ezi pe
un scenariu [i, pân\ la urm\, dac\
se mai `ntâmpl\ ceva, scenariul
`ncepe s\ oboseasc\, vrei s\-l re -
scrii... E greu pân\ `]i g\se[ti rit-
mul. Dar acum, din fericire, am o
poveste, adic\ am un scenariu pe
care o s\-l filmez la prim\var\. Se
nume[te Heidi [i a fost deja fi-
nan]at de CNC. Sunt `n discu]ie
pentru el cu ni[te parteneri fran-
cezi. Ac]iunea se `ntâmpl\ `ntr-o
lume foarte diferit\. E vorba de fe-
tele \stea care majoritatea nu
reu[esc `n modelling [i care ajung
s\ tr\iasc\ de pe urma b\rba]ilor,
la limita prostitu]iei. 

De ce te preocup\ acest su -
biect? B\nuiesc c\ prin el
vrei s\ ajungi la altceva.

M\ preocup\ setea asta de expe-
rien]e, de a fi `n multe locuri, de a
avea de toate – [i c\l\torii, [i hai-
ne, [i ma[ini de un anumit fel, [i
weekend-uri ̀ n Dubai. Nevoia de a
consuma lucrurile astea foarte re-
pede e o poft\ care se auto-alimen-
teaz\. Nu spun c\ e rea sau bun\, e
un fenomen care e tr\it cu intensi-
tate. Dar sunt alte lucruri pe care,
`n momentul `n care intri `n cursa
asta, trebuie s\ le sacrifici, iar `n
Heidi tocmai despre asta e vorba,
despre ce ar trebui s\ sacrifice
eroina [i dac\ vrea s\ sacrifice ca
s\ mearg\ mai departe. 

Ai [i tu aceast\ sete, la alt
nivel? 

Da, lucrurile astea s-au schimbat

[i sunt acum `nlocuite de experi -
en]e. E o foame de a avea expe-
rien]e [i de a le avea repede. Iar
timpul alearg\ `ntr-un anumit fel.

Cu Heidi, pe care `l filmezi la
prim\var\, o s\ recuperezi
anii de a[teptare.

Nu [tiu dac\ recuperez, dar mi
se pare un ritm mai bun s\ fac un
film pe an sau unul la doi ani. Cred
c\ dac\ a[tep]i, a[a, s\ vânezi su-
biectul vie]ii... Nu am f\cut asta
neap\rat, dar ̀ n anii a[tia au c\zut
multe pove[ti, au fost `nlocuite de
altele, cum e Rumeno \sta care
cred c\ e la al patrulea draft
esen]ial.

La Strada Film mai ave]i [i
dou\ lungmetraje de debut `n
preg\tire.

Da, `l avem pe Radu Dragomir
cu Lec]ia, pentru care am ob]inut
o finan]are mic\ de la CNC, 120.000
de euro, dar pe care o s\-l facem.
Anul \sta film\m, voiam `n toam -
n\, dar s-ar putea s\ se amâne
pu]in. Scenariul l-a scris el, e vor-
ba despre dou\ studente care vor
s\-[i ia examenul neap\rat [i care
petrec o noapte cu profesorul,
schimbând tot felul de impresii [i
p\reri. La drum cu tata, de Anca
Miruna L\z\rescu, e complet fi-
nan]at, [i `n Germania, [i aici. Se
filmeaz\ acum, `n septembrie. E
vorba despre doi fra]i sa[i care `l
duc pe tat\l lor `n excursie `n
RDG, [i pe drum se `ntâmpl\
Prim\vara de la Praga. Filmul e ̀ n
român\ [i german\, dar actorii
sunt români – Alex M\rgineanu,
R\zvani Enciu [i Ovidiu Schuma-
cher care face complet altceva de-
cât ce f\cea `n BD la munte [i la
mare. 

C\t\lin Mitulescu: „E greu pân\ `]i g\se[ti ritmul“
Discu]ia se desf\[oar\ `n
vreme ce trupa de l\utari
repet\, iar o dubi]\ din
film `[i ambaleaz\ `n
disperare motorul. Bine
c\ am un reportofon bun.
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~n locul acvilei de pe stem\, ar pu-
tea ap\rea un pui de supermarket
refrigerat, a[a cum distribuie unii
candida]i, ̀ n momentele astea, prin
satele României. Unul nu prea
durduliu – nu vrem a p\rea s\ fim
de dreapta, ptiu!, dar cu suficient\
carne [i toate oscioarele din dota-
re, ce ne asigur\ câteva prânzuri
tihnite, nu-i a[a? – tradi]ionale. 

~n varianta oficial\, acvila ]ine
`n cioc simbolul cre[tinismului – o
cruce. Pe un pui de supermarket,
nu prea-]i vine s\-l `ncarci cu atâ-
ta onoare. Hai s\ d\m puiului ce-i
al puiului! Hm... ce ar fi mai potri-
vit cu vremurile? O g\leat\! Una
electoral\, cu `nsemnele partidu-
lui care distribuie; ce distribuie,
diverse!; „investim `n viitor“, par -
c\ a[a ni se spune, chiar dac\ vii-
torul din g\leat\ are termen de ga-
ran]ie [i la un moment dat `i vine
apocalipsa. Aici, la câ]i candida]i
sunt, vom consuma relativ repede
spectrul culorilor de baz\; curcu-
beul politic al g\le]ilor va fi fost
umplut.

Pe stema României despre care

am zis c\ e bine s-o ]inem `ntr-un
sistem protejat `n perioada asta –
de[i sus]in\torii unora dintre can -
dida]i ar prefera s-o a[eze `ntr-o
fra pier\ – mai sunt [i alte simbo-
luri ce merit\ a fi ocrotite. Spada
din gheara dreapt\ ar putea fi les-
ne substituit\ de tradi]ionala sti -
cl\ de ulei de floarea soarelui, iar
sceptrul din cea stâng\, de una de
vin la sfert. Sigur, discu]iile sunt
deschise, fiindc\ [i lista e lung\:
f\in\, orez, m\lai, o]et, zah\r [i
a[a mai departe.

~n centrul acvilei, sunt cinci
ste me, ale celor cinci provincii is-
torice. Hai s\ le punem la p\strare
[i pe astea pentru o perioad\, c\ e
p\cat altfel! Uite, ca stema elec-
toral\ a Dobrogei s\ semene cât de
cât cu originalul, facem una de
carnaval, cu dou\ fete `n locul
celor doi delfini, pe care le ]ine
domnul primar Radu Maz\re pe
umeri. Bourul care apare pe ste -
ma Moldovei... ei, câte variante
sunt aici! Putem folosi un trunchi
de tei t\iat de oamenii din admi nis -
tra]ia primarului Ia[ului; avem

posibilitatea de a a[eza, acolo,
figura unui primar sau a domnu-
lui Opri[an din Vrancea; putem
pune, iar\[i, imagini cu p\durile
defri[ate din mun]ii Bucovinei;
atâtea posibilit\]i! La stema Olte-
niei, unde un leu iese dintr-o co -
loan\ antic\, iar oltenii sunt, a[a
cum [tim to]i, ̀ nnebuni]i dup\ fot-
bal, nu ar merita, mai ales `n pe-
rioada electoral\, s-apar\ portre-
tul stilizat al doamnei Lia Olgu]a
Vasilescu, primarul Cra iovei? No
bine, [i ce facem cu Tran silvania,
cu acvila sa pe care o ]inem prote-
jat\ o perioad\? Ce punem ̀ n locul
ei? E prea veche imaginea domnu-
lui Funar, pe cea a domnului Io-
hannis nu avem voie s-o folosim
acum c\ e implicat direct `n ches -
tiune, sucurile fra ]ilor \ia din Ma -
ramure[ nu prea se potrivesc... om
mai vedea!

Tr\im o perioad\ vesel\. Pân\
termin\ doamna Udrea concur-
surile muzicale de la Kanal D,
vom avea, probabil, un nou pre[e -
dinte. Cu sau f\r\ voce. Dânsa
cânta, premonitoriu a[ spune: „Ni -
mic din tine n-ai s\-mi dai“. 

S\ ne protej\m simbolurile!

Medieval `n sus, medieval `n jos –
eu unul nu `n]eleg pasiunea asta a
oamenilor din lumea civilizat\
pentru `ntoarcerea `n timp fix `n
Evul Mediu. Aproape pe oriunde
mergi `n Vest, dai peste câte un
spectacol chicios cu cavaleri [i
prin]ese, cu menestreli, feluri]i ste-
gari [i tobo[ari – o butaforie peni-
bil\ servit\ `ndeosebi copiilor pe
post de distrac]ie sau lec]ie de isto-
rie. Aproape peste tot vezi p\rin]i
care le pun `n mâini odraslelor un
scut, o sabie sau o lance din lemn ca
s\ scape lini[ti]i la o bere ̀ n taver n\. 

Dar unul nu le-ar spune copiilor
c\ pe vremurile alea glorioase 

puteai lua râie cât d\deai bine]e
unui trec\tor, tifos – cât `]i duceai
calul la p\scut, cium\ – cât strân-
geai mâna unui prieten. Nimeni nu
le-ar zice de p\duchii cât vrabia, de
[obolanii cât capra care mi[unau
nediscre]ionar [i-n cea mai am\ -
rât\ colib\, [i-n cel mai falnic cas-
tel. Nimeni nu le va povesti c\ 
pe-atunci „oamenii ̀ mbla ̀ n tot cea -
sul cu dzilele `n mân\“. Prea pu]ini
par s\ [tie c\ s\punul inventat de
fenicieni cu [ase sute de ani `nain-
te de Hristos nu prea avea c\utare
`n epoc\ nici m\car la bravii cava-
leri, nici la preafrumoasele prin]e se. 

Iar moda s-a r\spândit [i la noi.

Unde te duci, unde te-ntorci, dai pes -
te o tavern\, peste un festival me -
dieval. Pân\ [i la superbele m\ n\s -
tiri din Bucovina, g\se[ti de cum -
p\rat la poart\ arbalete, arcuri [i
scuturi. Hai, pe \ia din Vest `i mai
pot `n]elege. Pe de-o parte, pe lâng\
râie sau cium\, evul mediu le-a mai
l\sat ni[te cl\diri cu adev\rat gran-
dioase [i oleac\ de cultur\ auten-
tic\. Pe de alta, cred c\ s-au mai
plictisit [i ei de atâta civiliza]ie.
Dar s\ tr\ie[ti nostalgia evului me-
diu la noi e cel pu]in caraghios.

Unele cl\diri pe care noi `ncer -
c\m s\ le vindem de medievale au
fost construite foarte aproape de vre -
mea când al]ii zburau cu avionul.
Apoi, chiar c\-i bizar s\ reconsti-
tuim evul mediu din butaforie, s\
ne cheltuim banii degeaba pe un
fals, când, `n fapt, `nc\ ne mai bu-
cur\m de situa]ii medievale ca la
carte. 

La noi, unii oamenii `nc\ mai
ar\ cu plugul inventat `n epoca fie-
rului. Din când ̀ n când ̀ n România

se mai `ntâmpl\ s\-l mai dezgroape
s\tenii pe unul ca s\-i ̀ nfig\ câte un
]\ru[ `n inim\. Ne târâm `n ge-
nunchi pe lâng\ ciolanele sfin]ilor
cu o asiduitate [i mai mare decât
atunci. Femeile `nc\ `[i mai iau
b\taie medieval. E drept, nu ardem
vr\jitoarele, `ns\ avem destule ca-
re `i ard pe fraieri la bani.

Au devenit virale unele videocli-
puri cu români care declar\ c\
p\mântul e plat. Pun pariu c\ mul]i
dintre noi r\mân `n grea cump\n\
dac\ trebuie s\ aleag\ `ntre Soare
[i P\mânt, cine se `nvârte[te `n ju-
rul cui? Mul]i dintre noi [tim de zo-
ne unde, da, a p\truns s\punul, s-a
auzit de el, dar oamenii nu prea
[tiu la ce folose[te, mai degrab\ `l
p\streaz\ parc\ pentru a unge
juv\]ul pe care s\ [i-l pun\ `ntr-o
bun\ zi la gât. 

Te duci la spital cu o mân\ rupt\
[i te `ntorci cu stafilococul auriu.
Slav\ Domnului, avem câini pe
str\zile ora[ului câ]i [obolani erau
`ntr-o cetate `n timpurile cele 

glorioase. Iar drumuri mai medie-
vale ca la noi, mai rar. De gândirea
liderilor no[tri, de modul `n care
ni-i alegem, ce s\ mai zic?

N-avem prin]i [i prin]ese, dar nu
ne putem plânge de lipsa baronilor.
Cumva tot aia e, tot medieval. Su-
persti]iile, gândirea `ngust\, para-
noic\, frica de sfâr[itul lumii la ro-
mâni ̀ mi par la fel ca pe la anul 1000.

~n fine, poate exagerez eu [i poa-
te c\ lumea noastr\ chiar are nevo-
ie de arbalete, de scuturi, de l\nci [i
de festivaluri medievale, de `ntoar-
ceri `n timp. Poate fi [i asta o dis-
trac]ie. Dar nu vi se pare c\ e una fi-
xist\ pân\ la plictiseal\?

Dac\ tot ne `ntoarcem `n timp,
de ce n-o facem gospod\re[te, de ce
nu mai schimb\m din când ̀ n când
placa? S\ avem parada costumelor
din epoca bronzului, dansuri scla-
vagiste, gladiatori `n Pia]a Unirii
sau festivaluri ale comunei primiti-
ve. Cred c\ ar fi mai distractiv [i cu
nimic mai penibil decât re`ntoarce-
rea obsesiv\ la evul mediu. 

Medieval

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

Cu câteva luni `nainte de alegeri, stema României 
ar trebui pus\ `ntr-un seif, pentru a o proteja. Putem
reinventa pu]in [tiin]a heraldicii [i, `n locul celei
oficiale, s\ folosim o stem\ adaptat\ vremurilor
vesele pe care le tr\im.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

» Bourul care apare pe
stema Moldovei... ei,
câte variante sunt aici!
Putem folosi un trunchi
de tei t\iat de oamenii
din administra]ia primarului Ia[ului; avem posibilitatea de a a[eza, acolo, figura
unui primar sau a domnului Opri[an din Vrancea; putem pune, iar\[i, imagini cu
p\durile defri[ate din mun]ii Bucovinei; atâtea posibilit\]i! 
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Dar dac\ a[ putea `ntr-adev\r s\
aleg, a[ schimba radical designul
vagoanelor, al scaunelor, al com-
partimentelor, al ferestrelor. {i a[
elimina aerul condi]ionat – sau cel
pu]in ceea ce `n]eleg europenii de

pe c\ile ferate prin aer condi]ionat.
Vara asta, `ntr-un pui de conce-

diu, Alina [i cu mine am mers la
Praga. Cu trenul, desigur. Cu mai
multe trenuri. Trenuri moderne,
europene, numite ca atare: Intercity,
Eurocity. Trenuri cu design mo-
dern, scaune – b\nuiesc – ergonomi -
ce, prize, geamuri mari, u[i auto-
mate [i aer condi]ionat. Nimic din
toate astea nu mi-a pl\cut. Nimic!
Dar aerul condi]ionat... pe \sta am
ajuns s\-l ur\sc.

De la Timi[oara la Arad am
mers, de nevoie, cu un tren perso-
nal cu vagoane comune, obi[nuit,
vechi, ponosit, vag recondi]ionat,
lent [i `ncins. Afar\ erau vreo pa-
truzeci de grade, `n\untru, cam tot
a[a. Pe drum oamenii au deschis
câteva geamuri [i, `ncet-`ncet, a
`nceput s\ se r\coreasc\. Naveti[tii
de pe traseu au `nceput s\ joace
c\r]i. Ni[te b\rba]i au scos ceva de
mâncare [i a `nceput s\ miroas\ a
salam. A ap\rut [i conductorul
transpirat [i cu obraji stacojii, din
stocul cu clone de conductori creat
de regimul comunist acum vreo
cincizeci de ani. ~ntr-un mod ciudat,

mi-a pl\cut. Nostalgie [i romantism –
pot s\ fiu scuzat pentru atâta lucru.

Dup\ vreo or\ [i jum\tate de
mers agale, am ajuns `n gara Arad,
de unde urma s\ intr\m `n Europa
aia adev\rat\: `ntr-un Eurocity de
noapte, confort occidental. Urc\m
`n tren: tot vagoane comune, c\ro-
ra c\l\torul român le spune, atât de
inspirat, „bou-vagoane“. Scaunele
le [tiu mul]i c\l\tori de pe vagoane-
le de Intercity românesc: de o sin-
gur\ persoan\, ]epene [i incomode,
cu spa]iu pu]in pentru picioare –
mereu te pocne[ti cu genunchii de
]urloaiele celui din fa]a ta – [i cu o
mas\ lung\, plin\ de [uruburi as-
cunse, `nghesuit\ [i inutil\, care te
`mpiedic\ s\ te mi[ti. Stai `n scaun
ca r\stignit [i te apuc\ dorul de
banchetele lipicioase de vinilin, pe
care te puteai `ntinde, la o adic\,
cât erai de lung. Iar la un moment
dat `ncepe s\ sufle aerul condi]io-
nat. {i sufl\, [i sufl\, [i nu-l po]i
`mpiedica, [i vara e ̀ ntotdeauna re-
ce, fiindc\ vara trebuie s\ te r\co-
re[ti, nu-i a[a?

E drept, când am urcat `n tren,
`n miez de noapte, afar\ era o

z\pu[eal\ toropitoare, un aer
st\tut [i cald, `n care doar ]ân]arii
se veseleau. A[a c\ aerul condi]io-
nat a fost o binefacere – vreo zece
minute. Apoi am `nceput s\ simt
frigul. Apoi m-a apucat tremuratul.
M-am uitat `n jur, ru[inat de sl\bi-
ciunea mea. Doar c\ `n fa]a mea o
nem]oaic\ tân\r\, care p\rea s\ pi-
coteasc\ f\r\ grij\, s-a trezit, [i-a
scos un pulover [i s-a `nvelit `n el.
Dârdâia [i `[i strânsese mâinile la
piept, sub puloverul prea sub]ire.
Ne r\coream, a[a-i?

Ne-am r\corit pân\ la Budapes-
ta. Acolo am ]op\it cu bucurie pe
un peron de diminea]\ mohorât\ [i
rece, care, prin compara]ie, mi s-a
p\rut de-a dreptul hawaiian. Nici
nu-mi mai venea s\ urc `n noul
tren, care ducea la Praga, fiindc\
[tiam ce m\ a[teapt\: aer condi]io-
nat, frig-frig, geamuri mari [i fixe,
care nu se deschid, [i scaune ̀ ngus-
te cu mese lungi [i ]epene, care te
lovesc peste genunchi. {i m-am do-
vedit un vizionar.

Nici `ntoarcerea n-a fost altfel.
Doar c\ de data asta pe unul din tre-
nuri am g\sit [i compartimente 

separate. Mai mult, am `ndr\znit
s\ m\ plâng unui conductor ceh.
Conductorul a `n\l]at din umeri,
mi-a zâmbit superior [i mi-a ar\tat
un comutator din compartiment ce
se putea deplasa de la „Cald“ (un
desen cu termometru ro[u) la „Re-
ce“ (un desen cu termometru albas-
tru). A[a deci: asta era taina! Am
rotit comutatorul cât am putut mai
aproape de termometrul ro[u. Frig,
frig al naibii! Poate nu [tiu eu codu-
rile grafice cehe[ti: l-am mutat la
termometrul albastru. Frig, frig al
naibii! {i aer, aer condi]ionat. Vis-
col de tren `n plin\ var\. 

S-ar zice c\ aceia care au gândit
sistemul de climatizare l-au conce-
put in abstracto, dup\ ce [tiu ei c\
sunt anotimpurile: dac\ e iulie-au-
gust, trebuie s\ umplem neap\rat
trenul cu aer rece-rece, c\ e var\.
A[a scrie `n calendar. Dac\ ai no-
roc, g\se[ti un conductor-demiurg
care se `ndur\ s\ umble la panoul
de comand\ [i s\ ̀ ndulceasc\ iarna
din tren. Dar urm\torul care vine
pune iar lucrurile la punct: e var\,
afar\ e cald, iar aici e frig. Cui nu-i
place, s\-[i ia ma[in\ mic\.

~mi place s\ merg cu
trenul; mi-a pl\cut
dintotdeauna. Dac\ ar fi
s\ aleg un singur mijloc de
transport care s\ r\mân\
pe planet\, a[ p\stra linia
ferat\ – [i ni[te avioane
peste oceane, dac\ nu se
poate altfel. De[i cât de
minunat\ ar fi o linie
ferat\ suspendat\,
`ntinzându-se pe oceanul
nesfâr[it pân\ la linia
orizontului [i disp\rând
din vedere undeva sub
soare sau chiar `n miezul
soarelui la apus! Ocolul
P\mântului cu trenul
intercontinental. 

Românii e de[tep]i

Radu Pavel GheoTrenuri cu aere

~n anii cu examen de toamn\ pen-
tru Cotroceni, partidele erau deja
`n tran[ee la `nceput de septem-
brie. Era ceva emo]ie [i `n rândul
aleg\torilor. De data asta e lini[te,
de[i unii `nc\ mai sper\ la lovituri
surpriz\ pân\ `n ziua `nregistr\rii
candidaturilor. Nici m\car la sedii -
le principalelor partide nu e agi -
ta]ia specific\ unor alegeri cu miz\
mare.

Cu toate acestea, nu v\ a[tepta]i
la o campanie plicticoas\. ~nc\ se
fac c\r]ile [i se pun la punct strate-
giile, dar odat\ ce vom trece de 25
septembrie, data limit\ a `nscrieri -
lor `n cursa preziden]ial\, va `nce -
pe m\celul. 

Nu va fi o confruntare de idei,
strategii [i programe, ci o b\t\lie ca
pe maidan. Sloganul „Eu sunt cel

mai bun, ceilal]i nu-s `n stare de
nimic“ va func]iona [i ̀ n campania
electoral\ care debuteaz\ peste mai
pu]in de o lun\. Se vor scoate do -
sare pe mas\ [i, `n mod cert, vor
ap\rea dezv\luiri spectaculoase. Se
va juca murdar, pentru c\ mul]i
din politic\ vor socoti c\ nu este
vorba doar de Cotroceni, ci de soar-
ta lor, inclusiv libertatea. Nu va fi
doar victoria candidatului X sau Z,
iar unii din linia a doua sau a treia
vor fi dispu[i s\ fac\ orice [i s\
cheltuie oricât.

Ce vor `ncerca s\ arate candi-
da]ii? Nu neap\rat c\ ei sunt cei
mai competen]i [i hot\râ]i s\ schim -
be România, ci faptul c\ to]i ceilal]i
sunt n\t\r\i, ho]i [i au bube `nc\
de pe vremea când erau pionieri de
n\dejde ai patriei.

Surprinz\tor, n-au fost scoase pe
pia ]\ sondaje ̀ n ultimele s\pt\mâni,
dar nici dac\ le-am fi avut, nu le
puteam folosi drept material didac-
tic. Cel mult, puteam face o medie a
procentelor, pentru a afla cum stau
candida]ii cu opt s\pt\mâni `nain -
te de marele scrutin.

Cinci sunt candida]ii care con-
teaz\ la preziden]ialele din acest
an: Ponta, Iohannis, Udrea, T\ri -
ceanu [i Macovei. Mai e [i repre -
zentantul UDMR, care n-are aspi-
ra]ii pentru a intra `n turul al doi -
lea, dar care poate `nclina balan]a.
De regul\, peste 60 la sut\ din elec-
torii maghiari voteaz\ candidatul
dreptei. ~ntrebarea e câ]i dintre ei
vor [i ie[i la vot, pentru c\ 50.000 de
voturi `n plus ar putea cânt\ri
enorm `n ecua]ia complicat\ a fi-
nalei preziden]iale.

Dup\ cum se prefigureaz\ ta -
bloul la aceast\ or\, vom avea un
meci Ponta-Iohannis. Pentru c\ lu-
crurile sunt tot mai clare din acest
punct de vedere, e posibil ca am-
bele tabere s\-[i p\streze artileria
grea pentru final\, iar primul tur
s\ fie doar o ̀ nfruntare a celor dou\
armate. Posibil de aici [i nefericita
formulare a lui Ponta cu popcornul
pe care [i-l preg\te[te pentru prima
repriz\ a preziden]ialelor.

Cheia alegerilor ar putea fi votul
din Moldova. Transilvania pare
câ[tigat\ de Iohannis, la fel [i Bu-
cure[tiul, `ns\ Muntenia, Dobrogea
[i Moldova sunt de regul\ fief-uri
ale stângii.

Dac\ Transilvania va fi lene[\
`n ziua votului, pentru candidatul
ACL b\t\lia e aproape pierdut\.
Dac\ `ns\ prezen]a la vot `n re giu -
nea amintit\ va fi una consistent\,
atunci Ponta va avea probleme. 

Totul depinde `ns\ de raportul
Ponta-Iohannis din cele trei zone-
problem\ pentru dreapta. ~n Mun -
tenia, PSD e st\pân `n mai toate
jude]ele, cu dou\-trei excep]ii. ~n
Oltenia, lucrurile sunt [i mai crun -
te pentru ACL. Va conta `ns\ fie -
care punct, cum va conta [i pre -
zen]a la urne `n zona respectiv\. 

Marele duel PSD-ACL va fi `ns\
`n Moldova. O victorie clar\ a lui
Victor Ponta `n aceast\ regiune ar
rezolva lucrurile ̀ n favoarea candi-
datului PSD. Un rezultat strâns
`ntre cei doi competitori, ceva de
genul 53-47, va ]ine meciul deschis
oric\rui rezultat.

ACL sper\ s\ ob]in\ un scor bun
pentru Iohannis `n Suceava, Ia[i,
Neam] [i chiar Boto[ani, dar pare
`n dezavantaj `n Bac\u, Vaslui,
Vran cea [i Gala]i. 

N-a fost `ntâmpl\toare nici ale -
ge  rea Ia[ului ca gazd\ pentru
`ntâlnirea grupurilor comune de
parlamentari PNL [i PDL. Chiar
dac\ reu niu nea nu s-a `ncheiat cu
rezultate spectaculoase, [edin]a de
la Ia[i a prilejuit lansarea unor
me saje cu ]int\ clar\: Moldova.

Nici PSD nu va sta cu mâinile `n
sân, iar Ponta se va revan[a proba-
bil, tot ̀ n Capitala Moldovei, de hra-
mul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cotat la `nceputul anului drept
marele favorit al preziden]ialelor,
Victor Ponta `ncepe s\ gâfâie, do -
va  d\ fiind gre[elile neprovocate co   -
mise `n ultimele dou\-s\pt\ mâni.

Pariul riscant al PSD cu celebra
ordonan]\ Dragnea, care permite
migra]ia primarilor, este iar\[i un
semn c\ social-democra]ii nu-s atât
de siguri c\ vor defila `n alegeri. 

Dac\ Ponta nu va scoate minim
40 la sut\ `n primul tur, atunci PSD
risc\ s\ piard\ a treia oar\ la rând
preziden]ialele. {i asta pentru c\
Victor Ponta n-ar avea de unde
adu na `nc\ zece procente `n turul
al doilea.

O nou\ `nfrângere a candidatu-
lui stângii ar fi deja prea mult pen-
tru baronii PSD, pentru c\ n-ar mai
suporta cel pu]in cinci ani f\r\
omul lor la Cotroceni. 

Mai sunt dou\ luni pân\ la preziden]iale. Nu vorbim de
ni[te alegeri oarecare, pentru c\ scrutinul ne va indica
direc]ia pentru urm\torii cinci sau zece ani. Plus c\
pre[edintele d\ tonul pentru formarea majorit\]ii
guvernamentale [i are un cuvânt important de spus
asupra numelui premierului.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u
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TOAMNA MUZICAL| ~N ALSACIA:

De vorb\ cu Hubert Wendel 
la Festivalul Muzical 
de la Wissemburg (I)

Un om de cultur\ aparte, o figur\
luminoas\ [i generoas\, Hubert
Wendel are, al\turi de festivalul pe
care l-a creat, alte dou\ pasiuni ce
dau culoare personalit\]ii sale:
perpetuarea mo[tenirii spirituale a
profesorului s\u, Pierre Vidal,
unul din marii muzicieni ai Fran -
]ei postbelice, [i arta marelui di -
rijor Willem Mengelberg. Despre
toate acestea am stat de vorb\ cu el
`ntr-o diminea]\ de toamn\ aurie,
pe o teras\ din Wissembourg.

Este adev\rat c\ Festivalul de
pian [i muzic\ de camer\ pe care `l
conduce s-a n\scut din prietenia
pentru un muzician român? „Da,
mi-a r\spuns simplu Hubert Wen-
del, [i este vorba de pianistul Samir
Golescu. Ne-am `nt`lnit pe... inter-
net, gra]ie lui Mengelberg, deci a
dirijorului Orchestrei Concertge-
bouw din Amsterdam, de ale c\rui
`nregistr\ri eram cu totul pasionat,
la fel ca [i Samir. A[a am ̀ nceput s\
discut\m, iar Samir mi-a trimis câ-
teva `nregistr\ri din recitalurile
date `n Statele Unite. Le-am g\sit
`ntr-atât de admirabile, `ncât mi-au
trezit dorin]a de a-l asculta «live»,
`n concert. De aici a pornit ideea de
a crea câteva concerte, ini]ial foar-
te modeste, pentru ca el s\ vin\ `n
Fran]a. Am lansat «opera]iunea»,
dar din cauza unor dificult\]i de or-
din administrativ, el nu a putut ve -
ni. Festivalul s-a n\scut, `ns\, cu
acel prilej [i s-a dezvoltat. Anul
aces ta, la a zecea edi]ie, Samir, care
a primit `ntre timp Green Card-ul
`n Statele Unite, a putut veni...“

Arta lui Samir Golescu, pianist
format la Ia[i [i stabilit `n Statele
Unite, a evoluat, ne`ndoielnic, pe
parcursul celor zece ani scur[i [i 

l-am ̀ ntrebat pe Hubert Wendel cum
`l apreciaz\ ast\zi. „~n concert, fi-
re[te, l-am g\sit diferit, cu adev\rat
somptuos! Am fost emo]ionat pe
parcursul `ntregului recital de ieri
sear\ (i.d. 27 august). Exist\ la el o
frumuse]e muzical\ de un gen pe
care, practic, nu `l mai g\se[ti `n zi-
ua de azi. ~n cazul lui, la origine s-a
aflat o reflec]ie pe tema istoriei in-
terpret\rii [i, `n mod special, a ace-
leia a marilor piani[ti din prima
jum\tate a secolului XX; [i este evi-
dent c\ aceast\ apropiere i-a hr\nit
propria reflec]ie muzical\, f\r\ s\
fie o copie. El provine din acea
tradi]ie; deci, ceva extrem de rar [i
cu atât mai pre]ios...“

Elogii rare aduse unui pianist
român, de care nu po]i s\ nu te bu-
curi. Samir Golescu, prezent `n
cinci din serile camerale ale Festi-
valului de la Wissembourg, a inter-
pretat `n recitalul s\u Suita Op. 10
de George Enescu [i am profitat de
ocazie s\-i cer lui Hubert Wendel
opinia despre recep]ia compozito-
rului român `n Fran]a. „Pe Enescu
`l cuno[team, bine`n]eles, ca toat\
lumea, `n calitatea lui de profesor
al lui [Yehudi] Menuhin [i prin
`nregistrarea Concertului de Bach
pentru dou\ viori, pe care l-au cân-
tat `mpreun\ cu [Pierre] Monteux.
Este un nume de care am auzit ade-
sea [i despre care mi-a vorbit ade-
sea Samir. Prin el am auzit atât vio-
lonistul, atunci când mai era `n
plin\ form\, cât [i compozitorul. {i
trebuie s\ spun c\ ̀ nregistr\rile lui
Enescu, `n calitate de violonist, 
m-au bulversat teribil. Chiar la o
vârst\ `naintat\ a existat `n el o

umanitate care transpare prin vi -
oa ra sa, cum nu am auzit niciodat\
la vreun alt violonist. Ieri sear\, i-am
descoperit [i muzica de pian, ca
mul]i al]ii, [i am g\sit-o formida-
bil\. Indiscutabil! A fost un compo-
zitor magnific, care ast\zi r\mâne
necunoscut `n Fran]a. Prin urma-
re, sunt fericit c\ a figurat `n pro-
gram aici [i sper c\ vom avea oca-
zii noi pentru a-i interpreta aici al-
te compozi]ii.“

Festivalul Muzical de la Wis-
sembourg include la fiecare edi]ie
peste 20 de concerte de muzic\ de
camer\ [i recitaluri de pian cu par-
ticiparea unor cvartete de tineri ce
[i-au câ[tigat recunoa[terea pe sce-
na interna]ional\ (anul acesta, de
exemplu, Ebène [i Zemlinsky), ca
[i a unor tineri piani[ti, compozi-
tori [i violoni[ti de mare talent,
mul]i din ei proveni]i din fostul
spa]iu sovietic, cum sunt piani[tii
Nikita Mdoyants, originar din Ar-
menia, Viaceslav Griaznov, origi-
nar din Sahalinsk, sau violonistul
ucrainean Andrei Bielov, lider al
Cvartetului Szimanowski. Cum ̀ mi
spunea Hubert Wendel, „festivalul
s-a orientat `ntr-o m\sur\, `n ulti-
mii doi-trei ani, spre muzicienii
din Rusia [i nu regret deloc. Fiind -
c\ este vorba de muzicieni foarte
diferi]i de cei pe care `i cunoa[ tem
aici. Au o alt\ atitudine fa]\ de mu-
zic\, pe care a[ califica-o drept mult
mai profund\. ~n plus, consta]i c\
pentru ei, to]i muzicieni cu totul re-
marcabili, ceea ce conteaz\ nu este
`n primul rând banul, cachet-ul, `n
timp ce `n Vest lucrurile sunt dife-
rite...“

Probabil c\ nimeni nu a aflat
`n România c\ un Festival
Muzical din Alsacia francez\
s-a n\scut gra]ie prieteniei
pentru un pianist... ie[ean.
C\ lucrurile s-au petrecut ast -
fel am aflat preg\tindu-m\
s\ merg, invitat, la cea de-a
zecea edi]ie a Festivalului
Muzical de la Wissembourg
– un mic ora[ medieval
bijuterie, situat la 70 km
nord de Strasbourg – [i
citind un interviu acordat
pentru Info-Culture de
fondatorul [i directorul
festivalului, organistul de
profesie Hubert Wendel. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Urcat pe-a vie]ii ante-penultim\
treapt\, ar trebui poate s\ merg la
biseric\ [i s\ m\ dedau ritualului
comuniunii, `mpreun\ cu eno-
ria[i de vârsta mea, devota]i sau
numai aronda]i religiei ̀ n care s-a
`ntâmplat s\ ne na[tem, sperând
ca m\car `n ultimul ceas s\ fim
izb\vi]i de p\catele tinere]ilor. ~n
loc de asta, punker b\trân con-
damnat la excese, m\ r\sf\] cu
discuri de vinil, cump\rate la mâ-
na a doua sau a noua, [i m\
„poc\iesc“ dinaintea televizoru-
lui, survolând reportaje transmi-
se de canalul Trinitas, `nc\ nu ([i
nu [tiu de ce nu!) `n HD. 

„You are sleeping unhampered
by guilt/ Comes the morning you
shut down/ The devil’s breath is a
disease on your lips/ Reaching
out for your loss/ You prey on
your flock...“. Nu, nu m-am apu-
cat s\ scriu versuri `n englez\, ci
am citat prima strof\ din piesa a
treia, Moon Above, Sun Bellow,
de pe noul album Opeth – Pale
Communion (2014, Roadrunner).
La fel ca destule altele, credin]a e
o problem\ personal\, o „chestiu-
ne `ntre mine [i Dumnezeu“, cum
spunea Camil Petrescu undeva.
Vedem cu to]ii ce `nseamn\ [i
cum se deformeaz\ credin]a când
ajunge religie, devenind principa-
la motiva]ie a turmei. {i cum deca-
de când e... „impus\ obligatoriu“! 

Nu sunt o persoan\ cu preo-
cup\ri dedicat evlavioase. Dar,
u[or melancolic, nu pot s\ evit te-
ma, dup\ ce-am ascultat cu mult\
desf\tare noul album al suedezi-
lor care `nsp\imântau acum 3-4
lu[tri cu ritmuri grele de metale
psihastenizate. Sper c\ nu comit
vreo impietate vorbind `n dodii
despre death-metal vizavi de bise-
rica noastr\ tradi]ional\, ce-[i
arog\ sfin]enia ̀ nainte de a-[i asu-
ma peniten]a [i taxeaz\ muzica

rock drept unealt\ satanic\ (=pa-
pista[\). (Iar metalele grele sunt
valorificate prioritar de copiii bi-
sericilor catolice, neoprotestante,
lutherane sau cum or mai fi.) A[
`n]elege pe ortodoxul care con-
damn\ rockul, laolalt\ cu alte „ne-
norociri“ occidentale, dac\ ar avea
bunul-sim] s\ nu fac\ uz de acele
nenorociri, care pot fi numite cu-
ceriri sau trepte ale civiliza]iei.
Parc\ nu te po]i erija `n ap\r\tor
al binelui folosind armele r\ului;
[i nu vorbesc acum de r\zboi sau
diploma]ie, ci numai de polemic\
[i teorii. 

S-ar putea scrie un eseu com-
plex despre noul album Opeth,
pornind chiar de la titlul perfect
ambiguu. Pale, ̀ n englez\, ̀ n seam -
n\, desigur, palid, sp\l\cit, slab,
difuz, `ng\lbenit, f\r\ valoare etc.
Dar mai `nseamn\ [i par, ]\ru[,
]eap\; de unde sensul figurat de
`ngr\dire, hotar, limit\, cu extin-
derea presupus\ de verbele a
`ngr\di, a ̀ mprejmui, a ̀ nconjura.
Communion e un termen prea cu-
noscut ca s\-l mai traduc, iar in-
terpretarea nu poate fi scuturat\
de firimiturile cuminec\turii pri-
mite de la preot, dup\ slujb\.
Versurile lui Mikael Åkerfeldt
contureaz\ un peisaj coerent, ce
]ine de procesul natural specific
vie]ii ̀ n societatea contemporan\.
„Are we nursing destruction?/
Pursuing a dream we once had/
Was it our intention/ to follow
this road til the end/ Even if the
end is a world of sorrow?“ ~ntr-a -
dev\r, bun\ `ntrebare! R\spunsul
configureaz\ personalitatea fiec\ -
ruia. Iar asta `nseamn\ destinul,
cum ar zice misticul de serviciu...

„The grave of our youth is up
ahead/ And life has become a bur-
den/ We move in circles of sup-
pressed despair/ Waiting for the
sun/ And turning stones to find
evidence/ But it hides in the re-
cesses of our hearts.“ Nu sunt si-
gur c\ aici este vorba de poezie
adev\rat\, las critica literar\ s\
se pronun]e. Aproape c\ n-a[ fi
fost atent la versuri, `ntr-atât de
frumoas\ e muzica `n care sunt
gravate. Iar când mixul final este
asigurat de Steven Wilson, [i e-n
surround, pl\cerea ascult\rii
dep\[e[te pe a comuniunii amâ-
nate de iluzia c\ via]a noastr\ du-
reaz\ la nesfâr[it.

Poate c\ a[a e.

Comuniune
amânat\
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Hubert Wendel, directorul festivalului, cu pianistul Samir Golescu
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~n urm\ cu câ]iva ani, pentru a
`n]elege mai bine cum se arhitectu-
reaz\ rela]iile `ntre personaje [i se
tridimensionalizeaz\ nara]iunea, a
decis s\ studieze Regia la Universi-
tatea de Arte „George Enescu“ Ia[i.
Iar primul spectacol montat dup\
absolvire, ca regizor cu acte-n re-
gul\, a fost pe un text dominant lite-
rar, Pr\p\dul de Atilla Barti[. Ulti-
mul roman al lui Teodorovici, mul-
tipremiatul Matei Brunul, al c\rui
fan declarat sunt, avea protagonist
un actor marionetist. Cea dintâi
pies\ de teatru a scris-o tot din ne-
voi literare: pentru a exersa dialo-
gul ca formul\ narativ\. Apoi a mai
scris o pies\ [i `nc\ una. Unele au
fost prezentate `n lecturi publice;
alta, `n versiune readiofonic\. Ce
vreau s\ spun insistând pe filia]ia
literatur\-teatru e c\ piesele lui Lu-
cian Dan Teodorovici sunt texto-
centriste, literatur\ dramatic\ `n
accep]ia clasic\ a termenului, `n
egal\ m\sur\ de citit [i reprezentat
scenic. {i nu texte de spectacol,
scrise mai degrab\ pentru a fi puse
`n scen\ [i mai pu]in pentru a fi
tip\rite [i lecturate, cum se `n tâm -
pl\ `n artele spectacolului. 

Rame cu care autorul
deta[eaz\ secven]e 
din realitate

Recent, Editura Cartea Româneas -
c\ i-a adunat `n volum „ni[te come-
dii“, trei la num\r, sub titlul uneia
dintre ele, Unu+unu (+unu...). Pe
care o [tiam foarte bine, `nc\ de
anul trecut, la scurt timp dup\ fina-
lizarea scrierii, când am convins
autorul s-o prezinte, `n regie pro-
prie, `n seria de spectacole-lectur\
realizat\ `n Festivalul Interna]io-
nal de Teatru pentru Publicul Tâ -
n\r Ia[i, edi]ia a VI-a. Tema edi]iei
era „Ludic“, iar piesa se potrivea
perfect. Ca s\ continui rememora-
rea strânselor mele leg\turi esteti-
ce cu textele lui Teodorovici, s\
mai spun c\ [i o alt\ lucrare dra-
matic\ din proasp\tul volum, Ele-
fan]i roz [i elefan]i galbeni, `mi era
familiar\. M-am ]inut de capul auto-
rului – pe blog, acesta scrie, `n stilu-i
elegant, c\ „m-am luptat“, v\ `nchi-
pui]i cât de mult am putut insista?,
pentru a-l convinge s\ repre zent\m
tot ca spectacol-lectur\ piesa aceasta

`n cadrul Proiectului dramatIS, `n
2007: „{i, de vreme ce am scris
piesele astea, s-a ocupat de ele
doamna Olti]a C`ntec, care s-a lup-
tat atât pentru montarea uneia, m\
refer la prima pies\ trecut\ aici
(Elefan]i roz. Elefan]i galbeni. {i
oameni, n.m.), cât [i la cuprinderea
ei ̀ ntr-un volum colectiv. A[a m-am
trezit [i autor de dramaturgie cu
carte la purt\tor. Cartea se cheam\
Antologia dramatIS, a ap\ rut `n
2008 la Editura Cartea Ro mâ neas -
c\, iar eu apar pe copert\ al\turi de
Dan Lungu [i C\t\lin Mihuleac, `n
calit\]ile noastre de autori“. Am
f\cut bine st\ruind!

Revenind, din Unu+unu (+unu...)
doar pe unul nu-l [tiam, Lift `n
mi[care, dar le-am (re)citit pe tus-
trele cu egal interes [i pl\cere. Sunt
texte elaborate, care atest\ capa-
cit\]ile imaginative [i literar-tea-
trale ale lui LDT. Sunt „ni[te“ co-
medii ̀ ntr-adev\r, pentru c\ nimeni
nu se va pr\p\di de râs parcurgân-
du-le ori vizionând spectacolele ge-
nerate. Deschid o parantez\ referi-
toare la Matei Brunul, la lansarea
c\ruia, la Ia[i, Dan Lungu, unul
dintre prezentatori, se referea la
lipsa de umor a prozatorului. {i
aco lo, `n roman, [i aici, `n scrierile
dramatice, exist\ un umor estom-
pat de absurdul [i ironia ̀ n care Lu-
cian Dan Teodorovici se instaleaz\
creativ. De straturile metafizice pe
care le construie[te prin situa]ii
dramatice, personaje, replici. De
pild\, `n Elefan]i roz [i galbeni, ci-
neva zice: „Nu foarte mul]i oameni
au privilegiul de a fi n\scu]i de ma-
ma lor“; ori „numai ele, femeile, nu
`mb\trânesc niciodat\“; sau „eu
sunt fosta nevast\ a so]ului meu“.

Iar `n Unu+unu (+unu...): „Azi tre-
buie s\ lucreze peste program. Mi-a
zis c\ nu `ntârzie peste ora 6 [i m-a
rugat s\-]i transmit s\ nu te-a runci
pân\ n-ajunge [i ea“. Nu exist\ nici
o `ndoial\: Teodorovici e `n rela]ii
excelente cu cuvintele [i cu fic]iu-
nea narativ-teatral\! Piesele lui au
materie scenic\, fluiditate ideatic\
[i performativ\. 

Dac\ ar fi s\ identific câteva ca-
racteristici generale ale celor trei
texte, care sunt foarte diferite, a[
`ncepe cu faptul c\ fiecare e o ram\
cu care autorul deta[eaz\ secven]e
din realitate. Asemenea unui pola-
roid, care developeaz\ un cadru.
Contextele dramatice evolueaz\
pu ]in, sunt construite ̀ n primul rând
pentru a `nf\]i[a. Cu excep]ia lui
Cristian din Unu+unu (+unu...), [i
a cumnatului lui, Pavel, care `n
dramatis personae e doar Cumna-
tul, dar de dragul unui nostim joc
de cuvinte, `n text `[i dezv\luie
identitatea nominal\: „Pavel care
are o fabric\ de pavele“, personaje-
le nu poart\ nume. Anonimizarea e
generalizant\, pentru c\ eroii lui
LDT, animând tablourile fic]iona-
le, nu evolueaz\, nu se schimb\,
r\mân aceia[i. Sunt importan]i ar-
tistic prin biografiile scenice care
definesc mai pu]in indivizi [i mai
mult tipologii.

Din prima dragoste, aceea pen-
tru literatur\, vine [i abunden]a de
didascalii. ~n Unu+unu (+unu...)
din indica]ii-suport ele se trans-
form\ `n parte a reprezenta]iei ca
partitur\ a personajului Povestito-
rul. Dramaturg-regizor, Teodoro-
vici se joac\ [i cu spa]iul teatral,
deschizând `n Lift `n mi[care un
exerci]iu dramaturgic de decon -
struc]ie teatral\, culisele [i sala,
jonglând din scriitur\ cu toate di-
mensiunile perimetrului scenic:
sus-jos, stânga-dreapta. {i nici pu-
blicul nu e pierdut din vedere, e
teatralizat, implicat `n spectacol,
mai ales `n Lift `n mi[care. O parte
a privitorilor, rândul `ntâi, devine
cor al spec tatorilor, iar actorii se
adresea z\ direct celor din sal\,
p\r\ sind conven]ia. 

Ca orice cititor, am preferin]ele
mele [i un mic top al celor trei tex-
te, top cu care `mi `nchei articolul.
Din Unu+unu (+unu...), primul loc
e ocupat de a treia pies\ din sumar;
locul al doilea, de prima pies\; iar
pe pozi]ia a treia se plaseaz\ a doua
pies\. Nu ave]i de ales: trebuie s\
vede]i sumarul! {i s\ citi]i.

Ni[te comedii de 
Lucian Dan Teodorovici
Pentru Lucian Dan Teodoro -
vici, mai `ntâi a fost literatu -
ra, apoi teatrul. Dar leg\turile
dintre ele sunt foarte puter -
nice, practic indisociabile.
Autorul iube[te teatrul ca
literatur\, chiar [i atunci
când regizeaz\. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila
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CARICATURISTUL ION BARBU:

„Poezia poate fi reanimat\ doar cu
metoda bouche-à-bouche pentru c\ o
scriu [i ni[te femei extrem de frumoase“

R\zvan Chiru]\

De ce poe]i la sticl\?

Unu la mân\: am b\gat-o `n sti-
cle pentru c\ m-am gândit c\ acei
care o vor g\si vor fi destupa]i la
minte. Doi la mân\: dac\ poe]ilor le
place golirea, mie-mi place um ple -
rea. Trei la mân\: `mi plac coper -
]ile de sticl\.

De unde provin sticlele `n care
a]i introdus poeziile? 

Fac dou\ preciz\ri: cum nici un
poet nu seam\n\ cu nici o poet\, tot
a[a nici o sticl\ nu seam\n\ cu alta.
Toate `ns\ au aproape un numitor
comun: capacul ceramic [i sârma
care ̀ nchid poemul. Sticlele sunt de
varii m\rimi, de toate culorile [i
formele [i provin din toate z\rile.
Am considerat c\ merit\ s\ pun la
b\taie toat\ colec]ia mea de sticle,
plus câ]iva dealeri de sticle goale
care au c\rat din ]\ri str\ine reci -
piente cu aer occidental. Nu `n ul-
timul rând, aduc mul]umiri maga-
zinelor second-bottle din urbea-mi
natal\.

Ce a fost mai greu, g\sirea re-
cipientelor potrivite sau con -
vingerea celor 100 de poe]i?

Convingerea poe]ilor a fost mult,
mult mai u[oar\. Am mizat pe far -
mecul trecut al meu [i pe far mecul
prezent al fiului meu Mihai.

Primele dou\ exemplare au
ap\rut `n California [i au r\ -
mas deocamdat\ `n biblioteca
dumneavoastr\. De ce nu le
da]i drumul `n lume?

De[i le-am crescut ca pe fiicele
mele inexistente, le-a[ m\rita
chiar [i mâine. Am a[teptat (`n
zadar) ca efectul minim de pro-
movare pe Facebook s\ deter-
mine o coad\ la m\riti[. Cu atât
mai mult cu cât sunt frumoase,
cumin]i, nu ies din cuvântul nos-
tru, sunt de cas\ [i, cel mai impor-
tant, sunt virgine! Acum, am tre-
cut la pasul doi: am selectat cele
mai frumoase edituri, potente cât
se poate, [i le-am f\cut oferta
noastr\ matrimonial\. A[ tept\m
s\ ias\ din c\lduri [i s\ se ho -
t\rasc\.

Afirma]i `ntr-un interviu c\
dup\ `ncheierea acestui pro -
iect [i lansarea sa internet,
sub forma paginii de Face-
book „STICLE PENTRU MIN -
TE, INIM| {I LITERATUR|“,
au existat o „oarece lips\ de
solidaritate `ntre poe]i“ [i „o
oarece lips\ de interes `ntru
promovare din partea acesto-
ra“. De nu sunt poe]ii soli-
dari? {i de ce nu sunt intere-
sa]i s\ se promoveze, chiar [i
atunci când li se pun sticlele
pe tav\?

Poate poe]ii nu sunt solidari
pentru c\ sunt prea solitari. Nu
vreau totu[i s\ fiu prea aspru `n ra-
port cu ei. Acest proiect mi-a dat
[ansa s\ descop\r ni[te scriitori ex-
traordinari de ultim\ genera]ie.

Nu dau nume tocmai pentru c\ a[
putea omite vreunul din ei, iar
celor care n-au putut, din varii mo-
tive obiective, intra `n aceast\ an-
tologie le cer scuze. Dac\ timpul va
mai avea r\bdare, ne vom vedea `n
volumul urm\tor.

Statul sunt eu

V-a]i asumat de-a lungul tim-
pului multe proiecte pe cont
propriu. {i de multe ori nu a]i
g\sit din partea statului sau a

sponsorilor sprijinul pe care-l
spera]i. Ce v\ face s\ conti -
nua]i, cum de nu v\ demora -
liza]i?

Vorbi]i de stat? Care stat? Statul
sunt eu! Acum, dac\ st\m drept [i

Dup\ ce a umplut pere]ii din Petrila, micul
ora[ minier `n care locuie[te, cu versuri ale
poe]ilor români, Ion Barbu, sau caricaturistul
Ion Barbu cum mai este cunoscut `n public, s-a
gândit s\ bage versurile [i poe]ii la sticl\. La
propriu. „Omul r\u“ din Valea Jiului a adunat
100 de recipiente [i le-a umplut cu o mic\
parte din opera a 100 de poe]i români

contemporani. Pe care, apoi, i-a [i fotografiat,
cu ajutorul fiului s\u, Mihai Barbu. Colec]ia
ob]inut\ – 450 de pagini – a fost inclus\ 
`ntr-un album, poetic numit Sticle pentru
minte, inim\ [i literatur\. Deocamdat\
volumul exist\ `n doar dou\ exemplare. Ar fi
ap\rut `n numai unul, dar tipograful din
California i-a comunicat lui Ion Barbu c\ nu

poate tip\ri mai mult de 250 de pagini pe
bucat\. Ce caut\ un tipograf din California `n
tot acest tablou cu caricaturi[ti, fotografi [i
poe]i români? R\spunsul e simplu, de[i nu e
comod: deocamdat\ lipse[te din peisaj [i o
editur\ româneasc\ dispus\ s\ preia proiectul
[i s\-l pun\ la dispozi]ia publicului. De ce, 
ne explic\ `nsu[i Ion Barbu.
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judec\m curb, v\ invit s\ v\ `ntre-
ba]i nu ce a f\cut statul pentru noi, ci
ce am f\cut noi `mpotriva statului?

Protestez, aici [i acum, `mpotri-
va statului românesc pe banc\ [i a
spartului de semin]e aferent!

Spunea concitadinul meu Ion D.
S`rbu c\ „a fi ardelean `nseamn\ a
duce un lucru la bun sfâr[it“. Cu
aceast\ determinare geografic\ 
mi-am luat angajamentul s\ nu
demo ralizez [i s\ duc la cap\t [i ul-
timul proiect ̀ ntru poezie. Este vor-
ba de o promovare a poeziei prin
cele patru elemente primordiale: apa,
p\mântul, aerul [i focul. Dou\ din
ele au fost bifate (vezi Scrisori c\tre
bunul Dumnezeu [i Pietre pentru
templul meu), urmeaz\ Apa zilele
astea [i Focul `n anul ce vine. Cum
s-ar zice: dup\ mine potopul!

Poezia nu pare s\ prind\ pu -
blicul nici când e cu poze. Pa -
gina de Facebook a proiectu-
lui a adunat pu]in peste 1.300

de like-uri. Ce-i drept, ̀ n numai
trei luni. De ce atât de pu]ine?

Asta pentru c\ am l\sat-o s\ se
descurce singur\. Puteam s\-i fac o
zestre mult, mult mai bun\ in-
vestind câteva sute de euro `n
cump\rarea de friend & like. Poate
c\ a[ fi f\cut-o dac\ m\car to]i din
cei posta]i pân\ acum ar fi dat
share la propriile fotografii. De

mul]umiri aduse autorilor proiec-
tului nici nu voi a face vorbire.

P.S. S\ fiu bine `n]eles: n-am ge -
neralizat...

Chiar [i Facebook-ul e un „ma -
terial necoven]ional“ de pre -
zentare a poeziei. Ce alte „ma-
teriale neconven]ionale“ a]i
mai folosit de-a lungul timpului

[i care a fost pân\ acum cel
mai bun „conductor“ c\tre pu -
blic?

F\când un inventar al supor-
turilor pe care am pus poezia (hâr-
tie, textile, pietre, lampioane, zi -
duri, case [i piele vie) am constatat
c\ ultimul material a fost cel mai
bun conductor. Volumul IMN H|I -
TUIT DE B|RBA}I ap\rut la Edi-
tura Brumar a fost cump\rat `n
num\r de 20 de exemplare (infor-
ma]ie verificat\ din trei surse) de
c\tre un ambasador al unei ]\ri eu-
ropene din spa]iul Schengen. Aces-
ta a [i m\rturisit c\ este cea mai
frumoas\ carte de poezie pe care
ochii lui au v\zut-o vreodat\. A[a -
dar, concluzionând, poezia este cel
mai bun ambasador-conductor! Al-
ta era situa]ia ]\rii noastre dac\
pre[edintele României ar fi umblat

cu volumul respectiv pe la Consi -
liul Europei [i nu cu un pact de
coabitare, pe care, oricum, pare-se
c\ nimeni n-a aruncat vreun ochi.

„Putem s\ ne imagin\m c\ ro -
lul omului `l poate juca poe -
zia, aflat\ azi `n sala de reani-
mare a unui sistem muribund“,
declara]i dumneavoastr\. Ce
[anse are poezia s\ fie reani-
mat\? 

Dac\ vorbi]i `n termeni medi -
cali, poezia poate fi reanimat\ doar
cu metoda bouche-a-bouche. Cu
atât mai mult [i cu asupra de m\ -
sura pentru c\ o scriu [i ni[te femei
extrem de frumoase. Fotografiile
lui Mihai Barbu (nephotoshopate!)
dovedesc asta cu prisosin]\. ~n
privin]a poeziei cu ou\, las altora
reanim\rile de rigoare.

Lipsa de solidaritate a poe]ilor e
cea mai important\ nemul]umire
a lui Ion Barbu. „Rug\m poe]ii
care dau like-uri s\ mai dea [i
share-uri. C\ nu-i doare degetul“,
scriu autorii proiectului pe pagi-
na de Facebook „STICLE PEN-
TRU MINTE, INIM| {I LITERA -
TU R|“. Tocmai de aceea am dorit
s\ afl\m direct de la unii dintre
autorii inclu[i `n volumul realizat
de caricaturist [i fiul s\u Mihai
Barbu de ce nu contribuie la pro-
movarea lui. Am primit r\spun-
suri doar de la doi dintre cei con-
tacta]i, pentru c\ a-l treilea, ̀ n ciuda
insisten]elor noastre, nu [i-a g\ sit
timp s\ ne scrie. 

„Eu nici nu am [tiut c\ proiec-
tul e gata, nu am fost anun]at\,
pentru c\ altfel l-a[ fi sprijinit“,
ne-a declarat poeta Nora Iuga.
Aceasta a precizat c\ i-a pl\cut
foarte mult s\ participe la [edin]a
foto, dar apoi nu a mai [tiut ce s-a

`ntâmplat cu pozele realizate.
„Aveam senza]ia, când m\ foto -
grafia b\iatul lui [i Barbu `mi
spunea ce are de gând, c\ eu sunt
un actor [i el este regizorul. {i i-am
dat [i eu ni[te idei, dup\ care a [i
f\cut una din poze, nu [tiu dac\ se
num\r\ printre cele incluse `n vo -
lum. Dup\ versul meu «Am vrut
[i eu s\ fiu un tigru cu o floare `n
gur\», eu ]in o floare `n gur\,
stând `n patru labe, v\ da]i seama,
femeie de 80 de ani“, a povestit No-
ra Iuga. 

Poeta crede c\ Sticle pentru
mint e, inim\ [i literatur\ ar trebui
s\ ̀ [i g\seasc\ drumul spre public
cu orice pre]. „Ion Barbu este ui -
mitor prin multitudinea [i diver-
sitatea de idei atipice pe care le
are. Este un om de o originalitate
foarte rar\. Românii pot s\ fie
mari scriitori, dar sunt ni[te scrii -
tori care nu trec de bariera ba-
nalit\]ii [i a comunului, oricât de

expresivi ar fi. ~ns\ Ion Barbu este
un artist care [ocheaz\. Dar este
un excentric de bun\ calitate, 

ni mic la el nu este kitsch“, l-a l\u dat
Nora Iuga. „Este `ngrozitor ce se
`ntâmpl\“, a fost concluzia poetei. 

„Se [tie c\ scriitorii români sunt mult prea in-
vidio[i pentru a fi [i solidari. S-a v\zut asta de câte-
va ori ̀ n ultimii ani când anumi]i colegi de-ai lor au
devenit, din ra]iuni politice, ]intele unor atacuri
mediatice meschine [i prea pu]ini au luat atitu-
dine. Nu exist\ o breasl\ a scriitorilor români, asta
`n ciuda ata[amentului fa]\ de o institu]ie precum
Uniunea Scriitorilor, s\ zicem, care le ofer\ anu-
mite privilegii social-financiare. ~n rest, fiecare e
pe cont propriu. Dar nici nu `n]eleg ce fel de pro-
movare a[tepta Ion Barbu care, cel pu]in mie, nu
mi-a cerut nimic `n acest sens. Tot ce am f\cut eu,
spre exemplu, a fost s\ dau like [i share fotografii -
lor pe Facebook, dar asta am f\cut-o din bun-sim],
ca un minimal, simbolic, semn de apreciere. Nu
[tiu ce altceva am fi putut face noi, scriitorii“, ne-a
precizat Marius Chivu, [i el b\gat `n sticlele lui Ion
Barbu. 

Marius Chivu crede c\ editurile române[ti nu 
s-au ar\tat interesate de proiect deoarece sunt com-
plet lipsite de viziune [i de `ndr\zneal\, mai ales
grafic\. „Au ajuns extrem de conformiste din punct
de vedere comercial. Nu mai risc\ nimic, merg la si -
gur [i cumva din iner]ie publicând nume mari, tra -
ducând bestseller-uri pe band\ rulant\ [i alegând

pentru coperte imagini banale [i colorate, kitschoa -
se, de Neckermann, orice numai art\ vizual\ s\ nu
fie. Nu mai inventeaz\ colec]ii, nu mai vin cu idei
noi, nu mai sprijin\ debutan]i, par intrate `n
adormire“, este opinia dur\ a acestuia. 

Date tehnice
„Prima fotografie `n proiect: 28.06.2011, ora 16:12

Ultima fotografie `n proiect: 03.04.2014, ora 15:11
Num\rul [edin]elor foto: 39
Studiouri foto utilizate: Photoliu – Bucure[ti/ Sebastian, Photoliu

– Bucure[ti/ Bati[tei
Studiouri mobile: Cluj/ Re dac]ia revistei «Steaua», Timi [oara/

Bastion, Sibiu/ Libr\ ria Humanitas, Ia[i/ Muzeu
Num\r total de fotografii f\cute: 10.714
Kilometri parcur[i pentru prinderea poe]ilor: 26.150 km
Num\r poe]i care ne-au refuzat: 4
Num\r poe]i care ne-au tras pe sfoar\: 2
Cel mai cooperant poet: Ionel Ciupureanu
Cel mai lung poem (68 de pagini) apar]ine lui Chris T\ n\sescu. ~n

volum apare doar prima pagin\, urmând a valo rifica `n alt mod pro-
duc]ia re cord.“ (sursa: pagina de Face  book „Sticle pentru minte, ini -
m\ [i literatur\“)

Nora Iuga: „Barbu e un excentric 
de bun\ calitate. Nu am [tiut c\ e gata proiectul“

Marius Chivu: „Scriitorii români sunt
mult prea invidio[i pentru a fi [i solidari“

{erban Foar]\
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De la arhitectur\ spre literatur\,
`n varianta lui Du]escu

Florin Iorga

Un pariu precum cel descris mai
sus poate fi câ[tigat numai dac\ `]i
selectezi bine ingredientele. ~n pri -
mul rând ai de ales `ntre un perso -
naj central cu tr\s\turi de excep]ie
[i unul care s\ tr\sneasc\ a medio -
critate. Oricum ar fi, important este
s\ `l faci credibil [i s\ ai grij\ ca 
si tua]iile prin care `l plimbi s\ fie
realiste; cititorul trebuie s\ se reg\ -
seasc\ `n ele, ba chiar s\ cread\ c\
i s-ar putea `ntâmpla [i lui una ca
asta. ~n al doilea rând, dac\ tot ]i-ai
propus s\ ridici capul printre debu-
tan]i trebuie s\ decizi dac\ vrei un
discurs abrupt (sex, scandal, cu-
vinte grele, alea-alea...) sau cau]i s\
dozezi parametrii dintre paran-
tezele precedente cu mult\ migal\. 

OK, acum, c\ am creionat oare-
cum variantele posibile, haide]i s\
vedem cum procedeaz\ M. Du]escu.

Nu este nici o noutate,
[tiam deja, via]a e grea

Uranus Park, `n pofida titlului s\u
celest, nu are prea multe leg\turi
cu sferele ̀ nalte, este un roman ten-
sionat [i al naibii de bine ancorat
`n mundanul dâmbovi]ean. S\ ne
`n]elegem, eroul principal e `nfipt
pân\ la gât `n realitatea anilor 2000
de pe la noi. A plecat de jos, e de[ -
tept, munce[te enorm [i vrea „s\ se
ajung\“, `n sensul `n care `[i dore[ -
te s\ ias\ din turm\. Iar pentru as-
ta e dispus s\ fac\ o mul]ime [i ce-
va de sacrificii. V\ sun\ oarecum
cunoscut? Dac\ nu v\ recunoa[te]i,
atunci sigur a]i mai v\zut oameni
din \[tia [i, probabil, a]i remarcat
cât sunt de `nver[una]i [i de chi -
nui]i. Da, este greu s\ r\zba]i. C\ci
drumul pân\ dincolo de condi]ia
medie al celor cu origini modeste
nu a fost niciodat\ simplu. 

Cam despre asta ar fi vorba, pe
scurt, ̀ n carte. {i, pentru a suna mai
conving\tor, relatarea la persoana
`ntâi reprezint\ alegerea corect\.
Horia, c\ci a[a se nume[te perso -
najul lui Du]escu, adic\ un tân\r
arhitect din capital\ originar din
C\l\ra[i, trece prin suferin]e du p\
suferin]e pentru a-[i binemerita un
loc `n liga superioar\. Dar a ocupa
un scaun, fie el [i marginal, la masa
celor boga]i nu este la `ndemâna
oricui. Asta presupune s\ ̀ ]i testezi

limite de toate felurile, pornind
de la clasica rezisten]\ la stres [i la
nesomn, trecând prin mizeriile pa-
tronilor [i ale sistemului corupt [i
infect [i ajungând la disconfortul
fa]\ de tine `nsu]i. 

Exerci]iu de compozi]ie

Pentru ca toate cele descrise mai
sus s\ alc\tuiasc\ o poveste ro-
tund\, captivant\, cu cap [i coad\,
este necesar\ o tehnic\ bine pus\ la
punct. Trucurile naratologice folo -
site de autor sunt viabile [i se lea -
g\. To do list-urile pres\rate din loc
`n loc asigur\ ruperile de ritm [i
tension\rile cuvenite, la fel ca [i
scrisorile, mail-urile, sms-urile,
reveriile sau rug\ciunile. Tehnic
vorbind, lucrurile chiar se `nchea -
g\, de[i sunt momente `n care ai
impresia c\ am\nuntele legate de
business [i de corup]ie sunt dez-
voltate poate cam mult. O fi `ns\
doar `nc\ o manifestare a toleran -
]ei sc\zute a cititorului la etalarea
`n detaliu a mizeriilor unui sistem
[tiut `n general ca fiind defectuos.
Compenseaz\ `ns\ cu succes per-
sonajele secundare, dar nici pe de-
parte minore. Sigur ve]i g\si vreo
dou\, poate chiar trei, pe care le
ve]i considera fascinante. {i, mai
mult decât atât, privind `n jur le
ve]i g\si ilustr\ri pefecte. Sunt câ -
te va modele de personalit\]i puter-
nice, dar cu probleme, cu care si -
gur a]i avut de-a face. 

~ntorcându-ne la erou, `ncerc\ -
rile prin care `i este dat s\ treac\
pân\ la a pune mâna pe lâna de aur
a castei c\reia se str\duie s\ `i
apar]in\ nu sunt nici pu]ine [i nici
u[oare. Are metodele lui de a le
face fa]\, una dintre ele fiind aceea
de a `njura mult [i cu sete. Este om.

Finisaje cu parental
advisory

~ns\ alc\tuirea pove[tii, `mbuc\ -
rile p\r]ilor sale componente,
solide sau nu, ]ine doar de arhitec-
tura romanului. Trecând la fini -
saje, ajungem la partea stilistic\ a
construc]iei, la fa]ad\, adic\ acolo
unde impresia artistic\ poate s\ ba -
t\ func]ionalitatea. ~n cazul de fa]\
nu o concureaz\, ci o completeaz\
prin cursivitate [i naturale]e. Re-
lat\rile nu sufer\ de pre]iozitate,

dar nici nu le lipse[te o anumit\ 
elegan]\, dozat\ cu m\sur\. Dis-
cursul frust despre necazuri [i cel
ingenuu, referitor la bucuriile sim-
ple ori mai elaborate, dar [i „dera-
pajele“ mistice ale personajului
principal reu[esc s\ sune bine [i
cursiv. Fraza e articulat\ [i coer-
ent\, sea m\n\ al naibii de bine cu
ce auzim `n jur. 

{i, uite a[a, ajungem la limbaj,
moment `n care (explic imediat de
ce!) m\ simt dator cu ni[te avertis-
mente. A[adar, pentru retinele sen-
sibile, care suport\ mai greu acele
cuvinte care `ncep cu litera „p“,
precizez c\ frecven]a lor nu este
neglijabil\, `ns\ nici plasarea lor
nu este alandala. Ca s\ ne `n]ele -
gem, cuvintele [i expresiile licen ]ioa -
se `[i g\sesc locul cam cu aceea[i
densitate cu care le `ntâlnim de
`ndat\ ce ridic\m ochii din carte [i
binevoim s\ ne deschidem ure-
chile. 

Revenind la oile noastre, putem
`ncheia discu]ia concluzionând c\
M. Du]escu are un sim] s\n\tos al
frazei [i c\ o face s\ mearg\ f\r\
scâr]âituri, inclusiv când aceasta
include cuvinte din periferia vo-
cabularului. Iar lucrul acesta este
posibil nu doar pentru c\ nu le fo -
lose[te `n mod gratuit, ci pentru c\
pur [i simplu simte foarte bine lim-
ba român\ [i nu sufer\ de nici o
nevoie de a literaturiza `n exces.

Un debut bun la fel

Una peste alta, Uranus Park este o
lectur\ greu de ocolit pentru ama-
torul de literatur\ român\ contem-
poran\ care vrea s\ vad\ o reflexie
corect\ din punct de vedere estetic
a caznelor aspirantului la p\tura
mijlocie a României anilor 2000.
Contextul definit de o anumit\ in-
dustrie [i o anumit\ profesie (real
estate [i, respectiv, arhitectura)
este fortuit; asta e, aici se afl\ zona
de competen]\ a autorului. Ex-
trapol\rile nu sunt doar la `nde -
mân\, ci [i func]ionale. Iar morala
amar\ o [tim cu to]ii dinainte: este
necesar s\ m\nânci tone de rahat,
s\ munce[ti ca spartul [i s\ `]i
p\ze[ti spatele `n permanen]\, dar
nici m\car a[a nu ai garan]ia c\ te
sco]i. Toate aceste eforturi la limita
suportabilit\]ii [i a alien\rii, ex-
trem de deranjante pentru respectul

de sine, devin perfect inutile f\r\
un dram de noroc. {i, `n a[teptarea
acelui noroc, care poate veni sau
nu, te sim]i dator s\ faci tot restul.
Nu este o win-win situation, c\ci
atât `n caz de e[ec, cât [i `n caz de
„succes“ pierderile nu sunt nici 
mici, nici pu]ine. Dar asta nu re -
pre zint\ nimic nou nici sub soare
[i nici `n literatur\. 

Meritul [i, totodat\, ghinionul
autorului ̀ l reprezint\ faptul c\ face
s\ sune bine [i contemporan aceas -
t\ etern\ poveste a tuturor celor
`nzestra]i cu inteligen]\ [i disponi-
bilitate pentru munc\ peste medie,
dar priva]i de filia]ii [i proptele fa-
vorabile. Este un merit pentru c\
nu e pu]in lucru s\ faci o carte
bun\ pornind de la lucruri [tiute de
toat\ lumea: c\ exist\ o mafie imo-
biliar\ [i c\ e greu s\ te ridici când
e[ti copilul nim\nui. Exist\ `ns\ [i
un revers al medaliei pentru autor,
c\ci f\cându-[i bine treaba, a comis
gre[eala de a atrage suficient\ aten -
]ie cu acest roman, astfel `ncât
a[tept\rile pentru urm\torul vor
porni foarte de sus. Ghinionul s\u.

Zicând lucrurilor pe nume, un de -
but modest [i oarecum promi ]\tor

`]i permite, ca prozator, o evolu]ie
ulterioar\ mai simpl\, pentru c\ ai
destul spa]iu s\ cre[ti. ~n schimb,
aici vine partea proast\, un debut
bun te oblig\ la un al doi lea roman
situat la cel pu]in acela[i nivel. Iar
M. Du]escu [tie asta, nu exist\ nici
un motiv s\ credem altfel. Impor-
tant este ca un asemenea detaliu s\
nu-l determine s\ renun ]e, s\ nu se
replieze conside rând c\ a zis ce a
avut de zis, adi c\ [i-a v\rsat
amarul legat de profesie (e arhitect
[i lector ̀ n materie la Universitatea
„Ioan Mincu“ din Bucu re[ti). 

~n sfâr[it, `ntrebarea care sur vine
`n mod firesc lecturii acestui roman,
[tiind c\ autorul are drept ante -
cedente dou\ volume de poe zie, este
dac\ Uranus Parkrepre zint\ doar un
intermezzo `n cadrul carierei sale de
poet sau dac\ este punctul `n care
alege s\ se exprime mai departe ([i)
ca romancier, dac\ tot a dovedit c\
poate. A[adar, e de urm\rit, `n spe -
ran]a c\ nu am citit doar o estetizat\
v\rsare de fiere a unui insider, ci
chiar un debut pe bune. 

M. Du]escu, Uranus Park, colec]ia 
„Ego. Proz\“, Editura Polirom, 2014

Romancierii debutan]i cu ambi]ii mari au `n principal dou\ op]iuni: fie pariaz\ pe fic]iune 
[i se ]in bine de ea, chiar [i `mpletind-o sub]ire cu realitatea, fie merg pe varianta unui
contact zdrav\n cu via]a de zi cu zi pân\ la cap\t. M. Du]escu alege varianta a doua. 
Adic\ ia strâns `n bra]ele nara]iunii existen]a cotidian\ [i nu `i d\ drumul deloc. Asta face 
`n Uranus Park, `ncearc\ s\ arate via]a cam a[a cum este [i nu comite risip\ de `nflorituri.
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Scriitorul mexican Guillermo
Arriaga, celebritate a lumii
literare [i a filmului, vine la FILIT

~nainte de a alege cariera de scrii -
tor, Arriaga a `ncercat mai multe
ocupa]ii [i profesii, fiind angajat ca
boxer, baschetbalist sau juc\tor
profesionist de fotbal. Este autorul
romanelor: Escuadrón Guillotina
(1991), Un dulce olor a muerte (1994)
[i El Búfalo de la noche (1999).
C\r]ile lui Guillermo Arriaga au
ap\rut `n române[te la Editura
Vellant.

Al\turi de regizorul Alejandro Gon -
zález Iñárritu, a semnat scenariile

unor filme celebre precum: Amo -
res Perros, care le-a adus o nomi-
nalizare la Oscar pentru cel mai
bun film str\in, un premiu BAFTA
pentru cel mai bun film `n alt\
limb\ decât engleza, premiile „Cri-
tics Week Grand Prize“ [i „Young
Critics Award“ la Festivalul de
Film de la Cannes (2000) [i multe al-
te premii [i nominaliz\ri; 21 Grams
(cu Benicio del Toro, Naomi Watts
[i Sean Penn), nominalizat la pre-
miile BAFTA pentru cel mai bun

scenariu; The Three Burials of Mel-
quiades Estrada (film `n care a ju-
cat rolul secundar de vân\tor de
ur[i), pentru care a primit premiul
pentru cel mai bun scenariu la Fes-
tivalul de Film de la Cannes, `n
2005, [i Babel (Brad Pitt [i Cate
Blanchett). Este, de asemenea, regi-
zor [i scenarist al filmului The Bur-
ning Plain (2008), care le are `n dis-
tribu]ie pe Charlize Theron [i Kim
Bassinger. 

De[i a fost premiat adesea `n ca-
litate de scenarist, Arriaga a decla-
rat `n repetate rânduri c\ nu `i pla-
ce s\ fie numit astfel [i c\ atât el,
cât [i ceilal]i scenari[ti sunt de fapt
scriitori [i ar trebui recunoscu]i ca
atare.

Al\turi de Guillermo Arriaga,
`n cadrul evenimentelor FILIT vor
mai fi prezen]i urm\torii scriitori
din str\in\tate: C\t\lin Dorian Flo-
rescu (Elve]ia), Georgi Gospodinov
(Bulgaria), Jens Christian Grøn -
dahl (Danemarca), Patrick McGui -
n ness (Marea Britanie), James
Meek (Marea Britanie), Marius
Daniel Popescu (Elve]ia), Małgor-
zata Rejmer (Polonia), Fabio Stassi
(Italia), Marius Szczygie  (Polonia)
[i Oksana Zabuzhko (Ucraina).

Totodat\, publicul FILIT se va
putea `ntâlni [i cu al]i cunoscu]i
prozatori români: Cezar Paul-B\ -
descu, Gabriel Chifu, Dumitru Cru-
du, Mircea Diaconu, Caius Dobres-
cu, Matei Florian, Marin M\laicu-
Hondrari, C\t\lin Mihuleac, Adina
Rosetti, Corina Sab\u, Adrian
Schiop, Dumitru }epeneag, Ale-
xandru Vakulovski [i Daniel Vighi.

~n lista traduc\torilor str\ini ca-
re au confirmat prezen]a la FILIT
figureaz\: Georg Aescht (Germa-
nia), Sunia Acmabet (Turcia), Sean
Cotter (SUA), Marian Ochoa de Eri-
be (Spania), Roberto Merlo (Italia),
Karácsonyi Zsolt (Ungaria).

{i `n 2014 FILIT se bucur\ c\ 
va fi gazda unor mari personalit\]i
din lumea managementului cultu-
ral mondial: Nick Barley (Marea
Britanie –- director Edinburgh In-
ternational Book Festival), Anca 

Fronescu (Olanda – lucreaz\ ca
project/cultural manager atât `n
domeniul educa]ional, corporate [i
freelance), Dominique Gaultier
(Fran]a – fondatorul [i directorul
editurii „Le Dilettante“ din Paris),
Martin De Haan (Olanda – vicepre -
[edinte CEATL – Conseil Europé -
ean des Associations des Traducteurs
Littéraires), Laura Seifert (Germa-
nia, manager de proiect Kulturför-
derpunkt Berlin), Ernest Wichner
(Germania – scriitor, traduc\tor,
director Literaturhaus Berlin).

~n total, edi]ia 2014 a FILIT va
reuni anul acesta peste 300 de invi-
ta]i de seam\ ai literaturii mondia-
le [i române, precum [i tradu c\tori,

manageri culturali, critici [i jur-
nali[ti culturali. Reamintim [i lista
invita]ilor care a fost dat\ publi-
cit\]ii cu prilejul conferin]ei de
pres\ din 9 iulie: Herta Müller
(Germania), David Lodge (Marea
Britanie), Sahar Delijani (Iran/
SUA), Edward Hirsch (SUA), Ro-
manin Puertolas (Fran]a), Monika
Peetz (Germania), Care Santos
(Spania). Prozatori români: Radu
Aldulescu, Lavinia Brani[te, Mir-
cea C\rt\rescu, Magda Cârneci,
Vasile Ernu, Norman Manea, Ioa-
na Nicolaie, Marta Petreu, Andrei
Ruse, Ana Mara Sandu, Simona So-
ra, Bogdan Suceav\, Ion Vianu,
Matei Vi[niec, Alexandru Vlad. 

Organizat sub ~naltul Patronaj al
Reprezentan]ei Comisiei Europene `n
România, FILIT 2014 se concentreaz\
`n jurul a cinci sec]iuni principale: 

„Casa FILIT“ (`ntâlniri [i dez-
bateri cu publicul `n Pia]a
Palatului Culturii, loc `n
care va fi amplasat\ o con-
struc]ie modular\ ce va
g\zdui evenimente publice,
dar [i Centrul de Pres\ al eve-
nimentului [i expozi]ii de carte
cu vânzare);

„Serile FILIT“ (evenimen -
tele de sear\, `n Sala Mare a Tea-
trului Na]ional din Ia[i); 

„~ntâlniri `n licee“ (cu sprijinul Inspectoratului {colar Jude]ean
Ia[i, c\rora li se al\tur\ `ntâlnirile cu liceeni organizate `n sec]iuni
distincte –„~ntâlnirile Alecart“, `n Aula Magna a Universit\]ii „Petre
Andrei“, [i „~ntâlnirile Clubului de Lectur\ Logos“ de la Colegiul
„Mihai Eminescu“ din Ia[i, `n sala Pod Pogor, Muzeul Literaturii Ro-
mâne Ia[i); 

Târgul de Carte Bookfest (3-5 octombrie, `n Sala Pa[ilor Pierdu]i,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“); 

„Casa Poeziei“, o noutate absolut\ `n acest an, care va reuni `n toa-
te zilele de festival `ntâlniri [i lecturi ale poe]ilor români, la Casa Do-
softei (lista poe]ilor invita]i, precum [i structura programului vor fi
detaliate curând). De asemenea, nu va lipsi din programul FILIT 2014
nici „Noaptea alb\ a Poeziei“.

Zeci de evenimente conexe vor fi realizate `mpreun\ cu partenerii
FILIT de anul acesta [i vor fi prezentate publicului `n foarte scurt\
vreme pe site-ul festivalului, www.filit-iasi.ro, dar [i prin intermediul
presei, catalogului [i al altor materiale de promovare.

Lista invita]ilor, precum [i programul celei de-a II-a edi]ii a Festivalului
Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i (FILIT), ce se va desf\[ura `n
perioada 1-5 octombrie, sunt aproape definitive. Un nou nume se al\tur\
autorilor care vor fi prezen]i `n cadrul „Serilor FILIT“ – scriitorul mexican
Guillermo Arriaga, o adev\rat\ celebritate a literaturii [i filmului mondial,
acesta fiind [i scenarist, regizor de film [i produc\tor. 
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Norman Manea —
Laptele negru

– Fragment –

Ce `nseamn\ a fi evreu 

Când `]i descoperi evreitatea la
cinci ani, `ntr-un lag\r, e[ti instan-
taneu conectat la o str\veche trage-
die colectiv\, care `]i anuleaz\ op -
]iunile. Holocaustul a fost, prea
tim puriu, prima mea brutal\ ini -
]iere `n existen]\. Totalitarismul
comunist a ̀ nsemnat, apoi, nu doar
interdic]ia [i anihilarea tradi]iei,
ci [i o complicat\ instruire `n con -
di]ia de marginal [i de suspect. ~n
sfâr[it, exilul m-a restituit, `n pra-
gul b\trâne]ii, premisei de str\in [i
nomad, c\reia crezusem a-i fi g\sit
rezolvarea prin `nr\d\cinarea `n
limba [i cultura ]\rii `n care m-am
n\scut.

Evreul nu este definit, ̀ ns\, doar
prin adversitatea celorlal]i, cum
credea Sartre, [i nici nu este sufi-
cient s\ te na[ti din p\rin]i evrei,
ca rabinul Jehoshua din Nazaret,
viitorul Iisus Hristos al cre[tinilor.
Ceea ce face istoria [i ceea ce facem
fiecare dintre noi din acest „ghi-
nion“, cum spunea Heine, ne defi-
ne[te pân\ la urm\.

Scriitorul se legitimeaz\ prin
opera sa, vie doar `n m\sura `n ca-
re este inconfundabil\, singular\.
Arta este profesia cea mai indivi-
dualizat\, iar apartenen]a impli-
cit\ sau explicit\ la o comunitate
intr\ prea capricios `n ecua]ia me-
reu fluid\ a crea]iei pentru a-i pre-
vedea efectele. O carte st\ singur\
`n fa]a judec\]ii, nici o emblem\ et-
nic\ n-o poate salva, cum nu poate
fi pacificat\ singur\tatea scriitoru-
lui printr-o simpl\ `ncolonare co-
munitar\. F\r\ vreo inten]ie de afi-
liere sau militantism, am sim]it, to-
tu[i, `nc\ de la `nceputurile mele li-
terare [i mai ales `n anii din urm\,
cum biografia `mi marcheaz\, ine-
vitabil, tematica, tensiunea [i tona-
litatea scrisului. Experien]ele nu-
mite Holocaust, antisemitism co-
munist, exil s-au poten]at, astfel,
prin experien]a extrem\ a literatu-
rii. O binar\ [i complementar\ si-
tuare ̀ n zona-limit\, de risc crescut
[i de intensitate crescut\, a exis-
ten]ei. Dac\ poetul a fost considerat
dintotdeauna un fel de evreu, scrii-
torul evreu, obi[nuit de timpuriu
cu glumele destinului, ar putea 

revendica privilegiul unei duble in-
voc\ri a apartenen]ei sale.

Scriitorul evreu `n arena pu-
blic\

Având cea mai mare parte a bio-
grafiei localizat\ `n Europa R\s\ri-
tean\ sub regim comunist – unde
via]a adev\rat\ era subteran\, iar
cea public\, o aren\ a mascaradei –,
am avut destule motive s\ m\ ̀ ndo-
iesc asupra rostului [i rolului scrii-
torului ca orator pe scena public\.

Via]a ne-a `nv\]at, acolo, s\ nu
avem `ncredere `n nimic public; 
cititorii ne citeau c\r]ile printre
rânduri, iar noi acceptam aceast\
distorsiune ca pre]ul inevitabil al
mu tualit\]ii exilului nostru intern.

Cum bine [ti]i, politica este Pu-
tere, arta – libertate; `ntr-un stat to-
talitar, arta nu mai este doar o pro-
vocare – cum este pentru orice au-
toritate –, ci devine, nici mai mult,
nici mai pu]in, inamicul. [...]

~n anii aceia de teroare [i mize-
rie, când p\rea c\ suferim cu to]ii
`mpreun\, c\ suntem cu to]ii „evrei“,
ar fi fost indecent de insistat asu-
pra a ceea ce era rezervat `n plus
alogenului. De altfel, nu po]i s\-]i
evaluezi cu adev\rat situa]ia dac\
nu po]i critica (nici m\car) propria
comunitate, dac\ `]i este interzis
s\-]i exprimi conflictele cu ea, dac\
tr\ie[ti `n acea continu\ stare de
asediu caracteristic\ societ\]ii to-
talitare. [...]

„Singur\tatea poetului, ce este
singur\tatea poetului?“, `ntreba
chestionarul cu care un grup de
scriitori români de origine evre-
iasc\, atra[i de aforisme [i calam-
bur, se amuza ̀ n primii ani de dup\
r\zboi.

„Un num\r de circ neanun]at.“
Acesta a fost r\spunsul dat atunci,
cu o jum\tate de secol `n urm\, de
tân\rul poet Paul Celan, `nainte de
a pleca `n exil `n Occident. 

~n marele circ al lumii, Poetul
apare ca un August Prostul ne-
adaptat cotidianului `n care seme-
nii ofer\ [i primesc por]ia de reali-
tate comestibil\. Bizarul „`ncurc\-
lume“ viseaz\ alte reguli, alte eva-
lu\ri [i recompense, dar d\, totu[i,
adesea dovad\ de o profund\ cu-
noa[tere a concet\]enilor s\i, de la
care preia [i c\rora le restituie un
soi de magie, elaborat\ [i spontan\

deopotriv\. Sl\biciunea sa poate fi
v\zut\ ca o for]\ codificat\ [i obli -
c\, ̀ nsingurarea sa – ca un mai pro-
fund sens al solidarit\]ii, imagina -
]ia sa – ca drumul cel mai scurt
`nspre realitate.

Inevitabil, August Prostul `l `n -
tâlne[te, `n cele din urm\, `n ani-
mata aren\ public\, pe Clovnul Pu-
terii. Toat\ tragicomedia uman\
poate fi v\zut\ uneori `n aceast\
`ntâlnire, `n istoria Circului ca Is-
torie.

Artistul care a tr\it sub tiranie
([i chiar cel care nu a tr\it co[ma-
rul ei) nu poate ignora bariera care
separ\ cele dou\ roluri.

Credeam, când m\ aflam acolo,
`n Estul totalitar al Europei – [i
`nc\ mai cred [i acum, aici, `n de -
p\rtata Lume Nou\ –, c\ un nume
„adunat pe o carte“ semnific\, poa-
te, suprema `ncercare omeneasc\
de solidarizare cu ceilal]i, de sfida-
re a destinului fiin]ei muritoare.
Credeam c\ lumea c\r]ii, a literatu-
rii reprezint\ miraculoasa conver-
tire a suferin]ei, a str\daniilor [i
speran]elor solitare. {i cu toate
acestea, luptam [i pentru a dep\[i
impasul dintre solitudine [i solida-
ritate.

Exist\ momente când [i cei mai
solitari litera]i sunt obliga]i s\-[i
dep\[easc\ scepticismul [i s\ ac-
cepte riscul retoricii. Nu numai
Emile Zola a f\cut-o. ~n secolul nos-
tru au existat numeroase situa]ii
extreme când scriitorii s-au ridicat
deasupra terorii, au renun]at la ti-
curile oportunismului local, au
l\sat deoparte fireasca lor ne`ncre-
dere `n retoric\ [i [i-au declarat
opozi]ia fa]\ de opresiune, fa]\ de
negrele ei mijloace [i manipul\ri –
inclusiv antisemitismul.

~ntotdeauna am crezut `ntr-o
dubl\, complementar\ integritate a
scriitorului – fidel, `n scrierile sale,
criteriului artistic [i p\strându-[i,
`n acela[i timp, când `nfrunt\ cap-
canele vie]ii publice, fermitatea ci-
vic\ [i moral\. Niciodat\ [i nic\ ieri
nu a fost u[oar\ `mplinirea aces tei
duble exigen]e. Nu a fost u[or, fi-
re[te, ̀ n Estul comunist [i bizantin,
nu este u[or nici ̀ n capitalismul oc-
cidental de ast\zi.

R\mân, desigur, imense diferen -
]ele dintre o societate `nchis\, de-
format\ de teroare, fric\ [i mizerie,
[i o societate deschis\, deformat\

de competi]ie egoist\ [i publicitate
vulgar\, dintre un colectivism arti-
ficial [i ipocrit [i un individualism
bine exersat. Dar este uimitor, to-
tu[i, s\ descoperi uneori similitudi-
nile ascunse dintre o societate ob-
sedat\ de minciun\ [i o societate
obsedat\ de bani. A contempla omul
liber [i carnavalul nu totdeauna ve-
sel al pie]ei libere, dup\ ce ai cunos-
cut omul captiv [i carnavalul sum-
bru al tiraniei, a scruta formele
atât de variat prolifice pe care le
iau demagogia, cinismul, bigotis-
mul ̀ ntr-o societate ̀ nchis\ [i ̀ ntr-o
societate liber\ – aceasta se dove-
de[te adesea o experien]\ mai mult
decât instructiv\.

Dup\ `nfrângerea fascismului [i
pr\bu[irea comunismului, societa-
tea deschis\ trece, se pare, ea ̀ ns\[i
printr-o adânc\ criz\, printr-o pier-
dere a coeren]ei, a decen]ei, a gene-
rozit\]ii [i a m\re]iei. Nevoia unui
inamic (etnic, ideologic, sexual, re-
ligios) anim\ [i deruteaz\ deopo-
triv\ lumea global\ a capitalismu-
lui actual.

Narcisismul comunitar gene-
reaz\ suspiciune [i idolatrie; for-
ma]iunile sectare prezint\ uneori
similitudini [ocante cu modelul au-
toritar. Blasfemia – un concept atât
de puternic `n canoanele totalitare
[i o for]\ motrice a demoniz\rii 

diferen]elor `n „socialismul real“ –
opereaz\, `n lumea liber\, doar `n
zone restrânse, `n grupuri mai
mult sau mai pu]in izolate, mai ales
sub forma scandalului – scandalul
instantaneu transformat `n carna-
val [i redus, prin reclam\ comer-
cial\, la un produs de rutin\.

Pe m\sur\ ce for]a blasfemiei a
devenit tot mai neglijabil\, carna-
valul [i-a extins arena public\.
Consumul pantagruelic al publicu-
lui de televiziune – omniprezentul
[i omnipotentul c\pc\un al vulga-
riz\rii – comprim\ Babelul teres-
tru la un bâlci de sat uria[. Realita-
tea „televizat\“ devine „protoreali-
tate“ devoratoare, f\r\ de care rea-
lul nu este confirmat [i, deci, pare
c\ nici nu exist\.

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din volumul 
Laptele negru de Norman Manea, care va ap\rea `n curând `n Seria de autor
„Norman Manea“ a Editurii Polirom.

CARTEA

Laptele negru include incitan-
tul eseu „Dincolo de mun]i“ de-
spre Fondane [i Celan, al\turi
de multe alte texte remarcabile –
despre Bruno Schulz, Kafka,
Giorgio Bassani, Philip Roth,
Saul Bellow, `ntre al]ii – [i de
un impresionant eseu-confe-
siune al unei studente catolice
de la Bard College.



„Am venit cu tot calabalâcul. ~n
urm\ cu pai[pe ani, sosisem `n Bu-
cure[ti cu o gentu]\ pe um\r, iar
acum aveam cam tot ce-i trebuie
unui om ̀ n cas\. Agoniseala mea, nu
de-o via]\, cum ar spune colegii
ziari[ti, ci din ultimii cinci-[ase ani,
când am avut un salariu decent [i
am f\cut [i economii substan]iale
t\ind tutunul [i alcoolul din lista de
pl\ceri ale vie]ii. ~n]elegerea cu pro-
prietarul a fost s\ `mi `nchirieze pe
termen lung. Poate pentru c\ e foar-
te b\trân, pentru el termen lung a
`nsemnat zece luni. M-a anun]at c\
trebuie s\ eliberez casa, c\ o vinde.
~mprumutasem bani s\ aranjez to-
tul dup\ gustul meu; nici nu apuca-
sem s\ achit creditul [i trebuia deja
s\ m\ mut. A câta oar\?

Preavizul l-am primit la sfâr[itul

lui august. Abia zilele trecute propri-
etarul a g\sit cump\r\tor, au b\tut
palma [i m-a anun]at c\ trebuie s\
eliberez casa pân\ la Cr\ciun. ~mi
place s\ m\ mut la marile s\rb\tori,
atât laice, cât [i cre[tine. A[a c\ anul
\sta voi prinde Cr\ciunul `n cas\
nou\. Chiar nou\, f\cut\ anul \sta.
Un apartament modest `n Braga -
diru. Al meu. L-am cump\rat cu un
credit Prima Cas\ 4, cu avansul
pl\tit din bani `mprumuta]i de pri-
eteni. {i tot de prieteni `ndrumat.
Aveam 200 de lei – to]i banii – când
am ̀ nceput procedurile de creditare.

Dup\ 25 de ani de umblat din cas\
`n cas\, sim]ul propriet\]ii mi s-a
atrofiat. Nu simt o mare bucurie c\
am, `n sfâr[it, un loc al meu. ~n
schimb, m\ ̀ ncearc\ o triste]e difuz\
la gândul c\ m\ mut pentru ultima
oar\. ~mi iau geamantanele, copilul,
pisicile [i plec! Adio, Bucu re[ti!“

Este finalul unui articol publicat
de Viorel Ili[oi `n „Jurnalul Na]io-
nal“, `n decembrie 2011. Te gânde[ti

ce se poate scrie despre acest bilan]-
confesiune; [i despre via]a ziaristu-
lui român pe care textul lui Ili[oi, 
deodat\, a pus-o `n lumin\. Ce s\
mai adaugi, dup\ a[a ceva? {i `n ce
registru?

L\sând patetismul deoparte, s\
observ\m c\ via]a Ziaristului autoh-
ton devenise un fel de mit urban
pentru publicul nostru. Imaginea cu
putere de circula]ie era ([i `nc\ este)
cea a unui personaj ubicuu [i roza-
liu, care trece din talk-show `n talk-
show pentru a-[i rev\rsa compe-
ten]ele `n varii direc]ii. ~n fa]a aces-
tui personaj – Ziaristul!, Ziaristul Te-
mut! – politicienii se fac livizi, Pre-
mierul tremur\, iar Pre[edintele `[i
pierde ideea. Ziaristul ridic\ pu]in
vocea sau prive[te, semnificativ, pe
deasupra ochelarilor cu ram\ de
aur; este suficient pentru ca teles-
pectatorii s\ tresalte de bucuria exe-
cu]iei ce urmeaz\. 

E o combina]ie, aici, de Avocat al
Poporului (pe rit nou) [i de Procuror
(pe rit vechi), o metafor\ izbitoare 
a unei Puteri care se poate cuanti-
fica `n rating [i share, `n tiraj [i vi-
zualiz\ri, cit\ri [i prelu\ri. C\ci mi-
tul urban nu este numai mit. ~n nu-
cleul lui, poate func]iona perfect [i

evolua o dat\ cu vremurile.
~ntrebarea legitim\ este ce leg\ -

tur\ are acest vârf al aisbergului me-
diatic cu munca de jurnalist, pe de o
parte, [i cu via]a ziari[tilor X, Y [i Z,
pe de alta. Nu cumva aceast\ foto-
gram\ obsedant\ a Ziaristului om-
niscient [i omnipotent a f\cut, `n ul-
timii ani, mai mult r\u decât bine
imaginii breslei? Profilul Ziaristului
atât de indignat de cum merg lucru-
rile `n ]ar\ [i atât de satisf\cut de
cum ̀ i merg afacerile lui personale –
nu cumva aceast\ imagine schizoi-
dal\ a aruncat un discredit nemeri-
tat pe munca atâtor jurnali[ti dedi-
ca]i [i cinsti]i, precum Viorel Ili[oi?

Nu asociez nicidecum bog\]ia cu
incorectitudinea [i lipsa unui aco-
peri[ deasupra capului cu cinstea.
Nu iau, simbolic, de la cei realiza]i
material [i social pentru a face, tot
simbolic, „dreptate“ celor afla]i pe
drumuri. Dar nici nu pot s\ nu ob-
serv uria[a diferen]\ de statut `ntre
un, a[a zicând, SuperZiarist (pe baza
c\ror performan]e jurnalistice?) [i
„p\lma[ii“ care, de dragul meseriei
de ziarist, duc o via]\ ca a lui Viorel
Ili[oi.

Din fericire, publicul larg nu mai
are credulitatea de la `nceputul 

anilor ’90. Oricât\ capacitate de
adaptare la pia]\ ar fi dovedit, Zia -
ristul rozaliu [i extrem de mul]umit
de el `nsu[i nu mai are acea con-
sacrare lesnicioas\ care-l f\cea – pe
mai nimic – infailibil. Cititorii cam
[tiu, acum, ce s\ cear\; [i de la cine.
Iar Ziaristul de la care cititorii nu
mai cer nimic `[i poate considera
`ncheiat traseul fabulos. Oricum,
fabulos e c\ a durat atât. Se poate
considera, o dat\ `n plus, mul]umit.

~n articolul din „Jurnalul Na]io-
nal“, cu odiseea lui locativ\, v\d fru-
muse]ea dureroas\ a unei meserii
incomparabile. E, da, o frumuse]e
mizer\ – dar nu [i una trist\, ori re-
sentimentar\, ori haiduceasc\.
Viorel Ili[oi este un om fericit. E atât
de pasionat de ce face, ̀ ncât suportul
(dac\ nu beneficiul) material al ac-
tivit\]ii profesionale a devenit irele-
vant. Un adev\rat jurnalist nu scrie
pentru bani; pentru avantaje mate-
riale; pentru resurse [i putere. Un
jurnalist scrie pentru c\ nu poate
face altfel. 

Viorel Ili[oi e atât de `nrobit
meseriei lui, `ncât [i-a modelat via]a
cu ea.

Ziaristul român – el este.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Prezentul pare s\ fi pierdut per-
cep]ia ultragiului, a enormit\]ii:
ne-am adaptat la o coabitare de ru-
tin\ cu ele. Nimic nu pare audibil
dac\ nu este scandalos, dar nimic
nu mai este destul de scandalos pen -
tru a deveni memorabil.

Mai mult ca oricând, am avea
nevoie, s-ar zice, de un „ideal“ tran -
scendent `n lumea noastr\ centri-
fug\, materialist\, schimb\toare,
din care conceptul de ideal pare s\
fi fost expulzat. Pe de alt\ parte, ex-
perien]a totalitarismului de toate

tipurile ne-a f\cut vigilen]i la ([i
con[tien]i de) manipul\rile poten -
]iale ale oric\rui ideal.

Pentru a `n]elege pericolele la
care este expus\ democra]ia n-ar fi
inutil, poate, s\ privim [i spre isto-
ria de-o via]\ a lui August Prostul,
spre ce a `nsemnat puterea celui
lipsit de putere ̀ n lupta contra tota-
litarismului, `n confruntarea ris-
cant\ cu mediul imoral al timpului
[i locului s\u.

Secolul care `[i cronometreaz\
vertiginos sfâr[itul pare gr\bit 

s\-[i descarce memoria prea `nc\r -
cat\ de istorie. 

Pentru scriitorul est-european
stabilit mai demult sau mai de cu-
rând `n Occident, sfâr[itul de secol
sedimenteaz\ ca ̀ ntr-o pâlnie un bi-
zar amestec de istorie [i biografie.
Holocaustul, dictatura comunist\,
exilul – care, deloc `ntâmpl\tor,
sunt [i tragedii evreie[ti – concen-
treaz\ traumele esen]iale.

Oricine studiaz\ ast\zi trecutul
numit secolul XX nu poate evita o
anume senza]ie de oboseal\, nu

doar fa]\ de ceea ce a fost s\ fie, dar
[i fa]\ de ceea ce ar mai urma dup\
acest epuizant „exerci]iu prelimi-
nar“ al edific\rii unei lumi noi, vii-
torul, adic\, anun]at de noul secol
[i noul mileniu ce bat deja la poar-
ta noastr\. {i la u[a noastr\ evre-
iasc\, bine`n]eles, fie c\ este sau nu
prev\zut\ cu o mezuza.

~n ciuda rolului s\u marginal `n
arena public\ a societ\]ii noastre
de consum, scriitorul ar putea s\
mai aib\, totu[i, ceva de spus, chiar
[i `n ciudatul s\u rol de la tribun\.

Nu ca profet al viitorului – ulti-
mii profe]i au disp\rut acum dou\
mii de ani [i au profe]it adesea
gre[it – ci ca observator indepen-
dent al unui trecut tulbure [i ca
participant independent `ntr-un
prezent la fel de tulbure. ~n fond, la
acest sfâr[it-`nceput de lume, efe-
mera [i continua nelini[te uman\,
unicitatea ei, creativitatea ei extra-
ordinar\, drama [i visurile ei sunt
aici, cu noi, `mprejurul nostru [i
dincolo de noi, `n clipa cât un veac
a fiec\rei zile `nc\ vii.

AUTORUL

Norman Manea (n. 1936), unul dintre cei mai aprecia]i prozatori [i 
esei[ti români, profesor de literatur\ european\ [i „writer in resi-
dence“ la Bard College, New York. Volumele sale au fost distinse cu
Premiul Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti (1979) [i Premiul Uniu-
nii Scriitorilor (1984, anulat de Consiliul Culturii [i Educa]iei Socia -
liste). ~n 1992 a primit Bursa Guggenheim [i Premiul MacArthur, `n
1993 Biblioteca Na]ional\ din New York l-a s\rb\torit cu prilejul
acord\rii distinc]iei de „Literary Lion“ al bibliotecii, `n 2002 i s-a
atribuit Premiul interna]ional de literatur\ Nonino pentru „Opera
omnia“, iar `n 2006, Premiul Médicis Étranger pentru ~ntoarcerea
huliganului. ~n 2010 a primit distinc]ia „Commandeur dans l’Ordre
des Arts et des Lettres“ din partea guvernului francez, iar `n 2011,
prestigiosul premiu literar Nelly Sachs. ~n 2012, Uniunea Scriitorilor
din România i-a decernat Premiul Na]ional pentru Literatur\. La Edi-
tura Polirom a publicat: ~ntoarcerea huliganului (2003, 2006, 2008,
2011), Plicuri [i portrete (2004, 2014), Fericirea obligatorie (2005, 2011),
Despre Clovni: Dictatorul [i Artistul (2005, 2013), Anii de ucenicie ai
lui August Prostul (2005, 2010), Plicul negru (2007, 2010), Sertarele exi-
lului. Dialog cu Leon Volovici (2008), ~naintea desp\r]irii. Convorbire
cu Saul Bellow (2008), Vorbind pietrei (2008), Atrium (2008), Variante
la un autoportret (2008), Vizuina (2009, 2010), Curierul de Est. Dialog
cu Edward Kanterian (2010), Cuvinte din exil (`mpreun\ cu Hannes
Stein, 2011), Captivi (2011), Cartea fiului (2012) [i Zilele [i jocul (2012).

Via]\ de
ziarist



~n urm\ cu 30 de ani, Tina Turner
`nregistra primul ei mare succes ca
artist solo cu single-ul What’s Love
Got to Do With It care ajungea pe
primul loc `n topuri. Tina avea 44
de ani [i era cea mai `n vârst\ ar-
tist\ `n topurile pop, dar asta nu
era ceva neobi[nuit `n epoc\ – Gra-
ce Silk cuno[tea succesul un an
mai târziu cu piesa trupei Starship,
We Build This City, iar `n 1999,

Cher, la 53 de ani, revenea `n clasa-
mente cu Believe.

~n ultimii ani, topurile pop sunt
`ns\ dominate de arti[ti tot mai ti-
neri precum Lorde (17 ani) sau Sam
Smith (22 de ani). Arti[tii mai vâr-
stnici trebuie s\ se bazeze `n mare
parte pe succesele din trecut pentru
a-[i sus]ine carierele sau turneele.

Ce s-a schimbat? se `ntreab\
Greg Kot. Cum au reu[it arti[tii

mai pu]in tineri s\ reziste [i s\ fie
relevan]i pentru muzica pop ̀ n anii
trecu]i?

Criticul american spune c\
ace[ti arti[ti veterani au avut
`n]elepciunea s\ nu ignore ce se
`ntâmpl\ `n muzica pop [i s\ adop-
te noile mode ̀ ntr-un mod care s\ li
se potriveasc\.

Exemplu: Tina Turner, care se
lansase `n anii ’70 ca parte a duetu-
lui cu Ike Turner. Ca artist solo, la
`nceputul anilor ’80, ea a revenit la
r\d\cinile rock de la debutul carie-
rei, a cântat `n deschidere pentru
rockeri precum Rod Stewart sau
Rolling Stones [i a reu[it s\ ajung\
`n topuri al\turi de vedetele zilei
precum Van Halen, Prince sau
Bruce Springsteen.

Totul st\, astfel, `n g\sirea unui
just echilibru `ntre oportunism [i
integritate artistic\. 

~n ultimii zece ani `ns\, spune
Greg Kot, lucrurile s-au schimbat.
Topurile pop au r\mas `nchise pen-
tru arti[tii veterani. Câteva ex -
cep]ii – arti[ti care au fost suficient
de de[tep]i s\ se „combine“ cu cine-
va mai tân\r [i mai „trendy“. Emi-
nem (41 de ani) a f\cut echip\ cu Ri-
hanna pentru piesele Love the Way
You Lie [i Monster; australiana Sia
(38 de ani) are un hit – Chandelier –
cântat `ntr-un stil foarte similar ce-
lui al lui Beyoncé. ~n 1999, Santana,
la 52 de ani, ajungea [i el `n topuri
cu hit-ul Smooth. Dar asta se datora
colabor\rii cu Rob Thomas de la
Matchbox 20 (o trup\ cu vânz\ri de
milioane) care compusese [i cânta-
se melodia.

Al]i veterani n-au avut acela[i
noroc. Mariah Carey [i Mary J Bli-
ge nu prea mai sunt b\gate `n
seam\, iar trupe [i arti[ti precum
Pearl Jam, Tom Petty, Eric Clapton
sau Bruce Springsteen, de[i vând
discuri [i au turnee, nu au mai
„c\lcat“ de decenii `n topuri.

De ce ar conta asta? Fiindc\,
spune Greg Kot, totul st\ `n „noro-
cul“ de a avea un hit la radio, oricât
de modest, care se poate dovedi
esen]ial `n a schimba cursul carie-
rei unui artist [i percep]ia publicu-
lui. Kot d\ ca exemplu pe The Black

Keys al c\ror single, Tighten Up, a
urcat `n 2010, cu greu, pe locul 87 `n
top. Dup\ ce a fost difuzat intens la
radio, single-ul a câ[tigat discul de
aur, iar The Black Keys, care vre-
me de zece ani cântaser\ `n clu-
buri, au ajuns s\ dea concerte pe
stadioane.

Ast\zi, cei doi membri ai trupei,
Patrick Carney [i Dan Auerbach
(trecu]i de 30 de ani), v\d acest suc-
ces diminuându-se. „Totul a  fost
provocat de un cântec difuzat la ra-
dio, dar noi nu suntem o «radio
band»“, spune Patrick Carney.
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Este `ntrebarea pe care [i-o pune, `ntr-un comentariu
pentru „BBC News“, criticul muzical Greg Kot de la
„Chicago Tribune“. El `ncearc\ s\ explice de ce, `n urm\
cu 30 de ani, nu era exclus ca arti[ti mai vârstnici s\
cunoasc\ succesul `n topurile pop, iar ast\zi acestea
par rezervate exclusiv arti[tilor tineri [i foarte tineri.

Ce treab\ are vârsta cu succesul pop?

Un sfert de secol de la
dispari]ia enigmei Simenon
Pe 4 septembrie 1989 `nceta din
via]\ Georges Simenon, unul din-
tre cei mai citi]i [i mai adapta]i
scriitori francofoni, l\sând `n ur -
m\ o oper\ considerabil\ [i legen-
da atent construit\ a unei vie]i
ie[ite din comun.

Numai c\ celebrul scriitor r\ -
mâ ne [i ast\zi o enigm\, consider\
„TV5 Monde“.

Autorul articolului ]ine s\ „dis-
trug\“ câteva legende asociate, `n
mod obi[nuit, „t\ticului“ comisa-
rului Maigret.

Nu (scrie „TV5 Monde“), Sime -
non nu a fost „b\rbatul a 10.000 de
femei“, dintre care 8.000 „profesio-
niste“ – legenda s-a n\scut dintr-o
butad\ a lui Fellini, la Cannes, la
lansarea filmului Casanova. Ade v\ -
rul este ̀ ns\ c\ Simenon a fost „ma-
re amator de bordeluri [i aventuri

facile“. Via]a lui aventuroas\ a fost
punctat\ de amoruri celebre (cu Jo-
sephine Baker, Tiggy, prima lui
so]ie, Boule, [i Denise), numai c\
Simenon nu a reu[it s\ cucereasc\

inima singurei femei care l-a inte-
resat – mama sa, Henriette, care l-a
preferat `ntotdeauna pe fratele lui,
Christian, fost colabora]ionist, de-
cedat `n 1947, `n Legiunea Str\i n\.

Nu, comisarul Maigret nu a exis-
tat `n realitate.

Nu, Simenon nu scria „doar pen -
tru bani“ – de[i avea reputa]ia de a
fi „feroce `n afaceri“. Era doar foar-
te grijuliu cu opera sa.

Nu, Simenon nu scria 80 de pagini
`n 12 ore [i un roman `n dou\ zile –
scria un roman `n 10 zile [i un capi-
tol `n câteva ore.

R\mân `ns\ o legend\ [i o ca-
rier\ literar\ de excep]ie `n ceea ce
prive[te succesul: `n iunie 2014, Edi-
tura Omnibus num\ra nu mai
pu]in de 550.000.000 de c\r]i vândute
`n `ntreaga lume care poart\ pe co-
pert\ numele Georges Simenon.
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La mai bine de trei decenii de când
a disp\rut de pe scen\, Kate Bush,
cu un singur turneu de mare succes,
nu reu[e[te s\ mai ias\ din lumina
reflectoarelor, scrie „Le Figaro“.
S\pt\mâna trecut\, o re`ntoarcere
de senza]ie pe scen\ la Hammer-
smith Apollo, `n Londra, entuzias-
ma atât publicul, cât [i presa brita-
nic\. 88.000 de bilete s-au vândut
`nainte de primul dintre cele 22 de
concerte programate sub titlul Be-
fore the Dawn, iar presa britanic\
s-a `ntrecut `n elogii cu titluri pre-
cum „Bizar, frumos, fermec\tor“
(„Daily Mirror“).

Un efect imediat al acestei pri -
miri entuziaste a fost cre[terea vân -
 z\ rilor de albume ale cânt\re]ei.
Kate Bush a reu[it astfel s\ bat\ re-
cordul devenind prima artist\ cu
opt discuri `n topul 40 al celor mai
bine vândute albume din toate tim-
purile – compila]ia The Whole Story

a urcat pe locul 6 ̀ n top, albumul din
1985, Hounds of Love, este pe locul 9,
iar mai departe ̀ n clasament se re g\ -
sesc Words for Snow (2011), The Kick
Inside (1978), The Sensual World
(1989), The Dreaming (1982), Never
For Ever (1980) [i Lionheart (1978).

Un astfel de succes este, sus]ine
Martin Talbot, [eful de la Official
Charts Company, o dovad\ a „dra-
gostei pe care i-o poart\ publicul
bri tanic, dragoste transmis\ din
genera]ie `n genera]ie“. C\ci, odat\
cu acest triumf, Kate Bush a fost
descoperit\ [i de tinerii englezi.

Trebuie amintit c\ singurul tur-
neu al lui Kate Bush a avut loc
`ntre 2 aprilie [i 13 mai 1979, dup\

care spectacolele ei live au fost
doar ocazionale. „Deja aclamat\
drept una dintre cele mai influente
[i mai respectate artiste britanice
din ultimii 40 de ani, ̀ nv\luit\ ̀ ntr-o
mistic\ imposibil de conjurat ̀ n era
internetului, Kate Bush avea, teo-
retic, numai de pierdut dac\ s-ar fi
`ntors pe scen\. Este limpede c\,
având `n vedere cât de atent [i-a
controlat cariera de la `nceputul
anilor ’80 ̀ ncoace, ea ar fi revenit ̀ n
lumina reflectoarelor numai dac\
ar fi sim]it c\ avea ceva spectaculos
de oferit. A avut dreptate: Before
the Dawn este o alt\ performan]\
remarcabil\“, comenteaz\ cotidia-
nul „The Guardian“.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
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Neil Gaiman
resusciteaz\ 
Zeii americani
Celebrul autor britanic de literatur\ fantastic\ revi-
ziteaz\ universul romanului Zei americani `ntr-o
nou\ colec]ie de povestiri ce va vedea lumina tipa-
rului anul viitor.

Antologia poart\ titlul de Trigger Warnings:
Short Fictions and Disturbances [i va fi lansat\ `n
libr\rii `n februarie. Ea „`i va surprinde“ pe citito-
rii lui Gaiman, spune editorul autorului, Jennifer
Brehl. „A[a cum v-a obi[nuit Neil pân\ acum,
a[tepta]i-v\ la nea[teptat!“, avertizeaz\ Brehl.

Ultima colec]ie de povestiri a lui Gaiman, Fragi-
le Things: Short Fictions and Wonders, a fost lan-
sat\ `n 2006.

Publicat ̀ n 2001, romanul Zei americani prezint\
lupta dintre vechii zei, emigra]i `n America, [i noii

zei care reprezint\ obse-
siile americane pentru
media, tehnologie [i cele-
britate. Romanul a fost un
bestseller [i a fost recom-
pensat cu mai multe pre-
mii ale literaturii fantasti-
ce, printre care Hugo [i
Nebula. El va fi adaptat de
canalul Starz sub forma
unei miniserii TV.

Miró salveaz\
finan]ele
portugheze
O colec]ie de 85 de
opere ale faimosu-
lui pictor suprarea-
list spaniol Joan
Miró, de]inut\ de
statul portughez, nu
va fi inclus\ `n pa-
trimoniul cultural,
decizie ce deschide
calea vânz\rii ei,
scrie „Le Figaro“.

Aceste tablouri apar]in Portugaliei de la „na]ionali-
zarea“ b\ncii BPN, `n 2008. Vânzarea lor ar avea ca
scop „pansarea“ datoriei publice [i „diminuarea pove-
rii financiare ce apas\ pe umerii contribuabilului
dup\ c\derea b\ncii BPN“, se arat\ `ntr-o decizie a gu-
vernului portughez.

Casa de licita]ii londonez\ Christie’s deja `[i freac\
mâinile. Aceast\ colec]ie este, `n opinia celor de la
Christie’s, „una dintre cele mai mari [i mai interesan-
te oferte de opere ale artistului spaniol puse vreodat\
`n vânzare“. Colec]ia a fost deja estimat\ la o valoare de
36,4 milioane de euro.

Numai c\ vânzarea nu este scutit\ de polemici, iar
presa lusitan\ s-a dezl\n]uit, acuzând guvernul c\ vin-
de „patrimoniul na]ional la mâna a doua“.

Revenirea pe scen\,
s\pt\mâna trecut\, a
celebrei artiste britanice, a
fost un adev\rat eveniment;
dup\ o absen]\ de 35 de ani,
Kate Bush devine prima
cânt\rea]\ care are opt
albume `n Topul 40 al celor
mai bune vânz\ri.

Bruce Springsteen,
debut `n literatur\
„The Boss“, celebru pentru piese
precum Streets of Philadelphia sau
Born in the USA, va publica o carte
numit\ Outlaw Pete, povestea unui
bebelu[, care nu este `ns\ o carte
pentru copii.

Parc\ l\sându-se inspirat de Ma-
donna, Bruce Springsteen se lan-
seaz\ [i el `n „literatura ilustrat\“.
Ideea acestei c\r]i `i apar]ine `ns\ ilustratorului ei, Frank Caruso.

Pe scurt, povestea e cam a[a: Caruso a avut ideea proiectului
pornind de la versurile lui Outlaw Pete, o melodie din 2009 a lui
Bruce Springsteen. Springsteen, la rândul s\u, când a compus me-
lodia, a fost inspirat de o carte la care a ]inut foarte mult `n
copil\rie, Brave Cowboy Bill.

„Este povestea unui tip care `ncearc\ s\ supravie]uiasc\ [i s\
scape gre[elilor lui“, explic\ Springsteen.

Cartea, care va avea 56 de pagini, va fi publicat\ de editura ame-
rican\ Simon & Schuster pe 4 noiembrie.

Kate Bush, marea `ntoarcere

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



— Ceva trebuie neap\rat f\cut.
Propun s\ d\m de [tire poporului c\
marele faraon s-a smintit de-a bine-
lea. Se crede primarul Tomisului. 

— Pe Ra, ce treab\ are poporul?
Eu zic c\ e doar o pas\ trec\toare. {i
oricum \[tia ̀ l v\d ca trimis al ceru-
lui, poate s\ fac\ orice-i trece prin
cap, e dreptul lui divin. 

— {i dac\ e trimisul cerului
`nseamn\ c\ trebuie s\-l ador\m ca
pro[tii, f\r\ s\-i tragem de mânec\
[i s\-i spunem c\ b\i, gre[e[ti? 

— La urma urmei ce a[a mari
gre[eli a f\cut? Ofer\ oamenilor 

distrac]ie [i asta le face bine la moral.
— E o boal\, bag mâna ̀ n foc dac\

nu-i a[a. Hai, ̀ n]eleg, ai cultul perso-
nalit\]ii, dar sim]ul ridicolului ̀ i lip-
se[te cu des\vâr[ire. P\i, ori e[ti fa-
raon, ori fanfaron. 

— Eu zic s\ ne vedem de treburi-
le noastre. Suntem generali de
r\zboi, hai s\ ne gândim la r\zboi [i
gata. 

— {i tot la nebunia lui ajungem.
}ie ]i se pare normal s\ mergi la
lupt\ pe jos? Mie mi-a luat toate ca-
rele de lupt\ [i le-a `mpopo]onat cu
flori. 

— Ehe, tu `nc\ stai bine. Pe ale
mele le-a pictat strident [i `n fiecare
sâmb\t\ le buc[e[te cu fete despuia-
te [i le pune s\ danseze. Mi-e mil\ de
s\rmanii cai când `i v\d cu buzele
boite cu ro[u [i cu p\l\riile alea ca-
raghioase. 

— P\i, b\i faraoane, asirienii, nu-
bienii, libienii [i hiti]ii amenin]\
grani]ele imperiului [i tu faci care
alegorice? Adic\ ce-]i `nchipui, c\ o
s\ le zici cu frumosul c\ tu e[ti ma-
rele Ramses al doilea [i ei or s\ fug\
speria]i?  

— Fug pe dracu’, `]i umplu curul
de s\ge]i, asta o s\ fac\. 

— S\ nu mai vorbim de pira-
mid\. O gr\mad\ de bani [i de oa-
meni care muncesc pe c\ldura aia
`ngrozitoare. {i el ce face? Vrea s\ o
transforme `n cazinou. 

— B\i, e[ti nebun? 
— S\ nu m\ mi[c de aici dac\ te

mint. C\ cic\ el e tân\r [i vrea s\-[i

tr\iasc\ via]a la maxim, nu s\-[i
fac\ mormânt. Zice c\ r\zboiul nu
este profitabil, mai nou prefer\ pa-
cea [i turismul. C\ cic\ [i banii asi-
rienilor [i cei ai libienilor sunt la fel
de buni ca ai no[tri [i c\ trebuie s\-i
convingem s\ vin\ s\-i cheltuiasc\
la noi la cazinou. 

— {i s\ se holbeze la carele noas-
tre alegorice, nu? P\i noi ce naiba ne
facem? Suntem r\zboinici, f\r\ r\z -
boi nu mai avem obiectul muncii. 

— Ne-om deschide magazine de
suveniruri. Facem piramide mici [i
scriem pe ele Amintire din Egipt,
1309. 

— Nu prea m\ pricep la sculptat.
Mai degrab\ mi-a[ deschide un lo-
cal, cu brag\ [i lipii. A[ putea vinde
[i muncitorilor. 

— Mai bine a[a, m\car nu vom fi
la concuren]\. {i stai lini[tit, c\ nici
eu nu [tiu s\ sculptez, o s\ le co-
mand de la chinezi. Hai, Ra ajut\ !
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Filmul lui Anton Corbijn `i mai
spa l\ imaginea lui John le Carré,
care nu a avut parte de cronici
foarte bune `n 2008, când a scos
cartea pe care se bazeaz\ filmul [i
care se nume[te tot A Most Wan-
ted Man. (P\cat c\ filmul n-a intrat
la noi cu un titlu mai miezos,
Vân\toarea de spioni sun\ foarte
plat.) Dac\  romanul era schematic
[i plicticos – dup\ cum au spus cri-
ticii –, filmul scald\ `n ape mi[ -
c\toare tr\darea [i `ncrederea [i
deseneaz\ must\]i figurii paterne,
ilustrând nemul]umirea fostului
spion le Carré fa]\ de actuala poli-
tic\ a americanilor printr-o poves-
te care sugereaz\ mai multe decât
spune. (Cartea pleac\ de la cazul
turcului Murat Kurnaz, rezident
legal `n Germania, care a fost ares-
tat ̀ n 2001 ̀ n Pakistan [i eliberat ̀ n
2006 dup\ ce a fost torturat `n cen-
trele americane de deten]ie din
Kandahar [i Guantanamo, fiind
suspectat de terorism.) 

La fel ca alte filme care se as-
cund `n spatele ecranului, A Most
Wanted Man seam\n\, de fapt, cu
profilul unui spion adev\rat. Un
bun spion nu arat\ decât ceea ce

vrea s\ se vad\ [i r\mâne ascuns
`n spatele aparen]elor de personaj
banal, a c\rui figur\ n-o re]ii. A[a
`[i construie[te [i Philip Seymour
Hoffman personajul, pe Günther
Bachmann, [eful unit\]ii de con-
traspionaj care ̀ l monitorizeaz\ pe
Issa f\r\ a c\dea `n capcana de a-i
[i pune [tampila de terorist (cum
se gr\besc poli]ia german\ [i
agen]ii CIA de la ambasada ameri-
can\). Hoffman e de o discre]ie [i
inteligen]\ pe care le `n]elegi mai
bine la câteva zile dup\ ce ai v\zut
filmul. Care film ne d\ de `n]eles
c\ el e personajul principal, dar ce
afl\m despre el, cu ce r\mânem
din Günther Bachmann la final,
dup\ ce planurile `i sunt dejucate?
~n spatele unei structuri aparent
aleatorii se ascund un mulaj ferm,
tensionat [i promisiunea unor deli-
cii care a[teapt\ s\ fie aprofundate.

Pensionarii groazei

Kvinden i buret/ The Keeper of
Lost Causes, care a intrat pe ecra -
nele noastre cu titlul Camera groa -
zei, e un policier/thriller danez

produs de Zentropa [i scris de Ni-
kolaj Arcel (scenaristul de la Fata
cu dragon tatuat [i regizorul lui O
afacere regal\), care are `n distri-
bu]ie doi nordici cunoscu]i ce au
lucrat [i peste Ocean, danezul Ni-
kolaj Lie Kaas [i suedezul (n\scut
`n Liban) Fares Fares. ~n aceea[i
atmosfer\ nordic\ de lini[tit\
via]\ burghez\ care poate na[te
mon[tri [i pe care o [tim din trilo-
gia Millenium, filmul desf\[oar\
`n paralel [i une[te la sfâr[it dou\
planuri temporale distincte. Unul
e un flashback ce deruleaz\ `mpre-
jur\rile dispari]iei unei tinere fe-
mei politician, b\nuit\ c\ a fost
omorât\ de fratele zdruncinat min -
tal, iar cel\lalt e ancheta dus\ de
doi poli]i[ti pu[i s\ `nchid\ f\r\
mari eforturi acest dosar nesolu -
]ionat de cinci ani. Fire[te, poli]is-
tul deprimat [i colegul s\u, arab [i
de treab\, nu vor face lucrurile de
mântuial\, ci vor trage de toate fi-
rele ie[ite din acest caz pân\ `i vor
da de cap. Filmul e bine scris [i
deznoad\ câte un mister exact când
e necesar, astfel `ncât s\ nu spui

„]i-am zis eu!“ la jum\tatea filmului. 
~n schimb, The Expendables 3:

Eroi de sacrificiu e un film de sa -
crificiu. De ce s-o fi ambi]ionând
atât Sylvester Stallone, pentru c\
el e capul ([i basca!) r\ut\]ilor, s\
continue o serie care e tot mai pe-
nibil\... El a venit cu ideea, el a co-
scris scenariile celor trei p\r]i, el e
primul care d\ cu capul ([i cu bas-
ca!), jucându-l pe liderul acestor
mercenari [i actori fezanda]i care
`ncearc\ s\ reaprind\ flama de
alt\dat\. Ga[ca fostelor glorii ale
filmelor de ac]iune se m\re[te de
la un film la altul. Nou-veni]ii sunt
Antonio Banderas (care seam\n\
[i se poart\ ca Motanul ~nc\l]at),
Harrison Ford [i Mel Gibson, pre-
cum [i ni[te no names mai tineri
(dintre care cel mai cunoscut e
Kellan Lutz) [i mult mai [ter[i de-
cât idolii lor. Filmul n-are poveste,
doar plicticoase [i interminabile
b\t\i, multe elicoptere `n ac]iune,
explozii [i ni[te poante nu mai per-
cutante decât ni[te capse ude. Fri-
zând penibilul, ace[ti mo[ule]i cu
prea mult\ ̀ ncredere ̀ n ei se joac\,
de fapt, la groapa lor cu nisip f\r\
s\ le pese c\-i mai vede cineva.

Vân\toarea de spioni/ A Most Wanted
Man, de Anton Corbijn. Cu: Philip
Seymour Hoffman, Rachel McAdams,
Grigori Dobrighin, Robin Wright, Willem
Dafoe, Nina Hoss, Daniel Brühl

Camera groazei/ Kvinden i buret/ The
Keeper of Lost Causes, de Mikkel
Nørgaard. Cu: Nikolaj Lie Kaas, Fares
Fares, Sonja Richter

The Expendables 3: Eroi de sacrificiu/
The Expendables 3, de Patrick
Hughes. Cu: Sylvester Stallone, Jason
Statham, Antonio Banderas, Jet Li,
Wesley Snipes, Dolph Lundgren,
Kelsey Grammer, Randy Couture, Terry
Crews, Kellan Lutz, Ronda Rousey,
Glen Powell, Victor Ortiz, Robert Davi,
Mel Gibson, Harrison Ford, Arnold
Schwarzenegger

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

~mp\care
De vreo doi ani [i ceva eram certat\
cu romanul. Prea lung, prea am bi -
]ios, prea continental, prea absorbit
de propria importan]\, prea obositor.
Preferam sprinturile prozei scur te,
t\i[ul non-fiction-ului, scurt-circui-
tele poeziei. Pân\ acum o s\pt\mâ -
n\, când am pus mâna pe Opera]iu-
nea Sweet Tooth a lui Ian McEwan
(Editura Polirom, 2014, trad. de Dan
Croitoru), dup\ ce Radu Cosa[u `mi
spusese la telefon: „S\-l cite[ti nea -
p\rat“. L-am citit neap\rat [i lacom,
exclamând din când ̀ n când: „Pfoa!“
[i zicându-mi c\ \sta-i romanul
ideal pentru studen]ii de la teoria li-
teraturii. Sau pentru cititorii care
au f\cut cel pu]in de câteva ori
munc\ de detectiv pe un text literar:
cine, de ce, când, cum, unde, ce per-
sonaj e agen tul secret `n poveste, ci-
ne spune povestea, cine observ\ pe
cine, care-i subiectul [i care-i obiec-
tul, cine se-n dr\goste[te primul, ci-
ne stinge lumina `n carte, cum stai
la pând\ cu creionul `n mân\ ca s\
aduni informa]ii, cum descifrezi
leg\tura dintre jocurile puterii [i jo-
curile literaturii, de ce cite[ti ̀ n tr-un
fel [i nu ̀ n altul, de ce te la[i sedus [i
cedezi, pr\bu[indu-te `n bra]ele in-
amicului. Ca-n pagina 330 (spoiler
alert): „Cum s\ fac s\ m\ strecor [i
eu `n poveste [i s\ raportez? {i
atunci mi-am dat seama. R\spunsul
a fost clar ca lumina zilei. Nu eu tre-
buia. Tu trebuia. Misiunea ta va fi
s\-mi raportezi mie. Trebuia s\ ies
din pielea mea [i s\ m\ pun `ntr-a
ta. Trebuia s\ m\ travestesc, s\ m\
vâr `n fustele tale [i `n pantofii t\i,
`n chilo]ii t\i, s\ `mprumut geanta
ta alb\ de lac. {i s-o pun pe um\rul
meu“. {i dup\ ce-am terminat cu
spionii lui McEwan, m-am conside-
rat ̀ mp\cat\ cu romanul [i-am s\rit
direct la Fotografie de grup cu
doamn\, de Heinrich Boll (Ed. Da-
cia, 1988, trad. de Petru Forna). La p.
5 scrie a[a: „Aut. nu are nici pe de-
parte cuno[tin]\ despre `ntreaga
via]\ trupeasc\, sufleteasc\ [i amo-
roas\ a lui Leni, dar s-a f\cut totul,
dar `ntr-adev\r totul, pentru a se
primi `n leg\tur\ cu Leni ceea ce se
cheam\ o informa]ie obiectiv\ (per -
soanelor care au dat referin]e li se
va face cunoscut la locul respectiv
chiar [i numele!), iar ceea ce se va
relata aici poate fi considerat ade -
v\rat cu o probabilitate care se ̀ nve-
cineaz\ cu siguran]a“. Concluzia:
calculul probabilit\]ilor are mare
leg\tur\ cu mecanismul crea]iei. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

S\ nu fim reac]ionari

Film

Iulia Blaga
„A most wanted man“,
adic\ un om oarecare,
foarte c\utat totu[i, 
e `n filmul `n care Philip
Seymour joac\ ultimul
s\u rol principal nu
personajul acestuia, 
ci Issa Karpov (Grigori
Dobrighin), un tân\r
jumate rus-jumate cecen
care e suspectat de
nem]i, americani [i
britanici c\ e terorist `nc\
de când pune piciorul `n
portul din Hamburg. 

~ncrederea na[te mon[tri
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