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ACTUALITATE

Cinci zile [i zeci
de evenimente
la FILIT

Silviu D. Constantinescu

Zeci de evenimente vor avea loc
`n cadrul primei edi]ii a Festi-
valului Interna]ional de Litera -
tur\ [i Traducere Ia[i (23-27 oc-
tombrie), realizate ̀ n parteneriat
cu majoritatea institu]iilor edu-
ca]ionale [i culturale din jude -
]ul Ia[i. Expozi]ii de carte, foto -
grafie [i pictur\, concerte, dez -
ba teri, concursuri s`nt doar
c`teva tipuri de evenimente ca -
re vor `nso]i programul oficial
al festivalului.
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Citi]i interviul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-9

Dosarele X: 
dup\ 20 de ani

Drago[ Cojocaru

La dou\ decenii distan]\ de la data
premierei, `ntr-o er\ `n care s`ntem
deja obi[nui]i cu seriale precum
Battlestar Galactica, Lost, Fringe sau
Breaking Bad, este greu de uitat im-
pactul pe care l-a avut Dosarele X la
debutul s\u pe micile ecrane, `n
septembrie 1993. 

» pag. 2-3

Bogdan Co[a –
Poker. Black
Glass
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
romanul Poker. Black Glass de Bog-
dan Co[a, care va ap\rea `n cur`nd
`n colec]ia „Proz\“ a Editurii Car -
tea Româneasc\.

» pag. 12-13

INTERVIU CU DINU ZAMFIRESCU

„Unul dintre marii pontifi 
ai opera]iunilor Securit\]ii a
fost Iosif Constantin Dr\gan“

Count your
blessings

Florin Irimia

Joseph Roth nu este tat\l lui
Philip Roth, de[i, teoretic, ar fi pu-
tut fi. Desigur, pentru asta ar fi tre-
buit `n primul r`nd s\ emigreze `n
Statele Unite, cum face Mendel Sin-
ger, protagonistul romanului Iov
pe care am avut pl\cerea s\-l des-
cop\r de cur`nd.

» pag. 10

Cronic\ de
carte

AVANPREMIER|

Regimul comunist nu s-a limitat doar la agresarea fizic\ a personalit\]ilor exilului comu-
nist care activau `mpotriva sistemului de la Bucure[ti. Atunci c`nd nu reu[ea s\ le `nving\,
prin violen]e sau prin compromitere, Securitatea fie `ncerca s\ le cumpere con[tiin]a, fie
s\ le influen]eze credin]ele prin intermediul unor agen]i. Ace[tia proveneau chiar din
r`ndul exila]ilor, ba erau, uneori, voci respectate ale diasporei.

DOSAR
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Drago[ Cojocaru

De[i, ini]ial, a fost privit ca o biza-
rerie, el a devenit `n scurt\ vreme
un adev\rat fenomen mondial [i
un moment de referin]\ `n istoria
televiziunii, construind funda]iile
pe care s-au ridicat apoi majorita-
tea seriilor TV actuale. ~n plus, Do-
sarele X a stat pe micile ecrane
vreme de nou\ ani, a generat dou\
lungmetraje [i dou\ serii derivate,
Millenium [i The Lone Gunmen, [i,
`n general, a f\cut toat\ planeta s\
vorbeasc\ despre el.

Povestea, la vremea respectiv\,
era nou\. Dosarele X reprezenta o
combina]ie de serial „procedural“
cu elemente fantastice: doi agen]i
FBI ancheteaz\, episod dup\ epi-
sod, cazuri stranii [i inexplicabile.
Realizatorii s\i au reu[it `ns\ s\ in-
sereze at`t de bine aceste elemente
SF sau fantastice `n structura unei
serii „cu poli]i[ti“, `nc`t Dosarele X
a devenit unul dintre pu]inele se-
riale pentru fanii SF care s\ fie ac-
ceptat [i de cei care nu dau doi bani
pe astfel de produc]ii.

Seriale populare ast\zi precum
Lost, Fringe, Breaking Bad, 24 sau
Homeland au inserate `n structura
lor intim\ fragmente din ADN-ul
Dosarelor X. Ele nu ar fi avut succes
dac\, `n urm\ cu 20 de ani, agen]ii
Fox Mulder [i Dana Scully n-ar fi
convins publicul c\ anchetarea
„adev\rului de dincolo de noi“ nu
este cu adev\rat pasionant\.

Un debut dificil

Totul a `nceput cu Chris Carter,
creatorul seriei. N\scut `n Califor-
nia ̀ n 1979 [i, prin urmare, pasionat
de surf, Carter a lucrat ca jurnalist
p`n\ ̀ n ziua ̀ n care a fost angajat de
Jeffrey Katzenberg, [eful de la Dis-
ney. Carter a devenit astfel produ -
c\tor executiv al unei serii umo ris -
tice, dar visa altceva. 

„Voiam s\ bag groaza ̀ n oameni“,
recunoa[te el. 

Avea `n minte seriale precum
Zona Crepuscular\ [i, mai ales,
Kolchak: The Night Stalker, o serie
mai pu]in cunoscut\ din anii ’70.
Carter dorea o versiune modern\ a
acestui show; ideea de a implica un
agent FBI `n poveste i-a venit mai
t`rziu, dup\ ce a v\zut la TV un in-
terviu cu un agent real.

Greu de crezut, av`nd `n vedere
succesul Dosarelor X, c`t de dificil 
i-a fost lui Chris Carter s\ `[i v`nd\
serialul. I-a luat un an s\ scrie, s\
propun\ [i s\ produc\ episodul-pi-
lot. „Le spuneam oamenilor c\
vreau s\ fac o serie de groaz\, dar
nimeni nu voia s\ m\ asculte. Cred
c\, la vremea respectiv\, Dosarele X
era prea diferit de orice altceva ce
se putea vedea la TV“, ̀ [i aminte[te
Carter. 

~n peisajul televizat al anului
1993, Dosarele X p\rea o ciud\ ]e -
nie, dar, probabil, beneficia de fap-
tul c\ un alt „OZN“ televizat, Twin
Peaks, preg\tise deja publicul pen-
tru o doz\ s\pt\m`nal\ de bizarerie
pe micile ecrane. „Privind ̀ n urm\,
cred c\ episodul-pilot p\rea ca [i
cum a[ fi b`jb`it prin `ntuneric,
ceea ce cred c\ e o bun\ metafor\
pentru Dosarele X“, spune Chris
Carter.

Una dintre marile probleme ale
lui Carter a fost s\ g\seasc\ actorii
potrivi]i pentru rolurile principale.
David Duchovny `n rolul lui Fox
Mulder nu a fost o problem\ – Car-
ter `l „recuperase“ din Twin Peaks,
unde actorul juca un agent FBI de-
ghizat `n femeie, care se exprima
doar prin semne. Aducerea lui Gil-
lian Anderson `n rolul Danei Scul-
ly a fost `ns\ mult mai complicat\.

„Nu avea calit\]ile dorite de [e fii
de la FOX [i pe care ace[tia le aso-
ciau automat cu serialele de suc-
ces“, ̀ [i aminte[te Chris Carter. „Era
o actri]\ minunat\, avea seriozita-
tea [i intensitatea pe care o doream
pentru personaj [i eu [tiam c\ este
cea mai potrivit\ pentru rol.“

Monstrul s\pt\m`nii

Primele dou\ episoade ale Dosare-
lor X aveau ca subiect OZN-urile [i
conspira]iile, dar Chris Carter do-
rea [i altceva. El a `ncercat s\ se
`ndep\rteze c`t mai repede posibil
de aceast\ direc]ie, pentru c\ era
con[tient de faptul c\ serialul nu 

s-ar fi putut sus]ine prea mult ba -
z`n du-se doar pe acest subiect. 

Prin urmare, el a introdus un ma -
renum\r de episoade gen „Mon s trul
s\pt\m`nii“: Mulder [i Scully in-
vestigheaz\ o `ntreag\ palet\ de fe-
nomene inexplicabile, anchete de
sine st\t\toare, f\r\ nici o leg\tur\
cu „mitologia“ de fundal a seriei pe
care Carter abia ̀ ncepea s\ o creeze.

Primul dintre ace[ti „mon[tri“
ap\rea `n episodul „Squeeze“: un
mutant consumator de ficat uman,
ce hiberna la fiecare 30 de ani. A veau
s\ urmeze, numai `n primul se zon,
numeroase astfel de amenin ]\ri de
la grani]a realului: o creatur\ de tip
Big Foot, un roi de insecte uciga[e,
viermi parazi]i, un om cu puteri pi-
rokinetice [i o Inteligen]\ Artifi-
cial\ care `[i ucide creatorul.

Aceast\ direc]ie a „monstrului
s\pt\m`nii“ avea s\ continue p`n\
la finalul seriei, iar c`teva dintre
aceste creaturi s`nt cu adev\rat me-
morabile: mutantul Eugene Tooms
(care apare `n dou\ episoade), Flu-
ke, geam\nul malefic Leonard sau
Virgil Incanto, un uciga[ `n serie
consumator de gr\sime uman\.

Mare parte dintre ace[ti mon[ tri
au fost inventa]i de colaboratorii
lui Carter precum Darin Morgan
sau Glen Morgan [i James Wong,
care aveau s\ scrie mare parte dintre

cele mai bune episoade ale seriei.
La 20 de ani de la premiera Do -

sarelor X, majoritatea speciali[ -
tilor [i fanilor consider\ c\ tocmai
aceste episoade de sine st\t\toare
s`nt cele care au f\cut farmecul se-
rialului. Nimeni nu [tia la ce s\ se
a[tepte `n viitorul episod [i nimeni
nu mai avea curaj s\ ghiceasc\ fe-
lul ̀ n care urma s\ se termine fieca-
re episod – scenari[tii reu[eau ̀ n tot -
deauna s\ dejoace a[tept\rile pu -
 blicului.

Dosarele X a c`[tigat enorm prin
faptul c\ realizatorii au [tiut s\
g\seasc\ echilibrul perfect `ntre
aceste anchete de sine st\t\toare [i
povestea principal\. Este un lucru

care nu a reu[it `ntotdeauna unor
descenden]i precum Lostsau Fringe. 

Un fenomen pentru
sf`r[itul mileniului

~nc\ de la ̀ nceput, re]eaua Fox nu a
dat semne c\ mizeaz\ prea mult pe
noul serial. Dosarele X a fost pro-
gramat vinerea seara – un interval
orar ̀ n care erau plasate programe-
le de la care nu se a[tepta foarte
mult. ~n doar c`]iva ani `ns\, seria
lui Christ Carter devenea cel mai
mare hit al re]elei.

La `nceput `ns\, Dosarele X nu a
fost un mare succes `n termeni de
audien]\, `ns\, la cap\tul primului
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Dosarele X: dup\ 20 de ani
La dou\ decenii distan]\
de la data premierei, 
`ntr-o er\ `n care s`ntem
deja obi[nui]i cu seriale
precum Battlestar
Galactica, Lost, Fringe sau
Breaking Bad, este greu
de uitat impactul pe care
l-a avut Dosarele X la de -
butul s\u pe micile ecra -
ne, `n septembrie 1993. 
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sezon, cei de la Fox au decis c\ le
place serialul [i au comandat un al
doilea sezon. ~n urm\torii ani, au-
dien]a Dosarelor X avea s\ explode-
ze. ~ncep s\ curg\ premiile Emmy,
un num\r tot mai mare de oameni
se las\ captiva]i de aventurile lui
Mulder [i Scully, iar serialul devi-
ne un fenomen mondial. C`nd ajun-
sese la sezonul al treilea, Dosarele
X era prezentat cu succes `n 60 de
]\ri [i toat\ lumea vorbea despre el. 

Pe nesim]ite, serialul s-a integrat
`n cultura popular\ a anilor ’90.
Coloana sonor\ a seriei ajunge `n
topurile muzicale, Mulder [i Scully
devin p\pu[i Barbie, seriale de suc-
ces precum Deep Space Nine sau
The Simpsons (celebrul episod
„The Springfield Files“) fac referiri
la Dosarele X.

Fiindc\ reu[e[te s\ plac\ [i pu-
blicului mainstream, Dosarele X
c`[tig\ o imens\ armat\ de fani (ce
`[i spun X-Phili) pe toat\ fa]a plane-
tei. Cultul pentru serie cre[te `n di-
rect\ rela]ie cu dezvoltarea inter-
netului. 

La TV, el deschide calea pentru
alte seriale care ̀ ncearc\ s\ ̀ l copie-
ze, precum Dark Skies, The Bur-
ning Zone sau The Visitor [i devine
sur s\ de inspira]ie pentru serii cu
subiecte diferite, dar care doresc s\
recreeze aceea[i „atmosfer\ tene-
broas\“.

~n lumea „real\“, Dosarele Xscoa -
te din underground [i transform\
`n mod\ toate teoriile celor pasio-
na]i de cazuri neexplicate, de ufolo-
gie, de conspira]ii guvernamentale.
{i cum toat\ lumea vorbe[te despre
Roswell sau grupul Majic 13, agen -
]iile americane profit\ s\ fac\ pu-
blice propriile lor „dosare X“ (aprig

cenzurate), iar pre[edintele Clin-
ton „las\ s\ scape“ faptul c\ celebra
Zon\ 51 exist\ cu adev\rat (exis-
ten]a ei avea s\ fie confirmat\ ofi-
cial abia `n 2013). Iar serialul conti-
nu\ s\ hr\neasc\ [i mai mult
ne`ncrederea `n institu]iile guver-
namentale.

„A[ spune c\, din multe puncte
de vedere, paranoia a devenit noua
normalitate. Iar Dosarele X a fost
primul care s\ ̀ mping\ lucrurile ̀ n

direc]ia aceasta“, spune Mark Pen-
dretti, lector la Case Western Re-
serve University din Cleveland.

„Popularitatea seriei este cu at`t
mai surprinz\toare cu c`t [tim c\
pove[tile cu invazii extraterestre
`nfloresc `n vremuri de nelini[te
na]ional\“, ̀ ncerca, ̀ n epoc\, revis-
ta „The Age“ s\ explice „fenomenul
Dosarele X“. „Spaima de ru[i [i
R\zboiul Rece `n anii ’50 au inspi-
rat, de exemplu, nenum\rate filme
de serie B. Dar, pe toat\ perioada ̀ n
care Dosarele X a fost difuzat la TV,
Statele Unite s-au bucurat de sigu-
ran]\ [i prosperitate. Deci, ce hr\ -
ne[te paranoia care alimenteaz\ se -
 rialul?“

Una dintre explica]ii ar fi faptul
c\ apropierea noului mileniu a
re`nnoit interesul pentru religii [i
spiritualitate, iar serialul lui Chris
Carter a reu[it s\ oglindeasc\ aceas -
t\ tendin]\. Posterul din biroul lui
Mulder, cel cu „Vreau s\ cred!“, a de -
venit o emblem\ pentru aceast\ foa -
me de „adev\ruri de dincolo de noi“.

Mai are serialul viitor?

La dou\ decenii de la finalul seria-
lului, Chris Carter, David Duchovny
[i Gillian Anderson au fost vedete
la un eveniment special organizat
`n aceast\ var\, la conven]ia Comic
Con de la San Diego.

Marea `ntrebare a fost: „Mai au
Dosarele X vreun viitor?“. Carter a
mai `ncercat s\ re`nvie spiritul X-
Files `n 2008, cu un al doilea lungme-
traj, dar rezultatul a fost dezam\gi-
tor. Actorii [i creatorul seriei ar
vrea s\ mai fac\ [i un al treilea film
pentru marele ecran, `ns\ Carter
`nsu[i d\ de ̀ n]eles c\ ar trebui mai
`nt`i ca un mare studio s\ fie entu-
ziasmat de idee. 

Ar mai conta Dosarele X `n actu-
alul peisaj audiovizual saturat de
„descenden]ii“ serialului original
[i de produc]ii care utilizeaz\ la
maxim teoriile paranoice? Adev\ -
rul este c\ lumea de ast\zi arat\ cu
totul altfel dec`t cea din 1993. Dosa-
rele X a surfat pe spaimele sf`r[itului

de mileniu [i a oferit amenin]area –
fictiv\, deci confortabil\ –  a unei
invazii extraterestre. Ast\zi, ame-
nin]\rile au devenit reale. ~n lumea
de dup\ 11 septembrie, fr\m`ntat\
de criz\, terorism, wikileaks, NSA
[i cinism, Mulder [i Scully par u[or
naivi.

~n inima conspira]iei
Dac\ Dosarele X a devenit unul dintre cele mai
de impact seriale TV se datoreaz\ [i faptului c\
a introdus ideea – `n mintea realizatorilor [i
publicului – c\ o serie trebuie s\ aib\ „o mito-
logie“ proprie, un fundal complicat sau o linie
narativ\ principal\, care s\ se dezvolte pe par-
cursul episoadelor. ~n cazul lui Chris Carter,
aceasta a fost ideea c\ OZN-urile exist\ [i c\, ̀ n
spatele guvernului SUA, se afl\ un grup secret
care lucreaz\ cu extratere[trii [i care vrea s\
ascund\ existen]a acestora. 

Unii dintre scenari[ti au povestit apoi c\
aceast\ mitologie nu era definitivat\ la debu-
tul serialului [i c\ ea s-a dezvoltat de-a lungul
sezoanelor. Povestea conspira]iei a devenit repe-
de inima serialului, iar personajele principale
s`nt legate direct de planurile conspiratorilor:
tat\l lui Mulder a f\cut parte din „Consor]iul“
care lucreaz\ `n culise, sora lui [i agen  ta Scully
s`nt r\pite de extratere[tri... Foar te repede,
personaje precum Cigarette Smoking Man, De-
ep Throat, agentul dublu Alex Krycek devin fi-
guri importante `n serial.

Ideea, se pare, era ca acest „arc mitologic“
s\ culmineze ̀ ntr-un film pentru marele ecran,
care s\ ofere toate r\spunsurile. N-a fost s\ fie
a[a, Dosarele X: ~n lupt\ cu viitorul, lansat `n

mo mentul `n care serialul se afla `n culmea
succesului, oferea doar o concluzie par]ial\. 

~n cele din urm\, aceast\ mitologie avea s\
devin\, cam de la al cincilea sezon, marea sl\ -
biciune a Dosarelor X. „Era deja prea dens\ [i
prea stufoas\, cu prea multe conspira]ii [i tr\ -
d\ri. Dup\ o vreme, nici m\car fanii nu mai pu -
 teau ]ine pasul“, spune regizorul Rob Bowman.

De aceea, la cap\tul sezonului 5, Chris Car-
ter arunc\ `n aer „Consor]iul“ [i conspira]iile
lor, f\r\ s\ `[i dea seama c\ serialul va mai
continua `nc\ trei sezoane.

Din acest moment `ns\, Dosarele X intr\ `n
declin. Aceast\ tendin]\ este accentuat\ dup\
ce David Duchovny, s\tul de Fox Mulder, iese
din serie (est\ r\pit de extratere[tri), iar `n lo-
cul lui apar doi agen]i noi care, de bine de r\u,
t`r`ie serialul p`n\ `n 2002, la cel de al noulea [i
ultim sezon. 

~n cele din urm\, cel mai mare repro[ care i
se aduce lui Carter este c\ episodul final al se-
riei, numit „Adev\rul“, nu reu[e[te s\ ofere o
concluzie satisf\c\toare [i las\ fanilor ideea c\
„adev\rul continu\ s\ r\m`n\ dincolo de noi“.
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Autorul textului din „Adev\rul“
public\ un interviu cu Nicolae Bre-
ban, din care reiese, c`t se poate de
clar, c\ intervievatorul „nu prea“ a
citit opera scriitorului român con-
temporan. Amicul Bogdan Cre]u
este, lesne de `n]eles, revoltat: cum
s\ nu fi citit nimic din ceea ce a
scris intervievatul t\u? ~n punctul
\sta de revolt\, p\rerea mea [i cea
a amicului meu se despart `n mod
fundamental. Nu mi-am propus s\

intru `ntr-un schimb de replici
scrise cu Bogdan, `ns\ vreau s\ fac
c`teva nuan]\ri `n textul de fa]\,
publicat – poate nu `nt`mpl\tor! –
`ntr-un magazin cultural.

Bogdan Cre]u consider\ c\ jur-
nalismul cultural a ajuns unul „de
ni[\“. Jurnalismul cultural, dup\
umila mea p\rere, a fost, este [i va
fi mereu unul de ni[\. M\ refer la
cel veritabil, evident. Ba chiar a[
plusa: fereasc\ Dumnezeu s\ se

`ndeplineasc\ din nou visul celor
care vor s\-l transforme `n lumin\
pentru mul]imile needucate! El tre-
buie s\ r\m`n\ o alegere natural\,
fireasc\, a consumatorilor de pres\
pe care, generic, `i a[ez\m `n cate-
goria „intelectualilor“. 

Mai mult, am s\-l parafrazez pe
un domn, David Randall, a c\rui
carte (Jurnalistul universal) a fost
publicat\, cu mul]i ani `n urm\, de
Editura Polirom. Nu exist\ jurna -
lism cultural [i jurnalism economic,
nu exist\ jurnalism sportiv [i jur-
nalism medical, exist\ doar jurna -
lism bun [i jurnalism prost. |sta
este binomul care ar trebui s\ ne
preocupe pe noi to]i, consumatori
[i creatori de con]inut. C`nd un
cet\]ean face un interviu cu un
scriitor c\ruia nu i-a citit o carte de

referin]\, nu trebuie s\-l acuz\m de
incultur\ pe respectivul: p`n\ aco-
lo, el se a[az\ pe patul procustian al
jurnalismului de `nalt\ sau de
slab\ calitate. ~n cazul semnalat de
amicul Cre]u, s`ntem `n cea de-a
doua situa]ie, ̀ n mod evident! Toto-
dat\, s\ fim corec]i p`n\ la cap\t:
„de ni[\“ s`nt, drag\ Bogdan, [i mul -
te dintre revistele culturale cu tiraje
„confiden]iale“ din ]ara asta, sub -
ven]ionate de consiliile locale, con-
struite amatorice[te [i scrise `ntr-o
total\ ur\ fa]\ de cititor (a se citi:
scrise de prieteni, pentru prieteni).
~n fond, aici nu mai e ni[\, e corni[\:
una ascu]it\, pe care jurnalistul de-
cent o simte drept `n ochi!

„Problema este c\, de c`]iva ani,
se simte `n presa noastr\, `n special
`n cea scris\, pentru c\ de la televi -
ziuni nu mai am de mult a[tep t\ri,
incultura structural\ a absolven -
]ilor facult\]ilor de jurnalism.“ Am
citit de c`teva ori fraza asta [i nu mi-a
venit s\ cred c\ trebuie, amical, s\-i

spun colegului meu c\ orice genera -
lizare risc\ s\-]i arun ce ra ]iunea `n
bezn\. Ca profesor de jurnalism de
aproape unspre zece ani, pot s\
depun m\rturie c\ am avut norocul
s\ lucrez cu o gr\ mad\ de oameni
inteligen]i, citi]i, dedica]i meseriei,
care [i-au p\s trat p`n\ ast\zi toate
calit\]ile pe care le-am v\zut `n mo-
mentul „studen]elii“ lor. Da, unii
fac [i pre s\ cultural\ de foarte bun\
calitate. Am s\ evit elegant numirea
unor fo[ti studen]i care au trecut
prin sau s`nt ̀ n redac]ia „Suplimen-
tului“ [i am s\-]i ofer, dragul meu
Bog dan Cre]u, un singur exemplu:
Florentina Ciuverca, ini]iatoarea [i
coordonatoa rea site-ului cultural
www.filmreporter.ro. E unul dintre
zecile de contra-argumente pe care
le am la ̀ ndem`n\. Unul care m\ fac
s\ constat, amar, c`t de convenabil e
s\ arunci, `n necuno[tin]\ de cauz\,
sentin]e generalizatoare asu pra tu-
turor creatorilor de media din Ro -
mânia.

Un bun camarad din genera]ia mea se `ntreab\, `ntr-un
text ap\rut la `nceputul acestei s\pt\m`ni `n „Ziarul de
Ia[i“: „Murit-a jurnalismul cultural?“. Declan[atorul
acestui articol semnat de amicul Bogdan Cre]u este un
pasaj dintr-un interviu realizat, pentru sec]iunea de
Cultur\ a publica]iei „Adev\rul“, de un domn pe nume
Lauren]iu Ungureanu.

C`nd nu vedem p\durea din cauza copacilor
La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

Imagina]i-v\ urm\toarele chestii,
f\r\ patim\, f\r\ s\ trage]i concluzii
pripite despre ceea ce vreau s\ spun:

Jum\tate din suprafa]a exteri -
oar\ a unui Boeing `n care vre]i s\
urca]i, pe fond negru, cu `nscrisul:
„Avionul poate s\ se pr\bu[easc\
oric`nd la decolare, `n aer, precum
[i la aterizare. De asemenea, el poa-
te lua foc din cauze inexplicabile p  ̀n\
la o analiz\ am\nun]it\ a r\m\[i -
]elor, poate fi deturnat, iar un de-
ment cu explozibil `n buzunar poa-
te fi oric`nd printre dumneavoastr\“.
Plus c`teva poze sugestive, cu restu-
rile unuia dintre multele accidente
petrecute de-a lungul timpului. Ju -
m\tate din caroseria ma[inii per-
sonale, colat\ pe fond negru, cu poza
unei persoane strivite `n accident,

[i urm\torul mesaj: „{ofatul poate
ucide“. {i a[a s\ arate toate ma[ini-
le din lume. Pe taxi: o fa]\ de uciga[
`nfior\tor [i mesajul: „Taxime tri[ -
tii v\ pot r\pi [i, dup\ caz, viola `n
p\dure“.

O poz\ cu o gingie `n putrefac]ie
pe trei sferturi dintr-o cutie cu
bomboane [i avertismentul: „Bom-
boanele v\ pot l\sa f\r\ din]i“. Ace -
ea[i poz\, cu acela[i mesaj, pe cio-
colat\. Un banner deasupra produ-
selor semipreparate din supermar-
ket: „Carne de origine incert\. Poa-
te fi carne“. Pe cutia de ou\: „Ou\le
pot con]ine salmonella“, plus foto-
grafia unui om care se t\v\le[te `n
chinuri, ]in`ndu-se cu m`inile de bur -
t\. Toate produsele cu E-uri, `nveli-
te `n ambalaj negru, acoperite pe

trei sferturi cu majuscule care ara -
t\ efectele d\un\toare ale acestora
asupra organismului. P`inea, cu un
pre] de cincisprezece ori mai mare
dec`t face, cu mesajul: „P`i nea poate
duce la obezitate [i te poate ucide“.
Pe orice sticl\ cu alcool: „Alcoolul
poate produce drame“.

Jum\tate din uniforma poli]is-
tului, cu anun]ul: „Poli]ia poate lua
mit\ [i, ocazional, v\ poate  abuza“.
Pe halatul doctorului: „Medicul poa -
te d\una grav s\n\t\]ii dumnea-
voastr\“, plus o poz\ cu un sicriu, ̀ n
care zace, cu capacul descoperit, o
persoan\ decedat\ ̀ n urma unui caz
de malpraxis. La politicieni, tatuat
pe frunte: „Politicienii pot min]i“.

Pe prima pagin\ a ziarelor qua-
lity: „Ziarele pot fi finan]ate de poli-
ticieni, din deturnarea unor bani
publici“. Pe prima pagin\ a tabloi-
delor: „Cancanurile v\ pot `ndobi-
toci“. Pe jum\tatea de ecran a tele-
vizorului: „Canalele de [tiri pot fi
controlate politic“. Pe jum\tatea
ex terioar\ a b\ncilor: „B\ncile v\
pot jecm\ni“. Pe toate cl\dirile li-
ceelor [i universit\]ilor: „Studiile
pot s\ nu v\ foloseasc\ la nimic“.

Pe cl\direa Parlamentului Euro-
pean: „Uniunea European\ poate fi
un proiect e[uat“. Pe Pentagon:
„Armata noastr\ poate ucide oa-
meni nevinova]i“. ~n fine, pe 100%
din suprafa]\ globului, s\ se vad\
limpede din spa]iu, cu minunatul
telescop Hubble care pozeaz\ infini-
tul, `n speran]a c\ `ntr-o zi vom des-
coperi `n neant m\car o celul\ care
s\ dea din coad\: „Tr\itul ucide!“.

Cum vi se pare s\ existe legi ca-
re s\ oblige la asta? Cum vi se pare
c\ ar ar\ta o a[a lume: corect\ sau
absurd\, mai rea, mai bun\, mai
mult sau mai pu]in responsabil\?
Eu mi-am `nchipuit c`teva dintre
aceste situa]ii, afl`nd c\ Parlamen-
tul European a mai copt o lege anti-
tabac, care presupune, printre alte-
le, mesaje [i mai mari (pe 65% din
suprafa]a pachetului de ]ig\ri), [i
mai `ngrozitoare. „Aha, aici ai vrut
s\ ajungi, fum\torule! Bine v\ fa-
ce!“, o s\ exclame isteric unii. Nu,
nu vreau s\ construiesc o pledoarie
pentru fumat. S`nt perfect con[ti -
ent de daunele pe care le produce
fumatul [i n-a[ sf\tui pe nimeni s\
se apuce de fumat. Vreau s\ remarc

doar imensa ipocrizie a unui sis-
tem care, dintr-o mie de posibile
adev\ruri, alege discre]ionar s\
spun\ doar jum\tate dintr-unul.
Sau 65%.

Dac\ e s\ vorbim despre adev\r,
dac\ `ntr-adev\r ne pas\, hai s\ de-
clar\m fumatul ilegal, s\ oprim de
tot infernala industrie a ]ig\rilor,
care nu suport\ nici o consecin]\,
totul fiind pus pe umerii fum\tori-
lor. Dar asta nu se poate, pentru c\
„Industria ]ig\rilor poate controla
decizia politic\“. Pentru c\ „Supra-
taxarea aberant\ [i traficul cu
]ig\ri pot aduce bani negri [i fru-
mo[i `n campaniile electorale“. Im-
pactul mesajelor din ce `n ce mai
mari [i mai `ngrozitoare e aproape
nul. Campaniile antifumat nu au
alt efect dec`t umilirea voit\ a celei
mai h\ituite comunit\]i din lumea
recent\. Nu mai e mult p`n\ c`nd
fum\torii vor trebui deporta]i. 

Fie [i a[a, dar hai m\car s\ legi-
fer\m [i o parte din situa]iile ima -
ginate de mine, ca s\ fim con [tien]i
de toate adev\rurile care, atunci
c`nd nu folosesc cuiva puternic,
s`nt ascunse sub pre[. 

65% adev\r

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

» Jurnalismul cultural, dup\ umila mea p\rere, a fost,
este [i va fi mereu unul de ni[\. M\ refer la cel
veritabil, evident. Ba chiar a[ plusa: fereasc\
Dumnezeu s\ se `ndeplineasc\ din nou visul celor
care vor s\-l transforme `n lumin\ pentru mul]imile
needucate! El trebuie s\ r\m`n\ o alegere natural\,
fireasc\, a consumatorilor de pres\ pe care, generic,
`i a[ez\m `n categoria „intelectualilor“.
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Pinacoteca din Petrila

~ntr-un fel, a fost o [ans\ nea[tep-
tat\ dup\ valul de marasm `n care
p\rea s\ fi c\zut societatea româ-
neasc\: am avut ocazia s\ vedem
mai bine fa]a h`d\ a mediocrilor
g\uno[i care conduc ]ara de dou\
decenii. N-o s\ spun acum c\ `n ca-
zul Ro[ia Montan\ cet\]enii au fost
min]i]i de la obraz, fiindc\ nici n-ar
fi prima dat\, dar `mi permit s\ m\
`ndoiesc iar\[i de utilitatea acestui
proiect „de importan]\ na]ional\“.

Nu am nimic `mpotriva privati -
z\rilor, exploat\rilor eficiente [i
pro fitabile, contractelor oneste cu
companii str\ine, [i nici `mpotriva
capitalismului ca sistem economic
eficient (dar controlat prin meca-
nisme democratice). Doar c\ `n Ro-
mânia capitalismul nu e un sistem
func]ional – [i nici nu e controlat
de mocratic. Cazul Ro[ia Montan\ e
de fapt exact exemplul contrar.

S-a spus c\ manifestan]ii `mpo-
triva exploat\rii respective se las\
condu[i de emo]ii sau de porniri an -
ticapitaliste [i c\ ignor\ beneficiile
pe care le-ar aduce acest proiect bie-
tei noastre ]\ri[oare. A tunci haide]i
s\ l\s\m sentimentele la o parte, s\
ignor\m exager\rile ecologiste [i
lamenta]iile s\m\n\toriste [i s\ ju-
dec\m la rece, pragmatic, cu cifre,
ce beneficii ne-ar aduce aurul pe ca-
re l-ar extrage Gold Corporation.

P`n\ acum s-a vehiculat intens o
cifr\ rotund\: un profit de patru
miliarde de dolari pentru statul ro-
mân, din investi]iile directe [i indi-
recte rezultate din proiect. O fi mult
sau pu]in? Pe de o parte, patru mun]i
distru[i, o zon\ ce va fi sau nu eco-
logizat\, un lac de cianuri cu poten -
]ial de catastrof\ ecologic\, pe de
alt\ parte, aproximativ trei miliarde
de euro. Totu[i e o sum\, nu? C`te
nu se pot face cu trei miliarde de
euro!

Bun, hai s\ vedem cam c`te se
pot face. Din cifrele pe care le-am
g\sit vehiculate prin pres\, ̀ n siste-
mul de pensii din România s`nt ne-
cesari anual aproximativ zece-un-
sprezece miliarde de euro. A[adar,
cu banii pe care statul român i-ar
ob]ine de la Ro[ia Montan\ `n zece
ani s-ar putea pl\ti pensiile de stat
vreme de trei-patru luni. Parc\ e
cam pu]in pentru o asemenea des -
f\[urare de for]e. C`te zone aurifere
ar trebui rase complet pentru a pl\ -
ti pensiile pe cinci-zece ani? Mai
mare daraua dec`t ocaua, z\u a[a!

Iat\ o alt\ cifr\: românii care
muncesc `n str\in\tate trimit `n
]ar\ anual aproape trei miliarde de
euro. Adic\ aproape c`t `ntreg pro-
fitul statului român de la Ro[ia
Montan\. Iar `n vremurile mai bu-
ne, `nainte de marea criz\ mon-
dial\ din 2008-2009, trimiteau `n jur
de patru-cinci miliarde de euro. ~n
fiecare an, nu `n zece! Statul român
profit\ de zece ori mai mult de ro-
mânii pleca]i din ]ar\ (tocmai de
r\ul statului român) dec`t de ma-
rea afacere RMGC.

S-ar putea spune c\ aici compar
mere cu pere – [i, ce-i drept, a[a e.
~ns\ vreau s\ ar\t c\ merele at`t de
l\udate de diver[i politicieni [i jur-
nali[ti s`nt cam mici [i cam acre.
Ca s\ nu mai vorbim de faptul c\,
oricum, din ele nu se vor `nfrupta
prea mul]i români. Se poate verifica

statistic c\, ori de c`te ori venituri-
le statului român au crescut, banii
au fost prost cheltui]i, fie prin
m\rirea aparatului bugetar cu noi
angaja]i (g`ndi]i-v\ c`]i nepo]i, fii,
gineri [i fini de politicieni caut\ o
slujb\ la stat), fie prin cheltuieli ine -
ficiente, cum s`nt autostr\zile româ-
ne[ti de la Nic\ieri p`n\ la Niciunde.

Dar, s-ar putea zice, mai s`nt [i
oamenii aceia nec\ji]i din Ro[ia
Montan\, care or s\ aib\ `n sf`r[it
un loc de munc\. E drept: c`teva su-
te de oameni vor avea un loc de
munc\, poate chiar bine pl\tit. De[i
s-ar putea s\ nu `l aib\. ~mi aduc
aminte c\ acela[i argument a fost
folosit c`ndva `n Ia[i, c`nd munici-
palitatea a cedat un teren central,
ce apar]inea ie[enilor, unei firme
private, pentru a construi comple-
xul Palas. {i atunci s-a spus c\, pe
l`ng\ alte beneficii, ie[enii vor avea
[i locuri de munc\. {i... n-au prea
avut. Proprietarii ansamblului ur-
banistic Palas au adus muncitori
chinezi, iar ie[enilor [omeri le-a
r\mas bucuria c\ au un complex
frumos care nu-i al lor pe un spa]iu
care era al lor.

Dar s\ presupunem c\ la Ro[ia
Montan\ canadienii de la Gold Cor-
poration, mai one[ti dec`t românii,
vor crea acele locuri de munc\ –
vreme de zece ani. {i apoi? Un miner
de treizeci de ani din Ro[ia Mon -
tan\ se va trezi [omer la patruzeci
de ani – iar atunci se va revolta la
fel ca acum. Sau va pleca din regiu-
ne, l\s`nd naibii ̀ n urm\ de [er tul de
steril. Ca el vor fi alte sute. Atunci
Ro[ia Montan\ va muri definitiv,
f\r\ nici o [ans\ de revigorare.

Chiar merit\? M\ g`ndesc la Ro-
mânia, nu la glasurile bine unse
cu comisioane ale sus]in\torilor
proiectului. Z\u a[a, chiar merit\?

Dac\ revin la tema
exploat\rii de la Ro[ia
Montan\, e pentru c\ mi
se pare de-acum una
simbolic\ pentru
realitatea româneasc\.
Insisten]a cu care a fost
analizat\, comentat\ [i
evaluat\ a permis
dezv\luirea unor
mecanisme prin care
România e spoliat\, cu
complicitatea oamenilor
politici afla]i la putere [i
`n dispre]ul oric\ror valori
democratice – altfel
tr`mbi]ate de toat\ lumea. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Chiar merit\?

»S\ presupunem c\ la
Ro[ia Montan\
canadienii de la Gold
Corporation, mai one[ti
dec`t românii, vor crea
acele locuri de munc\ –
vreme de zece ani. {i
apoi? Un miner de
treizeci de ani din Ro[ia
Montan\ se va trezi
[omer la patruzeci de ani
– iar atunci se va revolta
la fel ca acum. Sau va
pleca din regiune, l\s`nd
naibii `n urm\ de[ertul
de steril. 
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SPECTATOR LA UN FESTIVAL DE MUZIC| DE CAMER|: 

Kronberg Academy
Festival „Cello Plus“ 2013

Poate nu a[ fi revenit asupra lumii
muzicale de la Kronberg dac\, `n -
 tr-una din serile festivalului, nu asis -
tam la un gest curtenitor al pre -
[edintelui [i directorului artistic al
institu]iei, Raimund Trenkler. La
`ncheierea concertului, ̀ n care unul
dintre cei trei soli[ti a fost t`n\rul
violoncelist român Andrei Ioni]\, 
l-am v\zut pe Raimund Trenkler
`mbr\]i[`ndu-l [i invit`ndu-l s\ ia
masa `mpreun\.

Gest firesc, banal, vor spune
mul]i muzicieni, dar s`nt tentat s\
le temperez elanul, g`ndindu-m\ la
ce mi s-a povestit de multe ori despre
tratamentul pu]inilor soli[ti români
tr\ind `n str\in\tate [i invita]i s\
c`nte la Festivalul George Enescu...
Nu m\ refer, evident, la somi t\]i ca
Radu Lupu. Am convingerea `ns\
c\ Andrei Ioni]\ este mai cunoscut
ast\zi `n lumea muzical\ gravit`nd
`n jurul Kronber g-ului, dec`t prin -
tre compatrio]ii no[ tri. Cu un an `n
urm\, laureat al premiului Land-
graf von Hessen drept cea mai pro-
mi]\toare speran]\ printre nume-
ro[ii violonceli[ti din lumea `n -
treag\ ce s-au perindat la clasele de
masterat de la Kronberg, Andrei Io-
ni]\ a fost, ̀ n mod firesc, aici, un in-
vitat special la concertele festivalu-
lui aniversar al Academiei. Al\turi
de el, la concert au par ticipat [i al]i
doi celi[ti mari speran]e, [i ei pre-
mia]i `n anul scurs, azerul Kian
Soltani (premiul Leyda-Ungerer
2013) [i americanul Matthew Allen
(Landgraf von Hessen-Preis 2012).

Premiul ob]inut `n 2012 i-a per-
mis lui Andrei s\ se instaleze bine
la Berlin, unde studiaz\ la Univer-
sitatea de Arte, `n clasa violoncelis-
tului Jens-Peter Mainz. Nu l-am
`ntrebat ce ecouri a avut `n Româ-
nia premiul lui [i cum a fost, even-
tual, sus]inut de autorit\]ile cultu-
rale de la Bucure[ti. Excesiv de mo-
dest `n declara]iile publice, la nu-
mai 19 ani, Andrei Ioni]\ se bucur\
s\ traverseze România, pentru a

concerta al\turi de al]i tineri, fie [i
`nghesuit `ntr-o ma[in\, cu violon-
celul `n poal\, istoriile lui amintin-
du-mi de memoriile unui celebru
violist din cvartetul Beethoven,
Fiodor Drujinin, despre timpurile
[i condi]iile sovietice...

Andrei a c`[tigat `ntre timp, va-
ra trecut\, un pre]ios premiu `nt`i
la Concursul Aram Haciaturian, la
Erevan, care `i va permite s\ tr\ -
iasc\ `n continuare `n Occident [i
s\ circule `ntre centrele de `nv\]\ -
m`nt [i clasele de masterat ale di-
ver[ilor profesori, a[a cum `[i fac
ucenicia ast\zi [i tinerii interpre]i
de talent din ]\rile est-europene.
Fiind c\ drumurile `ntre Berlin,
Stutt gart [i Kronberg cost\... La
Festivalul de la Kronberg a inter-
pretat cu mult succes la public „So-
nata-Fantezie pentru violoncel solo
`n Do major“ de Haciaturian, pies\
extrem de dificil\, `ntre cele figu -
r`nd ca impuse la Concursul Inter-
na]ional din Armenia. Un con curs
ce i-a adus [i alte dou\ ocazii de a
concerta, la Moscova, cu Orchestra
Simfonic\ de Stat a Rusiei dirijat\
de Pavel Kogan (`n noiembrie) [i
apoi la Sankt Petersburg. Poate,
adaug eu, `i va da o [ans\ [i Filar-
monica din Bucure[ti...

Kronberg im Taunus este, altfel,
un mic ora[ de provincie cu numai
ceva mai mult de 17 mii de locui -
tori. A[ zice un gen particular de lo-
cuitori din moment ce la festival au
putut s\ se desf\[oare zilnic, s\pt\ -
m`na trecut\, p`n\ la patru concer-
te de muzic\ de camer\, toate cu
s\lile pline. Exist\ o atmosfer\ de
confraternitate `n acest mic ora[,
printre organizatorii profesioni[ti
[i cei benevoli ai festivalului, ce te
face s\ te sim]i `ntotdeauna bine,

destins [i mai mult dec`t satisf\cut
de calitatea [i atmosfera a[ spune
binecuv`ntat\ de Dumnezeu a con -
certelor. Binecuv`ntat\ [i la propriu,
deoarece s`mb\t\ seara, la `ncheie-
rea festivalului, cu interpretarea
celor [ase suite solo de violoncel de
Bach, fiecare de c\tre un mare ma -
estru al instrumentului, am asistat
`ntr-o pauz\ mai lung\ la predica
preotului meloman al uneia dintre
bisericile istorice ale ora [ului ce a
g\zduit concertele. O rug\ciune pen -
tru muzic\ `n pace, pentru viitorul
Academiei de la Kronberg [i al ti-
nerilor soli[ti pe care `i formeaz\.

O trecere `n revist\ a concerte-
lor este imposibil\ `n spa]iul dat.
A[ aminti doar presta]ia excep]io-
nal\ cu „Cvintetul de coarde“ al lui
Schubert a Cvartetului Michelan-
gelo (Mihaela Martin, Daniel Aus-
trich, Nobuko Imai, Frans Helmer-
son [i, la al doilea violoncel, un t  ̀n\r
japonez de mare viitor, Dai Myata)
[i pe cea a violoncelistului Steven
Isserlis `n compania pianistului
Stephen Hough, ̀ ntr-un program mai
pu]in obi[nuit, cu piese de Dvorak,
Josef Suk, o sonat\ ̀ n premier\ mon -
dial\ a pianistului britanic [i o alta
de Grieg.

Steven Isserlis, violoncelist din-
tr-o familie plecat\ la ̀ nceput de veac
de la Chi[in\u, a fost luna aceasta
editorul-invitat al revistei „Strad“
[i, `n aceast\ calitate, l-a invitat pe
Ivry Gitlis s\ scrie o pagin\ de amin -
tiri despre George Enescu, din care
am publicat extrase `n traducere.
Asemenea celebrului violonist fran -
cez, Isserlis [i-a exprimat la Kron -
berg dorin]a [i speran]a trans for -
m\rii casei de la Mih\ileni a lui
Enes cu `ntr-un muzeu. Dar cui `i
pas\ la Bucure[ti de aceste voci?...

Am mai vorbit `n cadrul
acestei rubrici despre
Kronberg Academy, insti -
tu]ia universitar\ privat\ din
apropiere de Frankfurt pe
Main, de mare prestigiu `n
lumea muzical\ mondial\.
Academia de la Kronberg,
centru al „cordarilor“ –
violoni[ti, violi[ti, celi[ti,
basi[ti, mai pe `n]elesul
tuturor –, a `mplinit anul
acesta 20 de ani, ocazie de 
a-[i serba aniversarea 
printr-un festival de
excep]ie `n toate privin]ele.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

M-am ̀ ntrebat de multe ori de unde
provine sl\biciune mea afectiv\
pentru sudul SUA, ce leg\turi
func]ioneaz\ f\r\ ca eu s\ fiu con -
[tient de ele [i de ce, dintre toate ex -
cursiile pe care nu le voi face ni ci -
odat\, doar aceea care m-ar obosi
pe-acolo `mi st`rne[te regretul? E
cert\ coresponden]a dintre lumea
rural\ a satului natal, pe care am
apucat-o d`ndu-[i ultima suflare `n
anii 1960, [i universul t\cut, nu cel
plin de zgomot [i furie, al roma -
nelor lui Faulkner. De aici p  ̀n\ la
muzica unor Allman Brothers,
Lynyrd Skynyrd, Black Crowes,
Widespread Panic ori Gov’t Mule, e
o distan]\ imposibil de acoperit cu
vreun eseu briliant. {i totu[i, dac\
judec limpezit de tulbureala unei
sticle de moonshine, din care toc-
mai am distilat o canistr\, cred c\
`ntre cele dou\ no]iuni se a[terne
drumul alunecos numit reverie. S\
te legeni `n scaun pe veranda unei
case din Sud, prev\ zu t\ cu tradi -
]ionale coloane rotun de, s\ ascul]i
fie c`ntecul p\s\rilor locului, fie ra-
dioul, fie iPodul pus la un ampli-
tuner dedicat, s\ agi]i u[or paharul
cu whisky, cu limonad\ f\cut\ `n
cas\ ori cu ceai rece, preg\tit de-o
negres\ cu ochi de cu loarea alunei
pr\jite – iat\ o via ]\ pe care numai
aristocra]ii pot spe ra s-o tr\iasc\!
Noi, cat`rii existen ]ei, ne resem n\m
la truda zilnic\...

C`nd, la `nceputul anilor 1990,
chitaristul Warren Haynes [i basis-
tul Allen Woody au pus potcoa ve
trupei Gov’t Mule, m`nzoaca lor
sem\na cu odrasla renumi ]ilor la -
tifundiari ai rockului sudist, The
Allman Brothers Band, pe tarlaua
c\rora cei doi trudiser\, de altfel,
zilieri pl\ti]i la bucat\. Alegerea de-a
c`nta ca trio, cu bateristul Matt Abst,
p\rea s\-i duc\ mai degrab\ pe
linia blues-power-rock a fai moasei
trupe Cream, nu ̀ n siajul unor Blue
Cheer, de exemplu. Categorisi]i de
presa bulevardier\ drept „copiii lui

Allman“, Gov’t Mule au [i preluat
unele compozi]ii pe care amprenta
lui Gregg Allman este definitorie.
Nu s-ar zice ̀ ns\ c\ Warren Hay nes,
principalul „cat`r“ al atelajului,
este dornic s\ dep\[easc\ aria, ce-i
drept, bogat\, a Sudului doldora de
sonorit\]i vivace. Beneficiarul edu-
ca]iei tradi]ionale, n\scut `n Caro -
lina de Nord `n 1960, admirator al
lui Clapton, dar lejer deta[at de in-
fluen]a acestuia, Haynes a lucrat
pentru ([i cu) mul]i soli[ti de blues,
rock, rhythm & soul, ba chiar [i
pentru ni[te „vecini“ de-ai s\i, din
]i nutul natal, punk-metali[tii f\r\
compromisuri numi]i Corrosion of
Conformity! Cu asemenea palet\
larg\ de contribu]ii, nu-i de mirare
c\ blondul chitarist este socotit
printre cei mai buni la ora actual\
de c\tre speciali[tii `n num\rat
calit\]ile...

Diversele preocup\ri solo mar-
ca Warren Haynes au pus oarecum
`n umbr\ apari]iile sub eticheta
Gov’t Mule. Asta n-a sc\zut nici atrac -
tivitatea lor, nici n-a `mpins fanii
ge nului spre alte grupuri, nici n-a
r\cit incandescen]a concertelor de-a -
cum trei lu[tri, ilustre pledoarii
str`nse pentru muzica de bun\ cali-
tate [i de cinstit\ pulsa]ie sufle -
teasc\. Dup\ ce anul trecut [i-a ono-
rat statutul cu albumul Man in Mo-
tion, Haynes a ̀ nc\lecat iar cat`rul,
[i-a urcat ̀ n Mun]ii Appala[i, acolo
unde, normal, putea s\ strige c`t `l
]inea beregata. Shout! (Blue Note,
2013), acesta e noul album Gov’t
Mule, [i nu e deloc un r\cnet, o r\s -
teal\, un `ndemn la zbierete. N-a[
spune c\ e doar o clasic\ repriz\
(]ine o or\, 14 minute [i 51 de se-
cunde) de southern rock. Dac\ ne
limit\m a privi numai ilustra]ia co -
pertei, ce stilizeaz\ un megafon cu
baterie, al c\rui m`ner copiaz\ patul
unui pistol, sugestia e chiar prea
limpede... Versurile nu bat c`mpiile
sudiste, ci tatoneaz\ angoase coti -
die ne, proprii oamenilor de oriun -
de [i de orice condi]ie.

Muzica este [i altceva dec`t `n -
demn [i ac]iune. E reverie atempo-
ral\, pe-o verand\ `necat\ de flori...
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Era serioas\, am citit `n expresia
facial\ a enun]\torului, care, mare
pasionat de fotbal, a ad\ugat, a au-
tol\murire, dac\ `n teatru e „ca la
fotbal“. Dac\ eram, s\ zicem, un fel
de Pi]urc\ al FITPT? Similitudinea
cu lumea fotbalului, care `i era
foarte familiar\, m-a amuzat, mi s-a
p\rut chiar `n spiritul edi]iei din
acest an, care a fost deliberat „lu-
dic\“. {i am aprobat verbal asocie-
rea `ndatoririlor profesionale ale
selec]ionerului unui festival cu
aceea a selec]ionerului pentru
echipa na]ional\. S-a mai luminat
pu]in c`nd a g\sit puncte comune
de discu]ie cu „vecina de la 8“ [i am
sim]it c\, brusc, am crescut ̀ n ochii
lui, iar imaginea pe care o avusese
p`n\ atunci despre arta scenic\ s-a
`mbun\t\]it substan]ial. Teatrul
devenise pentru el, tipul de om care
se simte mai bine pe stadion ori `n
sufragerie ̀ n fa]a canalelor de sport,
din ceva plictisitor, poate chiar
frivol, o „chestie“... uman\ [i, p` -
n\ la urm\, nici chiar at`t de in-
util\! Deo dat\ eram „`n diviz\“!

~ntrebarea vecinului chiar m-a
pus la g`ndit, pentru c\ treaba ori -
c\rui selec]ioner e, de fapt, una foar -
te complex\, ea `nseamn\ tot ceea
ce ]ine de facerea unei manifest\ri
de anvergur\. ~n accep]ia speciali-
zat\ a termenului, selec]ionerul e
sinonim curatorului, cuiva care `[i
asum\ conceptul unui eveniment
[i `i d\ consisten]\ estetic\. Selec -
]ia e procesul de elaborare a unui
format festivalier care s\ fie inedit,
at`t c`t se poate, s\ se potriveasc\

mediului cultural c\ruia `i e oferit,
care construie[te platforme de ̀ nt`l -
nire [i de exprimare a noilor rea-
lit\]i teatrale. Cine-[i `nchipuie c\
a face un festival e egal cu a-i aduna
`n prip\ pe cei liberi la un moment
dat e un ignorant. P`n\ [i vecinul
meu a ̀ n]eles asta! C\ nu-i suficient
s\-i chemi pe Mutu [i Chiriche[ de
la echipele lor str\ine de top, dac\
nu ai `n vedere o strategie de joc.

Cel mai... Cea mai...

Despre FITPT au scris [i vor scrie
al]ii, eu vreau s\ ̀ mp\rt\[esc acum
c`teva din secven]ele de culise, la
care publicul nu are acces. Cel mai
deranjant lucru din festival: tele-
foanele mobile! ~n ciuda anun]uri-
lor din sistemele de amplificare ca-
re difuzeaz\ `nainte de `nceperea
fiec\rui spectacol rug\mintea de a
le `nchide, unele sun\. Se `nt`mpl\
peste tot ̀ n România, din p\cate, spre
exasperarea arti[tilor, sili]i s\ im-
provizeze (Pavel Barto[ a inventat
o secven]\ `n care a jucat c\ trebu-
ie s\-[i pun\ pe mut telefonul din
culise), `n orice caz, cu toat\ con-
centrarea scenic\, sco[i din stare.
Dar [i spre exasperarea spectatori-
lor, tulbura]i de melodiile r\sun`nd
din po[ete ori buzunare. Unica so-
lu]ie s`nt sistemele de bruiere a
sem nalului, numai c\ acestea cos t\,
iar a[ez\mintele culturale au mul-
te alte priorit\]i presante ce ]in de
actul artistic.

Cea mai tare faz\ din ceea ce nu-
mesc eu „spectacolul s\lii“ a revenit

unei doamne care, `n timpul repre-
zenta]iei Teatrului Act, cu „studiul
gastronomic“ al lui Alexandru Da-
bija despre Capra cu trei iezi, m`n -
ca cu delicate]e sticksuri din punga
fo[nitoare mascat\ `ntr-o elegant\
po[et\. E-adev\rat c\ studiul ludic

al lui Dabija presupune [i miros de
m`ncare, de sarmale, dar o or\ [i-
un pic nu era chiar un cap\t de lu-
me pentru controlarea papilelor
gustative. Am un ex aequo, c\ci la
Felii cu Ofelia Popii de la „Radu
Stanca“ din Sibiu, o doam n\ ele-
gant\, super`nc`ntat\ de ce vedea,
sim]ea nevoia s\-i povesteasc\ com-
panioanei sale, slav\ Domnului!, ̀ n
[oapt\, ceea ce interpreta actri]a!
Comportamentul `n s\lile de spec-
tacole din România suport\ multe
`mbun\t\]iri. Prin alte z\ri, dac\ ai
`nt`rziat, nu mai intri. }i se ofer\
un loc `ntr-o `nc\ pere cu un ecran
pe care po]i ur m\ri prima parte, iar
la pauz\, da c\ exist\, `]i po]i ocupa
locul de pe bilet. La noi, ̀ nc\ se con-
fund\ sala de cinematograf, concer-
te, stadionul, da, cu sala teatrului,
operei ori filarmonicii.

Cehul Pavel Vangeli, marione-
tist de talie mondial\ care a prezen-
tat Swinging Marionettes, a crezut
c\ s`nt b\rbat! Mi-a m\rturisit asta,
amuzat! Mi s-a mai `nt`mplat o da -
t\, `n 2008, tot la FITPT, c`nd Craig
Marin de la Flexitoon New York
pusese pariu cu Olga Felgema-
cher, colega de companie, c\ s`nt
b\rbat! Explica]ia: numele meu nu
e revelator `n aceast\ privin]\, nu
vorbisem la telefon, comunicasem

exclusiv pe mail. Poate [i tonul me-
sajelor s\ fi contat.

Pornind spre Ia[i, cei de la Zic
Zac au luat cu ei o cutie gre[it\, al-
ta dec`t cea `n care aveau costume-
le. Nu mai era timp de adus de la
Bucure[ti lada corect\, a[a c\ `n zi-
ua spectacolului au r\scolit `n ma-
gazie, au cump\rat materiale [i au
confec]ionat elementele necesare.
Curat happening, pentru un spec-
tacol independent de nota 10, cu o
energie molipsitoare. Bravo, An-
drea Gavriliu, {tefan Lupu [i Ga-
briel Costin!

Cic\ autoironia e apanajul celor
inteligen]i, a[a c\ mai pot s-o spun
[i pe asta. La spectacolul lui Radu-
Alexandru Nica cu Prin]ul fericit,
din seara deschiderii oficiale a
FITPT 2013, salut`nd cunoscu]ii [i
prietenii de prin sal\, un pu[ti m-a
luat drept plasatoare [i vroia s\-i
v`nd un pliant! Zic, „`n ciuda apa-
ren]elor, nu s`nt plasatoare!“. Doar
aveam o ]inut\ haioas\, office, cu
papion, adecvat\ unui eveniment
pentru publicul t`n\r! Dintr-un
unghi de vedere, [i selec]ionerul e
un fel de... plasatoare; doar c\ el
plaseaz\ iubitorilor artei scenice un
format festivalier, un concept c\ru-
ia `i d\ con]inut estetic. 

teatru  «  7  

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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Jurnal (ludic) de selec]ioner
~ntrebat\ de un vecin de bloc, pensionar onorabil, care aflase din pres\ despre
Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul T`n\r de la Ia[i, ce `nseamn\
„selec]ioner“, reac]ia de moment a fost un mic blocaj, urmat\ de nedumerirea 
dac\ `ntrebarea e serioas\ ori e o glum\? 

Prin]ul fericit, de Radu-Alexandru Nica

Zic Zac, de Andrea Gavriliu, {tefan Lupu [i Gabriel Costin
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INTERVIU CU DINU ZAMFIRESCU

„Unul dintre marii pontifi ai opera]iunilor
Securit\]ii a fost Iosif Constantin Dr\gan“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

Aborda]i, `n lucrarea C`rti]ele
Securit\]ii, o problematic\ pu -
]in discutat\ la noi, a persona -
lit\]ilor exilului care au deve nit
agen]i de influen]\ ai regimu-
lui comunist. De ce a]i ales a -
ceast\ tem\?

M-a preocupat acest subiect ̀ nc\
din perioada c`nd tr\iam la r`ndu-mi

`n exil. Atunci, [tiam c\ exist\ ni[ -
te oameni care lucreaz\ pentru ser-
viciile secrete române[ti, au fost o
serie ̀ ntreag\ de scandaluri ̀ n str\ -
i n\tate pe tem\, mai ales ̀ n Fran]a.
Anumi]i români slujeau practic re-
gimul, nu at`t cu spionaj, ac]iunile
de spionaj au fost chestiuni excep -
]io nale, ci cu influen]\. S\-i influen -
]eze, pe de o parte, pe românii de
acolo, ca ace[tia s\ fie favorabili re-
gimului, [i pe de alt\ parte s\ influ-
en]eze [i cancelariile Occidentale
`n favoarea sistemului din România.
Unul dintre marii pontifi ai acestor
opera]iuni era Iosif Constantin Dr\ -
gan, care pusese la cale o `ncreng\ -
tur\ de a[a-zise asocia]ii culturale
sub paravanul c\rora aveau loc ac-
tivit\]ile de influen ]are, ̀ n Fran]a [i
prin alte p\r]i. La un moment dat, a
f\cut o asocia]ie mai important\,
european\, a etniei române, nu
mai [tiu exact denumirea ei, care a
activat de la Viena, prin anii ’80. 

Printre personalit\]ile care erau
sprijinite de Dr\gan, care `ntre ]i -
nea o serie de publica]ii, mai ales
„Europa [i neamul românesc“ pe
care o difuza printre exila]ii ro-
mâni, era Gustav Pordea, fost di-
plomat, care s-a dovedit a fi agent
de influen]\. Statul român, prin Se-
curitate, a pl\tit partidului de ex-
trem\ dreapt\ a lui Le Pen 500.000
de dolari, ca acest om s\ candideze
pe listele sale `n primul parlament
european. {i Pordea a ie[it deputat,
pe lista lui Le Pen. A fost atunci un
`ntreg scandal, procese `n Fran]a,
pe care le cunosc foarte bine, deoa-
rece am fost [i martor `n c`teva. 

O alt\ asocia]ie de influen]\ a
fost „Roumanie-Normandie Ion
Crean g\“, condus\ de Antoaneta
Ma nole Notheaux, nume conspirativ

Toni, recrutat\ `nc\ dinainte s\
plece `n Fran]a, care avea misiune
s\ se angajeze la prefectura din
Rouen. Fata a ascultat, s-a angajat
secretar\ la sucursala Oficiului
Francez de Statistic\ din localitate.
Director acolo era fiul unui primar
comunist francez, cu care a ajuns la
rela]ii intime [i cu care a f\cut
aceast\ asocia]ie cultural\, al c\rei
pre[edinte onorofic era Dr\gan. Fi-
nalmente a ajuns s\ fac\ spionaj
pentru sovietici. Probabil c\ o s\
comit o alt\ carte doar despre
aceast\ poveste.

Subiectul e larg, asta e evi-
dent, totu[i `n C`rti]ele Secu-
rit\]ii v-a]i oprit doar la trei
cazuri de agen]i de influen]\:
Virgil Veniamin, Eftimie Gher -
man [i Pamfil {eicaru. De ce 
i-a]i ales pe cei trei?

Eu am fost cercet\tor acreditat
la CNSAS (Consiliul Na]ional de
Studiere a Arhivelor Securit\]ii –
n.red.) `nc\ de la `nfiin]area insti-
tu]iei. Pe diverse teme, printre care
exilul. {i acolo am g\sit tot felul de
dosare ale unor personalit\]i re-
cunoscute din exil, spre uluirea
mea, mai ales `n cazul lui {eicaru.
Pe seama primului de care m\ ocup
`n carte, Virgil Veniamin, fusese ce-
va scandal `n Fran]a. Pe urm\,
uluirea mea [i la Eftimie Gherman,
pe care ini]ial regimul a ̀ ncercat s\

`l r\peasc\ de dou\ ori. De altfel,
c`nd am fost pre[edinte la Institu-
tul Na]ional pentru Memoria Ex-
ilului Românesc, m-am ocupat de
Eftimie Gherman, care era
reprezentant al Partidului Social
Democrat Independent `n str\i n\ -
tate, al sindicatelor libere. {i chiar
am scos o carte despre el, dar cu
partea pozitiv\, nu aveam atunci
toate datele. Pe urm\ am aflat de
restul din `nt`mplare, deoarece  nu
figura ini]ial dosarul lui, ci doar al
so]iei sale. 

De[i `n carte aminti]i [i de
Iosif Constantin Dr\gan [i
de[i l-a]i men]ionat [i mai de-
vreme ca un pion important,
nu l-a]i inclus printre cazurile
analizate.

Deocamdat\ nu, pentru c\ e un
dosar foarte mare la Dr\gan [i ar fi
ie[it un amalgam. E posibil s\ re -
vin cu un alt volum, dar din docu-
mentele pe care le am, cred c\ m\
voi opri la aceast\ afacere cu Aso-
cia]ia Cultural\ Roumanie-Nor-
mandie. 

Uimitor la cele trei persona -
lit\]i analizate este faptul c\
au ac]ionat [i s-au impus ini -
]ial ca voci `mpotriva regimu-
lui comunist. Apoi [i-au schim -
bat radical op]iunea, activ`nd

`n favoarea conduc\torilor de
la Bucure[ti. Ce crede]i c\ s-a
`nt`mplat? Au contat banii, a
contat dorin]a de a-[i aduce fa -
miliile `n ]ar\?

Nu neap\rat. Sigur, la Pamfil
{ei caru au contat mult [i banii, de[i
el insista c\ ajut\ regimul din senti-
mentul s\u patriotic, antisovietic,
mai ales c`nd România a luat o ati-
tudine de r\ceal\ fa]\ de URSS.

Totu[i, Pamfil {eicaru solicita
permanent bani de la securi[ -
tii care-l vizitau, invoc`nd c\
este foarte s\rac. Era real\ a -
ceast\ s\r\cie a sa? Inclusiv
dumneavoastr\ scrie]i c\ exis -
 tau informa]ii c\ a reu[it s\
scoat\ din ]ar\ o parte din
ave rea sa interbelic\?

El, `ntr-adev\r, [i-a trimis prin
fostul s\u ginere, care era ̀ n corpul
diplomatic, o parte din bani `n El-
ve]ia, dar acesta i-a tocat economii-
le. C`nd {eicaru a plecat, a mai luat
ni[te tablouri, dar f\r\ valoare
prea mare `n str\in\tate. El fusese
un om foarte bogat ̀ n România, dar
s-au pierdut toate. Deci nu min]ea.
Pe urm\, so]ia lui a avut probleme
de s\n\tate [i a [i murit. ~n ultima
sa perioad\ de via]\ a fost `ntre]i -
nut de o persoan\ din Germania,
c\reia i-a ascuns c\ a vizitat Româ-
nia comunist\. 

Regimul comunist nu s-a limitat doar la agresarea fizic\
a personalit\]ilor exilului comunist care activau
`mpotriva sistemului de la Bucure[ti. Atunci c`nd nu
reu[ea s\ le `nving\, prin violen]e sau prin compro -
mitere, Securitatea fie `ncerca s\ le cumpere con[tiin]a,
fie s\ le influen]eze credin]ele prin intermediul unor
agen]i. Ace[tia proveneau chiar din r`ndul exila]ilor, ba
erau, uneori, voci respectate ale diasporei. Volumul
C`rti]ele Securit\]ii: Agen]i de influen]\ din exilul
rom=nesc are ca subiect tocmai agen]ii de influen]\ din
Occident ai poli]iei politice române[ti. Dosarele
analizate se refer\ la trei nume importante care, din
lupt\tori anticomuni[ti, au devenit slujitori `n favoarea
or`nduirii pe care anterior o condamnaser\. Cartea,
documentat\ de una dintre figurile marcante ale
exilului, Dinu Zamfirescu, detaliaz\ angrenajul uria[ pe
care Partidul Comunist, prin Securitate, l-a pus la cale
pentru a-[i `mbun\t\]i imaginea `n Occident. 

Am fost
avertizat s\ 
nu merg pe
marginea
trotuarului

A]i locuit 20 de ani `n exil.
A]i sim]it c\ s`nte]i `n con -
tact cu un agent de influ-
en]\?

Nu neap\rat. Eram c`]iva
oameni care activam destul de
mult ̀ mpotriva regimului, pro-
testam `mpotriva conducerii
din ]ar\ `n fa]a ambasadei ro-
mâne[ti la Paris. {i veneau oa-
meni din serviciile fran]uze[ti
care se ocupau de exila]i [i ne
avertizau c\ a venit din ]ar\ un
personaj fa]\ de care trebuie s\
fim aten]i, ne spuneau ca la
metrou s\ nu mergem pe mar-
ginea peronului, s\ nu mergem
pe marginea trotuarului, s\ re-
clam\m persoanele suspecte
de pe l`ng\ cas\. Dar nu pot s\
spun c\ m-am temut vreodat\. 

Dinu Zamfirescu a fost de]inut
politic, figur\ marcant\ a exilului
românesc dup\ plecarea din ]ar\
`n 1975, autor a numeroase articole
[i studii publicate ̀ n presa exilului
românesc („BIRE“, „Lupta“, „Dia-
log“, „Curierul Românesc“). A fost
corespondentul la Paris al postului
de radio BBC, sec]ia român\, timp
de 14 ani. Ini]iator, `mpreun\ cu
Radu C`mpeanu, al primei Asocia -
]ii a Fo[tilor De]inu]i Politici din
România, cu sediul la Paris. Mem-
bru `n Biroul Ligii pentru Ap\ra-
rea Drepturilor Omului din Româ-
nia, cu sediul la Paris. A fost profe-
sor de drept `n cadrul Academiei
Créteil, Fran]a. A de]inut func ]ia de
pre[edinte al Institutului Na]ional
pentru Memoria Exilului Româ-
nesc de la `nfiin]are, `n 2003, p`n\
`n 2010, iar actualmente este pre -
[edintele Consiliului {tiin]ific `n
cadrul Institului de Investigare a
Crimelor Comunismului [i Memo-
ria Exilului Românesc [i membru
al Colegiului Consiliului Na ]ional
pentru Studierea Arhivelor Secu-
rit\]ii.
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Dar cea mai inexplicabil\ `n -
toar cere e la Virgil Veniamin, care
a `nceput s\ colaboreze mai mult
cu regimul comunist dup\ ce a so-
sit so]ia sa `n str\in\tate. Adic\ nu
s-a f\cut un [antaj. {i a colaborat
f\r\ bani. 

Din documentele Securit\]ii
reiese c\ a primit c`te jum\ -
tate de kilogram de caviar, de
c`teva ori. 

Ceea ce era o chestie a[a, mi-
nor\. Acolo e mai pu]in explicabil.
E posibil, dar e o presupunere a
mea, ca so]ia lui s\-l fi determinat.
Ea a fost internat\ vreo doi ani la
Canal [i a fost contactat\ de Securi-
tate. Nu reiese de nic\ieri natura
contactelor sau exact ce s-a `nt`m -
plat, dar e posibil ca ea s\-l fi influ-
en]at `ntr-un fel pe Veniamin. Nu
se [tie, femeia s-a sinucis la un mo-
ment dat. Unii spuneau c\, de fapt,
ea s-a sinucis tocmai c`nd a aflat c\
so]ul ei colaboreaz\ cu comuni[tii,
pentru c\ a fost un scandal `n colo-
nia român\ de la Paris, a fost o an-
chet\, `n Afacerea Caraman, [i el
era implicat `n aceast\ re]ea. 

Pe vremea aceea, românii din
Fran]a nici nu erau a[a de tem\tori
fa]\ de Securitate, at`t de b\nuitori.
Iar Veniamin ocupa o pozi]ie im-
portant\ ̀ n exilul românesc, era re-
prezentantul pentru Fran]a, dar de
fapt pentru Europa, al Consiliului
Na]ional Român, un fel de guvern
român din str\in\tate. Era pe ur -
m\ director al Funda]iei Carol I, ca-
re scotea [i o publica]ie româ-
neasc\, „La Nation Roumaine“.
Aco lo a `nceput s\ mai `nmoaie cri-
tica asupra regimului, c\ pe asta in-
sista Securitatea, s\ fie mai pu]in
critic. Nu total, s\ nu dea de b\nuit.
Apoi el a dat [i informa]ii despre
diver[i, mai mult despre v`rfurile
legionare de prin Fran]a.

Practic, recrutarea de c\tre
Securitate a lui Virgil Venia -
min a fost un succes. Apoi [i
colaborarea cu Eftimie Gher-
man, c\ci [i acesta era bine
plasat `n exilul românesc.

Da, [i Gherman, c\ci avea rela]ii
cu to]i frunta[ii social democra]i
din Europa, cu prim-mini[tri, Guy

Mollet, Harold Wilson, Willy Brandt,
Bruno Pittermann. A fost un mare
succes, iar spre final `i d\deau bani
s\ se deplaseze `n Europa, s\ fac\
aceast\ munc\ de influen]\. Bine,
el a avut ni[te nepl\ceri, pe care nu
le-am distins foarte bine. El era re-
prezentantul sindicali[tilor români
`n Organiza]ia Sindicatelor Libere,
o organiza]ie interna]ional\. A fost
exclus de acolo pentru ni[te che-
stiuni financiare, pe care nu le-am
aprofundat totu[i. Cred c\ la Gher -
man a mai intervenit [i so]ia lui.
De ce? Gherman a fugit din ]ar\,
so]ia lui a r\mas aici. Pe ea a con-
tactat-o Securitatea. Dup\ foarte
mul]i ani, aproape 20, ea a reu[it s\
ias\ din România. P\rerea mea e c\
Eftmie Gherman nici nu mai era
interesat s\ o adu c\, dup\ at`ta vre-
me. Or, ea a venit, dar nu s-a sim]it
bine `n str\in\tate, nu s-a adaptat,
[i s-a ̀ ntors ̀ n ]ar\. {i cred c\ l-a de-
terminat [i pe el s\ vin\ `n ]ar\,
mai ales c\ ajunsese la o v`rst\. Iar
Eftimie Gherman d\duse [i o serie
de informa]ii care au fost apreciate
de regimul românesc. A[a se face
c\ statul român a retrocedat fosta
sa locuin]\ c\tre fratele lui, apoi, cu
un an sau doi `nainte s\ revin\, Co-
mitetul Central i-a dat un `mpru-
mut de 50.000 de lei, s\-[i constru-
iasc\ o cas\, document men]ionat
`n carte. C`nd s-a terminat casa, a
venit [i el `n ]ar\, `n 1974. A murit
repede du p\ aceea. 

~ntoarcerea sa `n România co-
munist\ nu a st`rnit v`lv\ `n
exil? Nu s-au mirat românii?

Nu, pentru c\ deja nu mai juca
un rol `n diaspora româneasc\, era
mai mult printre str\ini, era ̀ n con-
tact mai mult cu unii condu c\tori
social-democra]i din Europa. 

Din documentele prezentate
`n carte reiese c\ Eftimie Gher -
man a citit inclusiv la Radio
Europa Liber\ texte favora-
bile regimului comunist ro -
mân. Cum a fost posibil acest
lucru?

Europa Liber\ avea o atitudine
destul de ciudat\ la un moment dat,
pentru c\ americanii nu vroiau 
s\-i supere prea mult pe români.

S`nt [i chestiuni personale ale di-
ver[ilor ambasadori care au fost la
Bucure[ti. Mie mi-a explicat Noel
Bernard (directorul departamentu-
lui românesc – n.red.): c`nd era un
articol mai dur la adresa României,
era chemat ambasadorul american
[i luat la `ntreb\ri de conducerea
comunist\. Postul de radio era fi-
nan]at de Departamentul de Stat.
Or, diploma]ii s`nt `ntotdeauna
mai bl`ndu]i [i reac]ionau la aceste
proteste ale regimului din România
[i cereau o domolire a tonului. Pe de
alt\ parte, unii de la Europa Liber\
erau destul de convin[i de acest pa-
triotism al lui Ceau[escu. Deci Efti-
mie Gherman `[i avea un loc acolo.
Am lucrat [i eu la Europa Liber\ [i
[tiu care era atmosfera. Erau destul
de pragmatici, nu era o atitudine de
genul s\ atace nea p\ rat.

Regimul comunist a benefici-
at de pe urma agen]ilor de in-
fluen]\ sau Securitatea mai
mult se am\gea?

Cred c\ se am\geau destul de
mult. Totu[i, Pamfil {eicaru a
reu[it s\ determine stoparea emi-
siunilor `n limba român\ la Radio
Madrid. Apoi, au ap\rut `n Occi-
dent o serie de publica]ii, scrise de
{eicaru [i aprobate de Securitate,
cum este o carte despre Primul
R\zboi Mondial din perspectiv\ ro-
mâneasc\. {i fiica lui, Viorela {ei-
caru, era destul de introdus\ `n
via]a exilului românesc din Paris. 

Cred c\, dup\ cum afirm\ un
politician occidental `ntr-un
document din carte, succesul
Securit\]ii a constat `n faptul
c\ a reu[it, inclusiv prin a ce[ti

agen]i, s\ dezbine exilul [i s\
strice imaginea diasporei ro -
mâne[ti `n ochii autorit\]i lor
]\rilor vestice.  

Asta a reu[it, da. Dar uneori nici
nu era nevoie de ajutorul Secu-
rit\]ii, pentru c\ erau mari va -
nit\]ile oamenilor [i b\t\lia pentru
[efie. Se f\cea o organiza]ie de zece
in[i, era unul ales pre[edinte, ime-
diat s\reau al]ii `mpotriva lui. {tiu
foarte bine, c\ am activat [i eu `n
diverse asocia]ii. 

Ar\ta]i c\ agen]ii nu ac]ionau
`ntotdeauna pentru bani. De
altfel, reiese din volumul dum -
neavoastr\ c\ Securitatea era
destul de zg`rcit\ cu agen]ii
s\i de influen]\, pl\tea destul
de pu]in. De ce le era at`t de
greu s\ ofere 500 de dolari, c`t
cerea la un moment dat Pam-
fil {eicaru, de exemplu?

~n cazul lui Gustav Pordea, au
pl\tit 500.000 de dolari – probabil c\
miza era mult mai mare. Dar `n
rest se cam c`rp\ceau, `ntr-adev\r.
Depinde acum [i de perioada isto-
ric\ [i de persoanele care analizau
ac]iunile agen]ilor. Dar nu erau su-
me extraordinare, nu doreau s\-i
dea lui {eicaru o subven]ie lunar\. 

Cei trei au fost `ntor[i din par-
cursul lor anticomunism abia
la b\tr`ne]e. Crede]i c\ v`rsta
a contribuit la r\zg`ndirea
lor, obosiser\ s\ lupte?

Poate c\ nu at`t oboseal\, ci fap-
tul c\ ace[ti oameni, genera]ia lor,
aveau o educa]ie na]ionalist pa-
triotic\ important\. {i au conside-
rat c\ aceast\ `ndep\rtare fa]\ de 

sovietici a regimului românesc era
o chestiune patriotic\. {i nu-i inte-
resa at`t de tare soarta celor care
tr\ iau `n ]ar\, ce se `nt`mpl\ `n inte-
rior. Asta le-a sc\pat, cel pu]in spre
final. Apoi, nici nu aveau toate in-
forma]iile. Eu am plecat `n 1975 din
]ar\ [i c`nd le povesteam celor din
exil ce se `nt`mpl\ acas\, erau ului]i.
„Cum, domnule, a[a se `nt`mpl\?“,
`ntrebau. De exemplu, m-a `ntrebat
cineva, atunci, ce f\ceam `n ]ar\. 
I-am r\spuns c\ lucram la `ntre-
prinderea cutare. „A, tu ai colabo-
rat cu regimul“, m-a apostrofat. Cum
adi c\, nu `n]elegeam. „P\i, dac\ ai
lucrat la stat?“ El nu [tia c\ `n Ro-
mânia nu mai exista mediu de afa-
ceri privat. ~n 1975, noi am adus in-
forma]ii noi, le f\ceam conferin]e
despre ce se `nt`mpl\ `n pu[c\rii,
erau supermira]i de ce auzeau. Cei
din primul exil, ca s\ spun a[a,
erau mai deta[a]i.

Am c\utat s\ prezint o
realitate a acelor vremuri

A]i preferat s\ prezenta]i `n carte notele Securit\]ii ca atare,
f\r\ interven]ia dumneavoastr\, iar unele cazuri chiar inte-
gral. De ce a]i optat pentru acest mod de a prezenta faptele?

De obicei, `n lucr\ri de genul acesta, notele s`nt prezentate la final,
`n anexe. Din proprie experien]\ [tiu c\ nu prea te mai ui]i la anexe
sau treci mai u[or peste ele. Eu am crezut c\ e mai interesant s\-l las
pe cititor s\-[i fac\ singur o imagine asupra acelor vremuri. Am
c\utat s\ prezint o realitate a timpului respectiv din documente, mai
ales c\ p`n\ acum s-au f\cut multe specula]ii `n leg\tur\ cu ace[ti oa-
meni. {i am vrut ca cititorul s\ vad\ cum ar\ta ̀ n original o not\ a Se-
curit\]ii, pentru c\ face parte din istoria noastr\, cu bune [i rele.
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~n schimb, Joseph Roth, n\scut `n
Gali]ia anului 1894, a ales s\ plece
doar p`n\ `n Germania [i, dup\ ve-
nirea lui Hitler la putere, la Paris,
unde a [i decedat la numai patru-
zeci de ani, debusolat [i `ngrozit `n
egal\ m\sur\, `n chiar anul `n care
`ncepea cel de-Al Doilea R\zboi
Mon dial. Nu `ns\ `nainte de a scrie
c`teva romane excep]ionale, Mar [ul
lui Radetzky fiind cel mai cunos-
cut. Despre r\zboaie, despre dezr\ -
d\cin\ri, despre credin]\ sau lipsa
credin]ei `n Dumnezeu, [i `n pri-
mul r`nd despre suferin]\ [i trau m\
ne vorbe[te [i acest roman, scurt
dar intens, c\ruia i-au trebuit mai
bine de optzeci de ani ca s\ fie cu-
noscut [i cititorului român. Chiar
[i a[a, putem spune c\ a[teptarea a
meritat.  

Fericirea e o sc`ndur\
[ubred\

Mendel Mehelovici Singer este un
evreu rus, „bl`nd, smerit [i umil“,
dasc\l de profesie, so] [i p\rinte,
om credincios [i cu frica lui Dum-
nezeu, de fapt cu fric\ de autoritate,
de orice natur\ ar fi ea. Tr\ie[te `n
Zuchnow (un shtetl fic]ional din
Rusia), cum au tr\it [i str\mo[ii
lui, [i este mul]umit cu ce are, de[i
prea multe nu are. Din cei patru co-
pii pe care i-a z\mislit cu so]ia, De-
bora, trei b\ie]i [i o fat\, unul s-a
n\scut cu probleme. Menuhim nu
poate merge, nu poate vorbi, se t` -
r\[ te prin cas\, sco]`nd sunete pe
care nimeni nu le ̀ n]elege. Medicul
rus venit s\-l vaccineze ̀ l diagnosti-
cheaz\ ca fiind epileptic, dar fami-
lia refuz\ internarea copilului `n
spital. ~ntr-o zi, energica lui mam\
`l ia pe „schilod“ [i-l duce `n Kluc-
zýsk, un ora[ mai mare, unde s\-l
vad\ un rabin cunoscut pentru ha-
rul cu care a fost binecuv`ntat.
Acesta proroce[te c\ b\iatul va fi
„s\n\tos. Durerea `l va face `n]e -
lept, ur ]̀enia bun, am\r\ciunea bl̀ nd
[i boala puternic“, doar c\ „vor tre-
ce ani lungi p`n\ atunci“. C`]i?, ar
vrea s\ [tie mai precis Debora, dar
rabinul nu se poate pronun]a. Tim-
pul trece, Menuhim cre[te, devine
batjocura fra]ilor [i surorii mai
mari, dar ̀ n rest nimic nu se schim -
b\. Cei doi b\ie]i `n putere, Ionas [i

{marie, cresc [i ei, devin tineri b\r -
ba]i [i s`nt imediat lua]i `n armat\,
chiar dac\, ni se spune, „r\zboiul
`mpotriva Japoniei se terminase“.
Ne afl\m, cu alte cuvinte, la ̀ ncepu-
tul secolului XX. Rusia este `nc\
mo narhie, ce-i mai r\u `nc\ nu s-a
`nt`mplat. Mendel a fost `nv\]at s\
nu se `mpotriveasc\ destinului, s\
accepte totul cu stoicism, astfel
`nc`t `n clipa c`nd i se spune c\ am-
bii b\ie]i vor fi lua]i la oaste, el pa-
re s\ accepte faptul ca o vrere a Dom -
nului. Dar Debora nu-i la fel pasiv\.
Dup\ multe eforturi [i negocieri, ea
aranjeaz\ ca m\car un fiu s\-i fie
cru]at [i cum Ionas declar\ c\ lui `i
sur`de s\ devin\ soldat, {marie es-
te cel care scap\, fiind trecut clan-
destin peste grani]\ [i devenind
din acel moment dezertor. {i uite
a[a mai trec c`]iva ani, timp ̀ n care
Singerii nu afl\ nimic despre fiul
lor. ~ntre Mendel [i Debora nu mai
exist\ pasiune carnal\ care pare s\
se fi mutat cu totul `n trupul t`n\r
al ml\dioasei Miriam. Menuhim,
`n schimb, tot rahitic a r\mas, tot
mut, aceea[i povar\ dintotdeauna.
Minunea prorocit\ de rabin `nt`r -
zie s\ apar\. ~ntr-o zi, un str\in po-
pose[te la u[a c\su]ei lor. Zice c\-l
cheam\ Mac [i este trimis de fiul
lor, Sam. Scoate [i ni[te poze drept
dovad\. Vorbe[te o limb\ necunos-
cut\, e vesel, ro[u `n obraji [i `n -
crez\tor. La `nceput, to]i cred c\ e
vorba de o gre[eal\, de o confuzie.
Ei n-au nici un fiu pe nume Sam,
nimeni din familia lor nu a ajuns
tocmai `n America, un cuv`nt pe
care str\inul `l folose[te des. Dar se
`n[al\. Sam e chiar {marie al lor.
Le-a scris [i-o scrisoare, ̀ n idi[, lim-
ba pe care cu to]ii o-n]eleg. Dup\ mul -
te peripe]ii, scrie el `n scrisoare, a
ajuns la New York [i `ncet, `ncet 
[i-a f\cut o situa]ie. Mac e partene-
rul lui de afaceri (cu asigur\ri), un
irlandez cinstit, dar [i cel mai bun
prieten pe care `l are. Le trimite
prin el 10 dolari deocamdat\, dar
dac\ doresc, `n c`teva luni vor pri -
mi to]i c`te un bilet de vapor s\ vi -
n\ [i ei `n America. Aici evreii nu
s`nt persecuta]i [i toat\ lumea o du-
ce mai bine dec`t `n Rusia. Miriam
e `n culmea fericirii. Aici se `nt`l -
nea cu un cazac mol`u, pe care `l
ini]iase `n tainele amorului, acolo
`[i va g\si un b\rbat `ntreprinz\tor
care s\ aib\ grij\ de ea. Sau poate

chiar mai mul]i. „Rusia era o ]ar\
trist\, America este o ]ar\ liber\, o
]ar\ vesel\. Mendel nu va mai fi
dasc\l, va fi tat\l unui fiu bogat.“ ~n
mod neobi[nuit pentru ni[te oameni
ca ei, formalit\]ile decurg mai u[or
dec`t s-ar fi a[teptat. Apoi vin [i bi-
letele [i peste noapte se trezesc c\ a
sosit ziua ̀ mbarc\rii. „Era ca [i cum
(...) America ar fi venit peste ei, s-ar
fi n\pustit asupra lor, cu {marie,
Mac [i Kapturak cu tot. Acum, c`nd
`[i d\deau seama de acest lucru,
era prea t`rziu. De America nu mai
puteau sc\pa.“ Dar ce se va ̀ nt`m pla
cu Menuhim?, poate v\ `ntreba]i.
Va merge [i el `n Lumea Nou\ sau
va fi l\sat `n urm\, ca un gest sim-
bolic de desp\r]ire de tot ce e depri-
mant [i `mpov\r\tor? ~n tot acest
timp, familia n\d\jduise c\ va asis-
ta la s\v`r[irea unei minuni, dar
cum nimic nu se `nt`mpl\, Menu-
hin este l\sat, `ntr-adev\r, acas\.
Nu chiar de izbeli[te, dar aproape.
O familie t`n\r\ se mut\ la ei `n
cas\, prelu`nd odat\ cu od\ile [i po-
vara cre[terii ologului. Se vars\ la-
crimi, se spun cuvinte frumoase,
dar Menuhin r\m`ne acas\. 

~n New York, familia `nt`lne[te
un {marie puternic schimbat. Este
american acum, un adev\rat busi-
nessman de succes. S-a c\s\torit cu
o shiksa, dar o shiksa de treab\, su-
fletist\ [i respectuoas\, [i banii
curg cu nemiluita. So]ii Mendel lo-
cuiesc acum `ntr-un apartament,
iar Miriam este deja iubita lui Mac.
Dar fericirea e o sc`ndur\ [ubred\.

Cur`nd izbucne[te Marele R\zboi
[i nimic (nici chiar `n America) nu
va mai fi cum a fost. 

Romanul unei mari
deziluzii

Iov se subintituleaz\ „romanul unui
om simplu“, dar la fel de bine s-ar fi
putut numi „romanul unei mari de-
ziluzii“. Deziluzia venit\ atunci c`nd
`]i dai seama c\ ne[ansa, nenorocul,
necazul se pot abate asupra ta oriun-
de ai fi [i c\, prin urmare, nic\ieri ̀ n
lume nu e[ti ̀ n siguran]\. E poate un
sentiment evreiesc `n special, aceas -
t\ temere, aceast\ fric\ c\ lumea se
poate pr\bu[i oric`nd peste tine, sau,
`n orice caz, Roth se dovede[te un ex-
celent „portretist“ al ei. F\r\ s\ in-
tr\m acum `n detalii care ar putea
influen]a pl\cerea lecturii, e sufi-
cient s\ spunem c\ asemenea lui Iov
din Biblie, Mendel Singer, cel „bl̀ nd,
smerit [i umil“, ajunge s\-[i piard\
credin]a ca nimeni altul `n familia
lui. Din fericire ̀ ns\, [i-o va rec\p\ta
atunci c`nd, `ntr-o zi, dup\ ce toate
nenorocirile posibile se ab\ tuser\
asupra lui, se va re`nt`l ni pe p\m`nt
american cu mezinul familiei, ni-
meni altul dec`t Menuhim. Cum [i
`n ce context, nu are sens s\ dez -
v\lui. R\m`ne ca fiecare s\ fie mar-
torul unui final nea[teptat, dar pe ca-
re, cumva, orice cititor [i-l dore[te.  

Joseph Roth, Iov, traducere de Gheorghe
Nicolaescu, colec]ia „Biblioteca Polirom.
Esen]ial“, Editura Polirom, 2013

Joseph Roth nu este tat\l lui Philip Roth, de[i, teoretic,
ar fi putut fi. Desigur, pentru asta ar fi trebuit `n
primul r`nd s\ emigreze `n Statele Unite, cum face
Mendel Singer, protagonistul acestui roman aparte pe
care am avut pl\cerea s\-l descop\r de cur`nd.
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Alice Munro,
laureata
premiului Nobel
pentru literatur\

Scriitoarea Alice Munro (Cana-
da) este laureata premiului No-
bel pentru literatur\ pe 2013, a
anun]at, joi, Comitetul Nobel
din cadrul Academiei regale de
[tiin]\ din Suedia, potrivit site-
ului oficial al acestor distinc]ii.
Alice Munro a declarat, joi, pen-
tru cotidianul „Toronto Star“ c\,
de[i [tia c\ se afla printre candi-
da]ii considera]i favori]i, nu a
crezut niciodat\ c\ va putea s\
c`[tige prestigioasa distinc]ie.

Premiul Nobel pentru lite ra -
tur\ pe anul 2013 a fost acordat
scriitoarei Alice Munro, consi -
derat\ „un maestru al prozei scur -
te contemporane“, a precizat Co -
mitetul Nobel.

„S`nt uluit\ [i foarte onorat\.
S`nt foarte bucuroas\ c\ am c`[ -
tigat acest premiu care `i va face
ferici]i pe at`t de mul]i canadi-
eni“, a precizat scriitoarea ca -
nadian\ `n v`rst\ de 82 de ani,
`ntr-un comunicat de pres\ pu -
blicat de editorul ei, Douglas
Gibson.

~n 2012, premiul Nobel pentru
literatur\ a fost atribuit scrii -
torului chinez Mo Yan.

Laurea]ii Nobel vor primi c` -
te o medalie din aur [i un pre-
miu `n valoare de 8 milioane de
coroane suedeze (circa 930.000 de
euro), care poate fi `mp\r]it `n -
tre cel mult trei c`[tig\tori pe
fiecare categorie.

Premiile vor fi decernate `n
cadrul unor ceremonii oficiale
organizate la Stockholm [i la
Oslo, pe 10 decembrie, ziua `n
care se comemoreaz\ moartea
fondatorului distinc]iilor, Al-
fred Nobel, decedat `n 1896. (Me-
diafax)

Count your
blessings
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Evenimente de marc\
ale Operei ie[ene `n
cadrul FILIT

Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i
(ONRI) contribuie la prima edi]ie
FILIT cu dou\ spectacole speciale:
Indiile galante de Jean-Philippe
Rameau, montat pentru prima dat\
`n România de renumitul regizor
Andrei {erban, [i o Gal\ extraordi-
nar\ de oper\, operet\ [i musical-
uri celebre. ONRI este, de altfel,
partenerul „Serilor FILIT“ – un
con cept dezvoltat de echipa festi-
valului `mpreun\ cu managerul
ONRI, Beatrice Rancea. 

„Serile FILIT“ vor avea loc `n
cele cinci zile de festival, `n Sala
Mare a Teatrului Na]ional „Vasile
Alecsandri“: miercuri, 23 octom brie,
de la ora 19.00, joi, 24 octom brie,
vineri, 25 octombrie [i s`m b\t\, 26
octombrie, de la ora 20.00 [i du-
minic\, 27 octombrie, de la ora
17.00. Gazda celor cinci „Seri FILIT“
va fi C\t\lin Sava (Televiziunea
Român\).

„Ne bucur\m s\ fim partenerii
unui festival at`t de important, cu
evenimente literare de anvergur\
european\ [i felicit\m organiza-
torii pentru o asemenea ini]iativ\.
Opera Na]ional\ Român\ Ia[i asi -
gur\ partea artistic\ a «Serilor FIL-
IT», oferind dou\ spectacole repre -
zentative: Indiile galante, de Jean
Philippe Rameau, spectacol montat
pentru prima dat\ `n România de
maestrul Andrei {erban. Opera-
balet at`t de `ndr\git\ de public a
ob]inut deja c`teva premii semni-
ficative. Mai mult, vom avea o Gal\
extraordinar\ de oper\, operet\ [i
musical-uri `n interpretarea soli[ -
tilor, orchestrei [i corului de copii
Juniorii Operei chiar ̀ n ̀ ncheierea
festivalului. Sper\m s\ continu\m
aceast\ colaborare [i la viitoarele
edi]ii ale Festivalului Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere Ia[i“, a
declarat Beatrice Rancea, mana -
gerul ONRI.

Managerul FILIT, Dan Lungu,
apreciaz\ ca extrem de important\
colaborarea cu Opera ie[ean\, pe
care o catalogheaz\ drept un pas
firesc `n elaborarea calendarului
anual de evenimente cu mare im-
pact `n r`ndul publicului ie[ean.

„Opera Na]ional\ Român\ din
Ia[i, prin eforturile managerului
Beatrice Rancea [i ale echipei sale,
a demonstrat `n ulltimii ani c\
ora[ul nostru poate genera eveni-
mente de talie na]ional\ [i inter-
na]ional\. Impunerea Ia[ului drept
centru de desf\[urare a Galei Op-
erelor Na]ionale Române, un eve -
niment cu o mare vizibilitate `nc\
de la prima edi]ie, este un exemplu
de reu[it\ profesional\ [i artistic\.
Acum, pentru prima dat\ ̀ n ulti mii
ani, un eveniment literar p\trunde
pentru cinci zile `n cea mai impor-
tant\ sal\ din regiune, cea a Na -
]ionalului ie[ean. Vor fi cinci seri
dedicate literaturii [i spectacolu-
lui, `n care lecturile [i discu]iile ce
vor avea `n centru nume de prim\
m\rime ale literaturii mondiale
vor fi `nso]ite de spectacole speci -
ale“, a declarat Dan Lungu, mana -
ger FILIT [i director al Muzeului
Literaturii Române din Ia[i.

Spectacol extraordinar al
Filarmonicii de Stat Ia[i
`n cadrul „Serilor FILIT“ 

Joi, 24 octombrie, de la ora 21.00, Fi-
larmonica de Stat Ia[i propune
publicului FILIT un concert sim-
fonic extraordinar ce va beneficia
de participarea celebrei pianiste Ra -
luca {tirb\], a dirijorului Cristian
Oro[anu [i a orchestrei filarmo -
nicii ie[ene. Evenimentul va avea
loc ̀ n Sala Mare a Na]ionalului ie [ean
imediat dup\ dezbaterea „Scri-
itorii [i televiziunea“, la care vor
lua parte Stelian T\nase, Mir cea
Dinescu, Florin Iaru [i Cristian
Teodorescu. ~n programul concer-
tului vor fi incluse lucr\rile „Poe-
ma român\“ de George Enescu [i
Concertul nr. 3 pentru pian [i or-
chestr\ de Ludwig van Beethoven.

„Originar\ din Ia[i, pianista
Raluca {tirb\] tr\ie[te de ani de
zile la Viena [i este cumva firesc s\
se bucure de elogii speciale `n lu -
mea german\. Poate cel mai sub-
stan]ial i l-a adus, dup\ apari]ia pri -
 mului disc al integralei muzicii de
pian a lui George Enescu, violonis-
tul [i muzicologul Otfrid Nies, di-
rector al Arhivei Charles Koechlin
din Köln, care scria: «(...) ~n inter-
pretarea Raluc\i {tirb\], muzica se
na[te firesc, ca [i cum ar fi re-cre-
at\ `n timpul actului artistic». Un
critic vienez remarca: «Pianista

reveleaz\ o virtuozitate care d\ fio ri».
Iar `ntr-un elogiu venit din lu mea
cunosc\torilor români, compozi-
torul clujean Valentin Timaru opi na:
«Raluca {tirb\] este, dup\ p\rerea
mea, interpretul ideal. E magicia -
nul sub degetele c\ruia claviatura
pianului vocalizeaz\ efec tiv sune -
te le [...], este o sensibi litate pentru
care trebuie `n conti nuare mode-
lat\ muzica».“ (Victor Eskenasy `n
„Suplimentul de cultur\“).

Cristian Oro[anu a sus]inut con -
certe cu BBC Scotish Orchestra,
Ensemble orchestral de Paris, Or-
chestra Lamoureux, Orchestra Na -
]ional\ din Porto, Orchestra Sim-
fonic\ Radio Danez\ (`n cadrul
Concursului Interna]ional Malko
2005, unde a c`[tigat Premiul II). Cu
un repertoriu larg, ce cuprinde lu-
cr\ri din toate epocile muzicale,
Cristian Oro[anu este prezent `n
stagiunile Orchestrei Na]ionale
Radio, fiecare apari]ie a sa bucu -
r`n du-se de aprecieri unanime. ~n
domeniul operei a activat ca dirijor
angajat al Operelor Na]ionale din
Cluj [i Bucure[ti, `n repertoriul
s\u fiind incluse peste 30 de titluri
de crea]ii ale genului. ~n prezent
este dirijor al Filarmonicii „George
Dima“ din Bra[ov.

Clipul FILIT, regizat 
de Radu Jude

Clipul FILIT poate fi urm\rit at`t
pe pagina principal\ a site-ului
(www.filit-iasi.ro), c`t [i pe YouTube.
Scenariul [i regia s`nt semnate de
cunoscutul regizor Radu Jude.

Clipul este compus din 9 sec -
ven]e inspirate din c\r]i celebre,
urmate de mesajul: „E[ti `nconju-
rat de literatur\. Dar de c`te ori ai
ocazia s\ ̀ nt`lne[ti mari scriitori?“.

Radu Jude a regizat mai multe
scurtmetraje, printre care Corp la
corp (2003), Marea Neagr\ (2004),
Lampa cu c\ciul\ (2006) – cel mai
premiat scurtmetraj românesc al
tuturor timpurilor –, Diminea]a
(2007) [i Alexandra (2007) – selec -
]ionat ̀ n peste 30 de festivaluri. Radu
Jude a regizat, de asemenea, aproxi-
mativ 100 de spoturi publici tare.

Cea mai fericit\ fat\ din lume
reprezint\ debutul s\u `n lungme-
traj. Acesta a ob]inut Premiul CI-
CAE la Festivalul de la Berlin, Pre-
miul FIRESCI la Festivalul de la
Sofia, Premiul pentru Cel mai bun

scenariu la B-EST Intl.
Film Festival [i Premiul
FIPRESCI la IndieLisboa. Filmul a
fost se lec ]ionat `n ACID Program -
me la Festivalul de la Cannes 2009.

Produc\torul clipului este Clau -
diu Mitcu, de asemenea regizor de
film [i documentar. Din filmogra fia
acestuia fac parte filmele Nisi puri
(2007), Australia (2009), Circul vesel
(2011), Noi doi (2012), Maria (2013),
selec]ionate [i premiate `n peste 20
de festivaluri interna ]ionale.

Curse gratuite din 
nord-estul Moldovei,
Bucure[ti [i Chi[in\u

Publicul din regiunea de nord-
est a Moldovei, din Bucure[ti [i din
Chi[in\u are posibilitatea s\ rezer -
ve locuri pentru cursele gratuite
tur-retur puse la dispozi]ie de orga-
nizatorii FILIT. 

Iubitorii literaturii s`nt invita]i
s\ acceseze platforma online
http://travis.ro/filit-iasi/, unde pot
alege cursa dorit\ din Bac\u, Boto -
[ani, Piatra Neam], Vaslui, Suceava,
Chi[in\u [i Bucure[ti. Formularul
este unul simplu de completat, in-
cluz`nd numele [i prenumele, un
num\r de telefon [i un e-mail. ~n ur-
ma acestui pas vor fi generate au-
tomat un e-mail de confirmare a
rezer v\rii [i un cont de unde vor
putea fi gestionate ulterior rezer -
v\rile. C\l\torii s`nt ruga]i s\ fie
prezen]i la `mbarcare cu cel pu]in
un sfert de or\ ̀ nainte de ora de ple-
care afi[at\ [i s\ aib\ asupra lor o
copie imprimat\ a confirm\rii de
rezervare. De asemenea, pentru a
beneficia de tran sportul gratuit
oferit de c\tre FILIT, doritorii s`nt
ruga]i s\ prezinte la `mbarcare un
volum al unuia dintre autorii care
s`nt invita]i la a ceas t\ pri m\ edi]ie a

festiva -
lului.

Toate curse-
le vor pleca la ora

09.00, cu excep]ia celei din Bu-
cure[ti, care va pleca la ora 07.00.
Returul spre destina]iile amintite
va avea loc `n fiecare zi la ora 01.00
(pentru Bucure[ti, ora 00.00). 

Sta]iile de `mbarcare vor fi ur -
m\toarele: Bac\u: Hotel Moldova;
Boto[ani: pe Calea Na]ional\, `n
apropiere de Biblioteca Jude]ean\
„Mihai Eminescu“ [i Magazinul
„Boto[ani“; Piatra Neam]: Gara
CFR; Vaslui: bulevardul {tefan cel
Mare, `n apropiere de Hotelul Raco-
va; Suceava: Autogara Suceava, `n
apropiere de Biserica Armeneasc\;
Chi[in\u: Hotel Chi[in\u; Bucu -
re[ti: Pia]a Constitu]iei. La aceast\
curs\ pot face rezerv\ri [i pasageri
din Buz\u sau Foc[ani, cu men-
  ]i unea c\ sta]iile de `mbarcare le
vor fi comunicate punctual [i nu
pre v\d intrarea autocarelor ̀ n loca -
lit\]i. Pentru retur, sta]ia de `mbar-
care din Ia[i se g\se[te `n apropiere
de Casa Dosoftei. Sta]iile de desti-
na]ie s`nt acelea[i precizate ̀ n ca zul
plec\rilor.

Cursele de transfer cu plecare din
Ia[i puse la dispozi]ie de c\tre orga-
nizatorii festivalului s`nt dispo nibile
doar pentru persoanele care au sosit
la Ia[i utiliz`nd aceast\ facilitate. 
Rezerv\rile pentru retur s`nt vala-
bile doar `n condi]iile pre zen t\rii la
cursa de sosire la Ia[i. Tra vis Tou -
rism este furnizorul oficial de servicii
de c\l\torie [i evenimente al FILIT.

Programul detaliat al FILIT poa te
fi consultat pe site-ul www.filit-iasi.ro
[i `n catalogul evenimentului. 

Pute]i afla mai multe informa]ii
legate de FILIT [i prin intermediul
paginii oficiale de Facebook a festi-
valului: http://www. facebook.com/ -
filit.iasi.

FESTIVALUL INTERNA}IONAL DE LITERATUR| {I TRADUCERE IA{I (FILIT)

Cinci zile [i zeci de evenimente

Silviu D. Constantinescu

Zeci de evenimente vor avea loc `n cadrul primei edi]ii a  FILIT (23-27 octombrie), realizate
`n parteneriat cu majoritatea institu]iilor educa]ionale [i culturale din jude]ul Ia[i.
Expozi]ii de carte, fotografie [i pictur\, concerte, dezbateri, concursuri s`nt doar c`teva
tipuri de evenimente care vor `nso]i programul oficial al festivalului.



– Fragment – 

C`nd s-a trezit Matilda, am
sim]it trupul mic arcuindu-se dea -
supra mea, apoi am auzit-o cobo r`nd
de pe saltea. P\[ea m\runt prin ca-
mer\, se ̀ ntindea, ̀ ncepusem s\ simt

frigul pe care peretele dinspre
strad\ `l expira. Matilda se-nv\]ase
s\ doarm\ ca un tampon `ntre mi-
ne [i peretele `nghe]at, se tol\nea
pe-o parte [i, lu`nd form\ de secer\,
`mi masca jum\tatea de cap ie[it\
de sub plapum\. Dormeam cu o
aur\ de sf`nt negativ, c\ci era o
maidanez\ neagr\, puiu] `nc\. Nu
prea ne-n]elegeam, nici cu m\-sa
nu m\-n]elegeam, dormea ca o vit\
pe dulap, sus, unde era mai cald, [i
nu ne folosea la nimic. Le g\sisem
acolo c`nd m-am mutat, mai era
una pe care am alungat-o [i doi pui
care-au murit de frig sau au fost
m`nca]i de dih\nii. Era o iarn\

grea, se scria c\ nu mai ninsese at`t
din ’57. 

M-am ridicat [i am aprins focul
`n sob\; foloseam o lum`nare. Mi-am
luat un pulover peste helanca ̀ n ca-
re dormisem, mi-am trosnit degete-
le [i-am suflat ̀ n pumni s\ m\-n c\l -
zesc. Pe un col] de saltea, peste pla-
pum\, `ncercam s\ dezleg [ireturi-
le `nnodate. M\ sim]eam stupid [i
s\rit ̀ ntr-un mod ne[tiut p`n\ atunci.
V`ntul `ncepuse s\ sufle, [i eu, cum
st\team la marginea intersec]iei,
eram primul care-l auzea `n aco-
peri[ul de tabl\. {tiam c\ afar\ e
r\u, c\-s dou\zeci de grade sub zero,

dar soba avea s\ se-ncing\ c\ci ga-
zul [uiera printre din]ii de metal ai
arz\torului de 800 la putere ma-
xim\. 

~nc\l]at, prin ciorapii de l`n\, ̀ n -
cercam s\-mi scarpin o eczem\ ca -
re-mi ap\ruse sub glezn\. Era pri-
mul g`nd lucid din ziua aceea, prima
pl\cere, dar `ncepuse repede s\ m\
m\n`nce pielea peste tot [i m-am
g`ndit c-ar trebui s\ m\ sp\l. Am ri-
dicat de toart\ bidonul cu ap\ de 11
litri [i, dup\ ce-am luat o gur\, l-am
dus l`ng\ sob\. Mi-a venit s\ m\
pi[. Am pus pe mine halatul flau -
[at, tip prosop, cu care o scosesem
ultima oar\ pe maic\-mea din spi-
tal, pe care l-am sustras apoi fiind
unicul fiu, [i-am cobor`t ]i n`ndu-m\
atent de balustrad\. ~n cercam s\
v\d pe unde calc, s\ nu alunec [i s\-mi
rup ceva, pentru c\ sc\rile erau
bombate de o ghea]\ groas\, negri-
cioas\ de c`nd se sp\rseser\ ]evile
de ap\ [i m\ inundasem. Fusese ne -
pl\cut [i-a r\mas o vreme a[a, p`n\
m-am obi[nuit cu mirosul podele-
lor ce nu se mai uscau niciodat\.

U[a ce d\dea spre curte, dintr-o
tabl\ mai groas\, avea geamuri cu
grilaj `n partea de sus, dar nu ]inea
ma re lucru, c\ viscolul b\ga z\pad\

pe unde-ar fi trebuit s\ se-mbine
frumos, elegant `n tocul la 90 de
grade. La fel [i sus, `n camer\, la
geamurile care nu erau deloc duble.
A[a era construit\ casa asta, care
fusese pe vremuri bordeiul slugilor
marelui general Magheru, cu re[e -
din]a vizavi, `n vremurile noastre
cu geamuri sparte, dar p\zit\ asi-
duu de c\tre b\rba]ii la [aizeci de
ani, b\rba]i r\bd\tori, fo[ti l\c\ -
tu[i mecanici a[tept`nd `n unifor-
ma de calitate inferioar\ ̀ nc\ un an
sau doi, pentru a putea ie[i ̀ n tihn\
la pensie. 

Z\vorul prindea o pojghi]\ ̀ n nop -
]ile mai geroase, a[a c\ a trebu it s\
urc dup\ lampa cu gaz [i s\ o topesc
`mprejur, apoi s\ trag de o m`nec\
mai groas\ [i s\ ̀ mping rapid astfel
`nc`t s\ nu-mi frig podul palmei
sau degetele; a[ fi putut a[tepta
p`n\ se r\ce[te pu]in, dar f\ceam
pe mine. Pentru c\ ninsese mult,
iar u[a se deschidea `n afar\, am
reu[it s-o ̀ mping doar de-o pal m\, c`t
s\ n-o `mpro[c cu urin\, dup\ care
am urcat d`rd`ind [i mi-am lipit
m`inile de sob\. Nu ]in minte s\
m\ fi g`n dit la ceva anume, vedeam
doar cum v`ntul `mpr\[tia stropii
care-ncotro.

www.suplimentuldecultura.ro

12  »  avanpremier\

AUTORUL

Bogdan Co[a (n. 24 ianuarie 1989, Codlea) a absolvit studiile mastera-
le ̀ n teoria literaturii la Facultatea de Litere a Universit\]ii din Bucu-
re[ti.

~n 2011 a ob]inut Premiul pentru debut al Editurii Cartea Româ-
neasc\, `n urma c\ruia a publicat romanul Poker. ~n 2013 a publicat
la aceea[i editur\ volumul de poezii O form\ de ad\post primar\.

Este inclus, al\turi de 19 romancieri din Europa, `n antologia Eu-
ropean First Novel Festival (Visit Printing House Budapest, 2012).

~ntre 1 octombrie 2012 [i 31 septembrie 2013 a beneficiat de bursa de
crea]ie a revistei „Observator Cultural“, perioad\ `n care a scris ro-
manul Poker. Black Glass.

SEMNALE

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Poker. Black Glass de
Bogdan Co[a, care va
ap\rea `n cur`nd `n
colec]ia „Proz\“ a Editurii
Cartea Româneasc\.

Bogdan Co[a — Poker. Black Glass 
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Vladimir Nabokov, Darul, traducere din lim-
ba englez\ [i note de Veronica D. Nicules-
cu, edi]ie cartonat\, colec]ia „Biblioteca
Polirom. Seria de autor «Vladimir Nabo -
kov»“, Editura Polirom, 416 pagini, 44,95 lei

O carte extrem de controversat\ `nc\ de
la apari]ie [i ultima scris\ de Nabokov
`n limba matern\, Darul (1938) este o
od\ adus\ literaturii ruse, evo c`nd ope -
rele lui Pu[kin, Gogol, Blok, Nekrasov
[i ale multor altora, de-a lungul unei
nara]iuni `n al c\rei miez se ascunde [i
o poveste de dragoste: povestea contelui
Feodor Godunov-Cerd`n]ev, un t`n\r po-
et emigrant, care locuie[te la Berlin [i
vi seaz\ s\ scrie c`ndva o carte extraor-
dinar\ intitulat\ Darul. Acesta `ncepe
prin a publica un volum de poezii [i
str`nge material pentru o fermec\toare
carte ce ar fi urmat s\ descrie c\l\toriile
tat\lui s\u – un lepidopterist pasionat
care dispare misterios `n perioada re -
volu]iei ruse – `n Asia Central\.

Dialoguri `ntrerupte, Coresponden]\ Mircea Eliade-Ioan Petru Culianu, prefa]\ de
Matei C\linescu, edi]ia a II-a rev\zut\ [i ad\ugit\, edi]ie `ngrijit\ [i note de Tereza
Culianu-Petrescu [i Dan Petrescu, carte publicat\ [i `n edi]ie digital\, colec]ia „Bibli ote-
ca Ioan Petru Culianu“, Editura Polirom, 304 pagini, 27,95 lei

„Coresponden]a dintre Mircea Eliade [i Ioan Pe tru Culianu este, din
mai multe puncte de vedere, extraordinar\. Mai `nt`i, ea constituie,
cred, cel mai bogat schimb de scrisori ̀ ntre Eliade [i un cores pondent
individual al s\u, dup\ acela cu Raffaele Pettazzoni, din c`te au ie[it
la iveal\ p`n\ ̀ n momentul de fa]\. ~n al doilea r`nd, aceast\ corespon-
den]\ spune povestea fascinant\ a unei rela]ii ma estru-discipol, sin-
gura de acest fel dintre Mircea Eliade [i un român mult mai t`n\r, pe
care Eliade ajunsese s\-l considere «singurul prieten c\ruia am at`tea
de spus, [i de `ntrebat» [i s\ discute cu el de la egal la egal probleme
de istoria religiilor [i de literatur\. ~n al treilea r`nd, g\sim `n scriso-
rile lui Eliade (care r\spundea unor `ntreb\ri repetate ale discipolu-
lui s\u) anumite clarific\ri ale opiniilor sale retrospective cu privire
la Mi[carea Legionar\... ~n sf`r[it, coresponden]a Eliade-Culianu ilus-
treaz\ evolu]ia intelectual\ a acestuia din urm\, discipol str\lucit,
care trebuia s\-[i afirme originalitatea fa]\ de maestru, s\ `ncerce s\
se elibereze de el, poate chiar s\-l dep\[easc\... Acest epistolar, impor-
tant pentru cercet\torii operei lui Mircea Eliade, are [i meritul de a
da o dimensiune uman\, uneori uman-prea-uman\, marelui, miticu-
lui erudit Ioan Petru Culianu.“ (Matei C\linescu)
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C`nd m-am dus `n buc\t\rie s\
caut o crati]\, Matilda s-a frecat de
picioarele mele [i a luat-o pe sc\ri,
avea ea jos o sp\rtur\ prin care `i
`nc\pea capul. Erau rare momente-
le c`nd `ndr\znea asta, `i era fric\
de restul casei, `n aripa dreapt\
nici nu c\lcase vreodat\ sau, cel
pu]in, nimeni nu chestiona treaba
asta de c`nd venise `nghe]ul [i cele-
lalte dou\ camere deveniser\ im-
practicabile. Era frig peste tot, iar
ea ie[ea fix ca mine, dup\ acela[i
orar, c`nd nu mai putea. M\-sa
obi[ nuia s\ dispar\ la intervale re-
gulate [i ne trezeam cu ea mieu -
n`nd imediat ce ne g`ndeam c-am
uitat-o; a[a am g\sit-o `ntins\ l`ng\
un trotuar c`teva zile mai t`rziu [i
mi s-a f\cut un pic mil\, un pic sc`r -
b\ c\ putregaiul \la st\tuse `n ace -
ea[i cas\ cu mine. 

Montasem un sc\unel pliant din
lemn, ̀ nalt de vreo dou\zeci de cen-
timetri, pe care pusesem lighena[ul.
~n casa aia toate lucrurile erau
mici, `nguste [i niciunul la `ndem` -
n\, era tot ce permitea spa]iul, mai
ales `n momentul `n care am fost
nevoit s\ m\ str`ng `ntr-o singur\
camer\, cea mai mic\. M-am sp\lat
repede p`n\ la br`u [i pe cap, apoi
m-am uscat. Acolo, dac\ st\teai `n
picioare l`ng\ sob\, nu era chiar
a[a r\u. Mi-am scos pantalonii [i
chilo]ii [i, ̀ n apa cleioas\ de la [am-
pon, mi-am sp\lat curul, care nu
`nc\pea `n lighean, apoi picioarele,
care de-asemenea, dep\[eau diame-
trul de dedesubt al c\di]ei de plas-
tic. M-am uscat rapid cu un prosop
curat, apoi am [ters sc\unelul [i
zoaiele de pe jos, mi-am pus haine

curate, un fes [i-am ie[it s\ v\rs
apa. Am ̀ mpins u[a mai voinic par -
c\, am cl\tit ligheanul cu doi pumni
de z\pad\ aleas\ cu grij\ de pe l`n -
g\ temelie, apoi am urcat `n buc\ -
t\rie [i am dat drumul la radio.
~ncepea s\ se-nc\lzeasc\ [i-acolo,
l\sasem aragazul pornit [i de la
br`u ̀ n sus curen]i calzi ̀ [i f\ceau loc
`n jurul meu, excit`ndu-m\ u[or.

Am pus un ibric s\ se-nfierb`nte
[i m-am sp\lat pe din]i l`ng\ morma-
nul de vase ̀ nghe]ate. Nu curgea ap\
de vreo s\pt\m`n\, cr\paser\ toate
]evile, de la sifonul chiuvetei, la ca-
nalizare [i de sub robinet, p`n\ jos,
afar\, la contor. Iar care nu cr\ -
paser\, erau bocn\ oricum, pentru
c\ la buc\t\rie nu era geam, ci placaj
fixat cu ni[te cuie, [i noaptea, orice-
a[ fi f\cut, temperatura sc\pa sub ze-
ro grade. De la oala cu m`ncare, la
past\ de din]i [i [ampon, tot ce conta
]ineam `n frigider s\ nu-nghe]e.

Nu puteam folosi baia, a[a c\
mutasem oglinda `n buc\t\rie, un-
de mai aveam treab\. Astfel, ̀ n timp
ce-mi cl\team gura, obi[nuiam s\
m\ privesc jenat de situa]ie. Apoi
m\ uitam `n plan secund [i aminti-
rile `ncepeau s\-[i fac\ treaba. ~n
spatele meu, pe perete, st\teau or-
donate cutiile de paste. Ceva mi-a
sunat diferit ̀ n diminea]a aceea [i-am
f\cut un efort: eram ca-ntr-un tablou
pe care-l v\zusem la o galerie de ar -
t\. Intrasem f\r\ motiv cu o zi `n
urm\, ab\t`ndu-m\ dintr-o a[a-zis\
plimbare de sear\, pe care o prac -
ticam din c`nd `n c`nd, pentru c\
`mi pl\cuse afi[ul din fa]a por]ii
larg deschise [i, `n plus, prin feres-
trele luminate se vedea limpede
cum `n cele dou\ `nc\peri de la 

demisol nu era nici un vizitator. ~n
fa]a unei singure picturi m-am oprit
cu adev\rat, iar asta abia la ie[ire –
eu, relativ nemi[cat `n fa]a artei fi-
gurative: un b\rbat sub]ire, tras la
fa]\, aranj`ndu-[i nodul cravatei `n
oglind\, cu ochii de cl\buci – \sta
eram eu – , iar cutiile de paste de pe
poli]a metalic\ erau zidurile d\r` -
mate ale unei hale – asta forma ade -
v\ratul subiect al picturii. Ceva des-
tul de prostesc sau poate foarte va-
loros, ca toate lucr\rile expuse, 

mi-am spus; ̀ n fond, ce [tiam eu? C\
era f\cut\ `n România. Sau poate
c\ ̀ n Basarabia sau ̀ n secuime, ̀ mi
zisesem, dar indiferent de asta ceva
se-nt`mplase atunci pentru c\ ima -
ginea tabloului a r\mas undeva `n
memorie. Poate-mi pl\cuse, de[i nu
[tiam mare lucru despre pictur\ [i,
puteam s\ jur cu m`na pe inim\, nu
prea m\ interesa; [tiam c\ majori-
tatea arti[tilor s`nt un fel de s\raci
de[tep]i [i tocmai de asta pot de-
veni incomozi [i unsuro[i, iar eu

nu trebuie s\ am de-a face nicio-
dat\ cu ei. ~nc\ de c`nd am lucrat ca
reporter-colaborator pentru revis-
ta facult\]ii am avut nepl\cerea s\
`nt`lnesc doi muzicieni, c`]iva scrii-
tori m\run]i [i ̀ mi fusese suficient,
puteam spune franc c\, evident, cu
mici rezerve, cunosc genul.

C`nd am realizat c\ m\ uit `n
ochii mei am l\sat capul `n jos, un-
de str\lucea alb\, n\cl\ind inoxul
chiuvetei, pasta de din]i pe care-o
scuipasem. ~n ea, sub]iri, c`teva d` -
re precise de s`nge.

CARTEA

Black Glass continu\ povestea lui
Tudor Klein, unul dintre cele mai
populare personaje din literatura
român\ contemporan\, la trei ani
dup\ aventurile acestuia al\turi
de „fr\]ia“ din Poker (2011), roma-
nul care l-a f\cut cunoscut publi-
cului larg pe Bogdan Co[a, c`[ti -
g\ torul Premiului pentru Debut
al Editurii Cartea Româneasc\ `n
anul 2010.

„Se spune c\ jum\tate dintre
cei care sufer\ de atacuri de pa-
nic\ sau de pe urma oric\rei alte
forme de anxietate ajung s\ dez-
volte, `n mai pu]in de cinci ani, o
depresie sever\. Cei mai mul]i se
feresc s\ vorbeasc\ cu un medic
`nc\ de la primele semne ale bolii,
c\ut`nd, p`n\ s\ ajung\ la litera-
tura de specialitate, descrieri ale
unor cazuri similare. A[a am pro-
cedat [i eu, asistat de librari, de
anticari [i de psihiatrii internetu-
lui, iar Black Glass este modul

meu de a le mul]umi at`t celor ca-
re au f\cut publice istoriile lor, c`t
[i celor care au f\cut art\ din asta,
pentru c\ nu m-au l\sat singur.“ –
Bogdan Co[a

„Un stil succint, straight, care
vine stilistic `n descenden]a unor
Norman Mailer – Bret Easton Ellis,
face ca romanul s\u, destul de scurt
ce-i drept, s\ poat\ fi citit dintr-o
suflare. Nimic din fi]ele debutan -
]ilor de arti[ti ne`n]ele[i, doritori
s\-[i pun\ mereu `n scen\ op]iu-
nile literare, nu transpare ̀ n scrii-
tura lui Bogdan Co[a.“ – Alex Gol-
di[

„Citind Black Glass, am avut
constant senza]ia desf\[ur\rii unui
destin implacabil, descris la rece,
ca `n Str\inul lui Camus. Tudor
Klein, zis Zaru’, e un t`n\r depre-
siv [i `nsingurat, peste via]a c\ru-
ia plute[te, ca un cer negru, o vin\
de care [tie c\ nu va sc\pa nicio-
dat\ pe deplin. «Sufletul meu era
un atom tot mai mic, cu o mas\
din ce `n ce mai mare» e una din-

tre confesiunile brutale [i stranii
ale lui Tudor Klein, definitorie
pen tru recluziunea personajului.
Bogdan Co[a are ceea ce au foarte
pu]ini autori români contempo-
rani: stil; at`t la Poker, c`t [i `n
scris.“ – Marin M\laicu-Hondrari
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Fiecare utilizeaz\ Facebook-ul (`n
caz c\ a auzit de acest instrument
al diavolului) dup\ cum i se arat\
profilul aspira]ional [i agenda pro-
fesional\. Unii pun poze cu pisici,
al]ii s-au specializat pe catastrofe.
La Cluj e un june asistent care d\
fragmente din lucr\rile studen]ilor
lui [i r`de, dimpreun\ cu amicii, pe
seama lor. La Bac\u e un sefist ca-
re are vreo [apte conturi personale
[i cinci publice: c`nd face o postare,
to]i cei [apte plus cinci avatari se
adun\ pentru a-l `nfr`nge, `n fine,
pe Leo.

La a[a Matrix, nu se putea pen-
tru ca un critic literar afanisit de
mersul dup\ reviste la singurul
chio[c din Bucure[ti unde se g\sesc
revistele culturale s\ nu vin\ cu o
solu]ie. Dac\ solu]ia-cadru e Face-
book-ul, solu]ia din solu]ie a criti-
cului este pagina „Literatura de
azi“, creat\ pe 1 iulie 2013. Dup\ o
sut\ de zile, avem nu doar intervalul,

ci [i perspectiva unui bilan] de
etap\.

Spun „avem“ pentru c\ s`ntem o
droaie de contributori la aceast\
pagin\: unii „promotori“, al]ii „ana -
li[ti de statistici“, unul „admi -
nistrator“, al]ii „trendsetter-i“ –
cum a dat Dumnezeu. Ce vrem [i ce
nu vrem, ce putem [i ce nu putem,
ce reu[im [i ce nu reu[im e mai
pu]in relevant. Pe cine intereseaz\
dorin]ele, putin]ele [i nevoin]ele
unui grup de iubitori ai literaturii?

Ceea ce intereseaz\, c`nd vor-
bim despre Facebook [i despre on-
line, s`nt cifrele. Ele spun ochiului
avizat despre ce este [i despre ce
poate fi vorba. Prin urmare, textul
de fa]\ va [iroi de cifre [i de ra-
port\ri la ceilal]i „juc\tori“ de pe
pia]a, `n plin\ expansiune, a cultu-
rii Facebook.

Dup\ o sut\ de zile, pagina „Lite-
ratura de azi“ are 5.180 de fani. „Fanii“
s`nt cei care apreciaz\ o pagin\.

S\pt\m`nalele noastre se dispun, la
acest capitol, pe un arc de cerc foar-
te larg: „Ca]avencii“ are 63.483, „Di-
lema Veche“ – 53.856, „Observator
Cultural“ – 5.787, „22“ – 5.425, „Su-
plimentul de cultur\“ – 3.803, „Cultu-
ra“ – 1.768. Dac\ aici diferen]ele s`nt
mari, la site-urile [i publica]iile elec-
tronice zona „de mijloc“ e mai con-
sistent\, ceea ce duce pagina noastr\
la o anume distan]\ `n spatele unor
competitori ca „Hyperliteratura“, cu
27.273, „~n lumea c\r]ilor“ (f\r\ site),
cu 25.847, „Bookblog“, cu 22.770,
„BookMag“, cu 14.823, „LiterNet“, cu
14.328, dar destul de aproape de „Crit-
icAtac“, cu 6.107. 

Compara]ia cu editurile româ -
ne[ti pare, [i ea, destul de flatant\
pentru noi. Avem, aici, ALL cu
9.949 de fani, Curtea Veche cu 9.030,
Polirom cu 4.217, Humanitas cu
3.159. Dup\ cum se poate vedea, n-om
fi noi regii virtuali ai României,
dar am dep\[it, `n o sut\ de zile,
paginile unor mari edituri auto-
htone [i ale unor publica]ii impor-
tante. Le citim c\r]ile, le par-
curgem numerele; [i bucuria noas-
tr\ e c\ putem aduce un num\r de
cititori noi tocmai pentru c\r]ile [i
revistele culturale f\r\ de care n-ar
fi existat literatura de azi.

Relevant pentru gradul de impli-
care a cititorilor no[tri este rapor-
tul dintre num\rul de „fani“ [i cel
al utilizatorilor unici ce „interac -
]ioneaz\“ cu pagina „Literatura de
azi“. La ora la care scriu acest text,
raportul este de 5.180/ 3.817. Prin
compara]ie, „Dilema Veche“ are
53.856/ 1.295, „Hyperliteratura“,
27.273/ 12.607, iar „LiterNet“,
14.328/ 1.033. Cititorii paginii noas-
tre par s\ fie foarte implica]i [i pu[i
pe comentat.

Cine [i de unde s`nt ei? Grosul
vine din Bucure[ti: 1.330 fani/ 1.649
utilizatori care „interac]ioneaz\“.
~n top 5 al ora[elor mai apar Ia[i cu
293/ 348, Arad cu 248/ 327, Timi[oa-
ra cu 165/ 265 [i Cluj cu 148/ 200. E
interesant c\, `n toate cele cinci ca-
zuri, cifra fanilor e mai mic\ dec`t a
celor care interac]ioneaz\. Pare s\
fie mai u[or, pentru cititorii no[tri,
s\ comenteze pe pagina noastr\
dec`t s\-i dea acesteia like...

Nu mai pu]in interesant\ este
r\sturnarea raportului utilizatori/
utilizatoare de Facebook. Dac\ pe
Facebook s`nt 54% b\rba]i [i 46%
femei, pe pagina „Literatura de
azi“ asist\m la o decisiv\ domi na -
]ie a cititoarelor asupra cititorilor:
74% femei [i 26% b\rba]i. Ceea ce

cu to]ii [tiam (c\ femeile citesc mai
mult [i constant), dar ne era jen\ s\
admitem, ca „`n]elep]i“ macho ai
Cet\]ii – ne arat\ statisticile [i gra-
ficele. Tot ele ne spun c\ cititoarele
noastre s`nt din toate genera]iile [i
promo]iile, „puterea“ av`nd-o, `n
prezent, un triumvirat: categoria
35-44 de ani cu 18%, categoria 25-34
de ani cu 18%, [i categoria 18-24 de
ani cu 17%.

~mbucur\tor este, pentru noi [i
cititoarele noastre (sorry, macho-
men, av`nd ele 74%, aleg femininul
aici), impactul tot mai semnificativ
al unei pagini care nu posteaz\ nici
poze cu pisici, nici fotografii cu be-
belu[i ar[i, nici fragmente din
lucr\rile studen]ilor, nici pe noi
`n[ine, `n 10 variante de Leo `n -
mul]ite cu 20, ca s\ rezist\m hoar-
dei de Smith de la Bac\u... „Litera-
tura de azi“ pare c\-i intereseaz\ pe
cititori, de vreme ce media de utili-
zatori care ne-au v\zut post\rile a
crescut de la 516 la 5.616 (septem-
brie fa]\ de august), ajung`nd `n oc-
tombrie, luna `n curs, la 8.553. 

Faptul c\ am ajuns la asemenea
cifre dup\ o sut\ de zile ne face s\
credem c\ aceast\ pagin\ de FB
era, cumva, necesar\.

O pagin\ FB: Literatura de azi

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache
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Paralizia guvernului american a afec -
tat cele 368 de parcuri [i muzee na]iona-
le, mai ales institu]iile din Washington
girate de Smithsonian Institute. Statuia
Libert\]ii [i muntele Rushmore nu mai
primesc vizitatori, la fel cimitirele mili-
tare, parcul natural Yosemite [i Marele
Canion. Arhivele na]ionale [i bibliote-
ca Congresului s`nt [i ele `n „stand by“.
„Ne temem ca «shutdown»-ul s\ nu du-
reze foarte mult“, spune Linda St. Tho-
mas, purt\tor de cuv`nt al Smithsonian
Institute. „Pe moment, ne este imposi-
bil s\ estim\m c`]i bani vom pierde.“
„Institu]iile finan]ate la nivel federal se
gr\besc acum s\ ̀ ntocmeasc\ planuri de
salvare ce pot fi comparate cu cele pu se
`n aplicare `n cazul unui uragan sau al
unei furtuni de z\pad\ cumplite“, scrie
„The New York Times“. 

Pentru Kevin Pires, jurnalist la site-ul
„Flavorwire“, acest „shutdown“ reprezin -
t\ [i o „catastrof\ simbolic\“: „Uit\m c\,
`n ceea ce prive[te cultura noastr\, ea
se bazeaz\ nu numai pe tradi]ii, ci [i pe
artefacte. Aceste muzee [i monumente
nu s`nt numai distrac]ii de weekend, ci
urmele istoriei noastre“.

„{tim c\ vor fi tot mai multe proiec-
te artistice care vor a[tepta mult\ vre-
me o semn\tur\ pe un cec sau un con-
tract“, a explicat Randy I. Cohen, vice-
pre[edinte al Funda]iei Americans for
the Art, pentru postul France Culture.
„~n acest moment, la Washington, turi[ -
tii b`ntuie pe str\zi f\r\ a [ti unde s\
mearg\. Am aruncat un ochi pe studiile
referitoare la precedentul «shutdown»,
cel din 1995. ~n epoc\, `nchiderea mu-
zeelor [i a monumentelor na]ionale ne-a
costat dou\ milioane de vizitatori. Par-
curile na]ionale au pierdut cel pu]in 7
milioane de vizitatori. Pentru comuni -
t\]i le care tr\iesc din turism `nseamn\
40 de milioane de dolari care dispar `n
fiecare zi. S`ntem foarte `ngrijora]i cu
privire la viitor [i sper\m c\ Congresul
va pune rapid cap\t acestei situa]ii.“

Ce fac vedetele 
de la Hollywood

~n acest timp, starurile de la Hollywood
evit\ s\ se `ngrijoreze [i, de[i exaspera-
te oarecum de acest blocaj federal, pri-
vesc situa]ia deta[at. Active pe re]elele
sociale, vedete precum regizorul Judd
Apatow, c`nt\rea]a Estelle [i actorul
Will Rodgers fac glume pe seama para-
liziei guvernului american. F\r\ s\ vrea,
Rihanna s-a pomenit ]inta comentarii-
lor legate de „shutdown“ dup\ ce a pos-
tat o fotografie cu ea `ntins\ pe o mo-
chet\, cu bancnote pres\rate ̀ n jurul ei.
Regizorul Judd Apatow nu a ratat s\ o
`ntrebe pe Twitter: „Asta faci dup\ ce
termini fiecare spectacol, uit`ndu-te la
[tiri despre «shutdown» pe CNN?“.

P`n\ [i Miley Cyrus, foarte contro-
versat\ `n prezent, a „intrat `n joc“, in-
terpret`nd la emisiunea „Saturday Night
Live“ o versiune a hit-ului ei We Can’t

Stop (Nu ne putem opri), redenumit We
Did Stop (Ne-am oprit).

Cum a fost `n 1995

Mai practici, editorii revistei „Wired“
au preferat s\ `[i aminteasc\ cele 28 de
zile de „shutdown“ din 1995. „Ast\zi“,
scrie „Wired“, „mul]i dintre noi `[i vor
abate g`ndurile de la blocajul guverna-
mental juc`nd Grand Theft Auto 5, as-
cult`nd Radio sau uit`ndu-se la episoade
din Breaking Bad pe Netflix. ~n 1995
`ns\, peisajul escapismului media ar\ta
destul de diferit.“

~n timpul precedentului „shutdown“,
pe micile ecrane domneau serialele
Spitalul de urgen]\ [i Prietenii t\i, afla-
te, pe atunci, abia la al doilea sezon. Al]i
campioni ai audien]elor erau Seinfeld,
Caroline in the City, Home Improve-
ment, Roseanne, Murphy Brown [i
NYPD Blue.

Perioada de blocaj guvernamental a
coincis cu un mic sezon excelent pentru
premierele cinematografice – atunci s-au
lansat From Dusk Til Dawn, Heat [i
Toy Story, iar Judi Dench ̀ [i ̀ ncepea ca -
riera de „M“ `n ultima produc]ie din se-
ria James Bond.

~n ce prive[te muzica, America „era
`ndr\gostit\ de siropurile dulci ale
c`ntecelor R&B ale lui Mariah Carey
(avea dou\ piese concomitent `n Top 5),
Seal era foarte popular cu Kiss from a
Rose, iar trupa Deep Blue Something se
bucura de glorie cu Breakfast at Tiffany’s.
Dar, spune „Wired“, cel mai bun c`ntec
din topuri era Gangsta’s Paradise al lui
Coolio.

„Nu uita]i“, scriu editorii de la „Wired“.
„M\car de data aceasta avem la dispo -
zi]ie internetul, Netflix, Spotify [i alte
op]iuni de entertainment `n streaming
care s\ ne distrag\ de la blocaj sau de la
o catastrof\ cosmic\. Asta fiindc\ [i
contul pe Twitter al serviciului NASA
„Asteroid Watch“ este blocat pe perioa-
da «shutdown»-ului.“

De mar]ea trecut\, statul federal
american este paralizat de „shutdown“, 
ca urmare a dezacordului asupra
bugetului dintre republicanii [i democra]ii
din Congres. Consecin]a: 800.000 de
func]ionari au intrat `n [omaj tehnic, iar
activitatea a numeroase sectoare a fost
oprit\, cel cultural fiind departe de a fi
cru]at, noteaz\ „Le Figaro“.

Cultura american\ `n „shutdown“



Scott Feinberg, unul din anali[tii
„The Hollywood Reporter“, scrie c\,
dintre toate filmele care s-ar putea
califica pentru un Oscar v\zute a -
nul acesta, ar putea ob]ine un pre-
miu, ̀ n clipa asta, fie 12 Years a Sla-
ve, fie Gravity. Spre deosebire de
concurentul s\u, Gravity ar avea

de partea sa [i „votul“ marelui pu-
blic, a[a cum s-a v\zut la `ncas\ri.
Ar avea filmul lui Cuaron [anse la
Oscar? Da [i nu, crede Scott Fein-
berg.

„A fi un «hit» comercial nu e o
garan]ie a unui Oscar“, scrie analis-
tul (vezi cazul The Hurt Locker vs.

Avatar). Nimeni nu se a[teapt\ ca fil-
mele de mic buget s\ fie succese co-
merciale, deci ele s`nt judecate
strict dup\ meritele lor artistice.
Pen tru blockbustere `ns\, pentru a
nu dezam\gi, e mult mai important
s\ ̀ [i scoat\ banii din s\lile de cine-
ma. {i chiar dac\ un astfel de film
prime[te [i nominaliz\ri la Oscar,
el c`[tig\ rareori acest premiu. Gra-
vity `ns\ este unul dintre filmele
care ar putea str`nge mai multe no-
minaliz\ri, ceea ce i-ar cre[te, teo-
retic, [ansele unui Oscar pentru cel
mai bun film.“

„La urma urmei“, scrie Scott
Fein berg, „`n actualul sistem de
vot, Oscarul va fi c`[tigat nu de fil-
mul cel mai vizionat, ci de pro -
duc]ia care are povestea cel mai bi-
ne spus\ [i cel mai bine «v`ndut\».
E `nc\ prea devreme pentru a pre-
zice c`[tig\torul de anul acesta,
`ns\ numai pe baza weekend-ului
trecut, putem spune cu un grad ma-
re de siguran]\ c\ Gravity va avea
[anse mari la un premiu Oscar.“
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Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

O edi]ie de lux pentru
cartea lui Mao
Mao Zedong (1893-1959)
ar fi ̀ mplinit 120 de ani
pe 26 decembrie, prilej
pentru reeditarea `n
edi ]ie de lux, `n valoa-
re de 242 de euro, a Mi-
cii c\r]i ro[ii, culegere
de cuge t\ri, manifest
comunist [i baz\ a cul-
tului personalit\]ii dic-
tatorului chi nez, scrie
„The Guardian“.

Volumul este pe lo-
cul al doilea `ntr-un
top al c\r]ilor cu cele
mai mare tiraje din istorie (dup\ Biblie), `ns\ ea nu
a mai fost reeditat\ de la sf`r[itul erei lui Mao. Noua
edi]ie vine `ntr-o perioad\ `n care liderii chinezi au
adoptat din nou terminologia [i conceptele fostului
lider, scrie „The Guardian“.

Nu este `ns\ o apari]ie care s\ `i `nc`nte pe to]i.
Deja pe re]elele de socializare chineze[ti mul]i cri-
tic\ noua apari]ie editorial\ care, `n opinia lor, este
mai mult un proiect politic sau de marketing dec`t o
veritabil\ celebrare. „Un lucru e sigur“, spune „The
Guardian“„. „Dac\, ̀ n era Revolu]iei Culturale, car-
tea lui Mao a atins un tiraj de 820 de milioane de
exemplare, noua edi]ie, de lux, nu va fi la `ndem`na
tuturor.“

Gravity — un candidat
sigur la Oscar?
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Paul McCartney `[i selecteaz\
forma]ia ideal\
~ntr-un interviu acordat revistei „NME“,
Sir Paul McCartney s-a pretat jocului
„care ar fi grupul ideal care s\ `l acom-
panieze pe scen\“. Fostul Beatle mizea -
z\ pe valori sigure [i l-ar vrea al\ turi pe
Bob Dylan. „Exist\ de mul]i ani zvonuri
legate de o posibil\ colaborare `n tre
noi. Mi-ar pl\cea ca aceste zvonuri s\ se
[i concretizeze“, a recunoscut McCartney.
De asemenea, din trupa lui ideal\ nu ar
lipsi Thom Yorke, liderul forma]iei Ra-
diohead, [i Damon Albaran (Blur, Go-
rillaz). Cu toate acestea, „Macca“ este de p\rere c\ va fi totu[i impo-
sibil s\ g\seasc\ un colaborator mai bun dec`t John Lennon.

~n prezent, Paul McCartney se preg\te[te de lansarea, pe 14 oc-
tombrie, a noului s\u album, intitulat New. 

Pariuri pe Nobelul la
literatur\: cum e ghicit
c`[tig\torul?
Landbrokes, firma britanic\ unde pute]i paria pe
c`[ti g\torul urm\torului Nobel pentru literatur\, a
reu[it s\ ghiceasc\ laureatul `n 2006, 2008, 2009 [i
2011. Un nivel de preziceri corecte foarte ridicat, cre-
de „Boston Globe“. 

„Es te o reu[it\ uria[\, dac\ iei ̀ n calcul c`t de dis-
cret\ este Academia suedez\ cu nominaliz\rile pri-
mite“, spune publica]ia ame -
rican\. „Suedezii re-
fuz\ s\ fac\ public\
p`n\ [i lista candi-
da]ilor de acum
50 de ani [i ]ine
secret\ data a -
nun]ului pre-
miului.“ 

Cum reu[esc
a  tunci „bookma-
ker“-ii s\ nimereas -
c\ c`[tig\torul? Ex-
plic\ „Boston Globe“: „De -
c`t s\ `ncerce s\ ghiceasc\ alegerea Academiei, ei
creeaz\ un cadru analitic ce se concentreaz\ pe cine
«ar putea» dec`t pe cine «ar trebui» s\ c`[tige“. Anul
a ces ta, fa vo ri ]ii ca se lor de pa ri uri au fost: Haruki
Mu  ra  ka mi, americanii Philip Roth, Joyce Carol Oa-
tes, sirianul Adonis, algeriana Assia Debar [i ke-
nyanul Ngu   gi wa Thiong’o. Premiul a fost decernat
`ns\ scriitoarei Alice Munro.

Thriller-ul spa]ial `n 3D al lui Alfonso Cuaron, Gravity: Misiune `n spa]iu, a avut `ncas\ri
record la box-office, `n primele trei zile de la lansarea `n cinematografe. La acest debut
financiar foarte frumos se adaug\ [i uria[a cantitate de cronici entuziaste ce au `nso]it
premiera filmului. Dar, se `ntreab\ „The Hollywood Reporter“, nu cumva tocmai succesul lui
financiar [ubreze[te [ansele de a c`[tiga un Oscar?
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Cartea a fost scris\ totu[i `nainte
ca americanii s\ aselenizeze. Dar,
influen]at\ de film [i de carte, `n
noaptea urm\toare deveneam u[oa -
r\ ̀ n vis [i pot spune c\ o ̀ n]eleg pe
Sandra Bullock atunci c`nd, ajun -
s\ la loc ferit dup\ primele 20 [i ce-
va de minute ale filmului (era c`t
pe ce s\ se piard\ `n cosmos, pe
urm\ au ap\rut de[eurile), `[i d\
jos costumul ca [i cum ar lep\da o
carcas\ [i se relaxeaz\ plutind
vreo 20 de secunde ̀ n pozi]ie fetal\.
Gravity e o poveste pe care Alfon-
so Cuarón o spune timp de 90 de
minute cu doar dou\ personaje, dar
dac\ acestea n-ar fi fost interpreta-
te de dou\ supervedete ca Sandra
Bullock [i George Clooney, poves-
tea nu s-ar fi spus – pentru c\ cine
ar investi milioane `ntr-un film `n
3D, cu doar dou\ personaje? Fil-
mul `ncepe ca un poem SF, nu ca
un SF de ac]iune (are [i un titlu `n
consecin]\): f\r\ introducerea obi[ -
nuit\, doar un scurt insert, ̀ i g\ sim
pe eroi deja ie[i]i din nav\ pen tru
repara]ii. Ryan Stone (Sandra Bul-
lock) me[tere[te ceva, legat\ cu ca-
blul ombilical (e om de [tiin]\ aflat
la primul zbor), Matt Kowalski
(George Clooney) se f`]`ie `ntr-un
scaun autopropulsor [i le spune
ban curi colegilor din Houston (e
astronaut la ultima misiune `nain-
te de pensie), `n vreme ce alt coleg
se joac\ cu cablul, iar o coleg\ din
nav\ e pe recep]ie. ~n]elegem din

spiritul ludic al b\rba]ilor, ca [i din
oboseala tot mai accentuat\ a lui
Ryan Stone c\ ceva r\u urmeaz\
s\ se `nt`mple, dar exist\ mult\
lini[te `n aceste cadre, iar dac\ ai
norocul s\ vezi filmul la singura
sal\ IMAX din România, din Cine-
ma City Cotroceni, cam r\m`i cu
gura c\scat\. Filmul arat\ superb,
adic\ foarte real [i e ceva fascinant
`n combina]ia de verosimil [i poe-
tic. Dar pe urm\ (hélas, cum ar spu -
ne Cyrano de Bergerac), filmul in-
tr\ pe orbita unui film hollywoo-
dian [i devine o spectaculoas\ lup -
t\ pentru supravie]uire tot mai
pu]in credibil\ ̀ n termeni reali. Te
]ine, nu-i vorb\, dar din savant\
aruncat\ filosofic `n spa]iu, San-
dra Bullock devine p`n\ la final o
supereroin\. Cum filmul se bu-
cur\ de succes de public [i critic\
peste Ocean, au ap\rut [i oamenii
de [tiin]\ care s\-i g\seasc\ gre[e -
lile [i s\ le pun\ la gazeta de pere-
te. Printre altele, nu te po]i deplasa
de la telescopul Hubble la Sta]ia
Spa]ial\ Interna]ional\, iar p\rul
Sandrei Bullock ar trebui s\ plu-
teasc\ [i el dac\ tot e imponderabi-
litate. Cel mai bun lucru `n film e
imaginea lui Emmanuel Lubezki. 

Prinde Lupu, 
scoate-i ochii

Din p\cate, debutul lui Bogdan Mus -
ta]\, pe care mul]i a[teptam s\-l ve-
dem, e nereu[it. Ce s-o fi ̀ n t`m plat?

Povestea lui suprarealist\ are mai
mult\ leg\tur\ cu Al [aselea sim]
al lui M. Night Shyamalan de c`t cu
Mircea Eliade (ceea ce nu e r\u),
dar chiar dac\ p`n\ la urm\ lea g\ o
atmosfer\, nu r\m`ne cu ti ne c`nd
ie[i din sal\ [i nu te convinge. Si-
tua]ia nu e nou\: un adolescent
(Mihai Vasilescu), `nc\ `n doliu
dup\ tat\l (Costel Ca[caval) mort
`n urm\ cu doi ani, se simte incon-
fortabil cu ideea c\ mama (Car-
men Ungureanu) are un iubit [i
`n acela[i timp e atras de o fat\
(Ada Condeescu) din vecini. B\iatul

vede spirite, astfel `nc`t nu [tii
p`n\ la urm\ cine e viu sau mort ̀ n
anturajul lui. Sergiu Nicolaescu `l
joac\ pe un vecin semi-ramolit ca-
re uneori uit\ c\ i-a murit so]ia (Ca -
melia Zorlescu), dar `n alte secven -
]e aceasta reapare. Cea mai reu[it\
scen\ e cea c`nd se re g\sesc la ace -
ea[i mas\ Sergiu Nicolaescu, Mi-
hai Vasilescu, Ada Con deescu [i
Camelia Zorlescu. Nu [tii cine e
viu [i cine e duh – [i `n film, [i `n
realitate –, iar regizorul [tie s\ `i
fac\ pe actori s\ se mi[te unul pe
l`ng\ cel\lalt ca [i cum ar fi putut
la fel de bine s\ nu respire acela[i
aer. Dar, `n rest, exist\ lucruri ne-
explicate (de pild\, cine e persona-
jul lui Alexandru Potocean [i de ce
dispare din peisaj), povestea se
leag\ greu, protagonistul e st`n gaci
`n cadru, iar apari]iile Adei Conde-
escu mai mult `n chilo]i la fiecare
cinci minute te fac s\ `i dore[ti sin-
cer eroului s\ `[i `nceap\ odat\
via]a sexual\ ca s\ `[i rezolve dile-
mele. Cel mai bun lucru e imaginea
lui Barbu B\l\[oiu, cu care Bogdan
Musta]\ a colaborat [i la O zi bun\
de plaj\ (Ursul de Aur pentru scur-
tmetraj `n 2008). Nu e un cap\t de
]ar\, al doilea film o s\ fie mult mai
bun.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Am parcurs `n vitez\ Psihologia [i cosmosul de Iuri
Gagarin [i Vladimir Lebedev, g\sit\ la un anticariat la
o zi dup\ ce v\zusem Gravity. Dar, `n afara unor
generalit\]i, informa]ii despre cum reac]ioneaz\
corpul la gravita]ie zero sau a unor exemple cu pilo]i
de v`n\toare care au rezolvat (sau nu) cazuri speciale, 
n-am g\sit mare lucru. 
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Film

Iulia Blaga
Dac\ imagine nu e...

Rutin\
Una dintre ̀ ntreb\rile de care scrii-
torii n-or s\ scape niciodat\ atunci
c`nd vine vorba de interviuri sau
de `nt`lniri cu cititorii e legat\ de
rutina scrisului, de program, de
structura care d\ consisten]\ scri-
sului, transfer`ndu-se din ordinea
zilei (sau a nop]ii) asupra textului
din pagin\. Cu c`t mai mult\ disci-
plin\, cu at`t mai bine – asta ne
`nva]\ to]i Hemingway-i. Trezit cu
noaptea-n cap, scris c`teva ore bu-
ne, cafea, cartona[e, mas\ de pr`nz,
iar\[i scris [i a[a mai departe. Scu-
za perfect\ a scriitorilor care n-au
reu[it `nc\ s\ scrie romanul vie]ii
lor vine de-aici: „N-am timp pentru
disciplin\, alerg toat\ ziua de colo-
colo“. Scuza `ns\ nu func]ioneaz\
pentru c\, [tim cu to]ii, dac\ vrei
`ntr-adev\r s\ scrii, scrii. Alice
Munro declara `ntr-o prefa]\ la
unul dintre volumele sale de poves-
tiri c\ nu [i-a propus niciodat\ s\
ajung\ autor de proz\ scurt\. Dim-
potriv\, voia s\ scrie romane, doar
c\ pur [i simplu n-a avut timp:
„~mboln\virea unuia dintre copii,
vizita unor rude, o ton\ de lucruri
de f\cut prin cas\, toate astea pot
`nghi]i din cartea la care lucrezi la
fel de sigur cum o pan\ de curent
obi[nuia s\ distrug\ un document
din calculator“. Alice are trei copii,
a[a c\ a scris c`nd ei dormeau sau
c`nd cina se rumenea `n cuptor. I-a
luat aproape 20 de ani ca s\-[i adu-
ne povestirile [i s\ publice primul
ei volum de proz\ scurt\, Dance of
the Happy Shades. Avea treizeci [i
[apte de ani. Acum are 82 de ani [i
tocmai a luat Nobelul pentru litera-
tur\, dup\ ce anun]ase, `n iunie
anul acesta, c\ se las\ de scris. Joi,
10 octombrie 2013, c`nd s-a anun]at
Nobelul, Academia suedez\ a su-
nat-o de mai multe ori, dup\ care a
scris pe Twitter c\ Alice Munro nu
r\spunde la telefon. P\i da, proba-
bil avea ceva de f\cut prin gr\din\.
~n rest, cea mai `nfrico[\toare ru-
tin\ mi se pare a lui Balzac (scris de
la dou\ la [ase diminea]a, ̀ n picioa-
re, la pupitru, litri ̀ ntregi de cafea),
iar cea mai simpatic\ a lui Cheever
(trezit diminea]a, `mbr\cat costum
de zile bune, cobor`t cu liftul p`n\ la
subsol, intrat `n box\, dezbr\cat
p`n\ la boxeri, scris p`n\ la pr`nz,
`ntors apartament, program de vo-
ie restul zilei).
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Lupu, de Bogdan Musta]\. Cu: Mihai Vasilescu, Ada Condeescu, Sergiu Nicolaescu

Gravity 3D: Misiune `n spa]iu/ Gravity, de Alfonso Cuarón. Cu Sandra Bullock [i
George Clooney.
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