
O expedi]ie `n
timp, cu Mihai
Tican Rumano

Cristian Teodorescu

Nu m\ mai dau `n vânt dup\ c\r -
]ile de c\l\torii. Probabil din cau -
z\ c\ am citit multe `n co pil\rie.
Pe Mihai Tican Rumano mi l-a re-
comandat, la un moment dat, bi -
bliotecara [colii generale la care
`nv\]am. Prietenul lui Cezar Pe-
trescu m-a fermecat. Pove[tile lui
curgeau atât de pe gustul meu, `n -
cât nu mai conta c\ Rumano 
nu era unul dintre marii descope -
ritori ai lumii, [i nici c\ nu sta-
bilise vreun record, acolo, `n c\ -
l\toriile sale. 

» pag. 10
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DAVID LOWEN, 
FOST DIRECTOR
EURONEWS: 

„Nu cred c\ TVR
se poate salva
de unul singur“

C\t\lin Hopulele

David Lowen a venit din nou la
Ia[i, la Seminarul Interna]io -
nal de Jurnalism organizat de
TVR, cu un optimist rezervat,
dar cu o `ncredere care r\zbate
din fie care afirma]ie a sa – tele -
vi ziu nile publice nu vor muri,
ele se vor adapta. ~n ceea ce pri -
ve[ te România, crede [i ast\zi
c\ TVR nu se lupt\ nici cu teh -
no logia din ce `n ce mai avan -
sat\ [i nici cu o calitate `n sc\ -
dere a programelor, ci cu lipsa
stabilit\]ii. De finan]are, de ma -
nagement, de bun-sim] [i de im-
plicare politic\.   

» pag. 8-9

Citi]i articolul scris de C\t\lin Hopulele `n » paginile 2-3

Cronic\ de carte

UN DECENIU DE HAOS

Palatul Culturii — o lupt\ 
de zece ani cu uitarea, schelele
[i meschin\riile politice

Dup\ aproape zece ani de când st\ `nchis publicului [i mai bine de cincisprezece de când se vorbe[te despre
renovarea sa, s\lile mari ale Palatului Culturii vor fi redate ie[enilor pe 27 aprilie. ~n acela[i stil `n care a fost 
finalizat secolul trecut, un amalgam arhitectural, dup\ cum ar spune gurile rele, `ns\ un monument frumos,
care atrage zeci de fotografi `n fiecare sear\. Dar drumul Palatului Culturii de la monument ie[ean `n stare 
precar\ la un concept arhitectural pl\cut privirii a curs pe o pânz\ `n]esat\ cu promisiuni, minciuni, scandaluri,
amân\ri [i haos. ~n cei zece ani, doar lucrurile care au ajuns `n pres\ ar fi suficiente pentru a putea umple 
un dosar, pentru istoricii care `nc\ nu s-au n\scut, despre heirupismul din finan]area public\ din România.

Batman vs.
Superman:
na[terea unui
univers de bani 
[i pixeli

Drago[ Cojocaru

E martie, vine sezonul blockbus-
terelor [i, prin urmare, nimeni nu
se mir\ c\ premiera foarte media-
tizat\ a s\pt\ mâ nii este filmul
Batman vs. Superman. Un alt film
cu supereroi? Nu numai. 

» pag. 14
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C\t\lin Hopulele

~n urm\ cu doi ani, o arip\ a Pala-
tului `n renovare, o sal\ de la eta-
jul I, era deschis\ pentru ca artis-
tul plastic Felix Aftene s\ ̀ [i poat\
expune lucr\rile. ~ntr-un cadru
festiv, `ntr-o sal\ care mima prac-
tic o zon\ de r\zboi, cel ce urma s\
fie ambasadorul Regatului Unit al
Marii Britanii [i Irlandei de Nord
`n România, Paul Brummell, `[i
lua r\mas-bun de la Ia[ul `n care
petrecuse ultimele luni `nv\]ând
limba [i cultura român\, pentru 
a-[i prelua postul. Atmosfera de
serat\ discret\ nu era `ntre]inut\

de sala cu pere]ii scoroji]i sau can-
delabrele ce p\reau a c\dea la o
suflare de vânt. ~n acel moment,
unul dintre politicienii „de trist\
amintire“ ai Ia[ului, cum sunt
descri[i de tabloide cei care se
lupt\ prin tribunale cu DNA-ul, le
spunea apropia]ilor, printre care
[i ambasadorului, c\ nu-[i explic\
de ce dup\ atâ]ia ani de zile nu a
fost nimeni `n stare s\ finalizeze
lucr\rile la cea care se dorea a fi
una dintre cele mai impun\toare
cl\diri ale capitalei Moldovei.

{iruri infinite 
de promisiuni

Explica]iile `ns\ se reg\sesc ur -
m\rind [irul de declara]ii, promi-
siuni f\cute ̀ n gol [i finan]\ri care
nu s-au mai concretizat. De con-
textul [i lucr\rile de la Palat se
leag\ toate numele foste [i actuale
din politica ie[ean\ – de la prima-
rul `n arest la domiciliu, Gheor-
ghe Nichita, la actualul interimar,
Mihai Chirica, la fo[ti pre[edin]i,
vicepre[edin]i de Consiliu Local,

dar [i prefec]i, printre care `i
amintim pe Dragomir Toma [es -
chi, Victor Chiril\, Nicu[or P\du-
raru, Radu Pris\caru [i Cristian
Adomni]ei. Pe plan local. ~ns\ pe
plan na]ional, aproape c\ nu a
existat ministru care s\ nu se fi
l\udat c\ el va fi cel care va finali-
za lucr\rile la ve[nicul [antier al
Ia[ului, a[a cum a fost numit `n
presa na]ional\.

Este greu de identificat un mo-
ment concret `n care oficialii
ie[eni au `nceput s\ mar[eze `n
spa]iul public cu ideea renov\rii
Palatului. Cert este c\ unul dintre
`nceputurile ̀ n acest sens ̀ l putem
lega de implicarea Casei Regale [i
organizarea pe 28 octombrie 2005
a unui bal caritabil cu scopul de a
`ncepe strângerea fondurilor ne-
cesare realiz\rii lucr\rilor [i a re-
nov\rii palatului. Un eveniment
la care erau a[teptate famiile rega-
le din `ntreaga Europ\, dar spre
care invita]iile au pornit prea târ-
ziu, la care `[i anun]aser\ pre-
zen]a Regele Mihai [i Regina Ana,

dar care au fost suplini]i de princi-
pesa Margareta [i de principele
Radu, a culminat cu artificii, un
tort de 50 de kilograme, un con-
curs culinar [i promisiuni de pre-
zen]\ neonorate din partea unor
nume grele din politica na]ional\.
Printre ace[tia `i amintim [i pe
C\lin Popescu T\riceanu, pe
atunci prim-ministru, George Co-
pos, vicepremier, Dinu Patriciu [i
Mona Musc\. Singurii care s-au
prezentat au fost politcienii locali,
ministrul Bogdan Olteanu, amba-
sadorul Fran]ei, reprezentan]ii
Casei Regale, dar [i prin]ii Stur-
dza. Nu se pornea cu mari a[ tep -
t\ri de la bal, estimându-se un ne-
cesar de 280 de miliarde de lei
vechi pentru refacerea `ntregului
edificiu [i strângându-se suma de
2,2 miliarde de lei. 

Biblioteca, dus\ 
cu z\h\relul

Sub patronajul Casei Regale, lup-
ta purtat\ `n pres\ pentru salva-
rea Palatului `ncepuse. Principele

Radu declara la fiecare ie[ire pu-
blic\ faptul c\ monumentul din
inima Ia[ului trebuie salvat, iar
seismologii ie[eni preconizau c\
un cutremur de peste 6 grade pe
scara Richter ar fi transformat Pa-
latul Domnesc `n beci. Talme[-bal-
me[ul era `ns\ deja `nceput, cu
doar câteva miliarde de lei vechi
strânse, se discuta deja despre ridi-
carea schelelor, dar [i despre un
subiect mult mai important – reno-
vezi Palatul, dar ce te faci cu Mu-
zeul {tiin]ei, cu Biblioteca Jude -
]ean\ „Gheorghe Asachi“, cu pa-
trimoniul? Dup\ ce a fost depus `n
cutii, mutat la cazarme militare, la
alte mu zee din Moldova sau pornit
`ntr-un turneu prin ]ar\, decla -
ra]iile diferitelor oficialit\]i au
`mpânzit din 2005 `n 2007 presa,
f\r\ ca vreo lucrare propriu-zis\ s\
`nceap\. „Studiez posibilitatea de a
muta obiectele de art\ din cele pa-
tru muzee [i din Biblioteca Asachi
`n alt jude]. Prim\ria [i Consiliul
Jude]ean sus]in c\ nu au spa]ii dis-
ponibile“, spunea, `n august 2006,
prefectul Radu Pris\caru. 
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UN DECENIU DE HAOS

Palatul Culturii – o lupt\ 
de zece ani cu uitarea, schelele
[i meschin\riile politice
Dup\ aproape zece ani 
de când st\ `nchis publi -
cului [i mai bine de
cincispre zece de când se
vorbe[te despre reno-
varea sa, s\lile mari ale
Palatului Culturii vor fi
redate ie[enilor pe 
27 aprilie. ~n acela[i stil
`n care a fost finalizat 
se colul trecut, un amal-
gam arhitectural, dup\
cum ar spune gurile rele,
`ns\ un monument fru-
mos, care atrage zeci de
fotografi `n fiecare
sear\. Dar drumul Pa -
latului Culturii de la mo -
nument ie[ean `n stare
precar\ la un concept
arhitectural pl\cut
privirii a curs pe o pânz\
`n]e sat\ cu promisiuni,
min ciuni, scanda luri,
amân\ri [i haos. ~n cei
zece ani, doar lucru rile
care au ajuns `n pres\ ar
fi suficiente pentru a
putea umple un dosar,
pentru istoricii care `nc\
nu s-au n\scut, despre
heirupismul din finan ]a -
rea pu blic\ din România.
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Acelea[i declara]ii s-au rosto-
golit timp de trei ani de zile prin
pres\, pân\ `n 2008, `n martie,
când s-a anun]at c\ Palatul s-a `n -
chis `n `ntregime [i c\ din iunie
va intra `n renovare. De[i era `n
plan conservarea `n acela[i spa]iu
a bunurilor mai multor edificii,
printre care [i al Bibliotecii Ju-
de]ene, sau transportarea lor pen-
tru câteva luni ̀ n alte locuri, insti-
tu]ia cultural\ ce poart\ numele
lui „Gheorghe Asachi“ umbl\ [i
ast\zi, dup\ mutarea `nceput\ `n
mare `n 2010, cu bunurile `mp\r -
]ite ̀ n tot Ia[ul, ̀ n spa]ii mici, mul-
te dintre ele improprii. ~n 2012,
`ntre pre[edintele CJ, Constantin
Simirad, [i directorul Bibliotecii,
C\t\lin Bordeianu, se purtau lup-
te cu privire la finan]area `nchi-
rierii unor spa]ii, directorul sus -
]inând c\ exist\ „un tren cu zece
vagoane de manuscrise rare“ care
`nc\ mai trebuia mutat [i nu exis-
ta unde. 

Renovare cu Touareg-ul

Drumul banilor este iar unul com-
plicat. Celebru `n istoria reno v\ -
rii Palatului va r\mâne momen-
tul „Touareg“. Se ̀ ntâmpla ̀ n 2006,
când conducerea Complexului
Muzeal Na]ional Moldova a pri-
mit 30 de miliarde de lei vechi pen-
tru proiectarea lucr\rilor de repa-
ra]ie din anul 2007. Argumentând
`ns\ c\ nu au timp s\ organizeze
licita]iile corespunz\toare, invo-
când [i legisla]ia stufoas\, repre-
zentan]ii complexului au decis s\
pl\teasc\ utilit\]i de 10 miliarde
de lei vechi, cu 4 miliarde s\ fac\
achizi]ii muzeale [i cu 16, dot\ri
cu aparatur\. Prin urmare, ̀ n con -
textul `n care Palatul st\tea s\ se
transforme ̀ n beci la un cutremur
mai serios, `n loc s\ se g\seasc\
pârghiile legale pentru a se organiza
licita]ii de proiect\ri, s-au cump\rat

20 de computere foarte perfor-
mante, de aproximativ 4.000 de lei
bucata, 10 laptopuri la 8.000 de lei
bucata – un pre] extrem de mare
pentru anul 2016, dar\mite 2006 – 6
imprimante color la 6.600 lei buca-
ta, 6 videoproiectoare cu ecran la
6.000 de lei bucata, un aparat foto
de 12.000 de lei, un scanner de
26.000 de lei [i 10 manechine la
20.000 de lei bucata, din plexiglas. 

„Un laptop este estimat la 70-80
de milioane de lei bucata. Era ne-
voie de un aparat cu memorie foar-
te mare [i foarte performant pen-
tru a realiza proiectul muzeului
virtual. Avem `n vedere faptul c\
Palatul Culturii va fi `nchis pentru
câ]iva ani, iar exponatele vor fi
prezentate `n format electronic“, a
declarat, `n 2007, Val Condurache,
directorul complexului. Cum nu 
s-a f\cut un muzeu virtual, iar pre-
sa vremii a declarat c\ aparatura a
r\mas `n cutii, cirea [a de pe tort a
constat `n Touareg-ul de aproape
40.000 de euro „necesar“ pentru
munca de teren `n toat\ Moldova.
Ini]ial a spus c\ voia s\ cumpere o
dubi]\, iar pân\ s\ vin\ Corpul de
Control al Ministerului Culturii
care l-a sanc ]ionat cu 10% reduce-
re a salariului pe trei luni pe Val
Condurache, el `nc\ sus]inea utili-
tatea ma[inii. „Noi nu am cerut un
Touareg, ci o ma[in\ care s\ `nde-
plineasc\ mai multe condi]ii. Bur-
sa de M\rfuri a organizat licita]ia
[i a ]inut cont de dou\ cerin]e. ~n
primul când, cea referitoare la un
sistem de climatizare, pentru a nu
afecta obiectele de art\ care vor
trebui transportate cu ea, [i, `n al
doilea rând, s\ fie 4x4, s\ fac\ fa]\
la teren accidentat, pentru a putea
ajunge `n sate [i a prezenta proiec-
tele noastre. {i, evident, trebuia s\
aib\ un pre] mic, sub 40.000 de eu-
ro, ca s\ nu trebuiasc\ s\ facem li-
cita]ie pentru c\ timpul ne presa [i
pierdeam banii“, a spus acesta.

De la Iorgulescu 
la Ponta

~ntr-un final, `n acela[i an 2006, `n
urma unui ̀ mprumut de la BERD,
au fost promise ini]ial 7,8 milioa-
ne de euro. Fondul a fost suplimen-
tat pân\ la 10 milioane de c\tre
ministerul de resort anul urm\ -
tor, iar munca p\rea a se pune `n
mi[care. Lucr\rile efective se poa-
te considera c\ au `nceput `n 2008,
când ministrul Culturii, Adrian
Iorgulescu, a semnat un contract
de execu]ie a lucr\rilor de consoli-
dare, restaurare [i amenajare a
Palatului, câ[tigat de firma Iasi-
con. Lucr\rile au mers `ntr-un
ritm anevoios, existând reclama -
]ii din partea angaja]ilor c\, dat\
fiind natura de restaurare [i nu de
renovare, multe dintre lucr\rile
interioare de stil arhitectural ur-
mau a fi distruse. Dup\ ce lucr\ri-
le s-au sistat prin terminarea fi-
nan]\rii, au ̀ nceput promisiunile.
Primul a fost Kelemen Hunor, ca-
re a venit ca ministru al Culturii
`mpreun\ cu Mihai R\zvan Ungu-
reanu, `n 2012, la Ia[i, [i care pro-
mitea c\ anul viitor „acest Palat
extraordinar“ va fi gata. Nu a fost,
de[i primul termen `naintat pen-
tru finalizare fusese martie 2012.
~n octombrie, acela[i an, s-a supli-
mentat finan]area cu 15,8 milioa-
ne de euro de la Bucure[ti, pentru
finalizarea unor lucr\ri care nu
au fost prinse ̀ n proiectul original
[i pentru continuarea altor lu -
cr\ri marcate de descoperirea
unor situri arheologice. 

Pân\ `n octombrie 2012, [antie -
rul Palatului ̀ nghi]ise 11 milioane
de euro, f\r\ TVA. ~n 2013, actua-
lul director al Complexului Mol-
dova, L\cr\mioara Stratulat, esti-
ma c\ lucr\rile vor fi finalizate la
un an [i jum\tate de la demararea
licita]iilor, dup\ suplimentarea fi-
nan]\rii cu cele 15,8 milioane de

euro. „Mai avem de f\cut turnul
central [i zona imediat\ adia-
cent\, inclusiv partea de consoli-
dare, elemente de arhitectur\ in-
terioar\, exterioar\ [i acoperi[.
Probabil cele mai grele `n actuala
etap\ o s\ fie lucr\rile care ]in de
arhitectura artistic\, necesare
pentru Sala Voievozilor sau pen-
tru sala Henri Coand\“, estima, ̀ n
2013, aceasta. Din ima ginile dispo-
nibile presei pân\ acum, cele dou\
s\li arat\, `ntr-adev\r, printre ce-
le mai bine [i atent lucrate. {anti-
erul s-a redeschis `n prim\vara
anului 2014, cu speran]ele c\ Pala-
tul va fi redat vizitatorilor la mij-
locul anului 2015. Licita]ia [i atri-
buirea contractului, tot cu Iasi-
con, s-au finalizat `n iunie 2014,
`ns\ abia `n septembrie muncito-
rii au `nceput s\ ridice noi schele
`n jurul turnului cu ceas, fiind ne-
voie de o decla ra]ie electoral\ a lui
Ponta, f\cut\ `n ianuarie 2015, la
Ia[i, ca banii s\ vin\ [i [antierul
s\ se deblocheze complet.

Deschiderea 
ar fi totu[i for]at\

Ast\zi, lucr\rile sunt finalizate [i
`n mare parte receptate. L\cr\ -
mioara Stratulat a declarat, `n
mai multe rânduri, c\, `n ciuda
greut\]ilor, este un proiect consi-
derat a fi cea mai complex\ lucra-
re de restaurare din România de
dup\ anii 1990. Palatul nu va fi
deschis integral de la `nceput. Pe

27 aprilie intrarea va fi liber\. Cu
timpul, vor fi activit\]i pentru co-
pii, tineri de toate vârstele, iar ce-
le patru muzee (Muzeul de Art\,
de Istorie, de {tiin]e [i Tehnic\ [i
de Etnografie) `[i vor `mbog\]i
treptat patrimoniul. 

Nici deschiderea de acum nu a
fost lipsit\ de anumite zvonuri [i
acuza]ii. Surse din interiorul Com -
plexului Muzeal Na]ional Moldo-
va au precizat pentru „Suplimen-
tul de cultur\“ c\ actuala condu-
cere a fost `mpins\ de reprezen-
tan]ii Ministerului Culturii [i de
c\tre cei de la Consiliul Jude]ean
s\ inaugureze lucr\rile f\r\ a
avea scheletul `ntreg al unei echi-
pe care s\ le `ntre]in\. Dup\ zece
ani de inactivitate ar fi fost nevoie
ca `ntreg complexul s\ `[i comple-
teze fi[a de personal, astfel `ncât
s\ poat\ avea suficien]i oameni
care s\ asigure cur\]enia [i con-
servarea diferitelor exponate care
`ncep s\ fie scoase de la naftalin\
[i transportate `napoi spre diferi-
tele aranjamente muzeale. Sur sele
noastre ne-au precizat `ns\ c\,
pentru a conta ca lovitur\ de ima -
gine a actualei conduceri de la mi-
nister, se for]eaz\ inaugurarea
complexului `n aprilie. Dup\ zece
ani, Ia[ul `nc\ mai p\se[te timid
c\tre normalitatea cultural\, de -
]in=nd un edificiu impun\tor,
cum au majoritatea ora[elor in-
cluse `n circuitele turistice la ni-
vel mondial.
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~n anul 2007, culegerea de nuvele
~nsemn\ri dintr-un bordel turcesc
de Philip Ó Ceallaigh a fost publi-
cat\, `n traducere din englez\, la
Editura Polirom. A devenit repe-
de un bestseller, ̀ n ̀ n]elesul româ-
nesc al cuvântului. Criticii anglo-
saxoni s-au `ncântat. Irlandezul a
primit premii la ei acolo, `n Irlan-
da. Tot felul de premii [i a[a. S-a
dus vorba pân\ `n America. Ame-
ricanii s-au minunat, la rândul
lor, de puterea de imagina]ie a
scriitorului stabilit la Bucure[ti.
S-au minunat f\r\ s\ [tie c\ po-
ve[tile cu ace[ti oameni din car-
tier sunt decupaje din realitate. 

Mi-a `nc\put [i mie pe mân\
cartea, atunci, ̀ n 2007, dar eram ̀ n
plin avânt economic global, mai
eram [i tân\r, reporter, trimis
special prin toat\ lumea, n-aveam
timp, [i nici chef, [i nici minte, am
citit-o neglijent [i pe s\rite. M-am

mai gândit uneori la aceste nuve-
le, dar a[ min]i dac\ a[ scrie c\
prea des. 

Apoi am v\zut c\ Philip Ó Ceal-
laigh a devenit traduc\torul lui
Mihail Sebastian. ~l face cunoscut
pe Sebastian la Londra, deci pre-
tutindeni. Sebastian este scriito-
rul meu român preferat din prima
jum\tate a secolului XX. L-am re-
citit, `n regim de urgen]\, pe Ó
Ceallaigh. 

Adev\rul e c\ am c\utat prin
cas\ ~nsemn\rile, dar nu le-am
mai g\sit. Mi-am cump\rat edi]ia
a doua (Polirom, 2014), [i – `ntr-o
noapte, `ntr-un alt cartier m\rgi-
na[ – am dus volumul pân\ la
cap\t. Apoi, am c\utat s\ `l [i
`ntâlnesc pe scriitor. L-am `ntâl-
nit. Am b\ut o bere `mpreun\, nu
prea avea chef de vorb\. N-am in-
sistat mai mult decât permite o
prim\ `ntâlnire, fie ea [i `ntre 
un reporter f\r\ frontiere [i un

scriitor irlandez stabilit la Bucu-
re[ti. 

Personajele lui Philip Ó Ceal-
laigh, la acest deja vechi debut al
s\u, erau de la noi din lume:
pre[edin]i ai asocia]iei de proprie-
tari, contabili, cet\]eni de la bloc,
corporati[ti tineri, oameni f\r\
nici un orizont, oameni zdrobi]i
de facturi [i de greutatea vie]ii `n
postcomunismul timpuriu, popi
cinici, babe nebune, locatari inun-
da]i des, b\rba]i `mb\trâni]i pre-
matur, gagici cu craci tulbur\tori,
onani[ti dedica]i, tot felul de oa-
meni, `ntocmai ca `n realitatea
imediat\. Oameni din Titan, a[a
cum era Titanul la ̀ nceputul mile-
niului al III-lea, a[a cum e Titanul
pân\ `n zilele noastre [i `n vecii
vecilor. 

Philip Ó Ceallaigh nu este Ja-
mes Joyce, dar nici nu trebuie s\
fie. Scrie f\r\ complexe [i mai ales
f\r\ iluzii. Nu e deloc pu]in. Philip
Ó Ceallaigh a c\l\torit prin toat\

lumea `nainte s\ ajung\ la Bucu-
re[ti. Nu trebuie s\ v\ face]i spe-
ran]e: nu a r\mas `n România fi-
indc\ e România altfel. A r\mas
aici fiindc\ aici [i-a permis, strict
economic, s\ devin\ scriitor. 

Sunt nuvele bune `n aceast\
carte, [i cel pu]in una este cu
adev\rat teribil\. Acea nuvel\ es-
te chiar ~nsemn\ri dintr-un bor-
del turcesc, care nu se `ntâmpl\ la
marginea Bucure[tiului, ci – de -
sigur – `ntr-un bordel turcesc, de
la malul Mediteranei. Aceast\
proz\ scurt\ prezint\ o brutalitate
a melancoliei care veste[te un ma-
re autor. C\r]ile lui Philip Ó Ceal-
laigh de dup\ ~nsemn\rile sale (ir-
landezul este [i dostoievskian, dar
unul tandru) nu au mai avut ace-
la[i succes, de[i – crede autorul
lor – au fost mai bune. Nu le-am ci-
tit `nc\. 

Ninge la Bucure[ti. Z\pada
mieilor. Eu a[tept zorile. O s\
trag, atunci, o pereche de blugi

peste izmene, o s\ iau ultimii mei
bani, o s\ `i pun `n buzunarul
stâng, o s\ cobor din bloc, o s\ a[ -
tept un tramvai, o s\ iau un tram-
vai, o s\ ies din mahala, o s\ ajung
`n centru, la libr\rie, [i acolo le
voi cump\ra. 

Apoi, m\ voi `ntoarce acas\, pe
jos, ocolind `ndelung, cu gândul la
ce va urma. 
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A fost odat\ ca niciodat\, `ntr-un
sat, un fum\tor. Apoi au fost mai
mul]i. {i au tr\it `mpreun\ `n
lini[te [i pace cât\ le-a dat Dumne-
zeu. {i-au ridicat case, au crescut
`mpreun\ animale, au mâncat [i
au b\ut, au dansat [i râs la botez [i
nunt\, au plâns la `nmormânt\ri.
Tot `mpreun\ cu nefum\torii. 

{i poate c\ a[a s-ar fi petrecut
lucrurile pân\ la sfâr[itul lumii,
dac\ la o bucat\ de timp nu s-ar fi
aflat prin p\r]ile acelea un v\taf
hapsân care nu mai [tia cum s\
beleasc\ oamenii cu biruri. A pus
bir pe case, pe p\mânt, pe p\duri
[i pe lacuri, pe or\t\niile din curte,

pe mâncarea de la gur\, pe trecut
drumul, pe s\rit pârâul. Boierul
avea totdeauna mare nevoie de
galbeni de cheltuit pe nevoile lui,
a[a c\ nu f\cea nimic pentru oa-
meni [i nici m\car lui nu-i erau de
ajuns. Iar lumea tare nemul]u -
mit\ era de asta.

— M\i, pe ce s\ mai pun eu
bir?, se tot chinuia v\taful, `n fie-
care an, ca s\ n\scoceasc\ altele.

Ultima dat\, pusese pe fumul
de la cas\, iar oamenii deja erau
adu[i `n a[a hal, cât pe ce s\ pun\
mâna pe par. 

— Boierule, eu zic c\ dac\
`ndr\znim s\ punem bir pe lumina

soarelui sau pe aer, se las\ cu
m\cel.

— Ooo, dar asta cu aerul mi se
pare o scorneal\ bun\. S\ mai pu-
nem un bir pe fumat [i fum\tori.
A[a nici nu-i sup\r\m pe cei
mul]i, iar fum\torii musai pl\ -
tesc, c\ n-or s\ se poat\ ab]ine, 
d\-i naibii.

Când i-a anun]at v\taful pe oa-
meni c\ s-a pus bir doar pe fu -
m\tori, to]i nefum\torii au s\rit
`n sus de bucurie:

— Aaa, p\i a[a e bine. Nu ne
prive[te pe noi. Noi pl\tim, f\r\
cârtire, bir pe case, pe p\mânt, pe
lacuri, pe p\duri, pe mâncare, pe
trecut drumul, pe s\rit pârâul. ~n
rest, s\ pl\teasc\ fum\torii. Noi
nu mai avem probleme cu asta. 

{i de-atunci a r\mas vorb\
str\mo[easc\ pentru orice n\caz
venea peste sat: „S\ pl\teasc\ fu -
m\torii“. Vorb\ care, cu vremea,

s-a schimbat `n „fum\torii sunt de
vin\ pentru via]a noastr\ proas t\“.

Era fat\ nem\ritat\ care nu-[i
g\sea b\rbat – din meteahna
fum\torilor. Era mo[neag pe care-l
tr\gea curentul când mergea mai
repede – din meteahna fum\tori-
lor. Era tân\r care nu se descurca
s\ aib\ prieteni – din meteahna
fum\torilor. Era so]ie s\tul\ s\
stea toat\ ziua cu vaca la p\scut,
pe care n-o scotea b\rbatul `n lu-
me – din meteahna fum\torilor.
Era so] pe care nu-l l\sa nevasta la
crâ[m\ – din meteahna fum\tori-
lor. Era fost fum\tor c\tr\nit pe
orice tot timpul c\ s-a l\sat – din
meteahna fum\torilor. Era v\da -
n\ care n-a mai fost pupat\ de
când se potcovea puricele cu [apte
potcoave – din meteahna fum\to-
rilor. Era iubitor de sl\nin\ care
s-a f\cut cât elefantul – din me-
teahna fum\torilor. Era bolnav –

din meteahna fum\torilor. {i tot a[a.
To]i sim]eau c\ se sufoc\ `n

vie]ile lor [i-au socotit c\ e de la
aerul cu fum de ]igar\. {i-au `nce-
put s\-i prigoneasc\ pe fum\tori.
Degeaba le spuneau ace[tia:

— M\i, oameni buni, necazuri-
le sunt altele, nu avem noi p\cat
c\ nu v\ merge cum vre]i. Hai s\
ne-adun\m cu to]ii [i s\ sfâr[im
cu foametea, cu nedreptatea [i
r\zboiul, cu gunoaiele care ne
m\nânc\ de vii...

Ei, nu [i nu: 
— Voi sunte]i de vin\. S\ nu

mai ave]i voie.
Cea mai mare izbând\ a ne-

fum\torilor uni]i s-a `mplinit.
Pen tru c\ nu-i costa nici un gal-
ben, pentru c\ ab\teau gândul [i
fapta de la blestem\]iile lor, pen-
tru c\ nu aveau ce altceva s\ le
dea, boierul [i v\taful le-au dat vo-
ie fum\torilor s\ fac\ r\zmeri]\
cu fum\torii. {i-au `nvins.

Nefum\torii s-au bucurat trei
zile [i trei nop]i, dup\ care s-au
`ntors la vie]ile lor am\râte. Iar
fum\torii fumeaz\ [i râd [i acum,
dac\ nu cumva or fi murit `ntre
timp.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Povestea fum\torului

Anii 2000 abia `ncepeau când un irlandez [i-a
cump\rat o garsonier\ `n cartierul Titan, `n Bucure[ti,
România. A dat pu]in peste cinci mii de dolari pe ea.
Avea de gând s\ stea aici [i s\ scrie c\r]i. Un scriitor,
un ciudat. A scris.

Oameni din Titan 



~n 2001, al-Qaida a lovit `n inima
Americii. Nu doar turnurile ge-
mene au fost puse la p\mânt, ci a
fost un semnal clar c\ istoria se
schimb\, iar ciocnirea civiliza]ii-
lor nu e doar teorie, ci se petrece
sub ochii no[tri.

Atentatele au trecut rapid
Ocea nul [i s-au extins `n `ntreaga
Europ\. Ceea ce s-a petrecut `n
aceast\ s\pt\mân\ la Bruxelles

zdruncin\ din temelii `ntreaga
construc]ie european\. Exist\ o
ne`ncredere general\ `n capacita-
tea liderilor europeni de a st\vili
fenomenul, `ntrebarea fiind acum
când va fi urm\torul atac terorist
[i mai ales unde.

Putea fi evitat\ tragedia din ca-
pitala belgian\? Greu de spus. ~n
haosul institu]ional european
pro babil c\ nu. ~ns\ faptul c\ ji-
hadi[tii au ac]ionat `n inima Eu-
ropei, la doi pa[i de institu]ii pre-
cum Parlamentul sau Comisia
European\, ridic\ mari semne de
`ntrebare asupra securit\]ii euro-
pene `n ansamblu. Iar dac\ mai
ad\ug\m [i faptul c\ la numai
câ]iva kilometri distan]\ de aero-
portul din capitala Belgiei se afl\
sediul NATO, sentimentul de ne-
putin]\ amestecat cu furie parc\ e
[i mai ap\s\tor.

Pân\ [i reac]iile liderilor euro-
peni de dup\ ultimul atentat arat\
c\ nu exist\ vreun plan pe termen
mediu [i lung [i c\ Europa e un con-
cept frumos, dar gol pe din\ un tru.
Simpla condamnare a terorismului

[i solidarizarea doar `n vorbe nu
mai ajut\ la nimic. Este ca [i cum
ai trata cancerul `n faz\ avansat\
cu vat\ [i spirt medicinal.

Un specialist britanic `n ches -
tiuni de securitate ne d\ de veste
c\ amenin]area e serioas\, c\ nu e
vorba de ultimul atac [i c\ sl\bi-
ciunile sistemelor de informa]ii
eu ropene nu vor putea fi rapid co-
rectate. Dac\ prima parte a teoriei
britanicului e mai degrab\ una
banal\, cea referitoare la lipsa unui
r\spuns european unitar e cât se
poate de adev\rat\ [i ̀ ngrijor\toa-
re `n acela[i timp. S-a v\zut `n ul-
timele luni modul haotic `n care
statele europene au r\spuns la cri-
za refugia]ilor. Unele ]\ri au ridi-
cat garduri de sârm\ ghimpat\, al-
tele au avut doar rolul de c\l\uze
pentru zecile de mii de oameni ca-
re au invadat continentul euro-
pean, `n timp ce Germania a mers
exclusiv pe principiul ospitalit\]ii
f\r\ limit\. 

Europa nu [tie s\ reac]ioneze
la provoc\ri, pentru c\ n-are un ghid
comun pentru situa]iile de ur-
gen]\. UE n-are armat\, nici sistem

unic de securitate, ci e o sum\ de
guverne incapabile s\ r\spund\
separat `n situa]ii limit\. Când ce-
tatea e asediat\, nu po]i r\spunde
la nesfâr[it cu amabilit\]i, ca [i
cum nimic nu s-ar fi `ntâmplat.

Deja vedem tot felul de expli-
ca]ii, de alibiuri [i justific\ri
sub]iri `n fa]a radicalismului isla-
mic. ~ns\ balta politic\ european\
e periculoas\, pentru c\ emo]ia e
la cote ridicate [i poate stârni
reac]ii imprevizibile.

Politicienii nu pot repeta la
nesfâr[it placa solidarit\]ii, `n
timp ce la fiecare trei-patru luni,
sute de oameni mor nevinova]i `n
g\ri, aeroporturi sau pie]e centra-
le. E nevoie de ac]iune imediat\,
altfel Europa se va destr\ma. Li-
derii europeni au crezut probabil
c\ doar crearea unei pie]e econo-
mice solide e suficient\ [i c\ un ni-
vel de trai decent `n toate ]\rile
Uniunii e tot ceea ce-[i doresc sta-
tele [i cet\]enii europeni. 

Amenin]area continu\ a tero-
rismului pune la `ndoial\ viitorul
Europei. Optimismul proclamat
de politicieni, dar [i de anali[tii de

cas\ ai liderilor europeni nu mai e
suficient, pentru c\ oamenii simt
cum `n marile metropole se insta-
leaz\ frica [i nesiguran]a. 

~n fa]a barbariei nu po]i lupta
doar cu principii, `ndemnuri la
calm [i toleran]\. Când vezi ceea
ce s-a `ntâmplat la Paris sau Bru-
xelles `n decurs de doar câteva
luni, `]i dai seama c\ Europa nu
are nici o [ans\ s\ mai reziste
mult. Dac\ politicienii de for]\ ai
Europei nu vor lua rapid taurul
de coarne, atunci UE va fi m\ci-
nat\ din interior, cu consecin]e
dramatice. Iar de la un punct ̀ nco-
lo, oamenii vor c\uta singuri so-
lu]ii. 

Pericolul e apari]ia unor for]e
politice radicale [i populiste, pro-
fund antieuropene. Dac\ patru
sau cinci na]iuni vor decide c\ Eu-
ropa nu le mai poate oferi sigu-
ran]\ [i c\ autosalvarea e solu]ia,
atunci `ntreaga construc]ie euro-
pean\ se va pr\bu[i.

~ncrederea `n Europa unit\
scade vertiginos. Dac\ liderii de la
Berlin, Paris, Londra, Roma, Ma-
drid sau Bruxelles nu intervin
acum, atunci Uniunea European\
va r\mâne un simplu contur, o
hart\ bun\ doar de pus `n cui. Iar
Rusia abia a[teapt\ un astfel de
scenariu. Ba foarte posibil s\-l [i
`ncurajeze.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 519 » 26 martie – 1 aprilie 2016

opinii  «  5  

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Acolo jos, la col]ul str\zii, e un loc
unde e interzis\ aruncarea gunoa-
ielor (amenda `ntre o mie [i cinci
mii de lei) [i acolo vin `n fiecare
sear\ românii rebeli s\ `ngr\ -
m\deasc\ mizerii. Unii vin pâ[-
pâ[, la apus, din blocul de al\turi
sau din vilele `nvecinate, al]ii
apar cu ma[ina `n `ntunericul
nop]ii, deschid portbagajul [i ̀ l go-
lesc repede, dup\ care demareaz\
`n tromb\. Iar la col] se adun\
gr\mezi de moloz, scânduri putre-
de, perne muceg\ite, pungi cu gu-
noi menajer, mâncare stricat\, cu-
tii de carton cu resturi, sticle pe
jum\tate golite, saci rup]i. Acum,
de când s-a `nc\lzit, gunoaiele
`ncep s\ put\. A venit prim\vara.

Când ie[i la plimbare prin ora[,
vezi la tot pasul ghene de gunoi ad
hoc, cl\dite pe peticele de iarb\

r\mase la marginea trotuarelor.
Printre ele r\sar topora[i [i ni[te
floricele azurii, micu]e [i `ndu -
io[\toare. O, Flora, m\rea]\ zei]\,
cât de puternic\ e[ti, de po]i
`nfrunta gunoiul românesc! Care,
uite, r\sare de peste tot, de parc\
ar avea o via]\ aparte, ̀ n simbioz\
cu harnicii [i vitejii urma[i ai da-
cilor [i romanilor: o doz\ metalic\
de bere se rostogole[te z\ng\nind
pe strad\, pân\ ce e strivit\ cu
cruzime de o ma[in\. Ma[ina co-
te[te u[or [i urc\ pe trotuar, oprin -
du-se la o palm\ de zidul cl\dirii.
Ni[te hârtii unsuroase, duse de
vânt, zboar\ nestingherite pe alee,
bucurându-se de libertate. Sub pa -
[ii t\i r\sar din zece `n zece metri
excremente de câine nevinovat –
care, probabil, s-a bucurat de veni-
rea prim\verii la fel de mult ca [i

tine. Sau ca acel domn necunoscut
(doamn\ nu cred s\ fi fost) care l-a
imitat pe bietul câine [i [i-a l\sat
povara intestinelor undeva mai
lâng\ gard... sau o fi fost un câine
mai mare? Prin tufele din gardul
viu, de-acum destul de r\rit, care
str\juie[te trotuarul, atârn\ pungi
de plastic sfâ[iate, cu sigle de
firm\ colorate `n ro[u, verde, gal-
ben. Te gânde[ti `ncântat cât de
prosperi au ajuns românii: acum
câteva decenii, pungile astea ar fi
fost sp\late, uscate [i p\strate cu
grij\ `ntr-un sertar de la bufet.

Pe trotuarul din fa]\, o mam\
tân\r\ cu un c\rucior se blo-
cheaz\ `n fa]a [irului de ma[ini
`ndesate pân\ la peretele blocului.
Femeia d\ din umeri [i iese pe
strad\, unde `nainteaz\ vioaie pe
dinaintea ma[inilor care o ocolesc

cu m\iestrie. {oferii o claxoneaz\
veseli, `i adreseaz\ polite]uri ne-
auzite [i `i fac semne `ncurajatoa-
re cu câte un deget. Mai `ncolo, la
un sens giratoriu, e o insul\ pe ca-
re a crescut iarb\ verde, deas\ [i
fraged\. Pe la prânz, acolo apar
vreo zece muncitori de la o firm\
horticol\, care reteaz\ cu sapele
toat\ iarba [i o strâng `n gr\mezi.
~n locul ei aduc ni[te jardiniere de
beton, ca s\ `nfrumuse]eze locul –
fiindc\ nici iarba nu poate cre[te
a[a, de capul ei, f\r\ un acord cu
prim\ria.

Acum, de când s-a `nc\lzit, po]i
deja s\ recuno[ti dup\ miros `n ce
zon\ a ora[ului e[ti. Nordul mi-
roase a benzin\ ars\ [i a funingi-
ne. ~n sud duhne[te a clei de oase,
iar zona de est miroase a cauciuc

sintetic. ~n vest nu mai [tiu dac\
miroase sau nu `n vreun fel, fiind -
c\ n-am mai ajuns de mult pe-aco-
lo: când se `nc\lze[te, toat\ zona e
`nv\luit\ `n nori de praf. Dar `n
centru, `n centrul istoric al ora -
[ului sim]i adev\ratele mirosuri
burgheze, mirosurile de Românie
prosper\: [aorma, zambile, gaz de
e[apament, parfumuri [i transpi-
ra]ie de prim\var\. Iar când plo -
u\, mai miroase [i a g\ina] de po-
rumbei, dintre care câ]iva zac mor]i
pe la poalele cl\dirilor istorice.

E frumoas\ prim\vara `n Ro-
mânia. {i, desigur, mai sunt [i
frunze, iarb\, cântece de gugu[ -
tiuc, iar copacii care au sc\pat de
t\ierile din ora[ anul trecut `nflo-
resc mai plini de speran]\. Dar as-
ta nu-i ceva nou.

A venit, a venit prim\vara! Nici nu trebuie s\ ie[i afar\ ca s\ `]i dai seama de asta.
O sim]i `n aerul `nc\lzit de soarele puternic, care strecoar\ `n cas\ o duhoare de
mizerie st\tut\. Duhoarea p\trunde `ncet prin toate ferestrele deschise spre
prim\var\, ca liniile ondulate de mirosuri ce-[i croiesc drum `n desenele animate. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

A venit prim\vara!

Totul se schimb\ cu o
vitez\ ame]itoare. Din
p\cate `n r\u. ~n urm\ 
cu vreo dou\-trei decenii
ne uitam la Israel [i nu
pricepeam mare lucru 
din r\zboiul cu gruparea
Hamas. Nu prea `n]e -
legeam nici cu cine se
duce lupta, de unde vine
pericolul [i care e miza,
cine sunt inamicii sau 
de ce riposta Tel Aviv-ului
e la fel de dur\.

Lec]ia atentatelor.
Ce e de f\cut
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Gânduri de biciclist
meloman sau invers...

Am f\cut gre[eala ca `n S\pt\ -
mâna Mare, aici la Frankfurt, `n
loc s\ prelungesc cu muzica lui
Bach o sear\ minunat\ de con -
cert, `n care un remarcabil cor
britanic, cu o extraordinar\ dic -
]ie [i muzicalitate, Polifony, `nso -
]it de meritoasa Orchestr\ a Epo-
cii Iluminismului [i de o minu-
nat\ echip\ de soli[ti, dominat\
de vocea [i de arta lui Ian Bos-
tridge, a `ntrupat un Johannes-
Passion de neuitat, s\ cedez ape-
lurilor unui prieten `ngrijorat de
ceea se petrece la Bucure[ti [i s\
privesc un moment de Oper\
buf\ din Parlament. Oper\ buf\
sau muzic\ de circ? Nu-mi este

prea clar nici pân\ azi, dup\ ce
am ascultat recitativele unui te-
nor de provincie, fost arheolog re-
profilat ̀ n om politic, care a inter-
pretat dintr-o r\suflare o strof\ a
unei poezii de Radu Gyr, care nu
era, de fapt, de Radu Gyr, [i ale
unei soprane cu ie[iri patriotico-
isterice, ̀ n ap\rarea unor „repere
morale“ ̀ ndoielnice, care risc\ s\
infesteze acum [i televiziunea pu-
blic\, dup\ cele private, aseme-
nea unei molimi camusiene.

Exprimându-mi mirarea ̀ ntr-un
mesaj trimis unui critic, harnic
scriitor – el de profesie –, pentru
faptul c\ discut\ [i vinde cu entu-
ziasm „muzica“ unui alt personaj
dubios, pe care tinde s\-l trans-
forme ̀ ntr-un „reper moral“, aces -
ta mi-a r\spuns candid c\ obi[ -
nuie[te s\ scrie numai despre
c\r]i, nu despre autorii [i caracte-
rele lor. Ca [i cum ai putea scrie
despre Mein Kampf sau despre
Marxism [i problemele lingvisti-
cii, f\r\ s\ aminte[ti de tic\lo[ia
intrinsec\ a autorilor lor, m\rgi-
nindu-te s\ le lauzi „cultura“
fiindc\, nu?, unul era mare fan al
muzicii wagneriene, iar cel\lalt
se d\dea `n vânt dup\ un concert

de Mozart... A[ fi ]inut pentru
mine observa]iile acestea, dac\
amicul meu `ntru democra ]ie [i
cultur\ nu mi-ar fi adus la
cuno[tin]\, public, ulterior schim -
bului nostru de mesaje, c\ dom-
nia sa face distinc]ia `ntre „evrei,
mai mult sau mai pu]in funda-
mentali[ti“ [i „intelectualii sti-
mabili“ români. Parc\ am mai
auzit muzica aceasta venind din
vremuri `n care unii intelectuali
stimabili se gr\beau s\ distrug\
statuile lui Mendelssohn sau,
al]ii, s\-l condamne pe {ostako-
vici pentru Simfonia Babi Yar...

Ce au toate acestea de-a face cu
melomanii sau cu... bicicli[tii me-
lomani? Ei bine, sunt convins,
f\r\ nici un patetism, c\ `n vre-
muri de molim\ este nevoie mai
mult ca niciodat\, pe lâng\ o efi-
cien]\ crescut\ a serviciilor me-
dicale de urgen]\, de o medicin\
profilactic\. Ciuma, bombele [i
incendiile l\sate `n voia lor, cu
iresponsabilitate, nu trebuie s\
omoare muzica adev\rat\, nici ̀ n
sala de Oper\ a Parlamentului,
nici `n cluburile Colective, nici,
`n general, `n spiritele melomani-
lor...

Ce p\cat c\ `n vremurile
noastre de `nalt\ [i
avansat\ tehnologie nu
ai posibilitatea s\ adaugi
unei pagini de ziar
tip\rite un dispozitiv
pentru a asculta un 
exemplu muzical, al\turi
de polologhia unui critic
trezit prost dispus [i 
gata s\ asasineze o vio-
lonist\, un pianist sau
vreo voce a operei. Nici
m\car pagina web a unui
s\pt\mânal cultural nu
ofer\ o solu]ie; singura
„muzic\“ disponibil\
este, foarte adesea,
aceea a vreunui anun]
publicitar de mesajul
c\ruia e greu s\ scapi. 
Altfel, nici eu nu m-am
trezit prea bine dispus,
f\r\ s\ fiu „critic“ de
profesie, [i m-am `ntre-
bat, scriindu-v\, ce 
„exemple“ muzicale 
v-a[ fi oferit s\pt\mâna
aceasta, tr\it\ sub sem-
nul cacofoniei create 
de zgomotul bombelor
teroriste, al ]ipetelor
speriate, al alarmelor
ma[inilor de poli]ie [i
ambulan]elor de la Bru -
xelles [i sub cel al recita-
tivelor xenofobe [i anti-
semite deghizate ale 
unor soli[ti vocali liberali
`n Parlamentul României. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Cine `[i mai aminte[te filmul Train-
spotting, care a lansat câ]iva actori
de filme rar premiate? 

Hm! A[adar, vrând s\ scriu de -
spre muzic\, nu `ncep cu autorul
scenariului, Nick Hornby, las `n
plan secund regizorul [i scot `n fa]\
(de parc\ mai era nevoie!) actorii...
Personificarea imaginii, a fa]adei. ~n
ce sistem de valori tr\im? F\r\ ̀ ndo-
ial\ (s\ continuu `n stilul umorului
negru din pelicula respectiv\), un
sistem dat dracului! Televiziune, in-
ternet, aparate foto, telefoane mai in-
teligente decât posesorii, camere de
supraveghere video, cipseturi cu da-
te biometrice implantate la purt\tor,
conexiune instant la realit\]i inacce-
sibile, r\zboaie câ[tigate cu arme
con trolate de la distan]\ (dronele in-
fatigabile), manipul\ri genetice, vi-
ru[i cibernetici, microbi f\r\ anti-
dot, sclavie corporatist\, regenerare
sangvin\, trai `n vile [i-n favele, s\ -
r\cie [i sta]ia spa]ial\ preg\tit\ ca
refugiu pentru ni[te privilegia]i `n
momentul ̀ n care planeta, sec\tuit\,
`[i va da sufletul... Toate astea pal-
pit\ sub membrana auricular\, de-
odat\ cu noul album semnat Under-
world – Barbara Barbara We Face a
Shining Future (2016, Astralwerks/
Caroline International).

Nu mai re]ineam detaliul c\ Un-
derworld contribuise la coloana so-
nor\ a filmului Trainspotting. ~ns\
n-am uitat pasajele tehno rapide, ce
subliniau fuga de sine a personajelor
cufundate `n mirajul substan]elor
psihotrope. {i trebuie s\ recunosc,
f\r\ jen\, c\ pân\ de curând nici nu
prea d\deam aten]ie muzicii f\cute
de cei doi (câteodat\ trei) englezi.
Motivul e simplu: miliardele de su-
nete produse cu instrumente sinteti -
ce, fie soft, fie hard, aidoma unui
bom bardament continuu, ies foarte
rar dintr-o liniaritate previzibil\ [i
tern\ ce devoreaz\ [i anihileaz\ pu -
]inele reu[ite. Când aproape zilnic

auzi acelea[i locuri comune, pe care
nu le po]i evita fiindc\ vrei s\ te ]ii la
curent cu „nout\]ile“, acuitatea se
toce[te, doar instinctul func]ionea -
z\. Dac\ riff-ul provine din degetele
unui om, nu din algoritmul vreunui
program, ceva tresare `n inima re-
ceptorului, f\cându-l s\ caute repede
booklet-ul CD-ului sau site-ul for-
ma]iei, ca s\ afle... ce? Ce po]i afla ci-
tind datele tehnice puse la dispozi]ie
de-un departament specializat? 

Karl Hyde [i Rick Smith s-au
`nvârtit mai bine de-un deceniu `n
zona muzicii pop-rock, ba cu propria
trup\, Freur (ale c\rei dou\ albume
sun\ foarte proasp\t [i se ascult\ le-
jer chiar azi), ba ̀ n siajul altor nume
de prim-plan (Prince, Debbie Harry).
Pornind proiectul Underworld, au
scos dou\ albume synth-pop ce se -
m\nau cu multe altele, uitându-le ei
`n[i[i mai repede decât mi-a luat mie
s\ scriu fraza asta. Abia când l-au
„recrutat“ pe Darren Emerson, un
DJ cu abilit\]i deosebite `n genul
tech no, care f\cea furori prin disco-
teci, au atins gra]ia. Albumul anului
1993 s-a numit Dubnobasswithmy-
headman. Dup\ dou\ decenii, are
statutul discurilor de referin]\. {i
chiar merit\, de[i imitatorii care au
inundat spa]iul acustic mondial bru-
iaz\ valorizarea corect\, epurat\ de
sofismele abunden]ei. 1996 a adus
Second Toughest in the Infants, alt
calup consistent de ritmuri inedite,
a c\ror provenien]\ sintetic\ nu anu -
leaz\ provocarea versatil\, genera-
toare de emo]ie. Au urmat vreo 6-7
albume la intervale neregulate, com-
pila]ii, coloane sonore experimenta-
le, colabor\ri (Hyde cu Brian Eno, de
exemplu), proiecte solo. Când nici
m\car fanaticii nu se mai a[teptau la
ceva nou, ci se mul]umeau s\ achi -
zi]ioneze versiunile remasterizate,
`n edi]ie de lux, ale discurilor de ex-
cep]ie, trupa ̀ mbog\]e[te discotecile
cu un titlu sarcastic. 

Nu-mi pot sistematiza impresiile
`ntr-un text prea coerent, desf\[urat
logic precum discursul academic.
Dup\ vreo 4-5 audi]ii la cea mai bun\
calitate accesibil\ (24/96), admit en-
tuziasmat c\ Underworld au revenit
la suprafa]\ cu un album meditativ
[i melancolic, dominat de melodie [i
voce mai mult decât cele care i-au
f\cut celebri. E un memento – [i, tot -
odat\, un lamento – asupra acestor
vremuri `n care bla-bla-blah-ul pare
mai important decât orice idee.  

Viitorul luminos
din subteran\

Hitler la fereastra Operei de la Bayreuth `n anii 1930, salutat de mul]imea
melomanilor pronazi[ti



Liliana Alexandrescu a ales atunci
cinci texte scrise de Rob de Graaf,
Maria Goos, Jeroen van den Berg,
Oscar van Woensel [i Marijke
Schermer, având `n comun teme
inspirate de realit\]i actuale din
„]ara lalelelor“. „~ndr\zneala, sim -
]ul de observa]ie [i minu]iozitatea
investig\rii“ sunt tr\s\turile pe
care traduc\toarea, mult\ vreme
profesor `n Olanda, le-a remarcat
pentru volumul Dramaturgi olan-
dezi de ast\zi. ~nsu[irile sunt iden-
tificabile [i-n Aniversarea, textul
lui Jeroen van den Berg, la care
vreau s\ ajung. Istoria Aniver -
s\rii, `n teatrul din România, a
debutat cu un spectacol-lectur\ la
Odeon [i a continuat cu puneri `n
scen\ la Tg. Mure[ [i Timi[oara.
De câteva luni, li s-a ad\ugat
montarea realizat\ de Erwin {im -
[ensohn la Teatrul „Mihai Emi-
nescu“ din Boto[ani. O institu]ie
aflat\ `n situa]ie de pribegie, c\ci
cl\direa, intrat\ `n proces de res -
taurare, are soarta multora dintre
edificiile de teatru din România.
Dup\ doi ani de [antier finan]at
printr-un `mprumut extern al gu-
vernului nostru, au ap\rut sur-
prize, ne`n]elegeri `ntre proiec-
tant, care nu s-a sf\tuit cu oamenii
de teatru, [i constructor, care nu-[i

asum\ responsabilit\]i, care ̀ [i d\
seama c\ de fapt lucr\rile cost\
mai mult decât ini]ial etc. Re-
cunoa[te]i, cred, tiparul. Modelul
se repet\, `nseamn\ mari `ntâr -
zieri, cheltuieli suplimentare:
pentru arti[ti, ghinionul de a repe-
ta [i juca `n alte s\li, cel mai ade-
sea improprii; pentru conducere,
dificultatea de a pierde actorii din
trup\, care pleac\, pentru c\ anii
trec, iar rolurile la care viseaz\,
planurile de carier\ nu pot a[tep-
ta rezolvarea disensiunilor dintre
arhitec]i [i executan]ii repara -
]iilor, g\sirea finan]\rilor [i altele
asemenea.

Am prezentat toate acestea pen -
tru a `n]elege `n ce condi]ii creea -
z\ de câ]iva ani, [i m\ tem, va mai
activa `nc\ cel pu]in câteva se-
zoane de-acum `ncolo, trupa de la
Teatrul „Mihai Eminescu“ din
Boto[ani. ~ns\ tonusul lor e bun,
se str\duiesc, lupt\ chiar s\ ima -
gineze proiecte atr\g\toare pen-
tru localnici [i pentru publicul
din zon\, unde fac frecvent turnee
de-o zi: la Suceava, Gura Humoru-
lui, Vatra Dornei, Roman etc. La
Casa de Cultur\ a Tineretului din
Boto[ani, unde Teatrul „Mihai
Eminescu“ st\ cu chirie, am vizio -
nat Aniversarea `ntr-o mar]i, al\ -
turi de un public tân\r, un semn
bun vizavi de interesul boto [\ ne -
nilor pentru arta scenic\. P\stra -
rea publicului, atragerea [i edu-
carea noilor genera]ii de specta-
tori sunt alte aspecte sensibile
asupra c\rora absen]a unui sediu
adecvat se manifest\. Nu m\ mir\
faptul c\ gradenele erau pline,
`ntrucât spectacolul lui {im[en-
sohn e bun. E o montare de tip stu-
dio, se joac\ cu publicul pe scen\,
Aniversarea fiind un text care im-
pune plasarea publicului cât mai
aproape de perimetrul ac]iunii

scenice. Regizorul Erwin {im[en-
sohn e adeptul unei regii de tip
clasic, regie `n care textul [i po -
vestea pe care o spune sunt epi-
centrul esteticului, toate celelalte
componente scenice trebuind s\
le slujeasc\. Viziunea lui are un
aer vintage, de[i partea plastic\
apeleaz\ [i la proiec]ii video (An-
drei Cozlac), nu doar decorative,
ci semantizate. Povestea din Ani -
versarea e relativ simpl\, dar pe
canavaua ei sunt subliniate câte-
va aspecte grave ale familiei con-
temporane. Din Olanda [i de pre-
tutindeni. E ziua de na[tere a Ma -
mei (Daniela Buc\taru), care `m -
pline[te 45 de ani, `ntr-o familie
aparent fericit\, ideal\, cu doi co -
pii, adolescen]ii Esther (Ale xan -
dra Vicol) [i Jurgen (R\zvan
Amitroaei), cu Tat\l (Sorin Ciofu)
care munce[te din greu pentru a
le oferi tot confortul. Numai c\
Tat\l, afl\m pe parcurs [i `n clar
abia la final, are o amant\. {i `nc\
din imediata vecin\tate familial\:
sora so]iei! Piesa are crescendo,
elemente nea[teptate, pe m\sura
desf\[ur\rii narative intensific\
dramaticul, [i a[a face [i specta-
colul prin regia curat\, inteli -
gent\ a lui {im[ensohn. Direc-
torul de scen\ a realizat un decu-
paj scenic atent, riguros, cu ac-
cente pe punctele principale ale
dramei. Solu]iile regizorale sunt
eficace artistic, precum rewind-
urile prin expresie corporal\
(mi[ care scenic\ Victoria Bucun),
`ntre momentele `n care Mama,
dorind cu exasperarea `necatului
ca aniversarea aceasta s\ fie per-
fect\, `i oblig\ pe ai ei s\ reia [i s\
`nregistreze prin filmare `n timp
real momentele atât de emo]io-
nante. Spre aducere aminte. Nu-
mai c\ realitatea e pu]in alta, cu
totul alta, iar adev\rul `[i face loc

la suprafa]\. Scenografia (Iuliana
Gherghescu) a construit interi-
orul din pere]i dispu[i ̀ n unghiuri
ascu]ite, semn al rela]iilor `ncor-
date din acest mediu familial,
pere]i care devin ecrane de pro -
iec]ie multiple pentru visuals, in-
dicând deteriorarea raporturilor
intrafamiliale. Partea plastic\ e
activ\, evolueaz\ odat\ cu ac]iu-
nile scenice (se ajunge [i la spart
farfurii) [i transform\rile perso -
najelor, sprijinindu-le [i suplimen -
tând semantica pe care trebuie s\
o decripteze privitorii. 

Erwin {im[ensohn mai are o
calitate esen]ial\: [tie s\ lucreze
cu actorii. S-a v\zut [i aici, reu -
[ind s\ aduc\ la unison dou\ ge -
nera]ii de interpre]i [i, a[ zice, dou\
[coli (Daniela Buc\taru, Sorin
Ciofu [i Gina P\tra[cu, episodic,
`n cumnata Thea, din genera]ia de
mijloc, absolven]i de Ia[i, Alexan-
dra Vicol [i R\zvan Amitroaei,
din e[alonul tân\r, absolven]i 
de Bucure[ti). Distribu]ia are

omo genitate, a ajuns la nuan]ele
personajelor [i la miezul tare al
textului lui Jeroen van den Berg.

~n principal din criz\ de timp,
dar adesea, hai s-o recunoa[tem,
[i din prejudecat\, noi, criticii de
teatru, ajungem prea rar prin
teatre mai `ndep\rtate geografic,
precum acesta de la Boto[ani. {i
`mi dau seama c\ gre[im, pentru
c\ teatru de bun\ calitate se face
nu numai `n institu]ii al c\ror
pana[ se datoreaz\ mai ales bu -
getelor imense de care benefi -
ciaz\. 

{i când zic de bun\ calitate, am
`n vedere [i grija fa]\ de spectator,
preocuparea de a-[i men]ine ac-
torii `n trup\, de a-i pune s\ lu-
creze, de-a `ncerca s\ ]in\ vie
flac\ra aceea care se cheam\ pa -
siune [i care, `n fa]a pragma-
tismului feroce la care s-a ajuns ̀ n
România [i `n câmpul teatrului,
devine pe zi ce trece, `n multe lo -
curi, tot mai mic\. Nu [i la Bo -
to[ani.             
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Olandezul Jeroen van den
Berg a ajuns `n teatrul
românesc gra]ie
traducerii pe care Liliana
Alexandrescu a realizat-o
`n vederea unei edi]ii `n
seria de antologii cu
piese str\ine editat\ de
Funda]ia „Camil
Petrescu“ Bucure[ti, ca
supliment al revistei
„Teatrul azi“.

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

O Aniversare
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DAVID LOWEN, FOST DIRECTOR EURONEWS {I FOST PRE{EDINTE CIRCOM REGIONAL: 

„Nu cred c\ TVR se poate
salva de unul singur. 
E dincolo de puterile sale“

C\t\lin Hopulele

Putem vorbi despre presa re-
gional\ ca fiind o ni[\ `n care
produc]iile TV bune pot fi
f\cute mai u[or [i mai bine
decât la nivel central?

Nu cred c\ produc]ia este mai
u[oar\ ̀ n regiuni decât ̀ n centrele
metropolitane. Diferen]a const\ `n
con]inutul care poate fi mai aproa -
pe de via]a de zi cu zi a oamenilor
din regiune. Presa na]ional\ aco-
per\ subiectele mai mari, dar ori-
cât de mult s-ar str\dui, e ca [i cum
s-ar uita cineva din exterior ̀ nspre
interior. Oportunitatea `n pro-
duc]iile regionale este c\ te ui]i
din interior spre exterior [i, `n
acest mod, te apropii foarte mult
de oamenii care-]i sunt public.

Au fost discu]ii [i `n Româ-
nia c\ agen]iile, ziarele [i
televiziunile na]ionale pri -
vesc lucrurile oarecum li ni ar.
Se concentreaz\ mai mult
sau aproape exclusiv pe capi-
tal\.

De aceea exist\ CIRCOM regional
(n.red.: o asocia]ie profesional\ a
televiziunilor publice din Europa).
Pentru c\ institu]ia noastr\ crede
faptul c\ exist\ prea mult interes
pentru capitale, iar oamenii ig-
nor\ calitatea [i necesitatea unei
televiziuni care e mult mai local\. 

Atunci putem vorbi despre
un viitor al televiziunii `n
care sta]iile regionale s\ aib\
mai mult\ putere decât cele
centrale?

Nu, nu cred. Cred c\ viitorul 

televiziunii este mai degrab\ ca
sistemul „a la carte“. Utilizatorii
individuali aleg ceea ce vor s\
vad\, când vor s\ o fac\, unde, [i
pl\tesc pentru asta. Cred c\ se va
localiza [i mai mult acest sistem,
pân\ la nivelul unei singure per-
soane care va putea s\ aleag\ ceea
ce `[i dore[te s\ urm\reasc\. ~n
America, pe segmentul 18-24 de
ani, urm\rirea televiziunii `n
mod liniar a sc\zut cu 45% `ntre
anii 2011 [i 2015. {i acest trend va
continua. Oamenii se vor uita de
oriunde sunt, de pe orice dispozi-
tiv au la dispozi]ie, nu vor s\ stea
neap\rat [i s\ urm\reasc\ progra-
mele `n fa]a unui televizor. 

Dar produc]iile regionale au
acela[i impact ca cele na]io -
nale?

~n regiunile din care provin, da,
cu siguran]\. Un pod care e `nchis
traficului `ntr-un ora[ va fi cea
mai mare poveste de acolo. Nu le
vor p\sa oamenilor ce se ̀ ntâmpl\
`n India, nici m\car `n Bulgaria.
Dac\ podul care-i duce pe oamenii
din ora[ spre case e ̀ nchis, asta es-
te cea mai important\ poveste a zi-
lei. Au un impact foarte mare, dar
nu `n afara ariei de transmisie. 

„Suntem `ntr-o
vân\toare continu\ 
de informa]ii“

Putem vorbi de suprasatu-
rarea telespectatorului cu in-
forma]ii? Cred c\ mai multe
]\ri au problema asta – prea
multe canale, regionale sau
centrale, prea multe informa]ii

din care s\ alegi. Cum te po -
zi]ionezi?

Pia]a va decide. Se spune c\ dac\
ai acces la 300 de posturi, nu te vei
uita niciodat\ la mai mult de 30.
Care anume sunt acestea variaz\
de la o persoan\ la alta. Probabil
c\ este loc pe pia]\ de 300, dar nu
de numere imense. Sunt unele ca-
nale ni[ate, de specialitate. Unele
pot s\ supravie]uiasc\ f\când
bani pentru c\ oamenii pl\tesc s\
se uite la ele. A[ pl\ti s\ v\d fot-
bal? Da. A[ pl\ti s\ v\d un canal
despre ma[ini? Nu, probabil c\ nu.
Dac\ sunt suficien]i oameni care
pl\tesc suficient pentru con]i nutul
respectiv, acel post va supravie -
]ui. Faptul c\ trei sferturi dintre
oameni nu se uit\ la acel canal nu
conteaz\, atâta timp cât se uit\
atâ]ia cât s\ supravie]uiasc\ 
financiar, el va continua. Nu cred

c\ exist\ vreun dubiu, `ns\ este [i
un pericol foarte mare. Lumea
spune c\ exist\ o pia]\ perfect\,
pentru c\ toate informa]iile sunt
acolo, dar nu este perfect\, pentru
c\ nu po]i g\si informa]iile de ca-
re ai nevoie. E[ti mereu la vân\ -
toare.

Avem o situa]ie relativ unic\
`n România din acest punct
de vedere, fiind o ]ar\ care
are [apte sau opt canale me-
dia destinate exclusiv [ti -
rilor [i dezbaterilor politice.

Cred c\ nimeni nu are nevoie de
opt canale de [tiri. Depinde care
sunt [i cerin]ele pie]ei. Dac\ cele
opt transmit viziunea lor politic\
[i nimeni nu `i restric]ioneaz\,
atunci probabil c\ da, e nevoie
poate chiar [i de 18. Dar nu vor
 supravie]ui. Dac\ nu exist\ o

 reglementare care s\ cear\ im-
par]ialitate, atunci aceste canale
vor `nflori, pentru c\ vor deveni
domenii oligarhice [i existen]a lor
va ]ine mai mult de viitorul politic
al unui om de afaceri decât de ni-
velul la care servesc interesului
de bun public.

{i cum pot fi acestea oprite?
F\r\ a vorbi de cenzur\, cum
putem impune asemenea re-
stric]ii?

Am fost implicat `n Letonia când
[i-au impus aceste regulile. Eu am
spus c\ trebuie s\ existe un sistem
echitabil `ntre televiziuni [i pro-
duc\tori, c\ trebuie s\ ai reguli [i
s\ le impui corect [i just. Le-am
sugerat ca 25% dintre toate 
produc]iile s\ fie oferite de pro-
duc\tori independen]i [i c\ ar fi
bine s\ lucreze ca s\ ating\ acel

David Lowen a venit din nou la Ia[i, la
Seminarul Interna]ional de Jurnalism
organizat de TVR, cu un optimist rezervat,
dar cu o `ncredere care r\zbate din fiecare
afirma]ie a sa – televiziunile publice nu vor
muri, ele se vor adapta. ~n ceea ce prive[te
România, crede [i ast\zi c\ TVR nu se lupt\

nici cu tehnologia din ce `n ce mai avansat\
[i nici cu o calitate `n sc\dere a
programelor, ci cu lipsa stabilit\]ii. De
finan]are, de management, de bun-sim] [i
de implicare politic\. Televiziunea este a
românilor, crede fostul pre[edinte al
CIRCOM Regio nal. Iar ace[tia trebuie s\ 

aib\ `ncredere `n ea, fiindc\ atunci când a
fost adus ca director la Euronews, ca s\-l
scoat\ din mâlul `n care se adâncise,
problema era similar\ – a `ncrederii. Doar 
c\ `n România nu se va putea rezolva `n
[ase luni, cum a reu[it el, ci va mai trebui,
probabil, o genera]ie.

David Lowen al\turi de tinerii participan]i la SIJ 2016
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]el. ~ns\ pre[edintele autorit\]ii
care reglementa mi-a spus c\ nu,
c\ ei vor avea o cifr\ mult mai ma-
re. I-am explicat c\ va fi destul de
greu de sus]inut, dar mi-a spus c\
nu, el de]ine cea mai mare compa-
nie de produc]ie din Letonia. {i
era destul de clar c\ `[i aranja re-
glement\rile ca s\-[i favorizeze
afacerea. Am r\mas cu gura c\s -
cat\, dar pentru ei era normal. De
aceea cred c\ elementul-cheie cu
privire la canalele de [tiri este ca
ele s\ poat\ exista dac\ pia]a le ce-
re [i dac\ urmeaz\ o serie de re-
guli impar]iale. Iar dac\ cererea
exist\, trebuie v\zut cum poate fi
impus\ impar]ialitatea dac\ cine-
va o `ncalc\. F\r\ acele regle-
ment\ri [i f\r\ puterea de a le im-
pune, nimic nu poate fi f\cut. 

„Interesul public e servit
cel mai bine de ceea ce
v\d oamenii, nu de cine
difuzeaz\ con]inutul
respectiv“

Cum ar trebui ca o televi -
ziune public\ s\ se `ncadreze
pe aceast\ pia]\ `n care tele-
spectatorii au accesul non-
liniar la informa]ie? 

Depinde foarte mult de ce crezi c\
are de f\cut televiziunea public\ [i
dac\ mai sunt [i altele. ~n Marea
Britanie sunt cinci radiodifuzori,
stabili]i prin lege, care respect\
acelea[i reguli [i care s-au pus de
acord c\ programele lor editoriale
vor respecta o serie de necesit\]i.
Practic, guvernul face o `n]elegere
cu fiecare post [i le spune c\ vor
avea o anumit\ cantitate de pro-
gram educa]ional, de live news sau
de materiale pentru copii. Dac\
po]i atinge acest obiectiv, atunci,
`n unele cazuri, nici nu mai este
nevoie de finan]are public\ a unui
anumit canal ̀ n ̀ ntregime. Po]i ar-
gumenta ca finan ]area public\ s\
fie direc]ionat\ doar c\tre anumite
programe. Iar acestea s\ fie r\s -
pândite pe toate canalele. Interesul
public e servit cel mai bine de ceea
ce v\d oamenii, nu de cine difu-
zeaz\ con]i nutul respectiv.

Dar, `n România, TVR nu ar
putea supravie]ui f\r\ taxa
pl\tit\ de români. 

Nu poate supravie]ui pentru c\
nu exist\ reglement\ri care s\ res-
tric]ioneze activit\]ile celorlal]i
juc\tori de pe pia]\. Dac\ vrei ca o
televiziune public\ s\ supravie -
]uiasc\, atunci trebuie s\ te ui]i la
echilibrul din `ntreg peisajul me-
diatic. Dac\ vrei doar ca banii s\
mearg\ la programe care s\ ser-
veasc\ interesului public, po]i ar-
gumenta, [i nu sugerez c\ ar fi ca-
zul, s\ `nchizi TVR Ia[i [i s\

`mpar]i banii direct c\tre ceilal]i
difuzori, dar `n schimb, ei s\ ga-
ranteze c\ ̀ ntr-un interval cât mai
scurt pot rula anumite programe.
{i probabil c\ nu le va conveni,
 fiindc\ nu sunt programele care le
vor aduce cele mai mari `ncas\ri
din publicitate. Trebuie s\ te ui]i
la ̀ ntregul peisaj [i la cum se echi-
libreaz\. Nu te po]i ocupa doar de
o singur\ parte a acestuia [i s\ te
a[tep]i ca totul s\ func]ioneze.

A]i fost `ntr-o pozi]ie dificil\
cât a]i r\mas pe pozi]ia de di-
rector al Euronews. ~ntreaga
re]ea era `ntr-o situa]ie com-
plicat\ din punct de vedere
financiar. Care au fost solu -
]iile folosite pentru a aduce
compania „pe plus“? Pot fi
aplicate [i la TVR? Pentru c\
prima `ntrebare pe care co -
misia de cultur\ i-a adresat-o
poten]ialului viitor pre[e -
dinte al TVR a fost: „Cum
pute]i salva TVR?“.

Cred c\ situa]iile sunt totu[i dife-
rite. Euronews pierduse `ncrede-
rea oamenilor care `l sprijineau [i
a celor care ofereau finan]are, `n
afar\ de publicitari. Iar dup\ ce
umbl\ zvonul c\ o companie nu o
duce bine, [i publicitarii se retrag.
Am mers la finan]atorii institu]io-
nali [i i-am convins s\ asigure ba-
nii pe care i-au promis; datorit\
activit\]ilor mele la CIRCOM, `i
cuno[team pe ace[tia. Aveau `n -
credere ̀ n mine [i au fost de acord
s\ ne sprijine. Dac\ era altcineva,
cine [tie? Am fost omul potrivit la
locul potrivit. Al doilea lucru pe
care l-am f\cut a fost la nivelul ad-
ministra]iei care guverna compa-
nia sub legea francez\ regional\.
Oamenii din companie spuneau
c\ nu ̀ i v\d un viitor [i, prin urma-
re, ar trebui s\ fie pus\ sub admi-
nistrarea statului, dezmembrat\,

iar angaja]ii s\ plece. Astfel c\ am
vorbit cu oamenii despre ceea ce
trebuie s\ fie f\cut [i despre faptul
c\ o vom face `mpreu n\. {i asta le-
a dat ̀ ncredere – c\ vor fi implica]i
mergând ̀ nainte. Dup\ ce au venit
banii din exterior, le-am spus c\
[tiu ce trebuie f\cut ca s\ condu-
cem o redac]ie, c\ avem banii ne-
cesari, [i toat\ lumea era mai feri-
cit\. Trebuia s\ realiz\m redresa-
rea companiei `ntr-un an [i am
reu[it-o ̀ n [ase luni. A fost bine, a[
mai fi preferat [ase luni `n Lyon,
dar m-a[ fi `ngr\[at atât de tare,
`ncât nu cred c\ ar fi fost cel mai
bun lucru pentru mine. 

{i cum putem salva TVR?

P\i... nu cred c\ TVR se poate sal-
va de unul singur. E dincolo de pu-
terile sale. Trebuie s\ aib\ un sis-
tem guvernamental [i politic care
s\ `n]eleag\ ce vrea de la un post
public, s\ se pun\ de acord cu
acesta [i s\ `i ofere resursele fi-
nanciare pe m\sur\. Pân\ când
nu vor exista lucrurile acestea,
TVR se va lupta ̀ ntruna, de pe o zi
pe alta. {i telespectatorii români
merit\ mai mult decât atât. Nu pot
conduce un post TV f\r\ s\ [tiu
dac\ peste un an de zile voi mai fi
acolo. BBC-ul are contracte de ze-
ce ani. De aceea po]i gândi ̀ nainte.
Guvernul spune – OK, asta e ̀ n]ele-
gerea, ne ]inem de ea, dac\ v\ ]i -
ne]i [i voi. De asta are nevoie TVR,
mai mult decât orice altceva: o ga-
ran]ie a finan]\rii durabile [i o de-
fini]ie clar\ a misiunii sale. 

{i f\r\ implicare politic\?

Realistic vorbind, aceasta nu poa-
te fi exclus\ complet. Nu trece o zi
`n care conduci o redac]ie [i mem-
brii partidelor politice s\ nu te su-
ne [i s\ `]i spun\ c\ ]ii cu ceilal]i.
~ntotdeauna va fi o presiune poli-
tic\. Noua structur\ a BBC-ului e

criticat\ pentru c\ sunt prea mul-
te numiri politice `n Consiliul de
Administra]ie. Prea pu]ini oa-
meni din pres\, prea mul]i oameni
numi]i de Guvern. Dar dac\ ar fi
doar cei din pres\ ̀ n Consiliu [i nu
ai oameni din exterior, vor `ncepe
s\ conduc\ compania ca [i cum ar
fi a lor. {i nu e. E una public\, con-
dus\ de oamenii din România. 

Cât ar trebui s\ conteze audi-
en]ele `n acest plan de lung\
durat\?

P\i audien]a e un indicator dac\
oamenii apreciaz\ [i doresc s\
urm\reasc\ ceea ce ofer\ postul.
Dar `n]elegerea dintre stat [i tele-
viziune trebuie s\ ]in\ cont [i de
acest lucru. Dac\ ]i se cere s\ pro-
duci patru ore de programe de art\
pe s\pt\mân\, ]i se cere practic s\
faci patru ore de programe cu au-
dien]\ sc\zut\. A[a c\ nu ar trebui
s\ critici faptul c\ acele programe
au audien]e mici, ci s\ te ui]i la ca-
litatea programelor respective. 

„Publicul e 
foarte inteligent“

Exist\ o argumenta]ie `n
România care spune c\ pro-
gramele sunt atât de inte li -
gente precum telespectatorii.
Dar judecând dup\ con]i -
nutul posturilor private, pu -
blicul nu pare foarte inte -
ligent. A[a este?

Publicul e foarte inteligent. {tie
exact ce vrea s\ urm\reasc\.
Avem exact acelea[i discu]ii [i `n
Marea Britanie. Se nume[te dum-
bing down [i lumea se plânge c\
programul nu mai e la fel de bun
ca acum zece ani, c\ atunci era
vremea marelor programe. Dar
dac\ ai sta s\ te ui]i la un program
de acum zece ani, ai s\ alergi cât

de repede po]i la cel din zilele de
ast\zi. Tehnicile de produc]ie
sunt `mbun\t\]ite enorm. Game-
show-urile, emisiunile... Sunt
une le complexe, chiar [i educati-
ve. Nu exist\ nici o dovad\, chiar
dac\ nu am urm\rit toate televi-
ziunile din România, c\ lucrurile
devin mai rele decât ar fi fost.

Pot programele unei televi -
ziuni s\ fie educative? Ar tre-
bui s\ fie?

Ca autoritate reglementatoare
po]i s\ ceri ca programele s\ fie
clasaficate nu ca documentare, ci
ca educa]ionale. Ar trebui s\ fie
a[a? P\i... din punctul meu de ve-
dere, da, ar trebuie s\ fie regle-
ment\ri `n tot sistemul ca unele
programe s\ fie create ̀ n interesul
public. Dac\ acestea ar trebui s\
includ\ programe educa]ionale,
cred c\ ar trebui. Chiar [i acolo
unde nu exist\ ca regul\, te po]i
uita la televizor [i g\si con]inut
foarte educativ – spre exemplu, pe
Discovery sau History Channel. 

Peste zece ani de acum, vom
mai avea nevoie de o televi -
ziune na]ional\? O ]ar\, nu
neap\rat România, ar mai
avea nevoie de o televiziune
finan]at\ [i recunoscut\ de
c\tre stat?

De ce nu pune]i ̀ ntrebarea asta
unui american?

Fiindc\ ei nu au avut una de
la bun `nceput. 

Exact. A[a c\ r\spunsul este c\
nici o ]ar\ nu are nevoie de una, ci
conteaz\ cum reglementezi `ntreg
peisajul media. Nu v\d cum [i-ar
putea `nchide televiziunile publi-
ce majoritatea ]\rilor publice, a[a
cum le vedem ast\zi. Vor conti-
nua s\ le sprijine [i a[ fi foarte mi-
rat dac\ ar `ncepe s\ dispar\. 

Cum ar putea aceste televi -
ziuni na]ionale s\ [i ]in\ pa-
sul cu interesul telespectato-
rilor [i tehnologia? 

Cred c\ trebuie s\ ne `ndrep -
t\m aten]ia asupra con]inutului,
[i nu a tehnologiei. Dac\ po]i spu-
ne pove[tile potrivite, cu empatia
potrivit\ pentru publicul t\u, nu e
nevoie de cea mai `nalt\ tehnolo-
gie pentru a o face. Trebuie s\ `n -
]elegi [i care sunt priorit\]ile,
având resursele limitate. La un in-
cendiu puternic, dac\ celelalte re-
dac]ii se duc acolo cu echipamen-
te care transmit imagini live, `n
timp real, ar\]i foarte r\u dac\ nu
ai un astfel de echipament. Dar
ocaziile acelea sunt rare. Dac\ te
ui]i `n fiecare zi, calitatea [i rele-
van]a con]inutului ]in o televiziu-
ne `n via]\, nu tehnologia. 

Trei zile de spectacol mediatic
Timp de trei zile, `n perioada 21-23 martie, „Televiziunea – spectacol“ a fost subiectul principal care s-a
pus `n discu]ie la Seminarul Interna]ional de Jurnalism (SIJ). Cea de-a treia edi]ie a evenimentului or-
ganizat de TVR Ia[i [i Asocia]ia Iubire [i ~ncredere a avut loc `n Sala Chopin de la Palas Mall. Trainerii
evenimentului au fost produc\tori de televiziune sau jurnali[ti din presa scris\ care au `mp\rt\[it par-
ticipan]ilor experien]ele lor, dar [i provoc\rile actuale ale domeniului. 

David Lowen, pre[edintele Prix CIRCOM, a fost unul dintre invita]ii care a ]inut dou\ prelegeri ̀ n pri-
ma zi a evenimentului. Prima dintre acestea a purtat numele de „Ceva cu totul nou: noi formate [i noi
tehnici“, cu exemple de la Prix CIRCOM, urmat\ de „Most Original: creativitate `n televiziune“. ~n cea
de-a doua zi, Cristina Hermeziu, mediator cultural la Paris, a ]inut o prelegere despre „Ecranul care ne
adun\. O critic\ (binevoitoare) a televiziunii `n epoca re]elelor sociale“, urmat\ de alpinistul Ticu
L\c\tu[u care a vorbit despre „Spectacolul aventurii ̀ n documentarul de televiziune“ [i de produc\torul
TVR 1, Irina P\curariu, cu „Unde se termin\ povestea? Facem bine, facem totul? Dezbatere pe marginea
reportajului «~n numele copilului»“, referitor la situa]ia familiei din Norvegia. Ultima zi a evenimentului
l-a avut `n centrul aten]iei pe dramaturgul Matei Vi[niec, care a sus]inut o conferin]\ pe tema „Teatru [i
jurnalism, influen]e reciproce“, urmat\ de un spectacol-lectur\ cu fragmente din scrierile acestuia, dar
[i de un dialog cu cei prezen]i. Seminarul a fost `ncheiat cu proiec]ia filmului Vi[niec, rege la Avignon [i
de o mini-conferin]\ despre Europa festivalurilor. Seminarul Interna]ional de Jurnalism a f\cut parte
dintre evenimentele care marcheaz\ aniversarea a 25 de ani de la prima emisie regional\ a TVR Ia[i, ur-
mând s\ fie s\rb\torit\ pe 3 noiembrie 2016.



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 519 » 26 martie – 1 aprilie 2016

10  »  carte

O expedi]ie `n timp, 
cu Mihai Tican Rumano

Cristian Teodorescu

Neostenitul c\l\tor avea o cum-
sec\denie de unchia[ bonom [i o
curiozitate, cum am zice azi, em-
patic\ fa]\ de oamenii [i locurile
`ndep\rtate `n care tr\iau. Pân\
s\ ajung\ Rumano, Mihai Tican a
tras mâ]a de coad\ `n Argentina,
dar spre deosebire de Panait Is-
trati, care [i-a povestit expe -
rien]ele s\r\ciei lucii prin care a
trecut `nainte de a fi devenit cele-
bru `n Fran]a, c\l\torul nostru in-
terbelic a preferat s\ le ]in\ sub

t\cere pe-ale sale. Altfel `ns\ [i el
[i-a dobândit faima de c\l\tor [i
autor mai `ntâi `n str\in\tate.
Doar c\ `n timp ce Panait Istrati,
cu toat\ celebritatea lui la Paris, a
fost privit [i primit cu r\ceal\ sau
de-a dreptul ostil `n ]ar\, Tican
Rumano a fost `ntâmpinat `n Ro-
mânia cu bra]ele deschise. C\r]ile
lui au avut edi]ii dup\ edi]ii `n pe-
rioada interbelic\. Au fost publi-
cate, reeditate [i dup\ venirea la
putere a regimului comunist, dar
treptat asupra autorului s-a a[ezat
uitarea. 

Am recitit cartea lui, Sub soa-
rele Africii r\s\ritene, cu o pl\ce-
re complice cu aceea de odinioar\,
când am g\sit-o, ̀ ntr-o edi]ie inter-
belic\, printre c\r]ile din casa bu-
nicilor mei. O c\l\torie cu gândul
`n Africa anilor treizeci devine tot
mai palpitant\ pe m\sur\ ce trece
timpul. Chiar dac\ acum satul glo-
bal `n care tr\im pare din ce `n ce
mai mic – azi aici, mâine la Cairo
sau la Ierusalim, cu o curs\ pen-
tru excursioni[ti! –, `ntre cele
dou\ r\zboaie, asemenea c\l\torii
se f\ceau ̀ ncet cu vaporul, ̀ ncât [i
drumul pân\ la Istanbul era o
aventur\ `n care nu te mai uitai la
ceas, ca s\ vezi la ce or\ ajungi, ci
aflai de la c\pitanul vaporului c\
nu mai e mult pân\ la destina]ie.
Aceast\ fermec\toare `ncetineal\,
care azi ne-ar face s\ ne isteriz\m,
`i d\ prilejul lui Tican Rumano 
s\-i cunoasc\ pe cei cu care c\l\to-
re[te [i s\ intre `n vorb\ cu ei,
ceea ce azi, ̀ ntr-un avion sau chiar
`ntr-un autocar, nu s-ar `ntâmpla.
Ne purt\m singur\tatea pân\ [i ̀ n
excursii [i ne facem selfie-uri cu
care o [i ipostaziem. C\l\tor profe-
sionist, pasionat de vân\toare, Ti-
can Rumano renun]\ `n aceast\
expedi]ie la pu[c\. E ̀ narmat doar
cu un aparat de fotografiat, cu ca-
re vâneaz\ imagini peste tot pe
unde ajunge. Chiar dac\ n-are ochi
de fotograf, c\l\torul compensea -
z\ cu ̀ nsem n\rile sale, ̀ n care „ve -
de“ cu o acuitate de invidiat, tre-
când de la imagini de ansamblu la
instantanee cu persoane [i locuri
pline de via]\, de la Istanbul la
Beirut, apoi la Haifa [i mai depar-
te, când pe ap\, când pe uscat.

Peste tot, Tican Rumano re]i -
ne, cu siguran]\, specificul local,
dup\ care trece la detalii, cu un 

talent al descrierilor `n mi[care,
astfel c\ textul e de un dinamism
[i de o economie de limbaj pe care
le-ar invidia [i un reporter special
de la marile publica]ii de azi.  

~nsemn\rile de c\l\torie ale lui
Mihai Tican Rumano sunt azi [i o
capsul\ a timpului, poate chiar
mai interesant\ acum decât atunci
când c\r]ile lui au ap\rut prima
oar\, adresându-se curiozit\]ii
contemporanilor fa]\ de locuri
mai mult sau mai pu]in exotice. 

Acum, când ne uit\m mai mult
la expedi]iile de pe National Geo-
graphic [i de pe Discovery, o `n -
toarcere la c\r]ile de c\l\torii in-
terbelice seam\n\ cu o coborâre
`n timp `n vagoanele Orient Ex-
press-ului [i la bordul vapoarelor
„Dacia“ [i „România“, care f\ceau
curse de la Constan]a la Istanbul,
[i mai departe. 

Mihai Tican Rumano, Sub soarele
Africii r\s\ritene. Prefa]\ de Mircea
Anghelescu, colec]ia „Biblioteca
Memoria“, Editura Polirom, 2015

Nu m\ mai dau `n vânt dup\ c\r]ile de c\l\torii. Probabil din cauz\ c\ am citit
multe `n copil\rie. Cu un entuziasm care m\ f\cea s\ caut cu orele, pe rafturile
bibliotecilor publice la care eram abonat, pân\ mai g\seam un titlu care con]inea
[i cuvintele magice: „c\l\torie“, „expedi]ie“, „voiaj“. Am citit, pân\ pe la 13 ani, [i
c\r]i despre c\l\torii imaginare, [i despre expedi]ii care s-au `ntâmplat. Cam
toate sem\nau cu basmele `n care e musai s\ aib\ loc [i o c\l\torie `n c\utarea a
ceva sau a cuiva, de la caz la caz. Pe Mihai Tican Rumano mi l-a recomandat, la un
moment dat, bibliotecara [colii generale la care `nv\]am. Prietenul lui Cezar
Petrescu m-a fermecat. Pove[tile lui curgeau atât de pe gustul meu, `ncât nu mai
conta c\ Rumano nu era unul dintre marii descoperitori ai lumii, [i nici c\ nu
stabilise vreun record, acolo, `n c\l\toriile sale. Totu[i, am r\mas cu o veche
sl\biciune pentru c\r]ile lui, adev\rate madlene ale copil\riei mele. 
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For]a economic\ a femeilor,
volum coordonat de Andreea
Paul, `n discu]ie la Bucure[ti

Vor vorbi, al\turi de coordonatoa -
rea [i autoarele volumului: Anca
Dragu – ministrul Finan]elor, Cos -
tin Borc – ministrul Econo miei, Dan
Mihalache – consilier preziden]ial

[i Mihai Daraban – pre[edintele
Camerei de Comer] [i Industrie Ro -
mânia.

Ce for]\ economic\ a c\p\tat
antreprenoriatul feminin? Cine
sunt reprezentantele sale? Cum au
reu[it `ntr-o competi]ie feroce a
mediului de afaceri? Iat\ câteva
dintre `ntreb\rile la care `ncearc\
s\ r\spund\ acest volum, o conti -
nuare fireasc\ a celui ap\rut `n
urm\ cu cinci ani, `n care era pus\
`n discu]ie for]a politic\ a femeilor.
De data aceasta au fost invitate s\
dea o parte dintre r\s punsuri, dar
[i s\ `mp\rt\[easc\ cititorilor din
experien]a lor unele dintre cele
mai de succes femei din domeniul
afacerilor. Dup\ o parte introduc-
tiv\, ̀ n care sunt prezentate princi-
palele repere ale ini]iativei private

feminine `n România, instrumen -
tele de sprijinire [i politicile pu -
blice de interes pentru antrepreno-
riatul feminin, 56 de afaceriste din
numeroase domenii de activitate
relateaz\ succint modul `n care au
pus bazele firmei, e[ecurile [i piedi-
cile cu care s-au confruntat, pre-
cum [i recomand\ri deosebit de
utile pentru femeile care doresc s\
porneasc\ o afacere, dar [i pentru
politicieni, `n vederea cre\rii unui
mediu economic mai fluid [i mai
eficient.

Din cuprins: 
Apari]ia [i dezvoltarea clasei so-

ciale antreprenoriale feminine • ~n
c\utarea istoriei businessului fe minin
• Emergen]a clasei sociale an tre pre -
noriale feminine `n capitalismul

românesc • Instrumente specifice
de sprijin a antreprenoriatului
feminin • Politici publice inter na -
]ionale suport pentru antrepreno-
riatul feminin • Experien]e antre-
prenoriale feminine `n România

Cotributoarele volumului:
Adriana Ahciarliu • Georgeta

Alina Alexoiu • Adriana Alionte •
Anca Ardelean • Dorina Arsene •
Iren Arsene • Camelia Artamon •
Simona Baciu • Amelia Boro[ • So-
rina Bradea • C\t\lina Br`nz\ •
Loredana Ioana Bucur • Doina
Cepalis • Diana Chivu • Daniela
Ciocan (Moi[) • Irinel Cristu • Car-
men Angelica Cuibu[ • Mihaela
Danalache • Ilona Fodoroiu • Adri-
ana Fr\]il\ • Michaela Gafar • Feli-
cia Gheorghiu • Cristina Ghine] •

Geraldine Ghine] • Marina Hanna •
Isabelle Iacob • Corina Ilie • Liliana
Masgras • Siminica Mirea • Silvia
N\stase • Sonia Nechifor • Cerasela
Nerghe[ • Adina Oancea • Ileana
Olaru • Elena Luiza Oprea • Diana
Pavelescu • Camelia P\duraru •
Delia Popa • Elena Popescu • Rodi-
ca Radu • Mirela Retegan • C\t\lina
Rousseau (Stan) • Olivia Andreea
Rusu Pons • Marcela S\rm\[an •
Oana Stan • Ruxandra Stanciu •
Bibiana Stanciulov • Alina Stancu •
Alexandra Stoica • Vania Szasz •
Bianca Tudor • Mihaela Raluca Tu-
dor • Valeria Tudor • Ana-Maria
Ungheanu • Claudia Mihaela Urs\ -
teanu • Rodica Vasin • Corina Vin -
]an • Anca Vlad

Evenimentul este realizat cu sprijinul
Camerei de Comer] [i Industrie România.

Mar]i, 29 martie, de la ora
17.30, `n Aula Cande la -
brelor din cadrul Camerei
de Comer] [i Industrie a
României (Bd. Octavian
Goga nr. 2, Bucure[ti), va
avea loc lansarea `n pre -
mier\ a celui mai nou vo -
lum coordonat de Andreea
Paul, For]a economic\ a
femeilor, ap\rut la Editura
Polirom, `n colec]ia „Ego-
grafii“, disponibil `n
curând [i `n edi]ie digital\.

Romanul Sunt o bab\ comunis -
t\!, de Dan Lungu, va fi publicat
`n Ucraina, la Folio Publishers,
`n traducerea lui Anatol Viere.
Este cea de-a dou\sprezecea tra-
ducere a romanului ap\rut la
Polirom `n patru edi]ii (2007 –
colec]ia „Ego. Proz\“, 2010 – co -
lec ]ia „Fiction Ltd.“, 2011 – colec -
]ia „Top 10+“, 2013 – edi]ie limi-
tat\). Romanul este disponibil [i
`n format digital.

Sunt o bab\ comunist\! a mai
fost tradus ̀ n: Fran]a (Actes Sud),
Austria (Residenz), Italia (Aìsa -
ra, dou\ edi]ii), Spania (Pre-tex-
tos), Norvegia (Bokvennen), Un-
garia (Jelenkor), Bulgaria (Faber

Print Ltd.), Polonia (Czarne),
Turcia (Apollon Yayincilik), Gre-
cia (Kastaniotis) [i Croa]ia (Fil-
mat Naklada).

Versiunea francez\ a c\r]ii a
fost dublu nominalizat\ la Pre -
miile Europene Jean Monnet,
Fran]a, 2008, iar versiunea polo -
nez\ a fost nominalizat\ la Pre-
miul pentru literatur\ central-
european\ „Angelus“, `n 2011.

~n 2010, a avut loc premiera
piesei de teatru Baba comunist\,
un monolog sus]inut de actri]a
olandez\ Theaa Rijsewijk [i regi -
zat de Henk Kleinmeijer, pe sce-
na Teatrului Bouwkunde din De-
venter, Olanda.

Romanul Sunt o bab\ comu-
nist\! a fost adaptat cinema -
tografic `n regia lui Stere Gulea,
dup\ un scenariu de Stere Gulea,
Lucian Dan Teodorovici [i Vera
Ion, cu Lumini]a Gheorghiu, Ma -
rian Râlea [i Ana Ularu `n ro -
lurile principale. Filmul a fost
lansat `n cinematografele din ]a -
r\, `n august 2013.

~n decembrie 2013, la Ateneul

T\t\ra[i din Ia[i, a avut loc pre-
miera pe ]ar\ a piesei Sunt o
bab\ comunist\!, dup\ romanul
omonim al lui Dan Lungu, cu un
text adaptat [i `n regia lui Lucian
Dan Teodorovici.

~n aprilie 2014, ̀ n Sala Studio a
Teatrului Maghiar „Csiky Gergely“
din Timi[oara, a avut loc specta-
colul-eveniment Sunt o bab\ co-
munist\, `n interpretarea uneia
dintre cele mai mari actri]e din
Ungaria, Csoma Judit. Spectaco -
lul de la Timi[oara a fost o pro-
duc]ie a Teatrului „Katona Jo zsef“
din Budapesta, care a pus `n sce -
n\, de altfel, romanul lui Dan
Lun gu, `n anul 2013.

~n mai 2015, a avut loc la Tea -
trul de Balet Sibiu premiera spec-
tacolului de dans-teatru Sunt o
bab\ comunist\!, inspirat, de
asemenea, de romanul omonim
scris de Dan Lungu. Spectacolul –
premier\ na]ional\ – a avut la
baz\ un libret scris de autorul ro-
manului, coregrafia fiind rea -
lizat\ de tân\ra coregraf\ neozee-
landez\ Aleisha Gardner.

Sunt o bab\ comunist\!,
de Dan Lungu, va fi
publicat `n Ucraina



– Fragment –

— Dar, la urma urmei, de ce
`ncerc eu s\ explic asta? Cea mai
conving\toare dovad\ a g\titului
e mâncatul. Gusta]i un pic [i o s\
vede]i. 

Fra]ii mei [i partenerele noas tre
ne-am `nghesuit `n jurul ciudatei [i
aromatei buc\]i de carne pe care ma-
ma ne-a oferit-o `n clipa aceea.
Fetele, care deja se intimidaser\ `n
fa]a focului, s-au retras cu sfial\, ̀ ns\
Oswald a apucat cu `ndr\zneal\
carnea, a dus-o la bot, [i-a `nfipt
din]ii `n ea [i a mu[cat o bucat\. In-
tr-o clip\ chipul i s-a f\ cut stacojiu, a
`nceput s\ scuipe, s-a `necat, a icnit,
a `nghi]it cu violen]\, a sc\pat halca
de carne (pe care mama a prins-o re-
pede) [i s-a zvârcolit de durere. ~[i
freca `nnebunit gura [i gâtlejul, iar
din ochi ì ]â[nea ap\. 

— O, `mi pare r\u, Oswald, a in-
tervenit tata. Sigur, n-aveai de unde
s\ [tii. Ar fi trebuit s\ spun c\ e
fierbinte. 

— D\ fuga la râu, dragul meu,
[i bea ni[te ap\, a zis mama. 
Oswald s-a f\cut nev\zut `ntr-o
clipit\ [i `n clipa urm\toare s-a
auzit o plesc\itur\ teribil\. 

— De acum noi ne-am obi[nuit
cu ea, mi-a explicat tata, numai c\
la ̀ nceput trebuie s\ ai mare grij\.
O idee bun\ ar fi s\ sufli `n ea.
Dup\ aceea `ncepi s\ o ciugule[ti
un pic pe la margini [i o s\-i prinzi
gustul cât ai clipi. 

Astfel avertiza]i, noi, ceilal]i,
ne-am apucat cu to]ii s\ `nv\]\m
noul stil culinar. La ̀ nceput ne-am
ars la gur\, dar am descoperit c\
merita s\ persever\m. Carnea ]i
se topea literalmente `n gur\, iar
gustul – amestecul aromei de ars
cu cea de cenu[\ de lemn [i cu
savoarea c\rnii pe jum\tate pr\ -
jite, cu mu[chiul fr\gezit [i gr\ -
simea pe jum\tate topit\ –, curat\
ambrozie. Ce s\ mai zic de sânge!
Practic, nici nu mai aveai nevoie
s\ mesteci cine [tie cât. T\ria [i
elasticitatea din fibrele muscu-
lare, care fac o antilop\ gnu de do -
u\ sute dou\zeci de kilograme s\
alerge cu optzeci de kilometri pe
or\, se topeau garantat pe limb\.
Asta a fost o revela]ie. 

Am implorat-o pe mama s\
ne spun\ cum f\cuse aceast\ des -
coperire fundamental\. ~ns\ ea 
n-a f\cut altceva decât s\ zâm-
beasc\ [i atunci William ne-a
spus, pe jum\tate `mbufnat, pe ju -
m\tate mândru: 

— A pornit de la porcu[orul
meu! Tata mi-a explicat: 

— Da, William are [i el o parte
din merit la aceast\ remarcabil\
inven]ie, ale c\rei posibilit\]i mi

se pare c\ de-abia ce am ̀ nceput s\
le adulmec\m. }i-aduci aminte de
câine? Ei bine, la scurt timp dup\
ce voi a]i plecat `n c\utarea pe -
rechilor, William a mai `ncercat o
dat\ experimentul, de data asta cu
un pui de mistre], c\ruia el i-a
spus Porcu[or. Rareori am `ntâl-
nit un animal mai murdar, mai
urât mirositor, mai prost sau mai
recalcitrant ca \sta. William `l ]i -
nea legat cu un cap\t de vi]\ de
Cryptostegia, dar chiar [i a[a, ani -
malul avea obiceiul s\ izbeasc\
oamenii `n dosul genunchilor.
Sau, dac\ nu f\cea asta, tot alerga
prin jurul lor pân\ când ace[tia se
trezeau c\ sunt `ncol\ci]i `n lesa
lui, dup\ care `i mu[ca de mai
multe ori. Ei, [i `ntr-o bun\ zi,
când eram pleca]i cu to]ii la vâ -
n\toare, `n afar\ de mama ta [i de
copiii mici de tot, pare-se c\ Por-
cu[or s-a `ncol\cit singur `n jurul
unui butuc mare de lemn pentru
foc [i, `ntr-un fel sau altul, mama
ta n-a b\gat de seam\ atunci când
a aruncat bu[teanul `n foc. 

— A[a zice ea, a morm\it
William.

— A[a c\ Porcu[or a murit `n
foc, a continuat tata. Dar partea
genial\ a `ntregii pove[ti a fost
faptul c\ mama ta [i-a dat seama
c\ e bun de mâncare `ntr-o anu-
mit\ faz\ a combustiei, a[a c\ l-a
scos din foc atunci [i numai atunci.
Iat\ un exemplu remarcabil de
gândire intuitiv\, care ajunge din-
tr-odat\ la esen]a problemei, o sin-
tez\ instantanee a ideilor pe care
creierul unui simplu om-maimu -
]\ ar fi complet incapabil s\ le... 

— Dar, mam\, cum de ai ajuns
s\ faci leg\tura `ntre porcul ars `n
foc [i ceva bun de mâncare?, am
`ntrebat eu. 

— P\i, dragul meu, a ̀ nceput ma-
ma, presupun c\ de fapt a fost o
treab\ foarte prosteasc\, dar ]ii min -
te cât de tare s-au agravat `n ultima
vreme arsurile la stomac ale tat\lui
t\u – mai ales dup\ ce m\nânc\ ele-
fant –, iar eu `mi f\ ceam griji din
pricina lui. {i dup\ aceea, când bie -
tul porcu[or al lui William a ̀ nceput
s\ sfârâie, n-am putut s\ nu-mi
amin tesc mirosul acela ciudat de
atunci când unchiul Vanea s-a
a[ezat pe j\ratic [i când s-a a[ezat [i
m\tu[a Pam pe el [i cât de moi, ex-
traordinar de moi, li s-a p\rut c\
sunt locurile unde se arseser\. 

A[adar, din cauza asta mirosul
de g\tit mi se p\ruse atât de fami -
liar! 

— Geniu!, a zis respectuos tata.
Geniu pur! {i un pas `nainte incal-
culabil pentru specie `n ansamblul
ei. Perspectivele sunt prodigioase. 

— Pute]i g\ti orice?, a `ntrebat
Oswald. Sau doar porc [i antilop\? 

— Orice!, i-a r\spuns avântat
tata. Cu cât animalul e mai mare,
cu atât mai mare trebuie s\ fie
focul, atâta tot. Dac\ aduci cumva
un mamut, m\ angajez s\ fac un
foc suficient de mare ca s\-l po]i
g\ti `n el. 

— A[a o s\ fac, a spus Oswald. 
— A[a s\ faci, dragul meu b\ iat,

l-a aprobat tata. Atunci o s\ ]i nem o
s\rb\toare grandioas\, cu toat\ cea-
ta. Oricum, ar trebui s\ organiz\m
una – [tii, o petrecere din aia gigan-
tic\, cu discursuri dup\ osp\]. Da, a
ad\ugat el meditativ, trebuie nea -
p\rat s\ compun un discurs. 

Oswald s-a apucat imediat s\ pl\ -
nuiasc\ o expedi]ie vân\toreasc\
foarte ambi]ioas\ [i de anvergur\.
Eu am b\gat de seam\ c\  de acum
tata p\rea `ntru totul mul ]umit s\
lase lucrurile `n grija lui Oswald.
El [i cu Wilbur dis p\reau tot tim-
pul ̀ n p\dure, doar ei doi, lu=ndu-[i
un aer misterios. Refuzau s\ r\s -
pund\ la orice `ntre b\ri [i adesea
se `ntorceau târziu la mas\. Fe-
meile erau destul de mul ]umite [i
se adaptaser\ la noul lor c\min, `n

stilul `n care o fac femeile [i mai -
mu]ele: cârâind, cio rov\indu-se,
alintându-se [i vor bind ca femeile,
adic\ `n dia lectul acela `n care
fiecare al doilea cuvânt este sub-
liniat. ~ns\, spre durerea mea, am
descoperit c\ draga mea sor\ Elsie
suferise o schimbare. Abia a[tep-
tasem s\ o rev\d, chiar [i ̀ n timpul
lunii mele de miere, [i `i poves-
tisem totul despre ea Gri seldei –
care a [i zis odat\: „Sunt sigur\ c\
o s\ fiu tare bun\ prieten\ cu
Elsie“. Eu `mi d\du sem seama c\,
indiferent ce ar zice tata, nu exista
nici un motiv ca Elsie s\ nu vin\ [i
s\ tr\iasc\ la un moment dat
`mpreun\ cu Griselda [i cu mine.
A[ pu tea constitui o ceat\ cu
adev\rat motivat\, ceata mea. Un
harem, ca la cimpanzei. 
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Roy Lewis – Cum l-am
mâncat pe tata 
sau Omul Evolu]iei
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Cum l-am mâncat pe tata
sau Omul Evolu]iei, de
Roy Lewis, traducere din
limba englez\ de Radu
Pavel Gheo, care va ap\ -
rea `n curând `n „Colec]ia
Biblioteca Polirom. Actual“,
la Editura Polirom.

CARTEA

Romanul Cum l-am mâncat pe tata a inspirat `n anul 2015 un film
de anima]ie `n regia lui Jamel Debbouze.

Tribul lui Edward se d\ jos din copac. Tribul lui Edward `nva]\
s\ stea `n dou\ picioare. Edward trebuie s\-[i apere familia de fia -
rele junglei [i descoper\ focul (`ntâmpin\ mici dificult\]i s\ de-
scopere [i cum s\-l sting\, dar tribul are toat\ istoria umanit\]ii
`nainte ). Edward ]ine discursuri despre necesitatea evolu]iei,
propov\duie[te exogamia pentru `mbun\t\]irea `nzestr\rii gene -
tice, arunc\ h\lci de carne `n jar ca s\ elimine riscul de indigestie,
`l ̀ ncurajeaz\ pe micul Alexander s\ zugr\veasc\ pere]ii pe[terii cu
umbre de animale. Edward e Progresistul. Edward e mâncat de fiii
[i nurorile sale, care descoper\ cu aceast\ ocazie, de capul lor, spi -
ritualitatea. 

AUTORUL

Britanicul ROY LEWIS (1913-
1996) a absolvit University
College, Oxford, ̀ n 1934, apoi a
urmat cursurile London School
of Economics. Dup\ ce a lu-
crat c=]iva ani ca economist,
[i-a `nceput cariera de gaze-
tar. A scris mul]i ani articole
pentru „The Times“ [i „The
Eco nomist“, iar bestsellerul
Cum l-am mâncat pe tata este
pri mul lui roman. A tr\it `n
Anglia pân\ la sfâr[itul vie]ii.



Dac\ a[ fi interogat\ de Poli]ie `n
leg\tur\ cu activitatea mea de pe
telefon, m-a[ sim]i foarte lini[tit\
[tiind c\ aspectele mai sus men -
]ionate sunt criptate, secrete [i as-
cunse ̀ n interiorul acelui seif digi -
tal de nep\truns pe nume iPhone.

S\ [ti]i c\ glumesc. Nu am
iPhone. Dar am sim]it nevoia s\
`mi inventez o via]\ ̀ n care a[ avea,
pentru c\ uneori avem nevo ie de
pove[ti ca s\ re`n]e legem [i s\
reevalu\m acele valori [i idei care
s-au pierdut ̀ n piesajul cotidian. O

poveste cu iz de tele novel\, ba
chiar de supereroi de benzi dese -
nate se deruleaz\ acum `n tribu -
nalele americane, pentru a ne de-
termina s\ ne mai gândim `nc\ o
dat\, cu seriozitate, la echilibrul
fragil dintre dreptul la via]\ pri-
vat\ [i siguran]a na]io nal\. Cazul
este numit, prescurtat, Apple vs.
FBI [i a fost relatat pe larg [i `n
România.

Una dintre relat\rile pe care 
le-am citit `n pres\ debuteaz\
chiar a[a, ca o poveste: „Totul a
`nceput cu un terorist care a
omorât câteva persoane la finele
anului trecut `n San Bernardino,
California“. Este corect, dar hai -
de]i s\ tu[im de dou\ ori, s\ sc\ -
p\m de vocea grav\ [i profund\ a

naratorului de teatru radiofonic
[i s\ facem un rezumat: o hot\râre
judec\toreas c\ obliga compania
Apple s\ sprijine FBI-ul prin a de-
cripta telefonul unui terorist vino-
vat de moartea a 14 persoane. ~n
ziua `n care a fost emis\ hot\ -
rârea, Apple a anun]at c\ refuz\
s\ `ndeplineac\ ordinul judec\ -
toresc [i le-a trimis o scrisoare tu-
turor utilizatorilor de iPhone pen-
tru a le explica de ce refuz\ s\ `[i
vulnerabilizeze propriile tele-
foane, de ce pre cedentul legal este
unul extrem de periculos, de ce
apar\ `n instan]\ dreptul utiliza-
torilor Apple la via]\ privat\.

B\t\lia juridic\ `n sine este
una interesant\. Detaliile tehnice,
la fel: de exemplu, faptul c\ Apple

nu are o „cheie“ la propriile tele-
foane, ci ar trebui s\ scrie un
`ntreg program care s\ poat\ s\ `i
atace softul de pe telefoane. La fel
este [i dezbaterea de substan]\ –
mai actual\ ast\zi chiar decât era
pe atunci – despre cât sacrific\m
din drepturile noastre pentru a fi
`n siguran]\. 

Dar interesant\ este [i mi[ ca -
rea de supererou, poza de singur
vs. `ntregul sistem, pe care Apple
[i-a asumat-o pân\ la cap\t. Este
fascinant\ modalitatea `n care a
[tiut s\ `[i duc\ argumentele nu
doar `ntr-o instan]\ judec\toreas -
c\, ci [i `n discursul public. Este
surprinz\tor valul de simpatie pe
care l-a atras, `n ciuda faptului c\
partea opus\ are un discurs mult
mai u[or de transmis: „Apple aju -
t\ terori[tii“. Cu atât mai sensibil
este acum efortul de comunicare,
pe fondul emo]ional al atacurilor
de la Bruxelles, când presiunea
public\ este `n cre[tere.

Pân\ la rezolvarea cazului, ma -
rele efect al intransigen]ei Apple a
fost c\ ne-a reamintit tuturor fap-
tul c\, atunci când domeniul le -
gilor ]ine de valorile societ\]ii,

aceste discu]ii trebuie s\ se poarte
`n spa]iul public, [i nu `n spatele
u[ilor ̀ nchise ale unei s\li de jude-
cat\. Cereri dinspre autorit\]i spre
companii de a decripta date ale
utilizatorilor sunt numeroase [i
`n continuare vor mai fi. De obi-
cei, decât s\ se lupte cu statul, com -
 paniile prefer\ s\ ofere direct da -
tele. Refuzul Apple a pus deodat\
reflectorul pe valorile profunde
ale societ\]ii, a for]at lumea s\
vorbeasc\ despre asta [i, `n mod
surprinz\tor, jum\tate din public
`i ]ine partea.

~n momentul de fa]\, procesul
este suspendat, deoarece FBI a
anun]at c\ vrea s\ testeze o nou\
metod\ de a recupera datele de pe
telefon, f\r\ ajutorul Apple. Dis-
cu]ia r\mâne `ns\ deschis\.

Pentru logoul Apple nu exist\ o
explica]ie oficial\. M\rul mu[cat
poate fi cunoa[terea, desco peri rea,
un tribut la adresa lui Alan Turing
sau pur [i simplu un joc de cuvinte.
~n aceast\ perioad\, ̀ ns\, logoul Ap-
ple `mi inspir\ mai degra b\ ideea
unui m\r mu[cat care do re[te s\
dovedeasc\ `ntregii lumi c\ este, de
fapt, `ntreg [i imposibil de [tirbit.

Un subiect aproape „`ngropat“
s\pt\mâna aceasta, `n contextul
atacurilor teroriste de la Bruxel-
les, l-a reprezentat raportul Cor-
pului de Control al Primului-Mi-
nistru privind cazul Colectiv.
Mass media au acordat mai mult
spa]iu când a fost prezentat rapor-
tul definitiv al accidentului avia-
tic din Mun]ii Apuseni, agenda
public\ fiind, probabil, ceva mai
liber\ la momentul respectiv. 

„~ngroparea“ subiectului e po-
sibil s\ aib\ explica]ii ceva mai
adânci decât evenimentele din ca-
pitala administrativ\ a Uniunii
Europene. Imediat dup\ groazni-
cul incendiu din clubul bucu -
re[tean, singurele „pove[ti“ livra-
te de media erau exclusiv unele de

succes, fie c\ `i priveau pe salva-
tori, fie sistemul medical româ-
nesc. Un ziar de sport, „Gazeta“
condus\ de C\t\lin Tolontan, a
fost aproape singur `n demersul
jurnalistic de a afla totu[i ce se as-
cunde exact `n spatele lozincii
„Corup]ia ucide!“. M\rturii ale ce-
lor care s-au aflat `n seara fatidic\
`n zona fostei fabrici „Pionierul“
din Capital\ [i care reclamau fap-
tul c\ celor de la ISU le-a fost greu
s\ identifice exact locul tragediei
anun]ate prin 112 sau informa]ii
care ar\tau c\ serviciul de ambu-
lan]\ a refuzat ajutorul priva]ilor
erau trecute sub t\cere, dezbateri-
le nu se concentrau nici m\car `n
fug\ asupra acestor elemente. Sis-
temul de „sponsoriz\ri“ pus la 

cale de ISU, treaba de mântuial\
f\cut\ de inspectorii prim\riilor
[i ai celor de la Inspectoratul pen-
tru Situa]ii de Urgen]\, clinica de
ar[i dotat\ la standarde interna -
]ionale, dar imposibil de folosit
din lips\ de personal, toate au fost
lucruri dezv\luite de câ]iva jur-
nali[ti care nu [i-au uitat menirea
pe fundalul unui moment `nc\r -
cat de emo]ie, unul traumatic pen-
tru o ]ar\ `ntreag\. 

Concluziile raportului Corpu-
lui de Control arat\ acum, la luni
bune de la incendiu, c\ ac]iunile
salvatorilor nu au fost coordona-
te, c\ s-a improvizat mult, c\ insti-
tu]iile au comunicat haotic [i c\
Planul Ro[u a fost activat târziu.
Departamentul pentru Situa]ii de
Urgen]\ iese [ifonat din raport.
Este vorba chiar de departamen-
tul condus de cel prezentat drept
erou al tuturor tragediilor din is-
toria recent\ a României: medicul
Raed Arafat. 

O seam\ de comentatori s-au
avântat deja, `n urma public\rii
acestui document, s\ afirme c\ se
`ncearc\ o lovitur\ mi[eleasc\
asu pra „eroului na]ional“, c\ se
urm\re[te destabilizarea ]\ri[oa-
rei prin aruncarea cu noroi asu-
pra „singurului produs autentic
al democra]iei române[ti“. N-ar fi
pentru prima dat\ când nu putem
judeca activitatea unei persoane
ferindu-ne de cli[ee. Alura de per-
sonaj mitologic a doctorului Ara-
fat l-a a[ezat ̀ n galeria de persona-
je chiar mai presus de Dan Puric
sau de Radu Beligan. Orice co -
men  tariu negativ legat de presta -
]iile manageriale ale domniei sale
sunt pentru foarte mul]i lovite de
nulitate, din start, deoarece Arafat
este „fondatorul SMURD“. Enun -
]uri de tipul „Dac\ pleac\ Arafat
murim cu to]ii de vii `n cazul unei
catastrofe“ taie de la r\d\cin\ ori-
ce `ncercare de a discuta strict pe
baza faptelor activitatea sa. Avem

acum un document oficial al sta-
tului român care identific\ o serie
de probleme structurale `n activi-
tatea departamentului gestionat
de un personaj mitic. Cel pu]in
pân\ la scrierea acestui articol,
acesta a reac]ionat la atentatele de
la Bruxelles, dar asupra documen-
tului Corpului de Control nu a
spus o vorb\. Din nou, pu]ini `[i
asum\, `n spa]iul public, s\ „fluie-
re `n biseric\“. Avem, de la o vre-
me, câteva noi mituri fondatoare:
perfec]iunea medicului Arafat
sau activitatea imbatabil\ a SRI –
ca s\ m\ rezum doar la dou\
exemple. Personal, nu pot s\ cred
c\ ̀ ntr-o societate imperfect\ exis -
t\ institu]ii care func]ioneaz\ ire-
pro[abil. Nici m\car departamen-
tul condus de domnul Arafat [i
nici Serviciile secrete. S\-]i faci
idoli `n vremurile acestea s-ar pu-
tea s\ fie o gre[eal\ foarte costisi-
toare pe termen mediu [i lung.
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Povestea m\rului care se visa `ntreg
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Noile mituri fondatoare ale poporului român

Ieri discutam cu o
prieten\ pe Facebook 
c\ a[ mânca ni[te paste.
~ntr-o conversa]ie pe
WhatsApp, schimbam
imagini cu cartofi
belgieni [i mesaje de
`ncurajare pentru
Bruxelles. Mi-am notat 
pe telefon citirea de la
apometre. Este posibil s\
fi schimbat [i ni[te replici
digitale cu privire la
deconstructivismul lui
Derrida, dar a[ prefera 
ca acele comentarii 
s\ nu ias\ vreodat\ 
la suprafa]\. 

Idei pe contrasens
George Onofrei



Dincolo de ceea ce vor spune cri -
ticii [i fanii, noul film al lui Zack
Snyder reprezint\ trei lucruri: un
nou film cu Superman, un remake
al lui Batman (`n vederea rea li -
z\rii unor filme ulterioare) [i, mai
important, prima c\r\mid\ ̀ ntr-un
nou univers cinematografic, cel al
Editurii DC Comics.

~n lumea benzilor desenate cu
supereroi exist\ o rivalitate care
dureaz\ de peste [apte decenii, `n -
c\ de la apari]ia celor dou\ edituri
care domin\ peisajul, DC (creat\
`n 1934) [i Marvel (`n 1939). Fie -
care dintre aceste edituri a lansat
pe pia]\ personaje legendare, pre-
cum Superman [i Batman (DC)
sau Spider-Man [i Captain Ameri-
ca (Marvel).

~ntre cele dou\ edituri a existat

[i exist\ un r\zboi al entertain-
ment-ului, care a generat imense
profituri economice. Acestea [i-au
creat, de-a lungul deceniilor, mi-
tologii complexe, cu mii de super -
eroi, ale c\ror aventuri au fost [i
sunt citite de zeci de milioane de
fani.

~n adaptarea acestor aventuri
pentru marile ecrane (l\sând la o
parte seriile de anima]ie), DC a

avut câ[tig de cauz\ cu filmele lor
cu Superman [i Batman.

Din 2008 `ns\, odat\ cu primul
film Iron Man, o contraofensiv\
Marvel, de un curaj sinuciga[ din
punct de vedere economic, a zgu -
duit lumea divertismentului. Cei
de la Marvel, mizând pe eroi mai
pu]in cunoscu]i de marele public,
au construit, pe marile ecrane, ce-
va nemaiv\zut: un univers cine-
matografic care combin\ toate
pove[tile disparate ale acestor
supereroi `ntr-o imens\ mitologie
colectiv\, translând, practic, uni-
versul Marvel din reviste pe ma -
rile ecrane. Ofensiva Marvel a
continuat apoi, cu al]i eroi, pe mi-
cile ecrane.

Acest Marvel Cinematic Uni-
verse, de imens succes financiar,
a devenit un nou model de busi-
ness `n entertainment, un model
iute urmat de al]ii (de exemplu,
R\zboiul stelelor). Mult\ vreme,
cei de la DC au r\mas f\r\ replic\.
Riposta lor a venit mai discret, pe
u[a din spate a televiziunii, cu
dou\ seriale de succes, Arrow [i
The Flash, urmate acum de Le -
gends of Tomorrow [i Supergirl.

Ast\zi, Batman vs. Superman,
regizat de un specialist al epicului
comercial precum Zack Snyder
(300, Watchmen), d\ mult a[tepta-
ta replic\ lui Marvel. Aceast\
nou\ [i uria[\ mitologie, care a
`nceput s\ fie creat\ odat\ cu Man
of Steel (2013), este primul pas `n
construirea a ceea ce este numit
DC Extended Universe. Un alt
multivers de filme cu supereroi
care va popula marile ecrane `n
urm\toarea decad\, fie c\ vre]i,

fie c\ nu. Deja, viitoarele pove[ti
din aceast\ serie poten]ial inter-
minabil\, sunt stabilite:

n Suicide Squad (2016) – un
film aproape la fel de a[teptat ca
cel cu Batman [i Superman [i care
are premiera `n august. Suicide
Squad este un „Anti-R\zbu n\ to -
rii“, fiindc\ el adun\ laolalt\ cei
mai populari eroi negativi ai uni-
versului DC, pentru a forma o echi -
p\ ̀ ntr-o poveste de genul „r\i con -
tra r\i“. Mul]i actori cunos cu]i
pot fi reg\si]i pe generic, printre
care Margot Robbie, Jared Leto [i
Will Smith. Pe scurt, un film de la
care DC a[teapt\ enorm [i care,
probabil, va fi unul dintre marile
succese ale anului.

n Wonder Woman (2017) –
primul film dedicat personajului
care este introdus acum `n Bat-
man vs. Superman [i care, dup\
primele critici, pare s\ fie foarte
bine primit. Este un origin story,
care permite o incursiune mai
vast\ `n mitologia personajului,
ac]iunea petrecându-se cândva, ̀ n
anii ’20. Actri]a israelian\ Gal
Gadot, interpreta lui Wonder
Woman, a semnat un contract
pentru trei filme (deocamdat\)
din aceast\ serie.

n Justice League Part One
(2017) – adic\ R\zbun\torii, versi-
unea DC Comics, este filmul care
adun\ laolalt\ marea echip\ de
supereroi ai firmei: Superman,
Batman, Wonder Woman, Aqua-
man, Cyborg sau Flash. Va fi re-
gizat de Zack Snyder.

n The Flash (2018) – primul
film de cinema dedicat personaju-
lui. The Flash se bucur\ de un
mare succes pe micile ecrane, dar

versiunea cinema va fi diferit\, cu
un alt actor (Ezra Miller) `n rolul
principal.

n Aquaman (2018) – Aquaman,
st\pânul oceanelor, este un alt per -
sonaj DC, la care s-a lucrat mul]i
ani pentru a fi adus pe mari le
ecrane. El va fi interpretat de Jason
Momoa (Conan, Game of Thrones),
secondat de Amber Heard.

n Shazam (2019) sau Captain
Marvel, un supererou care, `n 
anii ’40, era chiar mai popular
decât Superman. Este chiar pri -
mul supererou ale c\rui aventuri
au fost adaptate vreodat\ la cine-
ma, sub forma unui serial, ̀ n 1941.
Va fi un film ̀ n stilul personajului
(care e, deseori, descris ca fiind
versiunea fun a lui Superman).

n Justice League Part Two
(2019), din nou, regizat de Zack
Snyder.

n Cyborg (2020).
n Green Lantern Corps (2020) –

practic, un remake al personaju-
lui, dup\ ce un prim film cu Green
Lantern s-a dovedit a fi un uria[
e[ec artistic [i comercial.

La toat\ aceast\ colec]ie de fil -
me se adaug\ alte proiecte aflate
acum `n lucru, plus to]i eroii DC
care ac]ioneaz\ deja la TV [i cei
care, probabil, vor continua s\
apar\. Printre cei implica]i ̀ n con-
struirea acestui imens univers ex-
tins se num\r\ multe nume mari:
Guy Ritchie, Guillermo del Toro
sau Vincenzo Natali.

Practic, `n urm\torii ani, ni-
meni nu se va mai putea feri de
supereroi. Pentru fiecare film sau
serial TV Marvel va exista un cores -
pondent DC Comics, asta dac\ nu
lu\m `n calcul [i eventualii eroi
care ]in de alte edituri, mai mici, [i
care se vor gr\bi s\ ia [i ei o felie
din uria[ul tort comercial, la care
viseaz\ studiouile [i editurile.

Marea primejdie? Suprasatu-
ra]ia publicului `n fa]a acestei
abunden]e de eroi costuma]i, mai
ales c\ cei de la Marvel au ten din -
]a de a aduna, acum, `n fiecare
film, cât mai multe personaje cu
putin]\. Cu zeci de pove[ti inva -
dând marile [i micile ecrane, este
posibil ca, la un moment dat,
marele public s\ se sature de eroi,
iar Batman, Superman etc. s\ in-
tereseze doar fanii hardcore. Dar,
cum ace[tia sunt `n num\r de mi -
lioane, greu de crezut c\ super eroii
vor deveni mai discre]i ̀ n peisajul
pop-cultural `n anii ce vor veni.
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E martie, vine sezonul
blockbusterelor [i, prin
urmare, nimeni nu se
mir\ c\ premiera foarte
mediatizat\ a s\pt\ mâ nii
este filmul Batman vs.
Superman. Un alt film 
cu supereroi? Nu numai.

Batman vs. Superman: na[terea
unui univers de bani [i pixeli

Suplimentul lui Jup  
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
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„De la un atentat la altul, orele [i
reac]iile care urmeaz\ tind s\
semene din ce `n ce mai mult, ca
[i cum am `ncepe s\ ne obi[nuim
cu aceste evenimente tragice,
care sunt, totu[i, extraordinare“,
scrie „Slate“.

Astfel, [i dup\ exploziile din
Belgia, reac]iile s-au conformat
schemei urm\toare:

n Imagini false. Mass media
au transmis `nc\ de la primele
ore imagini de la aeroportul Za-
ventem, numai c\, a[a cum au
semnalat mul]i internau]i, multe
dintre acestea prezentau, de fapt,
imagini de la atentatul de la aero-
portul Domodedovo din Mosco-
va, din 2011.

n Fotografii violente pe re -
]elele de socializare. S-a `n tâm -
plat dup\ masacrul de la Bata-
clan, iar acum, dup\ Bru xelles.
Aceste imagini sunt preluate
apoi, mai mult sau mai pu]in 

cenzurate, de c\tre mass media.
n Desenele [i caricaturile.

Atentatele de la „Charlie Hebdo“
au provocat o reac]ie imediat\
din partea caricaturi[tilor [oca]i
de moartea confra]ilor lor. Aten-
tatele din 13 noiembrie au fost ur-
mate [i ele de zeci de desene [i
caricaturi. 

La câteva ore dup\ atentatele
de la Bruxelles, social media era
potopit\ de reac]ii desenate,
având, `n special, ca elemente co-
mune, statuia Manneken-Pis, pe
Tintin sau imagi nea cartofilor
pr\ji]i. Mul]i se tem, spune „Sla-
te“, c\ aceast\ abunden]\ de ima -
gini ar putea fi folosit\ de unii `n
scop comercial. De exemplu, `n
2015, logoul „Je suis Charlie“,
imaginat de directorul artistic
Joachim Roncin, a f\cut `nconju-
rul lumii. Roncin a refuzat s\
`nregistreze „marca“, dar asta nu
`nseamn\ c\ al]ii n-au ̀ ncercat s\

o fac\ ([i au fost refuza]i de c\tre
INPI, organismul oficial francez
care gestioneaz\ propriet\]ile in-
telectuale [i industriale).

n Momentul „Je suis“. Sim-
bolul creat pentru a ar\ta solida -
ritatea cu „Charlie Hebdo“ este
utilizat din nou, adaptat la cir-
cumstan]e. ~n cazul de fa]\, „Je
suis Bruxelles“.

n „Por]ile deschise“ – sau mo-
mentul `n care parizienii [i,
acum, belgienii `[i pun aparta-
mentele la dispozi]ia celor care
nu [tiu unde s\ mearg\ dup\
atentate. Opera]iuni promovate
prin #Porteouverte [i #opendoor.

n „Safety Check“ – sau func]ia
pe care Facebook o pune la dis-
pozi]ia reziden]ilor unui ora[
f\cut ciur de atentate pentru a-[i
asigura prietenii sau membrii
familiei c\ sunt `n siguran]\.

n Resemnarea – sau reac]ia
multor locuitori ai Europei de
Vest dup\ seria de atentate. 

n „Recuperarea“ – sau mo-
mentul `n care intr\ `n scen\
politicienii pentru a trage foloase
de pe urma atentatelor.

n Omagii din lumea `ntreag\.
n Reac]iile la reac]ii.

Avem un atentat.
Urmeaz\ reac]iile
Recentele atentate de la Bruxelles i-au convins 
pe cei de la „Slate“ c\, `n ultima perioad\, reac]iile
`n mass [i social media tind s\ urmeze o schem\
anume de reac]ie la orice atac terorist.

Cele mai importante
10 tweet-uri 
din primii 10 ani 
de Twitter
Faimoasa re]ea de socializare a `mplinit un deceniu de activitate [i a
devenit, conform „Le Figaro“, un „element indispensabil pentru
cunoa[terea [i ̀ n]elegerea istoriei contemporane“, ̀ n ciuda unei cifre
de afaceri ̀ n sc\dere [i a unei „`ntârzieri“ ̀ n ceea ce prive[te num\rul
de utilizatori, `n compara]ie cu uria[ii Facebook [i Instagram.

Cu ocazia acestei anivers\ri, „Le Figaro“ a `ntocmit o list\ cu
cele mai importante (`n viziunea redac]iei) mesaje de 140 de carac-
tere transmise pe Twitter.

nMartie 2006, primul tweet: „Just setting up my twttr“, un mesaj
automat al cofondatorul Twitter. ~n aceea[i zi, primul tweet din is-
torie: „~mi invit colegii“.

n Mai 2009: astronautul Mike Massimino (@astro_mike) trimite
primul tweet din spa]iu – „From orbit: Launch was awesome!! I am
feeling great, working hard & enjoying the magnificent views, the
adventure of a lifetime has begun!“.

n Noiembrie 2010: logodna prin]ului William cu Kate Middleton
este oficializat\ printr-un tweet pe contul @ClarenceHouse.

n Mai 2011: pe contul @ReallyVirtual, Sohaib Athar, consultant
din Pakistan, anun]\, f\r\ s\ `[i dea seama, raidul `n cursul c\ruia
a fost ucis Osama bin Laden.

n Mai 2011: un anume Jonathan Pinet asist\ la arestarea lui Do-
minique Strauss-Kahn [i anun]\ acest debut al unui uria[ scandal.

n Noiembrie 2012: Barack Obama anun]\ c\ a câ[tigat din nou
alegerile, cu un mesaj simplu: „~nc\ patru ani“, ̀ nso]it de o poz\ cu el [i
Michelle Obama. Mesajul este folosit pentru a anun]a rezultatul scruti-
nului [i devine, `n epoc\, cel mai popular tweet din istoria re]elei.

n Decembrie 2012: Papa Benedict trimite primul tweet din isto-
ria papalit\]ii, pe contul @pontifex.

n Martie 2014: un selfie cu vedete, postat de Ellen DeGeneres, `n
direct de la ceremonia Oscar, face turul internetului `n câteva
minute [i este repostat de peste 3 milioane de ori, un record absolut.

n Septembrie 2015: ascuns la Moscova, fostul angajat NSA, Ed-
ward Snowden, apare pe Twitter [i adun\ `n numai 48 de ore peste
un milion de follower-i.

n Ianuarie 2015: abonatul @joachimroncin lanseaz\ hashtag-ul
#JeSuisCharlie, `nso]it de logoul respectiv, care devine imediat un
slogan interna]ional pentru sus]inerea victimelor atentatului
terorist din Paris. 



Acum na, [tim cu to]ii cum e,
fiecare cu con[tiin]a lui. Dac\ po]i
[i vrei, `l ]ii, dac\ nu, o s\ arzi `n
iad. Adic\ nu e ca [i cum cineva te
oblig\ s\ ]ii post. 

Ion a hot\rât c\ ve[nicia e mu-
sai s\ o petreac\ `n rai, c\ e lung\.
Sau, m\ rog, au hot\rât p\rin]ii
pentru el, `nc\ de mic, când ne[ti-
ind cum s\-i prefigureze no]iunea

de iad, i-au dat s\ aleag\ ̀ ntre post
[i b\taie, iar el a ales s\ nu `[i
transforme fesele `n zebr\. Si cum
timpul trece f\r\ s\ te `ntrebe
dac\ e[ti [i tu de acord cu asta,
uite cum Ion a devenit b\rbat res -
ponsabil [i vegetarian câte pa-
truzeci de zile, ici [i colo. 

Fasole, cartofi, fasole, barabu -
le, m\m\lig\, cartofi, fasole. Un
meniu care ar face s\-i curg\ din
gur\ oric\rui activist pentru
drepturile animalelor. Astfel c\,
plin de gaze [i cu f\lcile rotunjite
de la carbohidra]i, omul nostru
este preg\tit trupe[te [i suflete[te
pentru marea `ncercare.

L-a `ntrebat dac\ ]ine mânie pe
cineva. L-a `ntrebat dac\ `[i cin-
ste[te p\rin]ii, dac\ a furat, dac\ a
`njurat, dac\ a min]it. Ce mai, lip -
sea veioza aia pe care ]i-o bag\
\[tia `ntre ochi `n filme, la in-
terogatoriu. Nu a[ putea s\ v\
spun ce a r\spuns, fiindc\ spove -
dania este un act secretos, dar cert
este c\ Ion a primit `mp\rt\[ania,
ca de fiecare dat\, cu brio. A ie[it
din curtea bisericii fericit, precum
un licean care tocmai afl\ c\ a luat
bacalaureatul. Da, dom’le, pentru
asta am muncit. Pentru asta am
bobinat toat\ fasolea asta pestri]\. 

Sim]i parc\ nevoia s\ sari de
bucurie, s\ iei oamenii `n bra]e,
dar e `nc\ post [i asta nu se face.
Tot ce [i-a permis Ion a fost s\
zâmbeasc\ [i s\ trag\ aer `n 

pieptul bombat, extinzându-[i larg
bra ]ele.

Ei, acum `ncepe bucata `n care
cititorii sensibili cu stomacul ar
trebui s\ m\ scuze. Trase Ion aer
pe n\ri cu atâta poft\, `ncât fe -
nomenul acesta de absorb]ie a
antrenat [i tot ce avea el prin nas,
pân\ `n gât. Hai, c\ [ti]i despre ce
vorbesc, e momentul \la când,
dac\ ]ii o fat\ de mân\, tre’ s\
scuipi discret, ca s\ nu se observe
meduza `n momentul lans\rii `n
eter. Dar nu ai voie s\ scuipi ̀ ntr-o
asemenea zi! 

Nici nu putea Ion s\ fac\ ce
f\ceam noi dac\ nu aveam cum
scuipa, adic\ s\-l d\m mai la vale
spre stomac, fiindc\ mucul, de[i
verde, nu cre[te `n copac, deci nu
e de post.

Solu]ia se cheam\ str\nut auto-
provocat. Ion s-a uitat la soare,
soarele s-a uitat la Ion [i, din acest
schimb, omului i s-a declan[at re-
flexul. Punând mâna la gur\, se
pare c\ po]i reu[i s\ str\nu]i
scuipând pe nas. Nu e cea mai
pl\cut\ senza]ie, dar raiul arat\
pro mi]\tor. 
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Cred c\ este vorba mai degrab\ de
un exerci]iu intuitiv, care `l face
s\ `nainteze pe pip\ite `n zone for-
male necunoscute, presim]ind c\
forma va determina treptat con -
]inutul. Altfel spus, `n momentul
`n care pleac\ la drum, nu [tie un-
de va ajunge, ceea ce face c\l\toria
[i mai palpitant\. (Iar c\l\toria o
face `n primul rând pentru sine,
nu pentru spectator, ceea ce mi se
pare foarte ok.)

~n cel mai `mplinit lungmetraj
de pân\ acum, Pescuit sportiv,
con]inutul era justificat de form\
(POV-ul, adic\ filmarea din punc-
tul de vedere al celor trei persona-
je principale, avea sens). Din dra-
goste, cu cele mai bune inten]ii
pierdea ̀ ns\ din folosirea POV-ului
`n mod democratic (unghiul de fil-
mare se schimba ̀ n func]ie de per-
sonaj, pe care `l alterna cu un-
ghiul clasic de filmare). Domestic
rupea cu aceste c\ut\ri poate [i
pentru c\ transpunea `n lungme-
traj universul tematic al rela]iei
om-animal `nceput `n scurtmetra-
je, iar experimentul formal (re-
dus) nu era o prioritate, ]inând
mai degrab\ de ambalajul voit ca-
lofil al pove[tii. 

~n mod paradoxal, `n scurtme-
trajele sale, Sitaru reu[e[te s\
st\pâneasc\ mai bine materia [i

s\ vâre mai mult\ poveste `n 15
minute decât `n dou\ ore. Nu cred
c\ e vorba de o dificultate de cali-
brare care e proprie, de fapt, debu-
tan]ilor. Probabil c\ pe o supra-
fa]\ mai mare a terenului, Sitaru
e tentat s\ zburde cât mai liber, pe
când durata limit\ a scurtmetra-
jului `i impune s\ scoat\ cât mai
mult dintr-o mic\ parcel\. M\
gândesc, de pild\, la Art\ (poves-
tea unei minore duse de mam\ la
un casting pentru un rol de prosti-
tuat\), care are suficient\ sub-
stan]\ cât s\ concureze un lung -
metraj. (Filmul a fost v\zut anul
trecut de liceenii bucure[teni `n
programul Éducation a l’image,
ini]iat de Societatea NexT [i Am-
basada Fran]ei, iar discu]iile la ca-
re am participat au fost fabuloase.)

Deci Ilegitim intr\ tot `n zona
c\ut\rilor formale, fiind un pariu
[i mai riscant decât celelalte. Are
la baz\ un text dramatizat scris de
actri]a Alina Grigore [i lucrat de
ea ̀ mpreun\ cu cursan]ii neprofe-
sioni[ti de la {coala de actorie
`nfiin]at\ de ea, InLight. Sitaru a
citit textul, i-a pl\cut [i a lucrat pe
el, dar le-a dat interpre]ilor liber-
tate maxim\ (jum\tate din distri-
bu]ie fiind cursan]ii de la In-
Light). Fiind vorba despre o pro-
duc]ie independent\, bugetul era

foarte mic, astfel c\ film\rile nu
puteau dura mult. Dar pr\jitura
economic\ a lui Sitaru func]io-
neaz\ `n acest registru, pentru c\
nevoia de a trage, de cele mai mul-
te ori, câte o singur\ dubl\ (alteori
dou\) s-a pliat pe dorin]a de a ve-
dea cum lucreaz\ hazardul [i cum
ia form\ filmul atunci când ai o
singur\ [ans\ de a turna o scen\.
La premiera mondial\ de la Festi-
valul de la Berlin, unde Ilegitim a
fost prezentat `n sec]iunea Forum
([i unde a fost, la final, distins cu
Premiul CICAE – Confédération
Internationale des Cinémas d’Art
et d’Essai), Sitaru a spus c\ nici `n
via]\ nu ]i se ofer\ dou\ ocazii de

a repeta aceea[i scen\. Corect. Tot
pe scena Berlinalei, regizorul a po-
vestit cum le trimitea actorilor, pe
e-mail, indica]ii de regie cu o
sear\ `naintea film\rii [i cum te-
ma incestului a ap\rut aleatoriu,
ea nefiind de la bun `nceput ele-
mentul central al pove[tii.

Problema e c\ forma singur\ nu
poate crea con]inutul. Turnat ca un
documentar [i jucat `n for]\ (chiar
odat\ pentru totdeauna), filmul se
epuizeaz\ repede, pentru c\ nu su-
gereaz\ dedesubtul pove[ tii de fa-
milie despre incest [i avort, decât o
materie nediferen ]iat\ care are ne-
voie capital\ de spectator pentru a
se ridica la lumin\. Spectatorul e

cel care ridic\ sau coboar\ filmul.
El salt\ elementele care stau ca
ni[te con]inuturi incon[tiente pe
dedesubtul experimentului. Ar fi
interesant de aflat, peste vreo doi
ani, ce au câ[tigat autorii din
acest proces. Tot intuitiv, pot spu-
ne c\ acest experiment a fost un
fel de curs de autocunoa[tere pe
repede-`nainte ale c\rui rezultate
sunt mai importante pentru ei de-
cât toate ecourile bune sau rele pe
care filmul le poate avea.

Ilegitim, de Adrian Sitaru. Cu: 
Alina Grigore, Robi Urs, Adrian Titieni,
Bogdan Albulescu, Cristina Olteanu,
Miruna Dumitrescu, Liviu Vizitiu,
Mihaela Perianu

Film

Iulia Blaga
Ilegitim, dar s\n\tos
Cu Ilegitim, Adrian Sitaru duce mai departe c\ut\rile
formale `ncepute odat\ cu filmul s\u de debut,
Pescuit sportiv, [i continuate cu Din dragoste, cu cele
mai bune inten]ii [i Domestic. Curajul lui de a nu
peria spectatorul `n sensul bl\nii (cum spunea odat\
Nae Caranfil despre sine) poate veni din dorin]a de 
a-l scoate din zona de confort. 

519

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

Bobi 

Ion din Nazalet
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