
Vân\torul
Adev\rului,
~mblânzitorul de
Suflete, Aduc\torul 
de Bine

George Neagoe

Nicolae Strâmbeanu a debutat cu
un roman situat `n anticamera
capodoperei (Evanghelia dup\
Araña, Ed. Humanitas, 2004), distins
`n 2005 cu Premiul de debut al revis-
tei „România literar\“, acordat cu
sprijinul Funda]iei Anonimul. ~n
postcomunism, termenul de „pro-
movare“ a asimilat prea multe cono-
ta]ii pentru a insista aici. Ar fi de ob-
servat `ns\ c\ Evanghelia dup\
Araña anticipeaz\ – prin luxul mis -
tic, istoric, erotic [i comic – una din-
tre c\r]ile cu statur\ scrise dup\
1989 `n România: Via]a lui Kostas
Venetis (Octavian Soviany, Ed.
Cartea Româneasc\, 2011).
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Interviu cu Oliver
Zille, directorul
Târgului de Carte
de la Leipzig

Eli B\dic\

Oliver Zille a fost recent la Bu-
cure[ti, `nso]it de opt editori ger-
mani, austrieci [i elve]ieni, `n
vede rea preg\tirii unor traduceri
din limba român\ `n limba ger-
man\, pentru edi]ia din 2018 a târ-
gului, atunci când România va
participa ca ]ar\ invitat\ de
onoare. 

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

Rockin’ by myself

INTERCULTURALITATE, MULTICONFESIONALISM, SPIRIT CIVIC {I ANTREPRENORIAT

TIMI{OARA: Capital\ European\
a Culturii `n 2021

Ce este gre[it 
`n lumea asta?

Dumitru Ungureanu

Acum câ]iva ani, norvegianul (sta -
bilit ̀ n SUA) Andy LaPlegua, „cre-
ier“, vocalist [i factotum al „tru-
pei“ Combichrist, `ntreba direct:
What the Fuck Is Wrong with You
People? (2007). R\spunsul nu se
g\se[te nici `n lumea real\, nici `n
cea virtual\. Nici hackerii ru[i, `n
rândul c\rora Combichrist are
succes monstruos, nu cred c\-l pot
decripta, oricât s-ar str\dui.

» pag. 6

Cronic\ de carte

Timi[oara este ora[ul românesc desemnat Capital\ European\ a Culturii `n 2021, a anun]at, `n urm\ cu 
o s\pt\mân\, Steve Green, pre[edintele juriului de exper]i interna]ionali [i români, `ntr-o conferin]\ de
pres\ desf\[urat\ la sediul Bibliotecii Na]ionale a României. ~n selec]ia final\ mai r\m\seser\ patru ora[e:
Baia Mare, Bucure[ti, Cluj-Napoca [i Timi[oara. „E un titlu pentru o via]\, [i nu pentru un an!“, a spus
Green. Rezultatul a venit la cap\tul unor ani `n care `n România s-a discutat intens despre aceast\ com-
peti]ie, s-au aruncat `n b\t\lie foarte multe argumente de ordin afectiv [i s-a resuscitat sentimentul 
de mândrie local\ a comunit\]ilor, pentru ca, `n cele din urm\, s\ fie desemnat un câ[tig\tor. 
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INTERCULTURALITATE, MULTICONFESIONALISM, SPIRIT CIVIC {I ANTREPRENORIAT

TIMI{OARA: Capital\
European\ a Culturii `n 2021
Timi[oara este ora[ul românesc desemnat
Capital\ European\ a Culturii `n 2021, a
anun]at `n urm\ cu o s\pt\mân\ Steve
Green, pre[edintele juriului de exper]i
interna]ionali [i români, `ntr-o conferin]\ 
de pres\ desf\[urat\ la sediul Bibliotecii
Na]ionale a României. ~n selec]ia final\ mai

r\m\seser\ patru ora[e: Baia Mare, Bucure[ti,
Cluj-Napoca [i Timi[oara. „E un titlu pentru o
via]\ [i nu pentru un an!“, a spus Green.
Rezultatul a venit la cap\tul unor ani `n care
`n România s-a discutat intens despre
aceast\ competi]ie, s-au aruncat `n b\t\lie
foarte multe argumente de ordin afectiv [i 

s-a „resuscitat“ sentimentul de mândrie
local\ a comunit\]ilor, pentru ca, `n cele 
din urm\, s\ fie desemnat un câ[tig\tor. 
O competi]ie care stabile[te o capital\
european\ a culturii, iar nu o capital\ cultu -
ral\ a României, dup\ cum s-a precizat `n
cadrul conferin]ei de pres\ de la Bucure[ti. 

C\t\lin Hopulele

Pentru ie[eni, vinerea trecut\ a
fost o zi f\r\ emo]ii deosebite, `n
contextul `n care ora[ul nu trecu-
se de prima faz\ a selec]iei. Un ti -
tlu pe care, probabil, Ia[ul nici nu
l-ar fi meritat, a[a cum au confir-
mat-o pentru „Suplimentul de cul-
tur\“ o serie de exper]i contacta]i.
Iar dac\ Ia[ul nu a fost `nc\ pre -
g\tit pentru reflectoarele Europei,
Timi[oara promite, din pozi]ia
unei Cenu[\rese a ora[elor fina-
liste, prin intermediul unui pro-
iect bine `nchegat, s\ reprezinte
România mai bine decât a f\cut-o
Sibiul [i mai bine decât ar fi f\cut-
o Clujul, v\zut ca fiind câ[tig\tor
aproape sigur pân\ s\pt\mâna
trecut\.

Luminile ora[ului

„Lumineaz\ ora[ul prin tine!“
scrie pe coperta proiectului Ti -
mi[oarei, pe fundalul unei ima -
gini alb negru, pixelate, care face
trimitere la scânteia care a cu-
prins toat\ România ̀ n decembrie
1989. Sloganul arat\ ideea de la ca-
re s-a pornit – ora[ul fiind promo-
vat, ̀ nc\ de la ̀ nceput, ca fiind pri-
mul ora[ din Europa continental\
cu iluminare stradal\ electric\
(1884). De altfel, proiectul propune
un arc ̀ n timp: 1884 - 1989, momen-
tul Revolu]iei, [i 2021, Capitala
European\ a Culturii. „Ne propu-
nem s\ punem `n mi[care energia
civic\. Pornind de la puternica
metafor\ a luminii, dorim s\ «ex-
port\m» valorile `n care credem
`n alte ora[e ale Europei, pentru a
stimula o atitudine deschis\, vi-
zionar\ `n rândul cet\]enilor“, au
scris reprezentan]ii Timi[oarei `n
prezentarea lor. Recomandat a fi
un „ora[ al scânteilor“, Timi[oara
e v\zut\ ca urbe care a dat dovad\
de curaj când [i-a ap\rat mereu
valorile. „Recunoa[terea [i res-
pectul reciproc sunt principiile

fundamentale ale comunit\]ii in-
terculturale, multiconfesionale [i
antreprenoriale a ora[ului. De se-
cole `ntregi locuiesc aici peste 30
de culturi diferite: români, ger-
mani, maghiari, sârbi, croa]i, ita-
lieni, spanioli [i bulgari. De ase-
menea, credincio[i ortodoc[i, ca-
tolici, evrei, protestan]i, luterani,
reforma]i, musulmani [i de alte
religii `[i practic\ `n pace [i liber-
tate credin]a. Sensul cuvântului
«toleran]\» a evoluat c\tre «frater-
nitate»“, se precizeaz\ `n docu-
ment. 

Coagularea `n jurul
proiectului

2.000 de persoane au fost implicate
`ntr-un proces participativ pentru

a elabora documentul de politici
publice care a fost transmis Mi-
nisterului Culturii, dintre care
450 `n mod direct prin focus-gru-
puri, interviuri [i dezbateri, iar 42
de persoane au definitivat viziu-
nea. Proiectul TM 2021 a fost pus
`n oper\ de o organiza]ie indepen-
dent\ politic, care func]ioneaz\
`nc\ din anul 2011 [i care a fost
ghidat\ de un profesionist recu-
noscut la nivel na]ional [i inter-
na]ional – Simona Neumann. Ea
are o experien]\ de 18 ani ̀ n rela]ii
interna]ionale [i afaceri europe-
ne, a lucrat trei ani la Comisia Eu-
ropean\, cinci la Organiza]ia Na -
]iunilor Unite, are un doctorat `n
Diploma]ie public\ [i a studiat 
[i la Universitatea Harvard, ob]i -
nând un certificat `n studii de 

management strategic al organiza]iilor. 
Simona Neumann a asigurat

coeziunea politic\ ̀ n jurul progra-
mului, dup\ cum a precizat pen-
tru „Suplimentul de cultur\“.
„Administra]iile local\ [i jude -
]ean\ s-au angajat s\ aloce fondu-
rile men]ionate `n dosar, pe dura-
ta a [ase ani (patru ani de preg\ti-
re a programului cultural, anul
2021 [i un an dup\ de]inerea titlu-
lui, pentru asigurarea continu\rii
proiectelor de succes). Nu am mo-
tive `n acest moment s\ m\ `ndo-
iesc de concretizarea acestor an-
gajamente asumate ̀ n perioada de
candidatur\. Administra]ia lo-
cal\ a fost membr\ fondatoare,
al\turi de alte alte institu]ii, a
Aso cia]iei Timi[oara Capital\
Cul tural\ European\ [i, `ncepând

cu anul 2013, a `nceput s\ aloce
fonduri cu regularitate `n vederea
preg\tirii candidaturii. Rela]ia
noastr\ s-a bazat pe transparen]\
[i pe comunicare formal\ [i infor-
mal\ ori de câte ori am avut nevo-
ie s\ rezolv\m problemele ivite“,
a explicat Simona Neumann. Mai
mult, a precizat c\ a asocia]ia
TM2021 a f\cut o serie de demer-
suri la nivelul Ministerului Cultu-
rii pentru a `mbun\t\]i legisla]ia
privind finan]area culturii, pro-
puneri la care au colaborat [i alte
ora[e candidate. 

Dar `n jurul proiectului nu au
stat doar cei care au lucrat [i re-
prezentan]ii mediului politic, ci [i
timi[orenii `n ansamblul lor. ~n
primul rând, spre deosebire de
Ia[i, care [i-a construit o parte din
demers pe nostalgie [i pe faptul c\
ar fi de facto capital\ cultural\ a
]\rii, `n proiectul Timi[oarei se
recunoa[te, `nc\ din primele pa-
gini ale dosarului, c\ acesta este
construit pe capitole din trecutul
ora[ului, dar c\ „Timi[oara trebu-
ie s\ lase la o parte nostalgia [i s\-
[i scrie un destin contemporan
pentru a juca din nou un rol prin-
cipal `n regiune, de data aceasta
prin cultur\“. ~ntr-un studiu f\cut
la nivelul comunit\]ii `n 2016 de
c\tre reprezentan]ii Universit\]ii
de Vest din Timi[oara, 82,5% din-
tre ti mi[oreni cuno[teau faptul c\
ora[ul lor candideaz\ la titlul de
Capital\ a Culturii Europene [i
90% doreau s\ sprijine acest pro-
iect oricum puteau. 

Proiectul a fost construit [i cu
sprijinul altor ora[e care au de]in-
ut titlul de Capital\ European\ a
Culturii. Pe zona dezvolt\rii capa-
cit\]ii culturale prin crearea unui
Laborator de Proiecte Europene,
Timi[oara a lucrat `ndeaproape
cu Novi Sad, al doilea ora[ ca
m\rime din Serbia, care a candi-
dat [i el la titlu. La acest acest la-
borator sunt implicate [i Matera
(Italia), care va fi capital\ `n anul
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2019, [i Rijeka, Croa]ia, viitoare
capital\ `n 2020. 

„Timi[oara, din punctul meu
de vedere, merit\ s\ fie capital\.
Este cel mai bine plasat ora[ din
România pentru a fi integrat `n
re]eaua european\ de acces, este
singurul ora[ `n care exist\ multi-
culturalism f\r\ s\ existe mino-
rit\]i na]ionale [i este ora[ul care
a avut cel mai bun plan de ac]iune
cultural\, f\cut, negociat [i discu-
tat [i cu societatea civil\, [i cu ex-
per]i interna]ionali“, o spune
chiar Florin C`ntic, care a coordo-
nat spre final campania Ia[ului.
De asemenea, a eviden]iat coeziu-
nea ce se remarc\ `n dosarul
Timi[oarei, mai ales `n plan poli-
tic. „Elementul principal pe care 
l-a avut Timi[oara a fost un pri-
mar care a oferit f\r\ nici un fel de
probleme tot ce a fost nevoie pen-
tru dezvoltarea proiectului, care a
angajat oameni serio[i, exper]i in-
terna]ionali, care a avut bani pen-
tru lobby la Bruxelles [i pentru tot
ce a `nsemnat construc]ia planu-
lui [i dezvoltarea unor proiecte ca-
re lipseau `n ora[“, a completat el. 

34 milioane de euro
pentru proiecte, 124
pentru infrastructur\

„Ne imagin\m o c\l\torie extraor-
dinar\, de la singur\tate la aparte-
nen]\, de la lumin\ prin `ntuneric
[i ̀ napoi, parcurgând trei teritorii
ce abordeaz\ provoc\rile cu care
se confrunt\ Europa ast\zi: oa-
meni, locuri [i conexiuni“, scrie
`n dosarul de candidatur\ al Ti -
mi[oarei. Cei care l-au elaborat au
propus, sub forma unei h\r]i, [ase
sta]ii gândite ca proiecte de mare
anvergur\, care pun accentul pe
atragerea [i diversificarea publi-
cului, [i 18 trasee, programe de
mai mic\ anvergur\, care au ca
rol aprofundarea rela]iilor dintre
operatorii culturali [i publicul lor
implicat. Spre exemplu, cele [ase
sta]ii au fost denumite „Reflec]ii“,
„Actorii schimb\rii“, „~ndr\z -
ne[te!“, „Ora[ul luminilor“, „Lu-
min\ peste grani]e“ [i „Pasaje de
lumin\“, iar cele 18 trasee sunt 

legate direct de acestea. Cele [ase
sta]ii ar `nsuma 26% din bugetul
`ntregului proiect, de aproape 34
milioane de euro. ~ntregul demers
al Timi[oarei se concentreaz\ pe
implicarea oamenilor [i transfor-
marea lor, pân\ `n 2021 [i ulterior,
`n generatori, produc\tori de cul-
tur\ [i factori implica]i `n aceste
activit\]i. De altfel, cultura con-
temporan\ reprezint\ 75% dintre
activit\]ile propuse `n dosarul de
participare. 

~n dosarul preg\tit de Timi[oa-
ra, calendarul celor mai impor-
tante momente, deja structurat la
nivel de ani, este preg\tit. S\ lu\m
ca exemplu momentul deschide-
rii. Cu un buget gândit la aproape
1,1 milioane de euro, acesta poart\
titlul „Luminat de oameni“ [i pre-
supune patru ani de preg\tiri,
preg\tiri la care lucreaz\ deja
arti[ti na]ionali [i interna]ionali.
„Timi[oara a fost primul ora[ din
Europa continental\ cu iluminare
stradal\ electric\. ~n seara zilei de
12 noiembrie 1884, 731 de l\mpi cu
arc voltaic au prins via]\. Aceasta
este [i metafora [i obiectivul des-
chiderii. 731 de `ntâlniri, de traile-
re, de felicit\ri [i de mesaje vor fi
de clan[ate `n acela[i moment
c\tre toate direc]iile din ora[ [i
din regiune. Un show de lumin\
cultural\ r\spândit pretutin-
deni“, se precizeaz\ `n raportul ci-
tat. ~n zilele [i orele premerg\toa-
re momentului, organizatorii vor
ca cet\]enii, institu]iile, [colile [i
administratorii ora[ului s\ `nce-
teze zgomotul [i s\ `ntrerup\ lu-
mina electric\ din ora[, treptat,
pentru ca la momentul deschide-
rii s\ fie readuse toate la via]\.
Ora[ul va deveni o scen\ a dansu-
lui, sute de lumini vor fi animate
de energia voluntarilor care `[i
d\ruiesc timpul [i energia fizic\
„pentru a acumula electricitate,
folosind aparaturi inovative [i
simple, ce convertesc mi[carea `n
energie, create de studen]i [i
arti[ti `n [tiin]e tehnologice din
toat\ Europa“. 

Bugetul estimat, unul semnifi-
cativ, de aproape 34 milioane de
euro, dedicat strict evenimentelor

artistice, a fost deja `n mare parte
acontat, `n urma sprijinului poli-
tic asigurat de o serie de hot\râri
luate la nivelul Consiliului Local
al Timi[oarei [i la cel jude]ean al
Timi[ului. Prim\ria s-a angajat
pe 7 iulie s\ ofere un buget ope -
ra]ional de 20 de milioane de euro,
alte cinci milioane urmând s\ pro-
vin\ de la Consiliul Jude]ean
Timi[. Timi[oara are `ncheiate
parteneriate la nivel local [i inter-
na]ional cu ora[e precum Arad,
Re[i]a, dar [i mai multe munici-
palit\]i din Serbia, Szeged din Un-
garia [i Rijeka din Croa]ia. Tot la
nivel func]ional, Ministerul Cul-
turii va fi invitat s\ devin\ mem-
bru observator `n cadrul [edin -
]elor Consiliului Director de orga-
nizare a manifest\rilor. 

Dincolo de bugetul alocat pen-
tru evenimentele artistice, echipa
de la Timi[oara a propus [i un bu-
get mai amplu, de aproape 124 mi-
lioane de euro, prin care s\ fie rea-
lizate proiecte masive de infars-
tructur\ cultural\, revitalizare
urban\, ca [i infrastructura de tu-
rism. De la un proiect de 12 milioa-
ne de euro pentru rebilitarea Ca-
nalului Bega – care presupune ex-
tinderea canalului de naviga]ie pe
traseul Timi[-Dun\re –, la crearea
mai multor muzee ce ar trebui s\
fie gata pân\ cel târziu `n 2019-
2020, precum Muzeul {tiin]ei [i
Tehnologiei Banat sau Muzeul Re-
volu]iei Române. La nivelul anu-
lui 2021, Timi[oara `[i propune s\
aib\ o infrastructur\ pus\ la
punct, care momentan cuprinde
24 de biblioteci, 19 cinematografe,
dintre care nou\ foste cinemato-
grafe `n curs de reconversie [i un
cinema `n aer liber de 4.150 de lo-
curi, 11 s\li de conferin]e cu o ca-
pacitate de 5.900 de locuri, 14 galerii

de art\ contemporan\, inclusiv
[apte independente, un spa]iu to-
tal expozi]ional de 1.500 metri
p\tra]i, [ase teatre (german, ma-
ghiar, român, pentru copii [i tine-
ret, alternativ [i de cultur\ under-
ground), 47 situri de patrimoniu [i
340 de pie]e, parcuri [i cur]i inte-
rioare. 

Dar nu infrastructura este te-
melia dosarului de candidatur\,
spune Simona Neumann, ci con-
ceptul, bazat pe un set de valori
europene ale Timi[oarei: intercul-
turalismul, multiconfesionalis-
mul, spiritul civic [i antrepreno-
riatul. 

„Dimensiunea european\ con-
ferit\ pe de o parte de parteneria-
tele concrete cu operatori cultu-
rali din Europa [i de teme de im-
portan]\ european\, precum mi-
gra]ia, [omajul `n rândul tinerilor
[i migra]ia creierelor, pe de alta,
precum [i implicarea cet\]enilor
`nc\ din etapa de candidatur\
(90% din popula]ia Timi[oarei do-
re[te s\ se implice `n proiect, con-
form unui studiu elaborat de Fa-
cultatea de Sociologie [i Psiholo-
gie) sunt alte dou\ atuuri pe care
credem c\ le-am avut `n com -
peti]ie. Nu `n ultimul rând, avem
o organiza]ie independent\, care
func]ioneaz\ de cinci ani [i care
este ̀ n m\sur\ s\ pun\ ̀ n aplicare
proiectul TM2021”, a completat
aceasta. 

Ia[ul a pierdut 
prin autosuficien]\

La Ia[i, oamenii de cultur\ con-
sulta]i de „Suplimentul de cul-
tur\“ sunt, pe de o parte, resem-
na]i privind candidatura ora[u -
lui, iar pe de pe alt\ parte au cu-
vinte de `ncurajare pentru Timi -
[oara, recunoscând valoarea unui
proiect care, dac\ va fi implemen-
tat la poten]ialul maxim, va aduce
str\lucire ora[ului. Criticul de
teatru Olti]a C`ntec crede c\
pozi]ia geografic\ a Timi[oarei i-a
rezervat ora[ului de pe Bega o alt\
istorie [i o alt\ conectare la spiri-
tul european decât o are Ia[ul.
„Dinspre Apus lucrurile ajung
`ntâi `n Banat [i, dup\ ceva timp,
[i `n Moldova“, explic\ Olti]a
C`ntec. „Ia[ul nu are multicultu-
ralitatea Timi[oarei [i tipul de re-
la]ionare intercultural\ de-acolo.
S\ exemplific: `n aceea[i cl\dire
func]ioneaz\ Teatrul Na]ional

«Mihai Eminescu», Opera Na]io-
nal\, Teatrul German de Stat [i
Teatrul Maghiar. O fac `ntr-un
ecumenism cultural exemplar,
fiecare derulând evenimente re-
marcabile, dar realizând [i copro-
duc]ii, colaborând ori de câte ori
este nevoie. Cu proiec]ie, `n conti-
nuitate. Este acolo un alt tip de ati-
tudine, mai deschis\, mai soli-
dar\, un fel de ambi]ie comun\ ca-
re vine, cred, [i din vorba c\ «Ba-
natu-i fruncea!». Care nu-i o
laud\, e un `ndemn ce oblig\“. 

La rândul s\u, scriitorul Dan
Lungu, directorul Muzeului Na -
]ional al Literaturii Române Ia[i,
spune c\ proiectul Timi[oarei `]i
da senza]ia `nc\ de la prima lec-
tur\ ca fiind unul coerent, articu-
lat [i profesionist. „Am mul]i prie-
teni `n lumea cultural\ timi[o -
rean\ [i m\ bucur foarte mult
pentru ei, sunt convins c\ vor face
lucruri frumoase, vom [i colabora
`n unele proiecte. Cred c\ multi-
culturalismul integrat firesc, la
nivelul vie]ii cotidiene, atât de
evident `n Timi[oara, a cânt\rit
greu `n decizia juriului, de[i, din
câte am citit, [i Clujul a avut un
dosar foarte bun“, apreciaz\ el. ~n
ceea ce prive[te Ia[ul, scriitorul
explic\ faptul c\ municipalitatea
s-a mobilizat greu, prea târziu, iar
lucrul acesta s-a v\zut `n faptul c\
proiectul final a fost insuficient ci-
zelat [i articulat. 

„Apoi, cred c\ Ia[ul a pornit cu
o atitudine de autosuficien]\, c\
oricum i se cuvine acest titlu, c\
juriul nu va ̀ n dr\z ni s\ nu-l califi-
ce `n a doua etap\. Ei bine, juriul
chiar a `ndr\znit. Ia[ul a avut toa-
te [ansele. Proiectul nu este pen-
tru ora [ele perfecte, unde totul
func]ioneaz\ impecabil. Proiectul
urm\re[te dezvoltarea ora[ului [i
a comunit\]ii cu ajutorul culturii.
Ceea ce a lipsit a fost un proiect
copt `n timp, construit colectiv,
viabil, convin g\tor“, a ad\ugat
Dan Lungu.

»„Avem o organiza]ie independent\,
care func]ioneaz\ de cinci ani [i care
este `n m\sur\ s\ pun\ `n aplicare
proiectul TM2021.“

Simona Neumann, Director executiv al Asocia]iei Timi[oara 2021 
Capital\ European\ a Culturii



Scump\ doamn\, v\ scriu atât de
târziu pentru c\ am fost victima
unei prejudec\]i de care m\ fac,
totodat\, foarte vinovat. M-am
n\scut ̀ n ̀ ntuneca]ii ani ’80 ̀ n Re-
publica Socialist\ România [i am
tr\it `ntr-un bloc dintr-un ghetou
proletar din  tr-un ora[ monoin-
dustrial de la cap\tul lumii. Aris-
tocra]ii nu erau binev\zu]i la noi,
pe Aleea Zorilor, [i cumva m-am
vindecat mai greu de convingerea
c\ marile familii boiere[ti nu erau
altceva decât cuiburi de exploata-
tori, de nemernici, de deprava]i,
de nimfomane, de degenera]i. Ca
s\ [ti]i [i dumneavoastr\ ce urme
a l\sat `n noi comunismul, fie el [i
foarte târziu. 

M-am ferit de textele dumnea-
voastr\, chiar dac\ [tiam c\
gre[esc, c\ci am totodat\ oroare

de toate prejudec\]ile. {i sufe-
ream `n acela[i timp, paradoxal,
cum trebuie s\ m\ `ndur, de
aceast\ groaznic\ preconcep]ie:
c\ boga]ii nu pot s\ scrie bine, c\
ei `[i cump\r\ onorurile, pozi]iile
`n masonerii [i `n academii, criti-
cile favorabile, influen]a, exact
a[a cum `[i cum p\r\ [i slugile. 

Când am deschis ochii, m-am
desprins de ravagiile pe care le
f\cea propaganda antiburghez\ ̀ n
rândul cet\]enilor de la bloc, dar
nici nu m-am apropiat u[or de is-
toria dumneavoastr\, a celor care
a]i avut. Am preferat o distan]\, o
indiferen]\, cu riscul s\ ocolesc
unele capodopere. Apoi, v-am
`ntâlnit numele (pe al dumnea-
voastr\ [i pe al marelui dumnea-
voastr\ cumnat, Antoine Bibesco,
`n Jurnalul lui Sebastian). Cred

foarte mult `n cuvântul lui Seba-
stian, a[a c\ mi-am promis c\ v\
voi vizita opera. V-am aflat `ntâi
biografia: via]a lung\ [i str\luci-
toare, marcat\ pân\ [i de ceaiuri-
le dansante, de balurile de la care
nu lipsea nici Marcel Proust. Or-
bitoare biografie! Am trecut peste.  

Am ajuns ziarist de pres\
scris\ (`nc\ mai exist\ specia asta,
da), m-am luat cu reportajele [i
am tot neglijat. Abia acum am ci-
tit Papagalul verde. {i iat\ ce
vreau s\ v\ spun – Sa[a, prima
parte a acestei c\r]i, este magni-
fic\! 

Nu m-au `nnebunit fragmente-
le de final, scrise cu poezie, cu
gra]ie, cu sensibilitate, nu mi-a
b\tut inima (de[i sunt cardiac,
sub tratament) pân\ `n pragul
preinfarctului la aceast\ poveste a
unei tinere nobile care se
`ndr\goste[te de un papagal verde
(unde papagalul chiar e o pas\re).
Nu. 

Altceva m-a zguduit, v\ spu-
neam: rândurile acelea despre
Sa[a, felul `n care o familie `n trea -
g\ se a[az\ sub doliu dup\ un fiu
disp\rut, aceast\ suferin]\ impu -
s\ supravie]uitorilor, o suferin]\

care devoreaz\, care distruge, o
suferin]\ ira]ional\, ca o gaur\
neagr\ `n sufletul oamenilor. C\ci
este adev\rat. A[a se `ntâmpl\ `n
via]\ – `ntocmai ca `n literatura
dumneavoastr\. Este adev\rat,
oricât de absurd [i de dureros [i
de inexplicabil sun\. 

Moartea unui copil poate s\ `n -
l\n ]uiasc\ vie]ile copiilor care au
r\mas s\ tr\iasc\. Iar mama tutu-
ror, chiar ea, zide[te `n jurul lor
gratiile. 

Am `ntâlnit un astfel de caz
`ntr-o comun\ din ]ara noastr\, `n
care oamenii sunt atât de s\raci
`ncât locuiesc f\r\ geamuri la ca-
se. Iar casele lor nu sunt decât
ni[te lemne aruncate unele peste
altele `ntr-o geometrie suprarea-
list\. 

Pe fiul mort `l chema On. Nu
pot uita acest nume, ciudat, pe ca-
re nu l-am mai auzit ̀ nainte [i nici
mai apoi, un nume scurt, ca o sen-
tin]\ de condamnare la moarte.
Iar mama aceea privea oarb\ cum
familia ei se de[ir\ [i se de[ir\ [i
se de[ir\ dup\ moartea lui On, ca-
re fusese, fire[te, nedreapt\ [i pen-
tru care nici ea nu ̀ l putea ierta pe
Dumnezeu. 

Avea `n cas\ o fiic\. Fiica ei
avea deja un num\r enorm de co-
pii, de[i abia ie[ise din adoles-
cen]\. Era atât de firav\ `ncât te
gândeai c\ s-ar putea stinge la
urm\toarea respira]ie. Era din
nou `ns\rcinat\. Doctorii `i reco-
mandaser\ s\ fac\ un avort. ~i lip-
seau zece lei pentru a ajunge ̀ n cel
mai apropiat ora[. I-am dat ace[ti
zece lei f\r\ s\ regret. 

Au trecut ani [i m-am gândit
mult la aceast\ fat\, la aceast\
sor\ a lui On, a c\rei via]\ fusese
distrus\ `ntr-o avalan[\ de neno-
rociri de la moartea fratelui s\u.
Nu am aflat niciodat\ dac\ a mers
la spital pentru a `ntrerupe sarci-
na. Cred c\ de fapt n-am vrut s\
[tiu.

M-am gândit chiar s\ scriu o
nuvel\ despre On [i familia sa. 
N-am mai scris-o [i `mi pare bine
c\ n-am mai scris-o. Nu a[ fi putut
niciodat\ s\ ating acea durere ca-
re e palpabil\ `n paginile domniei
voastre despre Sa[a. 

{i tocmai de aceea v\ scriu: s\
v\ mul]umesc pentru acele rân-
duri. Nu au egal. Ele sunt vii, ele
sunt eterne.
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1.
Cump\r napolitane, cafea [i ]i -
g\ri. Vânz\toarea m\ `ntreab\
dac\ am 30 de bani, pentru un rest
rotund. Spun c\ da, dar nu g\sesc
decât 20 de bani. Dau la schimb ze-
ce lei. Din spate `ntinde mâna o
doamn\ [i pune pe tejghea 50 de
bani: „Pl\tesc eu pentru un scrii-
tor valoros“.

2.
Vorbim despre cum era `n co-

pil\ria noastr\, ce p\rin]i minu-
na]i aveam noi, c\ ne l\sau s\ ve-
nim `n curte cu to]i copiii satului
[i s\ ne juc\m. Chiar [i ̀ n cas\, câ-
te zece-dou\zeci. P\rin]ii celor-
lal]i copii nici nu te l\sau s\ le
calci pe la poart\. „Bun, argumen-
tez eu, dar ̀ i ̀ n]eleg [i pe \ia, c\ de
fiecare dat\ când veneau copii la
noi disp\rea câte ceva din cas\.

Nu mare lucru, dar un obiect, cât
de mic, tot se fura“. {i brusc `mi
amintesc cum o prieten\ de-a lui
sor-mea Otilia tocmai pleca din
`nc\pere cu o p\pu[\ de juma 
de metru, ascuns\ sub bra], sub
pulover. Otilia a oprit-o uluit\, cu
ochii sco[i din orbite: „Ce faci?
D\-mi p\pu[a!”. Iar aia, cu dita-
mai animalul sub bra] – i se vedea
capul p\pu[ii prin pulover ca un
pepene ascuns stângaci, aproape
c\-i târa picioarele de plastic pe
podea –, o tot `ntreba senin, tu-
peist, oarecum indignat\: „Care
p\pu[\?! Unde vezi tu p\pu[\ la
mine?!“.

3.
A[tept `n direct la televizor s\

v\d cine va ie[i Capital\ cultural\
european\ 2021. ~n Bucure[ti,
Cluj, Timi[oara [i Baia Mare, 

lumea a[teapt\ desemnarea `n
stra d\, ca la premiile Oscar. {i m\
apuc\ `nc\ o dat\ jalea c\ ora[ul
Ia[i nu a prins nici m\car o nomi-
nalizare, nu a reu[it nici m\car s\
prind\ emo]ia asta a a[tept\rii. {i
e unul din acele momente când
simt c\ ora[ul meu e un cap\t ui-
tat de lume, din cauza unei condu-
ceri nesim]ite, incompetente.

PS: Felicit\ri Timi[oara! Feli -
cit\ri Bucure[ti, Cluj [i Baia
Mare! E suficient s\ vezi fa]a pri-
marului Robu, s\-l auzi vorbind,
s\ [tii ce-a mai zis, ce-a mai f\cut,
[i-]i dai seama cam care e nivelul
lui. {i totu[i el a reu[it. V\ da]i
seama care e nivelul nostru de
conducere `n consecin]\? Dac\
\sta-i `n  vin g\ torul competi]iei,
`n]e lege]i `n ce hal sunt cei care

nici n-au reu[it m\car s\ intre `n
finala competi]iei? Dup\ asta, the
winter is coming la Ia[i [i o s\
dureze cât o glacia]iune.

4.
Tocmai am cump\rat dou\ gu-

tui, c\ n-am mai mâncat a[a ceva
de-un deceniu. ~n copil\rie, `mi
d\deai o gutuie [i n-aveai grija
mea o zi `ntreag\. Dou\ ore le
pierdeam doar ca s\-i g\sesc punc-
tul slab, s\-mi `nfig din]ii `n ea. ~n
jurul meu se topea peisajul. Alte
dou\ ceasuri, s\ desprind prima
`mbuc\tur\. P\rin]ii le foloseau
ca s\ lini[teasc\ odraslele obraz-
nice, hiperactive. „Ia, mam\, o gu-
tuie“ diminea]a [i-]i g\seai plodul
seara fix `n acela[i loc, mârâind
`ntr-un col] de camer\, cu din]ii
`ncle[ta]i `n ea. Nici nu 

trebuia s\-l mai trimi]i la cre[\, la
gr\ dini]\, s\-i angajezi bon\.
Cumva gutuia juca acela[i rol ca
osul presat pentru câini. Am
v\zut copii care-au ros [i vreme
de-o s\pt\mân\ aceea[i gutuie –
munceau la ea zi lumin\, noaptea
o b\gau sub pern\ – [i abia se cu-
no[tea c\ mu[caser\ din ea. Chiar
[i cei mai bravi cedau pe la ju -
m\tate [i o aruncau `n capul cui -
va, când constatau c\ s-au maturi-
zat `ntre timp.

Clar, am fructe pe iarna asta.

5.
Vi s-a `ntâmplat vreodat\ s\

merge]i la sp\l\torie cu ma[ina,
s\ pl\ti]i 21,99 lei pentru varianta
complet\ Sensation exterior [i s\
v\ ias\ supermurdar\ din linia
automat\? {i s\ fi]i certa]i pe
urm\ c\ a]i venit cu ma[ina mur-
dar\, c\ de asta nu a ie[it curat\?
„Cum s\ ias\ curat\, dac\ a]i ve-
nit cu ea murdar\?! Recunoa[te]i,
era murdar\ când a]i venit!“. Mie
mi s-a `ntâmplat asta la sp\l\toria
profesionist\ OMV din Nicolina.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

De toamn\

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Cartea Papagalul verde (traducere din limba francez\ de
Constantin Popescu) a fost publicat\ la Editura Polirom `n 2014. 

Scrisoare c\tre Martha Bibescu



{i totu[i, PSD a pierdut sur -
prinz\tor Cotroceniul. Pe mâna
sa. Nu pentru c\ Iohannis a fost
impecabil sau c\ proiectul s\u de
]ar\ a fost apreciat de public (apro-
po, a avut vreunul?), ci pentru c\
PSD-ul condus de Ponta a gafat la-
mentabil. PSD n-a crezut c\ cele
[apte-opt puncte ̀ n plus din sonda-
je mai pot fi recuperate de Iohan-
nis, asumându-[i riscul de a-i opri
pe românii din diaspora s\
mearg\ la vot. Sf\tuitorii PSD
erau de p\rere c\ 200.000 de voturi
`n str\in\tate `nseamn\ de fapt
dou\ procente, insuficiente pentru
r\sturnarea ierarhiei. Socoteala
celor de la PSD nu s-a potrivit cu
cea din strad\, dar mai ales cu cea
de pe Facebook, unde revolta a
atins apogeul chiar `n ziua turului
doi de scrutin. Nu PNL a avut me-
ritul câ[tig\rii alegerilor, ci PSD a
fost cel care [i-a dat cu stângul `n

dreptul. Diaspora a mobilizat ]ara,
iar finalul `l [tim: Ponta a pierdut
la diferen]\ de zece procente.

Cu mai pu]in de trei luni `nain-
te de alegerile parlamentare, PSD
d\ din nou semne c\ e sigur de vic-
torie. Ceea ce s-a petrecut luni `n
Parlament, la votul ̀ n cazul lui Ga-
briel Oprea este elocvent. Cei care
au urm\rit dezbaterea la televizor
au v\zut veselia de dup\ vot `n
rândul sus]in\torilor lui Oprea.
Nici m\car nu [i-au ascuns bucu-
ria `n spatele votului secret. Rân-
jeau `n v\zul tuturor, `[i d\deau
ghionturi. Ceva de genul: „Ne-a
ie[it [i de data asta“.

Exist\ un segment important
de electorat dezgustat de politic\.
Nu e nici de partea PSD, dar nu e
vorba nici de simpatizan]i PNL.
Sunt oameni care muncesc din
greu, care o duc poate ceva mai bi-
ne ca mul]i dintre semenii lor, dar

nu-i intereseaz\ politica. Pur [i
simplu le este grea]\ de ceea ce
v\d `n jurul lor.

~ns\ ace[ti oameni se reacti-
veaz\ atunci când se trece de linia
ro[ie. Iar PSD este expert `n astfel
de gafe `n prag de alegeri. 

Social-democra]ii sunt deja
convin[i c\ vor câ[tiga alegerile,
c\ vor avea guvernul lor, c\-[i vor
`mp\r]i `ntre ei ministere, decon-
centrate, licita]ii.

De la momentul Colectiv a trecut
mult timp, ̀ [i zic pesedi[tii. Electora-
tul e obosit, a uitat, nu va reac]iona,
putem face orice. S-a `ntors vremea
noastr\, strada s-a retras, e plictisit\
[i derutat\. Este scenariul dup\ care
ac]ioneaz\ azi PSD, un partid pentru
care 90 de zile pân\ la preluarea pute-
rii `n seamn\ prea mult. Cu cât trec
zilele, cu atât se `nmul]esc gafele
PSD. Tot `n ultimele zile a figurat pe
agend\ [i povestea cu depolitizarea
[colilor. A fost trimis\ la `naintare
Ecaterina Andronescu, omul prin
care social-democra]ii au controlat
ani buni sistemul de `nv\]\ mânt. {i
`nc\ ̀ l mai controleaz\. 

Tot s\pt\mâna asta, PSD l-a
scos la tabl\ pe premierul Dacian

Ciolo[. }ara nu-i condus\ bine, a
proclamat Liviu Dragnea de la tri-
buna Parlamentului [i a povestit
cât de bine au dus-o românii `n
vremea guvernului PSD. Ia s\-i
umilim pu]in pe tehnocra]i. Nu-
mai c\, din nou, buzduganul s-a
`ntors `mpotriva PSD, pentru c\
tehnocratul-[ef s-a prezentat nea[ -
teptat de bine ̀ n Parlament. F\r\ a
fi arogant, Ciolo[ a demontat
punct cu punct acuza]iile lui Liviu
Dragnea la adresa guvernului. 

Ba mai mult, zilele astea unii
pesedi[ti `l propun pe Dragnea
pentru a conduce viitorul guvern.
Scenariul d\ frisoane unora, pen-
tru c\ e de a[teptat s\-l vedem pe
adev\ratul Dragnea când va ajun-
ge `n jil]ul de premier.

Gre[elile PSD sunt flagrante,
iar asta arat\ un partid ner\b -
d\tor s\ preia puterea. Social-de-
mocra]ii `nc\ stau sus `n sondaje,
dar cu fiecare zi reu[esc s\ semene
fric\ privind ceea ce se va `ntâm-
pla cu România din decembrie
`ncolo. Valul e pe cale s\ se por-
neasc\. Deocamdat\ sunt numai
semne, dar, de se va urni, va fi
greu de oprit.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

A[a cum [i ]ara asta e a mea? Un
astfel de slogan se preteaz\ la pa-
rafraze dintre cele mai ironice, fi-
indc\ atinge una din marile pro-
bleme ale românilor: nu prea
simt, nu prea sim]im c\ asta ar fi
]ara noastr\. De aici lipsa de im-
plicare civic\ generalizat\, deza-
buzarea cu care sunt vota]i pri-
mari, senatori, deputa]i, consi-
lieri locali condamna]i `n in-
stan]\, indiferen]a cu care primim
vestea alegerii lor. De aici apatia
care domin\ România.

E ]ara asta a noastr\? I-a[ ̀ ntre-
ba pe cei câteva milioane de ro-
mâni care au emigrat `n ultimul
sfert de secol din motive economi-
ce – adic\ din s\r\cie [i lips\ de
speran]\. I-a[ `ntreba mai `ntâi pe
prietenii absolven]i de facultate la

`nceputul anilor nou\zeci, to]i en-
tuzia[ti, dornici s\ se realizeze [i
s\ realizeze ceva `n ]ara asta a lor,
a noastr\, iar apoi to]i emigra]i –
`n general `n Canada [i Statele
Unite –, scârbi]i de ]ar\, de sistem,
de piedicile [i umilin]ele de care 
s-au ciocnit permanent aici, `n
]ara lor [i a lui Brâncu[i, sculpto-
rul cunoscut `n lume drept fran-
cez. I-a[ `ntreba [i pe românii de
pe strad\, cei care, de voie, de ne-
voie, au r\mas s\ tr\iasc\ aici. Li
s-o p\rea oare c\ asta e ]ara lor?
Ar vrea ca [i Cumin]enia p\mân-
tului s\ fie – `n egal\ m\sur\ – a
lor? Iar dac\ oamenii \[tia s-ar
strâmba [i ar zice c\ nici vorb\, Ro-
mânia nu e, n-a fost niciodat\ ]ara
lor, ci a \lora, a celor de la putere,

politicieni [i afaceri[ti deopotriv\,
cine sunt eu ca s\-i contrazic?

Mai ales c\ nici eu nu simt c\
]ara asta ar fi cumva a mea – decât
`n sensul apartenen]ei. Altfel, de
când s-a format acest stat, el a fost
mereu la discre]ia \lora, a celor
care l-au putut folosi, cu tot cu re-
sursele [i bog\]iile sale, `n pro-
priul lor avantaj. ~n alte p\r]i s-ar
zice c\ l-au furat; la noi se spune
c\ „s-au descurcat“. Citam odi-
nioar\ `n volumul Românii e
de[tep]i o istorioar\ povestit\ de
C. Daicoviciu, despre sosirea de la
Bucure[ti la Lugoj a noului direc-
tor al po[tei, numit dup\ Marea
Unire din 1918. Când a vizitat in-
stitu]ia, proasp\tul [ef s-a uitat `n
jur [i a zis: „Frumoase perdele, s\
mi le duce]i acas\!“. Ceea ce 

presupun c\ s-a [i `ntâmplat. 
Fiindc\, de când e România Ro-
mânie, ]ara este a celor care o con-
troleaz\ [i pot dispune de ea.
Cet\]eanul de rând, pl\titorul de
taxe [i impozite, e mai degrab\ un
[erb sau un „rumân“, cum bine se
spunea ̀ n vechime. Iar pân\ acum
orice `ncercare de modernizare a
acestei structuri ierarhice a fost
sortit\ e[ecului.

Dincolo de resemnarea amar\
pe care o simt, asta m\ face s\ m\
tem [i pentru Cumin]enia p\mân-
tului. Dac\ va intra `n proprieta-
tea statului român, cine [tie, poate
c\ odat\ – nu ast\zi, nu mâine, dar
odat\, `n schimb\toarea [i totu[i
conservatoarea noastr\ ]ar\ – un
potentat oarecare va intra `n mu-
zeul de colo, va vedea opera lui

Brâncu[i [i va spune „Frumoas\
statuie, s\ mi-o duce]i acas\“. A[
fi mult mai sigur de destinul ei pu-
blic dac\ a[ [ti-o `ntr-un muzeu de
prestigiu din str\in\tate. 

Iar dac\ par s\ exagerez, amin -
ti]i-v\ c\ aceasta este ]ara unde o
vioar\ Stradivarius cum p\rat\ de
statul român era cât pe ce s\
ajung\ ̀ n proprietatea unui politi-
cian oarecare, doar pentru c\
p\rintele s\u cântase (e drept, mi-
nunat)  o vreme la ea. {i c\ tot `n
]ara asta – a mea, a lor, a \lora –
propriet\]i donate cu bun\-credin]\
statului român sau insti tu]iilor
sale, pentru a fi folosite `n intere-
sul tuturor românilor, au ajuns `n
posesia unor persoane sau firme
private. Fiindc\ aici se poate. Aici
e fur\ciunea p\mântului. 

{i admir pe cei care au donat bani pentru ca statul român s\ cumpere Cumin]enia
p\mântului: oameni cultiva]i, inimo[i, entuzia[ti, dar, mai presus de orice,
oameni care [i-au p\strat credin]a `ntr-un ideal, cel al solidarit\]ii na]ionale. Mi-e
ru[ine c\ nu sunt asemenea lor. Dar nu pot. M-am gândit la asta din clipa când am
v\zut pe internet sloganul (sau unul dintre sloganele) campaniei de dona]ii:
„Brâncu[i e al t\u a[a cum [i ]ara asta e a ta“.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Fur\ciunea p\mântului

Iohannis n-a câ[tigat
preziden]ialele din anul
2014 pentru c\ a avut o
presta]ie mai bun\ ca
Victor Ponta `n campania
electoral\. Nici vorb\ de
a[a ceva. Dimpotriv\,
presta]ia fostului primar
de Sibiu `n dezbaterile TV
a fost mai degrab\ [tear -
s\. A improvizat, pe unele
teme era ezitant, func]ia
preziden]ial\ p\rea o
p\l\rie mult prea mare
pentru un primar de ora[.
Ba chiar unii anali[ti au
socotit la vremea respec -
tiv\ c\ prima confruntare
a fost un e[ec lamentabil
pentru Iohannis [i c\ mai
bine refuza disputa
televizat\ cu ghidu[ul
lider de atunci al PSD.

Cum `[i trage PSD singur un glon] `n picior
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Gânduri la `ncheierea 
altei edi]ii a Concursului
Interna]ional „Enescu“

Dar problemele reale, cred, sunt al-
tele. Un concurs de felul celui de la
Bucure[ti este, pentru tinerii muzi-
cieni, o lec]ie [i un test `n carier\ pe
tema comportamentului, a capa-
cit\]ii de concentrare, a pre`ntâm-
pin\rii [i dep\[irii unei situa]ii de
stres inerent, a sportivit\]ii [i civi-
lit\]ii `n raporturile cu al]i arti[ti.
Este, totodat\, pentru ]ara gazd\, un
soi de vitrin\ cultural\, o ocazie pri-
vilegiat\ de a ilustra capacit\]ile
[colii ei muzicale. {i este, `n al trei-
lea rând, un prilej pentru profesorii
prezen]i ̀ n juriu de a-[i prezenta pu-
blic studen]ii de clas\ [i, implicit,
succesele muncii lor.

Nimeni nu are preten]ia [i nici
speran]a de a compara `n v\ ]\ -
mântul muzical românesc cu acela
de la Julliard sau de la Salzburg,
pentru a da numai dou\ exemple ce
`mi vin `n minte scriind aceste rân-
duri. Dar este dezesperant s\ con-
sta]i c\ ]ara gaz d\ a Concursului
„Enescu“, având atâtea talente
r\spândite `n lumea `ntreag\, nu a
fost capabil\ s\ prezinte nici un con-
curent la sec]ia de pian, c\ violo -
ni[tii din România [i R. Moldova –
cu o singur\ remarcabil\ excep]ie,
Ioana Cristina Goicea – nu au reu[it
s\ intre `n etapa a doua, c\, dincolo

de versatul Octavian Lup, la sec]ia
de violoncel nu s-a prezentat nici un
elev al Academiilor de Muzic\ din
România.

Nu exist\ nici un motiv de a as-
cunde sau scuza acest dezastru, a[
spune, al corpului profesoral, nu ne-
ap\rat al tinerilor muzicieni. Fiind c\
mai to]i cei care au putut s\-[i per-
mit\ s\ studieze ̀ n str\in\tate ̀ n ulti-
mul deceniu – [i nu bursele statului
român au fost hot\râtoare – au reu[it
s\ fie m\car vizibili, atunci când nu
au câ[tigat primul premiu al vreu-
nui mare concurs interna]ional.
Exemplul ultim, str\lucitor, este vio-
loncelistul Andrei Ioni]\, la ora ac-
tual\ student la Berlin [i numele cel
mai reprezentativ pentru tân\ra
gene ra]ie de muzicieni români din
Diaspor\. A trecut un an de când a
câ[tigat Concursul Ceaikovski la
Moscova, dar nimeni nu l̀ promo-
veaz\ cum ar trebui ̀ n România; nici
o ̀ nregistrare – din câte [tiu – de stu-
dio la Radio România, nici un disc ̀ n
recital. Noroc cu BBC-ul, care l-a re-
marcat, l-a acceptat `n programul
New Generation Artists [i unde a
`nceput deja s\ `nregistreze pentru
britanici. Cine [tie, l̀ vom asculta
probabil [i la Radio România Muzi-
cal via BBC.

Relativul dispre] sau complezen]a
ar\tat\ Diasporei române[ti nu se
vede nic\ieri mai bine decât ̀ n trata-
mentul dasc\lilor români ce profe-
seaz\ cu succes `n str\in\tate, dar
c\rora nimeni nu le-a oferit o catedr\
sau m\car cicluri de cursuri uni -
versitare `n ]ar\. Dispari]ia lui {te-
fan Gheorghiu nu a emo ]ionat pe ni-
meni, numele lui abia dac\ mai este
amintit, `nregis tr\rile lui nu sunt de
g\sit, dar golul l\ sat se resimte ast\zi.
Probabil c\ altfel ar fi ar\tat situa]ia
la Concursul Enescu dac\ Mihaela

Mar tin, Silvia Marcovici sau Remus
Azoi]ei ar fi fost altfel trata]i `n ulti-
mul deceniu decât ̀ n calitate de „mu-
safiri“, mai mult sau mai pu ]in bine-
veni]i, dar nu altceva decât musafiri,
`n ]ara din care au plecat.

Cu siguran]\ c\, dac\ prof. Frans
Helmerson, atât de apropiat de ro-
mâni, ar fi fost [i profesor invitat al
Academiilor de Muzic\ din Româ-
nia, alta ar fi fost situa]ia la sec]ia de
violoncel a Concursului „Enescu“,
acolo unde s-a impus, de altfel, o
str\lucit\ elev\ a sa de la Academia
Kronberg, Anastasia Kobekina.

Mi se povestea de curând c\, la
`ntoarcerea `n ]ar\ dup\ un lung
exil, violoncelistul Radu Aldulescu,
de la a c\rui moarte s-au `m plinit
anul acesta zece ani – aniversare ne-
observat\ la Bucu re[ti, `n orice caz
nu mai mult decât anii trecu]i de la
dispari]ia lui Sergiu Celibidache –,
nu a fost primit de unul dintre nu-
mero[ii mini[tri pre]io[i ce s-au suc-
cedat la cultur\, c\ un director al
Ateneului [i-a g\sit doar câteva mi-
nute anoste timp de discu]ie `n bi-
roul s\u, c\ la conservator era mani-
fest\ teama, nefondat\, c\ ar putea
cere s\-[i reia locul de profesor. Evi-
dent, nimeni nu i-a cerut sprijinul
pe termen lung pentru a se recl\di
[coala de violoncel româneasc\. {i,
dac\ s-ar fi `ntâmplat, pariez c\ lu-
crurile ar fi stat altfel ast\zi.

Dar voi reveni la amintirea lui
Radu Aldulescu, care la 17 septem-
brie ar fi `mplinit 94 de ani, fiindc\,
`n absen]a interesului printre ai s\i,
catalanii i-au adus recent omagiul
`ntr-o publica]ie a festivalului c\ru-
ia i-a dat via]\ la Torroella de
Montgrí, acolo unde a crescut sute
de elevi, mul]i dintre ei deveni]i
`ntre timp violonceli[ti [i profesori
respecta]i ̀ n lume.

Am urm\rit derularea edi]iei
de anul acesta a Concursului
Interna]ional „George Enes -
cu“, ce odinioar\ preceda
festivalul, `n fa]a ecranului
computerului, cu sunetul
amplificat de boxe. Ocazie
de a-mi aminti vremuri
trecute, când st\team
a[ezat cu câ]iva prieteni
liceeni pe cele câteva trepte
de la intrarea `n sala Ate -
neului, pe atunci plin\,
ascultând un tân\r concu -
rent numit Radu Lupu. Am
urm\rit [i relativ numeroa -
sele comentarii pe Facebook –
cea mai patetic\ apar]inân -
du-i prof. Remus Azoi]ei de
la Londra, membru al juriului
la sec]ia vioar\ – despre
s\lile mai mult goale, ast\zi,
la probele festivalului (ex -
ceptând finalele). Televi -
ziunea nu ar\ta mare
`nghesuial\ nici `n fa]a
ecranului de lâng\ Ateneu.
Vremurile [i oamenii s-au
schimbat.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Acum câ]iva ani, norvegianul (sta-
bilit `n SUA) Andy LaPlegua, „cre-
ier“, vocalist [i factotum al „trupei“
Combichrist, `ntreba direct: What
the Fuck Is Wrong with You Peo-
ple? (2007). R\spunsul nu se g\se[te
nici `n lumea real\, nici `n cea vir-
tual\. Nici hackerii ru[i, `n rândul
c\rora Combichrist are succes
monstruos, nu cred c\-l pot decrip-
ta, oricât s-ar str\dui. Piesele din re-
pertoriul rockului industrial nu
b\lm\jesc despre fiin]e mitologice,
nu l\l\ie despre iubite blonde, nici
nu fac educa]ie ecologic\. Ele sunt
ca un proces-verbal de constatare a
infrac]iunii de-a exista ̀ n felul ̀ n ca-
re exist\m azi. Vi se pare cumva c\
e bine cum tr\im?

Combichrist se num\r\ `n seria
trupelor ce adopt\ un bagaj mini-
mal de exprimare: vocalist cu tim-
bru aspru smuls din beregata [le-
fuit\ cu glaspapir pentru lemn; chi-
tar\ gâdilat\ parc\ de-un polizor
unghiular; set de percu]ie lipsit de
mil\ fa]\ de auditoriu; sintetizator
capabil s\ acopere toate registrele
melodice [i s\ reproduc\ fidel orice
sunet necesar pentru a colora pasta
unei melodii predestinate spectru-
lui cenu[iu. Toate grup\rile din zo-
na industrial\ sunt adeptele acestei
abord\ri. Dar numai pu]ine reu -
[esc s\ ob]in\ [i melodia, s\ fie mu-
zicale f\r\ s\ `ncre]easc\ urechile
ascult\torilor, s\ aib\ ritm [i fee-
ling. Nu e u[or de men]inut un
echilibru firesc. Riscul de-a fi res-
pinse [i de adep]ii distrac]iei de
weekend, [i de puri[tii genului e
cea mai mic\ problem\ a promo -
v\rii. E revelator c\ despre Combi-
christ nu se vorbe[te la nivelul me-
ritat. Ramm stein, Nine Inch Nails,
Marilyn Manson sau Rob Zombie
au mai mult\ notorietate, [i nu vi-
tupereaz\ mai incisiv. 

Dac\ m-a[ exprima precum
adep]ii belico[i ai religiei, c\rora le
st\ la `ndemâna gurii o toleran]\
f\r\ obiect, a[ zice c\ lumea imagi-
nat\ de rockul electroindustrial 
n-are leg\tur\ cu realitatea. Poftim
de privi]i un „spectacol“ Combi-
christ! Pe scena prev\zut\ cu juc\rii
din panoplia sado-maso [i a filmelor
horror, se agit\ „diavo le[te“, ca
ni[te sperietori de ciori animate me-
canic, trei-patru indivizi pe jum\ta-
te despuia]i, s\ li se vad\ musculatu-
ra de halterofili, dar mai ales tatua-
jele [i machiajul strident. Inele,
lan]uri [i cercei le atârn\ din toate
cutele pielii, p\rul e coafat `n stil
„punk-pe-scaun-electric“, hainele
par culese de prin canale de scurge-
re nedesfundate cu anii. Ecrane gi-
gantice formeaz\ un fundal orbitor,
imaginile rulate acolo sunt filmate
`n direct de camere video HD, efecte-
le distorsionante apar instantaneu,
la comanda unui manipulator ex-
trem de instruit. Publicul, alc\tuit
cu preponderen]\ din acela[i gen de
persoane, reac]ioneaz\ la unison cu
rockerii, dând na[tere unui val de
energie ce se sparge, natural, de pe-
re]ii clubului subteran unde se ]ine
concertul. S\ crezi c\ e[ti `n burta
unui vapor, lâng\ sala ma[inilor, nu
e greu. Mai greu e s\-]i men]ii min-
tea limpede, dup\ doze de Ecstasy [i
b\uturi energizante. Astea produc a
doua zi st\ri de vom\, dureri de cap,
irascibilitate [i sentimentul c\ n-ai
ce c\uta `n via]a cotidian\. Habita-
tul propriu ̀ ]i apare drept versiunea
cumplit\ a realit\]ii. S\-]i love[ti
apropia]ii e un gest instinctiv, cu re-
percusiuni probabil minore. S\ iei o
pu[c\ [i s\ te apuci a cur\]a P\ -
mântul de mon[trii v\zu]i clar `n
asemenea liturghii extatice, iat\ o
„performan]\“ contabilizat\ `n con-
tul diver[ilor descreiera]i. Cazurile
sunt notorii. De bolnavi, omenirea
nu duce lips\ de când se [tie. Muzica
rock nu le d\ na[tere. ~i vindec\.

Noul album Combichrist, al op-
tulea, This Is where Death Begins
(2016, Out of Line) etaleaz\ timp de
aproximativ o or\ (varianta pe un
CD) aceea[i putere muzical\ pe par-
cursul a 14 piese, tot una [i una. Ac-
centul pus pe melodie pare s\ indice
c\ norvegianul a prins gustul
mainstream-ului, acolo unde ̀ ncepe
moartea artistic\. Moarte pe bani
mai mul]i, desigur! 

Ce este gre[it 
`n lumea asta?

Gyehee Kim (Coreea), câ[tig\toarea concursului de vioar\, 
[i Zlatomir Fung (SUA) premiul `nt`i la violoncel.



Din dorin]\ de originalitate, reali-
zatorii V\duvei vesele dup\ Franz
Lehar, tandemul Daniela Dima [i
Andrei {erban, au ad\ugat libre-
tului scris la debutul secolului tre-
cut de Victor Leon [i Leo Stein in-
ser]ii din scrierile lui Andrei
Ple[u [i Radu Paraschivescu. Da-
niela Dima [i Andrei {erban, care
s-au ocupat [i de regia acestui
spectacol de operet\, au ata[at o
poveste paralel\ celei originale,
prin inventarea unui ]inut imagi-
nar, MoldRoSofia, din zona Euro-
pei balcanice, virusat de molimele
lipsei de etic\ [i de r\sturnarea
sc\rii valorilor, concretizate ̀ n co-
rup]ie, ho]ie, demagogie, duplici-
tate, tr\d\ri, `n[el\torie, goan\
dup\ bani etc. Noul libret se str\ -
duie[te s\ ̀ ngem\neze dou\ story-
uri: cel cunoscut, al bogatei v\du-
ve Hanna Glavary curtat\ cât din
dragoste, cât din interes pecuniar;
[i unul nou, al unei comunit\]i de-
gradate de imoralitate, ceea ce ve-
dem la o simpl\ privire `n jurul
nostru, `n care totul se face dup\
principiile pragmatismului fero-
ce. Bunele inten]ii scenaristice de-
vin excesive, atât ca durat\, patru
ore, cât [i ca tematic\, iar multi-
plele ad\ugiri concureaz\ origina-
lul, tind s\-l sufoce, trecându-l `n
fundal, privându-l de farmecul
[tiut. Noul libret p\c\tuie[te prin
repetitivitate, enumerând teme, e
drept, ale zilei, precum de]inu]i
celebri, paparazzi sâcâitori, sta-
ruri de televiziune semidocte, pla-
giate flagrante, desz\peziri 

oneroase, politicieni f\r\ scrupu-
le, adultere numeroase etc. Adu-
nate gr\mad\, schi]ate ironic, cu
glu mi]e ce ar trebui s\ amuze pu-
blicul (o parte a lui râde ca la sitco-
murile ori show-urile de pe micul
ecran), complet\rile acestea sunt
redundante. F\r\ s\ mai fie nece-
sar, c\ci e clar din vorbe, [arja es-
te dublat\ [i printr-o gestualitate
la limita trivialului, care nu are ce
c\uta pe o scen\ de Oper\. Nu din
pudibonderie sus]in asta, ci din
motive estetice. E prea mult, din
acest punct de vedere, `n aceast\
V\duv\ vesel\, chiar dac\ e „ceva
ce n-a v\zut Parisul“. 

Relocarea, mixajele, colajele de
scrieri sunt practici regizorale cu
`ndelungat\ utilizare, ce nu mai
surprind. Iar ast\zi, `n deplin\ li-
bertate de expresie public\, m\
`ntreb ce menire mai au „[opârle-
le“, limbajul esopic gen Nikitauk
(referire la amantlâcurile fostului
primar al Ia[ului) [i altele aseme-
nea. „Cus\turile“ se v\d, nu sunt
organice, nu cresc firesc din struc-
tura libretului original. E un re-
gistru rezultat din a[ezarea unui
bemol ce coboar\ tonul general
spre gesturi vulgare, posterioare
ar\tate explicit [i frecvent publi-
cului, seminuditate (pe unii `i
avantajeaz\, pe al]ii dimpotriv\
etc.), cu idei b\gate-n ochi, de[i
sunt evidente.

Sub aspectul teatralit\]ii, a-i
pune pe soli[tii de oper\ s\ ros-
teasc\ partituri actorice[ti nu e
tocmai solu]ia ideal\. Obi[nui]i
cu un anumit stil, specific genului
cântat (declamativ, `n mijlocul
scenei, cu fa]a la public), unora le
vine greu s\ joace ca actori. Iar
când al\turi ̀ l ai [i pe Claudiu Ble-
on], atunci decalajul se adânce[te,
devine insurmontabil. Partea mu-
zical\ e impecabil sus]inut\ atât
de orchestr\ (dirijor Ciprian Teo-
dora[cu, la reprezenta]ia pe care
am vizionat-o), de cor (dirijor Ra-
luca Zaharia) [i de soli[ti (Ana
Maria Donose, Adrian M\rcan,
Valentin Vasiliu, Marta Sandu,
Andrei Ferme[anu, Gabriela Da-
ha, Tatiana Purcaru, Robert Bu-
zil\, Ovidiu Manolache, Vasile Fi-
limon, Tudor Floren]a). Ansam-
blul coral [i dansatorii sunt `ns\
`nghesui]i `n scen\, din cauza di-
mensiunii decorului (scenografie
Anka Lupe[), prea mare pentru

scena ie[ean\. Utilizarea turnan-
tei ca unic\ solu]ie de schimbare a
cadrului anihileaz\ calitatea re-
zolv\rilor plastice. Neevoluând,
reluând mereu ar\tarea spa]iilor
prin rotire, ca receptor, dup\ pri-
ma or\ nici nu mai vezi decorul,
totul fiind predictibil.

Andrea Gavriliu s-a aflat acum
la prima ei colaborare la o pro-
duc]ie de operet\. Venind din tea-
tru [i teatru-dans, unde coregrafia
are tipicurile ei, creatoarea n-a
g\sit solu]iile cele mai potrivite
pentru un corp de balet cu preg\ti-
re clasic\. Dansatorii, un grup
foarte inegal ca posibilit\]i tehni-
ce [i conforma]ii fizice, ar fi putut
duce o inven]ie coregrafic\ mai
elaborat\, mai bogat\ ca vocabu-
lar de mi[care. Momentul de step
al actorului Ruslan Bârlea e su-
perflu, nu-[i justific\ prezen]a `n
economia spectacolului [i nu este
foarte impresionant.

Un alt lucru pe care nu `l pot
`n]elege este de ce li s-au pus lava-
lier3e interpre]ilor. Nu numai c\
este neobi[nuit pentru oper\ [i
teatru, imposta]ia f\când parte
din „fi[a postului“, dar nici nu s-a
sim]it nevoia. Sonorizarea ampli-
fic\, `ns\ schimb\ sunetul natu-
ral, iar câteva fo[nituri [i c\deri
accidentale de track-uri au de-
monstrat c\ intermediarul tehnic,
`n loc s\ sprijine, a `ncurcat.

Ideea de-a cânta ariile când `n
român\, când `n francez\, când `n
german\, când `n englez\, ba, 
`ntr-una din buc\]ile lui Danilo, ̀ n
toate pe rând, induce ideea de lu-
me cosmopolit\, dar suprapune
muzicalit\]i lingvistice diverse.
Trecând peste regula de aur a ope-
rei, care impune justificat inter-
pretarea `n limba original\ a li-
bretului, tocmai din motive de
muzicalitate, g\selni]a e doar `n
sine, f\r\ efecte artistice supli-
mentare. 

Problema fundamental\ a aces-
tei mont\ri e c\utarea cu dinadin-
sul a nout\]ii. Cu pre]ul exceselor,
care excese nu fac niciodat\ bine.
Finalul e ̀ ntins [i confuz: ma[ini[ -
tii scot decorurile din scen\, iar de
la pod cad fulgi de z\pad\ pe scena
goal\, unde Claudiu Bleon] se
`ntreab\ monologat, retoric: cum
putem schimba toate lucrurile
acestea?

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 536 » 24 – 30 septembrie 2016

teatru  «  7  

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Cea mai nou\ produc]ie a
Operei Na]ionale Române
Ia[i este `n fapt o copro -
duc]ie cu Opera Na]iona -
l\ Bucure[ti, unde s-a [i
jucat mai `ntâi. Nu e
vreun orgoliu local `n
ceea ce urmeaz\ s\ spun,
dar fiind un proiect
ie[ean, lucrat `n colec -
tivul [i spa]iul de-aici, mi
se p\rea firesc ca pre -
miera s\ aib\ loc la ONRI.
Probabil, `n turbulen]ele
din ultima vreme ale
Operei bucure[tene, un
spectacol nou, f\cut de
Andrei {erban, d\dea
bine actualului ma -
nagement, asigurat
interimar de Beatrice
Rancea. 

V\duva (nu prea) vesel\ Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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INTERVIU CU OLIVER ZILLE, DIRECTORUL TÂRGULUI DE CARTE DE LA LEIPZIG:

„Este timpul s\ ne facem o idee de
ansamblu `n leg\tur\ cu genera]ia
mai tân\r\ de scriitori români“
Oliver Zille, directorul Târgului de Carte de
la Leipzig (Leipziger Buchmesse), a fost
recent la Bucure[ti, `nso]it de opt editori
germani, austrieci [i elve]ieni, `n vederea
preg\tirii unor traduceri din limba român\
`n limba german\, pentru edi]ia din 2018 a
târgului, atunci când România va participa

ca ]ar\ invitat\ de onoare. Delega]ia
editorilor de limb\ german\ a fost la
Bucure[ti `ntre 14 [i 16 septembrie, la
invita]ia Ministerului Culturii, cu un
program organizat de acesta din urm\ `n
colaborare cu Asocia]ia Editorilor din
România [i Institutul Cultural Român.

Vestea particip\rii României la Târgul de
Carte de la Leipzig, `n 2018, ca oaspete de
onoare, este de neocolit pentru viitoarele
proiecte [i colabor\ri româno-germane [i un
bun pretext pentru o discu]ie cu directorul
târgului, Oliver Zille, despre al doilea târg
de carte ca m\rime din Germania.

Interviu realizat de 
Eli B\dic\

Care sunt ingredientele care
fac din Târgul de Carte de la
Leipzig unul dintre cele mai
mari evenimente din lumea
editorial\?

~n primul rând, Târgul de Car-
te de la Leipzig este un eveniment
dedicat cititorilor. Apoi, târgul
promoveaz\ c\r]ile `n regiunile
unde se vorbe[te limba german\,
a[a c\ editorii pot ajunge mai u[or
la public. De asemenea, este im-
portant s\ precizez c\ suntem o fe-
reastr\ deschis\ spre literatura [i
scenele literare din Europa de Est.
Cititorii germani sunt foarte inte-
resa]i de aceste literaturi. Sigur,
tot timpul a trebuit s\ ne lupt\m
pentru a atrage publicul tân\r
c\tre târg, c\r]i, literatur\. Am
reu[it de-a lungul anilor s\ deve-
nim un târg de carte atât de mare
tocmai pentru c\ scena literar\
din Germania [i din ]\rile `n care
se vorbe[te limba german\ este
foarte dezvoltat\. 

Care sunt diferen]ele dintre
acest târg de carte [i alte
evenimente similare din Ger-
mania sau din lume?

Primul eveniment de care tre-
buie s\ vorbim, prin compara]ie,
este Târgul de Carte de la Frank -
furt, care este un târg dedicat `n
primul rând profesioni[tilor c\r -
]ii, pe când noi avem ̀ ntâlniri pen-
tru public, a[a cum am spus ante-
rior. 

Am `ncercat mereu s\ acope-
rim nevoia de a promova c\r]ile [i
literatura. De la an la an, trebuie
s\ ne str\duim din ce `n ce mai
mult s\ aducem `n prim plan lec-
tura, s\ pl\nuim evenimente din
ce `n ce mai sofisticate. Este vital.

~n Germania sunt publicate `n jur
de 80.000 de titluri noi pe an, apoi
mai vin [i c\r]ile publicate `n El-
ve]ia [i Austria. A[a ajungem la
un num\r imens de volume pe ca-
re editorii vor s\ le vând\. {i asta
f\r\ s\ mai vorbim de cei care-[i
public\ volumele `n regim self-pu-
blishing [i le promoveaz\ pe cont
propriu. Este o scen\ larg\, care
are nevoie de aten]ie.

Sunte]i directorul Târgului
de Carte de la Leipzig din
1991. Care au fost cele mai
mari provoc\ri de-a lungul
timpului? 

Da, a[a este, pare c\ sunt direc-
torul Târgului de Carte de la Leip-
zig din vremuri antice. (Râdem.)
Cea mai mare provocare a fost s\
devenim al doilea târg de carte ca

m\rime din Germania, dup\
Frankfurt, `ntr-o pia]\ foarte ma-
re [i bine dezvoltat\. ~n 1993 am
dat drumul unui festival de lec-
tur\, care folose[te multe locuri
frumoase din Leipzig, iar ast\zi
este cel mai mare festival de acest
tip din `ntreaga Europ\, strâns le-
gat de târgul de carte. Altfel spus,
cea mai mare provocare a fost s\
ne g\sim atuurile, ceea ce ne 

diferen]iaz\, exact cum m-a]i
`ntrebat mai devreme, s\ aducem
concepte noi pe pia]\. 

A doua provocare este faptul c\
pia]a se schimb\, iar noile media
vin din urm\ puternic. A[a c\ tre-
buie s\ atragem oameni noi, s\
moderniz\m târgul, s\ venim cu
proiecte proaspete. Pân\ acum am
reu[it, tot ceea ce am pl\nuit a
func]ionat foarte bine. 
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S\ ne imagin\m c\ a]i scrie o
carte de memorii despre ex-
perien]a dumneavoastr\ ca
director al târgului de la
Leipzig. Cum s-ar numi acest
volum [i care ar fi ideile
prin cipale pe care le-a]i dis-
cuta pe parcursul ei? 

Trebuie s\ m\ gândesc pu]in, e
o `ntrebare dificil\. Cred c\ s-ar
numi Confruntarea cu citito       r ul/
Privind cititorul `n fa]\ (n.r.: `n
englez\, limba ̀ n care a fost purtat
dialogul de fa]\, Facing the rea-
der). Pentru lini[tea tuturor, tre-
buie s\ spun c\ nu a[ scrie o astfel
de carte. Jur! (Râdem.) 

Cât despre con]inut, cred c\ a[
vorbi despre lupta noastr\, chiar
de la `nceput, de a moderniza, de
la an la an, târgul de carte, de a nu
r\mâne `n]epeni]i `ntr-o singur\
idee. Din afar\, mul]i oameni spun
c\ acest obiect, cartea, este un mij-
loc `nvechit, c\ nu ai cum s\
atragi participan]i noi, c\ nu mai
este ceva de interes. Dar, dac\ vezi
cifrele concrete ale târgului – citi-
tori, autori, edituri, c\r]i etc. –,
`n]elegi c\ nu e chiar a[a. Inte-
rac]ion\m ast\zi cu publicul `n fe-
luri complet diferite de acum zece
ani, s\ spunem. Construim comu-
nit\]i de cititori. }inem leg\tura
cu zilele noastre – de exemplu,
anul trecut au fost ca invita]i mai
mult de 800 de bloggeri literari din
zona german\. Au venit la târg, au
avut propriile programe profesio-
nale [i au promovat, indirect, prin
blogurile lor, târgul de carte. Si-
gur, ideea nu este s\ ne promove-
ze pe noi, ci s\ ajute editurile [i au-
torii s\ ajung\ la cititori. Blogge-
rii chiar au, ast\zi, un rol esen]ial
`n aceast\ pia]\. 

Ajungem, vrând-nevrând, la
mult vehiculata `ntrebare:
critici sau bloggeri literari? 

Cred c\ [i, [i. Avem nevoie [i
de critici, [i de bloggeri. {i de oa-
meni care s\ ne ajute s\ vindem
c\r]ile, [i de cei care le discut\ `n
profunzime, care vorbesc despre
ce (mai) `nseamn\ literatura, scri-
sul, scriitura, care fac leg\turi.
Cel pu]in eu, ca scriitor, consider
c\ am nevoie [i de critici, [i de
bloggeri literari. 

Cum putem promova lite -
ratura [i lectura ast\zi? 

Este greu s\ dai o re]et\, s\
spui cum ar trebui procedat `n ge-
neral. Pot `ns\ s\ spun ce facem
noi, la Târgul de Carte de la Leip-
zig. Mai `ntâi, `ncerc\m s\ atra-
gem audien]a tân\r\ la târg prin
sec]iunea de benzi desenate. Apoi,
lucr\m intenv cu cei din sistemul
de `nv\]\mânt – ducem autorii `n
[coli, aducem clase `ntregi la târg

–, pentru a-i familiariza pe elevi cu
literatura, pentru a prinde gustul
lecturii, pentru a-i cre[te `n acest
spirit – au ocazia s\ adreseze
`ntreb\ri, s\-i asculte pe autori ci-
tind din propriile c\r]i, s\ inte-
rac]ioneze cu scriitorii. Tot odat\,
`ncerc\m s\-i `nv\]\m pe profe-
sori cu acest tip de evenimente –
avem `n jur de 30.000 de profesori
implica]i `n ateliere profesionale
la Târgul de Carte de la Leipzig, pe
care ̀ i ̀ nv\]\m cum s\ promoveze
literatura `ntr-un mod atractiv,
`ncerc\m s\-i convingem c\ pre-
zen]a autorilor `n [coli este bene-
fic\, s\ le ar\t\m cât de important
este s\-[i aduc\ elevii la târg etc. 

Pe de alt\ parte, suntem preo-
cupa]i [i de promovarea tinerelor
talente. Avem câteva concursuri
`n Germania atât dedicate lectu-
rii, cât [i scrisului, toate având ca
public-]int\ tinerii. 

Pe 18 martie a.c., `n timpul
Târgului de Carte de la Leip -
zig, a]i semnat un acord ofi-
cial de parteneriat cu fostul
ministru al Culturii, Vlad
Alexandrescu. Conform aces-
tui contract, România va fi
]ara invitat\ la edi]ia din
2018 a târgului. Ce pre-
supune acest lucru, având `n
vedere c\ România nu a mai

avut parte de acest statut
special din 1998?

Trebuie s\ spun c\ ideea a venit
dinspre români, ei au vrut s\ fie
oaspe]ii de onoare ai Târgului de
Carte de la Leipzig. Noi am citit
prezent\rile României de la alte
târguri de carte interna]ionale [i
ne-am spus c\ e foarte bine, c\ acest
parteneriat ar putea func]iona. 

~n urm\ cu 20 de ani, am avut
autori români la Leipzig precum
Mircea C\rt\rescu, Mircea Dines-
cu, Nora Iuga, Gellu Naum, Oskar
Pastior. Iar acum credem c\ este
timpul s\ ne facem o idee de an-
samblu `n leg\tur\ cu genera]ia
mai tân\r\ de scriitori români, `n
special autori de fic]iune – de[i
vom avea [i scriitori de non-fic]iu-
ne [i de literatur\ pentru copii.
Scopul este, desigur, s\ avem c\r -
]ile acestora traduse `n limba ger-
man\, special pentru târg. Nu m\
`ntreba]i câte c\r]i vrem s\ tradu-
cem, nu [tim `nc\, totul depinde
de prezent\rile editorilor români.
De aceea suntem aici zilele aces-
tea. 

Este prea devreme s\ v\
`ntreb dac\ vreun nume v-a
atras aten]ia `n mod special?

Da, este prea devreme, `nc\
mai avem multe ̀ ntâlniri cu edito-
rii români. Ceea ce v\ pot spune
acum este c\ am vorbit cu editori

germani, elve]ieni [i austrieci, ca-
re mi-au spus c\ au auzit nume [i
voci interesante române[ti. Sunt
entuzia[ti. 

~n]eleg c\ cel mai important
criteriu de selec]ie este ca
scriitorii respectivi s\ fac\
parte din genera]ia tân\r\.
~ns\ sunt curioas\, ce fel de
literatur\ c\uta]i?

Literatur\ influen]at\ de via]a
`n aceast\ ]ar\, de istorie [i de so-
cietatea de aici, literatur\ care es-
te impregnat\ de culoare local\.
Pe scurt, voci unice est-europene,
c\r]i interesante. 

Va exista, `n 2018, o tem\ a
târgului, a[a cum a fost anul
acesta (migra]ia [i inte-
grarea)?

Dac\ avem o ]ar\ invitat\ de
onoare, nu avem o asemenea
tem\. Sigur, ̀ n program vom avea
câteva teme politice – ce se va
`ntâmpla cu Europa, migra]ie, re-
fugia]i etc. –, dar acestea vor fi in-
dependente, nu vor plana asupra
`ntregului târg. }ara invitat\ este
`n centrul aten]iei. 

Cum se `mpac\ literatura cu
politica? Anul acesta le-a]i
`mbinat. 

Cred c\ se `mpac\ din ce `n ce

mai bine. Politica `[i face din ce `n
ce mai mult loc `n literatur\. ~n
anii ’90, de exemplu, conflictele
est-europene se oglindeau `n lite-
ratur\. Ast\zi revin, `n urma si-
tua]iilor tot mai tensionate, a pro-
blemelor sociale etc. Lucrul aces-
ta poate fi remarcat [i la târgul
nostru, sunt din ce `n ce mai mul-
te dispute `ntre aripa dreapt\ [i
cea stâng\. ~n ultimii zece ani, fu-
sese relativ lini[te ̀ n zona aceasta;
acum, `ns\, au `nceput s\ apar\
din ce `n ce mai multe discu]ii,
proteste [.a. 

Institutul Goethe din Bucu -
re[ti a lansat, de curând, un
blog de literatur\ german-
român, DLITE. Se va folosi [i
aceast\ resurs\ pentru a pro-
mova prezen]a României la
Leipzig `n 2018?

Da, cu siguran]\ vom face acest
lucru. Ar fi p\cat s\ nu profit\m
de acest blog minunat. 

A fost anun]at c\, `n 2019, ]ara
invitat\ la târg va fi Cehia. Cum
selecta]i, prin urmare, ]\rile oas-
pe]i de onoare?

Nu le select\m noi, ci ]\rile res-
pective ne propun s\ fie invitate.
~ns\ ne concentr\m eforturile pe
]\rile est-europene – din pricina
istoriei, dar [i a nevoii de a ne di-
feren]ia de târgul de la Frankfurt.

{i care este, concret, proce-
sul prin care trece]i `nainte
de a invita o ]ar\ sau alta?

Fiecare ]ar\ care dore[te s\ fie
invitat\ de onoare la Leipzig tre-
buie s\ `ndeplineasc\ câteva
puncte vitale: s\ decid\ cât poate
investi din punct de vedere finan-
ciar, s\ creeze un program de 
traducere – cel mai important cri-
teriu –, s\ aib\ un comitet compe-
tent de organizare [i, nu `n ulti-
mul rând, s\ aib\ o literatur\
bun\ [i interesant\. Acestea sunt
prev\zute [i `n precontract. Dup\
ce sunt verificate, dac\ toate con -
di]iile sunt `ndeplinite, sem n\m
contractul final. E un proces gân-
dit `n detaliu.

O ultim\ `ntrebare. Ce autor
german contemporan, citit
recent, a]i recomanda pub-
licului român?

O `ntrebare foarte bun\, mul -
]umesc. Mi-e greu s\ aleg ce a[ re-
comanda publicului român. Dac\
trebuie un singur autor, atunci `l
voi men]iona pe Peter Richter, ca-
re a scris o carte minunat\ de
fic]iune, influen]at\ de istoria re-
cent\, 89/90, care m-a impresionat
foarte tare. 
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George Neagoe

Joaquin Araña c\l\tore[te prin-
tre condimentele tahicardice ale
Lumii Noi din secolul al XVI-lea.
E de amintit c\, m\car prin tem\,
exist\ un fir care conduce la o alt\
carte bine alc\tuit\: Marañon sau
Adev\rata istorie a descoperirii
Lumii Noi a Ruxandrei Iv\ncescu
(Ed. Cartea Româneasc\, 2008).
Araña – a c\rui Evanghelie trimi-
te la romanele scrise de José Sara-
mago [i Norman Mailer – ̀ [i f\cea
veacul `n perioada `n care Bra]ul
Secular executa sentin]ele In-
chizi]iei. Acest coate-goale din Se-
villa, uciga[ din impruden]\ al
unui c\lug\r complice la jaf, fuge
pe mare spre Indiile de Est [i
tr\ie[te `n felurite extaze. Tot un
cititor `n stele e personajul princi-
pal, l\sat f\r\ nume, din cel mai
recent roman semnat de Nicolae
Strâmbeanu – Vineri seara `ntr-o
vale cu lupi (Ed. Polirom, 2016).
Provenind din „Indiile de Vest“,
convertit la catolicism de conchis-
tadori, tân\rul e adus `n Marea
Britanie de „Master Rob“, dup\ ce
naufragiase pe insula natal\ a
„bunului s\lbatic“.

Sunt evidente simetrii atât cu
Evanghelia dup\ Araña, cât [i cu
bine-cunoscutul roman al lui Da-
niel Defoe, Robinson Crusoe. Po-
vestea n\scocit\ de Nicolae Strâm -
beanu, a Nenumitului ̀ n]elept din
Atlantic, r\t\cit printre scienti[ti
[i fanatici religio[i, este legat\ de
luptele de sub domnia lui Charles
al II-lea al Angliei, `ntre puritani,
anglicani [i catolici. Prins f\r\ vo-
ia lui `n scandalurile `ntre Whigs
[i Tories, eroul fuge din Anglia `n
Olanda, apoi se strecoar\ `n
Fran]a. Stare]ul Ismaël al aba]iei
St. Victor din Paris `i surprinde
traiectoria: „— {tiu c\ ai fost bi-
bliotecarul puritanului Locke [i
ilustrator `n laboratoarele ateului
Christiaan Huygens. C\ e[ti con-
damnat la moarte ̀ n Anglia pentru

profanare de cadavre. {i vr\jito-
rie. {i participare la un complot
`mpotriva regelui t\u. Acoperit cu
aceste p\cate e[ti un bun catolic?!

I-am povestit despre psalmii
scri[i pe când marea `i [tergea ca
s\-i scriu mereu. A[a cum ̀ mpreu -
n\ cu Master Rob cioplisem piro-
ga [i de ce scrijelisem neputin-
cio[i `n trupul ei versetele Apoca-
lipsei. {i `n cele din urm\ cum
dup\ ani de z\d\rnicii am izbutit
s-o d\m la ap\. Clip\ ̀ n care verse-
tele noastre s-au risipit `n nem\r -
ginirea oceanului“ (p. 197-198).

La scurt timp ajunge `n nordul
Spaniei, `n direc]ia opus\ celei
din care porniser\ cor\biile lui
Cristofor Columb `n 1492. Este,
probabil, un indiciu al `nchiderii
cercului deschis de Araña. Nu e o
revenire, ci un schimb, o tentativ\
de a conserva echilibrul ̀ ntre teri-
torii. Asia pacific\ [i centrul Im-
periilor coloniale au nevoie de
jertfe omene[ti, alese din rândul
celor c\rora nu-[i g\sesc nicio-
dat\ locul. O diferen]\ exist\:
Araña se desfat\, pe c=nd Nenu-
mitul se zdrumic\ s\-[i asume
mucenicia. Teroarea de a fi h\i -
tuit ca un specimen-unicat `i d\,
pe durata ascunzi[ului, st\ri de
paranoia [i de apostolat. S\
ad\ug\m faptul c\ alfabetizarea `i
creeaz\ un complex de superiori-
tate, a[a cum resim]ea [i Ilie Mo-
romete când citea gazeta lâng\
atelierul lui Iocan.

Ad\postindu-se ̀ ntr-o grot\ un-
de r\mâne pân\ la moarte, tr\ind
`n izolare, a[teptând ceasul mân-
tuirii, amerindianul nu pare s\
aib\ figur\ de pustnic, dup\ cum
sus]in martorii care-i descoper\
cadavrul. Contradic]iile sunt izbi-
toare [i ]in de reu[itele estetice ale
lui Nicolae Strâmbeanu: „Nu pre-
zint\ semne de violen]\. Dar nici
de ascez\. Nu sunt indicii de boal\
sau de sinucidere. Oasele din ju-
rul vetrei arat\ c\ vâna [i g\tea
carne. Dup\ cenu[a pietrificat\ [i
vechimea urmelor de pa[i

dinl\untrul [i din afara pe[terii,
este mort de multe luni, dac\ nu
de câ]iva ani. Este mort f\r\ `ndo-
ial\, `ns\ n-a putrezit, ba chiar pa-
re s\ miroas\ ca parfumul de
ambr\.// Când s-a f\cut zi deplin\
am privit pere]ii pe[terii. Sunt
zugr\vi]i cu sfin]i pu[i acolo ̀ n cu-
lori sau numai desena]i cu c\rbu-
ne, ca [i cum chipurile nu ar fi
`nc\ ispr\vite. Dar nu mi-au pl\ -
cut, Sfin]ia Voastr\. Imaculata
pic tat\ pe un perete `ntreg de
acest str\in este `nf\]i[at\ la um-
bra unui copac plin de p\s\ri ne-
cunoscute, cu o capr\ alb\ `ntins\
la picioare. Are pieptul gol [i prea
mare fa]\ de Prunc, `ncât harul
Lui Dumnezeiesc poate fi pus la
`ndoial\“ (p. 228-229). 

Declara]ia nu dep\[e[te nivelul
supozi]iilor [i al zvonurilor. Tru-
pul `nmiresmat al defunctului
s\l\[luie[te `ntr-o catedral\ (neca-
nonic\). Dar negarea oric\rei vir-
tu]i e semn de `nd\r\tnicie `n a
primi osteneala unui „suflet“ de
sclav, fugit din casa st\pânului, de
a `mbr\]i[a m\rturia Sfintei Treimi.
Absen]a numelui sugereaz\ exclu-
derea din mediul cu care, `n mod
supranatural, avea contacte emo -
]ionale [i intelectuale. Nebotezat
sau nerecunoscut ca p\rta[ al haru-
lui divin, tân\rul fugar sufer\ `n
t\cere pentru c\ nimeni nu-l `ntre-
base despre tr\irile lui din riturile
de ini]iere ale tribului de origine:
„Atingeam cu privirea pu]ine din
cele ce pot fi povestite. Vân\torul
Adev\rului, ~mblânzitorul de Sufle-
te, ca [i Aduc\torul de Bine desco-
pereau hârjoana. Adesea ea deve-
nea `nfruntare. {i, dup\ ce se dove-
deau p\stori iscusi]i, veneau `ntre
oameni, unic\ [i aceea[i fiin]\, spre
a-[i vesti faptele [i `n v\]\tura. Apu-
cau s\ str\bat\ ]inuturile f\r\ de
margini ale Lumii V\zute, Cuvinte-
lor, Penumbrei, ~nfrigur\rii, ~ndo-
ielii [i Sfâ[ierii. Peste tot li se ar\ta
`nfrângerea [i peste tot se vedeau
r\stigni]i“ (p. 29). 

Crucea lui e aceast\ tain\. Con-
firmat ca me[ter al breslei Sf. Luca
(pe seama c\ruia tradi]ia biseri-
ceasc\ pune pictarea primei icoa-
ne a Maicii Domnului cu pruncul),
artistul e folosit ca slujba[ al teozo-
filor. Neconsacrarea posibilit\ -
]ilor de a-[i exercita virtutea poar -
t\ vina câtorva factori inhibatori.
Din frânturile de amin tiri ale pro-
tagonistului afl\m c\ datorit\ lui
Master Rob ajunsese s\ [tie litere-
le latine, limba englez\, opera]iile
aritmetice [i rudimente de logic\.
Tân\rul discipol e mai degrab\ pe-
depsit cu ̀ nv\ ]\tura. {i le transmi-
te [i altora aceast\ traum\: „— Ne
ame]e[ti, ̀ nv\]\torule! – d\dea din
mân\ Posmagiul. Când toate par
limpezi ne `ntuneci min]ile cu
`ntre b\ri f\r\ rost pentru p\lma[i
[i mai ales pentru femei“ (p. 12).
Alfabetizarea ilustreaz\ o rela]ie
de subordonare. B\[tina[ul e 
„necivilizat“ [i din pricina aventu-
rierului opac. Europeanul `i des-
chide pofta de carte, supunându-l

prejudec\]ilor B\trânului Conti-
nent. Str\inul din Arhipelagul
Britanic, educat `ntr-o mentalitate
ex-centric\, se g\se[te `ntr-o si-
tua]ie fericit\ [i ingrat\. E supra-
vie]uitor, dar `ntr-un spa]iu necu-
noscut [i primejdios. Se erijeaz\
totu[i `n cuceritor, `n numele unei
credin]e al c\rei duh nu l-a respi-
rat niciodat\. Master Rob respinge
[ocul cultural. Goliciunea amerin-
dianului este, din punctul lui de
vedere, mostr\ de trai animalier [i
de prostie. ~[i d\sc\le[te discipolul
potrivit concep]iei empirice, pu-
nându-i la `ndoial\ abilit\ ]ile cog-
nitive dobândite mai `nainte de la
spanioli. Abandonat [i c\znit de
to]i proprietarii lui – filozofi, natu-
rali[ti, fizicieni [i astronomi –,
b\rbatul nu-[i va `mplini voca]ia,
stârnind b\nuieli [i invidii.

Roman bine documentat sub
aspect istoric, [tiin]ific, ideologic
[i religios, Vineri seara ̀ ntr-o vale
cu lupi e o prezen]\ statornic\ `n
anticamera capodoperelor.

Vân\torul Adev\rului, ~mblânzitorul
de Suflete, Aduc\torul de Bine
Nicolae Strâmbeanu a debutat cu un roman situat `n anticamera capodoperei
(Evanghelia dup\ Araña, Ed. Humanitas, 2004), distins, `n 2005, cu Premiul de
debut al revistei „România literar\“, acordat cu sprijinul Funda]iei Anonimul. (~n
cadrul aceleia[i gale au fost laureate romanele B\g\u de Ioana Bradea, Ed. Est, [i
Degete mici de Filip Florian, Ed. Polirom.) Paranteza e suficient\ pentru a sesiza,
m\car `n parte, c\ autorul [i proza lui a[teapt\ s\ intre `ntr-un binemeritat circuit
mai larg. ~n postcomunism, termenul de „promovare“ a asimilat prea multe
conota]ii pentru a insista aici. Ar fi de observat `ns\ c\ Evanghelia dup\ Araña
anticipeaz\ – prin luxul mistic, istoric, erotic [i comic – una dintre c\r]ile cu
statur\ scrise dup\ 1989 `n România: Via]a lui Kostas Venetis (Octavian Soviany,
Ed. Cartea Româneasc\, 2011).
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Lansarea noului roman semnat 
de Ciprian M\ce[aru la Bucure[ti

Invita]i, al\turi de autor: Andreea
R\suceanu [i Dan C. Mih\ilescu.

~n romanul Trecutul e `ntot-
deauna cu un pas `naintea ta, Ci-
prian M\ce[aru a creat o Româ-
nie miniatural\. Tarele unei `n -
tregi societ\]i se reg\sesc concen-
trate `n lumea fictivei comune

Strâmbeni. ~ntâmpl\ri dintre cele
mai diverse [i mai colorate, pline
de personaje viguroase, anim\
via]a localnicilor. E o carte cu
foarte mult umor (a se citi: haz de
necaz), scris\ alert [i poetic, cu
u[oare alunec\ri `n fantastic, con-
struit\ ca un mozaic, chiar dac\
unele episoade nu comunic\ cu
celelalte decât prin apartenen]a la
aceea[i realitate social\. Finalul
dur arunc\ asupra cititorului um-
bra unei amenin]\ri, (`nc\) o do-
vad\ c\ joaca autorului e sus]in-
ut\ de o miz\ ridicat\. Un roman
electrizant, cu dialoguri [i pove[ti
memorabile.

„Strâmbeniul lui M\ce[aru re-
prezint\ o comunitate specular\,
fascinant\, adictiv\ [i improba-
bil\, având ceva mitic [i totodat\
profund autentic, de parc\ margi-
nalii optzeci[tilor ar fi inundat pe
nea[teptate Macondo. Iar aceast\
lume str\luce[te hipnotic, cu vo-
luptate [i minu]ie, `ntre paginile

romanului, `nainte s\ fie aneanti-
zat\ prin acel soi de mecanism im-
personal care e arma milenar\ a
destinului.“ (Doru C\st\ian)

„Metonimie a României de azi,
Republica Strâmbeni se l\f\ie ci-
nic [i bufon `ntr-o veselie irespon-
sabil\, de carnaval pestri], cu
P\cal\ par[ivi [i Tândal\ furi-
bunzi, când fals abulic [i ludic
agresiv, când agresiv animalic,
schimonosit ca fizionomiile Ca-
priciilor lui Goya. Dezosare mo-
ral\ [i dezarticulare social\. Pro-
stie fudul-]âfnoas\, aparent in-
ofensiv\, dar pervers\ `n fond [i
sângeroas\ la o adic\. (Supra)rea-
lism grotesc, anarhie jalnic-fee-
ric\, debusolare haioas\ la `nce-
put, dar cu efecte criminale pe
drum [i r\zbun\ri atroce `n final.
~n fine, `ntr-o lume de-a-ndoase-
lea, unde s\ alergi liber cu bicicle-
ta, dac\ nu `n cimitir? Numai c\,
aten]ie, nu printre, ci pe sub alei [i
morminte!“ (Dan C. Mih\ilescu)

M-am n\scut pe 7 septembrie
1976. Primele c\r]i preferate: Po-
vestea Califului Barz\ de Wilhelm
Hauff [i basme de Ispirescu [i Sla-
vici. Ceva mai târziu, Cartea zida-
rului (`n ea am descoperit, pitite
de tata, dou\ poze cu femei dez -
br\cate). Am `nv\]at s\ cânt la to-
be. Desenam frumos, scriam poe-
zii, ]ineam un jurnal. Am fugit de
la Câmpina la Bucure[ti. M-am
`nsurat cu Cristina [i am devenit
tat\l lui Matei. Am publicat mai
multe c\r]i de poezie, dou\ micro-
romane `nrudite, un jurnal cultu-
ral, un dialog epistolar (Despre
ner\bdarea de a fi r\bd\tor, `m -
preun\ cu Dan C. Mih\ilescu), un
experiment istorico-poetic (Trei
sute de ceau[e[ti liliputani, `m -
preun\ cu Vladimir Tism\ne-
anu), o carte pentru copii, pentru
care am realizat [i ilustra]iile. Ir-
landeza Gráinne Mulvey a com-
pus muzic\ pe versurile mele. Am
scris libretul operei de camer\ ~n

trup (de Diana Rotaru). Mi-a fost
tradus\ poezia pe ici, pe colo. Am
fost inclus `n antologii române[ti
[i str\ine. Revista Tiuk! mi-a acor-
dat un premiu pentru romanul
Portbagaj.

Lectur\ public\ la Sibiu
din romanul Spre v\i 
de jad [i s\lb\]ie de
Veronica D. Niculescu
Editura Polirom v\ invit\
sâmb\t\, 1 octombrie, de la ora
18:00, la Libr\ria Habitus din
Sibiu (Pia]a Mic\, nr. 4), la o
`ntâlnire cu scriitoarea Vero -
nica D. Niculescu, eveni ment
prilejuit de apari]ia primului
s\u roman, Spre v\i de jad [i
s\lb\]ie, la Editura Polirom, `n
colec]ia „Ego. Proz\“, disponibil
[i `n edi]ie digital\.

Invita]i, al\turi de autoare: Teodora Co-
man [i Radu Vancu.

Primul roman al Veronic\i D. Nicules-
cu `[i poart\ cititorul printr-un labirint al
oglinzilor deformante `n care r\t\cesc
mân\ `n mân\ o realitate [i o poveste, o
prin]es\ [i o femeie a zilelor noastre.

Un roman despre plec\ri, pierderi [i
gol, scris cu tandre]e [i pres\rat cu surprize.
O carte cu o structur\ circular\, `nchizând

`n\untru un basm `ntr-o mie de versuri.
Departe de ora[ul natal, de familie [i de

cel pe care `nc\ `l iube[te, Miranda Dor-
tloft scrie un basm `n rime. 

Proza dens\ care `nconjoar\ aceast\
joac\ imaginar\, cocon al `ndoielilor [i
m\rturisirilor, dezv\ luie via]a real\ a Mi-
randei: din anii copil\riei petrecu]i `n co-
munism, `ntr-o familie mixt\, unde rege
este contrastul, trecând prin povestea de
dragoste, pân\ `n prezentul pustiit [i
zdruncinat de depresie.

Romanul Negru [i Ro[u, de Ioan T. Morar,
este `n curs de apari]ie `n limba spaniol\ la
Editura Xorki, Spania, traducere semnat\
de Joaquín Garrigós.

Negru [i Ro[u a ap\rut `n anul 2013 `n
colec]ia „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom –
[i ̀ n edi]ie digital\ –, [i a fost nominalizat la
Premiul „Cartea anului 2013“, acordat de
revista „România literar\“.

Georgian Nicolau este un tân\r promi -
]\tor: elev frunta[ al Liceului Militar din
Câmpina, admirat de colegi [i apreciat de
profesori, `[i dore[te cu ardoare o carier\
de ofi]er. Aceasta l-ar ajuta s\ se rup\ de
trecutul s\u, de colonia de ]igani din care
provine [i de casa mizer\ `n care au r\mas
mama [i fra]ii s\i. Nimeni nu-i [tie secretul
[i nici nu-l poate b\nui, c\ci Georgian are
tenul deschis la culoare [i ochi alba[tri [i,
`n plus, [i-a inventat un trecut de român.
Iar visul i se ̀ ndepline[te. Georgian urc\ pe
scara ierarhic\, particip\ la cucerirea
Odessei [i ajunge chiar un apropiat al 

idolului s\u, mare[alul Antonescu. ~ns\
trecutul pe care s-a str\duit atât de mult s\-
l ascund\ `l ajunge din urm\ atunci când
mama [i sora sa sunt deportate `n Trans-
nistria, `mpreun\ cu mul]i al]i ]igani, din
ordinul mare[alului. Atunci Georgian va
trebui s\ ia o decizie, iar via]a lui `[i va
schimba cursul odat\ cu istoria.

„Fresc\ istoric\ [i roman de dragos te,Ne-
gru [i Ro[u tr\ie[te prin dramatismul si-
tua]iilor [i prin for]a de iradiere a cuvântu-
lui. Textul se metamorfozeaz\ `ntr-o fabul\
moral\ care vorbe[te despre eterna fragilita-
te a fiin]ei umane strivite de mecanismele
devoratoare ale Istoriei.“ (Mircea Mih\ie[)

Editurile Polirom [i
Cartea Româneasc\ v\
invit\ duminic\, 
2 octombrie, de la ora
17:00, la Humanitas de la
Ci[migiu, la lansarea
romanului Trecutul e
`ntotdeauna cu un pas
`naintea ta, semnat de
Ciprian M\ce[aru [i
ap\rut recent la Editura
Cartea Româneasc\, `n
curând [i `n edi]ie
digital\.

Romanul
Negru [i Ro[u,
de Ioan T.
Morar, va
ap\rea `n
limba spaniol\
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Dan Alexe – ~n punctul lui rebbe G

– Fragment –

Ruth, so]ia lui rebbe G., ̀ mi amin-
tea de Mama Raia. Poate vine [i ea de
la Orhei, de la hasidimii nepractici,
asuda]i [i mândri de acolo, `mi zic,
examinând-o. Ruth este ast\zi trist\
[i vl\guit\ [i o arat\ nep\s\tor. Tre-
cut\ bine de 40 de ani, umeri la]i,
piept ̀ nc\ ferm.

T\cu]i pe canapeaua ascuns\ de
uria[e ghivece cu plante, ea [i rebbe
G. m\nânc\ ceva ce pare a fi o con-
serv\ adus\ din Brooklyn. De-aia [i
au a[a multe bagaje, au c\rat conser-
ve cât pentru Drumul M\t\sii. {i nu
se duc s\ m\nânce `n restaurant, de
parc\ locul acela ar avea ceva ra-
dioactiv.

Nu pricep `ns\ decât dup\ ceva
vreme c\ Ruth `mi arunc\ ocheade.
De ce, femeie, dac\ e[ti cu so]ul 
legiuit la crâ[m\ `n Chi[in\u [i

m\nânci cu el din conserv\, te ui]i
din când ̀ n când ap\sat la mine?

{i eu ]̀i arunc priviri viclean-iro-
nice, da, pref\cându-m\ c\ citesc, nu-
mai c\ eu sunt singur [i slobod. M\
duc la Orhei. S\ vizitez cimitirul fami-
liei. La asta creierul t\u f\r\ multe
[\n]ule]e nu s-a gândit. 

Uite-o cum `[i las\ mâna flasc\
`ntre m\nu[ile de sudor ale \luia. Ce-
mi transmite ne`ndemânatica: „~i las
mâna lui, fiindc\-s cu el acum, dar 
i-o las cam moart\, pentru c\ te ui]i
tu [i vreau s\ vezi asta, s\ remarci c\-
i vorba numa’ de olecu]\ de abandon
silit“.

Suptul obrajilor, când te prive[te
cineva pofticios, e o reac]ie facial\ in-
controlabil\. Ruth [̀i scobe[te obrajii
din interior, ]inându-[i col ]ul ochiului
alert [i p\rând c\ preacurve[te deja ̀ n
minte. Eu r\mân ̀ ns\ prudent. Explo-
ratorul sârguincios [tie c\ cele mai
multe femei se vor mul]umi cu asta,
cu aprecierea public\ dosit\. Cu atât
mai mare va fi valoarea ad\ugat\ a
unui obraz care brusc se suge din in-
terior doar pentru c\ te ui]i tu la el.

O privesc [i eu [i deodat\ intr\m
`ntr-un joc ̀ n care ne arunc\m priviri
alternative, din cele de-o frac ]iune de
secund\, de câte ori trece barmanul
isteric printre mesele noastre, [i [tim
c\ felul `n care despic\ el spa]iul 

dintre intersti]iile noastre ne permite
o `ntoarcere a capului cu mirare si-
mulat\.

Ruth m\nânc\ cu rebbe G., cu
so]ul ei legiuit, dar nu [tie s\ se
vând\. Gesturi de feti]\. P\rul l̀ are
t\iat cu breton [i me[e aparent ne -
`ngrijite, iar maxilarul lat. M\nân c\
elegant, are mâini cu unghii t\iate
scurt, arat\ c\ se plaseaz\ dincolo de
efortul seduc]iei. E cu el, dar pare sin-
gur\ pe lume. A uitat cum se face `n
situa]iile astea de flirt ̀ n public, ̀ n ca-
re selec]ia se efectueaz\ pe loc, defini-
tiv, f\r\ recurs, pân\ la inevitabila de-
cep]ie a abord\rii directe. Sau poate
nu-i pas\ de ritual, cum nu i-ar fi p\sat
nici Mamei Raia.

~n schimb, eu descop\r c\ `n in-
ventarul cotidian al karmei du[m\ -
noase se situeaz\ sus de tot somptuo-
sul sandvici cu salam „fermier bio“,
cum e cel pe care mi l-am comandat,
iar când ̀ ncep s\ savurez tacticos mi-
nun\]ia, pref\cându-m\ c\ o ignor pe
Ruth, descop\r c\ la fiecare mu[ -
c\tur\ trebuie s\ bag mâna `n gur\
dup\ lungi filamente de plastic sau
piele dur\, pentru c\ mizerabilii de la
buc\t\rie nu s-au c\znit s\ jupoaie sa-
lamul `nainte de al felia sub]ire. In-
fern [i damna]iune, s-a dus naibii
gra]ia.

Cât scoteam plastic de salam din
din]i, la masa din dreapta se trântise
personajul de ur\ al zilei: un moldo-
vean gras cu bretele de bancher.
Scoate un telefon cât o plac\ de calda-
râm [i-ncepe s\ priveasc\ singur la
clipuri muzicale tâmpite, cu ritmuri
din cele pi]ig\iate, care-]i pulseaz\ va-
luri de du[m\nie ̀ n creier.

Se holbeaz\ rânjind, cu bretelele
lui stupide [i late, la clipul sche l\l\it
din telefon, tr\gându-[i regulat nasul
[i p\c\nind mecanic dintr-un pix nefo-
losit.

Când deschide gura ca s\ coman-
de o cola zero, l̀ ur\[ti pe loc, f\r\ re-
zerve, cu bretelele lui cu tot. Sunt oa-
meni care [iau reglat de-a lungul
vie]ii aparatul fonator pe o not\ de
bas vibrant [i autoritar, emis\ din
piept, cu gura [i n\rile dilatate ca la
bivoli, [i care, pentru a-[i `ntre]ine 

arma sonor\, se duc la cafenea, `n
spa ]iu `nchis, [i `ncep sa emit\ vi-
bra]ii cuadrofonice, precum c\lu -
g\rii tibetani când exorcizeaz\ sata-
ne de-ale lor. Doar c\ vita asta nu e
c\lug\r tibetan, de[i e chel cu bretele
oranj, ci un schimonosit de moldo-
vean cu telefon din filde[ `n care vi-
breaz\ idio]enii. 

Rebbe G., ̀ n timpul \sta, se ceart\
domol cu barmanul, b\iatul amator
de jazz [i Dizzy Gillespie.

— Pi dumneavoastr\ v\ cheam\ ca
pi muzi[ianul aista care s-aude, ̀ i spu-
ne b\iatul. Tot Ghelerter ̀ i [i dânsul.

— B\ie]ic\, l̀ repede rebbe G. Te
v\d cu muzic\-n nas [i idei aiurea.
{tii tu ce-i mai important `n via]\, pi
lumea aiasta?

— Dumnezeu? r\spunde gr\bit,
dar prudent b\iatul.

~n fa]a figurii impasibile a rabinu-
lui, mai ̀ ncearc\ o dat\:

— Arta?
— Banul! l̀ mustr\ rebbe G., fre-

cându-[i vulgar degetul mare de
ar\t\tor [i mijlociu. Banul! Arta-i
vax f\r\ ban: arta-i f\cut\ numa ca
s  ̀traji femei când ai unghii negre;
bani, bani, bani [-atât. F\ tu bani [i
aia o s  ̀fie art\.

— Dumneavoastr\ ave]i o viziune

trist\ asupra lumii, l̀ mustr\ confuz
feciorul.

— Pup\-mi Weltanschauunga.
— Dar nu-i normal a[a, strig\

plâng\cios b\iatul.
— Normalitatea-i doar o conspi-

ra]ie jid\neasc\, l̀ informeaz\ calm
rebbe G., ridicându-se [i plecând cu el
s\ achite sticla de ap\ plat\ golit\
`mpreun\ cu Ruth, care, r\mas\ sin-
gur\ pe canapea, `[i aranjeaz\ me[a
artistic ne`ngrijit\, pivoteaz\ spre mi-
ne [i-mi arunc\ o privire, una sin-
gur\, drept ̀ n ochi.

~nfundat\ incomod `n canapea ua
joas\, `[i plimb\ mâna pe frunte, `[i
d\ p\rul peste cap, `ntorcându-se
spre mine `n acela[i timp, ca o `m -
p\r\teas\ indolent\. ~n clipa `n care
simt ce se `ntâmpl\, `n]eleg [i eu c\
nu mai am timp s\-ntorc capul, pre-
textând c\ m\ uit `n alt\ parte, [i
c\dem ochi ̀ n ochi.

{i acolo r\mânem un timp minus-
cul, intens, `nm\rmuritor. ~n panic\,
prins nepreg\tit, [tiu c\ trebuie s\
spun ceva, c\ va dura doar o clipire.
Ochi ̀ n ochi.

— Noroc, ì spun, ridicând paha-
rul spre ea. Pupila i se restrânge, bu-
zele se ofilesc, se sug `n\untru [i dis-
par, ochiul se stinge.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
~n punctul lui rebbe G, de
Dan Alexe, care va ap\rea
`n curând `n colec]ia „Ego.
Proz\“ la Editura Polirom. 

AUTORUL

DAN ALEXE este scriitor, cineast, lingvist [i
c\l\tor. A publicat teatru (Lumea ca spoial\ [i
`mpov\rare, `mpreun\ cu Luca Pi]u, Opera Mag-
na, 2012), povestiri (Miros de ro[cat\ amar\, Hu-
manitas, 2014), eseuri culturale (Dacopatia [i alte
r\t\ciri române[ti, Humanitas, 2015).
Filmele lui documentare au ob]inut câteva dintre
cele mai mari distinc]ii interna]ionale. A realizat
Ghazavat (1992, primul documentar despre Cece-
nia), Howling for God (1997, Iubi]ii Domnului, des-

pre via]a `n confreriile mistice sufi) [i Cabal\ la
Kabul (2007, despre Afganistanul de azi v\zut prin
du[m\nia dintre ultimii doi evrei din Kabul). How-
ling for God a primit premiul FIPRESCI la festiva-
lul IDFA din Amsterdam (1998). Cabal\ la Kabul a
ob]inut, printre altele, premiul Nanook al Festiva-
lului de Film Etnografic din Paris (2007) [i marele
premiu al festivalului Astra din Sibiu (2008).
Dincolo de caracterul ludic [i baroc al prozelor [i
filmelor sale documentare, preocuparea major\ a
lui Dan Alexe r\mâne `n permanen]\ limbajul
`nsu[i, Logosul, Vorba.

CARTEA

O zi de `nregistr\ri ratate `ntr-un studio din Bucure[ti care ia o tur-
nur\ apocaliptic\, o vizit\ la un mormânt din Republica Moldova
`ncheiat\ cu o violent\ istorie de seduc]ie ne`mplinit\, o ̀ ntâlnire cu
o golanc\ metafizic\ `n Bruxelles, pierderea inocen]ei unui copil
`ntr-un sat de lâng\ Buz\u, revelarea tehnicilor erotice ale fabric\rii
Pietrei Filozofale `n Avignonul Revolu]iei Franceze, incanta]ii ma-
gice `n jurul unor legionari români pe frontul spaniol din Majada-
honda: acestea sunt doar câteva dintre temele celor dou\zeci [i dou\
de povestiri ale lui Dan Alexe, fiecare corespunzând uneia din arca-
nele majore ale Tarotului. Alchimia, [tiin]ele oculte, sexualitatea,
Cabala, limbajul sunt liantul pove[tilor ce se completeaz\ reciproc
[i care pot fi recitite ̀ n orice ordine, recompunând de fiecare dat\ un
ansamblu inedit. ~nv\luit `ntr-o aur\ mistic\, pres\rat cu numeroa-
se picanterii, ~n punctul lui rebbe G. ofer\, pic\tur\ cu pic\tur\ de
licori precum „Scuipat de Lun\“ sau „Câine de Armenia“, o nou\ vi-
ziune asupra lumii de azi [i a limbii care ne vorbe[te.



„We’re going to win so big!“ este
una dintre replicile preferate ale
lui Donald Trump `n campania
preziden]ial\ american\. Le spu-
ne aproape zi de zi fanilor s\i `nfo-
ca]i c\ Statele Unite ale Americii
sunt `n colaps, c\ au ajuns un soi
de ru[ine mondial\, dar c\ din pri-
ma zi `n care va pune piciorul `n
Biroul Oval ]ara va `ncepe s\ câ -
[tige politic, economic [i social
atât de mult, `ncât pân\ [i ameri-
canul de rând se va plictisi de atâ-
tea succese, `ncât va ajunge s\ le
catalogheze drept normalitate.

Apropo de succes [i câ[tig, s\p -
t\mâna trecut\ Timi[oara [i-a 

adjudecat nominalizarea din par-
tea României la titlul de Capital\
European\ a Culturii `n 2021. O
competi]ie care a ]inut capul de
afi[ `n ultimele luni [i chiar ani `n
România, una `n timpul c\reia s-a
muncit serios `n unele cazuri sau
doar s-au aruncat `n van discur-
suri sfor\itoare despre trecutul
glorios `n altele. Nu a fost o com-
peti]ie pentru desemnarea capita-
lei culturale a României, ci a fost
vorba mai curând despre racorda-
rea unui proiect de ora[ la ten -
 din]ele (sau, dac\ vre]i, marotele)
europene `n sensul cel mai larg cu
putin]\. O competi]ie pe care ora[ul

Ia[i a pierdut-o cu brio ̀ nc\ din pri-
ma faz\, când au fost selectate doar
patru centre urbane care s\ mear -
g\ mai departe. Un e[ec r\mâne un
e[ec, indiferent câte scuze s-ar g\si
sau care ar fi fost contextul politic
de la un moment dat. 

Din multe puncte de vedere,
concursul pentru desemnarea Ca-
pitalei Europene a Culturii a fost
[i unul `ntre prim\rii [i primari.
Despre capacitatea acestora de a
da sau nu mân\ liber\ unor echi-
pe de exper]i care s\ ̀ ndr\zneasc\
s\ ]inteasc\ foarte sus. Despre a
lansa o idee `n comunitate [i a o
face pe aceasta s\ [i-o asume,
eventual cu bucurie, [i s\ partici-
pe la implementare. Sau, la rigoa-
re, despre a confirma existen]a
unei comunit\]i dincolo de cartie-
rele-dormitoare sau de o infras-
tructur\ precar\ ori dezvoltat\.
Despre a demonstra c\ exist\ `n
programul unei municipalit\]i [i

altceva dincolo de micro-manage-
mentul de zi cu zi. 

Ia[ul nu a putut câ[tiga titlul de
Capital\ European\ a Culturii. Ne
putem pune `ns\ `ntrebarea: ce a
câ[tigat Ia[ul vreodat\ ̀ n ultimele
decenii – `n competi]ie cu al]ii sau
`n competi]ie cu sine `nsu[i? Care
a fost m\car un capitol la care
ora[ul s\ fi excelat, s\ `[i fi pus
amprenta `n ]ar\ ori la nivel re-
gional? Ascult\m din patru `n pa-
tru ani, `n cazul alegerilor locale,
dar [i ale celor parlamentare, cum
Ardealul ia to]i banii de la Buget,
`n vreme ce Moldova r\mâne pe
veci oropsit\ [i ]inut\ departe de
mierea banului public pentru in-
frastructur\. Trec alegerile, iar
politicienii foarte nervo[i din
cam panie redevin senini, preocu-
pa]i de ale lor. Uit\ imediat c\ `n
campania electoral\ mai aveau
pu]in [i d\deau asaltul „cu furci [i
topoare“ pe la institu]iile centrale.

Asta din gur\. R\mân incapabili
s\ se a[eze la mas\ [i s\ stabi-
leasc\ dou\-trei obiective clare ca-
re transcend b\t\lia politic\ lo-
cal\. ~[i dovedesc neputin]a de re-
prezenta tocmai interesele celor
c\rora le cer[esc voturile ([i, dup\
cum [tim, le [i primesc – cu regu-
laritate).

„We’re going to win so big,
Ia[i!“ – probabil vom auzi curând
vreun Trump local agitând lozin-
ca dezvolt\rii ora[ului prin for]a
propagandei. {i se vor g\si destui
s\-l cread\. Asta `n cazul `n care
ie[enii chiar [i-ar dori, la rându-le,
vreo victorie. S-ar putea ca Trump
s\ nu aib\ deloc priz\ la Ia[i, un
ora[ care pare `n continuare con-
damnat la letargie [i la a râvni ce-
le mai mici mize posibile. 

Pân\ atunci te `ntrebi cine-o fi
pe plan local Hillary care promite
s\ continue munca excelent\ a lui
Obama. 
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Când via]a nu bate filmul

Doi-zece, prob\!
George Onofrei

„We’re going to win so big!“ Pân\ ne ia plictiseala!

~nc\ a[tept\m motivele oficiale,
reac]ia pre[edintelui Obama, cum
vede Papa `ntreaga chestiune [i
summitul ONU pe aceast\ tem\,
dar este clar c\ subiectul s\pt\mâ-
nii este acesta: Brangelina.

Brad Pitt [i Angelina Jolie di-
vor]eaz\ [i `nc\ `ncerc\m cu to]ii
s\ ne revenim din [oc. Adele, cu-
noscut\ pentru faptul c\ la con-
certele ei au loc foarte multe ce-
reri `n c\s\torie, le-a dedicat `n
seara aceea reprezentația sa din
New York. Revista „Time“ a pre -
g\tit un istoric complet al rela]iei.
„New York Times“ [i „The Atlan-
tic“ au renun]at [i ele la scor -
]o[enie [i au preluat [tirea drama-
tic\. Pe internet a circulat o [tire
conform c\reia Jennifer Aniston
a fost internat\ la spital `n urma
unei crize prelungite de râs. (Am
crezut-o pentru vreo jum\tate de
zi, pân\ când am f\cut leg\tura.)
Iar Twitter d\ vina pe Donald
Trump.

Nimic din toate astea nu ni-i
poate aduce `napoi. Brangelina
era cuplul de poveste, cel mai ado-
rat, cel mai fotografiat, cel care te

f\cea s\ `]i ui]i gramatica [i s\
spui „cel mai perfect“. Dou\ cele-
brit\]i de Hollywood, o poveste co-
borât\ de pe marile ecrane `n
via]a adev\rat\, unde lucrurile
ar\tau ̀ nc\ [i mai bine decât ̀ n fil-
me:

l s-au `ndr\gostit pe platoul de
filmare, pe când turnau Mr. &
Mrs. Smith, un film cu roluri de
`ndr\gosti]i. Ca ̀ n scenariile pline
de obstacole, era cât pe ce ca Ange-
lina s\ nu joace `n film, cu un per-
sonaj gândit ini]ial pentru Nicole
Kidman;

l Brad Pitt a `nceput s\ `[i
`nso]easc\ iubita `n misiunile ei
umanitare ca trimis special al
~naltului Comisariat al Na]iunilor
Unite pentru Refugia]i (pentru c\
da, Angelina este acea femeie fan-
tastic\ al c\rei scop este s\ fie bine
`n lume);

l au `n total [ase copii, dintre
care doi adopta]i de Angelina
`nainte de rela]ia cu Brad Pitt, trei
ai lor [i unul adoptat `mpreun\;

l Brad Pitt a transformat `n ta-
tuaje permanente cuvintele pe ca-
re i le-au mâzgâlit copiii pe bra]e;

l din prima lor cas\, `n New
Orleans, Brad Pitt a lucrat la pro-
iectul lui caritabil, legat de reface-
rea caselor distruse de uraganul
Katrina;

l cea mai mare parte a rela]iei
[i-au petrecut-o `ntr-un castel din
Fran]a; s\ o spun sau e prea evi-
dent? O spun: ca un prin] [i o
prin]es\;

l s-au c\s\torit abia `n 2014,
`ntr-o ceremonie `n cadru res-
trâns, iar pe rochia de mireas\,
realizat\ de Versace, au fost impri-
mate desene f\cute de copiii lor.

Dac\ ar fi un film, povestea s-ar
termina aici, pe paji[tea château-
ului din Fran]a, cu trena rochiei
dus\ de multele progenituri, cu
ochii alba[tri ai lui Brad scufun-
dându-se `n privirea verde a An-
gelinei, `n timp ce p\s\relele cân -
t\ triluri `n copaci [i conflictele
armate din lume se rezolv\ de la
sine, fiindc\ pân\ [i terori[tii sunt
emo]iona]i.

Noi asta ne-am dorit, ca realita-
tea s\ se fi oprit acolo, o poz\ dia-
fan\ [i perfect\, care s\ ne confir-
me tuturor c\ pove[tile despre 

iubirea adev\rat\ sunt adev\rate.
Ei erau cuplul de basm, care
p\[iser\ pe urmele lui Katharine
Hepburn [i Spencer Tracy, Liz
Taylor [i Richard Burton. Era ma-
rea poveste de dragoste, desprins\
din filmele noastre preferate, care
`[i `mpletea firul narativ cu reali-
tatea noastr\, cea a ratelor, a trezi-
tului prea diminea]\ [i a transpi-
ra]iei din transportul public. 
Atâta timp cât era posibil pentru

doi oameni reali, era posibil pen-
tru oricine.

Dar poate c\ filmele au fost pre-
vestitoare [i `n acest caz: la un an
dup\ c\s\torie, `n 2015, a fost lan-
sat filmul Pe malul m\rii, `n care
cei doi joac\ rolul unui cuplu ce
`[i petrece concediul pe Riviera
francez\, confruntându-se cu rea-
litatea mariajului lor destr\mat.
Pelicula a fost foarte prost primit\
de critici.

{ti]i cum sunt amintirile alea când ne `ntreb\m prietenii „Unde te-a prins
cutremurul?“, „Ce f\ceai când a `nceput Revoluția?“, „Cum ai aflat de 9/11?“. 
Eu pot s\ v\ spun ce f\ceam de data asta: `mi scriam cuminte articolul pentru
aceast\ s\pt\mân\. {tirea mi-a trecut prin fa]a ochilor, mi-am continuat
netulburat\ scrisul pentru `nc\ vreo jum\tate de minut, pân\ când mintea mea 
a ]ipat: „STOP THE PRESSES“. ~n cazul meu degetele, dar da, s-au oprit. 

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea



„Daltrey are dreptate, numai c\,
`n trecut“, scrie „Team Rock“,
„forma]iile n-au pus banii `nain-
tea creativit\]ii, `n c\utarea per-
fec]iunii sonore, provocând nop]i
de nesomn contabililor lor.“

The Beatles – Sgt. Pepper’s Lonely
Hearts Club Band (1967)

Este unul dintre cele mai im-
portante, influente [i de succes al-
bume rock din toate timpurile,
dar [i unul dintre cele mai scum-
pe. ~mpreun\ cu produ c\torul Ge-
orge Martin, cei patru Beatle[i au
lucrat intens [i cu minu]ie la acest
album, [tiind c\ nu vor fi sili]i s\
reproduc\ pe scen\ cântecele (lua-
ser\ hot\rârea de a renun]a la
concerte, devenind o forma]ie de
studio). Numai pentru piesa
Strawberry Fields Forever, Beat-
les a stat `n studio 55 de ore, exact
cât a avut nevoie pentru a `nregis-
tra primul lor album. Pe urm\,
pentru restul discului, s-a mai lu-
crat vreme de [ase luni, timp `n
care un Ringo Starr plictisit a
`nv\]at s\ joace [ah.

Queen – A Night at the Opera
(1975)

Queen a inten]ionat s\ realize-
ze propriul Sgt. Pepper, impulsio-
na]i de succesul albumului lor din
1974, Sheer Heart Attack. ~n acest
scop, membrii cvartetului brita-
nic au lucrat `n [ase studiouri di-

ferite, uneori ̀ n câte trei studiouri
concomitent, spre disperarea [efi-
lor de la EMI Records. Produc]ia
discului A Night at the Opera a
costat 40.000 de lire sterline
(500.000 la valoarea de azi), discul
fiind considerat cel mai scump de
pân\ atunci. Eforturile le-au fost
r\spl\tite: Queen au `nregistrat
primul lor Number 1 `n topurile
britanice, iar piesa Bohemian
Rhapsody s-a vândut `n peste [ap-
te milioane de exemplare.

Fleetwood Mac – Tusk (1979)
~n urma succesului albumului

Rumours (1977), cei de la Fleet-
wood Mac s-au lansat `n aventura
unui dublu album, o aventur\ sa-
botat\ de droguri, „diferen]e crea-
tive“ [i crize de nervi. Costul pro-
duc]iei a dep\[it suma cheltuit\
pentru A Night at the Opera, 1,4
milioane de dolari, [i s-a vândut ̀ n
patru milioane de copii `n SUA
(comparativ cu cele 20 de milioane
de copii ale lui Rumours).

AC/DC – For Those About to Rock
(We Salute You) (1981)

Este albumul ce a urmat
uria[ului [i nesperatului succes al
lui Back in Black, album realizat
„pe muchie“, dup\ moartea voca-
listului Bon Scott [i venirea preci-
pitat\ `n forma]ie a lui Brian Joh-
nson. Produc\torul Mutt Lange
nu s-a dat ̀ n l\turi de la nimic pen-
tru a face un succes din acest nou
album. A schimbat patru stu-
diouri pentru a reveni `n cele din
urm\ `n sala de repeti]ii a trupei,
sesiunile de `nregistr\ri au durat
trei luni (spre deosebire de [apte
s\pt\mâni pentru Back in Black),
`n vreme ce cheltuielile deveneau
tot mai mari. „Pân\ la urm\, toat\
lumea era s\tul\ s\ mai lucreze la
discul acesta“, recunoa[te Mal-
colm Young.

Def Leppard – Hysteria (1987)
Venind dup\ succesul uria[ al

lui Pyromania [i accidentul care l-
a costat un bra] pe bateristul Rick
Allen, costul lui Hysteria nu este
cunoscut, dar a fost foarte mare –
chitaristul Phil Collen a declarat
c\ Def Leppard are nevoie s\
vând\ cinci milioane de exempla-
re doar pentru „a ajunge pe zero“
cu cheltuielile. Hysteria s-a vân-
dut pân\ ast\zi `n 25 de milioane
de exemplare.

Guns N’ Roses – Chinese Demo-
cracy (2008)

Geffen Records a investit 13 mi-
lioane de dolari ̀ n realizarea aces-
tei extravagan]e, a c\rei „ges -
ta]ie“ a durat 14 ani. 

Au fost chel tuieli peste cheltu-
ieli, de la costul studioului, salarii
pân\ la capricii (Axl Rose a cerut
s\ `i fie angajat un guru personal
poreclit Yoda).

Korn – Untouchables (2002)
Al cincilea album Korn a cos-

tat, pare-se, patru milioane de do-
lari – sau cel pu]in a[a afirm\
membrii trupei. 

O sum\ explicabil\, scrie „Team
Rock“, dac\ iei `n calcul stilul de
via]\ extravagant al muzicienilor
(mii de dolari pe lun\ numai pen-
tru chiria locuin]elor `n care locu-
iau membrii trupei) [i echipa nu-
meroas\ pe care au dorit s\ o aib\

al\turi. Albumul s-a vândut  ̀ntr-
un num\r consistent, cinci mi-
lioane de copii, dar sensibil mai
sc\zut fa]\ de cele 13 milioane ale
predecesorului, Issues (1999).

Foo Fighters – One By One
(2002)

Numai demo-urile pentru cel
de al patrulea album al trupei lui
Dave Grohl au costat un milion de
dolari. Cvartetul a `nregistrat 29
de melodii `n [ase luni de lucru,
`nainte de a ajunge la concluzia c\
albumul nu este suficient de bun.
Au urmat certuri, dar dup\ o
pauz\ (`n care Grohl s-a dus s\
cânte cu prietenii lui din Queens
Of The Stone Age) One by One a
fost, `n cele din urm\, terminat.
„Nu este momentul cel mai demn
de laud\ din cariera noastr\“, re-
cunoa[te Dave Grohl.
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Cele mai scumpe 10 albume
`nregistrate vreodat\

Suplimentul lui Jup  

Sunt albume care
aproape au falimentat
industria muzical\,
sus]ine publica]ia „Team
Rock“, care a realizat
aceast\ list\. Ideea a
venit `n urma unei
declara]ii recente a lui
Roger Daltrey de la The
Who, care a afirmat c\ nu
vede nici un motiv
pentru care forma]ia sa
ar cheltui bani pe
realizarea unui nou
album. „N-am s\ ofer nici
un ban ca s\ `mi dau
muzica pe gratis!“, a
declarat Daltrey,
comentând actuala stare
a industriei muzicale. 
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Paul Verhoeven: „Unde 
au gre[it la remake-urile
dup\ filmele mele“
Cineastul olandez Paul Verhoeven este celebru pentru dou\ dintre filmele realizate
`n Statele Unite `n anii ‘80, Robocop (1987) [i Total Recall (1990). Ambele filme au
avut parte `n ultimii ani de remake-uri care nu s-au bucurat de succes.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Pe scurt
n Sukanya, singura oper\ compus\ de artistul indian Ravi Shan -

kar, va avea premiera `n luna mai a anului viitor, la teatrul Leices-
ter’s Curve. Shankar, care a murit `n 2012, a `nceput lucrul la Suka-
nya `n ultimii ani de via]\. Opera, bazat\ pe o poveste indian\, a fost
terminat\ de David Murphy, colaboratorul artistului, [i de Anous-
hka, fiica lui Ravi Shankar.
n Basistul AC/DC Cliff Williams a confirmat\ c\ se retrage din

activitate, dup\ o carier\ de peste patru decenii. „E timpul s\ m\
dau la o parte“, a declarat muzicianul `n vârst\ de 66 de ani, `ntr-un
video postat pe canalul YouTube al forma]iei.
nO idee original\: organizatorii festivalului de film fantastic de

la Strasbourg au invitat, duminic\, 400 de spectatori s\ urm\reasc\
o proiec]ie a celebrului film F\lci de Steven Spielberg cufunda]i
`ntr-o piscin\. Unii dintre ace[tia, de[i ̀ n c\utare de senza]ii tari, au
preferat doar s\ stea cu picioarele `n ap\ `n vreme ce urm\reau te-
rifianta poveste a rechinului uciga[.
n De[i actorul Paul Walker a `ncetat din via]\ `n noiembrie

2013, el ar putea ap\rea din nou `n al optulea episod din saga care 
l-a f\cut celebru, Fast and Furious. Este o informa]ie f\cut\ public\
de fratele lui Walker, dar nimeni nu [tie cum va fi realizat\ aceast\
„resuscitare“ pe marile ecrane.
n Controversatul artist italian Maurizio Cattelan a realizat un

W.C. din aur masiv care este expus, `ncepând cu 16 septembrie, la
muzeul Guggenheim din New York, `n toalet\. Aceast\ instala]ie
modern\ este intitulat\ America [i este, teoretic, „opera]ional\“ [i
chiar poate fi utilizat\ de c\tre vizitatori.  
n 22 de pagini din Clisson et Eugénie, manuscrisul unui roman

neterminat al lui Napoleon Bonaparte, au fost scoase la licita]ie la
New York, de c\tre societatea Bonhams. Paginile scrise de mâna
fostului `mp\rat sunt estimate la o sum\ `ntre 160.000 [i 220.000 de
euro. Napoleon a `nceput s\ scrie acest roman `n 1795, la vârsta de
26 de ani. Majoritatea paginilor manuscrisului sunt p\strate `n ar-
hivele na]ionale poloneze.
n Produc\torul Harvey Weinstein [i regizorul [i produc\torul

Steven Spielberg sunt `n concuren]\: amândoi vor s\ realizeze un
film bazat pe afacerea Edgardo Mortara – r\pirea unui copil evreu
`n 1858 de c\tre autorit\]ile papale din Italia, pentru a-l cre[te `n re-
ligia catolic\. Spielberg vrea s\ realizeze un film numit The Kid-
gnapping of Edgardo Mortara, cu noul lui actor preferat, Mark Ray-
lance, `n rolul principal. Harvey Weinstein, pe de alt\ parte, are `n
minte un film ̀ n care Robert de Niro s\ interpreteze rolul principal.

Curtis Hanson: 
„Filmele sunt ca visele“

Prezent `n SUA recent pentru
promovarea noului s\u film, Ver-
hoeven a explicat `ntr-un inter-
viu pentru „Collider“ unde crede
el c\ au gre[it realizatorii acestor
remake-uri.

„Au luat dou\ pove[ti care
sunt cam absurde [i au `ncercat
s\ le prezinte foarte serios. Cred
c\ aceasta este marea lor eroare.
Mai ales `n ce prive[te Robocop.
Dar ambele filme ar fi trebuit s\
`i sugereze regizorului s\ ia o
anume distan]\ fa]\ de subiect,
s\ `i permit\ s\ mearg\ `nspre 

satir\ sau comedie. S\ interpre-
tezi aceste pove[ti `ntr-un mod
realist, f\r\ pic de umor, este o
problem\ [i nu duce la nimic
bun“, a explicat Verhoeven.

De asemenea, regizorul recu-
noa[te c\ a fost cât pe ce s\ reali-
zeze o continuare la Robocop.

„Studiourile Orion, care au fa-
limentat `n scurt timp, voiau o
continuare imediat. Eu eram in-
teresat [i ̀ ncepusem chiar s\ cre-
ionez ni[te idei cu scenaristul Mi-
chael Miner. Consider c\ o conti-
nuare trebuie s\ mearg\ mult

mai departe decât primul film, ca
Imperiul contra-atac\, care, pen-
tru mine, este una dintre cele mai
bune continu\ri realizate vreo-
dat\. De aceea voiam mai mult
timp la dispozi]ie pentru a dez-
volta o poveste care s\ merite s\
existe [i care s\ fie diferit\. Dar
cei de la Orion nici nu voiau s\
aud\ [i au apelat la altcineva.“

Interesant ([i ironic) este c\
Robocop 2, care a fost un e[ec, a
fost realizat `n cele din urm\ de
c\tre Irvin Kershner, regizorul
Imperiului contra-atac\.

„Am f\cut mai mult filme de sus-
pans [i ̀ mi doresc s\ mai fac [i al-
tele. Filmele sunt ca visele, iar
acest tip de filme se apropie cel
mai mult de visele pe care le am.
Mi-a[ dori, de asemenea, s\ visez
la fel ca Ernst Lubitsch, ca s\ pot
[i eu s\ turnez comedii briliante
[i sofisticate, dar, din nefericire,
nu este cazul“, declara, `n 1998,
regizorul american Curtis Han-
son care a `ncetat din via]\ pe 20

septembrie anul curent, la vârsta
de 71 de ani.

N\scut ̀ n 1945 ̀ n Reno, Nevada,
Hanson [i-a ̀ nceput cariera ca sce-
narist `n 1970, cu adaptarea cine-
matografic\ a nuvelei The Dun-
wich Horror a lui H.P. Lovecraft,
iar doi ani mai târziu a debutat ca
regizor cu Sweet Kill. 

Este, probabil, cel mai cunoscut
datorit\ filmului L.A. Confidential
(1997), o excelent\ adaptare a 

romanului lui James Ellroy, cu
Kim Basinger, Russell Crowe, Ke-
vin Spacey [i Danny DeVito. Filmul
i-a adus lui Hanson un Oscar pentru
cel mai bun scenariu adaptat. 

Apoi a realizat Wonder Boys
(2000) [i 8 Mile (2002), dram\ de -
spre via]a lui Eminem, cu faimo-
sul rapper `n rolul principal.

Ultimul s\u film a fost Cha-
sing Mavericks (Valul perfect),
corealizat cu Michael Apted.



Pe u[a dispensarului scria cu lite-
re de o [chioap\: Vaccinare `mpo-
triva prostiei. Luni, `ncepând cu
ora 8:00. Gratuit! Stoc limitat! Co-
piii au prioritate.

Vestea s-a dus repede `n sat,
pentru simplul fapt ca dispensa-
rul era situat practic gard `n gard
cu cei pentru care tratamentele
nu au func]ionat, respectiv cimiti-
rul cu a lui biseric\. Lumea s-a 

uitat la afi[, apoi s-a `mp\r]it `n
trei tabere. Cei care erau inteli-
gen]i de la natur\, cei pro[ti [i cei
pro[ti care nu voiau s\ recu-
noasc\ asta. Aceast\ din urm\ ca-
tegorie era compus\ din oameni
totu[i con[tien]i de lipsa de bagaj
cerebral [i, de[i nu acceptau asta
`n public, au v\zut `n vaccin o
[ans\ de a-i sc\pa pe propriii copii
de mo[tenirea genetic\.

Evident c\ prima reac]ie a fost
una `n care fiecare se temea de ce
o s\ zic\ lumea. Cum adic\ s\ se
afle c\ sunt pro[ti? Nu, dom’le, nu
ne trebuie nou\ porc\ria asta. No-
roc c\ unul din ei, sincer din fire,

a dat scânteia: b\i, eu m\ duc,
chiar dac\ [tiu c\ sunt de[tept,
dar nu `mi stric\ s\ fiu [i mai
de[tept.

Ce g\selni]\ diplomatic\ ge-
nial\! Suntem de[tep]i cu to]ii,
asta e clar, dar dac\ se poate mai
bine [i e gratis, de ce nu? {i uite
cum, luni la opt, cons\teni de
toate vârstele cu copii de toate
vârstele st\teau buluci]i unii `n
al]ii la poarta dispensarului,
stresa]i fiind de men]iunea cu
stoc limitat. Nu mai era loc de
format o coad\ civilizat\, fiecare
voia s\ devin\ un Ple[u.

Asistenta nici nu a putut deschide
u[a. A scos capul pe geam [i a co-
roborat informa]ia trist\: stoc
limi… ahh, nici m\car nu mai
vreau s\ scriu, c\ m\ `ntristez [i
eu. S\ vede]i cum se pot schimba
unii oameni. Au ̀ nceput s\ se acu-
ze unii pe al]ii c\ sunt deja inteli-
gen]i [i c\ nu au dreptul la vaccin.
Ba nu, sunt prost de bubui, jur!
Hai, `ntreab\-m\ cât fac doi plus
doi! S\ mor dac\ [tiu. {i copiii mei
sunt mai pro[ti ca mine, s\ nu m\
mi[c de-aici!

Copiii lui [i ai celorlal]i au fost
primi]i `n cabinet [i, pe rând, li 

s-a inoculat minunea. Mamele `i
`ncurajau: s\ nu plângi, Gheor -
ghi]\, c\ o s\ ajungi [i tu doctor.
Altele deja considerau medicina o
treab\ prea banal\ pentru viitoa-
rele genii [i se certau `ntre ele pe
cele trei locuri de IT-ist scoase la
concurs de NASA la [tirile de la
ora [apte.

A fost anun]at\ epuizarea vac-
cinurilor, dar m\car to]i copiii `l
primiser\. Doctorul [i-a cerut scu-
ze pentru jocul de cuvinte de pe
afi[. 

Se referea, cic\, la prostia p\ -
rin]ilor atunci când expun copiii
la boli prin refuzarea imuni z\rii.
Fusese a[adar o p\c\leal\.

Au trecut ani [i, din p\rin]i
analfabe]i, Gheorghi]\ a ajuns
tractorist. Mama lui `nc\ crede `n
efectul vaccinului.
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Film

Iulia Blaga
Sully

536

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

Bobi 

Inoculare

Dac\ reu[e[ti s\ faci abstrac]ie de
asta, mai trebuie s\ faci abstrac]ie
[i de un artificiu dramaturgic ce
faulteaz\, se pare, adev\rul. ~n
scenariul scris de Todd Komar-
nicki, investigatorii de la Natio-
nal Transportation Safety Board
(NTSB) sunt construi]i ca perso-
naje negative, chitite s\-l scoat\ pe
c\pitanul Chesley „Sully“ Sullen-
berger vinovat c\ n-a `ncercat s\
aterizeze pe La Guardia sau Teter-
boro ̀ n 15 ianuarie 2009. Dup\ ce a
ie[it filmul, NTSB s-a plâns c\ n-a
fost consultat pentru scrierea sce-
nariului, iar produc\torii au r\s -
puns printr-un scurt comunicat al
lui Sullenberger cum c\ filmul a
respectat piedicile cu care acesta
s-a confruntat [i `nainte, [i dup\
amerizarea de pe râul Hudson.
(Filmul se bazeaz\ pe o carte pu-
blicat\ de Sully.). Unde e adev\ -
rul? Probabil c\ la mijloc. Investi-
gatorii or fi f\cut ni[te suges tii ca-
re l-au deranjat pe Sullenberger,
iar scenaristul a fost obligat de si-
tua]ie s\ exagereze, pentru c\ – 
povestea cu happy-end fiind cu-
noscut\ de to]i – cum  s\ constru-
ie[ti un scenariu (hollywoodian

sau nu) f\r\ s\mân]a unui conflict?
Mai trebuie s\ faci abstrac]ie [i

de capitolul final al investiga]iei,
când investigatorii se r\sucesc
180 de grade [i `ncruntarea le dis-
pare instantaneu dup\ ce Sully le
spune dou\ vorbe bine sim]ite,
cum `i st\ bine unui film ameri-
can. Dac\ treci cu bine de aceste
hopuri `nseamn\ c\ e[ti preg\tit
s\ r\mâi cu mâna uitat\ `n punga
de popcorn, mai ales `n reconsti-
tuirile celor trei minute [i jum\ta-
te, de când aeronavei Airbus A320
i se opresc motoarele ca urmare a
intersect\rii cu un stol de ra]e, iar
cele 155 de vie]i de la bord ajung
`ntr-un moment de cump\n\. In-
tervievat pe urm\ de celebra Ka-
tie Couric (care apare as herself `n
film, dar [i ea e pe nedrept scoas\
din context [i„`nr\it\“), Sully va
spune c\ nu i-a fost greu `n cele
trei minute [i jum\tate, doar c\ a
trebuit s\ se concentreze. „{tiam
c\ pot s-o fac“, va mai spune. 

Amerizarea de pe Hudson a
fost un miracol de la `nceput [i
pân\ la sfâr[it. Totul a contribuit
la miracol, `ncepând cu faptul c\
incidentul cu ra]ele s-a petrecut

deasupra râului [i nu `n decolare
sau `ntr-o zon\ numai de cl\diri,
`n perfecta sincronicitate dintre
altitudinea aeronavei (1000 m),
lipsa podurilor sau a ambarca]iu-
nilor când avionul se preg\tea s\
ating\ apa [i, nu `n ultimul rând,
faptul c\ Sully f\cuse pu]in plano-
rism `n tinere]e. Dac\ un accident
aviatic e cauzat de multe ori de o
sum\ de factori, aici a existat o
sum\ de elemente care au mers
[nur. Cineva acolo sus a vrut ca
Sully s\ reu[easc\, de aici poate
modestia pilotului – dincolo de
ideea c\ [i-a f\cut doar meseria.
Dumnezeu a pus mâna pe man[\

`n condi]iile `n care nici un alt
avion de pasageri nu reu[ise pân\
atunci s\ amerizeze intact. („Toa -
t\ via]a mea a fost o preg\tire pen-
tru acel moment“, a mai spus Sul-
ly ̀ n interviul luat de Katie Couric
la CBS.).

Dincolo de manufacturarea efi-
cient\ a evenimentului (ai emo]ii,
de[i [tii c\ totul se termin\ cu bi-
ne), filmul e construit ingenios, cu
primele zece minute `n care nu
[tii când se petrece ac]iunea –
`nainte sau dup\ 15 ianuarie 2009,
`n realitate sau `n mintea eroului
[.a.m.d. Tom Hanks este, ca de
obicei, f\r\ cusur, iar ceva din

propria sa modestie de profesio-
nist care-nu-[i-face-decât-meseria
se muleaz\ pe profilul lui Sully.
Hanks [i eroul lui sunt low key,
humble but very efficient, cum `l
descrie Eastwood pe Sullenberger
`ntr-un interviu. 

Pân\ la urm\, cam a[a e [i fil-
mul, de[i nu scap\ f\r\ o serie de
accente encomiastice la adresa lui
Sully.

Sully/Sully: Miracolul de pe
râul Hudson, de Clint Eastwood.
Cu Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney

Ca s\ faci cronica unei supravie]uiri anun]ate ai nevoie de
o mân\ de maestru sau cel pu]in de profesionist, iar Clint
Eastwood le are pe amândou\, chiar dac\ simpatiile
politice pro-Trump i-au adus multe `njur\turi. Pe site-ul
cotidianului „The New York Times“, sub cronica de
`ntâmpinare la Sully, nu pu]ini au fost aceia care au spus
c\ nu vor merge s\ vad\ cel mai nou film al lui Eastwood
din pricin\ c\ acesta `l sus]ine pe Donald Trump `n cursa
pentru Casa Alb\. 
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