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LE I

Ia[i – City 
of Disruption

George Onofrei

Atunci când se ob]ine un rezultat
dezam\gitor, compara]iile cele mai
frecvente care apar `n discursu -
rile de la noi ]in de registrul fero -
viar: „am pierdut acest tren“, „a
plecat trenul din gar\ f\r\ noi“.
Poate c\ ar fi momentul unui 
update [i s\ trecem la industria
aeronautic\.

» pag. 11

INTERVIU CU SCRIITORUL ADRIAN BUZ

„Foarte mul]i tineri au dat 
`n damblaua stângist\, `mpins\
pe alocuri pân\ la marxism“

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

La Bohème,
dup\ 43 de ani

Ioan Stoleru

La 43 de ani de la premiera din Ia[i,
vestita oper\ La Bohème, de Giaco-
mo Puccini, se va juca din nou pe
scena Operei ie[ene `ntr-un specta-
col regizat de Niky Wolcz, profesor
la Universitatea Columbia din New
York. 

» pag. 2

Bizet 
la firul ierbii

Sergiu Ciocoiu

~n mijlocul jude]ului Ia[i se afl\ co-
muna Erbiceni. La s\rb\toarea
acestei a[ez\ri au venit aici, pentru
a doua oar\, al doilea an consecu-
tiv, purt\torii de cultur\ de la ora[.
Concret, primarul `mpreun\ cu
al]i mai-mari ai locurilor au adus
dichiselile Operei sau ale Teatrului
Na]ional Ia[i sau virtuozi ai Uni-
versit\]ii de Arte.

» pag. 3

Cronic\ de carte

De ce s\ afl\m
povestea
Malalei?

Florin Iorga

Avem tot ceea ce `i trebuie unei
c\r]i care nu este inspirat\ din rea-
litate, ci red\ realitatea: un atentat
nereu[it, care creeaz\ o eroin\ sin-
cer\ [i superb\ [i ̀ i ofer\ un glas de
un volum incredibil. 

» pag. 10

Documentându-m\ pentru o discu]ie cu Adrian Buz, autorul romanului 1989 ap\rut de
curând la Editura Polirom, am g\sit doar dou\ interviuri cu acesta, acordate la distan]\
mare `n timp, `n 2006 [i 2012. Scriitorul mi-a r\spuns sincer, când l-am `ntrebat de ce 
a ap\rut `n public atât de rar, c\ de fapt jurnali[tii nu prea l-au c\utat. „Cui ar putea s\
nu-i plac\ s\ vorbeasc\ despre sine, s\-[i dea cu p\rerea?“, a admis prozatorul. 
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La Bohème, dup\ 43 de ani

Ioan Stoleru

Decorurile sunt realizate de Hel-
mut Stürmer, personalitate mar-
cant\ a scenografiei interna]ionale
de teatru, oper\ [i film, care a venit
din Germania special pentru a lu-
cra la aceast\ pies\, iar costumele
sunt create de celebra Lia Man]oc.
De preg\tirea tehnic\ vocal\ [i in-
terpretativ\ a soli[tilor debutan]i 
s-a ocupat tenorul Vasile Moldo-
veanu. Vor avea loc dou\ premiere
cu distribu]ii diferite, acestea fiind
[i ultimele premiere din stagiunea
curent\; prima pe 15 iunie 2014, sub
bagheta maestrului Tiberiu Soare,
iar a doua, pe 18 iunie 2014, `l va
avea la pupitrul dirijoral pe maes-
trul Traian Ichim.

~n cadrul unei conferin]e de
pres\ care a avut loc miercuri, 11
iunie 2014, `n foaierul Teatrului
Na ]ional, managerul Operei ie[e -
ne, Beatrice Rancea, `mpreun\ cu
invita]ii implica]i `n desf\[urarea
spectacolelor, au vorbit despre cele
dou\ premiere. „Este un spectacol
eveniment pentru c\ avem al\turi

de noi mari creatori, este o echip\
de aur din toate punctele de vede-
re“, a spus Beatrice Rancea, pre-
zentând pe scurt echipa care a lu-
crat la premiere.

Niky Wolcz, profesor universi-
tar timp de 14 ani la Sec]ia de Tea -
tru [i Oper\ din cadrul Facult\]ii
de Muzic\ din Frankfurt [i de 10
ani profesor la New York, la Co-
lumbia University, a spus c\ „ceea
ce am `ncercat noi s\ cuprindem
este, de fapt, inima spectacolului,

inima muzicii, inima `ntâmpl\ri-
lor. Spectacolul are o istorie imens\:
o istorie a spectacolului, care este
cople[itoare, [i o istorie vocal\, a
cânt\re]ilor. Fiecare genera]ie are
un r\spuns foarte direct [i foarte
special“. Regizorul a subliniat c\
tema este atemporal\ [i c\ e impor-
tant ca puterea de sugestie `n scen\
a muzicii, a imaginilor [i a asocia -
]iilor care sunt provocate ̀ n mintea
spectatorilor, „pentru c\ acolo se
`ntâmpl\ de fapt spectacolul“, s\ fie
la nivelul propozi]iei com pozito -
rului [i a libreti[tilor. „Referin]e `n
timp exist\, dar noi am c\utat s\ fa-
cem un fel de colaj care s\ prezerve
[i anii 1840, dar care s\ ajung\ [i
pân\ `n zilele noastre“, a ad\ugat
Niky Wolcz.

Helmut Stürmer, cu peste 200 de
produc]ii montate `n `ntreaga lu -
me, a declarat c\ „noi suntem de
fapt `ntr-un moment din istoria
operei, [i `n România [i peste tot `n
lume, `n care ne c\ut\m un public
nou, `ncerc\m s\ atragem [i gene-
ra]iile care la ̀ nceput sunt mai reti-
cente. De aceea am `ncercat, cel
pu]in cu imaginile, s\ contempora-
neiz\m ca gust; e un decor care nu
e modernist deloc, dar poate s\ ]in\
[i de prezent“. Acesta a explicat c\
este vorba de un amestec `ntre de-
cor de studio de film [i decor de tea-
tru, recunoscând c\ experien]a sa
de scenograf de film, de oper\ [i de
teatru l-a ajutat [i c\ singurul lucru
de care vrea s\ se fereasc\ este s\
cad\ „`ntr-un fel de istorism“, mo-
tiv pentru care a c\utat o solu]ie ca-
re s\ fie valabil\ ast\zi, f\r\ s\ fie
modernist\ `n sensul de mod\. „De
exemplu, pere]ii care cuprind acest

decor pot fi ori de la 1890, ori din
2014, la marginea Parisului sau a
New York-ului“, a completat Hel-
mut Stürmer, subliniind `ncerca-
rea de echilibru `ntre modern [i
spiritul piesei.

Ultima premier\ 
a stagiunii

Beatrice Rancea, managerul Ope-
rei Na]ionale Române Ia[i, a preci-
zat c\ a urm\rit ca `n aceast\ sta-
giune „s\ refacem titluri importan-
te care, fiind montate de foarte
mul]i ani, de zeci de ani, erau data-
te [i regizoral, [i din punct de vede-
re al costumelor [i decorurilor. Mo-
tiv pentru care am avut premiera
cu Traviata [i acum un nou titlu
foarte iubit [i foarte a[teptat de
spectatori, Boema. Ne-am concen-
trat nu numai pe aceste dou\ pro-
duc]ii importante, s\ le aducem
proaspete `n fa]a spectatorilor din
punct de vedere al regiei, decoruri-
lor, costumelor, dar `n aceast\ sta-
giune ne-am propus s\ avem foarte
multe debuturi, [i `n aceste specta-
cole avem debuturi importante“.

Maestrul Tiberiu Soare, unul
dintre cei mai aprecia]i dirijori
români ai momentului, care a fost
pe scene precum cele din Mün chen,
Paris, Praga, Londra, Shanghai, 
[i-a `nceput discursul spunând c\
ador\ La Bohème: „Nu cred c\ exis -
t\ dirijor pe planeta asta care s\ nu
adore Boema, este cel mai iubit tit-
lu al lui Giacomo Puccini. Persona-
jele au o anumit\ via]\, exist\ o
anumit\ alchimie a sufletelor, care
se caut\, se g\sesc, se pierd [i nici -
odat\ când se las\ cortina nu [tii

dac\ s-au pierdut pentru totdeauna
sau doar pentru o anumit\ pe-
rioad\. E poezie `n stare pur\“. Di-
rijorul `[i va lansa `n pauza specta-
colului volumul Pentru ce mergem
la Oper\?, o carte care spune poves-
tea a 13 opere [i balete celebre.
„Con]inutul c\r]ii reprezint\ con-
ferin]ele pe care le-am ]inut timp de
un an [i mai bine ̀ n foaierul Operei
bucure[tene, pe vremea când eram
dirijor permanent al acelei insti-
tu]ii“, a explicat Tiberiu Soare,
spunând c\ pe atunci s-a gândit c\
ar fi o idee bun\ s\ vin\ `n fa]a pu-
blicului, mai ales cel tân\r, pentru
a-i ar\ta c\ „opera e un gen care nu
mu[c\ [i care poate fi `n]eles [i iu-
bit, nu numai pl\cut“. Printre cele
13 spectacole cuprinse `n carte se
afl\ [i Boema, despre care autorul
spune c\ `ntre timp a evoluat, „iar
lucrurile pe care le-am omis sper s\
le spun nu prin vorbe, ci prin felul
`n care o s\ dirijez duminic\ seara“.

Tenorul Vasile Moldoveanu,
artistul român cu cele mai multe
reprezenta]ii din istoria modern\ a
Teatrului Metropolitan din New
York, a recunoscut c\ de fiecare
dat\ a revenit la Boema, pentru c\
„are o aureol\ special\, are un
magnetism care atrage masele, ca-
re atrage tinerii, iar fraza pucci-
nian\ cea mai pur\ ̀ n Boema este“.
„~i ador pe cânt\re]i, to]i au trecut
pe la mine [i este o echip\ de aur“,
a m\rturisit tenorul care a cântat
pe cele mai mari scene ale lumii.

De[i La Bohème va fi ultima pre-
mier\ a Operei Na]ionale Române
Ia[i din aceast\ stagiune, managerul
institu]iei a anun]at c\ echipa ONRI
mai preg\te[te [i alte evenimente.

La 43 de ani de la premiera
din Ia[i, vestita oper\ 
La Bohème, de Giacomo
Puccini, se va juca din nou 
pe scena Operei ie[ene 
`ntr-un spectacol regizat 
de Niky Wolcz, profesor 
la Universitatea Columbia
din New York. 

Duminic\, 15 iunie 2014, ora 18.30
Dirijor – Tiberiu Soare (dirijor [ef al Orchestrelor [i Corurilor

Radio România)
Mimi – Ana Maria Donose (debut)
Rodolfo – Florin Guzg\ (debut)
Marcello – Jean Kristof Bouton (debut)
Schaunard – Valentin Marele (debut)
Colline – Octavian Dumitru
Musetta – Cristina Grigora[ (debut)
Benoit, Alcindoro – Iulian Sandu
Parpignol – Andrei Apreotesei (debut)
Vame[ul – Traian Hudumeac
Sergentul – Drago[ {tefan (debut)

Miercuri, 18 iunie 2014, ora 18.30
Dirijor – Traian Ichim (Opera Bra[ov)
Mimi – Diana }ugui (Opera Român\ Craiova)
Rodolfo – C\lin Br\tescu (Germania)
Marcello – Jean Kristof Bouton
Schaunard – Cristian Hodrea (Opera Na]ional\ Român\ 

Cluj-Napoca)
Colline – Daniel Mateianu
Musetta – Cristina Grigora[
Benoit – Lucian Dolh\scu (debut)
Alcindoro – C\t\lin Berea (debut)
Parpignol – Andrei Apreotesei
Vame[ul – Traian Hudumeac
Sergentul – Drago[ {tefan
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Bizet [i nu numai 
la o serbare câmpeneasc\

Sergiu Ciocoiu

~n mijlocul jude]ului Ia[i, de pild\,
se afl\ comuna Erbiceni. La s\rb\ -
toarea acestei a[ez\ri au venit aici,
pentru a doua oar\, al doilea an
consecutiv, purt\torii de cultur\ de
la ora[. Concret, primarul `mpreu -
n\ cu al]i mai-mari ai locurilor au
adus aici dichiselile Operei sau ale
Teatrului Na]ional Ia[i sau virtuozi
ai Universit\]ii de Arte. O sear\
magic\, transformat\ `ntr-o a doua
zi autentic\, a[a ai putea vorbi de -
spre Zilele comunei Erbiceni.

„Seara se intituleaz\ «Sear\ ma-
gic\» [i cred c\ asta spune multe.
Pre] de câteva ceasuri, la Erbiceni,
va fi un centru de cultur\. ~n echi-
pa care m-a ajutat la ducerea la bun
sfâr[it a acestui proiect l-a[ aminti
pe viceprimar [i pe câ]iva din Con-
siliul Local. Cu to]ii am f\cut de a[a
natur\ `ncât lucrurile s\ mearg\
bine [i iat\, suntem la a doua edi]ie
de acest fel aici, la Erbiceni“, a spus
Ionel Lungu, primarul comunei
ie[ene.

„Seara magic\“, dup\ cum au
intitulat-o oficialii, a fost deschis\
de Corul Diamond al {colii Genera-
le din Erbiceni. Carmen, de Geor -
ges Bizet, sau Nabucco, de Giusep-
pe Verdi, s-au aflat pe lista de con-

cert a acestor copii talenta]i con du[i
de profesoara Liliana Co [arc\.

A fost un moment abrupt, care
trimitea direct la o alt\ etap\ a re-
la]iei cultur\-comunitate. Prin ur-
mare, `]i spui, comuna Erbiceni nu
este numai un consumator de cul-
tur\ major\, ci este [i un colportor
al culturii marilor ora[e din Apus!
{i ce poate fi mai gr\itor `n acest
sens decât faptul c\ ̀ i vezi pe cei ca-
re `nseamn\ viitorul unei comu-
nit\]i ocupându-se cu a[a ceva? 

Un concert la firul ierbii

De team\ de a nu deveni prea sensi-
bil, am l\sat deoparte deschiderea,
mi-am spus c\ ace[ti copii repre-
zint\ doar o mic\ m\sur\ a voin]ei
ob[tei [i c\, oricum, odat\ sc\pa]i
de hainele stacojii din costuma]ia
de scen\, ei devin fiecare „a lui cu-
tare“ sau „a lui cutare“... Pân\ s\
m\ consider `n afara pericolului de
a fi cucerit de inedit, pe scen\ apa-
re cvartetul Mezzo din Ia[i, prezent
`n formul\ complet\. Un violoncel,
o viol\ [i dou\ viori, ca s\ le lu\m
`n ordinea dimensiunilor, agreabil
cântate de agreabile personaje.
Ime diat, pe scena improvizat\ `n
curtea {colii din Erbiceni s-au
f\cut auzite sonurile lui Ernesto

Leucona, Ioachim Johov sau Di-
mitri {ostakovici. R\zvan Rotar –
vioar\, Nicoleta Rotar – vioar\, C\ -
t\ lina Toma – viol\, Dumitri]a Len -
]a – violoncel, ace[tia au reprezen-
tat formula dispus\ la o evolu]ie ce-
va mai sus de firul ierbii, dac\ e s\
ne lu\m dup\ `n\l]imea la care a
fost montat\ scena. Spun asta deoa-
rece `nc\ mai consideram riscant\
toat\ afacerea. Se pare `ns\ c\ m\
`n[elam, deoarece s\tenii priveau
captiva]i dansul arcu[elor, prin[i
`n mreajele construc]iilor muzicale
pre]ioase.

„Am mai schimbat câte pu]in
din repertoriu, nu am venit cu ace-
lea[i piese ca anul trecut. Sper\m
ca oamenilor s\ le plac\ ce am ales
[i s\ se bucure m\car cât au f\cut-o
[i la edi]ia de dinainte“, a precizat
C\t\lina Toma, violista cvartetului
Mezzo.

Dar am avut [i teatru la Erbi-
ceni. Tinerii Alice Ioana {fai]er, re-
gizor, coregraf [i actor, [i Emanuel
Florentin, de la Teatrul „Lucea -
f\rul“ din Ia[i, câ[tig\tor, printre
altele, al Trofeului pentru cel mai
bun actor la cea de-a XVI-a edi]ie a
Festivalului Mondial al Artei P\ -
pu [\re[ti de la Praga, au jucat un
fragment din Ion B\ie[u [i au evo-
cat `ntr-un sincretism nostalgic lu-
mina vremurilor lui Charlot. 

O alt\ prezen]\ glamour la Zilele
comunei Erbiceni a fost grupul vo-
cal Perpetuum din Ia[i. Cu elegan]\

[i cu un repertoriu special, inspirat
din paradigma popular\, corala a
f\cut o punte discret\ `ntre univer-
sul frust al vie]ii de la ]ar\ [i tu[a
sofisticat\, fragil\ a prelucr\rilor
`n cheie cult\. Muzic\ de ora[! mu-
zic\ de ora[! frem\tau parc\ pe -
re]ii [colii generale din sat. Savan-
tlâcurile domne[ti erau cerute [i
asumate b\rb\te[te, ca la ]ar\! Mu-
zica de ora[ a cump\nit apoi ̀ nspre
alte orizonturi. Chiar dac\ lumea
satului este guvernat\ de lucrurile
ferme, validate prin repeti]ie, se
pare c\ inefabilul improviza]iei
specific muzicii jazz a fost bine pri-
zat de publicul din Erbiceni. Mi-
haela [i Cristi Gârlea au interpre-
tat câteva piese, `mbr\ când `n ma-
nier\ jazz formele molatice de
samba.

„Pl\cut surprin[i am fost s\ 
vedem cum lumea de la sat, de-
prins\ cu lucrurile ferme [i c\r\rile

b\ t\torite, a fost dispus\ la impro-
viza]ie. Au cântat `mpreun\ cu noi
[i s-au bucurat, muzica noastr\ a
ajuns la ei [i ̀ mpreun\ am construit
câteva fragmente `ntr-un gen muzi-
cal cu totul neobi[nuit, poate, pen-
tru omul de la sat!“, a m\rturisit
Mihaela Gârlea, imediat ce a cobo-
rât de pe scen\.

De la magic la autentic

Ziua a doua v\ spuneam c\ a mar-
cat virajul de la magic la autentic.
Totul a `nceput printr-o parad\ a
costumelor populare, ̀ n contrapon-
dere cu garderoba de epoc\ [i un
moment solemn cu depuneri de co-
roane la monumentul de lâng\ Pri -
m\rie. S\rb\toarea a trecut apoi
sub semnul tradi]iei [i al lumii sa-
tului prin spectacolele populare ca-
re i-au ̀ ncântat pe cei prezen]i pâ n\
spre orele serii.

De obicei, `n judec\]ile [i ra]ionamentele noastre
consider\m lumea satului ca fiind `n opozi]ie cu lumea
ora[ului. Tenta]ia acestui tip de polarizare este una
legitim\, iar cei care s-au aplecat mai mult asupra
diferen]elor au g\sit cele dou\ medii purt\toare de germeni
culturali diferi]i. Dac\ cetatea `[i poate aroga dreptul c\ ar
de]ine atributele culturii majore, satul se ap\r\ [i se bucur\
cu elemente ale culturii populare, direct plecate din mituri,
via]\ [i eresuri. „Satul“, `n general spunem, deoarece `n
particular lucrurile pot sta [i altfel. 

Scena improvizat\ de la Erbiceni a fost un loc de `ntâlnire pentru arti[tii obi[nui]i 
cu s\lile somptuoase de la ora[e

Cvartetul ie[ean Mezzo – o prezen]\ agreabil\ pentru a doua oar\ la Zilele comunei Erbiceni

Costumele de epoc\ din ziua a doua au fost o reverbera]ie a actelor artistice 
ale primei seri
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Am vreo doi prieteni care prefer\,
atunci când vor s\ se uite la un
eveniment sportiv, s\ caute trans-
misii pe Internet ale canalelor TV
str\ine. Nu e snobism, ci rezultatul
unei angoase pe care o tr\iesc de
ani de zile [i care e consecin]a pres-
ta]iilor de multe ori `ndoielnice ale
comentatorilor români. De o bun\
perioad\ `ncoace, un alt amic
urm\re[te meciurile de fotbal cu
sonorul fixat pe „mute“. Taman
din acela[i motiv.

~n mod cert, reac]ia lor de res -
pingere a tot ceea ce `nseamn\ co-
mentariu românesc al unui meci
nu este corect\, pentru c\ avem
câ]iva crainici care `[i fac meseria
foarte bine. Ne lovim `ns\ [i de o
gr\mad\ de oameni care, pu[i `n
postura de a relata live un eveni-
ment, te fac s\ `nchizi televizorul.
Recent, am trecut eu `nsumi prin
dou\ experien]e de genul \sta,
urm\rind meciurile de tenis de la
Roland Garros transmise de Eu-
rosportul `n limba român\ [i pe
cele de fotbal, din debutul Campi-
onatului Mondial din Brazilia.
Cum nu pot vedea „pe mu]e[te“ o
competi]ie, fiindc\ mi se pare c\
pierd o gr\mad\ de elemente de at-
mosfer\ care pot face crocant\ o
transmisie, am c\utat canale str\i -
ne. {i am g\sit, `n cazul turneului
de la Roland Garros, de exemplu,

doi comentatori englezi foarte,
foarte buni, iar `n cazul Mondialu-
lui, doi americani tipici extrem de
simpatici [i de autentici, adic\ 
unul de origine mexican\ [i unul
de provenien]\ italian\. O bucurie.
{i `ntr-un caz, [i `n cel\lalt!

Da, de fapt despre asta e vorba:
un moment important din sport
trebuie tr\it cât mai aproape de in-
tensitatea pe care o resimt cei ce se
afl\ acolo, ̀ n tribune. {i nu sunt su-
ficiente pentru treaba asta nici o

transmisie HD, nici un televizor
„de[tept“ de ultim\ genera]ie [i cu
diagonal\ de neam prost. Cel care
te teleporteaz\ mental, dac\ [tie
cum s-o fac\, din fotoliul de la do-
mi]il `n scaunul din stadion e dom-
nul comentator. Meserie grea, pe
care prea pu]ini o cunosc. 

~n primul rând, ca s\ fii comenta-
tor bun trebuie s\ ai „vorbele la ti -
ne“. Sintagma ascunde, de fapt, mai
multe lucruri f\r\ de care ea nu ar fi
valid\. Nu po]i face meseria asta

dac\ nu [tii bine române[te, dac\
nu ai o dic]ie excelent\, dac\ nu e[ti
capabil s\ alegi cuvintele potrivite,
`n momentele potrivite [i mai ales
`n cele nepotrivite. Cu alte cuvinte,
s\ fii [i un vorbitor inteli gent, [i unul
de[tept. ~n plus, oleac\ de talent ac-
toricesc nu stric\ niciodat\.

~n al doilea rând, ca s\ fii comen-
tator bun trebuie s\ te documentezi.
Ca `n orice zon\ a jurnalismului,
\sta e un act sanitar minimal pen-
tru tine, dac\ te respec]i [i dac\ e[ti

capabil s\ con[tientizezi c\ telespec-
tatorii sunt, cum e normal s\ se `n -
tâmple cu orice consumator onest
de sport, pasionali [i cu temele f\ -
cute la zi. Nu transmi]i pentru orice
categorie de public, ci pentru o ni[\
de unde pot ap\rea mereu o mul -
]ime de indivizi cel pu]in la fel de
bine preg\ti]i ca tine. ~n plus, nu o
face pe de[teptul, c\ vei fi taxat, dar
nu `ncerca nici s\ pari prost, c\ va
râde toat\ ]ara de tine.

~n al treilea rând, ca s\ fii comen-
tator bun trebuie s\ fii ̀ n stare s\ de-
scrii ceea ce vezi, mergând pe linia
de echilibru, extrem de sub ]ire,  din-
tre cât de mult [tii [i cât de mult
sim]i. Altfel spus, trebuie s\ ai har
de povestitor. Complicat\ trea b\!

~n al patrulea rând, trebuie s\ ai
umor. 

Dac\ reu[e[ti s\ combini cu suc-
ces toate condi]iile de mai sus, nu o
s\ fug\ nimeni de relat\rile tale „pe
viu“. Comentariul sportiv ascunde,
de fapt, foarte mult\ munc\ [i olea -
c\ de talent, oleac\ mai mult pen-
tru unii, mai zgârcit cu al]ii. Nici
un consumator de sport de pe lu -
mea asta nu o va lua la goan\ sau
pe ar\tura Internetului, c\utând
s\-[i exerseze capacit\]ile de `n]e -
legere a unei limbi str\ine. Dar o
va face atunci când un individ an-
tipatic va omor` spectacolul [i pa -
siu nea audien]ei, parc\ aproape
ru  gând-o s\ emigreze.

Comentatorul e „gol!“

Stau cu mama la gard, ne uit\m de-a
lungul drumului. Avem noi pur [i
simplu obiceiul \sta. Uneori nici
m\car nu vorbim. Numai ne uit\m.

~l vedem pe Nea Dumitru cum se
apropie, purtând un sac aproape gol
`n spate. Se opre[te `n dreptul nos-
tru. 

— Bun\ ziua. Ce mai face]i, sta]i
la gard?

N-am `n]eles niciodat\ de ce Nea
Dumitru [i tot neamul lui au obice-
iul \sta retoric de a completa „ce-
mai-faci-ul“ cu fix ceea ce faci. „Ce
mai faci, m\nânci mere?“, dac\
m\nânci un m\r. „Ce mai faci,
mergi pe drum?“, dac\ mergi pe
drum. Parc\ niciodat\ nu vrea s\-]i

lase loc de r\spuns.
— Da, st\m la gard, iese mama

repede din `ncurc\tur\.
— Cald r\u, cald, nu?
— Cam da, m\ bag [i eu ̀ n vorb\.
— Ce ne facem? Nu mai mânc\m

noi porumb anul \sta, d\ el o sen-
tin]\.

Un alt obicei ciudat al lui Nea
Dumitru. Nu poate spune [i el
„p\pu[oi“, ca to]i oamenii din sat.
Nu, el zice „porumb“, perfect arti-
culat, ca la ora[.

— Poate o s\ mânc\m, cine [tie?
`l `ncurajeaz\ mama.

— Ei, cine [tie?! Dumnezeu [tie,
dar nu mai vrea s\ ne dea ploaie. Ne
cam pârle[te Dumnezeu anul \sta.

— Cam da.
— Dac\ [i lumea s-a-nr\it, ce-o s\

fac\ [i Dumnezeu s\racu’? Ne arde.
— Cam da.
— Oricum, [i dac\ o s\ plou\ cu

lapte dulce, de-acum nu se mai face
nimic, la ce ar[i]\ a fost. Amin cu
porumbul!

Auzi vorb\ la el, „s\ plou\“ ̀ n loc
de „s\ ploaie“!

Omul `[i las\ sacul jos, `[i scoate
p\l\ria din cap, se [terge pe chelie
de sudoare. ~n sac parc\ mi[c\ ceva.

— Dar ce-ai `n sacul \la? nu-[i
ab]ine mama curiozitatea.

— Mâ]a mea cea t\rcat\. Am
prins-o mâncând un pui. Eu tot `l
b\nuiam de p\cat pe vultur, pân\
am prins-o. De-acum ce s\ mai fac
cu ea, dac\ s-a-n\dit la pui? M\ duc
s-o omor la gârl\. Oricum, mai am
una neagr\, aia nu se d\ la pui. E
cuminte. {tie c\ moartea doare.
R\mâne]i s\n\to[i.

~[i trânte[te p\l\ria pe ochi, `[i
ia sacul `n spinare [i pleac\. Mâ]a
mai zvâcne[te din când `n când. Ea
nu [tie `nc\ decât c\ via]a doare.

Nu trece mult [i vine Victor,
c\lare. Calul mic, sl\b\nog, mai de-
grab\ catâr. El, lung, de[irat, trebu-
ie s\ ]in\ picioarele `nainte, ca s\
nu ating\ p\mântul cu ele. Ne sa-
lut\ din mers. 

— Stai un pic, opre[te-te! `l
strig\ mama.

— A[ sta, da’ nu pot. 
— Numai un pic, c\  vreau s\

vorbesc ceva cu tine.
— Nu pot, tante. Nu pot!
— Hai, m\i, c\ vreau s\ cump\r

de la tine o c\ru]\ de lemne. De ce
nu po]i?

— De calul \sta, ’tui pa[tili ma-
mii lui!

— Da’ ce-are calul?
— Mu[c\, dihania, uit\-te la el!  
Victor trage de h\], se opre[te

pentru o secund\ [i, ̀ ntr-adev\r, ca-
lul cl\n]\ne[te cu din]ii ̀ n aer, stân-
ga-dreapta, spre vârful picioarelor
lui. Nu-i de stat cu el pe loc.

— Uite! Na! A]i v\zut ce face, da-
lacu’? `ntreab\ el `nciudat.

Ciudat obicei la oamenii \[tia de

a-[i `njura animalele folosind nume
de boal\. La capr\ `i zic „râie“. La
vac\, „streche“. La cal, „dalac“. L-am
auzit ̀ ntr-o zi pe unul care fug\rea o
g\in\, numind-o „aviara dracu’!“.

— Da’ las\ – o asigur\ el pe ma-
ma, `ndep\rtându-se pe calul ner-
vos –, vin eu cu o c\ru]\ de lemne la
poart\, s\pt\mâna asta, [i ne ̀ n]ele-
gem noi. 

Pleac\ [i mama, cu un semn de
lehamite. Eu r\mân la gard. Nu fac
nimic. ~mi place s\ fac asta.

Apare nepotul lui Nea Dumitru,
cu o coas\ pe um\r. Parc\ m-a[ feri
de el, `i cam [tiu obiceiul de a vrea
s\ vorbeasc\ mult, dar f\r\ s\
spun\ nimic. Nu m\ mai pot retra-
ge `n curte, pentru c\ m-a v\zut.

Se apropie mut, d\ mâna cu mi-
ne, se holbeaz\ peste gard [i m\
m\soar\ din cap pân\-n picioare.
Pare cumva `ncurcat câteva secun-
de, insist\ cu privirea asupra pan-
talonilor mei scur]i, apoi m\
`ntreab\:

— Ce mai faci, ai chilo]i scur]i?

Miezul zilei. La gard

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

Moartea pasiunii pentru sport se sprijin\ câteodat\ pe coasa ascu]it\ de
comentatorii TV. E vorba, bine`n]eles, de cei care sunt surzi la zumzetul audien]ei,
orbi la agita]ia organizat\ din arene [i mu]i `n vorbele proprii.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Evenimentul ne-a gâdilat orgoliul
na]ional cum nimeni [i nimic n-o
mai f\cuse de mult\ vreme. O do-
vad\ a importan]ei acestei finale
sportive pentru stima de sine a ro-
mânilor e [i faptul c\ a fost adulme-
cat\ de Antenele TV, aceast\ com-
bina]ie de TVR ceau[ist [i S\pt\ mâ -
na lui Eugen Barbu, ̀ ntr-o variant\
actualizat\; nu mai avuseser\ par-
te de un asemenea puseu patriotic
de la campania dedicat\ celui mai
mare drapel na]ional din lume, un-
de am `ntrecut Libanul [i am fost
`ntrecu]i apoi de Qatar (iar tov\ r\ -
[ia asta spune [i ea ceva).

Parcursul Simonei Halep `n tur-
neul parizian [i `nfrângerea cât o
victorie (iat\, m\ contaminez [i eu
de sindromul ditirambic) au adus
românilor ceva ce nu mai avuse-
ser\ de ani buni, cred c\ de la cam-
pionatele mondiale de fotbal din
1994 [i 1998 [i, `nainte de asta, de la
Nadia Com\neci: gloria sportiv\,

excelen]a ̀ ntr-un domeniu al luptei
pa[nice – dar totu[i lupt\ – `ntre
na]iuni. Astfel de evenimente soli-
darizeaz\. Au poten]ial patriotic.
„Ai no[tri“ se acoper\ de glorie
când se lupt\ de la egal la egal cu
„ai lor“. Sim]im cum o parte din
gloria aceea se r\sfrânge [i asupra
noastr\. Ne sim]im parte din acea
entitate `n numele c\reia lupt\
al]ii. Ca [i Nadia Com\neci sau
na]ionala de fotbal, Simona Halep
ne alin\ frustr\rile. Ea lupt\, noi
chibi]\m, dar o facem laolalt\.
~nvingem `mpreun\. Ne lipseau
asemenea momente!

Fiindc\ ̀ n ultima vreme suntem
destul de dezbina]i. Mai mult decât
ar fi util pentru solidaritatea na]io-
nal\, mai pu]in decât ar putea pro-
voca o ruptur\ real\ – doar c\ pra-
gul acela dintre prea mult [i prea
pu]in e `ntotdeauna incert. M\ uit
adesea pe comentariile online la ar-
ticolele din presa na]ional\ legate
de un ora[ sau o regiune: nu trece
mult [i `ncep insultele, `njur\turile
[i deful\rile regionale. Bucure[te-
nii `i dispre]uiesc pe provinciali,
timi[orenii pe const\n]eni [i bucu-
re[teni, const\n]enii pe timi[oreni,
oltenii pe moldoveni [i invers, clu-
jenii `i privesc cu superioritate pe
cei din vechiul regat [i fiecare `[i
are mica lui patrie, care e mai bun\
decât celelalte. Se `nt\re[te patrio-
tismul local, se diminueaz\ cel
na]ional.

De la Revolu]ia din Decembrie
`ncoace, nu mai suntem `n stare s\
g\sim multe lucruri care s\ ne

apropie aici, `n ]ar\. Identitatea ro-
mâneasc\, sigur – dar cum? Mai
ales când trei-patru milioane de oa-
meni au p\r\sit România nemul -
]umi]i, obosi]i sau s\tui de ea. Mai
ales când ne-am `mp\r]it `n tabere
politice pro [i anti, gata s\ ne
scuip\m [i s\ ne cotonogim pentru
cine [tie ce idol m\runt al tribului
politic. Sportul `ns\ e o form\ bun\
de solidarizare [i, incon[tient, am
c\utat adesea motive de mândrie
na]ional\ `n el. Nu le-am prea g\sit
sau ele au fost mai degrab\ ̀ ncropi-
te, din lips\ de altceva mai bun, dar
[i asta spune ceva despre unitatea
[i coeren]a unei na]iuni. Ne-am bu-
curat c\ un antrenor român are oa-
re[care succese `n str\in\tate, c\
vreun fotbalist român mai ajunge
s\ joace `ntr-o mare echip\ din An-
glia sau Italia, c\ mai lu\m câteva
medalii la campionatele de gimnas-
tic\, chiar dac\ nu pe toate... dar
parc\ nu e de ajuns. Nu mai e Na-
dia, nu mai sunt fotbali[tii care pu-
teau `nvinge Argentina, nu mai e
nici m\car Ceau[escu, pe care `l
uram la unison [i eram lega]i cu
to]ii prin ura asta. Ne-am `mp\r]it
[i ne-am diluat atât ura, cât [i entu-
ziasmele. Dezabuza]i, frustra]i, de-
zorienta]i [i tot mai dezbina]i, ne
c\ut\m o direc]ie.

Nu spun c\ Simona Halep ar fi
un simbol al solidariz\rii na]iona-
le. Nici nu cred c\ e. E `n schimb o
m\rturie a nevoii de solidarizare
pe care o sim]im. Un semn c\ ne-o
dorim. De[i nu cred c\ din sport ne
va veni salvarea.

De mult\ vreme n-am mai
v\zut atâta tensiune [i
solidarizare prin jur ca
`naintea finalei de tenis
feminin de la Roland
Garros, `ntre Simona
Halep [i Maria {arapova.
Nici nu mai conteaz\ atât
de tare c\ „a noastr\“ a
pierdut: toat\ lumea a
`n]eles c\ se putea [i
invers, c\ acolo, `n elita
tenisului mondial feminin,
exist\ o juc\toare de
mare for]\ din România.
Una de-a noastr\. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Tot mai dezbina]i
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Cu Schubert [i Sviatoslav
Richter `n preg\tirea 
unui centenar...

Albumul Melodya (MEL 10 02231)
consist\ `n `nregistr\ri live, anun -
]ate ca pentru prima dat\ pe disc (!),
dintr-o serie de recitaluri `n Marea
Sal\ a Conservatorului din Mosco-
va, cea mai timpurie din octombrie
1971 (Sonata ̀ n do minor, D.958). Al-
te trei recitaluri dateaz\ din 2-3 mai
(Sonatele `n Sol major, D.894 [i `n
mi minor, D.566; 4 Landler, Mo-
mentele musicale, D. 780, 2 Ecossai-
ses, 3 Impromptues, D. 899 etc.), res-
pectiv octombrie 1978 (Sonatele `n
mi minor, D. 566, ̀ n fa min, D. 625 [i
`n La major, D. 664), la care se
adaug\ Sonata `n Si major, D. 575,
dintr-un recital din iunie 1979. ~nre-
gistr\rile din recitalul de la 3 mai
1978 nu sunt ̀ ns\ inedite, au fost de-
ja publicate de casa Brilliant Clas-
sics `n 2004 (BC 92229/5), cu o li-
cen]\ cump\rat\ de la postul public
de radio de la Moscova...

Man\ [i bucurie cereasc\ a[
numi acest set [i nu v\ lua]i dup\
cei care scriu pe YouTube [i pe alte
pagini, de pierdut timpul „sociali-
zând“ prin plasma ecranelor, strâm -
bând din nas c\ tempii lui Richter
ar fi „intolerabil“ de adormitori.
Un comentator cu bun-sim] atr\ -
gea aten]ia `ntr-o asemenea discu -
]ie c\ tempi sunt o chestiune de
gust, atât la interpre]i, cât [i la cei
ce ascult\, cât\ vreme nota]iile
compozitorului nu sunt r\st\l -
m\cite. Fie cum o fi, noul set Schu-
bert muste[te de bucuria lui Ri-
chter de a face muzic\, de inspi -
ra]ie, de poezie, de simplitate, ar-
monie [i virtuozitate lipsit\ de ori-
ce fals\ emfaz\. Calitatea `nre-
gistr\rilor de concert este excep]io-
nal\, cu un public scufundat `n t\ -
cere [i entuziast `n aplauze.

M-am `ntrebat ce gândea Svia -
toslav Richter despre Schubert [i,

mai ales, despre Schubertul s\u. O
prim\ nota]ie `n carnetele sale
amin te[te c\ a cântat Fantezia
Wanderer `n 1939, `n timpul anilor
de studen]ie `n clasa lui Neuhaus,
cel care l-a `nv\]at „s\ ob]in\ o so-
noritate melodioas\, sonoritatea pe
de-a-ntregul `ncânt\toare, la care
visam“. Fantezia a figurat `n pri-
mul s\u recital individual, `n iulie
1942, când dup\ concert a fost acu-
zat de „«pesimism», crim\ supre -
m\ a acelui timp. «Când cânta]i
aceast\ lucrare, mi s-a spus, nu-]i
r\mâne decât s\ te duci s\ te arunci
`n râul Moscova»“.

Richter subliniaz\ adesea genia-
litatea compozitorului, amintind
de Le Roi d’aulnes, pe care detesta
s\ `l cânte `n transcrip]ia lui Liszt,
fiindc\ „acompaniamentul origi-
nal este deja dificil, pe când versiu-
nea lui Liszt este practic insurmon-
tabil\. Mi-a fost ̀ ntotdeauna team\,
chiar dac\ o scoteam la cap\t cu bi-
ne, [i nu am luat riscul de prea mul-
te ori. Sunt convins c\ dificultatea
tehnic\, `n asemenea m\sur\, este
nociv\ pentru s\n\tate“ (!). Iar Mo-
mentele muzicale [i un Impromptu
`l l\sau gânditor `n 1980: „Lucr\ri
geniale, chiar mai mult! Cum s\ te
`nal]i la un asemenea nivel??? Nu
[tiu, nu [tiu...“.

~n octombrie 1973, ascultându-[i
propria ̀ nregistrare a Sonatei ̀ n do
minor, pianistul nota: „Iat\ `n sfâr -
[it o `nregistrare cu totul satisf\c\ -
toare (de la `nceput pân\ la sfâr[it).
Poate numai tempo-ul din finalul
sonatei este pu]in prea rapid?...“.
Reu[it\ i se p\rea [i o `nregistrare
din 1974, cu rezerva c\ „a doua
mi[care (a Sonatei `n Si bemol, op.
postum) ar fi putut s\ fie mai bine“.
Ascultând, `ntr-o sear\ de Cr\ciun
`n 1976, Impromptu-ul `n La bemol,
Op. 142, nr. 2, Richter exclama: „Este,
s-ar spune, singura mea `nregistra-
re care nu m\ indispune [i cu care
sunt `n `ntregime de acord. Am,
simplu spus, sentimentul c\ exact
a[a trebuie cântat acest impromp -
tu“. Pân\ acum, pe disc existau
doar dou\ din versiunile sale, pri-
ma din 1952, de la Moscova, cea de-a
doua de la Salzburg, ̀ n 1971. Pe noul
set de discuri, exist\ o a treia, din
mai 1978, a[a c\ v\ pute]i delecta...

Sever cu el `nsu[i `n interpre -
tarea lui Schubert, pianistul putea

fi adesea extrem de aspru cu al]ii,
cum o atest\ cu o nota]ie despre un
recital al lui Radu Lupu, `n 1976, la
Festivalul de la Tours, patronat
chiar de Richter: „...totul este calcu-
lat, cânt\rit, nimic de nea[teptat,
f\r\ surpriz\. [...]A[a s-au petrecut
lucrurile cu Sonata `n Sol major de
Schubert – irepro[abil\ [i ponde-
rat\. O asemenea interpretare nu
v\ surprinde `n nici un fel, totul e
perfect la locul lui. Dar este ea, din
aceast\ cauz\, cu adev\rat intere-
sant\? O, nu! Este lipsit\ de orice
frem\tare, iar publicul (eu, `n orice
caz) r\mâne rece“.

Tot la Grange de Meslay, Mauri -
zio Pollini `l dezam\gea [i el: „De-
butul Sonatei `n la minor a fost
splendid [i atât de penetrant c\ m\
preg\team pentru un festin muzi-
cal. Dar, de la a doua mi[care...; Pol-
lini cânt\ lucr\rile lui Schubert ca
[i cum ar fi fost scrise de Prokofiev
sau de un alt compozitor al secolu-
lui XX“. Iar despre Paul Hambur-
ger, acompaniatorul sopranei Eli-
zabeth Söderström `ntr-un pro-
gram Schubert, scria: „Ar face mai
bine s\ se duc\ s\ vând\ cârna]i
sau hamburgeri pe strad\. Am ple-
cat perplex la pauz\...“.

Sunt multe alte nota]ii ale car-
netelor lui Richter ce merit\ citite.
Ce-ar mai fi de spus? Poate c\ sona-
ta lui preferat\ de Schubert a fost [i
a r\mas pân\ la b\trâne]e, cea `n
Sol major, D.894, a c\rei prim\
mi[care, Molto moderato e cantabi-
le, este pentru Richter un adev\rat
periplu, `ntr-un pas incredibil de
lent, ce `i face pe unii s\ strige... Pe
unii doar, [i o pute]i asculta sau
reasculta `n toat\ spledoarea ei pe
setul de discuri Melodya...

Este tonic s\ vezi cum 
o com panie serioas\ de
discuri, [i nu una occi den -
tal\, se preg\te[te s\
aniverseze centenarul
unui mare, imens artist 
al pianului. ~n martie 2015
se vor `mplini o sut\ de
ani de la na[terea lui
Sviatos lav Richter, iar
cunoscuta cas\ de discuri
rus\ Melodya a lansat
zilele acestea pe pia]\ 
un prim set aniversar 
de patru CD-uri, cu piese
pentru pian de Franz
Schubert. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Nu cred c\ exist\ vreun rocker, cu
vârsta cuprins\ ̀ ntre 7 [i 77 de ani,
care s\ nu [tie, s\ nu fi auzit [i s\
nu fi cump\rat unul dintre cele 9
albume de studio realizate oficial
de Led Zeppelin. ~n istoria muzicii
rock, `ntins\ pe nici [ase decenii,
aceste titluri pot fi categorisite pre-
cum trilogiile filosofice ale lui Lu-
cian Blaga, dar cumva `n ordine
invers\. Astfel, Trilogia cunoa[te-
rii cuprinde primele trei albume, I
(1969); II (1969); III (1970). Trilogia
valorilor pe urm\toarele: IV (1971);
Houses of The Holy (1973); Physi-
cal Graffiti (1975). Iar Trilogia cul-
turii pe ultimele: Presence (1976);
In Through The Out Doors (1979);
Coda (1982). Exagerez? Poate, dar
nu prea mult! ~n fond, cultura nu-i
un depozit amorf de cuno[tin]e,
din care omenirea se alimenteaz\
la nevoie pentru diferite nece -
sit\]i. {i nici nu func]ioneaz\ ca
un top alc\tuit dup\ suma banilor
ob]inu]i din vânzarea titlurilor
clasificate. Iar dac\ frazele ante-
rioare sunt valabile, nimic nu `m -
piedic\ enun]ul altor posibilit\]i.
Amatorii de jocuri logice pot conti-
nua la infinit.

Povestea trupei Led Zeppelin e
prea bine cunoscut\ ca s-o reamin-
tesc. Un amestec fascinant de ma-
gie, mitologie [i poezie a produs fe-
nomenul c\ruia prea pu]ini i-au
g\sit explica]ii pertinente. Legen-
da ar fi fost de `n]eles dac\ tipii se
rezumau s\ compun\, s\ `nregis-
treze [i, eventual, s\ apar\ foarte
rar `n concerte. Paradoxul epocii
moderne reclam\ `ns\ atitudinea
opus\: ca s\ devii un artist legen-
dar, musai s\ fii foarte cunoscut,
s\ cân]i `n toat\ lumea, mass-me-
dia s\ gâlgâie de faptele tale, bune
sau rele (no news is bad news!) etc.
Dar cu toat\ abunden]a, puse cap
la cap, faptele publice s\ nu se 

potriveasc\ mai deloc! Se [tie, con-
tradic]ia stârne[te curiozitatea,
ten siunea a[tept\rii na[te reve -
la]ii. Pare imposibil? Da’ de unde!
Un creier bine mobilat pentru
mar keting, ajutat de-o echip\ dedi-
cat\, poate face minuni. Peter
Grant, managerul Zeppelinilor, cu
exigen]a sa financiar\ pus\ ̀ n sluj-
ba muzicienilor, nu a buzunarului
propriu, a dovedit-o. E drept, a [i
avut sub contract un cvartet de ex-
cep]ie, ales aproape `ntâmpl\tor
dintre mult prea multele talente ce
populau arealul rock britanic la
sfâr[itul anilor 1960. Valoarea fie c\ -
ruia ̀ n parte nu era atât de ridica t\,
ca s\ pretind\ loc `ntr-o super-tru -
p\ heavy-metal prin excelen]\. Dar
formula a func]ionat per fect, statu-
tul s-a impus f\r\ drept de apel,
chiar dac\ „`mprumuturile“ com-
pozi]ionale, de exemplu, au fost re-
cunoscute abia cu câ]iva ani `n
urm\, dup\ lungi procese. Iar unui
cârcota[, ca mine, solistul vocal
nici azi nu-i sun\ tocmai adecvat,
judecând dup\ icnetele inten ]ionat
erotice, cu rol cathartic, lansate nu
doar ̀ n toiul concertelor care d\deau
pe spate zeci [i sute de mii de specta-
tori aromatiza]i de fumul plantelor
cu propriet\]i speciale.

Page, Plant [i Jones au pus
punct activit\]ii trupei dup\ moar-
tea bateristului John Bonham. Ca-
rierele solo ulterioare s-au hr\nit
din succesul grupului, mai vizibil
la vocalistul Plant. Realiz\ri disco-
grafice sub sigla Led Zeppelin au
continuat s\ apar\. La schimbarea
mijloacelor tehnice de audi]ie (ca-
set\, CD, mp3, iPod, Blu-Ray), chi-
taristul Jimmy Page a fost pe faz\
[i a pus `n circula]ie versiuni
`mbun\t\]ite m\car formal. Cam
a[a se petrece [i acum. Firma At-
lantic a demarat o masiv\ campa-
nie de reeditare, desigur cu super-
vizarea lui Page. Primele trei dis-
curi au [i ajuns pe pia]\, `n format
obi[nuit [i de lux, CD, vinil [i digi-
tal HD, remasterizate, cu multe
inedite de satisf\cut preten]io[ii.
Care preten]io[i, rockeri b\trâni,
nevindeca]i de iluzia c\ particip\
la un act de cultur\, s\-i zicem de
performan]\, au precomandat `n -
tr-o veselie setul noilor apari]ii, cu
sufletul `n pioneze c\ nu le va sosi
pachetul `n Ziua Z...

A sosit. Am ascultat cu pl\cere.
{i?  

Trilogia
cunoa[terii
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Cele 24 de piese scurte, adic\ un
text de maximum zece pagini, cu
maximum cinci personaje, cum
zicea regulamentul, scrise de tineri
din `ntreaga ]ar\, mi-au transferat
o extraordinar\ senza]ie de bine.
Demontând ideea c\ liceenii de azi
nu au prea multe afinit\]i spiritu -
ale, c\ prefer\ alte modalit\]i de so-
cializare, din categoria Facebook [i
cluburi, concursul sucevean mi-a
ar\tat cu argumente palpabile c\
teatrul `n forma sa dramaturgic\
are fani printre tineri, c\ se bucur\
de aten]ie. De[i nu se mai public\
precum `n urm\ cu câ]iva ani, din
ra]iuni de criz\ financiar\ [i con-
tractare a pie]ei autohtone de carte,
iar teatrele nu se prea `nghesuie la
u[a pieselor contemporane, faptul
c\ `n competi]ia sucevean\ s-au
adunat atâtea lucr\ri scrise special
pentru scen\ mi-a demonstrat c\
literatura dramatic\ de la noi are
viitor. Ingeniozitatea ideii trebuie
salutat\, Matei Vi[niec `nsu[i a
f\cut parte din juriu, iar competi]ia
a fost un gest de `ncurajare, de
apropiere de teatru.

Transform\rile semnificative
pe care teatrul le-a ̀ nregistrat ̀ n ul-
tima jum\tate de secol au afectat [i
suportul literar al acestei arte. Afir-
marea f\r\ precedent a regizorului
ca element principal al crea]iei
teatrale a mutat centrul de greutate
dinspre dramaturg, care a repre -
zentat sute de ani kilometrul zero

al artei teatrale, `nspre regizor.
Care accede la statutul de co-autor
al textului de spectacol, acest pro-
dus din ce `n ce mai frecvent foarte
diferit de piesa de teatru. Compus
pentru un proiect anume, el devine
mai degrab\ material de lucru sce-
nic decât literatur\ de publicat [i
de citit. Ca produs al actului tea -
tral, textul de teatru se transform\
dintr-o form\ a literaturii `ntr-o
form\ preponderent scenic\, su-
portul unei versiuni precise, care,
foarte probabil, nu va mai sta la
baza altei mont\ri. Accentuând cele -
bra efemeritate a acestei forme de
cultur\ vie. De regul\, textul de
spec tacol este realizat de regizor
`nsu[i, sprijinit de un dramaturg al
spectacolului, `n `n]elesul german
al termenului, de expert `ns\rcinat
cu componenta literar\ a produc -
]iei, adic\ de un teatrolog, scriitor
ori traduc\tor al c\rui travaliu se
concentreaz\ pe nevoile artistice
precise ale regizorului, pe ideea lui
de spectacol. Colaj, amestec al mai
multor traduceri, noi traduceri
care aduc limbajul la uzan]ele zilei,
comprim\ri, combin\ri, rescrieri
sunt câteva dintre modalit\]ile la
care apeleaz\ aceast\ echip\ pen-
tru a produce  suportul de vorbe al
viitorului spectacol. Mult mai
pu]in `ntins ca alt\dat\, textul de
scen\ las\ din ce `n ce mai mult loc
altor mijloace de expresie precum
corporalitatea, coregrafia, muzica,

multimedia, transformând [i acto -
rul, f\cându-l mai degrab\ per-
former decât interpret al unui text
rostit.

Subiecte din via]a 
de zi cu zi

Revenind la concursul de care
ziceam, a fost reconfortant s\ citesc
textele acestor tineri care au de -
monstrat c\, `n afar\ de computer
[i ie[itul cu amicii, se pricep [i s\
pun\ pe hârtie o pies\ scurt\ de
teatru. Eram [i foarte curioas\ s\
v\d lumea `nconjur\toare, cea
mare [i cea mic\, prin ochii unor
elevi de colegiu de clasele IX-XII,
prin lucr\ri `nc\ nepublicate,
nepremiate, nejucate. Au fost co me -
dii, farse, un monolog, dar cele mai
multe erau tragi-comedii, registrul
fiind impus de bibliografia suge -
rat\ de Matei Vi[niec (Eugen Iones-
cu, Rinocerii; Samuel Beckett, A[ -
teptându-l pe Godot; Friedrich Dür-
renmatt, Biederman [i incendia-
torii, Marin Sorescu, Iona; Luigi Pi-
randello, {ase personaje `n c\u ta -
rea unui autor; Alina Nelega, Ama -
lia respir\ adânc; Vlad Zografi,
Petru sau petele din soare). Am de-
scoperit `n textele junilor con-
curen]i ce anume `i preocup\, ce `i
doare, ce `i fr\mânt\ la vârsta cea
mai dificil\ a vie]ii lor, adoles -
cen]a, tranzi]ia furtunoas\, dur\,
adesea prematur\ de la copil\rie la

maturitate. Subiectele le-au g\sit
`n `ntâmpl\rile, bucuriile, triste -
]ile, frustr\rile cu care se confrun -
t\ cotidian: singur\tatea, iubirile
ne`mp\rt\[ite, dezam\girile, pro -
blemele sociale, tr\d\rile `n priete-
nie [i amor, confuzia valorilor etc.
~n mic, lucr\rile lor refac mozaicat
realitatea social\ `n care trebuie s\
navig\m f\r\ s\ ne pierdem re pe -
rele. La unii, nu pu]ini, stilul e u[or
naiv, dar `i reprezint\, vine din re -
zervele de inocen]\ `nc\ nepier-
dut\ complet, poate chiar ne[tiut\.
Al]ii scriu cu exces de pre]iozitate,
cu fluxuri de neologisme, dintr-un
teribilism specific vârstei, simpa -
tic, pentru c\ e autentic, nu e c\u -
tat, nu e trucat. Unii, pu]ini, au sc\ -
pat, of!, [i mici gre[eli de ortografie!
Lista includea [i fete, [i b\ie]i.
Multe au aer de jurnal, utilizeaz\
scrisul ca form\ catharctic\, dar
zugr\vesc [i multe adev\ruri de
maturitate, au prospe]ime. La unii,
pesimismul e radical, idealizat,

suferin]a e starea definitorie. Ca-n
adolescen]\! 

Trebuie s\ pierdem ceva al
Paulei Ghintuial\ s-a individua -
lizat printr-un set de calit\]i con -
ving\toare. Autoarea a dovedit ca-
pacitatea de-a crea o situa]ie dra-
matic\ puternic\, verosimil\, coe -
rent\. Dezv\luit\ pe parcurs, cu o
gradare care arat\ poten]ial imagi-
nativ, etaleaz\ treptat parcursul
epic, prin replici bine scrise. Per-
sonajele au biografii clare, sunt
personalit\]i complexe puse `n fa]a
unor `ntâmpl\ri dure de via]\, pe
care le gestioneaz\ emo]ional. Di-
dascaliile detaliate probeaz\ pu -
terea autoarei de a vizualiza, de a
scrie v\zând cu ochii min]ii specta-
colul pe scândur\, indica]iile fiind
utile pentru regizor [i actori. Tre-
buie s\ pierdem ceva de Paula
Ghin tuial\ a avut deja o lectur\
public\ [i urmeaz\ s\ fie publicat
`n paginile revistei „Bucovina lite -
rar\“.

Prin ochii tinerilor dramaturgi
Paula Ghintuial\ este unul dintre cei 24 de liceeni `nscri[i la concursul de
dramaturgie din cadrul celei de-a doua edi]ii a Zilelor „Matei Vi[niec“ de la Suceava,
R\d\u]i [i Vatra Dornei, organizat\ de Carmen Steiciuc, cu sprijinul Clubului Rotary
Suceava Bucovina, `n colaborare cu Societatea Scriitorilor Bucovineni. Evenimentul
teatral s-a bucurat de prezen]e precum George Banu, Matei Vi[niec [i compania
francez\ Umbral. Paula Ghintuial\ e elev\ la Vaslui, iar textul ei, Trebuie s\ pierdem
ceva, a fost desemnat câ[tig\tor de juriul din care am f\cut [i eu parte. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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INTERVIU CU SCRIITORUL ADRIAN BUZ

„Foarte mul]i tineri au dat 
`n damblaua stângist\, `mpins\
pe alocuri pân\ la marxism“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

1989 relateaz\ ultimele mo-
mente ale regimului ceau[ist,
v\zute prin ochii unui tân\r
de 18 ani care trebuie s\ „is -
p\[easc\“ un an [i patru luni
de armat\ obligatorie. Prima
`ntrebare, fireasc\ `n actualul
context: de ce era nevoie de
`nc\ un roman despre tine -
re]ea petrecut\ `n comunism?
{i, mai ales, de ce despre anul
1989?

Tocmai pentru c\ o parte din
via]a noastr\ s-a petrecut sub co-
munism. O parte important\, a[a
c\ suntem marca]i de aceast\ Ano-
malie. N-am s\ folosesc epitete con-
tondente, pentru c\ nu mai e nevo-
ie. Nu cred c\ cineva `ntreg la min-
te ar trebui s\ aib\ `ndoieli despre
ce a `nsemnat perioada comunist\
`n România, mai ales cineva care 
l-a [i tr\it. S-a discutat, a fost con-
damnat... ba `nc\ mai r\sun\ Car-
pa]ii... Nu o spun cu ironie, de[i am
rezerve fa]\ de acest discurs r\ -
gu[it care `nc\ se mai aude. Chiar
dac\ e `ndrept\]it, mi se pare c\ e o
eroare didactic\, aceast\ condam-
nare neobosit\... Dac\ dai cu b\]ul
`n acela[i loc, e posibil ca la un mo-
ment dat s\ ob]ii un efect pe dos,
na[ti o rezisten]\ `n min]i fragede,
neatente [i plictisite de aceea[i
plac\: m\ la[i cu comunismul vos-
tru. P\rerea mea e c\ aceast\ in-
adecvare e un mare p\cat, care a
dus, al\turi de alte conjuncturi ne-
fericite, la valul de stângism abe-
rant care se ridic\ `ntr-o ]ar\ care
nu a reu[it `nc\ s\ alunge umbra
comunismului. M\ rog, simplifi-
când un pic, pentru c\ lucrurile
sunt mai complicate [i mai ̀ mpleti-
te. Ce simple ar fi fost toate azi dac\
lustra]ia ar fi avut parte de un mar-
keting adecvat [i toat\ societatea
româneasc\ ar fi `n]eles ce `n seam -
n\ [i ar fi tras `n aceast\ direc]ie! 

Dac\ m\ `ntrebi, cred c\ asta ar
putea s\ fac\ literatura. S\ sape altfel

`n perioada comunist\, s-o repun\
`n firesul ei (de altfel, monstruos),
chiar dac\ pactul pe care ̀ l propune
ea e unul de oglinzi mi[c\toare... Li-
teratura poate s\ fac\ lucrul \sta po-
vestind, intrând `n detalii, `n meca-
nismele psihologice ale vie]ii ordi-
nare... Nu ne-ar strica [i mai multe
piese de calitate care s\ trateze tema
cu onestitate, f\r\ autoritarism...

Acest roman, 1989, e o acumula-
re. La `nceput au fost ni[te pove[ti
simple de armat\ (tragi-comice, a[a
cum erau multe lucruri atunci),
apoi s-au rafinat [i s-au `nmul]it [i,
`n cele din urm\, au n\scut ̀ n mine
nevoia unei c\r]i. {i `n acel mo-
ment a trebuit s\ m\ hot\r\sc ce
anume vreau s\ spun cu aceast\
carte. Am sim]it c\, dincolo de o
sim pl\ `n[iruire de pove[ti de via]\
sub comunism, e nevoie s\ prelun-
gesc [ina ca s\ includ [i primele
alegeri libere (dac\ Revolu]ia a fost
acoperit\), `n felul \sta rotunjindu-
se [i narativ. 1989 este, indirect, un
roman despre comunism (despre
ce [i cum eram noi atunci) [i des-
pre cum a trecut el pragul demo-
cra]iei. {i despre altele, dar `n linii
mari, cam asta e ideea.   

Scriitorii români se feresc, `n
general, s\ recunoasc\ faptul
c\ s-au inspirat din propria
via]\ când au scris un roman,
de team\ c\ acest lucru va fi
considerat o dovad\ de lips\
de creativitate. Tu spui de-
schis c\ 1989 e autobiografic.
Crezi c\ since ritatea ta va
afecta percep]ia despre val-
oarea c\r]ii, din par tea criti-
cilor [i a cititorilor? 

Nu cred c\ ar trebui s\ aib\ nici
un efect. Nu [tiu de ce un „roman
autobiografic“, a se remarca ghili-
melele, revin la ele, ar trebui s\
`nsemne ceva special, care necesit\
o receptare anume, din partea criti-
cii sau a publicului. Sau ar trebui
s\ fie ceva nepl\cut. Literatura con -
 ]ine adev\ruri ale con[tiin]ei, ade -
v\ruri psihologice [i creeaz\ iluzia
autenticit\]ii... Autorul nu mai e

numele [i prenumele, ci se trans-
form\ `ntr-un personaj, chiar [i
când ̀ [i scrie memoriile sau ̀ [i ]ine
un jurnal. E o conven]ie care nu
`nseamn\ mare lucru, nu oblig\ pe
nimeni la nimic, atâta vreme cât
adev\rurile pe care le acoper\ sunt
recognoscibile, [i nu ni[te abera]ii.
Un roman e bine sau prost scris –
ar trebui s\ spun\ criticul, eventu -
al s\-]i explice limpede de ce... stilul

nu merge cu subiectul, episodul e
prea lung [i pierde tensiunea, e in-
autentic/tras de p\r/[arjeaz\ f\r\
mesaj... chestii critice, literatura
are un set de instrumente `n acest
scop... `nainte s\ vin\ cu sorcove
subiective; `mi place/`[i merit\ ba-
nii, nu-mi place/am `n cas\ o po-
doab\ (autorul vinde gogo[i, nu m\
mi[c\) bun\ de f\cut cadou, ar tre-
bui s\ spun\ cititorul. 

Unii critici `[i g\sesc `ntotdeau-
na argumente pentru a se coco]a pe
gr\mada de scriitori. Aia nu `n -
seamn\ c\ [i au dreptate, o ]in a[a
ca o soacr\, ba c\ are, ba c\ n-are,
sau `[i pierd capul `n fa]a unei na-
ra]iuni la persoana `ntâi [i `l caut\
pe autorul pândind din pagin\ ca
un adev\rat maniac egolatru. Le
pute inspira]ia autobiografic\?
Spune-i asta lui Henry Miller, lui

Documentându-m\ pentru o discu]ie cu Adrian
Buz, autorul romanului 1989 ap\rut de curând
la Editura Polirom, am g\sit doar dou\
interviuri cu acesta, acordate la distan]\ mare
`n timp, `n 2006 [i 2012. Scriitorul mi-a r\spuns

sincer, când l-am `ntrebat de ce a ap\rut `n
public atât de rar, c\ de fapt jurnali[tii nu prea
l-au c\utat. „Cui ar putea s\ nu-i plac\ s\
vorbeasc\ despre sine, s\-[i dea cu p\rerea?“, a
admis prozatorul. A[adar, interviul ce urmeaz\

e o [ans\ rar\ pentru cititori, care ar mai putea
ap\rea, având `n vedere precedentul creat, abia
peste al]i câ]iva ani. Nu rata]i s\ afla]i acum ce
are de spus Adrian Buz despre sine [i despre
romanul s\u, 1989.
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Paul Auster, Hertei Müller... nu
ter mini dac\ `ncepi. 

„Roman autobiografic“ apare pe
ultima copert\, [i nu pe pagina de
titlu, unde scrie doar roman. A fost
un indiciu... nu [tiu... publicitar. I-am
pus ghilimele din dou\ motive. ~n
primul rând c\ termenul, din câte
[tiu, nu s-a consacrat `n literatura
român\. ~n al doilea rând, acest ro-
man e autobiografic `n linii mari,
`n, s\ zicem, firul narativ. Altfel,
sunt foarte multe pove[ti mixate,
nu sunt toate ale mele, dialoguri-
le... cine-[i mai poate aminti repli-
cile pe care le-a spus acum 25 de
ani? A[a c\ e [i foarte mult\ fic]iu-
ne, chiar dac\ e o carne pe un sche-
let autobiografic... m\ rog, [i \la
ajustat uneori din ra]iuni care ]in
de literatur\. De aceea am preferat
s\-i spun roman, [i nu memorii sau
orice alte conven]ii care sunt legale
`n literatura român\. S\-i l\s\m pe
unii critici s\-[i caute vocabula-
rul... autofic]iune, auto- ce vor ei...
Vorba lui Roth: scriu autobiografie
[i ei ̀ mi spun c\ e fic]iune [i invers;
de vreme ce-s a[a de[tep]i, `i las pe
ei s\ decid\.

Din cuno[tin]ele mele, e pri -
mul roman din literatura ro -
mâneasc\ postdecembrist\ care
trateaz\ pe larg chinurile pe
care le provoca armata obliga-
torie unor tineri care la 18 ani
abia se l\mureau ce e cu via]a.
Ai relatat `n detaliu inclusiv
legendele care circulau prin -
tre civili despre abuzurile co -
mise asupra r\canilor – noilor
sosi]i `n unit\]i. Care au fost
momentele care te-au marcat
pe tine când ai efectuat servi-
ciul militar obligatoriu? 

~mi amintesc senza]ia absolut\
de pierzanie pe care am avut-o pe
drum, mergând spre unitate. Ceva
sfâ[ietor, care se lega [i de o `n]ele-
gere nou\ a timpului, un sim] al
timpului venind din perspectiva
irosirii unui an [i 4 luni de via]\,
con[tientizat\ acut. Era ceva de
ne`n]eles, ca o isp\[ire. Pur [i sim-
plu nu puteam s\ `n]eleg de ce tre-
buie s\ ofer acest timp din via]a
mea acestei `ntreprinderi complet
absurde, `mpotriva voin]ei mele.

Când ai 18 ani, o s\pt\mân\ pare
mult, un an [i 4 luni par o via]\. 

Toate au fost un [oc la `nceput,
dar apoi m-am obi[nuit... nu-i da
omului cât poate s\ duc\... Legen-
dele nu erau legende, a[ spune c\
eu am fost norocos, cruzimile astea
chiar se `ntâmplau [i probabil c\
atunci când `ntrunesc condi]iile, se
repet\, s\ nu fim naivi. Multe lu-
cruri care implic\ oameni `n uni-
forme nu le mai credem repetabile,
pentru c\ ni se pare c\ suntem de-
odat\ foarte civiliza]i, avem tele-
foane sofisticate [i ne petrecem
sâmb\ta la mol unde bem ceaiuri
exotice [i suntem cool [i oricum ar-
mata nu mai e obligatorie. 

Ce povestesc eu, pove[tile de os -
t\ [ie ceau[ist\, e versiunea de
ador mit copii fa]\ de ce se poate
`ntâmpla cu un om `n uniform\.
Mult mai tragic mi se pare cel\lalt
discurs pe care l-am introdus `n ro-
man... cel legat de r\zboi, de arma-
te care-[i `mplinesc menirea. Une -
ori orbe[te, cruzimea atingând alte
abisuri. {i asta se `ntâmpl\ chiar
acum, `n cel pu]in trei locuri ale
planetei. S\ nu fim, deci, naivi.     

Multe dintre romanele a c\ror
„ac]iune“ este plasat\ `n co-
munism afi[eaz\ un aer nos-
talgic, nu fa]\ de regim, evi-
dent, ci fa]\ de adolescen]a, de
ti nere]ea trecut\. 1989 este
`ns\ anti-nostalgic. Personajul
prin cipal relateaz\ critic de-
spre ce se `ntâmpl\ `n jurul
s\u, despre o lume pe care o
dore[te terminat\. De altfel,
chiar tu te-ai caracterizat ca o
„natur\ prea pu]in nostal-
gic\“. Este 1989 un „medica-
ment“ pentru nostalgie?

M-a interesat o privire onest\.
Eu asta am vrut s\ fac, s\ povestesc
cinstit [i, chiar dac\ am produs un
morman de literatur\, de min-
ciuni, nu am min]it, ba chiar cred
c\ uneori i-am `nfrumuse]at deta-
liile sau m-am ab]inut de la detalii
prea naturaliste, ca s\ nu par\ ne-
realist, unui cititor de azi. Lucruri-
le a[a st\teau. Pot s\ fiu nostalgic
fa]\ de oameni sau momente care
implic\ oameni, fa]\ de ingeniozi-
tatea cu care ne `mplineam pl\ceri
simple `n corsetul amputant al re-
gimului sau fa]\ de tr\irile [i pros-
pe]imea [i naivit\]ile unei vârste
biologice, de u[urin]a cu care le-
gam camaraderii. Dar nu am cum
s\ fiu nostalgic fa]\ de via]a noas -
tr\ de atunci `n ansamblul ei mon-
struos... A[a era, monstruos. Nos-
talgic fa]\ de frig, `ntuneric [i foa-
me? {i fric\? 

Eu zic c\ ar trebui s\ facem un
experiment, s\-i rug\m pe nostal-
gici s\-[i explice nostalgia, dar f\r\
foloseasc\ urm\toarele sintagme [i
cuvinte: nume de politicieni `n via -
]\, capitalism, exploatarea omului
de c\tre om, m\ rog, [i alte câteva.

Ideea asta cred c\ vine ̀ n primul
rând din felul `n care industria 

publicitar\ a speculat imagini din
epoc\. {i se poate s\ fi dat tonul.
Dac\ cineva e nostalgic fa]\ de pe-
rioada comunist\, cu toate detaliile
ei, eu `i doresc s\-[i adune un pic
min]ile [i s\ se gândeasc\ mai bine
la ce se gânde[te, vorba lui Arghezi
(dup\ instalarea comunismului).
S\ renun]e o s\pt\mâna la toate co-
modit\]ile, la curent electric [i la
c\ldur\, la Facebook, la Champi -
ons League, la pl\cerea de a-l uita
Dumnezeu tr\nc\nind prostii politi-
ce cu prietenii, pe o teras\. La pizza.

Da, e posibil s\ nu mai fiu o na-
tur\ nostalgic\, nu `n acel mod ne-
con]inut, necondi]ionat, uneori ira -
]ional, pentru c\ am ajuns un ani-
mal foarte `ngrijorat. Am copii. 

~ntr-un interviu din 2012, 
aminteai pentru prima dat\
despre romanul care a fost pu -
blicat abia anul acesta. Spu -
neai atunci: „Pe de alt\ parte,
cu 1989, romanul autobiogra -
fic pe care `ncerc s\-l termin,
am p\]it un accident de me-
tabolism de lucru. Dicteul in-
terior n-a reu[it s\ `nfrâng\
perspectiva unui receptor...“.
Despre ce fel de accident era
vorba?

Nu mai [tiu exact contextul. E
foarte posibil ca, aflându-m\ `n
anul 2012, s\ fi fost vorba despre ac-
cidentul politic. Care a venit ̀ nso]it
de fractura din societate. De[i, [i
accidentul, [i fractura erau acolo un-
de erau de dinainte de 2012, `n tr-un
fel sau altul. Probabil c\ mi-am
pierdut cump\tul, mi-am pierdut
nervii v\zând ce se `ntâmpl\. {i nu
ai cum s\ scrii literatur\ când de-
zam\girea te strive[te, v\zând ̀ n ce
abis de absurd [i ira]ional se scu-
fund\ cona]ionalii. {i ca s\ nu in-
tr\m `ntr-o poveste prea compli-
cat\, n-am s\ m\ lansez `n primul
tran[eu al acestei pove[ti cu an-
tib\sism [i anticapitalism [i alte
distrac]ii inepte, [i  am s\ m\ refer
doar la teritoriul cultural. {i de
aco lo am s\ aleg doar un exemplu,
care mi se pare de la sine gr\itor.
Pe care am s\-l prescurtez `ntr-o
`ntrebare simpl\. Câ]i dintre cei ca-
re au exprimat pe gur\ prostii, pu-
blic, despre Mircea C\rt\rescu i-au
cerut iertare? Fo[ti prieteni, colegi
de universitate etc. Câ]i l-au sunat
s\-i spun\... b\i Mircea, [tii ceva,
ne-a luat min]ile valul \sta de min-
ciuni strig\toare la cer cu care 
ne-au otr\vit tâmpi]ii \[tia din po-
litic\ via]a prin media aservit\, a
fost o sl\biciune, ne pare r\u c\ 
ne-am l\sat du[i de val [i am subs-
cris ca ni[te fraieri la toat\ mize-
ria... noi suntem totu[i ni[te inte-
lectuali [i, `n cele din urm\, putem
s\ facem diferen]a. Repet, nu vor-
besc despre ce se `ntâmpl\ `n afara
acestui cerc intim, care e cultura...
nu, vorbesc despre cum `n]elege
acest cerc s\-[i s\rb\toreasc\ uma-
nitatea dup\ 50 de ani de batjocor\
comunist\. Ia s\ vedem, sun\ pom-

pos? Eu nu cred. Sun\ pompos s\
vorbim despre invidie veninoas\ [i
de spre stupizenie `mpins\ `n pra-
gul s\lb\ticiei? Nu numai c\ acest
lucru nu s-a `ntâmplat, dar Mircea
C\rt\rescu e `n continuare un bu-
ton pe care dac\-l ape[i, `n saloane
de carte sau `n universit\]i ale Ro-
mâniei, `n ceain\riile ei sau la bo-
dega Uniunii Scriitorilor, produci
un discurs neomenesc, de cloac\. 

Cred c\ despre genul \sta de frâ -
n\ vorbeam. De-ar fi s\-]i cad\ `n
ro]i doar acest bolovan, din gr\ma-
da cu bolovani române[ti, c\ci,
slav\ Domnului, se pare c\ avem
parte de pachetul extins, ̀ ]i r\mâne
]eap\n\ ma[in\ria. Am s\ mai ser-
vesc un paradox românesc, ca s\ nu
vorbim misterios. De atâta avânt
anticapitalist [i antiUE, care dup\
11 septembrie 2001 [i Patriotic Act
sau dup\ `nv\luirea corup]iei de la
Bruxelles `ntr-o birocra]ie monoli-
tic\ aberant\ nu ̀ nseamn\ o vitejie
ie[it\ din comun, foarte mul]i ti-
neri au dat `n damblaua stângist\,
`mpins\ pe alocuri pân\ la mar-
xism, `n timp ce p\rin]ii lor `nc\ se
mai lupt\ prin tribunale s\-[i recu-
pereze averile confiscate de comu -
ni[ti, uneori trebuind s\ le smulg\
din bra]ele fostei nomenclaturi
ceau[iste, ̀ nc\ vie. Dar chestiile as-
tea `]i trec. Ne g\sim fiecare resur-
se, ca s\ ne ̀ ntâlnim cu lucrurile pe
care le avem `n noi [i s\ spunem ce
consider\m c\ merit\ spus. 

„Literatura amelioreaz\, decon-
spir\, amuz\, dar nu vindec\“,

declari `ntr-un alt interviu din
2006. „Poate c\, pân\ la urm\,
literatura cu minciunile ei
adev\rate [i m\car un pic
necesare ne ajut\ s\ ne des -
p\r]im zâmbind de trecut“,
scrii pe coperta romanului
1989. Nu cumva se contra zic
cele dou\ enun]uri? S-a schim -
bat viziunea ta asupra litera-
turii `n ultimii opt ani?

Pot s\ coexiste, pot s\ le `mpac
cât s\ nu ies prost din aceast\ ̀ ntre-
bare, dar nu neap\rat cât s\-mi
g\sesc o certitudine care s\ m\
transforme `ntr-un animal mono-
cord [i, deodat\, extraordinar de
industrios literar, pentru c\ mi-am
g\sit calea. Nu, `ntr-adev\r, litera-
tura nu e ampicilin\... Un m\gar ca-
re cite[te nu se transform\ `n alt -
ceva decât un m\gar citit. Dar cred
c\ poate crea emula]ie, poate da
glas acelor voci mute care muncesc
o comunitate de oameni. Prin art\
]â[ne[te de multe ori vocea unui
timp, gândirea unui timp, ̀ [i g\ sesc
expresia nevoile unui timp. De alte
multe ori, `notând `mpotriva apa-
ren]elor, nel\sându-se sedus\ de is-
pitele momentului, arta poate scoa-
te lucrurile din gândirea `m bâc sit-
comun\. Mi se pare c\ România
`nc\ mai tr\ie[te trecutul ca pe o
cramp\ [i fie se lupt\ cu el cu o
`ncrâncenare care nu d\ roadele
a[teptate, fie ̀ l relativizeaz\. {i cred
c\ e nevoie de un alt tip de discurs
pentru a ie[i, cu un folos, din el.

Adrian Buz (n. 1971, Craio-
va) este absolvent al Facult\]ii
de Litere din Craiova. Volume
publicate: Ultimul capitol (pro-
ze), Editura Ma[ina de scris,
2001 (premiul revistei „Româ-
nia literar\“ pentru debut), Zi-
dul moale (proze), Editura Poli-
rom, 2005. Traduc\tor de litera-
tur\ american\ – William Bur-
roughs, John Dos Passos, Hun-
ter Thompson, Bret Easton El-
lis, Hubert Selby, Dave Eggers,
Augusten Burroughs. ~n pre-
zent, locuie[te `n Madrid. 
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Cine e Malala [i de ce ne-am
deranja s\ `i afl\m povestea?

Florin Iorga

Despre condi]ia femeii avem tot
timpul impresia c\ [tim destule. {i,
`ntr-o epoc\ `n care informa]ia cir-
cul\ cum circul\, chiar avem oca-
zia de a [ti. ~ntrebarea care se pune
este `n ce m\sur\ ne preocup\, de
fapt, subiectul? De pild\, `]i po]i da
seama atunci când afli despre exis-
ten]a unei c\r]i ce relateaz\ poves-
tea unei tinere pakistaneze ce a
sc\pat ca prin urechile acului de o
execu]ie a talibanilor. Desigur, se
poate consemna cu interes exis-
ten]a unei asemenea c\r]i, apoi se
poate trece cu destul\ elegan]\ pes-
te acest fapt, `n definitiv foarte late-
ral `n raport cu existen]a noastr\,
dac\ nu cumva chiar minor. To -
tu[i, lucrurile se complic\ foarte
mult, dac\ `n lipsa unui film cât de
cât OK faci gafa de a pune mâna pe
ea la ceas de sear\ [i cite[ti primele
20 de pagini. Crede]i-m\ pe cuvânt,
nu prea mai ai sc\pare.

Mic [i modest 
discurs despre 
percep]ia ororii

Atunci când ororile se petrec ime-
diat dincolo de gardul nostru,
avem o problem\: proximitatea lor
ne afecteaz\ mai mult decât mon-
struozitatea lor. Dovad\ este faptul
c\ reac]iile sunt diferite, dac\ tra-
gediile sunt provocate de oameni
care vie]uiesc `n satul vecin. Când
comunitatea care a permis `ntr-un
fel sau altul apari]ia unor oribili -
t\]i este departe de noi, apare [i un
sentiment de confort. Ne „`n cânt\“
gândul c\ a[a ceva se poate `ntâm-
pla „la al]ii“, nu [i „la noi“, Doam-
ne fere[te! Ne sim]im proteja]i de
ideea c\ „ai no[tri nu sunt `n stare
de a[a ceva“, ci doar ceilal]i, drept
pentru care o lu\m frumos ̀ n bra]e
[i nu `i mai d\m drumul. {i, pân\
la urm\, nu este nimic condamna-
bil `n asta, e doar un mecanism de
autoprotec]ie, care ne ajut\ s\ ne
d\m jos din pat diminea]a, doar cu

scopul foarte imprecis de a mai
tr\i `nc\ o zi. 

Pe de alt\ parte, nu spun o nou-
tate, televiziunea, cu excesele ei
`ndelung blamate, ne exhib\ oroa-
rea apropiat\ sau `ndep\rtat\ mult
prea insistent. Astfel, prin expune-
re repetat\ la asemenea stimuli
emo]ionali, nu avem foarte multe
op]iuni. Una dintre ele este s\ c\ -
p\t\m involuntar o oarecare insen-
sibilitate [i s\ ne conserv\m po -
zi]ia comod\ de spectatori ai unei
alte [tiri, [i s\ trecem peste, dup\
cuvenitele mir\ri [i eventuale co-
mentarii ocazionale cu indignarea-n
gât. O alt\ posibilitate este aceea de
a refuza instinctiv aceast\ latur\
bini[or aberant\ a realit\]ii [i s\ ne
form\m obiceiul considerat s\n\ -
tos de a comuta repede pe un alt ca-
nal. ~n fine, tot expunerea repetat\
despre care vorbeam anterior ne
mai ofer\ oportunitatea de a dez-
volta o curiozitate maladiv\ fa]\ de
nenorociri, caz `n care devenim o
unitate din masa de abona]i obse-
sivi ai [tirilor cu [i despre crimele
[i accidentele de la ora 5, cu amen-
damentul c\ unii dintre noi pot de-
veni fani ai site-urilor cu filmule]e
ce prezint\ accidente groaznice [i
decapit\ri reale. 

Povestea 
`n versiunea scurt\

Dar s\ revin la Malala. Este fiica
unui b\rbat pakistanez (m\ rog, pa-
kistanez `n urma anex\rii unui
principat independent cu aproxi-
mativ un secol `n urm\...) pe care
mul]i l-ar numi „progresist“, pen-
tru c\ a considerat c\ ziua ̀ n care ]i
se na[te un copil trebuie s\ fie una
de s\rb\toare, chiar [i `n cazul `n
care este vorba despre o fat\, nu ne-
ap\rat despre un b\iat. E doar unul
dintre cei care nu consider\ c\
odrasla-fat\ este inferioar\ by de-
fault odraslei-b\iat [i, pe cale de
consecin]\, nu merit\ privilegiul
alfabetiz\rii. Totu[i, cazul s\u par-
ticular este caracterizat prin deta-
liul de a fi fondat o [coal\ de fete, la

care fiica sa Malala este una dintre
elevele eminente [i, mai grav, in-
tervievat\ cu interes de jurnali[ti,
mai ales str\ini. 

Este genul de glorie care te scoa -
te `n fa]\ nepermis de periculos.
Altfel spus, `n contextul nepotrivit,
e fix ceea ce ai nevoie pentru a de-
veni ]int\ vie. {i... ]inta a fost atin -
s\ la propriu de c\tre talibani `n di-
minea]a zilei de 9 octombrie 2012, zi
`n care autobuzul obosit al [colii a
fost oprit cu for]a pentru a putea
urca `n el un executant. Probabil
c\ a trebuit s\ se `ntâmple ca aces-
ta s\ fie un amator sau a fost pur [i
simplu o minune c\ Malala a su-
pravie]uit celor trei gloan]e ce 
i-au ]intit capul de la o jum\tate de
metru. Cert este c\, printr-un con-
text de `ntâmpl\ri fericite, Malala
a supravie]uit atacului [i a rezistat
cât s\ fie transportat\ `n Marea
Britanie, unde a fost salvat\. Ce a
urmat este istorie pe bune, `ncer-
ca]i o c\utare pe Google dup\  Ma-
lala Yousafzai, dac\ nu m\ crede]i.
Cine insist\ `i g\se[te inclusiv
`nregistr\rile discursurilor de la
sediul ONU sau particip\rile la
talk-show-urile unor vedete de ca-
libru ale televiziunilor britanice [i
americane. 

{i totu[i, cartea

Lectura coper]ii [i a primelor dou\
pagini mi-a dovedit `nc\ o dat\, de
parc\ ar mai fi fost nevoie, c\rei
specii scârboase (cei indulgen]i pot
citi „mofturoase“) de cititor `i
apar]in [i de cât de multe lucruri
m\ `mpiedic `nainte de a ajunge la
cele esen]iale. A[adar, `n]elesesem
din capul locului nevoia unui coau-
tor `n cazul relat\rii copilei de 16
ani, oricât de eminent\ ar fi fost ea.
Ba chiar mi s-a p\rut foarte `n re-
gul\ [i am apreciat onestitatea, as-
ta comparativ cu autobiografiile
unor vedete de top care se str\duie
s\ m\ mint\ c\ nu au apelat la ser-
viciile unor profesioni[ti pentru a
pune pe hârtie câteva idei plate.
Cred c\ de data aceasta m-a iritat

cumva meseria scriiturii, poate
pentru c\ a[teptam ca povestea s\
fie spus\ cumva mai naiv din punct
de vedere stilistic. ~ntr-o faz\ ulte-
rioar\, pe m\sur\ ce parcurgeam
cartea, am sfâr[it prin a recunoa[te
c\ a fost cea mai bun\ solu]ie. Prac-
tic, era p\cat ca, raportat la gradul
de dramatism, dar [i de optimism
al pove[tii, nivelul de elaborare al
textului s\ fi r\mas la cel al unei
adolescente pakistani, fie ea [i emi-
nent\. ~n treac\t fie zis, uite a[a ̀ mi
dau seama c\ devine necesar un
compliment la adresa traducerii
Ioanei Georgescu. ~n fine, vreau s\
spun c\ drama tr\it\ [i conse -
cin]ele ei sunt relatate nu doar
„emo]ionant“, ci [i literar, gra]ie
contribu]iei asumate a Christinei
Lamb. 

Avem, a[adar, tot ceea ce `i tre-
buie unei c\r]i care nu este inspi-
rat\ din realitate, ci red\ realitatea:
un atentat nereu[it, care creeaz\ o
eroin\ sincer\ [i superb\, [i `i ofe -
r\ un glas de un volum incredibil.

{i, da, cred c\ se cuvenea s\ se ape-
leze la o tehnic\ literar\ extrem de
eficient\, numai bun\ de scos din
min]i pe mul]i dintre profesorii
`nchipui]i de creative writing. 

~ns\ marele bonus al acestei
c\r]i, oricât de complet\ ar fi ea
dup\ toate criteriile de analiz\ pe
care le pute]i imagina, este ̀ ncrede-
rea pe care o insufl\. Da, bine, [tim
cu to]ii: lumea e prost croit\, a[a
cum e f\cut\ las\ loc unor urâ]enii
uria[e [i c\ – vai, bine c\ este a[a! –
speran]a moare ultima. Dar nu, nu
despre asta e vorba. C\ci nu avem o
carte ca multe altele despre gândi-
rea pozitiv\, de[i, in extenso senso,
poate fi interpretat\ [i a[a. Dife-
ren]a o reprezint\ experien]a vie [i
credin]a ferm\, al\turi de capacita-
tea sa de a eviden]ia cât de multe in-
sule de frumuse]e pot exista `ntr-un
ocean de ur\.

Malala Yousafzai, Christina Lamb, 
Eu sunt Malala, traducere din limba
englez\ de Ioana Georgescu, 
Editura Polirom, 2014

Dac\ era doar o [tire, povestea Malalei era acum de mult uitat\. Dac\ 
se f\cea un film, ar fi luat probabil câteva premii minore din ra]iuni 
de political correctness pentru a mângâia sensibilit\]ile mi[c\rilor
feministe [i cam atât. Povestea ei a devenit `ns\ carte. Iar chestia asta ne
complic\ pu]in vie]ile, pentru c\ – hai s\ recunoa[tem – cartea este carte
[i, mai mult, ne pune con[tiin]a `n fa]a unui mic exerci]iu. Concret, dac\
ai apucat s\ afli despre ce este vorba [i nu `ncerci s\ o cite[ti, `nseamn\ 
s\ recuno[ti c\, `n fond, nu `]i prea pas\. 
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Ia[i — City of Disruption:
ambi]iile culturale, 
sugrumate de politica local\

George Onofrei

Personal, am constatat c\ e mult
mai traumatizant\ pierderea avio -
nului decât a trenului. Ca s\ prinzi
acceleratul te mai po]i urca [i `n ul-
timul moment – cumperi bilet [i de
la „na[“, te descurci tu cumva. La
aeroport nu te prezin]i niciodat\
`ns\ f\r\ bilet [i nici nu urci `n
avion f\r\ s\ ̀ ]i faci check-in-ul [i s\
treci de filtrul de securitate. Cam
a[a e [i cu proiectul Ia[ului de can-
didatur\ la statutul de Capital\ Cul-
tural\ European\: vrem, dar proce-
durile din aerogar\ sunt prea com-
plicate pentru noi.

Eram tân\r licean, apoi student,
iar Ia[ul avea o sum\ de evenimente
de talie: Festivalul de Teatru „Avram
Goldfaden“, Bienala de Art\ Con-
temporan\ „Periferic“, Festivalul
„Euro Dans“. Toate acestea au fost
slab sau deloc sus]inute de munici-
palitate. Realizate `n mare parte cu
finan]are extern\ sau central\, la
un moment dat au capotat: din
cauza mentalit\]ii locale, a unui pu -
blic deloc preg\tit s\ le `mbr\ ]i[eze
(parte mare din vin\ [i a institu -
]iilor culturale ale locului; abia de
curând s-a produs un oarecare dez -
ghe], dar nu la toate).

Am avut, prin urmare, mai de-
grab\ o cultur\ a „extinc]iei“ de
evenimente de marc\ decât de pre -
zervare. Nici un finan]ator extern
nu te crediteaz\ la nesfâr[it dac\ nu
demonstrezi c\ ai o cot\ parte de fi-
nan]are `n comunitatea `n care
desf\[ori proiectul. Mai pe scurt,
dac\ e[ti relevant pentru „munici-
palitate“ (`n sensul de conducere
democratic\, nu autarhic\), atunci
`]i d\m [i noi banii. 

Doar c\ niciodat\ la Ia[i „munici -
palitatea“ nu [i-a meritat numele
(evident, nici pe vremea lui Simi-
rad) – ca un catalizator al rela]iei
`ntre creatorii locali [i lumea de 

dincolo de grani]\. Singurul cata -
lizator pus cu succes `n practic\ de
unii a fost s\-[i asigure privilegii
politice – un actor cunoscut a fost
consilier local girat de PSD, un cri -
tic de arte plastice consilier local [i
[ef de Comisie de Cultur\ `n CL,
al]ii doar „admiratori dezinte re sa]i“
care semnau condica atunci când
veneau alegerile [i trebuiau s\ spu -
n\ ceva despre „mândrul cârmaci“.

Arti[tii, organizatorii de eveni-
mente de alt\dat\ [i-au luat unul
câte unul t\lp\[i]a spre alte z\ri. {i
se mai `ntreab\ uneori: ce mai e pe
acas\?

Istoria unui 
conflict fratricid

~n februarie 2011 era organizat\ la
sediul Parlamentului European de
la Bruxelles o prim\ ac]iune consis-
tent\ de promovare a Ia[ului, sub
spectrul unei viitoare candidaturi
pentru titlul de Capital\ Cultural\
European\: „Ia[i – City of Creativi-
ty“. Discu]ii pe acest subiect au exis -
tat `ns\ [i `nainte, `n contextul
reu[itei Sibiului din 2007. Mai mult,
s-au creat prin campanii electorale
locale [i programe de guvernare a
Ia[ului care cuprindeau, cu subiect
[i predicat, acest ]el. Erau vremu -
rile ̀ n care primarul Ia[ului (acela[i
[i atunci, [i acum) ne explica de ce
Ia[ul nu devine [i el Capital\: „Sibiul
are primar neam]“.

„Neam]ul“ a trecut [i pe la Ia[i de
curând [i, evident, a fost `ntrebat
cum faci ca s\ ajungi [i tu `n clubul
select european. {i a spus c\ nu 
exist\ „direc]ii“, „probleme“, „cate-
gorii socio-profesionale“. Exist\
doar ora[ul, v\zut ca un tot unitar:
infrastructur\, politici culturale [i
programare cultural\, societate ci -
vil\, arti[ti, mediu politic. {i, mai
presus de toate, un proiect foarte
modern!

Finan]at\ prin biroul europarla-
mentarului C\t\lin Ivan, expozi]ia
„Ia[i – City of Creativity“, din 2011, a
fost conceput\ de istoricul ie[ean
Florin C`ntic `n jurul industriilor
creative ie[ene [i al [colii ie[ene de
inventic\. Evenimentul a fost unul
reu[it, am participat la el [i am
putut trage propriile concluzii „de
la fa]a locului“. ~n primul rând, par-
ticiparea din partea Comisiei de
Cultur\ din Parlamentul European
a fost una la vârf, la vernisaj luând

parte europarlamentari str\ini, dar
[i români din diverse partide. ~n
contextul politic de la noi, ar fi de re-
marcat chiar prezen]a Monic\i Ma-
covei, departe de-a fi vreun „fan“ al
lui Ivan (l-a [i dat `n judecat\ `ntre
timp pentru o serie de afirma]ii
f\cute la televizor), care s-a declarat
convins\ de proiectul Ia[ului. Nici
vorb\ de `ns\ilare, expozi]ia a
ar\tat foarte bine, unitar\ din punct
de vedere al imaginii [i cu un con -
]inut bogat. Poate cea mai spectacu-
loas\ a fost demonstra]ia live oferit\
de artistul plastic ie[ean Felix Aftene.

Sigur c\ nu e nici pe departe sufi -
cient s\ faci o expozi]ie ca s\ convingi
Europa de calit\]ile ora[ului t\u. ~n
plus, argumentul „istoriei care ne
recomand\“ nu are cum s\ ]in\ pe
un continent care respir\ istorie prin
fiecare ungher al s\u. Problema era
[i r\mâne ce putem face acum, ce con-
sisten]\ putem da Ia[ului `n acest
moment. Sau, altfel spus, cum croim
un „proiect modern“, vorba lui Io-
hannis.

Peste câteva luni de la momentul
februarie 2011, s-a constituit Aso-
cia]ia Ia[i Capital\ Cultural\ Euro-
pean\, reunind, printre membrii
s\i fondatori, to]i [efii de institu]ii
culturale locale, arti[ti [.a.m.d., lui
Ivan netrecându-i prin minte s\ se
pun\ `n frunte. Nu s-a num\rat, de
altfel, nici m\car printre membrii
fondatori, a asigurat doar logistica,
a intrat ̀ n Comisia de Cultur\ a Par-
lamentului European [i a devenit,
ulterior, raportor pe noul regula-
ment de atribuire a titlurilor de Ca -
pital\ Cultural\ European\. 

Ca `n orice poveste de pe malu -
rile Bahluiului, constituirea acestei
Asocia]ii a fost considerat\ un soi
de agresiune de c\tre Prim\ria Ia[i,

pe fondul unor rela]ii tot mai reci
`ntre europarlamentarul PSD de
Ia[i [i primarul PSD de Ia[i. ~n ciu-
da unor repetate `ncerc\ri de sem -
nare a unui protocol `ntre munici-
palitate [i Asocia]ie, pe c\i neofi-
ciale Gheorghe Nichita a transmis
clar c\ nu e posibil\ nici o colabo-
rare. Ultima ac]iune a ONG-ului
amintit s-a derulat anul trecut, când
mai mul]i speciali[ti `n politici cul-
turale (oameni care au scris dosare
de candidatur\ sau chiar au gestio -
nat programe de capitale culturale
europene) au fost invita]i la Ia[i.
~ntre timp, primarul denun]ase `n
pres\ „lentoarea“ Asocia]iei [i anun -
]ase crearea Funda]iei Ia[i Capital\
Cultural\ European\, al c\rei pre -
[edinte s\ fie `nsu[i Gheorghe Ni -
chita. Din board fac parte consilieri
locali, deci politicieni. ~n timpul
scurs de la `nfiin]are, executivul
Funda]iei a adoptat o pozi]ie low
profile, pe motiv c\ „[[[[[..., se scrie
dosarul de candidatur\“, avem
nevoie de lini[te.

Spectatorii 
f\r\ vin\ ]in 
s\ se fac\ lumin\

Povestea `ntreag\ a celor dou\
PNG-uri „Ia[i Capital\ Cultural\
European\“ ori nu a fost sesizat\ de
pres\ din necunoa[tere, ori pentru
c\ mai toat\ mass-media local\ este
de ani buni arondat\ Palatului
Roznovanu, ori pentru c\, din ra]iuni
de partid, `n ciuda rela]iilor perso -
nale glaciare, C\t\lin Ivan nu a f\ -
cut niciodat\ tam-tam pe acest su -
biect. Gheorghe Nichita l-a v\zut tot
timpul pe colegul s\u social-democ-
rat ca pe un soi de „concurent“ `n
acest proiect. 

Miercuri, 11 iunie, Gheorghe Ni -
chita a lansat la Bruxelles `n mod
oficial candidatura Ia[ului la titlul
de Capital\ Cultural\ European\,
sigur trebuie s\ fi citit prin pres\ ce-
va despre asta. N-a]i citit probabil c\
audien]a „interna]ional\“ a fost for-
mat\ din 11-12 români (am scos de la
num\r\toare vorbitorii [i pe cei pe
care i-am identificat a fi din staff-ul
Prim\riei sau al Funda]iei). N-ar fi
ap\rut vreun rând, probabil, despre
eveniment dac\ nu se emitea un co-
municat de pres\. O cifr\ impresio-
nant\ de internau]i (`n momentul
de... „maxim\ audien]\“) – 24 – au
urm\rit conferin]a live prin inter-
mediul canalului specializat al
Prim\riei ie[ene. Un record abso-
lut, a[adar, de public: 24+12=36.
Evenimentul s-a ]inut `n cea mai
mare parte `n limba român\, iar la
final s-a f\cut apel la „public“ de trei
ori s\ pun\ `ntreb\ri sau s\ inter-
vin\. T\cere. Care a fost scopul de-
plas\rii la Bruxelles, ce invita]i au
fost chema]i, ce institu]ii media eu-
ropene au fost contactate pentru a
reflecta lansarea Ia[ului „pe orbita
Europei“? Vor r\mâne adev\rate
mistere ale zilelor noastre. 

{i pentru c\ toat\ povestea are
un fir ro[u, surse bine informate
sus]in c\ europarlamentarul C\t\ -
lin Ivan a fost invitat abia cu dou\
zile `nainte, pe la asfin]itul soarelui.
Cât despre profesorul C`ntic, de[i
este scriptic pre[edinte executiv al
Funda]iei Ia[i Capital\ Cultural\
European\, greu de crezut c\ a fost
consultat `n leg\tur\ cu organi-
zarea „desantului“ ie[ean `n capita-
la Belgiei (de altfel, `n ultimele luni
nu [i-a mai asumat public nici o
ac]iune a funda]iei amintite).

Atunci când se ob]ine un
rezultat dezam\gitor,
compara]iile cele mai
frecvente care apar `n
discursurile de la noi ]in de
registrul feroviar: „am
pierdut acest tren“, „a plecat
trenul din gar\ f\r\ noi“.
Poate c\ ar fi momentul
unui update [i s\ trecem la
industria aeronautic\. 

Februarie 2011, Bruxelles Iunie 2014, Bruxelles
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– Fragment –

Fiindc\ `n miezul nop]ii doi dintre
b\ie]i au eva dat, n-am mai plecat de
diminea]\. Am l\sat `n soarele abia
r\s\rit pelerinele b\]oase, de un ver-
de `nchis, care nu se uscaser\ peste
noapte, [i o vreme am privit la râul
ro[u-maroniu ascuns de câ]iva smo-
chini, dincolo de drumul care se
`ntindea pe partea cealalt\ a gardu-
lui viu scund. Ploaia aprig\ de ieri
l\sase cr\p\turi zgrun ]uroase `n
drum, prin care curgeau acum [iroa-
ie lim pezi. Râul, `n care se adunau
ploaia, z\pada topit\ [i apa care se
v\rsa din bazinul spart, se umflase [i
vuia, iar pe suprafa]a lui treceau,
plutind cu o iu]eal\ fantastic\, le[uri
de pisici, de câini [i de [obolani.

Pe drum se adunaser\ femei [i co-
pii din sat, veni]i s\ ne priveasc\ cu
ochi curio[i [i timizi, cu o neobr\za-
re n\tâng\ `n priviri. Pe noi ne sco-
teau din min]i cum [u[oteau `ntre ei
surescita]i, cu voci joase [i cum mai
sc\pau câte un râset sonor, când [i
când. Pentru ei nu eram altceva de-
cât ni[te str\ini. Câ]iva dintre noi
s-au dus pân\ la gardul viu [i [i-au
fâlfâit `n fa]a s\tenilor penisurile
mici [i imature, ca ni[te piersici ro -
[iatice. Prin grupul de copii frem\ -
tând [i chicotind [i-a croit drum o fe-
meie `ntre dou\ vârste, cu buzele
strânse [i ]uguiate. Râzând, ro[ie la
fa]\, le ̀ mp\rt\[ea detalii des pre noi,
`ntr-un limbaj vulgar, prietenelor ei

cu sugari `n bra]e. Dar distrac]ia as-
ta se repeta `n fiecare sat, deja de
prea multe ori ca s\ ne mai amuze
reac]ia exagerat\ [i neru[inat\ a ]\ -
r\ncilor la vederea penisurilor noas-
tre, circumcise dup\ cum era obice-
iul pe la [coala de corec]ie.

Ne-am hot\rât s\ nu-i b\g\m `n
sea m\ pe s\tenii care ne priveau in-
sistent de pe partea cealalt\ a gardu-
lui viu. Precum ni[te fiare `n cu[c\,
fie ne plimbam `n cerc de partea
noas tr\ a gardului, fie ne a[ezam pe
pietrele uscate de soare [i priveam
umbra palid\ pe care frunzele o
aruncau pe ]\râna turungie, ori le
urm\ream conturul alb\strui [i tre-
mur\tor cu vârfurile degetelor.

Doar fratele meu se uita cerce -
t\tor la cei de dincolo de gard,
`n\l]ându-se peste plantele asem\ -
n\toare came liilor, cu frunzele tari [i
coriacee, pe care z\boveau stropi de
rou\ care-i udau haina pe piept. Pen-
tru el, s\tenii erau cei care ar\tau ca
ni[te str\ini neobi[nui]i [i-i stâr-
neau curiozitatea. Din când `n când
venea `n fug\ la mine [i, cu glasul
sub]iat de atâta emo]ie, `mi r\sufla
fierbinte `n ureche, povestindu-mi
plin de ̀ nsufle]ire despre ochii traho-
mato[i ai copiilor din sat, despre bu-
zele lor cr\pate [i despre degetele
l\t\re]e, `nnegrite [i b\tucite de
munc\, ale femeilor. Sub privirile is-
coditoare ale ]\ranilor, eram mân-
dru de obrajii lui care luceau tranda-
firii [i de ochii lui limpezi [i frumo[i.

Dar ni[te str\ini, precum ni[te
bes tii rare prinse [i ]inute captive,
dac\ vor s\ fie `n siguran]\, trebuie
s\ se transforme `n existen]e f\r\
voin]\ [i f\r\ ochi, precum pietrele,
florile sau arborii, `n existen]e care
doar se las\ privite. Cum frate-meu
insista s\ fie ochiul care-i scruta pe
s\teni, se mai trezea pe obraz cu câte
un scuipat strâns pe limba g\lbuie a
vreunei femei sau lovit de câte-o
piatr\ aruncat\ de un copil. El `ns\,
cu un zâm bet larg pe chip, `[i scotea

din buzunar batista mare, brodat\
cu modele de p\s\ri, `[i cur\]a obra-
zul [i con tinua s\-i priveasc\ cu ui-
mire pe ]\ranii care-l oc\rau.

Asta mai ̀ nsemna ceva, anume c\
nu se `nv\]ase cu rolul de animal `n
cu[c\, de existen]\ care se las\ pri -
vit\. Spre deosebire de el, ceilal]i b\ -
ie]i erau deprin[i cu asta. Adev\rul e
c\ ne obi[nuiser\m cu tot felul. Zi de
zi ne r\s\reau ̀ n cale lucruri care ne
r\neau peste m\sur\, atât fizic, cât [i
psihic [i nu aveam altceva de f\cut
decât s\ se obi[nuim cu ele [i s\ mer-
gem mai departe. Primul lucru pe ca-
re-l `nv\]ai era s\ fii lovit [i s\ te ros-
togole[ti la p\mânt, plin de sânge.
B\ie]ilor le venea rândul câte o lun\
s\ aib\ grij\ de câinele poli]ist [i, `n
fiecare diminea]\ când `i d\deau de
mâncare, erau mu[ca]i de f\lcile lui
puternice. Cu degetele `nc\ imature
[i defor mate, scrijeleau obscenit\]i
pe podea [i pe pere]i. Cu toate aces-
tea, nu puteam s\ r\mânem indife-
ren]i când i-am v\zut `n diminea]a
aceea târzie pe cei doi fugari mer-
gând `n urma poli]istului [i a in-
structorului. Erau amândoi b\tu]i ca
vai de ei.

~n vreme ce instructorul [i poli]is-
tul discutau, noi am f\cut un cerc `n
jurul celor doi colegi curajo[i, care-o
d\duser\ ̀ n bar\. Aveau buzele spar-
te [i `nsângerate, ochii vine]i, iar `n
p\r li se n\cl\ise sânge uscat. Am
scos din rani]\ alcool [i le-am cur\]at
r\nile f\r\ num\r, apoi le-am dat cu
tinctur\ de iod. Unul din ei, cel mai
`n vârst\ [i mai bine cl\dit, fusese lo-
vit cu picioarele [i avea o vân\taie pe
partea interioar\ a coapsei dar, când
a scos-o la iveal\ prin pantalonii su-
meca]i, n-am avut nici cea mai vag\
idee cum s-o `ngrijim.

— Aveam de gând s\ m\ `ndrept
spre port, a spus tân\rul cu regret `n
glas. S\ m\ furi[ez noaptea prin p\ -
dure [i s\ m\ `ndrept spre port. Vo-
iam s\ m\ sui pe-un vapor [i s-o iau
spre miaz\zi.

De[i eram `ncorda]i, am râs cu
voci hârâite. ~[i petre cea zilele poves-
tindu-ne f\r\ `ncetare cum tânje[te
s\ plece ̀ n sud, a[a c\ ̀ l porecliser\m
Miaz\zi.

— Numai c\ ne-au prins ]\ranii [i
au t\b\rât pe noi. Eu nu m-am atins
nici m\car de-un cartof ! Ne trateaz\
ca pe ni[te [obolani.

Am suspinat cu to]ii de mândrie
pentru curajul lui Miaz\zi, dar [i de
furie fa]\ de agresivitatea ]\ranilor.

— ~nc\ pu]in [i am fi ie[it `n dru-
mul care duce ̀ n port. Ne-am fi fu ri[at
`ntr-un camion [i ajungeam `n port.

— Mda, a r\spuns f\r\ vlag\ 

fugarul mai tân\r. Mai era pu]in.
— Te-a apucat pe tine durerea de

burt\, a zis Miaz\zi [i [i-a lins buzele
zdrelite. A[a, pe nepus\ mas\.

— Da, a r\spuns, ferindu-[i ru[i -
nat privirile, tân\rul care `nc\ mai
era chinuit de durerea `nc\p\]ânat\
de stomac.

— V-au b\tut ]\ranii? a `ntrebat
fratele meu cu ochii lucind.

— Ce? Nu de b\taie-i vorba! a
r\spuns Miaz\zi [i `n glasul s\u s-au
amestecat mândria [i dispre]ul.
A trebuit s\ m\ feresc de unii care
f\ceau spume la gur\ [i care voiau
s\-mi `nfig\ sapele-n cur.

— Ah, a spus fratele meu ca prin
vis, pierdut de-a binelea. S\-]i `nfig\
sapele `n cur.

Poli]istul a gonit mul]imea care
se adunase dincolo de gard [i apoi a
plecat, iar instructorul a dat aduna-
rea. Mai `ntâi i-a pocnit peste buzele
cr\pate pe Miaz\zi [i pe complicele
lui, cel cu durerea de burt\, [i le-a
umplut b\rbiile de sânge. I-a anun]at
c\ le taie ra]ia de mâncare pentru o
zi. Era o pedeaps\ indulgent\, ̀ n plus
nici lovi turile nu fuseser\ ca de tem-
nicer, ci, cum spuneam noi, pline de
b\rb\]ie. Astfel, grupul nostru [i-a

rec\p\tat unitatea `n care era inclus
[i instructorul.

— Termina]i cu tentativele voas-
tre jalnice de evadare, a spus instruc-
torul, cu gâtul lui tân\r ̀ nro[it [i um-
flat. Prin satele astea `ndep\rtate,
ori`ncotro a]i `ncerca s\ fugi]i, v\
prind ]\ranii pân\ s\ ajunge]i `n -
tr-un ora[. {i \[tia v\ iubesc ca pe
boal\. E posibil chiar s\ v\ omoare.
E mai greu s\ sc\pa]i de-aici decât
din `nchisoare.

Avea dreptate. Tot umblând din -
tr-un sat `n altul, experien]a, repe-
tat\ de nenum\rate ori, a tuturor
`ncer c\rilor e[uate de evadare ne `n -
v\]ase c\ suntem `nconjura]i de un
zid enorm. Printre ]\rani eram v\ -
zu]i ca ni[te spini care se ̀ nfig ̀ n pie-
le [i `n carne. ~ntr-o clipit\ eram `n -
conjura]i din toate p\r]ile de muguri
de carne care se strângea [i se `n -
t\rea ̀ n jurul nostru, sufocându-ne [i
storcându-ne `n afar\. }\ranii pur-
tau o armur\ ne`ng\ duitoare [i ri-
gid\ [i nu numai c\ ne interziceau s\
ne ascundem acolo, ci [i s\ str\ba-
tem prin ea pe partea cealalt\. Am
fost nevoi]i s\ ne strângem `ntr-un
grup [i s\ plutim ̀ n deriv\ pe o mare
care nu accepta pe nimeni str\in, ci
te scuipa `ndat\ `napoi. 
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12  »  avanpremier\

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din romanul Stâr -
pi]i r\ul de la r\d\cin\,
`mpu[ ca]i copiii de Kenza -
burō Ōe, care va ap\rea `n
curând `n colec]ia „Biblio -
teca Polirom. Seria Esen]ial“,
`n traducerea din limba
japonez\ a lui Florin Oprina.

Kenzaburō Oe — Stârpi]i r\ul 
de la r\d\cin\, `mpu[ca]i copiii

CARTEA

Romanul Stârpi]i r\ul de la r\d\cin\, ̀ mpu[ca]i copiii poveste[te expe-
rien]a din timpul celui de-al Doilea R\zboi Mondial a unui grup de
b\ie]i orfani, evacua]i din [coala de corec]ie [i r\t\cind `n c\utarea 
unui ad\post. Dup\ trei s\pt\mâni, ei reu[esc s\ ajung\ `ntr-un sat de
munte [i sunt da]i `n grija s\tenilor, care-i trateaz\ cu ne`ncredere 
[i-i p\zesc cu arma `n mân\. Lucrurile se agraveaz\ odat\ cu izbucni -
rea unei molime: locuitorii intr\ `n panic\ [i p\r\sesc satul, izolându-l
din exterior. R\ma[i singuri, b\ie]ii supravie]uiesc furând din pro -
viziile l\sate `n urm\ de ]\rani [i organizându-se precum adul]ii prin -
tre care au tr\it. Dup\ ̀ ntoarcerea localnicilor, via]a li se complic\ `ns\,
iar supravie]uirea nu li se mai pare u[oar\, c\ci b\ie]ii vor fi se ches -
tra]i [i amenin]a]i cu moartea dac\ nu p\streaz\ secretul izol\rii lor. 
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Curiozitatea mea de a afla cine este
domnul Hadrian Tomescu, expo-
nentul Timi[oarei [i combatant pe
voxbanat.ro, cine, adic\, e autorele
care `l numea „scelerat“ [i „avor-
ton“ pe Horia-Roman Patapievici –
a condus la o c\utare exact ̀ n mediul
utilizat de domnul Hadrian pentru
a ne `mp\rt\[i pre]ioasele sale ob-
serva]ii.

Mediul fiind internetul, mo-
toarele de c\utare fur\ ajutoarele
mele `n apropierea de acest nume
de care – m\rturisesc – auzeam
pentru prima oar\. C\utarea dur\
zece secunde (s\ fi fost totu[i un-
sprezece?), iar rezultatul ei `l pute]i
anticipa. „Hadrian Tomescu“ nu
exist\. Exist\ `n schimb un domn
care utilizeaz\ acest pseudonim
pentru a arunca, `n mediul ospita -
lier al internetului, cu l\turi `n nu-
mele unui intelectual.

~nc\p\]ânat cum sunt, m-am

ambi]ionat s\ aflu totu[i mai multe
despre domnul Hadrian – [i cum
alte `nsemne ale domniei sale pe
lumea aceasta nu exist\ `n afara
voxbanat.ro, am purces la lectura
altui text de pe acest site. Unii, ca
Georges Cuvier, reconstituiau o di-
hanie dintr-un oscior; eu, mai mo -
dest, ̀ l recompun pe domnul Hadri-
an din editorialul s\u intitulat ~l
sus]in pe Victor Ponta.

Avem aici un concentrat bi-
ografic: `n numele revistei „Rally-
racing magazine“, domnul Hadri-
an i-a oferit `n 2007 domnului Vic-
tor Ponta „Premiul pentru debut“.
Diploma [i cupa, precum [i „co -
lec]ia pe `ntregul an al revistei“
(folosesc ghilimelele, pentru a nu
[tirbi gramatica domnului Hadri-
an), plus anuarul editat, i le-a ̀ nmâ-
nat „la Re[i]a, la sediul PSD, ̀ ntr-un
cadru festiv!“. De aici `ncolo, dom-
nul „Hadrian Tomescu“ o ]ine 

numai ̀ n exclama]ii. „Victor Ponta
face parte din categoria tinerilor
politicieni care pot schimba fa]a
hâd\ a acestei ]\ri!“, „Victor Ponta
nu s-a c\rat cu barca lui Soros!“,
„Poate, `mpreun\, putem schimba
ceva!“, „~l sus]in [i votez pe Victor
Ponta {I la func]ia de Pre[edintele
al României!“

Vorba ceea: am `n]eles ideea.
Dar domnul Hadrian insist\ s\ ne
conving\: „~n Cara[-Severin, doar
deputatul Ionu] Chis\li]\ `i calc\
pe urme“. „El, al\turi de deputatul
Vali Rusu, sunt s\mân]a tân\r\ [i
viguroas\ aruncat\ `n mocirla po -
litic\ populat\ de mon[tri, viermi
[i lipitori.“

Dincolo de parfumul involuntar-
caragialian al acestor enun]uri „ti-
mi[orene“, abia acum am recom-
pus sistemul de valori al domnului
Hadrian. Au fost de ajuns, pentru
asta, dou\ editoriale viguroase (
unul `n regim de character assassi-
nation, altul sub form\ de cult al
personalit\]ii). Dar mai grav\
decât apari]ia lor `mi pare indife -
ren]a noastr\ la postarea [i propa-
garea unor asemenea „comen-
tarii“. E destul de trist s\ vezi cum
modul de a face pres\ al „României
Mari“ ([i al „S\pt\mânii“ dinainte
de 1990) s-a r\spândit `n toate cele

patru z\ri, contaminând sfera pu -
blic\. E ironic c\ tocmai internetul,
vehiculul occidentaliz\rii noastre
accelerate, poarta de comunicare
cu lumea civilizat\, a ajuns un me -
diu `n care atacul la persoan\ nu
mai surprinde pe nimeni, iar ca -
lomnia este la ea acas\.

{i ar trebui, cred, s\ ne sim]im
implica]i categorial [i individual
atunci când un coleg al nostru (un
intelectual str\lucit, precum Ho-
ria-Roman Patapievici) este terfelit
pe un asemenea site, ori pe altele,
de care este plin internetul. Ar tre-
bui, cred, s\ avem o minim\ reac]ie
de solidarizare (cum a avut Nicolae
Manolescu, `ntr-un editorial din
„România literar\“; chapeau!)
atun ci când un om de litere este
obli gat s\ suporte asemenea dejec -
]ii online. Ar trebui, cred, s\ nu ne
mai ascundem dup\ „ne[tiin]\“,
„nepricepere tehnic\“, „nevedere“
[i „neauzire“, dup\ „realitatea
paralel\“ cu mine [i cu tine a inter-
netului. Totu[i, nu-i chiar o mare
performan]\ cognitiv\ s\ accesezi
un site, s\ iei act de ni[te dejec]ii
aruncate spre colegi ai t\i [i s\ ex-
primi, apoi, o opinie. Nu trebuie s\
fii un mare psiholog pentru a te
pune, cinci minute, ̀ n situa]ia unui

Patapievici sau a unui C\rt\rescu
[i a vedea, ̀ n conturul ̀ mprumutat,
ce valuri de ur\ cu nickname-uri au
ei de suportat.

Nu mai conteaz\, aici, nici opera
`n `ntregul ei a lui Patapievici, nici
textul s\u despre Eminescu `ntors
la 180 de grade de domnul Hadrian.
Nu mai conteaz\ nici serviciul pu -
blic f\cut de Patapievici la Institu-
tul Cultural Român. Nu mai con-
teaz\ nici curajul sinuciga[ cu care
Patapievici s-a dus `ntr-o Revolu]ie
ce avea s\ fie deturnat\. Nu mai
conteaz\ nici spiritul Timi[oarei,
al acelui ora[ ce va p\stra, pentru
atâ]ia dintre noi, aura zilelor din
decembrie 1989. Nimic nu mai con-
teaz\. Esen]ial este, pentru dl „Ha -
drian Tomescu“ [i pentru to]i co -
legii s\i de idealuri online, s\ ma -
culeze prestigiile celor ce ̀ nc\ le au.
{i, fire[te, s\ presteze, cu excla ma -
]ii, `ntr-un „rally“ colorat politic.

~ncol]i-va „s\mân]a tân\r\ [i vi -
gu roas\“ visat\ de domnul Hadri-
an? Ce ne spun oamenii tineri [i
foarte tineri de pe Facebook, li cee ni,
studen]i, doctoranzi, cititori profe-
sioni[ti sau „obi[nui]i“ cu identita -
tea la vedere? Intra]i [i voi ̀ n dialog
cu ei; merit\.

Ei ne spun c\ nu.

Domnul Hadrian (II)

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

– Fragment –

~[i ar\ta destul de mult picioarele
[i probabil c\ [tia foarte bine ce fa-
ce, dar din atitudinea ei nimic nu
l\sa s\ se vad\ c\ [tie – nu era ceva
evident –, [i `ntotdeauna r\mâne
loc pentru `ndoial\ atunci când nu
e totul foarte limpede, oricât ai cre-
de c\ ai v\zut cu ochii t\i cum stau
lucrurile. „E foarte [ireat\“, mi-am
spus. „Nu se poate s\ nu-[i dea sea-
ma c\ dezv\luie atâtea farmece,
dar `n acela[i timp cu un firesc
des\vâr[it – nu e impudic\, nici ex-
hibi]ionist\ –, t\g\duie[te orice
con[tiin]\, ba mai mult, orice im-
portan]\ a acestui fapt, ca `n dimi-
nea]a aceea de la birou, când nu
[i-a acoperit torsul câteva secunde
bune – n-au fost multe, dar au ]inut
mult, [i eu am tras concluzia c\ nu

m\ exclude din orizontul ei senti-
mental: atât [i nimic mai mult, nu
mi-am f\cut planuri, nu cred c\
sunt un ̀ ncre zut ̀ n privin]a asta, [i
`nc\ se deschide o perspec tiv\ ̀ ntre
dorin]\ [i absen]a refuzului, `ntre
afir ma]ie [i necunoscut, `ntre vo -
in]\ [i simpla absen]\ a proiectu-
lui, `ntre un „Da“ [i un „Se poate“,
`ntre un „Desigur“ [i un „Mai ve-
dem“, ori e mai pu]in decât atât, e
un „~n sfâr[it“ ori un „Ei bine“ ori
nici nu poate fi vorba, un limb, un
gol, un h\u, nu-mi pun problema,
nici nu m\ gândesc, nici nu-mi tre-
ce prin minte. Dar `n munca pe ca-
re o fac `nv\] cu timpul s\ m\ tem
de tot ce ne trece prin minte [i
chiar de ceea ce mintea `nc\ igno -
r\, fiindc\ v\d mai `ntotdeauna c\
totul era acolo, `ntr-un anumit loc,
`nainte de-a ajunge `n mintea

noastr\ ori de-a ne trece prin min-
te, `ncep s\ m\ tem, prin urmare,
nu numai de ce concepem, de gând,
ci [i de ce `l preced\ ori exist\ `n
prealabil [i nu e viziune ori nu e
con[tiin]\. {i astfel cu to]ii sunte]i
propria voastr\ durere [i febr\, ori
pute]i fi, [i atunci... Atunci cine [tie
dac\ ar fi un „Da“ `ntr-o bun\ zi,
orice lucru [i cu orice persoan\ ca-
re n-a fost exclus\: `n func]ie de
amenin]are ori p\r\sire ori sigu -
ran]\ ori protec]ie ori stric\ciune,
ori interese, ori revela]ii, facem
uneori descoperiri târzii, câteo dat\
dup\ un surprinz\tor [i lung vis se-
milasciv, ori câteva cuvinte m\gu-
litoare `n stare de veghe, ori nici
m\car nu-i nevoie s\ fim noi `n[ine
obiectul pasiu nii, totul e mult mai
`n[el\tor: cineva `[i explic\ [i ne
atrage `n cele din urm\ aten]ia [i
când `l vedem c\ vorbe[te astfel, cu
c\ldur\ [i `n]eles, `ncepem s\ ne
`ntreb\m prin viu grai [i ne ies de
pe buze reflec]ii sau argumente sau
pove[ti [i ne socotim cum s\ s\ru -
t\m gura, cine n-a `ncercat sen zu a -
litatea inteligen]ei, pân\ [i n\tângii

sunt expu[i la una ca asta [i nu
pu]ini se supun ei f\r\ a [ti s-o nu-
measc\ ori s-o recunoasc\ pe nea[ -
tep tate. Iar alteori ne d\m seama c\
nu ne mai putem lipsi de cineva de
care credeam c\ ne putem lipsi sau
c\ suntem `n stare s\ facem tot ce
ne st\ `n putin]\ ca s\ ajungem la
cineva de care nu ne-am apropiat
pân\ atunci cu nici un pas o ju -
m\tate din via]a noas tr\, fiindc\ el
sau ea [i-au asumat sar cina de a
str\bate distan]a ce ne desp\r]ea [i
de aceea eram atât de la `ndemân\
zilnic. Pân\ când, dintr-odat\, `n -
tr-o bun\ zi se satur\ de drumul de
pân\ atunci, ori sunt birui]i de ne-
cazuri, ori `i las\ puterile [i simt c\
li se apropie moartea, iar atunci ne
cuprinde spaima [i alerg\m `n
c\utarea lor cu sufletul la gur\ [i
f\r\ sfial\ ori ascunzi[uri, robi
dintr-odat\ ai celor ce ne-au fost
nou\ robi, f\r\ a ne `ntreba nicio-
dat\ care vor fi fost celelalte do-
rin]e ale lor ori crezând c\ singura
lor dorin]\ era s\ fie robii no[tri,
singura cu care erau la curent. „Ni-
ciodat\ nu m-a]i pre]uit a[a cum

v-am pre]uit eu, nici nu aspiram la
a[a ceva; v\ ]inea]i departe, f\r\ s\
v\ pese câtu[i de pu]in dac\ aveam
s\ ne mai vedem vreodat\, [i nu v-o
repro[ez `n nici un fel ; dar ve]i re-
greta plecarea mea [i ve]i regreta
moartea mea fiindc\ faptul de a te
[ti iubit face pl\cere [i aduce
mul]umire.“ Uneori citez acest pa-
saj sau `l reelaborez `n sinea mea,
`ntrebându-m\ a cui plecare o voi
regreta, pe nea[ teptate, sau cine va
regreta moartea mea, spre surprin-
derea sa; citez prost [i foarte liber
din scrisoarea de adio a unei b\trâ-
ne oarbe c\tre un b\rbat str\in, su-
perficial, `nc\ tân\r [i prezentabil,
de acum dou\ sute de ani.

Javier Marías — Chipul
t\u mâine. Dans [i vis
„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i 
un fragment din romanul Chipul t\u mâine. Dans 
[i vis, de Javier Marías, care a ap\rut la Editura
Polirom `n 2011, `n traducerea lui Andrei Ionescu.



Foarte repede, un gardian a intervenit
[i i-a cerut artistei s\ se ̀ mbrace, iar un
altul s-a a[ezat `ntre tân\ra femeie [i
public, `ncercând, cât de cât, s\ ascun -
d\ scena de ochii privitorilor. Poli]ia,
chemat\ la fa]a locului, a re]inut-o pe
artist\ sub acuza]ia de exhibi]ionism,
dar a eliberat-o mai târziu, f\r\ a o pu-
ne sub acuzare.

Conducerea Muzeului Orsay nu a
apreciat deloc acest „act artistic“. „Nu
a fost vorba despre o reproducere a ope-
rei, gestul artistei a fost mult mai
«trash» [i mult mai violent decât L’Ori-
gine du monde“, au explicat reprezen-
tan]ii muzeului `n paginile cotidianu-
lui „Le Monde“. „Se vedea prea mult,
gestul nu era explicat. Pur [i simplu ea
a luat publicul ostatic!“

Deborah de Robertis s-a ap\rat:
„Gestul meu este o oper\ de art\ pe ca-
re o preg\tesc de opt ani de zile. Sunt
uluit\ de reac]ie, fiindc\ nimeni nu 
m-a atins. Nu a fost vorba de exhibi]io-
nism [i nici de un act impulsiv“.

~ntr-un interviu acordat ziarului
„Le Figaro“ a refuzat ca „actul ei artis-
tic“ s\ fie denumit performance, spu-
nând c\ prefer\ mai degrab\ denumi-
rea de „gest“. „Cel care m-a inspirat a
fost Michael Jackson“, a explicat Debo-
rah de Robertis. „A transformat gestul de
a-[i atinge sexul pe scen\ `ntr-o sem -
n\tur\ personal\. Ceea ce am f\cut este
semn\tura mea personal\. Am realizat
chiar o serie de fotografii sub titlul de Mé-
moires de l’Origine `n care reiau aceea[i
poz\ ̀ n locuri diferite. Caut s\ fac vizibil\
privirea b\rbatului asupra femeii goale,
culcat\ [i observat\ de Courbet.“

Aceast\ „origine a lumii 2.0“ merita
ceva mai mult decât ipocrizia Muzeu-
lui Orsay, a comentat `n „Le Nouvel
Observateur“ David Courbet, autor al
vo lumului  Féminismes et pornograp-
hie, care consider\ c\ „gestul“ lui De-
borah de Robertis este unul `n egal\
m\ sur\ artistic [i „feminist“. Courbet
consider\ c\, prin m\sura evacu\rii ar-
tistei cu ajutorul for]elor de ordine,
conducerea muzeului „a ar\ tat ipocri-
zia elitist\ fa]\ de art\“.

Aproape `n acela[i timp cu scanda-
lul de la Orsay, cunoscutul fotograf Da-
vid LaChappelle provoca o controvers\
cu un poster `n care este prezentat\ o
viziune a gr\dinii Edenului ̀ n care Eva
este un personaj transsexual, dotat cu
atribute feminine [i masculine, explicit
prezentate.

Imaginea creat\ de LaChappelle era
destinat\ promov\rii unei campanii de
strângere de fonduri `n beneficiul bol-
navilor de HIV/SIDA. Expunerea aces-
tor postere `n Viena a fost categorisit\
drept „pornografic\“, mai ales de c\tre
reprezentan]ii extremei drepte. Nu atât
imaginea a deranjat, cât dispunerea ei

`n locuri publice: str\zi, sta]ii de autobuz
sau panouri publicitare r\spândite
prin capitala Austriei.

„Nu este o imagine erotic\ [i nici por-
nografic\“, s-a ap\rat David LaChappe -
lle ̀ ntr-un interviu acordat BBC. „Tr\ im
cu adev\rat `n Evul Mediu! Corpul este
`nc\ motiv de ru[ine, dar crima [i tortu-
ra reprezint\ un divertisment accepta-
bil. Cei care critic\ nu pot trece pe lâng\
o femeie goal\, dar le este permis s\ joa-
ce jocuri video violente.“

Opere de art\
controversate

Tabloul lui Courbet, Originea lumii,
pictat `n 1866, reprezint\ o femeie
goal\, `ntins\ pe un pat [i cu picioarele
desf\cute. Realizat\ ini]ial, pare-se, ca
o comand\ pentru Khalil Bey, un diplo-
mat otoman colec]ionar de art\ erotic\,
pânza a trecut prin mai multe colec]ii
particulare [i a fost rareori expus\ din
cauza caracterului ei explicit.

Evident, ea are o adev\rat\ istorie
de interdic]ii la activ [i este [i ast\zi o
]int\ a cenzorilor. De exemplu, `n 1994,
poli]ia francez\ a retras din libr\rii
exemplarele c\r]ii Adorations perpétu-
elles de Jacques Henric, care reprodu-
cea tabloul pe copert\, iar `n 2011 a sus-
pendat contul artistului danez Frode

Steinicke care a postat imaginea.
De[i expunerea ei la Orsay continu\

s\ stârneasc\ irit\ri, L’Origine du
monde r\mâne cel mai popular tablou
al muzeului, dup\ Bal du moulin de la
Galette de Renoir.

Nu este singura oper\ de art\ plas-
tic\ ce a stârnit mânie [i sup\r\ri de-a
lungul istoriei. De exemplu, tabloul
Maja desnuda al lui Francisco Goya a
fost declarat „obscen“ `n 1815 de c\tre
Inchizi]ie, iar artistul a fost obligat s\
picteze o versiune „`mbr\cat\“ a ta-
bloului. ~n 1930, dou\ seturi de timbre
cu aceast\ imagine, produse de auto-
rit\]ile spaniole, au fost interzise `n
Statele Unite. Moartea Fecioarei, de Ca-
ravaggio, a provocat un scandal `n se-
colul al XVI-lea. Asta fiindc\ pictorul a
folosit ca model pentru Fecioara Maria
o prostituat\ foarte cunoscut\ `n epoc\
[i, apoi, fiindc\ a pictat-o pe Fecioar\ ca
[i cum „ar fi fost o femeie de rând“.

Celebra fresc\ Judecata de Apoi cu
care Michelangelo a `mpodobit Capela
Sixtin\ a enervat mul]i clerici, deran-
ja]i de nuditatea personajelor. ~n opinia
lor, aceast\ oper\ de art\ era „mai po-
trivit\ pentru o baie public\ decât pen-
tru o biseric\“. Fresca a fost „cenzu-
rat\“ dup\ moartea lui Michelangelo [i
restaurat\ `n epoca modern\.
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Stupoare luni, 29 mai, `n sala cu num\rul 20 
a Muzeului Orsay din Fran]a. Deborah de
Robertis, o artist\ din Luxemburg `n vârst\ 
de 30 de ani, [i-a expus sexul dezgolit chiar `n
fa]a celebrului tablou L’Origine du monde, 
al lui Gustave Courbet, `ntr-o „oglindire“ care
a enervat conducerea muzeului [i a provocat
discu]ii aprinse `n presa francez\.

Scandal la Muzeul Orsay: 
Originea lumii, `ntre art\ [i provocare
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~n aceast\ perioad\, au disp\rut 21% dintre mamifere,
13% specii de p\s\ri, 15% specii de reptile [i 30% spe-
cii de amfibii, dar, ̀ n acela[i timp, 400 de limbi au ̀ nce-
tat s\ mai fie vorbite.

Cercet\torii au observat o corela]ie `ntre declinul
limbilor [i al biodiversit\]ii. Exemplele vin din Noua
Guinee, a doua cea mai mare insul\ din lume, care este
nu numai un loc cu o faun\ abundent\, ci [i teritoriul
cel mai divers din punct de vedere lingvistic. Aici se
vorbesc `n jur de 1.000 de limbi, dar politicile se schim -
b\ [i, pe m\sur\ ce deforestarea este accelerat\, barie-
rele naturale care au permis dezvoltarea atâtor limbi
`n trecut dispar [i ele.

~n Noua Guinee, atât fauna, cât [i limbile sunt ame-
nin]ate cu dispari]ia: limba Bo este vorbit\ doar de 85
de oameni, Ak de 74, karawa de 63, [i tot a[a, spune au-
torul [i lingvistul Asya Pereltsvaig.

„Exist\ paralele extraordinare `ntre diversitatea
lingvistic\ [i biodiversitate“, afirm\ Jonathan Loh.
„Ambele sunt produsul evolu]iei [i au evoluat `n mo-
duri remarcabil de similare [i, acum, amândou\ sunt
amenin]ate cu dispari]ia.“

De ce exist\ o asemenea corela]ie nu este foarte
clar, dar fenomenul a fost remarcat [i de Charles Dar-
win. „Locurile diverse biologic, mai ales zonele tropi-
cale, sunt caracterizate [i de o diversitate lingvistic\
sporit\ spre deosebire de zonele de tundr\ [i de[ert“,
explic\ Jonathan Loh. „Este posibil ca biodiversitatea
s\ sus]in\ o mai mare diversitate cultural\. Explica]ia
pare a fi c\ atât diversitatea biologic\, cât [i cea cultu-
ral\ depind `n egal\ m\ sur\ de factorii de mediu.“
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Autorii de BD,
`ngrijora]i: scrisoare
c\tre ministru
Numero[i autori de band\ desenat\ francezi au trimis o scri-
soare ministrului Culturii, Aurélie Filippetti, `n care `[i ex-
prim\ `ngrijorarea cu privire la statutul lor economic. Prin-
tre cei peste 700 de semnatari ai scrisorii se num\r\ nume
mari ale celei de a noua arte precum Gotlib, Enki Bilal, Tardi,
Charles Berberian sau Joann Sfar.

Autorii BD `ncearc\ s\ trag\ un semnal de alarm\ cu pri-
vire la „fragilizarea constant\ a statutului lor“ [i la inten]ia
autorit\]ilor de a cre[te nivelul impozit\rii pentru arti[ti [i
autori profesioni[ti. „~n ce alt domeniu sunt diminuate astfel
sursele de venit atât de importante ale unor muncitori deja
fragiliza]i?“, `ntreab\ semnatarii scrisorii care, declarân du-se
„truditori ai spiritului“, amintesc c\ `n meseria lor nu bene-
ficiaz\ de avantaje precum [omajul, concedii pl\tite sau al 
13-lea salariu.

Ministrul Culturii a r\s puns
imediat scrisorii pe Twitter,
anun]ând c\ a luat act de me-
sajul autorilor BD [i „`ncer -
c\m s\ g\sim o solu]ie pentru
aceast\ problem\. Vom g\si
foarte repede o metod\ de a
sus]ine autorii de BD“.

Sarah Brightman:
concert pe 
Sta]ia Spa]ial\
Interna]ional\
Celebra sopran\
va pl\ti 52 de mi-
lioane de dolari
pentru a deveni
primul muzician
profesionist care
s\ cânte `n spa]iul
cosmic, anun]\
„The Guardian“.

Brightman in-
ten]ioneaz\ s\ stea
pe Sta]ia Spa]ial\
vreme de zece zile, sejur asigurat de firma pri-
vat\ Space Adventures. ~n toamn\, ea ar tre-
bui s\ `nceap\ antrenamentele `ntr-o capsul\
ruseasc\ Soyuz, pentru un zbor programat
pentru luna septembrie a anului urm\tor.

Sarah Brightman este concurat\ `ns\ de
Lady Gaga, care inten]ioneaz\ s\ cânte la `n -
ceputul anului urm\tor, `n cursul unui zbor
asigurat de firma lui Richard Branson, Virgin
Galactic.

Conform unui raport redactat de cerce -
t\torii Jonathan Loh de la Zoological
Society of London [i David Harmon 
de la George Wright Society, declinul
biodiversit\]ii [i dispari]ia limbilor se
afl\ `n direct\ leg\tur\, scrie „The
Guardian“. Una din patru dintre cele
7.000 de limbi vorbite `n prezent `n lume
este amenin]at\ cu dispari]ia, iar diver -
sitatea lingvistic\ se afl\ `ntr-un de clin
accelerat, la fel ca biodiversitatea – 
cam 30%, din 1970 `ncoace, spun
cercet\torii.

Plant: „Jimmy Page
trebuie s\ mearg\ 
s\ se culce“
Reuniunea Led Zeppelin? Nici o [ans\, asigur\ Robert Plant care, la o
conferin]\ de pres\ ̀ n Maroc, a comentat afirma]iile fostului s\u coleg,
chitaristul Jimmy Page.

„Cred c\ Jimmy Page trebuie s\ se culce [i s\ se odihneasc\ pentru
a se limpezi“, a spus Plant. „Am avut vremuri bune ̀ mpreun\, dar, ca
to]i «fra]ii», avem [i momente `n care nu vedem lucrurile la fel.“

Jimmy Page ar fi interesat s\ reformeze celebra forma]ie rock, ̀ ns\
Plant nu este de acord, fiind mul]umit, pare-se, cu cariera sa solo. „Nu
sunt un jukebox. Un turneu Led Zeppelin ar fi ca un circ ale c\rui in-
ten]ii ar fi mult prea clare“, a explicat vocalistul acum câteva luni, 
`ntr-un interviu acordat revistei „Rolling Stone“.

Pe moment, Plant continu\ turneul s\u al\turi de The Space 
Shifters, forma]ia care l̀ acompaniaz\. „Muzica nou\ pe care o fac es-
te un melanj al c\l\toriilor mele prin cele mai frumoase locuri din lu-
me, al\turi de cele mai frumoase persoane din muzic\“, spune Plant.
„Când pui toate acestea la un loc, ob]ii o combina]ie foarte stimulant\
[i fericit\.“

Limbile, o nou\ specie
pe cale de dispari]ie

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



— ~n leg\tur\ cu anun]ul din ziar,
mai este valabil? 

— Da, este. 
— Aha. Deci e vorba de trei ca -

mere, semidecomandat. 
— Depinde cum vre]i s\-i spune]i,

sunt mai degrab\ trei zone. 
— Am observat, c\ scrie P+N+A.

Adic\ parchet plus ce? De la ce vin N
[i A? 

— Poate c\ nu am fost destul de
explicit `n anun], dar fiecare liter\
cost\ [i am pus prescurt\ri. Deci
P+N+A vine de la pronaos, naos [i
altar.

— {i sunt semidecomandate, nu? 
— Da, cu trecere din unul ̀ n altul. 
— ~nseamn\ c\ e nedecomandat

de-a binelea. Semidecomandat `n -
seam n\ s\ aib\ un hol cu toalet\ un-
deva `ntre ele. 

— P\i ì pute]i face, dac\ dori]i.
Trage]i canalizarea prin interior. 

— Da, dar asta `nseamn\ al]i
bani, alt\ distrac]ie. Din ce an e? 

— 2010. 
— C\r\mid\? 
— Da, c\r\mid\ plin\, cu funda -

]ie solid\. 
— Termosistem? 
— Nu are, c\ lumea vine [i st\

`mbr\cat\. 
— P\i noi avem doi copii micu]i

care umbl\ descul]i peste tot, nu pu-
tem risca s\ r\ceasc\. A[ putea s\-i
pun eu [i termosistem, dar asta ar

`nsemna s\ mai l\sa]i la pre]. 
— Mai las, dar nu foarte mult. 
— La interior a]i pus gipscarton

sau tencuial\ clasic\? 
— Tencuial\, plus ipsos cu câl]i,

ca baz\ pentru picturi. 
— Picturi? 
— P\i e biseric\, normal c\ are

picturi. 
— Pff, mie `mi place s\ fie totul

alb, c\ dac\ se joac\ \[tia micii cu
creioanele, dau imediat o mân\ de
var proasp\t [i gata. 

— S\ `n]eleg c\ nu sunte]i preot. 
— Nu, sunt informatician. Nu am

nici un interes s\ men]in destina]ia
ini]ial\ a cl\dirii. O s-o transform `n
cas\ de locuit plus un magazin de
calculatoare `n partea din fa]\. 

— Bun\ idee. O s\ ave]i clien]i,
mai ales duminica diminea]\.  

— Curtea e mare? 
— Da, e mare, dar nu e proprie -

tatea mea, e concesiune de la pri -
m\rie. Dar pute]i prelua dumnea-
voastr\ contractual, f\r\ nici o pro-
blem\. 

— Ar fi bine, ca s\ se poat\ juca [i
copiii. 

— Se pot juca, dar cu aten]ie, s\
nu se loveasc\ de cruci, c\ unele
sunt mai ascu]ite. 

— Cruci? 
— Da, p\i e curte de cimitir. 
— {i nu pot s\ o transform `n li-

vad\? 
— Nu, dar pute]i planta pomi

prin tre morminte. 
— Sigur c\ da, ca s\ vin\ \[tia s\

aprind\ lumân\ri [i s\-mi fure me-
rele. 

— Mai bine gândi]i pozitiv. Cei
care vin cu lumân\ri e posibil s\
cumpere [i calculatoare de la dum-
neavoastr\. 

— Mda, aici a]i punctat bine. Pot
s\ v\ `ntreb, dac\ nu sunt indiscret,
de ce vinde]i biserica? 

— O vând fiindc\ nu este nici pe
departe atât de rentabil\ pe cât cre-
deam eu c\ e. Nu a mai murit ni-
meni de aproape doi ani. Anul aces-
ta am avut doar dou\ botezuri [i o
sfin]ire de cas\, iar ̀ n ritmul \sta nu
m\ descurc. 
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Cu al doilea film regizat de el, Mac-
Farlane merge [i mai departe,
dând dintr-un limbaj despuiat
`ntr-un limbaj de-a dreptul scâr-
bos. Dac\ Ted mai avea urme de
umor, A Million Ways to Die in the
West te ]ine cu f\lcile tot mai
`ncle[tate cu fiecare grosol\nie pe
care o emite. Iar când, `n sfâr[it,
vine [i faza la care ai putea râde (o
c\l\torie psihedelic\ a eroului dro-
gat de indieni), nu po]i s\ schi]ezi
o grimas\ nici gâdilat. Acesta a
fost primul film la care nu m-au
mai deranjat telefoanele mobile.
Folosirea lor `n timpul proiec]iilor
a devenit un lucru atât de obi[nuit
la noi `ncât cinematograful Studio
din Bucure[ti (care e cinematogra-
ful Uniunii Cinea[tilor) a tradus,
de team\ s\ nu-[i piard\ publicul,
`n felul urm\tor recomand\rile cum -
p\rate din afar\ pentru a fi ar\ tate
`naintea proiec]iilor: „V\ rug\m
s\ pune]i pe silent telefoanele mo-
bile“ (ca variant\ pentru „Please

turn off your mobile phones“). M\
simt tot mai stingher\ printre oa-
menii cu mobilele deschise la film
[i a[tept cu mare ner\bdare ziua
când nu se vor mai organiza vi-
zion\ri de pres\ [i avanpremiere,
ci ni se vor trimite parole ca s\ ve-
dem filmele pe calculator, acas\. 

S\ revenim la oile noastre sau,
mai bine zis, ale lui Albert (Seth
MacFarlane), un tip din Arizona
anului 1882 care e atât de inadap-
tat la epoca sa ̀ ncât nu e ̀ n stare s\
se „pistoleze“ [i prefer\ s\ se lase
umilit. Când, dup\ un astfel de mo-
ment, iubita Louise (Amanda Sey-
fried) `i d\ cu flit, Albert devine
atât de concentrat pe propria-i su-
ferin]\ `ncât nu observ\ apari]ia
unei tipe [i mai mi[to pe nume An-
na (Charlize Theron), care se stabi-
le[te cu fratele ei `n or\[el [i `l ia
sub aripa ei, oferindu-se s\-l ̀ nve]e
s\ trag\ cu pistolul ca s\ se poat\
duela cu noul iubit al fostei iubite.
Petrecând timpul `mpreun\, Al-
bert [i Anna se `ndr\gostesc, iar
când apare cel mai temut tâlhar
din regiune, Clinch Leatherwood
(Liam Neeson), [i-[i revendic\ so -
]ia, adic\ pe Anna, Albert e pus cu
adev\rat `n situa]ia de a lupta pen-
tru cine merit\ s\ fie iubit, de[i e
sup\rat c\ Anna nu i-a spus cine e.

Citind acestea, o s\ spune]i c\
sinopsisul nu sun\ a[a r\u pentru
o comedie western. Uita]i esen]ialul.

MacFarlane crede c\ are un umor
nebun, poate de aceea face pauze
dup\ replici, ca s\ ne lase s\ râ-
dem, [i toarn\ cu polonicul tot fe-
lul de chestii vulgare, de la adver-
sarul lovit de diaree care umple
dou\ p\l\rii pân\ la remarci de ge-
nul „Am auzit cum te-ai pâr]âit“
(cum `i spune Albert Louisei) sau
la cuplul pe care un b\iat virgin
(Giovanni Ribisi) `l formeaz\ cu o
prostituat\ de la bordel (Sarah Sil-
verman), ce iese din tur\ murdar\
la gur\ [i spune pe [leau ce ope -
ra]iuni a executat. Probabil c\
Mac Farlane a râs cu lacrimi scri-
ind scenariul `mpreun\ cu Alec
Sulkin [i Wellesley Wild (cu care a
mai scris Ted [i serialul de ani-
ma]ie Family Guy), dar ce vezi [i
auzi e de o a[a triste]e ̀ ncât pân\ [i
la avanpremier\, unde oamenii
vin pe baz\ de invita]ie ca s\ se

simt\ bine, nu s-a râs decât r\zle].
Prin aerul s\u jucat de ochelarist
f\r\ ochelari, Albert se crede
vreun Woody Allen. Bine`n]eles c\
mult\ lume se va duce la film ca la
pomul l\udat, v\zând numele de
pe afi[, dar nu m-ar mira s\ aflu c\
Charlize Theron nu a citit `ntreg
scenariul când a spus da, de[i are o
scen\ ̀ n care pune o floare ̀ ntre fe-
sele lui Liam Neeson (sau ale du-
blurii acestuia). E clar c\ la Holly-
wood se fac, vezi Doamne, [i filme
pentru oameni mari, dar nici
chiar a[a mari nu suntem... Ca-
meo-urile cu Jammie Fox (`n chip
de Django), Ryan Reynolds sau
Christopher Lloyd (alias Doc
Brown din trilogia ~napoi `n vii-
tor) meritau o cauz\ mai bun\ de-
cât aceast\ copro-comedie care
`[i jigne[te spectatorii la fiecare
cadru.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Inel
~n diminea]a `n care am plecat spre
aeroport, am pus pe deget inelul
egiptean luat de la Budapesta [i am
b\gat `n rucsac inelul cu cadran
fals de ceas. Dou\ inele pentru pa-
tru zile ar fi trebuit s\-mi ajung\. La
controlul bagajului de mân\, tipul
care `mi scana rucsacul mi-a zis:
„Ave]i un inel foarte, foarte mare,
nu? V\d o pat\ neagr\. E un inel, 
n-am dreptate?“. M-am fâstâcit pu]in
[i am bâiguit c\ nu cred, dup\ care
mi-am adus aminte ce f\cusem di-
minea]\ [i am zis „Da, e un inel,
haha“. Am schimbat avionul `n
Am  s terdam. La controlul bagajului
de mân\, agita]ie din cauza rucsa-
cului meu, se adunaser\ vreo patru
angaja]i [i tot ar\tau ceva cu dege-
tul pe ecran: o pat\ mare, neagr\.
„V\ rog s\ veni]i cu mine pu]in“,
mi-a spus o doamn\ `mbr\cat\ `n
uniform\. „Pot s\ v\ deschid rucsa-
cul?“ Cum era s\-i zic c\ nu poate?
A deschis buzunarul mic [i a g\sit
inelul. „A, era doar un inel. Ne-am
speriat pu ]in, se vedea doar o pat\
mare nea gr\, putea fi orice.“ Asta a
fost la dus. La `ntors, am zis c\ mai
bine iau ceasul pe deget [i pun egip-
teanul `n rucsac, ca s\ scap de dra-
me. Doar c\ am uitat s\-l scot de pe
deget când am trecut prin poarta de
scanare. „V\ rog s\ veni]i aici, `n -
dep\rta]i picioarele“, „A, e de la inel,
am uitat de el“, „V\ rog s\ sta]i li -
ni[tit\.“ Am stat [i m-am l\sat pi -
p\it\ regulamentar de o femeie mo-
roc\noas\ [i corect\. A fost ok, nu
ascunsesem nimic pe sub rochie.
Avionul avea o or\ ̀ ntârziere. M-am
a[ezat, am deschis laptopul, am bu-
tonat cât a ]inut wireless-ul, apoi
mi-am scos inelul de pe deget [i 
m-am uitat la el. Nu mai [tiam de
unde-l aveam, dar continua s\-mi
plac\ [i-acum, cadranul lui pictat ̀ n
negru [i alb ar\ta `ntotdeauna ora
10 [i 10 minute. La 20.00 a decolat `n
sfâr[it avionul nostru. Am dormit
lemn pân\ la Bucure[ti. La Oto-
peni, când am r\scolit prin geant\
ca s\ scot pa[aportul, mi-am dat
seama c\ lipse[te ceva. Nu mai
aveam inelul, `l uitasem la Paris.
Asta e, mi-am zis, din când `n când
mai trebuie s\ [i pierzi câte ceva,
cam cum a scris Andy Warhol `n
jurnal, pe 29 octombrie 1985: „Am
spart ceva [i mi-am dat seama c\ ar
trebui s\ sparg câte ceva o dat\ pe
s\pt\mân\ ca s\-mi aduc aminte
cât de fragil\ e via]a. Era un inel
bun de plastic din anii ’20“.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Vorbind cu domnul

Film

Iulia Blaga

Primul film regizat de
Seth MacFarlane, Ted (`n
care Mark Wahlberg se
`ntre]inea cu ursule]ul lui
de plu[), a devenit
comedia cu cele mai mari
`ncas\ri dintre comediile
cu rating R (Restricted,
care `n SUA e penultimul
ca severitate, cerând ca
spectatorii sub 17 ani s\
poat\ vedea filmul doar
`nso]i]i de un p\rinte 
sau de un alt adult). 

...scap\ turma
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