
O espedi]ie
moldoveneasc\
`n Africa

Codru] Constantinescu

Nu m\ dau `n vânt dup\ vân\ -
toare, `ns\ aventura lui Dimitrie
Ghika-Com\ne[ti [i a fiului s\u,
Nicolae, `n Somalia merit\ studi-
at\ cu aten]ie pentru c\ este vorba
despre una dintre primele ex-
plor\ri române[ti ale Africii pro-
funde, `n anul 1895. 
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Premiile 
Gopo 2016: 
A New Hope

Iulia Blaga

N-am mai râs niciodat\ la vreo
Gal\ Gopo. S-a `ntâmplat abia
la a zecea edi]ie, când umorul
`ndr\zne] al gazdei, actorul [i
regizorul Alexandru Bogdan, a
adus `n sfâr[it ceea ce lipsea
evenimentului. O breasl\ mic\
plin\ de orgolii nu are de ce s\
se ascund\ `n spatele unei cere-
monii politicoase. La edi]ia pre -
cedent\ era sesizabil\, la cei
care au ̀ nmânat premiile, o ati-
tudine pasiv-agresiv\ care era,
probabil, semn c\ puroiul tre-
buia cumva purgat.

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de George Neagoe `n » paginile 8-9

Cronic\ de carte

De veghe `n lanul 
de cultur\

Mircea Anghelescu:
„Istoricul literar este
obligat s\ se plaseze 

`n dou\ lumi“

Mircea Anghelescu este profesor emerit al Facult\]ii de Litere (Universitatea din Bucure[ti), unde
sus]ine cursuri la masterat [i la [coala doctoral\. Este adeptul unei perspective integratoare asupra
istoriei literare, fapt certificat de intro ducerea `n spa]iul românesc a conceptului de „mistific]iune“. 
La Editura Cartea Româneasc\ a publicat volumele Poarta neagr\. Scriitorii [i `nchisoarea (2013) 
[i Lâna de aur. C\l\torii [i c\l\toriile `n literatura român\ (2015). 

Când vedetele
devin reper 
de moralitate

M\d\lina Cocea

Pe vremuri, s\ fii vedet\ era o
chestiune destul de clar\. Proba-
bil c\ exista un manual secret un-
deva, `n care se preciza exact câte
camere de hotel trebuie s\ vanda -
lizezi, care era num\rul minim de
intern\ri pentru dezalcoo lizare
sau `n ce momente este recoman-
dat s\ `n cepi o ceart\ cu papa razzi
care se ]in dup\ ti ne. Celebrit\]ile
erau previzibile. Presiunea media
era eficient\. 
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Iulia Blaga

Sper c\ Alexandru Bogdan va fi
chemat [i la anul. Postura de Ri -
cky Gervais e cea mai potrivit\
pentru mica noastr\ industrie,
unde like-urile pe Facebook sunt
echilibrate de bârfele pe din dos.
Sau de reac]ii pe fa]\. La prece-
dentele edi]ii, Cristian Mungiu 
[i Cristi Puiu, iar acum Radu

Muntean au refuzat ca filmele lor
s\ participe la Gala Gopo. Dar re-
gulamentul spune c\ lungmetraje-
le intr\ automat la preselec]ie,
odat\ ce au rulat `n s\li. ~n conse-
cin]\, filmele lor au fost jurizate [i
chiar au câ[tigat (de pild\, Auro-
ra, votat cel mai bun film `n 2012),

f\r\ ca autorul s\ fi venit s\-[i ia
premiul. Anul acesta, Radu Mun-
tean nu a vrut ca Un etaj mai jos
s\ intre la jurizare [i a trimis
chiar [i un comunicat. Motivul
s\u (se pare c\ [i al celorlal]i doi
nemul]u mi]i) se referea la monde-
nizarea unui eveniment oricum
nepotrivit pentru o industrie a[a
mic\. Dar trebuie pornit de unde-
va pentru ca aceste premii s\
prind\ `n timp prestan]\. Tudor
Giurgiu, ini]iatorul galei prin
Asocia]ia pentru Promovarea Fil-
mului Românesc, a `ncercat `nc\
de la `nceput s\ fie culant [i s\
`mpace pe toat\ lumea, pe toate
genera]iile. Suntem cum suntem,
dar o dat\ pe an, ca toate familiile
de revelion, ne strângem la un loc
[i ne purt\m frumos unii cu al]ii.
Prestan]a lui Alexandru Bogdan a
fost cu atât mai gustat\ datorit\
efectului terapeutic venit din su-
pracompensare. Medicamentul
\sta ar putea func]iona [i pe ter-
men lung, pentru c\ s-a dovedit c\
industriei cinematografice (cu
ghilimele sau f\r\) de la noi `i lip-
se[te autoironia.

{i ce a f\cut, m\ rog, Alexan-
dru Bogdan – care a scris [i textele
prezentatorilor? P\i a f\cut mi[to
de toat\ lumea, dar f\r\ b\d\r\ -
nie. I-a interpretat pe De Niro, Iure[,
Caramitru, Rebengiuc, Bleon],
Beligan, Emilian Oprea, Smiley,
Maia, `ntr-o demen]ial\ parodie
de casting la Aferim!. A scris [i re-
gizat o parodie la Morome]ii, care
era deja viral\ pe internet `nainte

de gal\, unde Victor Rebengiuc,
Tudor Aaron Istodor, Mirela
Opri[or, Raluca Aprodu [i el `n -
su[i reinterpretau pasaje din fil-
mul lui Stere Gulea, `n ideea c\
„ciuma albastr\“ (internetul) a
distrus modul de via]\ al familiei
Moromete de azi. Dac\ parodia
era haioas\ („Paraschiv\ bolnav\
de like-uri ce e[ti!“), dar mult prea
lung\, momentul muzical sus]i -
nut de Alexandru Bogdan pe sce-
na S\lii Mari a Teatrului Na]ional
al\turi de Ana Bianca Popescu, Sil-
viu Mircescu [i Alex {tef\nescu
sper c\ va lansa o tradi]ie, a[a cum
filmule]ele de la Oscaruri spun, cu
bani mult mai mul]i, dar tot `n re -
gistru comic, dou\ vorbe, trei prostii
despre filmele nominalizate.  

„Vino Spielberg `n România,/
S\ vezi cinematografia. (…) N-ai
nevoie de efecte pentru cadrele
perfecte/ Vrei s\ filmezi `n Româ-
nia?/ Filmeaz\-mi buc\t\ria.“
Sau despre Acas\ la tata: „Zam-
firescu doar la-nceput apare/ Pen-
tru c\ altfel dep\[ea bugetul de fil-
mare“. Despre Aferim!: „Nu-i
Jamie Foxx, dar e Cuzin./ Ia-l pe
Dabija, nu pe Afrim!“. Regret, ci-
tatele sunt aproximative [i pu]i -
ne, am râs atât de mult `ncât n-am
putut nota prea mult. De fapt,
dac\ gala s-ar difuza din nou la
televizor, ca Oscarurile sau ca
„Dac\ dori]i s\ revede]i (Selec]iu-
ni din programul de Revelion)“,
jur c\ m-a[ uita din nou. 

C\ textele prezentatorilor au
fost scrise tot de gazd\ am aflat de

pe scen\, de la Bogdan Dumitra-
che, dar câteva dude originale tot
au sc\pat. Când Ada Condeescu [i
Levente Molnár au urcat pe scen\
s\ `nmâneze un premiu, Levente
Molnár vorbea [i `n român\, [i `n
maghiar\, iar Nata[a Raab i-a stri-
gat ceva `n ungure[te. Ada Con-
deescu a spus: „Mul]i unguri `n
seara asta “, Levente Molnár con-
cluzionând neinspirat: „Dar noi,
belgienii, cu cine vot\m?“…Aces-
tea au fost cam singurele gafe. 

Probabil tot inspirat de Alexan-
dru Bogdan, Ovidiu Niculescu i-a
intonat un Laudatio la chitar\ lui
Constantin Dr\g\nescu, distins
cu Premiul Gopo pentru ~ntreaga
Activitate („Tu genera]ii ai cres-
cut din pensioar\,/ Hai, vino s\ te
vad\-o ]ar\“). P\strând tonali-
tatea [i dup\ ce a mai dat la o par -
te din emo]ie, Constantin Dr\g\ -
nes cu a promis c\, `ncepând de-a
doua zi, se va plimba cu omule]ul
(trofeul) prin Pia]a Amzei. „La 80
de ani, ce s\ mai faci?“ 

Florin Piersic, care are tot 80 de
ani [i care a primit Premiul Gopo
pentru ~ntreaga Carier\, l-a taxat
pe colegul Costic\ `n stilul s\u an-
tologic. „M\i, Costic\, e[ti formi-
dabil, dar ar\]i mai r\u ca mine.“
Introducerea acestui moment a fost
demn\ de premiile Oscar: `n tr-un
montaj i-am v\zut pe Leonardo Di-
Caprio luptându-se cu ursul (`n
CGI) din The Re venant, dar [i pe
Florin Piersic luptându-se cu un
pui de urs ̀ n De-a[ fi Harap Alb, ̀ n
vreme ce pe ecran scrisul curgea
spre cer, ca `n R\zboiul stelelor:
„Acum 50 de ani, un actor român
s-a luptat cu ursul `naintea Holly-
wood-ului [.a.m.d .“ 

„Am avut noroc c\ ursul lui
Gopo era ursoaic\ [i m-a pl\cut
din prima clip\“, a spus Florin
Piersic, iar discursul a continuat
minute bune („n-am de gând s\
vorbesc mult“), cu amintiri despre
cum a fost cu Ion Popescu Gopo la
Cannes [i cum `n aeroportul de la
Bruxelles Gopo a furat banii de
pipi din farfurioara de la toalet\
ca s\-[i cumpere Cola, returnân-
du-i la `ntoarcere, cu adres\ri di-
recte c\tre cei din sal\: „|la-i R\ -
descu? }i-ai l\sat barb\!“. „Ta-
tiana (n.red.: Tatiana Iekel), unde
e[ti? Da’ ce g\tit\ e[ti! Nici nu-mi
vine s\ cred c\ ai luat unul ca
mine de b\rbat“, continuând cu
alte amintiri („Caragiu `mi spu -
nea: {tii de ce facem noi filme? Ca
s\ ne vad\ \[tia din bloc.“) pân\
când Oana Pellea a venit din cu -
lise s\-i spun\ c\ „nu mai au timp“.
Cum la Gopo nu `ncepe s\ cânte

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 520 » 2 – 8 aprilie 2016

2  »  actualitate

Premiile Gopo: A New Hope
N-am mai râs niciodat\ la
vreo Gal\ Gopo. S-a
`ntâmplat abia la a zecea
edi]ie, când umorul
`ndr\zne] al gazdei,
actorul [i regizorul
Alexandru Bogdan, a adus
`n sfâr[it ceea ce lipsea
evenimentului. O breasl\
mic\ plin\ de orgolii nu
are de ce s\ se ascund\ `n
spatele unei ceremonii
politicoase. La edi]ia
precedent\ era sesizabil\,
la cei care au `nmânat
premiile, o atitudine
pasiv-agresiv\ care era,
probabil, semn c\ puroiul
trebuia cumva purgat.
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muzica atunci când dep\[e[ti tim-
pul alocat mul]umirilor, câteva
premii nici nu s-au mai v\zut la
televizor.

{i ni[te chestii serioase

A fost un spectacol nea[teptat de
bun [i de haios, iar energia gazdei
i-a inspirat [i pe cei care au urcat
pe scen\. Teodor Corban, premiat
pentru rolul din Aferim!, cred c\
`[i preg\tise totu[i discursul pen-
tru c\, dup\ ce a pomenit de caii
Azimir [i Jamiro, a ad\ugat:
„Cred c\ am fost pu]in mai sus ca
actor `n Un etaj mai jos“. Acela[i
lucru i l-a spus mult mai direct lui
Marius Constantinescu de la
TVR, pe covorul ro[u: „Regula-
mentele sunt dep\[ite pentru c\
Un etaj mai jos era la fel de bun ca
Aferim!. E foarte greu ca actor, `n
România, s\ faci dou\ filme pe
an“. Actorul se referea la o pre ve -
dere a regulamentului Premii lor
Gopo care spune c\ o persoan\ (ac -
tor, director de imagine etc.) nu
poate fi nominalizat\ de dou\ ori

la aceea[i categorie. Preci za rea
asta e preluat\ din regulamentele
altor premii na]ionale str\ine (`n
]\ri unde se [i fac de 10 ori mai
multe filme), dar `n România ea
nu face decât s\ `i dezavantajeze
pe cei talenta]i [i harnici. A[a se
face c\ Teodor Corban nu a putut
fi nominalizat decât pentru un
singur film la premiul pentru rol
principal masculin. Toma Cuzin
nu putea fi nominalizat la rol se-
cundar decât ori pentru Aferim!,
ori pentru Bucure[ti NonStop (fi-
ind nominalizat, dup\ votul juriu-
lui, pentru cel din urm\). Marius
Panduru, care `n afar\ de ima -
ginea de la Aferim! a semnat [i
imaginea lui De ce eu?, [i care
merita s\ fie re]inut pentru amân-
dou\, nu a putut fi nominalizat
decât o singur\ dat\. Anul trecut,
Christian Niculescu f\cuse cele
mai bune scenografii ale anului,
la QED [i Closer to the Moon, dar
acela[i regulament aberant nu a
f\cut s\-i fie recunoscut\ decât o
singur\ presta]ie.

Ce n-a mai sunat bine? Robo -
]elul de aur, un foarte bun docu-
mentar de lungmetraj realizat de
Radu Mocanu [i Mihai Dragolea,
ar fi meritat cu prisosin]\ s\ fie
nominalizat la categoria docu-
mentar, nu doar la Tân\r\ Spe -
ran]\. (Eu `l vedeam câ[tig\tor la
Documentar.) Acest film despre
Ste lu]a Du]\, multicampioan\ eu-
ropean\ de box feminin, e un Mil-
lion Dollar Baby românesc de zece
ori mai bun decât filmul lui Clint
Eastwood: povestea e real\, eroi -
na a crescut la casa de copii [i a
fost luat\ din strad\ de cel care ur-
ma s\-i devin\ antrenor. Iar aces-
ta o iube[te la fel ca pe copilul lui
[i, cât de boxeur e, `ncepe s\ plân -
g\ atunci când vorbe[te despre ea
la emisiunea Iulianei Marciuc.
Alt fel, nici la documentar lungme-
traj, nici la documentar scurtme -
traj n-au fost nominalizate filme

memorabile. Aliyah Dada e foarte
bine me[te[ugit, dar [i din cauza
temei (istoria evreilor români) nu
are acro[eul de via]\ real\ tr\it\
sub ochii t\i, nu te impresioneaz\
la fel ca pove[tile dramatice spuse
cu discre]ie de Robo]elul de aur.
Ce p\cat de filmul \sta, merit\
mult mai mult! 

Deci Aferim! a câ[tigat 12 pre-
mii din 12 nominaliz\ri, inclusiv
la roluri secundare (Alexandru
Dabija [i Mihaela S`rbu) care erau
de foarte mic\ `ntindere. Asta nu
`nseamn\ c\ cei 450 de profe-
sioni[ti (dac\ au votat atâ]ia) au

adorat filmul lui Radu Jude, ci
mai degrab\ c\ nu au v\zut fil -
mele nominalizate. Altfel, [i-ar fi
dat seama c\ Iulian Postelnicu era
foarte bun `n Un etaj mai jos (ori -
cum, pentru rol secundar mas-
culin din Aferim!, ar fi trebuit no -
minalizat Toma Cuzin – dar deh!,
\sta e regulamentul) sau c\ Mi-
haela S`rbu ap\rea dou\ minute
(ea a fost prima care s-a mirat [i a [i
spus: „Cred c\ premiul e mai mult
al filmului“). Probabil c\ lucrurile
acestea se vor remedia pâ n\ la 
anul. Sau poate nu. Oricum, m\car
s-a descoperit ce-i lipsea galei.

Premian]ii
Cel mai bun lungmetraj: Aferim! (România, Bul-
garia, Cehia), produc\tor Ada Solomon (HiFilm
Productions)

Regizor: Radu Jude pentru Aferim!
Scenariu: Radu Jude [i Florin L\z\rescu pentru

Aferim!
Actor rol principal: Teodor Corban pentru Afe -

rim!
Actri]\ rol principal: Ioana Flora pentru Acas\

la tata
Actor rol secundar: Alexandru Dabija pentru

Aferim!
Actri]\ rol secundar: Mihaela S`rbu pentru

Aferim!
Imagine: Marius Panduru pentru Aferim!
Montaj: C\t\lin Cristu]iu pentru Aferim!
Sunet: Momchil Bozhkov, Dana Lucre]ia

Bunescu, Cristinel {irli pentru Aferim!
Muzic\ original\: Alexander B\l\nescu pentru

Muntele magic
Decoruri: Augustina Stanciu pentru Aferim!

Costume: Dana P\p\ruz pentru Aferim!
Machiaj & coafur\: Petya Simeonova, Bianca

Boeroiu, Domnica Bodogan pentru Aferim!
Cel mai bun film de debut: Lumea e a mea, de

Nicolae Constantin T\nase, produs de Libra Film
Cel mai bun documentar: Aliyah Dada, de Oana

Giurgiu, produs de Libra Film
Cel mai bun scurtmetraj documentar: Chat

with Alice, de Sandra Isabela }en]
Cel mai bun scurtmetraj fic]iune: Ramona, de

Andrei Cre]ulescu
Premiul Tân\r\ Speran]\: Ana Maria Guran

pentru rolul din Lumea e a mea
Cel mai bun film european (din cele distribuite

`n România `n 2015): Leviathan, de Andrei Zvia -
ghin]ev, distribuit de Voodoo Films

Premiul Publicului (pentru filmul românesc cu
cele mai mari `ncas\ri la box-office `n 2015): Afe -
rim! (76.693 spectatori/980.144,27 RON `ncas\ri)

Premiul pentru `ntreaga carier\: Florin Piersic
Premiul pentru `ntreaga activitate: Constantin

Dr\g\nescu
Premiul Special: Paul Fister
Premiul Romanian Society of Cinematogra-

phers: Marius Panduru pentru Aferim!
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~mi este, cu fiecare cuvânt, tot mai
clar c\ m\ aflu ̀ n fa]a uneia dintre
con[tiin]ele fundamentale ale se-
colului XX. Graham Greene a tr\it
optzeci [i [apte de ani [i a scris
enorm. Cu toate acestea, numele
s\u nu figureaz\ `ntre cei `n]ele[i
drept cu adev\rat mari. Pu]ini
`n]eleg s\ `l pun\ `n patrimoniul
mondial al literaturii acolo unde
s-ar cuveni. Pentru mine e `n pri-
mii zece scriitori ai ultimilor o su -
t\ de ani. Dar câ]i gândim a[a? 

Graham Greene este unul din-
tre acele rare cazuri când for]a ta-
lentului s\u a lucrat `n contra glo-
riei sale – atât antume, cât [i postume.
El este recunoscut drept un roman-
cier de for]\, dar cumva prea ludic,
prea neserios, un nuvelist de curs\
lung\, un dramaturg decent [i un
redutabil autor de jurnale de c\ -
l\torie. Dar nu mai mult. De ce?

Cred c\ `n contra domnului
Gra ham Greene a lucrat cinema-
tografia. S-au f\cut filme dup\ c\r -
]ile sale – Omul nostru din Hava-
na, Brighton Rock [i chiar Puterea
[i gloria etc. Nu sunt filme proas-
te, nu sunt nici filme-cult. Puterea
[i gloria a devenit – ̀ n cinema – The
Fugitive, cu un Henry Fonda mag-
nific. Era 1947 pe atunci. Graham
Greene avea patruzeci [i trei de ani. 

{i mai e ceva: scriitorul acesta
a scris multe volume poli]iste – di-
vertismente, chiar el le-a numit
a[a. Sunt, dac\ mi se `ng\duie,
al\ turi de Jorge Luis Borges, `n
contra celor care consider\ secun-
dar\ aceast\ mare literatur\ a lu-
mii. Sunt gata s\ `l ap\r pe Edgar
Allan Poe la orice tribunal literar
– c\ci exist\, prea des, [i a[a ceva.
Nu mai pu]in sunt gata s\ `l ap\r
pe Graham Greene, cu tot cu 

divertismentele lui. Aceast\ [tam-
pil\ – capitalismul, `ntocmai pre-
cum comunismul, tr\ie[te din
[tampile – i-a orbit pe prea mul]i
cu privire la valoarea excep]io-
nal\ a romanelor sale politice,
dac\ nu v\ deranjeaz\ termenul.

Graham Greene a avut un ochi
de reporter, ba chiar de spion. A
[tiut s\ intre `n inima lucrurilor,
a [tiut s\ `n]eleag\ [i a [tiut s\
spun\ toate aceste pove[ti pe care
le-a `n]eles atât de bine. Dar, cel
mai important, a avut un filtru
moral prin care a privit istoria cu
care a fost contemporan. Un ase-
menea filtru moral ne lipse[te
ast\zi.

De la Graham Greene ne-au
r\mas multe vorbe cu care ne pu-
tem orna pere]ii virtuali, precum
[i pere]ii locuin]elor personale,
cei din realitate. Preferatele mele

sunt aceste cuvinte: „Natura uma -
n\ nu func]ioneaz\ `n alb [i ne-
gru, ci `n gri [i negru“. Perfect
adev\rat. 

Revenind la Puterea [i gloria
(carte republicat\ `n acest an,
dup\ doisprezece ani, la Editura
Polirom): recomand `n regim de
urgen]\ acest roman `n care un
preot catolic, alcoolic, care nu [i-a
respectat nici un jur\mânt, este
urm\rit de un Javert al lui, fiind -
c\ Mexicul din acel timp, timpul
C\m\[ilor Ro[ii, tr\ia din teribile
violen]e anticlericale. 

Ce este acest preot? Este el un
martir? Este el un la[? Este el un
supravie]uitor? Este el o con[tiin -
]\? Graham Greene [tie s\ pun\
`ntreb\rile care conteaz\, `ntreb\ -
rile care r\mân. 

Graham Greene scrie despre cre -
din]\ ̀ ntr-un registru deloc minor,

dar nici grav, `ntr-un registru
uma nist, profund umanist, care de
asemenea ast\zi ne lipse[te `ngro-
zitor.

Scriind acest fraze, `n]eleg, ui-
te, pân\ la urm\, curiosul caz al
domnului Graham Greene. Nu este
acolo unde ar trebui s\ fie ̀ n ierar-
hiile noastre de dependen]i de ie-
rarhii fiindc\ ne lipse[te `nc\ uni-
tatea de m\sur\ a operelor sale
`nc\rcate de atâtea fraze esen ]iale
despre curaj [i despre iubire, de -
spre vinov\]ie [i despre responsa-
bilitate, despre datorie. 

~n]eleg: Graham Greene a scris
despre tot ce ast\zi ne lipse[te tu-
turor, de[i nu ne mai d\m seama
de gravitatea acestor absen]e.  

4  »  opinii
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De câteva s\pt\mâni, `n breasla
scriitorilor de la noi s-a pornit un
mare scandal. Atât de mare, c\ a
atras aten]ia presei, a publicului
larg, a celor care de obicei numai
grija asta nu o poart\. Contestarea
actualei conduceri USR a ̀ mp\r]it
scriitorii `n tabere care – `n locul
unui dialog civilizat despre orice
probleme ar fi –, de la d\-te-colo-vi-
no-ncoa’, au `nceput s\-[i arunce,
pe un ton degrab\ v\rs\toriu de
sânge, cuvinte mai contondente de -
cât pietrele smulse din caldarâm.
Apelative precum „arogant bor -
[it“, „tic\los“, „nemernic“, „tâm-
pit“, „pu]\ bleag\“ sau „cadavru

`n descompunere“ `ntunec\ ori-
zontul strâmt al literaturii noas-
tre mai ceva decât cenu[a vulca-
nic\. Drept urmare, presa a prins
s\ bage cultur\ pe ]eava [tirilor
cotidiene, s-a `nro[it Facebook-ul
de interes pentru scriitori, vezi oa-
meni care pân\ mai ieri b\nuiau
vag existen]a scriitorilor români
contemporani c\ au acum p\reri
[i solu]ii pentru breasl\.

Cumva e explicabil. Dac\ e[ti
scriitor [i-]i vezi de treaba ta, scri-
sul, nu interesezi aproape pe ni-
meni. Dac\ dai semne c\ e[ti dis-
pus la p\ruial\ public\, devii inte-
resant. ~n ultimii zece ani, doar

pentru c\ am fost `ntrebat, mi-am
exprimat de trei ori opinia despre
Uniunea Scriitorilor din Româ-
nia, am explicat de ce nu vreau s\
fiu membru: bref, pentru c\ e o in-
stitu]ie nereformat\, parazitat\
de impostur\, care d\uneaz\ ima -
ginii scriitorilor [i folose[te doar
unui grup restrâns de interese.
Am subliniat de fiecare dat\ c\
m\ refer strict la institu]ie, nu la
to]i membrii acesteia, mul]i din-
tre ei scriitori `n fa]a c\rora `mi
scot p\l\ria. Oricât de m\runte or
fi fost interven]iile mele la su-
biect, de fiecare dat\ m-am bucu-
rat de aten]ia unor membri USR,
de distorsionarea mesajului meu,
fiind catalogat, negru pe alb, „tâm-
pit“, „legionar“ ori „pu]oi“ (ulti-
ma dat\ de `nsu[i maestrul Mano-
lescu). Cum n-am reu[it atunci s\
stârnesc nici o dezbatere  despre
principii, ci doar s\ adun ni[te 

injurii, m-am hot\rât s\ nu m\ mai
amestec niciodat\ `n discu]ia de -
spre USR. ~ns\ de când Nicolae Ma -
nolescu l-a f\cut „tâmpit“ pe Eu-
gen Simion, observând o recuren -
]\ a termenilor de dialog ̀ n USR [i
apeten]a publicului pentru scan-
dal, parc\ nu m\ pot ab]ine la o su-
gestie. 

Cearta poate fi perpetuat\ cu
bun\ [tiin]\ la nesfâr[it, spre mai
marea vizibilitate a scriitorilor ro-
mâni contemporani. „România li-
terar\“ – oricare dintre revistele
USR sau presa cultural\, `n gene-
ral – s-ar vinde ca pâinea cald\
dac\ ar urma linia dur\ deschis\
de Nicolae Manolescu [i de USR,
ap\rând fie [i cu titluri ceva mai
soft, de genul:

„Florin Iaru la tribunal. Se va
face dreptate?“

„Nici n-o s\ crezi ce zice Daniel
Cristea-Enache“

„Radu Vancu, `nc\tu[at de 
Ezra Pound“

„Ce a purtat Gabriel Chifu la
Premiul Na]ional de Poezie Mihai
Eminescu“

„Idiotul lui Dostoievski rein-
terpretat de Nicolae Manolescu:
Tâmpitul“

„Cipariu. Dan Mircea sau Ti-
motei?“

„Cosmin Ciotlo[ d\ sfaturi vii-
toarelor vedete literare“

„Ce a copt `n t\cere Cristian
Teodorescu!“

„{oc: cum arat\ ultimul perso-
naj al lui {tefan Agopian!“

„Veste bun\ pentru membrii
USR pensionari: s-a m\rit!“

„«România literar\», lovitur\
groaznic\ aplicat\ concuren]ei!“

etc. etc....
Dac\ nu cumva tot ceea ce se

`ntâmpl\ deja face parte din pla-
nul subtil al USR de a promova
breasla. {i nu s-a prins nimeni. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Vreo dou\ lucruri despre scriitori [i USR.
Nici n-o s\ crezi! O s\ r\mâi tâmpit!

M\ aflu `n plin\ lectur\ a c\r]ii Puterea [i gloria de
Graham Greene. Este grozav\ – `mi administrez
treizeci de pagini pe zi, nu mai mult, ca s\-mi
prelungesc bucuria. 

Curiosul caz al domnului
Graham Greene 



Firmele se arat\ mai `ncrez\toa-
re, de[i pia]a pe care acestea acti-
veaz\ nu d\ semne concludente de
dezmor]ire. S\ fie doar o percep]ie
a oamenilor de afaceri [i o dorin]\
a acestora de a ie[i cât mai repede
din tunelul crizei sau `ntr-adev\r
tendin]a este de cre[tere `n toate
domeniile? Greu de spus. Ceva
semne sunt, dar numai `n unele
sectoare, nu peste tot.

Economia a crescut constant ̀ n
ultimii ani, `ns\ decalajul fa]\ de
]\rile din vestul Europei e `nc\
mare. Una e cre[terea economic\
`n România cu 3,8% sau 4%, dar
altceva e ca Germania, spre exem-
plu, s\ salte cu 1,5% sau 2%. De-
geaba te lauzi c\ ai crescut aface-
rea cu 50% `n ultimul an, când tu
de fapt vindeai `nainte cam de 500
de euro, iar acum vinzi de 750. La
o cifr\ de afaceri de un milion de
euro `ns\, o cre[tere de numai 5%
`nseamn\ 50.000 de euro. Depinde,

a[adar, la ce te raportezi sau, altfel
spus, care e baza de pornire.

Economia României st\ mult
mai bine ca `n urm\ cu 10 sau 15
ani, dar suficient de prost, dac\ ne
compar\m cu alte state din Uni-
unea European\.

Chiar [i a[a, `n condi]iile unei
cre[teri constante, exist\ câteva pe -
ricole, pe care nici tehnocra]ii lui
Ciolo[ n-au reu[it s\ le ̀ nde p\r teze.

Anul trecut, cre[terea econo-
mic\ s-a bazat ̀ n special pe consum,
iar dac\ [i `n urm\torii ani vom
cheltui peste m\sur\ se va repeta
povestea din 2004-2008, când cre[te-
rea economic\ de 6 sau 7% s-a topit
la primele semne ale crizei, iar ̀ n fi-
nal nu ne-a ajutat la mare lucru.

Revenind la optimismul oame-
nilor de afaceri pentru acest an,
cei mai mul]i dintre ace[tia (8 din
10) [i-au propus pentru 2016 s\
creasc\ nivelul investi]iilor. Toto-
dat\, doar o companie din 25 le va
sc\dea, ceea ce iar\[i e o veste `m -
bucur\toare.

Un sector care duduie [i unde
`nc\ exist\ loc pentru dezvoltare
este IT-ul, cu o contribu]ie la PIB
`n 2015 mai mare decât agricultu-
ra. IT-ul devine `ncet-`ncet un mo-
tor al economiei României, dar
mai important, mare parte dintre
speciali[tii acestui sector pot
r\mâne s\ lucreze `n ]ar\, pe fon-
dul lefurilor ridicate.

Chiar [i agricultura, `n ciuda
dependen]ei de condi]iile meteo
din fiecare sezon, s-a revigorat `n
ultimii ani, investi]iile din bani
europeni ar\tându-[i roadele [i
contribuind la cre[terea unui sec-
tor ce p\rea lovit de soart\ pentru
totdeauna. ~nc\ avem suprafe]e de
teren care nu sunt suficient utili-
zate [i care pot aduce beneficii, iar
zona rural\, perceput\ mai de-
grab\ ca surs\ de regres, poate ge-
nera cre[teri importante `n ur m\ -
torii ani. 

Semnele sunt `ncurajatoare `n
multe domenii, `ns\ lucrurile nu
se vor mi[ca de la sine, dac\ 

guvernul/autorit\]ile locale nu
vor ar\ta mai mult\ flexibilitate [i
mai mult curaj `n a rezolva ches -
tiuni de care nu s-a atins nimeni
`n ultimii 25 de ani.

Cum mic[or\m decalajul `ntre
zonele s\race ale României [i cele
mai dezvoltate? Când vom avea o
infrastructur\ pe m\sura a[tept\ -
rilor, care s\ `mping\ cre[terea
eco nomic\, nu s-o frâneze? Exist\
un proiect de ]ar\ la care s\ ne
`nh\m\m cu to]ii? N-am auzit de
a[a ceva, cum n-am auzit, mai ales
`n Moldova, de proiecte locale
`ndr\zne]e ale autorit\]ilor sau
cereri ferme (nu electorale!) c\tre
guvernul central.

Exist\ o limit\ dincolo de care
economia fie nu va mai cre[te, fie
va cre[te lent. F\r\ o infrastruc-
tur\ adecvat\, ne vom bloca `n
marile ora[e, dar [i `n interiorul
regiunilor. Una e s\ faci 10 ore de
la Ia[i la Oradea [i altceva e ca `n
10 ore s\ ajungi deja `n centrul
Aus triei. De asemenea, dac\ r\ -
mâi blocat de trei ori pe zi `ntr-un
mare ora[ din România, afacerile
nu vor prospera oricât de bine ai
organiza compania pe care o con-
duci.

Am `ntâlnit oameni de afaceri
care spuneau c\ a[teapt\ de la 

autorit\]i doar s\ dezvolte infras-
tructura [i s\ schimbe legisla]ia o
dat\ la [ase sau nou\ luni. 

2016 e un an ratat pentru mari-
le proiecte. Nu vom avea nici o au-
tostrad\ nou\, din simplul motiv
c\ vechile guverne n-au l\sat ni-
mic `n urm\ [i n-au preg\tit tere-
nul pentru o astfel de lucrare. Par-
tea proast\ e c\ nici guvernul Cio-
lo[ nu va l\sa cine [tie ce `n spate,
nu pentru c\ nu [i-ar dori sau c\
nu poate, ci pentru c\ timpul e
scurt, iar mandatul se `ncheie `n
noiembrie. 

{i atunci, care e [ansa Româ-
niei `n urm\torii 3-4 ani? Pe de o
parte, suntem la mâna contextu-
lui interna]ional, dar [i a turbu-
len]elor interne. 

Dac\ nu vor ap\rea factori ne-
gativi, economia noastr\ va mer-
ge `n sus, chiar dac\ nu la viteza
pe care o a[tept\m. Dac\ din no-
iembrie `ncolo vom avea un gu-
vern solid, pus pe treab\, atunci
chiar putem spera s\ mai recu-
per\m din decalajul care ne se-
par\ de Europa. Greu de crezut,
dar merit\ m\car s\ vis\m. ~n de-
finitiv, dac\ oamenii de afaceri
sunt atât de optimi[ti, noi, ceilal]i,
de ce am fi pesimi[tii de serviciu
ai neamului?
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

~ntr-o ]ar\ `n care trenurile au
ajuns la performan]a de a merge
cu viteza unei biciclete, e o [tire ca-
re merit\ un pic de aten]ie. Un pic,
adic\ nu prea mult\, fiindc\ româ-
nii cunosc deja specificul adminis-
tra]iei române[ti, indiferent de gu-
vern [i de culoarea sa politic\: pla-
nuri m\re]e, rezultate penibile. Ne
apuc\m `ntotdeauna de treab\ cu
un avânt titanic, gata s\ mut\m [i
Carpa]ii din loc, dup\ care facem o
mic\ pauz\, mai mun cim un pic,
ne plictisim, arunc\m pe apa sâm-
betei ni[te bani, mai scurm\m
pu]in cu cazmaua `n p\mânt, ca s\
ne afl\m `n treab\, dup\ care
l\s\m totul balt\, fiindc\ `ntre
timp a ap\rut un proiect nou, mai
m\re], mai interesant [i mai im-
portant pentru na]iune, la care tre-
buie s\ ne `nh\m\m cu acela[i

avânt. Dac\ românii ar fi fost pu[i
s\ supravegheze construc]ia pira-
midelor, am fi avut ast\zi ni[te
sferturi de piramide [ui, o coad\ de
Sfinx [i o mul]ime de vile de piatr\
uria[e, construite cu piatra furat\
de pe [antiere. Dar divaghez... 

A[adar, trenul de vitez\ m\ri-
cic\ care s\ str\bat\ ]ara, proiectul
nostru m\re], va fi gata când va fi
gata. Poate niciodat\. Dar nu asta
ar fi marea problem\. Sigur c\ nu o
s\ fie gata – sau, când va fi, linia o
s\ fie deja defect\, ̀ nvechit\ sau de-
gradat\, cam ca autostr\zile româ-
ne[ti sau ca orice proiect care ne ce-
re munc\ sus]inut\ [i constant\ pe
o perioad\ de timp mai lung\ de câ-
teva luni. M-am uitat `ns\ pe o
hart\ care prezint\ stadiul lucr\ri-
lor `n momentul de fa]\ [i am re-
marcat c\ totu[i exist\ o bucat\

consistent\ de linie ferat\ termi-
nat\ [i func]ional\: de la Predeal la
Constan]a, prin Bucure[ti. Altfel
spus, dac\ e s\ judec din perspecti-
va marginalului, exact calea ferat\
care str\ bate ceea ce odinioar\ se
numea Muntenia. Sau, mai clar,
cea care ̀ i permite locuitorului din
Bucure[ti s\ ajung\ `n weeken-
duri [i concedii pe Valea Prahovei,
la munte, sau pe malul M\rii Ne-
gre, la plaj\. Restul proiectului se
face, se va face, se negociaz\, se li-
citeaz\, `n fine... cui `i mai pas\?

La o privire la fel de gr\bit\ pe
harta autostr\zilor din România,
se poate vedea c\ nici aici lucrurile
nu stau mult mai diferit. Pe lâng\
vechea autostrad\ comunist\ Bu-
cure[ti-Pite[ti, toat\ ]ara e `mpân-
zit\ de buc\]i de drum ̀ n lucru, ne-
terminate – sau terminate [i deja

stricate –, cu excep]ia unui tronson
`ncheiat demult: cel care duce de la
Bucure[ti la mare. {i mai exist\ o
buc\]ic\ de autostrad\ care o
apuc\ [i ea spre munte, unde se pot
petrece concedii frumoase, doar c\
deocamdat\ se opre[te la Ploie[ti.
{i nici nu ajunge pân\ `n Bucu -
re[ti. 

Dar b\nuiesc, ca orice provin-
cial suspicios, c\ traseul acela va
avea prioritate, fiindc\ nu po]i s\
nu legi capitala de sta]iunile mon-
tane de pe Valea Prahovei. E o prio -
ritate na]ional\, un ]el mult mai
m\re] decât traversarea mun ]ilor
[i conectarea eficient\ a Transilva-
niei de restul ]\rii prin drumuri [i
c\i ferate de calitate. Ca s\ nu mai
vorbim de leg\turile cu Europa –

astea se pot face [i cu avionul. Im-
portant e s\ aducem marea [i mun-
tele cât mai aproape de Bucure[ti.
A[a se fac proiectele de importan]\
na]ional\. Ori cel pu]in a[a se duc
la adev\ratul lor sfâr[it.

Poate c\ exagerez. Poate c\, pe
de alt\ parte, a[a e normal: din mo-
ment ce to]i factorii decizionali
(cum li se zice oamenilor din poli-
tic\ [i administra]ie care ador\
muntele [i marea) tr\iesc la Bucu-
re[ti, e normal s\ ̀ [i fac\ via]a mai
u[oar\ [i mai pl\cut\. ~ntâi lor [i
dup\ aceea [i celorlal]i români.
Dac\ mai au chef, dac\ nu se plicti-
sesc [i dac\ ̀ ntre timp nu apare un
proiect nou, mai m\re], mai intere-
sant [i mai important pentru
na]iune.

Am aflat de curând c\ `n România exist\ un proiect de dezvoltare a unei linii de
cale ferat\ de (relativ) mare vitez\, care s\ str\bat\ `ntreaga ]ar\ de la vest la est,
adic\ de la grani]a cu Ungaria pân\ pe litoralul M\rii Negre. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

De la Bucure[ti la mare

Nivelul de `ncredere al
mediului de afaceri `n
evolu]ia pie]ei a crescut
la `nceputul acestui an,
arat\ barometrul EY
România.

Avem motive de optimism pentru urm\torii ani?
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Revela]ii: „The Great Violinist
Endre Wolf (1913-2011)“

Carl-Gunnar Åhlén, muzicolog [i
ziarist suedez, membru al Acade-
miei regale, autorul unui impresio-
nant livret al colec]iei – volumul 2
include [ase CD-uri –, prezint\ `n
detaliu cariera lui Wolf, `n contex-
tul lumii muzicale din Danemarca
[i Suedia. Cine ascult\ discurile
are imediat surpriza de a descoperi
un violonist cu totul excep]ional.
~n mod paradoxal, numele lui En-
dre Wolf este absent din compen-
diile biografice binecunoscute ale
viorii, semnate de Cecil Roth, 

Boris Schwarz [i, `n lumea româ -
neas c\, de Ion Sârbu.

Pentru Carl-Gunnar Åhlén `n -
s\, Endre Wolf „trebuie considerat
unul dintre cei mai mari violoni[ti
ai secolului XX, egal cu cei mai
buni din istoria muzicii. ~n jocul
lui se `ntâlnesc c\ldura uman\ [i
elegan]a fraz\rii unui Fritz Kreis-
ler, acela[i tip de sunet propriu, in-
confundabil, ca al lui David Ois-
trah [i al studen]ilor s\i, aceea[i
gra]ie [i respira]ie u[oar\ ca a
tân\rului Jascha Heifetz, `m -
preun\ cu un gust special pentru
structura formei, care a fost sem -
n\tura lui Endre Wolf“.

N\scut la Budapesta `n 1913,
`ntr-o familie modest\, emigrat\ de
la Cern\u]i, [i-a ̀ nceput studiile de
vioar\ la [ase ani, acceptat timpu-
riu la Academia Franz Liszt, unde
a urmat cursurile de teorie a muzi-
cii [i muzic\ de camer\ cu Leo
Wiener [i pe cele de vioar\ cu Osz-
kar Studer [i Jenö Hubay, celebrul
pedagog [i decan al conservatoru-
lui. Diploma de solist o ob]inea `n
1933. Amintindu-[i de anii tinere -
]ii, Endre Wolf povestea la b\ trâ -
ne]e: „Deoa rece eram evreu, exis-
tau anumite posibilit\]i [i anumite
imposibilit\]i. Era imposibil s\ fii
acceptat `n Orchestra Operei sau
s\ ob]ii un post pl\tit de stat. ~n
consecin]\, Ungaria a devenit o
]ar\ exportatoare de muzicieni.
Atunci când studiai muzica, erai
f\cut con[tient de faptul c\ dac\
vrei s\ supravie]uie[ti trebuia s\
p\r\ se[ti ]ara. (…) Pe vremea
aceea nimeni nu studia cu gândul
s\ devin\ un muzician de or-
chestr\“.

{ansa lui Wolf s-a ivit `n 1936,
când Orchestra simfonic\ suedez\
de la Gothenburg s-a re`nnoit cu
zece muzicieni, printre cei care ple-
cau aflându-se [i concertmaestrul
ei, Bronislaw Gimpel, elevul cele-
bru al lui Carl Flesch, c\ruia Otto
Klemperer `i promisese un post si-
milar la Filarmonica din Los An-
geles. Ca `nlocuitor al acestuia,
Jenö Hubay l-a propus pe elevul
s\u de 18 ani, Lorand Fenyves.
Audi]ia lui nu a trecut cu bine, iar
oboistul orchestrei, care media
leg\turile cu Ungaria, i-a cerut s\
se prezinte urgent prietenului s\u
Endre Wolf, care a primit postul
imediat. 

Endre Wolf avea s\ fac\ o ca-
rier\ mai pu]in vizibil\ decât Fe-
nyves, ata[at de lumea cumva peri-
feric\ suedez\ pân\ `n 1954, când
accept\ un post de profesor la Cole-
giul regal din Manchester. Apro-
piat de orchestra Hallé [i Sir John
Barbirolli, f\cea, `ntre altele, o
`nregistrare r\mas\ de referin]\ a
Concertului pentru vioar\ de
Brahms cu Sinfonia of London [i
Anthony Collins. ~n 1964, Wolf s-a
mutat ca profesor la Conservatorul
Regal din Copenhaga. ~n Dane-
marca, `n anii 1946/1947, f\cuse
primele sale ̀ nregistr\ri legendare
pentru firma Tono, concertele de
Ceaikovski [i Bruch, `n primul
rând (restaurate recent `n vol. 1 al
colec]iei publicate de Dana cord/
DACOCD 714-715). Cariera de peda-
gog `n Danemarca, dublat\ apoi de
cursuri la {coala de muzic\ a Ra-
dioului suedez, avea s\-l absoarb\
[i s\-i limiteze activitatea [i, impli-
cit, faima de solist.

Cine are curiozitatea s\-l desco-
pere va fi r\spl\tit cu prisosin]\,
gra]ie colec]iei Danacord, pe un
disc dedicat lui Bach, un altul de
muzic\ de camer\ `mpreun\ cu
pianistul Hans Leygraf (Webern,
Brahms, Beethoven, Mozart), un al
treilea cu Dublul concert de
Brahms [i cu cel pentru vioar\ de
Beethoven, `n compania lui Sergiu
Comissiona `n 1973. Sonatele de
Bach [i Kodaly formeaz\ un al pa-
trulea CD, urmat de unul cu trei
concerte de compozitori suedezi [i,
`n final, un al [aselea, cu o splen-
did\ versiune a Sonatei `n La ma-
jor pentru vioar\ [i pian de César
Frank [i cu o istoric\ interpretare,
din 1944, a Concertului pentru
vioar\ [i orchestr\ de Sibelius, res-
taurat\ de muzicologul Carl-Gun-
nar Åhlén…

Casa Danacord, principa -
la companie de discuri
danez\, ar putea fi un
exemplu [i pentru Româ-
nia. Cu peste 600 de CD-
uri disponibile `n shop-ul
ei online, cu antologii de
`nregistr\ri istorice din
concertele unor mari in-
terpre]i `n vizit\ la
Copenhaga, f\cute de ra-
dioul danez `ntre 1931 [i
1939 (Horowitz, Piati -
gorski, Serkin, Milstein,
Landowska), cu antologii
ale marilor voci
interna]ionale ale operei
pe scenele daneze `n
aceea[i perioad\ (Anni
Konetzni, Adele Kern,
Helge Rosvænge, Benia -
mino Gigli, Georges Thill
etc.), cu serii speciale de
discuri dedicate unor 
pianiste remarcabile,
ast\zi uitate (Johanne
Stockmarr, France Elle-
gaard, Galina Werschen -
ska), sau unor mari figuri
ale muzicii vocale, ca
mezzosoprana Else
Brems, Lauritz Melchior
[i Aksel Schiøtz, Dana-
cord aproape nu mai are
nevoie de vreo recoman-
dare special\. Iar cea mai
recent\ apari]ie din seria
„Marele violonist Endre
Wolf (1913-2011)“, vol. 2,
Endre Wolf in Sweden.
Studio & private recor -
dings 1944-1978, atest\
cu prisosin]\ profesio -
nalismul [i seriozitatea
editorilor danezi.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Filmul Trainspotting, rev\zut re-
cent, mi-a scurmat frisoanele [i fo-
biile omului obi[nuit, crescut [i
tr\it ̀ ntr-o societate ferit\ de exce-
sele [i duritatea celei britanice.
Trebuie s\ m\ consider norocos,
fiindc\ n-am avut parte de greu -
t\]ile unui b\iat de la marginea
societ\]ii, nici n-am suferit depre-
sia lipsei de serviciu, proprii gene-
ra]iei mele de punkeri vestici.
Al]ii au decis pentru mine de mic,
iar [coala m-a ̀ nv\]at c\ a[a se cu-
vine s\ fie mereu. Nu-mi amintesc
s\-mi fi spus cineva, `n perioada
form\rii intelectuale, c\ am de
ales, iar alegerea `mi apar]ine.
Probabil a[a se explic\ de ce pofta
mea de via]\ n-a trecut prea des de
marginea paharului umplut cu
vin, nici de zidul c\r]ilor cu care
mi-am `nconjurat camera – moda-
litate de supravie]uire specific\
epocii socialiste, când a fi izolat `n
pasiunea ta `]i d\dea sentimentul
c\ tr\ie[ti. ~n fond, cum zice perso-
najul-narator din filmul amintit,
de ce anume ai nevoie? R\spunsul
atâtor habarn\uci, aidoma mie, e
c\ doar de muzic\! Oricât de
mult\, niciodat\ nu e destul\.
B\utura, sexul, c\l\toriile, c\r]ile,
politica, discu]iile, mâncarea, ma -
[inile sunt anexe. Unii le numesc
via]\. A le de]ine ar fi Lust for Li-
fe, dar nu dorin]a celebrat\ de 
Iggy Pop! 

Pu]ine sunt personalit\]ile roc-
kului cu o biografie mai contorsio-
nat\ decât a lui Iggy. N\scut `n
s\r\cie [i crescut `n rulote, James
Newell Osterberg personific\ ada-
giul, intens apreciat de occiden-
tali, c\ „e[ti ceea ce vrei s\ fii“. El
a vrut de mic s\ devin\ rock star
[i, la nici 30 de ani, putea s\ con-
state deja c\-[i „`mplinise visul“.
Nu-i singurul, nici cel mai cunos-
cut dintre gigan]ii rockului. Visul
s\u e mai degrab\ un co[mar,

dac\ judeci din punctul de vedere
comun. Iggy a trecut de la succe-
sul relativ consolidat, vrednic s\-i
asigure o existen]\ opulent\, la
traiul de cer[etor pe str\zile
„ora[ului sclipicios“; de la con -
di]ia rockerului adulat de femei [i
b\rba]i, deopotriv\, la cea de pa-
cient al spitalelor de psihiatrie.
Volutele nu sunt rezultatul inevi-
tabil al abuzului de droguri [i-al
exceselor de tot felul, ci manifesta-
rea public\ a demonului interior,
particularitatea spiritelor autenti-
ce, pe care `l b\nuim, bun\oar\,
f\cându-[i de cap `n Rimbaud,
Dostoievski, van Gogh, Oscar Wilde
etc. Muzicienii [tiu bine cu ce se
lupt\ (vede]i „biografia“ lui
Adrian Leverkühn, imaginat\ de
Th. Mann). Rockul are câ]iva „ne-
buni“ de felul \sta; ̀ ns\ are [i foar-
te mul]i impostori care mimeaz\
demen]a, crezând c\ asta le aug-
menteaz\ geniul.

Discografia lui Iggy Pop (in-
complet listat\, ca `n toate cazuri-
le rockerilor imita]i, pirata]i, pla-
gia]i, fura]i [.a.m.d.) num\r\ peste
18 albume de studio [i vreo 9 live.
Importan]a celor live este `n afara
oric\rei discu]ii, dat fiind c\ pres-
ta]iile `n concert ale lui Iggy Pop
sunt acte artistice de sine st\t\toa-
re, cu impact emo]ional definito-
riu pentru ascult\torii „preg\ti]i
s\ primeasc\ mesajul“ (vorba slo-
ganului). {i n-au fost pu]ini, nici
lipsi]i de relief cei care „l-au au-
zit“ o dat\ pe Iggy, iar asta le-a
schimbat via]a. 

La fel ca jazzmenii, Iggy n-a
prea cântat aceea[i pies\ de dou\
ori identic, fie una din catalogul
solo, fie alta din perioada, cu ade -
v\rat marcant\, când sp\rgea ca-
noanele cu grupul The Stooges (`n
contul c\ruia figureaz\ 5 titluri
oficiale). Nu [i-a ales colaborato-
rii, `ns\ i-a chemat al\turi pe ve-
chii prieteni de câte ori n-a g\sit
unii capabili s\ ]in\ pasul. Dornic
s\ tr\iasc\, Iggy n-a f\cut din
via]a sa „oper\ de art\“, precum
`nchipui]ii show-(dar mai ales
ai)business-ului. S\tul de ipocri-
zia politicii, ca [i de-a rockului, 
le-a taxat sarcastic: „Blah Blah
Blah“. Aproape de finalul vie]ii
(cum crede el), Iggy ne mai
arunc\, gentil, o bomb\: Post Pop
Depression (2016, Concord Loma
Vista). 

Despre ce crede]i c\ vorbe[te
acum?

Iggy



~n primele etape ale vie]ii e foarte
greu s\ gestionezi popularitatea [i
efectele ei psihologice, care pot de-
veni `mpov\r\toare, [i la fel de di-
ficil e s\ te delimitezi, ca om `nc\
`n curs de alc\tuire, de perso -
najele fic]ionale pe care le `ntru -
chipezi. ~n actorie, rolurile c\rora
li se d\ via]\ las\ urme inerente
inclusiv `n personalitatea arti[ -
tilor adul]i, dar\mite `n aceea a
unor pu[ti. Din `n[iruirea de mai
sus, Shirley Temple a r\mas co -
pilul-minune al celei de-a [aptea
arte prin num\rul impresionant
de filme, aproape 50 la num\r, re-
alizate `ntre 1932 [i 1949. ~ntr-un
singur an, 1934, actri]a-copil a ap\ -
rut pe genericul a nou\ lungme-
traje, ceea ce `nseamn\ o produc -
]ie la circa o lun\ [i jum\tate! ~ns\
la vârsta maturit\]ii, starul nu a
mai f\cut nici un film. Judy Gar-
land a debutat fulminant, a avut
un succes de invidiat, numai c\ a
sfâr[it la doar 47 de ani, din cauza
unei supradoze. Din istoria mai
recent\ a marelui ecran, Ma -
caulay Culkin a cucerit planeta `n
anii ’90 cu seria Singur acas\, de-
venind una dintre cele mai bine
pl\tite vedete. Numai c\ harul s\u
a p\lit odat\ cu trecerea anilor,
iar tân\rul de azi r\t\ce[te `nc\
printre multe ocupa]ii despre care
crede c\ le-ar putea avea, f\r\ a se
putea hot\r` ce anume i se po -
trive[te.  

Peste ocean a proliferat o indus -
trie a concursurilor de descoperit
talente cât mai tinere, exportat\ [i
pe alte meleaguri, [i unde se fac

bani frumo[i. Oferind satisfac]ie
p\rin]ilor, ferici]i c\ aceia c\rora
le-au dat via]\ au voca]ie, sunt
aprecia]i, premia]i [i le v\d deja
viitorul configurat. Omi]ând, de
multe ori, c\ ajung s\ proiecteze
`n copil propriile vise sau speran]e
ne`mplinite. Cele mai exagerate [i
nu tocmai benefice pentru candi-
date, mi se par sutele de pageant-
uri americane gen „miss pentru
copii“, unde feti]e care abia au `n -
v\]at s\ vorbeasc\, de la doi ani `n
sec]iunea baby contest!, sunt dre -
sate [i transformate artificial `n
„vedete“, cu ]inute vestimentare,
coafuri, machiaje, gesturi stereo -
tipe, complet nepotrivite.

Dincolo de asemenea exa ge -
r\ri, exist\ [i cazuri, pu]ine, când
copii cu calit\]i artistice reale, des -
coperite timpuriu, au izbutit ̀ n lu -
mea artei, fie ea muzical\, plastic\
sau teatral\. Un exemplu româ-
nesc este Medeea Marinescu, care
a debutat la 3 ani `ntr-un film, s-a
f\cut cunoscut\ `n rolul principal
din Maria Mirabela, iar de ani
buni o putem vedea `n produc]ii
teatrale bucure[tene de top. Ma -
rius Manole s-a decis s\ se fac\ ac-
tor `nc\ din clasa a II-a, a jucat `n
filmul lui Nicolae M\rgineanu Un
bulg\re de hum\, iar ceea ce a ur-
mat [tim cu to]ii.  

Nu m-a[ fi gândit neap\rat la
lu crurile acestea acum, `ns\ am
avut ocazia s\pt\mânile trecute s\
urm\resc mai mul]i copii/adoles -
cen]i-actori ̀ n spectacole de teatru
[colar. Teatrul [colar s-a dezvoltat
aproape exploziv `n România [i
asta e foarte bine, pentru c\ re -
sursele sale formatoare sunt uria -
[e, diverse [i e bine c\ sunt uti-
lizate de tot mai mult\ lume, edu-
catori `n colaborare cu arti[ti,
pentru modelarea genera]iilor vii -
toare. Ca scopul s\ fie atins, e
nevoie de respectarea câtorva prin -
cipii de baz\, iar cel fundamental
este s\ se plece de la ne voile celor
cu care se lucreaz\, de la specifi-
cul vârstei lor. Epicentrul teatru-
lui [colar trebuie s\ fie copi lul/
adolescentul-artist, a c\ rui natura -
le]e trebuie stimulat\, care trebu -
ie dezinhibat, `ncurajat s\ se cu -
noasc\ pe sine, cu toate `nsu[irile
care-i creioneaz\ caracterul ̀ n evo -
lu]ie, cu speran]ele [i cu a[ tep t\rile

sale. Scopurile modelatoare sunt
irealizabile dac\ repertoriul ales e
inadecvat ca tematic\ ori scrii -
tur\. Frecvent, se ̀ ntâmpl\ ca pro-
fesorii s\ opteze pentru ceea ce le
place lor, ce ar fi dorit ei s\ joace
`n facultate, ce i-a cucerit din lec-
turile tinere]ii, trecând prea u[or
cu vederea peste nevoile spe cifice
ale celor din trup\. Un alt element
sensibil este atmosfera de la
repeti]ii, stilul de lucru. Un me diu
prea rigid inhib\ tinerii practi-
cieni ai teatrului ca hobby, unul
prea liberal le d\ impresia de facil,
neglijând eviden]a c\ [i `n profe-
siunile de crea]ie exist\ o discipli -
n\ a meseriei. O rela]ie cald\, des -
chis\, bazat\ pe `ncredere `ntre
coordonator [i elev are infinit mai
multe [anse de reu[it\. Stimula-
rea ludicului, a creativit\]ii, a po -
sibilit\]ii de comunicare emo ]io -
nal\ este o alt\ ]int\ ce-ar trebui
vizat\. Iar reu[ita, când vorbim
despre copii-arti[ti, nu se cuanti -
fic\ exclusiv `n premii, trofee sau
diplome, de[i [i acestea conteaz\
ca forme de r\splat\ [i apreciere.
Mai semnificative sunt urmele
psihologice pe care aceast\ activi-
tate le las\ ̀ n componenta afectiv\
a personalit\]ii lor. Un plan de
carier\ prestabilit de p\rin]i e
binevenit atunci când calit\]ile
artistice sunt certe, de[i psihologii
spun c\ e prematur s\ afirmi de-
spre copii la doar câ]iva ani[ori c\
au talent pentru arta scenic\. C\
`ntre 3 [i 6 ani autocenzura nu
func]ioneaz\, ceea ce explic\ ex-
traordinara dezinvoltur\ a unora,
minunatele lor remarci care ne la -
s\ pe noi, „oamenii mari“, mas c\
[i ne `ntreb\m adesea ce li/ni se
`ntâmpl\ `n parcursul de matu -
rizare de-[i pierd perspectiva atât
de personal\ asupra lumii.  

Un cânt\re] din muzica pop au-
tohton\ i-a declarat unui reporter
c\ mama sa a hot\rât ca el s\ fac\
pian de la 4 ani [i l-a orientat c\tre
lumea sunetelor armonioase. El
[i-ar fi dorit s\ se joace cu ma[i nu -
]ele, cu mingea, cu calculatorul.
„Mama a decis pentru mine“, zi -
cea. Totu[i, la `ntrebarea „ce vrei
s\ te faci când vei fi mare?“, `n -
]elept e s\-i l\s\m pe cei c\rora le-o
adres\m s\-[i dea seama de con -
]inutul r\spunsului.
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Shirley Temple, Mickey
Rooney, Judy Garland,
Macaulay Culkin etc. sunt
câteva nume dintr-o `n -
tins\ list\ de copii actori
care au debutat la vârste
fragede [i au f\cut carie -
re uimitoare interpre tând
personaje de gen. Can-
dizi, lipsi]i de trac, adora-
bili prin `nf\]i[are 
[i inocen]\, cei mai mul]i
dintre ei au renun]at la
copil\ria tipic\ pentru
platourile de filmare [i o
profesiune care le-a adus
celebritate [i le-a umplut
conturile. Dar care a venit
[i cu un revers. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Ce vrei s\ te faci
când vei fi mare?
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INTERVIU CU ISTORICUL LITERAR {I CRITICUL MIRCEA ANGHELESCU:

„Am fost [i campion
universitar de spad\, [i
campion al ora[ului Bucure[ti“

Interviu realizat de 
George Neagoe

Stimate domnule profesor,
a]i `mplinit recent o vârst\
frumoas\. E, probabil, [i un
moment de sistematizare a
propriei traiectorii intelec-
tuale. Ce ar `nsemna „pl\ -
cerea“ `ntr-un domeniu ca -
racterizat de rigurozitate do -
cumentar\?

Nu, nu-mi sistematizez via]a retros-
pectiv, cum n-am f\cut asta nici
tr\ind-o. E adev\rat c\ am tr\it-o
exersând ̀ ntr-un domeniu de oareca-
re rigoare, `n ceea ce prive[te docu-
menta]ia, chiar [i deduc]ia care sur-
vine dup\ aceea. Este un joc, dac\ pot
spune a[a, care e fermec\tor `n sine:
istoricul literar poate fi un roman-
cier ratat, ]inut s\ respecte rigorile
documentului. E posibil, dar b\nu-
iesc c\ e foarte greu, nu pentru c\ 
este vorba despre un personaj isto-
ric, un om real, ci pentru c\ este vor-
ba despre un personaj care scrie, [i
ceea ce scrie el, oricum ar fi, este lu-
mea lui. Istoricul literar este obligat
deci s\ se plaseze `n dou\ lumi, s\
g\seasc\ secretul armoniei lor. ~n fi-
ne, cred c\ pl\cerea este a activit\]ii
`n sine, indiferent de rezultat, iar bu-
curia este de a g\si nota proprie, te-
ma personajului, `n jurul c\reia se
a[az\ totul. Asta e rar.

{tiu din surse autorizate (Na-
dia Anghelescu, Mic jurnal cu
amintiri, Polirom, 2014) c\ `n
tinere]e a]i practicat, cu un
cert succes, scrima. Cum a]i
legat aceast\ disciplin\ de per-
sonalitatea dumneavoastr\?

Cel mai mare succes personal a
fost c\ am reu[it s-o impresionez

pe viitoarea mea so]ie, care-mi era
coleg\. Dar nu degeaba: am fost [i
campion universitar de spad\ [i
campion al ora[ului Bucure[ti.
Echipa Universit\]ii participa la
campionatul republican pe echi-
pe, pentru care am f\cut multe de-
plas\ri ̀ n ]ar\, [i cele mai bune re-
zultate aici le-am ob]inut `n com-
peti]ia pe echipe. Asta a fost lec]ia
sportului: eram mai bun ̀ n echip\
decât la individual, ceea ce mi se
pare straniu ast\zi, când constat
c\, de fapt, sunt un singuratic.

Perioada `n care a]i absolvit
studiile superioare era in-
cert\ [i, sub unele aspecte,
chiar agresiv\ (1957-1962).
Cum a]i resim]it presiunea

politic\ `n studen]ie [i apoi
`n primii ani de integrare `n
„câmpul muncii“ (cu o sin-
tagm\ a epocii)?

N-a fost o perioad\ fericit\, din
acest punct de vedere, tot timpul
te temeai de ceva. Fi[ele de cadre
pe care le completai erau f\cute ̀ n
a[a fel ̀ ncât trebuia s\ te „de nun]i“
singur, ce rude cu probleme ai:
fo[ti membri ai partidelor istori-
ce, oameni cu avere, rude `n str\i -
n\tate etc. Erai chemat s\ rectifici
sau s\ r\spunzi la `n tre b\ri, dac\
aveau informa]ii sau doar suspi-
ciuni, a[a ̀ ncât trebuia s\ p\strezi
un profil modest, s\ nu fii remar-
cat. N-am fost membru UTC pân\
`n ultimul an, al cincilea, când am

aflat c\ asta era un handicap pen-
tru repartiz\rile pe post de la
sfâr[itul studiilor. ~n principiu, `n
ultimul an nu se mai f\ceau
membri UTC sau de partid tocmai
din acest motiv, dar mi s-a f\cut o
favoare pentru c\ eram sportiv
cunoscut [i aveam [i o fotografie
mare la un avizier din holul Fa-
cult\]ii. Mi-a mai ajutat declara]ia
unui coleg turc (eram to]i studen]i
la sec]ia de limbi orientale) c\
sunt un coleg bun [i un b\iat poli-
ticos. Toat\ sala a râs [i am trecut:
cred c\ p\ream destul de inofen-
siv, ca s\ nu zic mai simplu.

A]i renun]at prematur la ac-
tivitatea didactic\ (dup\ ce
a]i predat la o [coal\ din 

Ur ziceni) [i v-a]i retras `n
cer cetarea filologic\, deve -
nind paleograf la Biblioteca
Central\ de Stat (ast\zi Bi -
blioteca Na]ional\ a Româ -
niei). Cum alerga specialis-
tul `n curs de formare dup\
informa]ia necesar\ pentru
stu dii le sale? Cum se putea
strecura printre atâtea [e -
din]e [i restric]ii?

Cred c\ nu alergam dup\ infor-
ma]ie, informa]ia alerga dup\ mi-
ne. Lucram la sec]ia de manuscri-
se, unde se g\seau adunate toate
depozitele vechilor muzee sau co-
lec]ii particulare, Br\tianu, Ko -
g\l niceanu, Saint-Georges, A[e -
z\mintele B\lcescu [.a. Erau sute
de dosare cu acte private, manu -
scrise, foi volante, t\ieturi din zia-
re [.a.m.d. Eu trebuia s\ le fi[ez, s\
le descriu con]inutul, deci s\ le ci-
tesc [i s\ le rezum. A fost o pe-
rioad\ fascinant\ ̀ n care am deve-
nit treptat un practicant, ca s\ nu
zic un profesionist, iar recu no[ -
tin]a mea se `ndreapt\ [i acum
c\tre memoria colegei mele mai
`n vârst\, care era [efa sec]iei de
manuscrise de la Biblioteca Cen-
tral\, actuala Bibliotec\ Na]io-
nal\, [i care m-a `nv\]at o bun\
parte din ceea ce [tiu: Viorica Se -
c\rescu. Cealalt\ parte am `nv\ -
]at-o singur. Aici, `n dosarele r\ -
mase de la Junimea, am g\sit o
strof\ inedit\ a lui Eminescu pe
care am publicat-o `n „Gazeta lite-
rar\“ (a mai fost apoi descoperit\
de vreo dou\ ori), coresponden]\
inedit\ de la Alecsandri, texte de
la Duiliu Zamfirescu, Iacob Negru -
zzi, Delavrancea [.a. E o perioad\
care m-a marcat [i din care am de-
prins o anumit\ perspectiv\ asu-
pra istoriei literare: ai o alt\ viziu-
ne asupra litera]ilor [i a literaturii

Mircea Anghelescu este profesor emerit 
al Facult\]ii de Litere (Universitatea din
Bucure[ti), unde sus]ine cursuri la
masterat [i la [coala doctoral\. A fost
director cu delega]ie al Institutului de
Istorie [i Teorie Literar\ „G. C\linescu“ –
Academia Român\ (1991-1994). A de]inut
func]ia de vice pre[edinte al Funda]iei

Culturale Române (1994-2003). A condus
Catedra de Istoria literaturii române a
Facult\]ii de Litere – UB (2000-2007). 
S-a distins prin cercet\ri complexe despre
literatura român\ din secolul al XIX-lea:
preromantism, (post)pa[optism, exilul
scriitorilor implica]i `n Revolu]ia de la
1848. Este adeptul unei perspective

integratoare asupra istoriei literare, 
fapt certificat de introducerea `n 
spa]iul românesc a conceptului de
„mistific]iune“. La Editura Cartea
Româneasc\ a publicat volumele Poarta
neagr\. Scriitorii [i `nchisoarea (2013) [i
Lâna de aur. C\l\torii [i c\l\toriile `n
literatura român\ (2015). 

Mihai Moraru, 
Mircea Anghelescu, 
Ion Bogdan Lefter, 

Eugen Negrici, Nadia
Anghelescu, Paul Cornea,

`n preajma anivers\rii a
75 de ani
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atunci când te-ai obi[nuit s-o vezi
din „dosare“, din  pres\, din rela -
]iile personale.

De[i, `nainte de 1989, nu v-a]i
aflat „la un click distan]\“ 
de bibliotec\, a]i `ntâlnit 
oameni de consisten]\ incon-
fundabil\. Exist\ figuri lite -
rare pitore[ti, fascinante, 
devotate profesiei lor, dar
nea similate `nc\. Cum ar
ar\ta portretele succinte pen -
tru Vintil\ Iv\nceanu, Dinu
Pillat [i Zoe Dumitrescu-
Bu[u lenga?

Am predat mult\ vreme memoria-
listica, poate de aceea n-am `ncer-
cat niciodat\ s\ o practic. Vintil\
(Bur[i) Iv\nceanu, cu care am fost
coleg din clasa I, de la „Sf. Iosif“,
era realmente o personalitate his-
trionic\, un geniu al „jocului“ pe
care-l asuma total. Regret c\ nu 
s-a g\sit nimeni care s\ intre `n
opera lui [i s\ `n]eleag\ rela]ia
personalit\]ii lui cu literatura [i
cum se continu\ ea, din perioada
româneasc\, ̀ n textele lui nem]e[ti,
poezie [i teatru, cum [i de ce. Dar
`]i pot oferi o fotografie din perioa-
da când eram elevi la Liceul „Ca-
ragiale“, o tu[\ de la un meci de
rugbi unde figura lui Bur[i este
caracteristic\. Dinu Pillat era un
coleg fermec\tor, un domn `n chip
firesc, cu o distinc]ie modest\, da -
c\ pot zice a[a, cu o uria[\ capaci-
tate de a-l `n]elege pe interlocutor,
un mare cunosc\tor de literatur\
[i un om foarte delicat: cred c\ a
suferit enorm când a fost ̀ nde p\rtat
din Institut `ntr-una dintre ac]iu-
nile de „purificare“, chiar `n anul
`n care a murit, dac\ nu m\ `n[el. 

Doamna Bu[ulenga ne-a fost
profesoar\ `n anul al doilea de Fa-
cultate; era foarte iubit\ [i ne-a im-
presionat prin maniera indepen-
dent\, personal\, de a `n]elege lite-
ratura universal\ [i de a o preda,
diferit\ de a altor profesori, dar
continuând-o pe aceea a genera]iei
anterioare, a profesorului Vianu
(al c\rui discipol se considera) sau

Edgar Papu. Am lucrat la Institut
`n perioada `n care dânsa era di-
rector [i, ca secretar [tiin]ific, am
putut participa direct la organiza-
rea [i desf\[urarea unor diverse
manifest\ri cu caracter oarecum
inovator care distonau cu cenu -
[iul epocii, o sesiune consacrat\
literaturii lui Mircea Eliade sau
alta consacrat\ operei de emines-
colog a lui D. Mur\ra[u [i nu nu-
mai. ~ncerca s\ sprijine „gene ra -
]ia tân\r\“ prin toate mijloacele [i
gra]ie sprijinului s\u am putut
ajunge unii dintre noi cu scurte
burse de studiu `n str\in\tate, re-
gretatul clasicist Ghighi Ceau[es-
cu `n Germania, Nae Mecu [i cu
mine `n Statele Unite [i al]ii. De
fapt, a condus cu un remarcabil
sim] al echilibrului tranzi]ia Insti-
tutului de la epoca [i nostalgia
C\linescu spre modernitate, ceea
ce i-a dat stabilitate.

Exist\, `n studiile pe care 
le-a]i redactat, bucuria deta -
liului biografic semnificativ.
Personajele exemplare par la
`ndemâna tuturor, de[i Ar -
ghezi, Ion Barbu, Hortensia
Papadat-Bengescu [i Camil
Petrescu ne atrag aten]ia c\
le-am r\mas datori. Avem, `n
România, o cultur\ a bio gra -
fiilor intelectuale? 

Exist\, ̀ n ultimii zece-cincispreze-
ce ani, `n lume un curent, nu foar-
te dezvoltat, care `ncearc\ s\ valo-
rifice biografismul ca punct de
plecare pentru o mai larg\ `n]ele-
gere a specificului literar, perso-
nalitatea autorului ca structur\
cultural\ de la care eman\ for]a [i
caracteristica literaturii sale. Per-
soana care scrie poate `ncerca s\
invoce [i s\-[i „compun\“ mai
mult decât o personalitate, de o
„postur\“ zice criticul elve]ian Jé-
rôme Meizoz, [i deci autorii
c\r]ilor sale s\ fie mai „mul]i“ de-
cât unul singur, cum suntem de
obicei. De aceea e posibil\ [i dedu-
blarea sau triplarea autorilor, ca ̀ n
cazul lui Roman Kacew/Romain
Gary/Ajar, ca s\ nu mai vorbesc
de Pessoa. Din aceast\ perspectiv\,
fiecare dintre personalit\]ile care
scrie un text are o „biografie“ dife-
rit\ (par]ial diferit\) de a celorlal]i
„gemeni“. Nu latura medical\ ne
intereseaz\ aici, ci posibilitatea de
a privi [i analiza c\r]ile sale, texte-
le respective, dintr-o perspectiv\
mai pu]in complicat\ de contra-
dic]ii etc. Acest tip de biografism
poate fi, de fapt, v\zut ca un artifi-
ciu de structurare a elementelor
unei analize foarte aplicate, la ni-
velul textului [i al explica]iilor is-
torice, psihologice [.a.

Deci: nu, `n România, dup\ un
moment de relansare a biografis-
mului de tip clasic, ilustrat de

C\linescu (biografia lui C\linescu
`nsu[i, de I. B\lu, biografia lui Ca-
ragiale, de regretatul Marin Bucur
[.a.), genul s-a `ntors `ntr-o albie
mai facil\, ca `n colec]ia „Oameni
de seam\“ de pe vremuri. {i m\
gândesc ce material pentru o ase-
menea carte ofer\ opera, dar [i
via]a lui Odobescu, de pild\...
Cred c\ ea ar ridica `nc\ locul lui
Odobescu `n literatura secolului
al XIX-lea [i ar g\si `n ea elemente
ale viitorului, nu doar ale literatu-
rii lui Calistrat Hoga[...

Revin la `ntrebarea prece-
dent\, rugându-v\ s\ ne
`mp\rt\[i]i cum i-a]i g\sit
atâtea valen]e lui Constantin
Radovici din Gole[ti, cunos-
cut drept Dinicu Golescu? Nu
neap\rat c\ ar fi un autor
f\r\ relevan]\, dar pare c\ a
stat ascuns. El este, `n ceea
ce m\ prive[te, personajul
catalitic din câteva c\r]i ale
dumneavoastr\: Textul [i rea -
litatea (1988), C\ma[a lui Nes-
sus. Eseuri despre exil (2000),
Echilibrul `ntre antiteze –
Heliade. O biografie (2002),
Mistific]iuni (2008) [i Lâna
de aur (Cartea Româneasc\,
2015).

Ca [i al]i autori revaloriza]i de
posteritate, Dinicu Golescu este
un personaj secret: nu doar in-
ten]iile lui sau desenul ascuns (nu
neap\rat cu inten]ie) al unei com-
pozi]ii, dar chiar elementul faptic,
simplele lui activit\]i [i efectele
lor n-au fost corect cunoscute pen-
tru c\ nimeni n-a `ncercat s\ veri-
fice aceste fapte [i date cu creionul
`n mân\, pe hart\ sau pe hârtie.
Nu numai c\ „`nsemn\rile“ lui nu
sunt un „jurnal“ al „trezirii“ lui,
dar nici „jurnalul“ nu este un jur-
nal, o succesiune de note f\cute
asupra faptului, cum se spune. Es-
te un mozaic, o selec]ie din aceste
observa]ii a[ezate `n forma desco-
peririi treptate: un bildungsro-
man al form\rii unui om modern
dintr-un troglodit. Este un roman
filosofic, proiectul unei ]\ri mai
bune f\cut pe `n ]elesul unor tro-
glodi]i care nu erau a[a din per-
versitate, ci din ignoran]\. Am dat
argumente documentare `n diver-
se locuri, dar mai ales `n Lâna 
de aur. Ce-are a face? Nimeni 

nu cite[te, toat\ lumea [tie. 
Nu ̀ nseamn\ c\ istoria literar\

este sau are o parte anume a ei 
care este suspiciune [i detectivis-
tic\ pur\, ci c\ `ndelungata frec-
ventare a textelor `]i d\, la un mo-
ment dat, un al [aselea sim], care
te trage de mânec\: aici ceva sun\
fals, `]i zice el, [i tu cau]i câ]iva
ani ce ar putea fi [i, dac\ vrei,
pân\ la urm\ g\se[ti. De aceea nu
pot s\ am respect pentru istoria li-
teraturii scris\ cu câteva volume
de opere ale autorului sau marilor
autori pe mas\, f\r\ s-o fi pus, `n
decursul timpului, `n oglind\ cu
epoca, cu al]i autori, cu ei `n[i[i.

A]i „slujit“ pentru dou\ dece -
nii Institutul de Istorie [i
Teorie Literar\ „G. C\lines-
cu“ al Academiei Române.
Probabil c\ termenul e de -
suet, `ns\ filologia r\mâne
definit\ de spiritul c\lug\ -
rilor benedictini. Ce crede]i
c\ s-ar cuveni s\ recupereze
viitorul „slujba[“?

Am fost cercet\tor la Institut mai
mult de dou\ decenii [i cred c\ ce
ar trebui s\ recupereze azi „sluj-
ba[ul“ Institutului ar fi interesul.
Interesul naiv pentru domeniu [i
pentru tema pe care [i-a ales-o sau
a acceptat-o (este aproape acela[i
lucru). Interesul pentru ceea ce
faci [i pentru domeniu `n general
`]i dicteaz\ ce trebuie s\ faci. Tu
`nsu]i joci un rol minor `n aceast\
ecua]ie [i o sim]i când vezi c\, `n
mijlocul lucrului la o monografie
despre Heliade R\dulescu, te `n -
trerupi [i stai o s\pt\mân\ pe tex-
tele lui Greimas, din Du sens. Sau
s\ cite[ti filosofie, ca s\ sim]i ma-
terialitatea termenilor pe care e[ti
adus s\-i `ntrebuin]ezi. E adev\ -
rat, mereu am `ncercat s\ aduc
spre lecturi propedeutice de filo-
sofie câte un student preferat, dar
n-am reu[it. {tiu ̀ ns\ c\ al]i colegi
de-ai mei au reu[it.

A]i sus]inut, `n anii 1980, o
rubric\ de cronica edi]iilor
`n revista „Transilvania“ (Si -
biu). A]i reluat aceast\ pre-
ocupare la `nceputul anilor
1990 `n „Luceaf\rul“. Ce ros-
turi au edi]iile `n cultur\, 
[tiind c\ v-a]i ocupat de ase -
menea `ntreprinderi laborioase,

pentru I. Heliade-R\ dulescu
sau N. Filimon? 

E relativ simplu dac\ te ui]i ̀ n jur.
Sunt, dup\ p\rerea mea, dou\ per-
spective: cea na]ional\ spune c\ o
cultur\ se ridic\ [i se instituie
prin edi]iile textelor fundamenta-
le. Cea individual\ spune c\ o
bun\ edi]ie a unei opere (sau, mai
rar, a unei teme) este o monogra-
fie virtual\, care trebuie doar s\
fie scris\.

Ce posibilit\]i `ntrevede]i `n
cercetarea de istorie litera -
r\? M\ gândesc aici, `nainte
de toate, la dou\ subiecte pe
care le-a]i abordat: exilul [i
`nchisoarea.

Dac\-mi este permis s\ r\spund la
o `ntrebare atât de total\, a[
r\spunde c\ posibilit\]ile sunt ne-
limitate, pentru c\, scriind despre
literatur\, scrii despre oamenii
care se reflect\ `n texte [i, `n pri-
mul rând, scrii despre tine. Din fe-
ricire, nu cunoa[te toat\ lumea al-
fabetul. Chiar dac\ n-ar fi o parte
important\ a istoriei umanit\]ii,
istoria literaturii este o ocupa]ie
delectabil\, care d\ mari satis -
fac]ii. ~n orice caz, dac\ mi s-ar da
o a doua [ans\, a[ face tot asta.

Are sens s\ c\l\tore[ti, chiar
[i imaginar, dac\ norii de
deasupra frun]ii nu schimb\
starea de spirit?

Nu [tiu, mie, `n general, meteoro-
logia `mi schimb\ dispozi]ia, iar
geografia [i mai [i. E adev\rat c\,
dup\ ce am `nceput s\ c\l\toresc,
mi-am dat seama c\ a c\l\tori `n
realitate [i a c\l\tori `n realitatea
c\r]ilor `nseamn\ oarecum acela[i
lucru. Dar numai dup\. Deci, da, are
sens. E chiar foarte important s\
c\l\tore[ti, s\ te a[ezi ̀ n alte peisa-
je, s\ te compari cu alte geografii.

» „Vintil\ (Bur[i) Iv\nceanu, cu care am fost coleg
din clasa I, de la „Sf. Iosif“, era realmente o per-
sonalitate histrionic\, un geniu al «jocului» pe
care-l asuma total. Regret c\ nu s-a g\sit nimeni
care s\ intre `n opera lui [i s\ `n]eleag\ rela]ia
personalit\]ii sale cu literatura [i cum se continu\
ea, din perioada româneasc\, `n textele lui
nem]e[ti, poezie [i teatru, cum [i de ce.“

~n adolescen]\, la rugby: 
Vintil\ Iv\nceanu – primul din stânga,
Mircea Anghelescu – al treilea 
din stânga
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O espedi]ie
moldoveneasc\
`n Africa

Codru] Constantinescu

Cei doi boieri români, pasiona]i de
vân\toare, cu mari propriet\]i `n
zona Bac\ului, au organizat o
ambi]ioas\ partid\ de vân\toare,
extins\ timp de cinci luni, `n Cor-
nul Africii, pentru a exersa `n voie
`mpu[carea de lei, hipopotami [i
zebre. Organizarea espedi]iei a fost
judicioas\, cei doi c\l\torind la
Londra pentru a ob]ine aprobarea
autorit\]ilor imperiale britanice,
având `n vedere c\ acea parte din
Somalia fusese anexat\ recent de
Imperiul Britanic (cealalt\ reve-
nindu-i nemul]umitei Italii, ajuns\
destul de târziu la masa succeso-
ral\ african\). La Londra, cei doi
au f\cut [i cump\r\turi adecvate,
f\r\ s\ se zgârceasc\, achizi]io-
nând atât armament, muni]ie, cât
[i provizii, corturi, p\turi etc., care
au fost ̀ nc\rcate ̀ n l\zi [i expediate
c\tre portul Aden, controlat de ase-
menea de britanici, din Yemen. Cei
doi au luat vaporul care asigura
leg\tura `ntre Trieste (la acel mo-
ment, port austro-ungar la Marea
Adriatic\) [i India, debarcând `n
Aden, unde au fost `ntâmpina]i de
comandantul administra]iei engle-
ze. Din Aden, britanicii i-au `mbar-
cat pe o vedet\ rapid\ care asigura
siguran]a coastelor somaleze (par -
c\ avem un deja-vu) [i a importan-
tei strâmtori Bab el Mandeb – poar-
ta c\tre India –, debarcându-i `n
pr\fuitul port somalez Berbera, de
unde cei doi aventurieri români 
[i-au `nceput expedi]ia.

Pentru aceast\ lung\ vân\toare
aveau nevoie de armament. De care
nu au dus deloc lips\: 40 de carabi-
ne Snider pentru escorta pl\tit\,
iar pentru cei doi vân\tori dou\ ca-
rabine de mare calibru Mauser [i
Holland, având gloan]e cu pene-
tra]ie mare, dou\ arme mai mici,
dou\ pu[ti cu trei ]evi [i revolvere.
Totu[i, nu au transportat [i tunuri.
R\mâne de mirare cum de, având
atâta armament, cei doi boieri nu
au stabilit prima colonie româneasc\

`n Africa, `ns\ moda timpului i-a
atins [i pe ei. Având senza]ia c\ erau
printre primii europeni care au tra-
versat regiunea, s-au jucat de-a ex-
ploratorii civilizatori, oferind unor
toponime numele unor persona-
lit\]i române[ti ale vremii (grota
Maria, vadul Ghika, fluviul Ferdi-
nand, mun]ii Carol [i Elisabeta,
cul mea Lahovari). ~ntregul bagaj a
fost transportat de c\tre 70 de c\mi-
le, patru cai, doi catâri, precum [i
dou\ c\mile antrenate de Armata
Britanic\ ̀ n India, iar pentru a deser -
vi caravana, cei doi boieri români
au angajat o mic\ armat\, [apte-
zeci de b\[tina[i somalezi din di-
verse triburi. Nu au avut probleme
semnificative cu marile rivalit\]i
intertribale, care aveau s\ domine
societatea somalez\ `ntregul secol
trecut [i care, se pare, sunt nerezol-
vate pân\ `n momentul de fa]\. 

Relatarea lui Dimitrie Ghika-
Com\ne[ti nu va fi deloc pe gustul
ap\r\torilor drepturilor animale-
lor sau ai biodiversit\]ii de ast\zi,
ba mai mult, i-ar putea de-a dreptul
oripila. ~ns\ perspectiva de la sfâr -
[itul secolului al XIX-lea era com-
plet diferit\ fa]\ de cea de acum. S\
nu uit\m c\ omul alb era ne cru -
]\tor, atât la vân\toare, cât [i
atunci când venea vorba de a de-
clan[a sinuciga[e r\zboaie mon-
diale. Bilan]ul vân\toresc al celor
doi boieri moldoveni este impresio-
nant (dar dac\ `l `mp\r]im la cinci
luni, perspectiva se mai schimb\
oarecum): 16 gazele, 3 m\gari s\lba-
tici, 24 de gazele Walleri, 55 de gaze-
le Soemmeringii, 25 de oryx beisa, 
8 dofari, 1 leu [i 3 leoaice, 5 elefan]i,
2 pantere, 4 crocodili, 7 rinoceri, 
5 hiene p\tate [i 2 hiene striate, 15
zebre, 4 antilope [i o giraf\... Multe
dintre aceste trofee au fost donate
Muzeului Antipa din Bucure[ti, al-
tele `mpodobind conacul boieresc
al familiei din Com\ne[ti. Pentru a
realiza cât de greu era s\ vânezi
animalele s\lbatice africane, rele-
vant este episodul pândirii gazele-
lor. Pentru a ajunge `n apropierea

lor, vân\torii trebuiau s\ se pitule-
ze, s\ se târasc\ pentru a ajunge la
o distan]\ de 120-150 de metri, de un-
de se putea trage cu succes. ~n tim-
pul acestei urm\riri, obosi]i, deshi-
drata]i, a[teptau ca servitorii soma-
lezi s\ le aduc\ o caraf\ cu ap\
amestecat\ cu zeam\ de l\mâie, cu
ceai sau cafea pentru revigorarea
tonusului. De altfel, la fiecare
vân\toare au fost `nso]i]i de auxi-
liari somalezi care le c\rau pu[tile,
prea grele, selectându-le `n func]ie
de vânat, cam ca la golful profesio-
nist. Abia dup\ ce autorul a
`mpu[cat patru zebre dintr-o turm\
numeroas\, i s-a f\cut mil\ [i a ̀ nce-
tat s\ le mai uci d\, motivând c\-i
aduceau aminte de cai!

Espedi]ia celor doi boieri moldo-
veni este interesant\ [i pentru c\ a
avut loc ̀ ntr-o regiune disputat\ in-
tens de Abisinia [i, mai apoi, de
Etio pia [i somalezi. De altfel, au
ajuns la un fel de punct de frontier\
al Abisiniei, care se afla `n r\zboi
cu Italia, p\zit de 16 solda]i, prote-
ja]i de o `nt\ritur\ de nuiele. {i ca-
re ini]ial au fugit când au v\zut im-
presionanta caravan\ a celor doi
boieri. Ofi]erul care `i comanda a
`ncercat s\-i fac\ s\ mai r\mân\,
d\duse de [tire comandantului s\u,
care alergase `ntr-un suflet cu câte-
va sute de solda]i, `ns\ fusese prea
târziu, caravana boierilor moldo-
veni, precaut\, plecase. Zona era
foarte slab locuit\ `n anii 1890-1900,
s\rac\, semi-de[ertic\, iar din rela-
tarea lui Ghika-Com\ne[ti se poate
decela faptul c\ cele dou\ tabere
`nc\ de atunci se aflau `n conflict.
{i britanicii au avut un rol, Ogaden
fiind doar una dintre bombele cu
explozie `ntârziat\ plasate de en-
glezi, pentru c\ zona, chiar dac\
era populat\ de somalezi, a fost ce-
dat\ Imperiului Abisiniei ̀ n schim-
bul cooper\rii sale cu frontierele
nesigure [i mai degrab\ stabilite pe
hârtie. Somalia a devenit indepen-
dent\ abia `n 1960, când cele dou\
colonii, italian\ [i englez\, s-au unit.
~n loc s\ ofere alte perspective de

dezvoltare, independen]a a sporit
haosul [i instabilitatea, ca `n multe
alte cazuri din lumea postcolo-
nial\. Dup\ o lovitur\ de stat mili-
tar\, `n Somalia a fost proclamat\
Republica Democratic\, care a de-
venit un satelit sovietic, primind
bani, armament [i consiliere atât
de la URSS, cât [i de la Egipt. ~n -
dep\rtarea negusului Haile Selas-
sie I (1916–1974) [i preluarea puterii
de c\tre Mengistu [i un partid de
orientare comunist\ (DERG) au
atras aten]ia Moscovei, fericit\ s\
dezvolte afro-comunismul. ~n apri-
lie 1977, misiunea militar\ ameri-
can\ din Etiopia a fost `nchis\.
Ceea ce nu au prev\zut sovieticii,
f\r\ urm\ de experien]\ `n compli-
catele afaceri africane, a fost c\ vor
fi nevoi]i s\ aleag\ `ntre cei doi
alia]i de dat\ recent\. Pentru c\ `n
iulie 1977, `ntreaga armat\ soma-
lez\ (70.000 de militari, 40 de avioa-
ne de lupt\, 250 de tancuri, 350 de
blindate [i 600 de tunuri), preg\tit\,
instruit\ [i având armament sovie-
tic sau estic, a invadat regiunea de
grani]\ Ogaden, cea traversat\ de
Dimitrie [i Nicolae Ghika-Com\ -
ne[ti cu aproape opt decenii `n ur -
m\. Profitând de dezorganizarea
militar\ etiopian\, somalezii au
avansat rapid [i au ocupat, `n câte-
va luni, `ntreaga zon\ disputat\.
Dup\ ce sovieticii au ̀ ncercat s\ fie
mediatori `ntre cele dou\ afro-co-
munisme, e[uând, au fost sili]i s\

schimbe macazul, abandonându-i
pe somalezi, adoptându-i pe etio-
pieni. ~n urma acestei solu]ii, `n -
treaga interna]ional\ comunist\
dominat\ de sovietici a venit ̀ n aju-
torul Etiopiei, unde au ajuns 15.000
de combatan]i de elit\ cubanezi, ar-
mament, expertiz\ tehnic\ din Ye-
menul comunist, Coreea de Nord [i
RDG. ~ns\ lipsa unui sprijin consis-
tent american a dus, pân\ la urm\,
la o contraofensiv\ etiopiano-cuba-
nez\ `ncununat\ de succes, care i-a
for]at pe somalezi s\ se retrag\ cu
totul din regiunea Ogaden. Pierde-
rile militare mari, `ntr-o ]ar\, prac-
tic, f\r\ resurse – [i atunci ca [i
acum printre cele mai s\race din
lume –, au [ubrezit regimul dictato-
rial al lui Barre. Care m\car a reu -
[it s\ men]in\, pân\ `n 1991, o mi-
nim\ coeziune teritorial\ a Soma-
liei, `n ciuda faptului c\, evident,
nu s-a pus problema democra]iei
sau drepturilor omului. Chiar dac\
Dimitrie Ghika-Com\ ne[ti recu-
noa[te c\ scrisul nu era punctul
s\u forte, el fiind mai degrab\ ex-
pert `n arme [i vânat, reeditarea
aventurii celor doi români `n Cor-
nul Africii reprezint\ un valoros gest
de recuperare, demonstrând c\ [i
românii au avut sim]ul aventurii,
al observa]iei [i curaj.

O espedi]ie român\ `n Africa, Dimitrie
Ghika-Com\ ne[ti, prefa]\ de Mircea
Anghelescu, colec]ia „Biblioteca
Memoria“, Editura Polirom, 2016

Nu m\ dau `n vânt dup\ vân\toare, `ns\ aventura lui Dimitrie Ghika-Com\ne[ti 
[i a fiului s\u, Nicolae, `n Somalia merit\ studiat\ cu aten]ie pentru c\ este vorba
despre una dintre primele explor\ri române[ti ale Africii profunde, `n anul 1895. 
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Laurea]ii Galei Premiilor
„Observator cultural“ 2016
Mircea C\rt\rescu [i
Daniel Vighi au fost de-
semna]i cei mai buni
prozatori ai anului prece-
dent la Gala Premiilor
„Observator cultural“,
desf\[urat\ pe 28 martie,
la Teatrul Odeon. De
asemenea, Octavian So-
viany a fost ales cel mai
bun prozator de c\tre
liceenii bucure[teni.

Peste 300 de scriitori, oameni de cul-
tur\ [i cititori de toate vârstele,
printre care [i ministrul Culturii,
Vlad Alexandrescu, au venit pe 28
martie la Teatrul Odeon pentru a
afla care sunt laurea]ii Premiilor
„Observator cultural“. Membrii ju-
riului au avut o misiune dificil\ [i,
`n final, au acordat opt distinc]ii la
[ase categorii, precum [i Premiul
„Gheorghe Cr\ciun“ pentru Opera

Omnia. Cea de-a zecea edi]ie a mar-
cat o noutate absolut\ – premiul
„Observator Lyceum“, atribuit de
un juriu alc\tuit din 21 de elevi de la
[apte licee de elit\ din Bucure[ti.
Evenimentul, moderat de actorul
Sever Andrei, a fost punctat de
band-ul Mike Godoroja & Blue Spi-
rit, ̀ ntr-o ambian]\ semnat\ de sce-
nografa Flavia Barabas. Trofeele
oferite laurea]ilor, simbol al Galei
timp de 10 ani, au fost create de Ele-
na Dumitrescu, sculptor.  

Gala Premiilor „Observator cul-
tural“ a adus, la categoria Debut,
dou\ premii: Cristian Fula[ a fost
premiat pentru romanul Fâ[ii de
ru[ine, Editura Gestalt Books, iar
Ionelia Cristea, pentru volumul de
poezie Noaptea de gard\, ap\rut la
Editura Cartea Româneasc\.

Juriul a acordat premiul pentru
Proz\ ex-aequo lui Mircea C\rt\res-
cu, pentru romanul Solenoid (Edi-
tura Humanitas), [i lui Daniel
Vighi, pentru romanul Trilogia

Corso (Editura Cartea Româneas -
c\), `n timp ce cartea anului la Poe-
zie a fost aleas\ Cerul senin de {te-
fan Manasia (Editura Charmides). 

De asemenea, la categoria proz\,
21 de elevi de la [apte licee de elit\
din Bucure[ti, propu[i de profesoa-
rele lor de limba [i literatura ro-
mân\, au acordat premiul „Obser-
vator Lyceum“ lui Octavian Soviany,
pentru volumul Moartea lui Sieg-
fried, Editura Cartea Româneasc\.
Au participat elevi de la Colegiul
Na]ional „Iulia Hasdeu“, Colegiul
Na]ional „George Co[buc“, Colegiul
Na]ional „Gheorghe La z\r“, Colegiul
Na]ional „Gheorghe {incai“, Cole-
giul Na]ional „Sfântul Sava“, Cole-
giul Na]ional „Tudor Vianu“, Cole-
giul Na]ional „Mihai Viteazul“. 

La Critic\ literar\/Istorie litera -
r\/Teorie literar\, profesorul Mir-
cea Martin a fost recompensat pen-
tru volumul Radicalitate [i nuan]\
(Editura Tracus Arte).

Gabriel Andreescu a primit

Premiul „Observator cultural“ la
categoria Eseistic\/Publicistic\,
pentru volumul Existen]a prin cul-
tur\. Represiune, colabora]ionism
[i rezisten]a intelectual\ sub regi-
mul comunist (Polirom).

Cea mai bun\ carte de Memoria-
listic\ a anului 2015 a fost Mâini 
cumin]i. Copilul meu autist (Poli-
rom), semnat\ de Ana Dragu, o po-
veste emo]ionant\ despre fiul scrii-
toarei, diagnosticat cu autism de la
vârsta de doi ani. 

Premiul „Gheorghe Cr\ciun“
pentru Opera Omnia a fost decer-
nat poetei Angela Marinescu, `n
2015, Editura Charmides publicân-
du-i, sub titlul Opere complete,
dou\ volume care cuprind toate
poeziile sale [i un al treilea volum,

ce con]ine proz\, eseistic\ [i pagini
de jurnal. 

Traduc\torul Dinu Fl\mând a
fost omagiat ̀ n cadrul Galei „Obser-
vator cultural“ 2016. Ca `n fiecare
an, trofeul oferit traduc\torului a
fost creat de ceramista Elena Lot
Vlad.

Fiecare scriitor premiat a primit
un premiu ̀ n valoare de 2.000 de lei,
`n timp ce valoarea premiului
„Gheor ghe Cr\ciun“ pentru Opera
Omnia a fost de 6.000 de lei. Din ju-
riul celei de-a X-a edi]ii au f\cut par-
te: Carmen Mu[at (pre[edinta ju-
riului), Bianca Bur]a-Cernat, Adina
Dini]oiu, Cezar Gheorghe, Adri an
L\c\tu[, Iulia Popovici [i Claudiu
Turcu[.

Miercuri, 6 aprilie, `ncepând cu
ora 18.00, la Libr\ria Book Corner
din Cluj (Bd. Eroilor nr. 15), Ion
Pop se va `ntâlni cu cititorii [i va
citi din volumul de poezie Casa
sc\ rilor (Cartea Româ neasc\, 2015,
[i ̀ n format digital) [i din antologia
Poeme. 1966-2011 ({coala Ardelea -
n\, 2015).

Invita]i, al\turi de autor, vor fi:
{tefan Baghiu [i Alex Goldi[.

Casa sc\rilor este a unspreze-
cea carte de poezie a lui Ion Pop, de
la debutul din 1966, cu Propuneri
pentru o fântân\, urmat de Biata
mea cumin]enie (1969), Gramatic\

târzie (1977), Soarele [i uitarea,
antologia Descoperirea ochiului
(2001), pân\ la Elegii `n ofensiv\
(2003), Litere [i albine (2010) [i ~n
fa]a m\rii (2011). 

Structurat `n trei cicluri, volu-
mul face ecou deopotriv\ unor „oca -
zii, momente, `ntâmpl\ri“ ale bio-
grafiei angajate `n „via]a imedia -
t\“, confrunt\ – `n ciclul Degetul
lui Bach – orgoliile [i cruzimile Ar-
tei cu faptul de via]\ simplu [i co-
mun omenesc, ori angajeaz\ reflec -
]ii mai ample asupra unor momen-
te de istorie recent\, de actualitate
a rela]iei dintre poezie [i via]\, din-
tre o lume pe cale de a-[i pierde
arm\tura  simbolic\ [i pur [i sim-
plu uman\, sub  asediul derizoriu-
lui [i al iresponsabilit\]ii etice.   

Puternicele accente elegiace ale
acestor versuri marcheaz\ un dis-
curs modelat la [coala moder ni -
t\]ii [i postmodernit\]ii lirice ro-
mâne[ti, angajat consecvent ̀ ntr-un
dialog când tensionat, când echili-
brat-reflexiv, cu universul Biblio-
tecii care a alimentat `n timp [i
opera criticului [i istoricului lite-
rar, autor al unor studii de sintez\
despre avangarda literar\ româ-
neasc\, poezia genera]iei ’60, ori
consacrate operei lui Lucian Blaga,

Ilarie Voronca, Gellu Naum [i Ni-
chita St\nescu. Sumarul acestui
nou volum propune, de fapt, noi
„elegii `n ofensiv\“, `n care fondul
grav al reflec]iei atest\ o decis\ [i
dramatic\ angajare existen]ial\,
`n c\utarea unei ordini l\untrice
mereu amenin]ate. Multe dintre
tex tele c\r]ii de acum au fost `n -
tâmpinate foarte favorabil `nc\ de
la apar]ia `n paginile revistelor li-
terare din ultimii ani.

„…o oglind\ a acestei poezii ce
viseaz\, ̀ n organicitatea ei, a sinte-
tiza fiin]a care evadeaz\ din «f\cu-
tul» scriptic, din solemnitatea 
conven]iilor, din aerul `nchis al
biblio tecilor, aidoma unei semin]e
«pân dind humusul cald,/ fisura
unei pie tre», ce se str\duie[te a re-
lua ciclul vital, strangulat de exce-
sul C\r]ii.“ (Gheorghe Grigurcu)

„…când prive[te `n jur, ba la
realit\]ile culturale, ba la cele mo-
rale, Ion Pop promoveaz\ o cultur\
sarcastic\ a versului, de nota]ie
caustic\. Patologia realit\]ii e acum
strict bacovian\, iar boala [i moar-
tea atac\ pân\ [i spa]iile cele mai
sacre, cele mai imune. Nu doar rea -
litatea se malformeaz\, ci ̀ n s\[i ar-
ta intr\ `n descompunere; sau se
anim\ de la principiul vital  ~nc\ o
dat\ ecua]ia art\-via]\ e rezolvat\
pozitiv, prin [tergerea discrimi -
n\rii, prin contaminare. Ceea ce ar
putea `nsemna c\ [i conflictul din-
tre poetul «livresc» [i nostalgiile
lui «vitale» s-a pacificat. Cât de cât,
fire[te.“ (Al. Cistelecan)

~ntâlnire cu Ion Pop 
la Book Corner Cluj



– Fragment – 

79

Via]a mea, ca [i a celor peste o mie
de b\ie]i [i fete, se desf\[oar\ `n
spatele unor garduri `nalte. Cl\di-
rile [i terenurile `ntinse pe zeci de
hectare apar]in unei foste unit\]i
militare. ~n imediata apro piere
curge un râu, iar dincolo de poar-
ta principal\ se `nal]\ un munte
cu adev\rat vr\jit. 

80

Duminic\, `mpreun\ cu Dante,
hot\râm s\ mer gem la pescuit. 

E `nceputul vacan]ei de var\.
Soarele a topit asfaltul cur]ii ̀ n ca-
re intr\m cu teni[ii noi. Pe mine
[i pe Dante ne fascineaz\ `ntinde-
rea neagr\ cu miros de benzin\ [i
catran. Deodat\ se strig\: Seria
`ntâi la mas\! 

~ncepe vânzoleala. ~n fa]a s\lii
de mese s-au format cozi uria[e.
T\lpile noastre refuz\ s\ ias\ din
asfaltul care ne-a prins picioarele
ca-ntr-o mla[tin\. Ne abandon\m
teni[ii `n covorul negru-lipicios.
Dar cum s\ te prezin]i la mas\
murdar [i f\r\ `nc\l]\minte, mai
ales când de serviciu e educato rul
Valea? 

F\r\ `nc\l]\minte o mierlim. 
La noapte fur\m al]i teni[i.
S-a f\cut. Atunci mergem la

râu, s\ pescuim. {i masa? 
D\-o dracului! Halim pe[ti. 
Cruzi? 
Nu. Usca]i la soare. Cu p\trun-

jel s\lbatic. 

Mai `ntâi ne oprim pe la gunoi.
Azi-diminea]\ l-am v\zut pe un
nene intrând `n p\dure cu o c\ru -
]\ plin\ de gunoi. 

81

Dante e prietenul meu. Din dormi-
torul pi[ol co[ilor. E priceput la jo-
curi [i la pariuri. ~i place s\ arun-
ce la zid cu capace de suc sau de
bere ̀ ndreptate cu ciocanul. Le ba-
te atât de bine, c\ seam\n\ cu mo-
nedele. Nu de pu]ine ori a reu[it
s-o p\c\leasc\ pe vânz\toarea de
la chio[cul de dulciuri. 

Dante e foarte bun la aruncatul
capacelor. Jocul se petrece `n felul
urm\tor: câ]iva b\ie]i ascun[i `n
spatele unei cl\diri. De la o dis-
tan]\ de doi sau trei metri se
arunc\ cu capace `ndoite cât mai
aproape de perete. Câ[tig\ cel care
reu[e[te s\ `ncalece capacul ad-
versarului. 

Mergem atunci, spune Dante. 
Ne furi[\m repede pe lâng\ zi-

duri, `ndreptându-ne spre p\dure.
Nu departe d\m de o frumuse]e de
gunoi menajer. Instinctul `mi spu-
ne c\ am g\sit o adev\rat\ comoa -
r\. Trebuie s\ cotrob\im repede [i
s\ disp\rem. ~n orice clip\ poate
ap\rea o ga[c\ [i b\taia se las\ cu
sânge. Ne punem imediat pe trea b\. 

Scotocim `ntreaga gr\mad\ de
gunoi. Ne umplem buzunarele cu
lucruri pe care nu le-am avut nici -
odat\ [i asta ne spore[te bucuria.
Un pistol, un briceag cu pl\sele
ro[ii [i un pumn de monede de ar-
gint sunt cirea[a de pe tort. Restul
lucrurilor, printre care [i dou\ pa-
chete de ]ig\ri „M\r\[e[ti“, le
strângem `ntr-o bluz\ de trening
[i o roim. Ne facem gum\. 

{tim c\ peste câteva ore din
mormanul de gunoi nu mai r\mâ -
ne nimic. Copiii din Institu]ie sunt
ni[te dr\cu[ori mereu fl\ mânzi,
`n stare s\ cure]e carnea de pe oa-
se `n câteva clipe. Orice lucru, cât
de mic [i de ne`nsemnat, e p\strat

cu sfin]enie. {i cu din ]ii. Nu con-
teaz\ dac\ e un ciob de sticl\ colo-
rat\, un cap\t ordinar de creion
sau o bucat\ de sârm\. Pentru noi,
totul e str\lucitor. Din ziua aceea
via]a noastr\ cap\t\ culoare. Avem
pentru ce s\ tr\im. 

Pistolul [i briceagul cânt\resc
greu `n boccelu]\. Urm\m o c\r\ -
ruie printre tufi[uri. Dante merge
`n fa]\ cu comoara `n bra]e. La
râu ne oprim. Pe malul apei, sub o
salcie, desfacem boccelu]a. Ne
uit\m cu aten]ie la pistol. La `nce-
put credem c\ e de juc\rie. ~l lu\m
fiecare `n mân\ [i-l cânt\rim. ~l
analiz\m pe toate p\r]ile. Pistolul
e din metal negru mat. Luger de 9
mm. Cu teac\. Avem sen za]ia c\
nu e de glumit. C\ de]inem ceva ce
ne pune via]a ̀ n primejdie. Un pis-
tol adev\rat. Cu gloan]e. Nu c\
s-ar desc\rca [i ne-ar putea r\ni.
Dar, dac\ ni-l g\sesc boact\rii la
noi, am belit belengheru’. Ne pu-
tem lua adio de la via]\. {tim c\ la
control e interzis s\ de]inem altce-
va `n buzu nare decât felia de pit\
sau pr\jitura. Orice alt obiect e
considerat de boact\ri marf\ de
contra band\. Urmeaz\ o anchet\
la sânge, dup\ care ne a[teapt\ pe-
depsele. 

Dante, trebuie s\ ascundem
pistolul. Dac\ ne prind, am ras-o! 

Prostii! Cine s\ ni-l g\seasc\?
Pocitaniile au plecat cu bilet de
voie `n Oser dup\ bulendre. 

Nu fi sigur, asear\ i-am v\zut
la televizor, erau la pedagog `n ca-
mer\. Mâncau [i jucau c\r]i. 

N-au treab\ cu noi, sunt du[i
s\-[i cumpere ]oale [i reviste porno. 

Mai bine ̀ i a[tept\m [i le facem
cadou prada. O s\ ne facem prie-
teni cu ei. O s\ ne apere. 

Te-ai ]\c\nit? Unde ai auzit tu
ca lupii s\ se fac\ prieteni cu mie-
ii? Poate `n visele tale. Uite ce pro-
pun eu. Ascundem pistolul, bri-
ceagul [i argin]ii. Mergem s\ pes-
cuim, c\ mi-e foame. Dup\ aia ne
mai gândim. 

Bine, atunci dup\ pe[ti, s\-i caf-
tim! 

Dante ia comoara, o strecoar\
cu grij\ `ntr-o mânec\ de hain\
veche g\sit\ `n gunoi. Leag\ ca -
p\tul mânecii cu o sârm\, se ca -
]\r\ `n salcia uria[\ [i se face ne -
v\zut. Ascunde comoara `ntr-o
scorbur\ strâmt\. Sare jos din sal-
cie [i ne lu\m t\lp\[i]a.

Trecem descul]i prin vadul mic.
Dante calc\ pe o piatr\ lunecoas\.
Cade `n ap\ [i-[i ud\ chi[tocul. ~l
prinde cu vârful limbii [i-l soarbe
ca pe o maca roan\. Pu]inul tutun
care i-a mai r\mas ̀ l rumeg\ ̀ ntre

m\sele. Dup\ cotul râului d\m
peste o bul boan\. Facem tab\ra [i
ne preg\tim s\ pescuim. Desf\ -
[ur\m a]a neagr\ de cusut de pe
mosor. Dante taie pentru amân-
doi be]e lungi de alun. Leg\m firul
de vârful b\]ului. La cap\tul firu-
lui punem un pic de plumb, pe ca-
re-l fix\m cu din ]ii. ~n loc de ace de
pescuit folosim ace cu g\m\ lie.
Arunc\m firele `n ap\. Pe[tele
mu[ c\ mânios. Lui Dante i se ru-
pe firul. De ciud\, ̀ [i rupe b\]ul de
genunchi. Eu sunt mai norocos.
Prind boi[te una dup\ alta. Boi[te
aurii din prea frumoasele b\l]i ale
inimii. Dante desface bri[ca. Des-
pic\ burta pe[tilor, scoate ma]ele.
Pi]ulele cur\]ate le `ntin dem pe
pietrele ̀ ncinse ̀ n b\taia soarelui.
Nu apuc\ s\ se zvânte. Mânc\m
pe[tii cruzi. Cu ceap\ s\lbatic\. {i
p\trunjel verde. 

Ne e sete. Apa râului e cald\.
Ne b\l\cim [i ne bronz\m. Orele
trec cu repeziciune. Ne strângem
catrafusele [i d\m s\ ne c\r\m. 

Deodat\ auzim un glas puternic: 
Ia veni]i voi la t\ticu’, neni -

[orule! 
Amu]im. Picioarele refuz\ s\

ni se mai mi[te. Nervii ne-au para-
lizat. ~l v\d pe Dante tremurând

din tot corpul. M\ cuprinde ame -
]eala. Pe malul cel\lalt al râului,
chiar `n fa]a noastr\, ca o santi-
nel\ de piatr\, pedagogul Szanto.
Cu picioarele dep\rtate [i cu mâi-
nile `n [old. Drept ca o lumânare.
Lâng\ el, Sl\b\nogul cu Rana
Urât\ `n Cap, `mpreun\ cu ga[ca.
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Nicolae Avram – Mamé
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Mamé, de Nicolae Avram,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Ego. Proz\“ 
la Editura Polirom.

AUTORUL

Nicolae Avram, n\scut pe 21 decembrie 1966, la N\s\ud. {i-a petre-
cut copil\ria [i adolescen]a la casa de copii. Debut editorial cu Cân-
tece de sinuciga[ (cartea I) (2000, edi]ia a II-a, 2008; volum distins la
Concursul Na]ional de poezie „George Co[buc“, Bistri]a, 2000, cu
Premiul Uniunii Scriitorilor pentru debut). Alte volume publicate:
Litanii pentru diavol (2006); Federeii (2010); All Death Jazz (2013; Pre-
miul „Andrei Mure[anu“ acordat de Societatea Scriitorilor Bistri]a-
N\s\ud, 2014, Premiul „Octavian Goga“ acordat de Uniunea Scriito-
rilor din România, filiala Cluj, 2014). Este ̀ ngrijitorul volumului pos-
tum de poezie al lui Aurel Oni[or, Semnul la care te vei opri s\ bei
ap\ (2013). Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

CARTEA

Casele de copii au fost una
dintre cele mai mari orori ale
regimului comunist din Ro-
mânia. ~ntunericul, lipsurile,
umilin]ele, abuzurile, abando-
narea oric\ror speran]e sunt
`ncerc\ri de netrecut pentru
adul]i, `ns\ `n cazul copiilor
`ntrec orice imagina]ie. Nico-
lae Avram reu[e[te s\ dep\ -
[easc\ simpla descriere a
aces tor atrocit\]i [i, violent,
personal, `l face pe cititor s\
simt\ `n profunzime ce au
sim]it cei c\rora li s-a furat
atât de brutal inocen]a ̀ n orfe-
linate. ~nc\rcat\ de un lirism
negru, Mamé spune povestea
[ocant\ a unui suflet chinuit
([i a câtor altora).



M-am trezit acum câteva zile cu
ve[ti despre Wentworth Miller.
Poate c\ nu v\ spune nimic nu-
mele, dar tuturor celor care, `n
2005, a[teptau cu sufletul la gur\
urm\torul episod din Prison Break
(Evadarea) sigur le este cunoscut.
Tuturor celor care, atunci când
urm\reau serialul, `[i `nchideau
telefonul, tr\geau draperiile, se
pref\ceau c\ nu sunt acas\, se
trezeau cu o or\ mai devreme ca
s\ mai vad\ `nc\ un episod `na -
inte s\ plece la serviciu, care
aveau peste tot postere cu  a, ok,
numai eu? Bine, s\ trecem peste
asta. Despre actorul principal din

Prison Break nu mai auzisem ni -
mic de ani buni, dar `n dimi nea]a
aceea pe telefon m\ a[tepta un sur-
prinz\tor text scris chiar de el.

~ncepea cu una dintre acele
poante de pe internet, c\rora de
obicei le d\m share mai departe
f\r\ s\ gândim, ̀ nainte s\ apuc\m
s\ facem un „ha-ha-ha“ com -
plet. Dou\ fotografii cu Miller,
puse una lâng\ alta: una din 2005,
de la o [edin]\ foto, una din 2010,
surprins\ de un paparazzi, un
Miller cu p\rul vâlvoi, `mbr\cat
neglijent `n trening [i un tricou
rotunjit peste burt\. Glumi]a: „Când
evadezi din `nchisoare [i afli de

monopolul McDonald’s“. Ha-ha-
Partajeaz\ imagine-Ha. Textul ac-
torului se referea direct la glumi]a
foto al c\rei subiect, f\r\ voie, era:
„~n primul rând, treceam printr-o
etap\ suicidar\. ~ntre timp, am
scris [i am vorbit despre asta. Dar
pe atunci, sufeream `n t\cere. La
fel ca mul]i al]ii. [...] ~ndurerat,
ru[inat, m\ consideram un pro-
dus defect. Vocile din capul meu
m\ `ndemnau s\ `mi continuu au-
todistrugerea. [...] C\utam orice
ali nare/consolare. Am apelat la
mâncare. Putea fi orice. Droguri.
Alcool. Sex. [...] {i m-am `ngr\[at.
Mare chestie. ~n 2010, luptându-m\
pentru s\n\tatea mea mental\,
era exact ceea ce aveam nevoie. Pe
scurt, am supravie]uit. [...] Sensul
pe care i-l atribui acum acelei ima -
gini este Putere. Vindecare. Ierta -
re. Dac\ voi sau cineva apropiat
trece]i prin aceea[i lupt\, exist\
ajutor. Apela]i la al]ii. Trimite]i
un sms. Un e-mail. Pune]i mâna
pe telefon. Cuiva `i pas\. A[teapt\
un semn de la voi“.

Gluma nu mai este amuzant\.
Râsetele sun\ ca un pian dezacor-
dat `ntr-o catedral\ goal\. De data

aceasta, o vedet\ a dat dovad\ de
un sim] al eticii [i al moralit\]ii
deasupra celor care emit jude -
c\]i. Textul m-a pus pe gânduri.
Mi-am dat seama c\ de câ]iva ani,
acest lucru se `ntâmpl\ des. Me-
dia judec\, toac\, analizeaz\ vede-
tele din motive care mai de care
mai superficiale. Celebrit\]ile au
`ns\ la dispozi]ie social media ca
s\ le r\spund\ f\r\ s\ mai treac\
prin filtrul presei. Iar atunci când
r\spund, arat\ valori [i principii
pe care `nainte le-am fi c\utat 
exact la acei formatori de opinie
care s-au suit ast\zi pe tronul de
judec\tor.

Ariana Grande le-a explicat
fanilor c\ refuz\ `ntreb\ri despre
fostul ei prieten pentru c\ nimeni
nu trebuie s\ fie accesoriul nim\ -
nui. Adele a trebuit s\ explice de
ce nu `[i al\pteaz\ copiii [i cât de
ridicol [i dezumanizant este s\
des consideri mamele care nu pot
face acest lucru. Ariel Winter,

din Modern Family, a fost ridi-
culizat\ `n fel [i chip pentru
opera]ia ei de mic[orare de sâni [i
a hot\rât s\ `[i descrie motivele,
pentru toate fetele care sunt `n
aceea[i situa]ie [i sunt prea ru[i -
nate s\ vorbeasc\ despre subiect.
Selena Gomez, Kelly Clarkson,
Lena Dunham, Kim Kardashian,
Melissa McCarthy [i-au ap\rat `n
nenum\rate rânduri dreptul lor la
propria gr\sime de pe coapse [i
dreptul de a se sim]i femei `n cor-
pul lor imperfect.

Contactul nemijlocit dintre ce -
le brit\]i [i fani a avut [i aceast\
consecin]\: acum pot vedea, `n
spatele cartonului, oameni c\rora
li se `ntâmpl\ acelea[i lucruri ca
[i lor. Defec]i `ntr-un fel care `i
face mai umani, poate [i curajo[i
`ntr-un mod `n care `i pot inspira
[i pe ceilal]i. Vedetele de ast\zi pot
s\ fie, `n sfâr[it, modele. ~n timpul
r\mas liber dup\ sex, droguri [i
rock’n’roll.

Ne-am amuzat, desigur, la vestea
c\, potrivit unui studiu IRES (in-
stitutul de cercet\ri sociologice
patronat momentan doar spiri-
tual de Vasile Dâncu), Victor Pon-
ta este cel mai cunoscut intelec-
tual român – atât dintre cei `n
via]\, cât [i dintre cei trecu]i la ce-
le ve[nice. Mircea Kivu a explicat
deja foarte limpede pentru „Ade -
v\rul“ c\ atunci când faci sondaje
opiniei cu `ntreb\ri deschise (nu
dai omului o list\ pe care s\ bifeze
un nume sau altul), ob]ii rezultate
de genul acesta [i c\, `n general,
românii confund\ notorietatea cu
„specialitatea“. Totu[i, ca un fost
prim-ministru ajuns celebru `n
presa interna]ional\ pentru c\ 
[i-ar fi plagiat lucrarea de docto-
rat s\ fie v\zut drept un mare inte-
lectual al vremurilor sale de c\tre
concet\]eni este un fapt care are
tâlcul s\u. 

~nainte de a ajunge ̀ napoi la ce-
lebrul „dottore“, v\ invit s\ v\
aminti]i România de dinainte de
1996. Adic\ de dinainte de a avea o
lege a drepturilor de autor. La
Ia[i, imediat dup\ 1990 au ap\rut
televiziunile private. Mi-am petre-
cut copil\ria urm\rind la o televi-
ziune care emitea numai noaptea,
pe frecven]a TVR 2, cele mai noi
filme de la Hollywood. Acolo am
v\zut eu celebrul Terminator 2,
iar mama s-a delectat s\pt\mâni
de-a rândul cu serialul Pas\rea
spin. Procedura era simpl\: se lua
caseta video de la centrul de ̀ nchi-
rieri de la col], dup\ care se b\ga
pe post. Ce mare filosofie, nu? Mai
târziu, o alt\ televiziune local\
`nregistra toate filmele [i serialele
de pe Rai Uno ([i, ce m\ interesa
mai mult pe mine, desenele ani-
mate), `ns\ f\cea efortul de a le
traduce [i subtitra. Era genial! 

Televiziune prin cablu nu exista
la vremea aceea, a[a c\ produsele
premium de pe Rai Uno veneau
prin televizor de pe un canal pe 
care `l prindeai „la furculi]\“.
Apoi au disp\rut asemenea pro-
grame din grilele locale, dar nu 
le-a dus nimeni prea tare dorul
pentru c\ deja aveam 100 de pos-
turi pe televizor, iar furculi]ele s-au
`ntors la locul lor, `n buc\t\rie. 

Uitasem de-a binelea România
de dinainte de 1996, dar mi-am rea-
dus aminte de ea acum ceva ani
când, ̀ n Muntenegru, am descope-
rit pe litoralul lor o puzderie de ta-
rabe `n[iruite pe modelul „Costi-
ne[ti“ la care domnii [i doamnele
`ntreprinz\tori vindeau DVD-uri
cu cele mai noi filme americane [i
CD-uri cu mp3-uri, `n general dis-
cografii complete ale tuturor for-
ma]iilor [i soli[tilor care `]i pu-
teau veni `n minte. Desigur, [i
DVD-uri inscrip]ionate cu cea
mai nou\ versiune de Windows,
cel mai nou Photoshop etc. Pre ]u -
rile variau `ntre unu [i trei-patru
euro. Mi-am dat seama, `ntr-ade -
v\r, c\ România nu mai era chiar
la fel! S\ fi ap\rut comercian]i cu

astfel de marf\ la Mamaia, ar fi
fost repede s\lta]i de poli]ie pen-
tru c\ vând materiale piratate,
cam la fel cum sunt s\lta]i vân -
z\torii ambulan]i la Vene]ia care
vând po[ete Vuitton false, dar
ochioase.

Pirateria a devenit, `n Româ-
nia, dintr-o chestiune public\ una
privat\. Re]elele de cartier care
ofereau internet `nainte de marii
gigan]i de azi veneau la pachet cu
accesul gratuit la servere uria[e
unde erau stocate cantit\]i panta-
gruelice de muzic\ [i de filme. Le
luai moca [i te bucurai de ele.
Treaba s-a mai sofisticat un pic
odat\ cu apari]ia „DC++“-ului.
Dar `n zilele noastre, pân\ la
urm\, cât\ lume d\ bani pe servi-
cii legale de streaming cu filme [i
seriale [i cât\ se uit\ la ele pe site-
uri precum filmehd.ro [i altele, cu
serverele prin Insulele Canare?
Net bun avem cu to]ii, a[a c\ prac-
tic dai click [i te ui]i (cu tot cu sub-
titrare) la ce s-a difuzat tocmai
acum o zi `n premier\ `n State. 

~n lumina celor de mai sus, de
ce n-ar fi Victor Ponta pentru ro-
mâni cel mai cunoscut intelectual?

De ce ar reprezenta pentru noi,
tr\itorii `n teritoriul carpato-da-
nubiano-pontic, un subiect real fap -
tul c\ un tân\r care s-a descurcat
`n via]\ (a ajuns pre[edinte de par-
tid, prim-ministru, candidat la
pre[edin]ia ]\rii) a copiat pentru
teza lui de doctorat ni[te sute de
pagini [i le-a prezentat ca fiind ale
lui? Cât de serioase au fost [i mai
sunt temele care au leg\tur\ cu
proprietatea intelectual\ `n Ro-
mânia? ~n realitate, avem o lips\
cras\ de cultur\ `n privin]a res-
pect\rii drepturilor de autor. Nor-
malitatea pentru noi este s\ pri-
mim gratis orice oper\. ~n jocul
copil\riei, „flori, fete sau b\ ie]i,
melodii sau cânt\re]i“, apar, pe
lâng\ produsele ambalate frumos
la flor\rii (pe care d\m bani), fete-
le [i b\ie]ii (care leag\ frumoase
rela]ii amoroase – `n principiu
gratis), [i arti[tii. Care ar trebui
s\ tr\iasc\ [i ei, s\racii, din banii
publicului. Or, [tim prea bine,
cânt\re]ii care cânt\ melodii au
tr\it mai mult din banii oferi]i `n
schimbul concertelor la Zilele Co-
munei X sau la mitingul electoral
al candidatului Y.
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Când vedetele devin reper de moralitate

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Flori, fete sau b\ie]i, melodii sau cânt\re]i. {i Ponta

Pe vremuri, s\ fii vedet\ era o chestiune destul de
clar\. Probabil c\ exista un manual secret undeva, `n
care se preciza exact câte camere de hotel trebuie s\
vandalizezi, care era num\rul minim de intern\ri pen-
tru dezalcoo lizare sau `n ce momente este recoman-
dat s\ `n cepi o ceart\ cu papa razzi care se ]in dup\ ti -
ne. Celebrit\]ile erau previzibile. Presiunea media era
eficient\. Scandalurile se terminau, de obicei, cu o
scrisoare atent construit\ de biroul de pres\ al vedetei
prin intermediul c\reia se cerea scuze publicului. ~ntre
timp, lucrurile s-au schimbat, [i nu neap\rat `n r\u.

Idei pe contrasens
George Onofrei



Aceste documente, citate ̀ n cartea
Citizen Kane: A Filmmaker’s Jour -
ney, de Harlan Lebo, carte ce ur -
meaz\ s\ apar\ `n aprilie, arat\
cum `ntreaga armat\ de avoca]i [i
directori ai lui Hearst a fost `nre -
gimentat\ `n lupta cu Welles. ~n
1941, Arnold Weissberger, avoca -
tul [i managerul lui Welles, `[i
avertiza clientul: „Nu e o furtun\
`ntr-un pahar cu ap\, nu se va cal-
ma de la sine“.

~ntregul imperiu mediatic (26
de cotidiene, 16 reviste [i 11 pos-
turi de radio) al lui Hearts era por-
nit pe Welles, Kane [i studiourile
RKO. ~n primul rând, Hearst a or-
donat ca filmul s\ nu fie pomenit
deloc `n ziarele sale, iar ziari[tii
afla]i `n solda sa s\ `l def\imeze `n
orice chip pe Welles. Dar Welles

era convins c\ situa]ia era infla-
mat\ de „minionii“ lui Hearst,
dornici s\ se remarce `n ochii pa-
tronului. Cu toate acestea, lucru -
rile nu aveau s\ se opreasc\ nu-
mai la coloanele ziarelor.

Aflat `ntr-un turneu de promo -
vare, `nainte de premiera filmu-
lui, Welles a fost avertizat de un
poli]ist: „Nu te `ntoarce la hotel.
Au dus o fat\ de 14 ani ̀ n camera ta,

iar doi fotografi a[teapt\ s\ajungi“.
Welles era convins c\ Hearts

nici nu [tia despre toate aceste ma -
nevre. Dar Lebo, care a fost con-
sultant istoric pentru lansarea 
unei edi]ii aniversare a Cet\]ea -
nului Kane, sus]ine c\ mogulul „a
[tiut `ntotdeauna ce se petrece“.

„Planul contra lui Welles era
mult mai complicat [i tenebros
decât s-a [tiut pân\ acum“, a spus

Lebo, care a citat noi documente.
Una dintre direc]ii era acuza -

rea lui Orson Welles de leg\turi
cu comuni[tii. „Welles nu era co-
munist, `ns\ la e[alonul superior
al organiza]iei lui Hearst se punea
la cale o vân\toare de vr\jitoare
comuniste“, care urma s\ fie sus -
]inut\ [i de investigatori ai Gu-
vernului, a sus]inut Lebo. Cu
pu]in\ vreme `nainte de lansarea

Cet\]eanului Kane, FBI-ul i-a des -
chis un dosar lui Orson Welles, `n
care era redactat\ o list\ de aso-
cia]ii presupus comuniste cu care
regizorul ar fi avut leg\turi, o in-
vestiga]ie sus]inut\ de prietenii
din Washington ai lui Hearst.

„Ne putem imagina ce potop de
[tiri [i comentarii negative ar
provoca ast\zi o astfel de ini]ia-
tiv\ a unui mogul media, gen Ru-
pert Murdoch, dac\ acesta, din
motive pur personale, ar interzice
orice men]iune a unui film `n
firmele trustului s\u [i ar `ncerca
distrugerea, prin orice mijloace, a
filmului, a scris Lebo.

„A func]ionat conspira]ia lui
Hearst?“, se ̀ ntreab\ revista „Smith -
sonian Magazine“. „~ntr-un fel.“
Din cauza reclamei „negative“ [i
refuzului majorit\]ii distribuito-
rilor de a prezenta filmul `n cine-
matografe, Citizen Kane nu a `n -
registrat un mare succes finan-
ciar. Premiile Oscar l-au ignorat
„strategic“. Iar cariera lui Welles
nu a ajuns niciodat\ pe culmile pe
care acest prim film le anun]a.
Dar, scrie „Smithsonian“, „Orson
Welles a fost cel care a râs la ur -
m\: ast\zi, filmul este considerat o
capodoper\, una care a schimbat
cinematograful [i care a definit
felul `n care istoricii v\d mo[te -
nirea lui Hearst“.
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Hearst a lansat un atac
uria[ `ncercând s\ scoat\
acest film din circuit,
poveste care a intrat deja
`n istoria cinemaului.
Abia acum `ns\ ies la
iveal\ documente care
arat\ nivelul la care
Hearst era dispus s\ duc\
acest r\zboi cu filmul [i
cu tân\rul lui regizor.

R\zboiul contra Cet\]eanului Kane

Suplimentul lui Jup  „Palmira nu mai 
poate fi salvat\“
Este p\rerea academicianului fran -
cez Dominique Fernandez, ca
reac]ie la vestea eliber\rii faimo-
sului ora[ antic.

Palmira, ora[ aflat pe drumul
caravanelor dintre Damasc [i Eu-
frat, `nscris pe lista patrimoniului
cultural UNESCO, a fost ocupat, `n
2015, de solda]ii ISIS, care au `n -
ceput s\ distrug\ vechile temple.
El a fost eliberat, `n prezent, de ar-
mata sirian\, dar starea relicvelor
antice ̀ i ̀ ngrijoreaz\ pe speciali[ti.

„Cred c\ Palmira este irecupe -
rabil\, atât de mult a fost distrus\
de ISIS“, a declarat Dominique
Fernandez. „Nu o po]i reconstrui
din pulbere. Cele mai frumoase
temple au fost dinamitate de ISI.
Amfiteatrul ̀ nc\ nu a fost complet
distrus, iar arcul de triumf a fost
doar doborât. Problema este c\ 
nu se poate face un inventar al 

distrugerilor, momentan. Deocam -
 dat\, doar solda]ii au ajuns `n
Palmira, nu [i arheologii. Pe ur -
m\, va fi nevoie de bani, de o echip\,
iar dac\ mai este de reconstruit
ceva, va dura ani de zile. Dar
peisajul romantic, patina timpu lui,
astea nu mai pot fi reconstruite…“

Maamun Abdelkarim, [eful Muzee -
lor din Siria, crede `ns\ c\ „perla
de[ertului“ poate fi salvat\. „Avem
personal calificat, [tim s\ o facem.
Avem nevoie de acordul UNESCO.
~n cinci ani, putem reconstrui
Palmira“, a insistat Maamun Ab-
delkarim.
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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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O mi[care surprinz\toare ̀ n cari-
era unui actor al c\rui nume
rimeaz\ cu umor [i comedie, dar
o mi[care justificat\. Rowan At -
kinson este de ani de zile fan al
romanelor cu Maigret, scrise de
belgianul Georges Simenon. „Devo -
rez romanele cu Maigret [i abia
a[teptam s\ joc acest personaj
aparte, care evolueaz\ `ntr-un
Paris al unei perioade fascinante
a istoriei sale“, a spus Atkinson.

~n lume, cele câteva zeci de ro-
mane cu Maigret s-au vândut `n
peste 800 de milioane de exem-
plare (potrivit „The Guardian“)
[i au fost deseori adaptate ca
filme [i seriale TV, de ambele
p\r]i ale Canalului Mânecii, [i
nu numai. ~n Anglia, Maigret a
fost eroul a dou\ seriale, unul `n
anii ’60, jucat de Rupert Davies
(pe care Simenon `l considera

„Maigret-ul perfect“), altul `n
anii ’90, cu Michael Gambon `n
rolul principal.

Acum, postul ITV vrea s\ um -
ple golul l\sat de epuizarea a do -
u\ alte serii populare, Poirot [i
Miss Marple, cu alte adapt\ri, de-
ocamdat\ dou\ filme TV.

Primul dintre acestea se nu -
me[ te Maigret sets a trap [i a fost
deja difuzat. Un al doilea va fi
lansat `n cursul acestui an.

Cel mai surprinz\tor lucru `n
aceast\ nou\ adaptare este s\ `l
vezi pe Mr. Bean ̀ n, probabil, pri -
mul s\u rol „serios“ din carier\.
Un rol sobru [i re]inut, care este

mai aproape de adev\ratul Ro -
wan Atkinson decât oricare din-
tre personajele comice interpre-
tate de acesta `n carier\.

„~n general, pot s\ spun c\ n-am
jucat oameni obi[nui]i“, a pre-
cizat Atkinson. „Problema cu Mai -
gret este c\ este teribil de obi[nu-
it. Nu [chioap\t\, nu se bâlbâie,
n-are accent, n-are nici un hobby
de tipul celor care sunt asociate
cu detectivii fic]ionali. E doar un
tip obi[nuit care face o munc\ ex-
traordinar\, `ntr-o vreme intere-
sant\. E un lucru care m\ inti -
mideaz\.“

Mister Bean, noul Maigret
Despre Rowan Atkinson,
interpretul popularului
Mr. Bean, se spune c\
este „omul (sau clovnul)
cu fa]a de cauciuc“, pen-
tru a descrie toate gri-
masele din repertoriul
s\u. Toate aceste gri-
mase lipsesc cu des\ -
vâr[ire `n noul lui rol,
comisarul Maigret, eroul
unui nou film TV lansat
`n Marea Britanie de
Pa[tele catolic.

„Charlie Hebdo“—
Belgia: r\zboiul
caricaturilor
Cei din redac]ia „Charlie“ au aruncat prima piatr\. ~n primul
num\r de dup\ atentatele de la Bruxelles, francezii [i-au b\tut joc,
pe pagina `ntâi a s\pt\mânalului, cu un desen de Riss, prezentân-
du-l pe cânt\re]ul Stromae, `nconjurat de membre t\iate pe fondul
drapelului belgian, `ntrebându-se: „Tat\, unde e[ti?“ (o complex\
aluzie morbid\, atât la atentate, cât [i la faptul c\ tat\l artistului a
fost ucis `n genocidul popula]iei Tutsi din Rwanda).

Prima reac]ie la aceast\ copert\ a fost de revolt\. Dup\ care a
venit r\spunsul, `n stil belgian, adic\ lejer-sarcastic, dar cu „gen-
tile]ea proverbial\“ belgian\, dup\ cum a apreciat „Le Figaro“.

Pe re]elele de socializare a ap\rut, astfel, o replic\ a caricaturii
din s\pt\mânalul francez, `n care belgienii ironizeaz\, cu aceea[i
moned\, atentatele din redac]ia „Charlie Hebdo“.

O sta]ie de benzin\ rural\, folosit\ ca
decor pentru crimele oribile din cla-
sicul horror Texas Chainsaw Massacre
(reali zat de Tobe Hooper, `n 1974) se va
reinventa `n aceast\ var\, când va fi
des chi s\ publicului sub form\ de res -
taurant.

~n filmul lui Hooper, sta]ia de ben-
zin\ este proprietatea Drayton Sawyer,
patriarhul unei familii de canibali.

Dup\ ce filmul a devenit celebru, sta -
]ia de benzin\ a fost abandonat\ vreme
de decenii. Dar Roy Rose, un afacerist
din Ohio, fan al filmului, a cump\rat-o,
a restaurat-o [i se preg\ te[te s\ o des -
chid\ publicului sub form\ de restau-
rant [i mic motel, pentru cei care au cu-
rajul s\ r\mân\ peste noapte acolo.

~n art\, narcisismul
vinde cel mai bine
O spune un studiu universitar realizat de profesorul Yi Zhou, de la
Florida State University, [i publicat de „The European Journal of Fi-
nance“.

Studiul arat\ c\ arti[tii cu un ego nem\surat sunt mai cunoscu]i de
public [i, `n consecin]\, lucr\rile lor se vând mai scump pe pia]a artis-
tic\.

Yi Zhou a analizat semn\turile a sute de arti[ti, punându-le ̀ n rela]ie
cu „reputa]iile“ lor [i cu cotele lor la casele de licita]ie.

El a descoperit urm\toarele: cu cât semn\tura este mai mare [i mai
„groas\“, cu atât ego-ul artistului este mai pronun]at [i, `n aceea[i
m\sur\, artistul este [i mai cunoscut de public. O analiz\ sus]inut\ de
mul]i psihologi.

Yi Zhou a construit o ecua]ie care dovede[te c\ factorul narcisistic
cre[te `n medie cu 16% pre]ul unei opere la casele de licita]e.

La un barbecue, versiunea
Masacrul din Texas



~n cazul `n care nu [tia]i, pe pla -
iurile din imediata apropiere a
Ia[ului a tr\it cândva un uria[.

Ei, [i când zic uria[, apoi era
uria[. Atât de mare, `ncât `]i tre-
buie cam jum\tate de or\ doar ca
s\ te gânde[ti la el `n `ntregime.
Nici nu v\ ̀ nchipui]i ce greu ̀ i era
`n via]a de zi cu zi.

~n primul rând c\ e dificil s\

g\se[ti haine pe m\sura ta. Drept
pentru care nici el nu a g\sit. Pen-
tru cititorii complexa]i de dimen-
siuni, v\ sf\tuiesc ca nici m\car
s\ nu v\ gândi]i. Da, era un uria[
`n pielea goal\. Dar plin de p\r, 
fiindc\ natura face ce face [i te
ajut\ s\ nu mori de frig. Bine c\
m\car era blând. C\ asta mai
lipsea, s\ fie ditamai namila iras-
cibil\. De fiecare dat\ când se
`ntâlnea cu oameni, saluta politi-
cos [i punea mâna la stropitoare,
ca s\ nu par\ nesim]it.

Tare `i mai pl\cea s\ stea to -
l\nit pe iarb\. {i s\ fredoneze.
Nici nu mai [tiai dac\ e cutremur

sau refren, atât de tare vibra
p\mântul sub el. La un moment
dat, uria[ul nostru sim]i o c\ldur\
puternic\ la spate [i ceva parc\ `l
ridica pe sus. P\mântul `nsu[i
p\rea c\ vrea s\ nasc\. S-a umflat
ca un furuncul mare [i a `nceput
s\ `mproa[te. Lav\. Sub ochii
fascina]i ai namilei [i la periferia
Ia[ului, tocmai ap\ruse un vul-
can.   

Oricât de uria[ ai fi, tot r\mâi
uimit de asemenea fenomen. El a
fost pl\cut surprins de mirosul
emanat de piatra topit\. Venea zil-
nic, se a[eza lâng\ ciud\]enia geo-
logic\ [i st\tea cu orele, nemi[cat.
Oricine `l `ntreba ce face, r\spun-
dea invariabil: Uite, miros lava. {i
cre[tea buboiul [i emana din ce `n
ce mai mult\ magm\, spre

desf\tarea olfactiv\ a creaturii
noastre supraponderale. Pân\ `n -
tr-o zi `n care, brusc, vulcanul s-a
oprit din fierbere. 

Frate, ziceai c\ i-a murit vreo
rud\. L-a mângâiat, i-a suflat aer
`n co[, apoi a supt co[ul. Nimic.
|sta, dragii mei, este unul dintre
momentele care scoate din min]i
chiar [i un uria[ blând. A `nceput
s\ urle isteric, ca un copil care nu
a primit de la Mo[ juc\ria dorit\,
apoi s-a apucat s\ izbeasc\ cu
pumnii [i picioarele lui imense,
pân\ când a distrus tot ce s-a 

chinuit natura s\ fac\. Apoi a ple-
cat `n lume [i nimeni nu a mai
aflat ve[ti despre el. Se specula, pe
ici pe colo, c\ ar fi fost v\zut mi -
rosind cu nesa] nu [tiu ce erup]ie
de prin insula Java.

Tot ce v-am spus este perfect
adev\rat. Ca dovad\, nu mai exis -
t\ nici un vulcan `n preajma
Ia[ului. {i nici un uria[. Exist\
doar oameni normali care, la fel
ca [i mine, `[i pl\tesc impozitele
pân\ la 30 martie, ca s\ arate c\
sunt buni cet\]eni ai comunei
Miroslava.
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{apte ani `n Tibet e `nc\ interzis
`n China, iar Annaud avea [i el in-
terdic]ie de a intra `n ]ar\, pân\ i
s-a propus s\ regizeze adaptarea
cinematografic\ a bestseller-ului
lui Lu Jiamin. „The Economist“
sus]ine c\ francezul ar fi semnat o
scrisoare deschis\ care ar fi fost
distribuit\ ̀ n China, ̀ n care regre-
ta gre[eala cu {apte ani `n Tibet.
Mai bine n-o scria. Ultimul lup
(Wolf Totem, `n englez\) e un film
mediocru `n 3D, cu peisaje fru-
moase (Mongolia profund\), dialo-
guri ultra-explicative ca pentru
pro[ti, poveste sub]ire [i scene
violente de lupt\ `ntre animale
sau, ̀ n general, greu de privit pen-
tru iubitorii de animale. Annaud
mai f\cuse dou\ filme cu animale,
Ursul (1988) [i Deux frères (2004,
despre doi tigri), dar aici parc\ `[i
pierde capul cu totul. Ori copro-
duc]ia sino-francez\ a fost un
compromis prea pu]in controla-
bil, ori la 72 de ani a obosit, ori din
1988 `ncoace mentalul ni s-a
schim bat atât de mult `ncât nu
mai putem vedea un film cu ani-
male f\r\ s\ ne gândim dac\ au
fost chinuite sau nu. Povestea ce-
lor doi chinezi trimi[i `n plin\ Re-
volu]ie Cultural\ s\ alfabetizeze
p\storii din Mongolia Interioar\ e

un prilej pentru o alegorie ecolo-
gic\, care e, de fapt, o negare a ne-
ga]iei. Comunistul-[ef ordon\
stâr pirea lupilor [i, din l\comie, le
spune oamenilor s\ le fure rezer-
vele de mâncare – de aici `nfome-
tarea lor [i transformarea `n bes -
tii incontrolabile, dar pe de alt\
parte, lupii folosi]i `n film [i dre-
sa]i de mici, timp de patru ani, au
fost de fapt mutila]i. Un antrenor
canadian i-a obi[nuit cu oamenii
[i aparatul de filmat – ce [anse
mai au s\ tr\iasc\ ca ni[te lupi
normali de acum `nainte? Plus c\
sunt scene `n care lupul principal,
ca s\ zic a[a, puiul luat de unul
dintre chinezi pentru a fi crescut,
e târâit cu lan]ul de colo-colo pân\
schel\l\ie pe bune, a[a cum cerea
rolul. 

~n ciuda câtorva panoramice
frumoase cu Mongolia, filmul e
urât – ̀ n sensul urâ]eniei interioa-
re. E o ambian]\ de moarte omni-
prezent\, scrie un cinefil pe site-ul
francez allocine.fr. Deci nu mi s-a
p\rut numai mie. {i mai are [i ra-
ting 12, care e prea generos pentru
un film mai d\un\tor sub con -
[tientului unui copil decât vede-
rea a doi sâni [i-un fund. Au fost
multe scene la care am stat cu
ochii `nchi[i [i, dac\ am stat pân\

aproape de final, a fost numai pen-
tru c\ am vrut s\ [tiu cum se ter-
min\. 

~n Banat, coproduc]ie Italia/
România/Bulgaria/Macedonia,
filmat\ ̀ n mare parte la noi, un in-
giner agronom italian [omer vine
`n România dintr-un gest de pro-
vocare a destinului. Printre pale]i
[i butoaie, lâng\ un [ef de ferm\
({tefan Velniciuc) care arat\ a
domnitor `n]elept [i e [i fluent `n
italian\, italianul munce[te dou\
luni, pân\ apar problemele finan-
ciare. Nu sunt bani de salarii, un
incendiu distruge magazia, iar
[eful poliglot ̀ l anun]\ c\ a fost, de
fapt, portarul de la Steaua care a

ap\rat patru penalty-uri `n finala
de la Sevilla din 1986. Ne la[i? Duc-
kadam?! G\selni]a asta, fictiv\
normal, d\ [i mai mult\ inconsis-
ten]\ pove[tii debutantului Adria-
no Valerio. Banat e, de fapt, un lo-
ve story despre acest inginer [i o
tân\r\ de 30 de ani ̀ ntâlnit\ ̀ nain-
tea plec\rii spre România. Ea va
veni s\-l viziteze, dar dup\ o noap-
te torid\ `i m\rturise[te c\ are o
hib\: se plictise[te `n rela]ii [i fu-
ge. Faptul c\ anterior plecase
dup\ 10 ani de rela]ie, iar acum,
dup\ câteva luni, nu e o problem\
pentru nimeni, cu atât mai pu]in
pentru spectatorul care vede cum
sub ochii lui aceast\ poveste

`ncearc\ s\ se `nchege, dar se `m -
pr\[tie. 

Tân\rul regizor ar vrea s\ lege
[i un soi de stilistic\, dar imagi-
nea ]\r\ncilor de la noi exersând
Tai Chi nu spune nimic `n afar\
c\ e o mostr\ de Euro pudding. Nu
e nimic nici emblematic, nici flou
`n aceast\ poveste din care nu
`n]elegi inten]iile autorului.

Ultimul lup/ Le dernier loup, de Jean-
Jacques Annaud. Cu: Feng Shaofeng,
Shawn Dou, Basen Zhabu

Banat/ Il viaggio, de Adriano Valerio.
Cu: Eddoardo Gabbrielini, Elena
Radonichich, Stefan Velniciuc

Film

Iulia Blaga

C\l\torii cu lupi [i italieni
pierdu]i prin România
Ultimul lup este, se pare, modul prin care Jean-
Jacques Annaud [i-a sp\lat p\catele dup\ momentul
{apte ani `n Tibet (1997), care fusese interzis `n 
China pentru c\ amintise de invazia Chinei asupra
Tibetului din 1949. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Magma cum laude
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