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INTERVIU CU GEORGE
STATE, TRADUC|TORUL
LUI PAUL CELAN

„Poeziile lui Celan
trebuie `n]elese 
[i ap\rate de toate
deturn\rile de sens
la care pot fi
supuse“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

O s\ `ncep cu o m\rturisire:
când dau de vreun volum cu tra-
duceri din Paul Celan, pri mul lu-
cru pe care `l fac este s\ deschid
la Cuprins [i s\ caut „Fuga mor -
]ii“. E drept, nu se `ntâmpl\ des,
dar a[a am f\cut `n 2006 cu Mac
[i memorie de la Paralela 45 [i
acum cu Opera poetic\ (I) de la
Polirom, f\r\ s\ fac leg\tura `n -
tre numele traduc\torilor. 
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Citi]i un dosar realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 2-3

Tot mai mul]i manageri din sectorul cultural independent au sentimentul c\ se lupt\ cu morile de vânt.
Finan]\rile pu]ine de la bugetul de stat se acord\ tot mai birocratic, fondurile private reprezint\, `n mare
parte, doar o pic\tur\ din necesar, iar legile ap\rute `n ultimii ani au `ncurcat mai r\u lucrurile. Ministerul
Culturii a comandat `n 2013 o „strategie sectorial\ `n domeniul culturii [i patrimoniului na]ional“. Printre
altele, documentul con]ine [i câteva obective strategice pentru perioada 2014-2020, menite a `mbun\t\]i
situa]ia sectorului cultural independent. Dar respectiva strategie nu a fost asumat\ de nici unul dintre
mini[trii care au condus institu]ia. Managerii culturali independen]i afirm\ c\ oricum documentul nu e
bine realizat [i nu i-ar ajuta cu nimic. Iar surse din cadrul Ministerului Culturii au precizat c\ a fost realizat
mai mult pentru c\ era o obliga]ie european\, f\r\ prea mari speran]e s\ fie pus\ `n practic\ vreodat\. 

Dosarele X:
o `ntoarcere 
`n [ase p\r]i

Drago[ Cojocaru

Nu mai este nici un secret, Do -
sarele X se `ntorc la TV, la 13 ani de
când serialul fenomen al anilor ’90 a
`ncetat, aproape ne b\ gat `n seam\,
la cap\tul unei agonii care a durat
dou\ sezoane.
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~ntâmpl\ri 
[i personaje

Cine poate salva de 
la moarte cultura vie?

Jihadul contra FILIT
pentru to(n)]i

Florin L\z\rescu

Pentru cine vrea s\ ̀ n]eleag\, e foar-
te simplu de `n]eles cum [i de ce am
ajuns, noi, cei din echipa FILIT, s\
suspend\m festivalul de anul acesta.
Altfel, sunt convins c\ nu are rost s\
explic, c\ nu va clinti nici un fir de
praf din m\ re]ul edificiu de pros tie,
r\utate, amatorism [i masochism
care predomin\ uneori `n Ia[i. 
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Dosar realizat de 
R\zvan Chiru]\

„Ne-am `mboln\vit [i 
`n curând o s\ murim“

„Problemele sectorului cultural
independent sunt mari, dificile [i
vechi de 25 de ani. Din p\cate, nici
unul dintre mini[trii Culturii de
dup\ Andrei Ple[u nu a avut vreo
ini]iativ\ clar\ de a reforma din
temelii domeniul. Mai mult decât
atât, ultimii mini[tri au produs
doar haos [i nimic bun, reu[ind
sc\derea bugetului alocat culturii
la un nivel dramatic. Nici unul
dintre mini[tri nu a `ncercat s\
`n]eleag\ necesit\]ile sectorului
cultural privat, ale arti[tilor [i
managerilor freelance [i a pro -
blemelor cu care se confrunt\ ace[ -
tia“, este concluzia pesimist\ a lui
Cosmin Manolescu, coregraf [i
manager cultural cu o experien]\
de peste 15 ani. 

Viziunea sa asupra viitorului
sectorului cultural independent
este una sumbr\. „De[i acest sec-
tor este extrem de dinamic [i pro-
duce peste 90% din festivalurile
existente, proiectele europene sau
educa]ionale, am ajuns la limita
supravie]uirii. Sunt tot mai pu]ini
manageri culturali `n zona inde-
pendent\. Ne plângem c\ nu avem
manageri, `ns\ nu facem nimic
pentru a-i sus]ine financiar“, a
men]ionat Cosmin Manolescu. 

Problemele sunt fundamentale –
cota din PIB tot mai mic\ alocat\
anual Culturii (sub 0,2% `n 2015)
sau discrimin\rile care exist\
`ntre institu]iile publice de cul-
tur\ [i cele private –, dar sunt [i
punctuale, cum ar fi faptul c\ un
artist nu poate primi diurn\ dac\
lucreaz\ cu contract de drepturi
de autor sau faptul c\ finan]atorii
nu accept\ s\ pl\teasc\ salariul
unui manager de proiect. „Trebuia,

`n primul rând, regândit tot sec-
torul cultural, astfel `ncât opera-
torii culturali, indiferent dac\
sunt publici sau priva]i, s\ fie `n
competi]ie real\ pe baz\ unui pro-
gram [i a unor rezultate clare.
Fa]\ de institu]iile publice unde
sta tul asigur\ un buget, resurse
pentru plata echipei, spa]ii de pro-
duc]ie [i difuzare, `n cazul secto -
rului cultural independent nu se
ofer\ nimic. Managerul cultural
trebuie s\ `[i bat\ capul pentru a-
[i acoperi toate costurile, inclusiv
cele administrative. Mai mult, sta -
tul asigur\ prin buget insti tu ]iilor
publice co-finan]area pentru pro -
iectele europene, `n timp ce ONG-
urile nu beneficiaz\ de o astfel de
facilitate. Asta de[i ambele enti -
t\]i sunt operatori culturali ro -
mâni. Normal ar fi ca fiecare s\
be neficieze de condi]ii egale“, a
explicat Cosmin Manolescu. 

De altfel, sus]ine artistul, orga-
niza]iile neguvernamentale sunt
tratate cu mult mai mult\ suspiciu -
ne când solicit\ finan]\ri de la in-
stitu]iile din subordinea Ministe -
rului Culturii ̀ n compara]ie cu un
operator de stat. „Exist\ suspiciunea
asta permanent\ c\ ONG-urile
fur\ [i nu-[i realizeaz\ obli ga]iile
contractuale. Iar din aceas t\ cau -
z\, birocra]ia devine tot mai ap\ -
s\ toare. Trebuie s\ aducem tot
felul de adeverin]e fiscale de la
ANAF [i prim\rii, s\ scriem zeci
de declara]ii pe propria r\spunde-
re [i documente de justificare pen-
tru  proiectele culturale pe care le
realiz\m [i s\ facem sute de copii
pentru rapoarte, `n condi]iile `n
care la UE totul se trimite electro -
nic“, a ad\ugat Cosmin Mano les cu. 

Finan]\rile private nu repre zin -
t\, pe de alt\ parte, decât o solu]ie
par]ial\ ̀ n viziunea acestuia. „Legea

sponsoriz\rii nu func]io nea z\ aproa -
pe deloc pentru secto rul cultural.
Cele mai multe sponsoriz\ri se
duc `n zona social\ [i de s\ n\tate,
unde este nevoie imens\ de fon-
duri, [i bine`n]eles `n sport, unde
vizibilitatea este foarte ma re. Mai
mult, corup]ia e mare chiar [i `n
acest domeniu, iar firmele impor-
tante au deja zone clar stabilite pe
care le finan]eaz\ [i asta `n seam -
n\, `n general, pro iecte culturale
mari. Arta contemporan\ atrage
foarte pu]ini bani“, a mai spus
Cos min Manolescu, care conside -
r\ c\ unul dintre evenimen tele
supra-finan]ate este chiar Festiva -
lul „George Enescu“.

„E o `ntrebare legitim\:
de ce meri]i tu bani?“

Dincolo de aceste probleme funda -
mentale, [i cele punctuale le creea z\

managerilor independen]i la fel
de multe piedici. „Legile care pri -
vesc desf\[urarea efectiv\ a pro-
iectelor se schimb\ foarte des. E
greu s\ ]ii pasul cu prevederile care
privesc nivelul contribu]iilor so-
ciale pentru diferite tipuri de con-
tracte, speciali[tii `n finan]e se
con trazic dac\ se pot sau nu face,
de pild\, contracte civile de pres -
t\ri servicii sau contracte de drep-
turi de autor, iar finan]atorii au la
rândul lor propria interpretare a
acestor chestiuni. Din toate necla -
rit\]ile [i ne`n]elegerile se creeaz\
multe tensiuni `n cadrul organi-
za]iilor culturale“, a declarat, pen-
tru „Suplimentul de cultur\“, Ra -
lu ca Iacob Pop, manager cultu ral
[i pre[edinta Asocia]iei MetruCub.

Iar `n contextul fondurilor pu -
blice tot mai reduse, antrepreno-
riatul `n cultur\ a devenit aproa -
pe o obliga]ie, a precizat aceasta.
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Cine poate salva de 
la moarte cultura vie?
Tot mai mul]i manageri din sectorul
cultural independent au sentimentul c\ se
lupt\ cu morile de vânt. Finan]\rile pu]ine
de la bugetul de stat se acord\ tot mai
birocratic, fondurile private reprezint\, `n
mare parte, doar o pic\tur\ din necesar, iar
legile ap\rute `n ultimii ani au `ncurcat mai
r\u lucrurile. Ministerul Culturii a comandat

`n 2013 o „strategie sectorial\ `n domeniul
culturii [i patrimoniului na]ional“. Printre
altele, documentul con]ine [i câteva
obective strategice pentru perioada 
2014-2020, menite a `mbun\t\]i situa]ia
sectorului cultural independent. 
Dar respectiva strategie nu a fost asumat\
de nici unul dintre mini[trii care au condus

institu]ia. Managerii culturali indepen -
den]i afirm\ c\ oricum documentul nu e
bine realizat [i nu i-ar ajuta cu nimic. Iar
surse din cadrul Ministerului Culturii au
precizat c\ a fost realizat mai mult pentru
c\ era o obliga]ie european\, f\r\ prea
mari speran]e s\ fie pus\ `n practic\
vreodat\. 
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„Dar e mai u[or de spus decât de
f\cut [i nu toate proiectele cultu -
rale se preteaz\ la atragerea de spon-
soriz\ri [i prestarea de servicii eco-
nomice. Ceva esen]ial din ele se
pierde când `nlocuie[ti interesul
public cu o logic\ financiar\ prea
strict\. Managerii trebuie s\ ia de-
cizii dificile, care uneori sunt doar
par]ial ̀ n]elese [i acceptate de c\tre
arti[ti“, a men]ionat Ra lu ca Iacob
Pop. Arti[tii v\d aceste restric]ii ca
pe o amenin]are la li bertatea lor
artistic\, la fel unii dintre mana -
gerii culturali [i produc\tori. Dar
nu prea au de ales, arat\ pre[edinta
Asocia]iei Metru Cub. „Suntem acum
`ntre dou\ lumi, una a culturii cu
fonduri pu blice [i alta a antrepre -
noriatului cultural [i creativ. Cele
dou\ lumi ar putea s\ comunice
fluid, pentru c\ exist\ o zon\ impor-
tant\ `n care ele s-ar putea `ntâlni,
dar discu]ia despre aceste lucruri
nu exist\ ̀ n spa]iul public decât ex-
trem de rar [i nesistematic“, este de
p\rere Raluca Iacob Pop. 

{i aceasta vorbe[te despre dis-
criminarea pe care statul o tole -
rea z\ `ntre managerii de institu]ii
de cultur\ publice [i cei din zona
independent\. „Cheltuieli esen]ia le,

cum este chiria sediului, cheltu-
ielile de `ntre]inere a spa]iilor de
lucru, salarii nu sunt permise de
multe programe de finan]are, iar
acest lucru saboteaz\ capacitatea
organiza]ional\ a operatori lor cul -
turali independen]i. Faptul este
mai greu de ̀ n]eles de administra-
torii publici, pentru c\ ei se gânde-
sc c\ finan]eaz\ proiec tele, nu or-
ganiza]iile“, a men]io nat mana ge -
rul cultural. 

Toate aceste probleme, crede
Ra luca Iacob Pop, pleac\ de la fap-
tul c\ nici autorit\]ile publice, nici
o parte a popula]iei nu ̀ n]eleg ca re
sunt beneficiile actului de cultur\:
„Insist asupra faptului c\ trebuie
s\ le readucem aminte oamenilor
[i institu]iilor de ce este importan -
t\ cul tura pentru societate. Poate
nu toat\ lumea `n]elege de ce ar
trebui aloca]i bani publici pentru
cultur\. E o `ntrebare legitim\: de
ce meri]i tu bani? ~n felul \sta pot
fi convinse [i alte institu]ii s\ alo -
ce fonduri pentru proiecte cultu -
rale [i se creeaz\ un climat pro -
pice [i pentru sponsoriz\ri [i do -
na]ii individuale. E o discu]ie la
care cu cât mai mul]i particip\m,
cu atât mai bine“.

Coali]ia Sectorului Cultural In -
dependent, ai c\rei co-fondator sunt,
al\turi de al]ii, Cosmin Manoles-
cu [i Raluca Iacob Pop, a realizat
`nc\ din 2012 „Carta pentru Cul-
tur\ Vie“, `n care sunt trecute `n
revist\ toate problemele cu care
se confrunt\ sectorul cultural in-
dependent. „Din p\cate, nimeni
nu a reac]ionat la aceast\ ac]iune
a noastr\“, a recunoscut, cu de za -
m\gire, Cosmin Manolescu. 

Evenimentele culturale
trebuie bine ambalate

{i Oana Boca, manager cultural [i
pre[edinta Headsome Communi-
cation, prima agen]ie de comuni-
care din România dedicat\ exclusiv
proiectelor de promovare a lectu -
rii, sus]ine c\ dincolo de pro ble -
mele de ordin financiar sau de cele
de colaborare dintre public [i pri-
vat, mai important\ este lipsa de
colaborare dintre operatorii cultu -
rali [i societatea civil\. „Abor darea
aceasta privind lipsa de colabo-
rare-dintre-public-[i-privat-[i-atât
chiar m\ irit\. Sau, m\ rog, mi se
pare dep\[it\ – corect ar fi, cred, 
s\ vorbim despre un parte neriat

public-privat-societate ci vil\. Con -
sider c\ societatea civil\ poate fi
unul dintre cei mai importan]i ac-
tori `n ecua]ia asta, dac\ vrem s\
dep\[im faza proiectelor hiper-
centralizate – spiritul civic [i co-
munitar pot ajuta `n mod real la
propagarea proiectelor cultu rale
`nspre zonele marginale“, a pre-
cizat Oana Boca. 

Pre[edinta HeadSome Commu-
nication reclam\, de asemenea,
instabilitatea legislativ\. „De fapt,
asta e [i una dintre marile pro -
bleme pe care le-am resim]it eu `n
cei trei ani de când am devenit an -
treprenor: lipsa de coeren]\ [i lip-
sa de siguran]\. Unul dintre cele
mai ambi]ioase proiecte ale Head-
some Communication `l re pre -
zint\ Gala Industriei de Carte din
România «Bun de Tipar», cele 10
premii de execelen]\ care le revin
anual profesioni[tilor din indus-
tria de carte autohton\. Ei bine, ca
s\ facem posibile prima edi]ie [i
trecerea `nspre cea de-a doua, a
trebuit, `n 2012-2013, s\ trecem de
exigen]ele a 6 mini[tri (Kelemen
Hunor, Mircea Diaco nu, Puiu Ha -
[otti, Gigel Sorinel {tirbu [i, din
nou, Kelemen Hunor!), fiecare dintre

ace[tia cu priorit\ ]ile sale“, a men -
]ionat Oana Boca. 

De[i consider\ c\ antrepreno-
riatul `n domeniul industriilor
creative este o solu]ie pentru a
com pensa lipsa fondurilor publi -
ce, Oana Boca afirm\ c\ pentru a
atrage sponsori, evenimentele
culturale trebuie s\ fie bine am-
balate. „Mie mi-e familiar\ zona
culturii scrise, una dintre cele mai
pu]in atractive pentru cei din sfe -
ra privat\. Dac\ ve]i studia lista
proiectelor din zona culturii scri -
se pe ultimii cinci ani `n care o
multina]ional\ s-a implicat, peste
90% dintre acestea au fie o compo-
nent\ social\ puternic\, fie au
leg\tur\ cu promovarea produ -
selor din zona IT. A[adar, dac\
evenimentele cu c\r]i [i scriitori
nu vin «ambalate» `ntr-un proiect
social-caritabil sau `ntr-o poveste
despre tehnologii, nu prea sunt
atractive pentru sfera privat\“, a
mai spus pre[edinta Headsome
Communication. 

Interviurile complete cu mana gerii
culturali din sectorul cultu ral
independent pot fi citite pe site-ul
„Suplimentului de cultur\“.
(www.suplimentuldecultura.ro)

„Parteneriat pentru arte“ este singura en-
titate din România care `ncearc\ s\ fac\
leg\tura dintre proiectele culturale [i
sponsori, pe o pia]\ unde banii priva]i pen-
tru domeniu sunt ̀ nc\ pu]ini. Anca Dr\ goi,
fondatoarea acestui birou de consultan]\
[i management `n sponsorizare, a explicat
care sunt piedicile cu care s-a confruntat
`n ultimul an de când func]ioneaz\ „Parte -
neriat pentru arte“.

Ce lipse[te ca aceast\ colaborare din-
tre art\ [i business s\ fie mai bun\
`n România?

Cea mai r\spândit\ form\ prin care
business-ul `[i asum\ sprijinul financiar
pentru sectorul cultural din România
r\mâne sponsorizarea `n bani sau `n
natur\ (servicii sau produse gratuite), se -
condat\ de comisionarea industriilor cre-
ative `n scopuri de business. Cred c\ veri -
gile lips\ pentru care lucrurile nu sunt
atât de avansate `n ce prive[te parteneria -
tul arte-business sunt viziunea pe termen
lung [i, `n aceea[i m\sur\, atitudinea: cul-
tura este, de regul\, asimilat\ unei eli te,
iar companiile tind s\ fie mai degrab\ ori-
entate spre mase [i vânz\ri imediate. 

Efortul ca cele dou\ sectoare s\ ajung\
s\ lucreze `mpreun\ trebuie f\cut de c\tre
ambele p\r]i. Studiile [i practica inter -
na]io nal\ ne arat\ c\ exist\ o cultur\ a

„askingului“ care, la noi, nu este suficient
`n]eleas\ [i sedimentat\, la fel cum exist\
o cultur\ a „givingului“. Rodarea celor
dou\ culturi, la fel ca ̀ ntâlnirea ̀ ntre busi-
ness [i arte, reprezint\ o responsabilitate
comun\ [i nu se va putea `ntâmpla decât
printr-un dialog onest, deschis, dublat de o
`n]elegere [i gândire pe termen lung a be -
neficiilor comune ale unor astfel de par -
teneriate creative.

„Parteneriat pentru arte“ asigur\ in-
termedierea `ntre sponsori [i pro -
iecte culturale `ntr-o ]ar\ `n care tot
auzim c\ legea sponsoriz\rii nu
func]ioneaz\ corect. 

Sigur c\ legisla]ia greoaie [i, cel mai
probabil, insuficient `n]eleas\ [i promo-
vat\ reprezint\ o piedic\, dar cred c\ ati-
tudinea [i modul `n care companiile se ra-
porteaz\ la evenimentele [i dinamica cul-
tural\ sunt cele care dicteaz\ deciziile de
sponsorizare. ~ntr-un studiu recent de CSR
realizat de portalul CSRMedia `n partene-
riat cu Ernst & Young, cultura re iese ca 
fiind coda[\ `n topul sponso riz\ rilor, mult
`n urma ac]iunilor sociale, a edu ca]iei sau
a s\n\t\]ii. 

Probabil gre[eala este tocmai aceast\
prioritizare a nevoilor unei societ\]i,
când, `n fapt, cultura are locul s\u de sine

st\t\tor `n societate. De aceea, ultimele
tendin]e `n materie de comunicare [i po -
litici de Corporate Social Responsability
(CSR) `n Europa sunt de a institui respon-
sabilitatea cultural\ corporatist\ care nu
este altceva decât responsabilitatea cultu -
ral\ a companiilor circumscri s\ CSR-ului.
O astfel de responsabilizare a companiilor
va avea un impact pozitiv `n primul rând
asupra proiectelor [i evenimentelor cul-
turale de mai mic\ anvergur\, inclusiv
asupra arti[tilor independen]i pentru c\
se va folosi poten]ialul creativ mai mult
decât bifarea unor evenimente de am-
ploare. De altfel, ̀ n ce prive[ te legisla]ia, o
veste foarte bun\ este c\ noul Cod Fiscal,
adoptat `n 23 iunie 2015, prevede o cre[ -
tere a procentului din cifra de afaceri care
poate fi alocat sponsoriz\ rilor de la 0,3%
la 0,5%.

Cât din nevoile actuale de finan]are
pot fi acoperite din fonduri private?

E greu de f\cut o evaluare obiectiv\
pentru c\ nu avem statistici clare despre
sponsoriz\rile care se fac ̀ n cultur\: datele
pot fi ob]inute de la companii sau benefi-
ciari [i, de regul\, aceste acorduri fac
obiectul unor contracte confiden]iale. 

~ntr-un mod ideal, finan]\rile ar trebui
s\ func]ioneze `ntr-o convergen]\ de tip

public-privat ̀ n care companiile private s\
fie asigurate de o investi]ie permanent\ a
statului. Din p\cate, cele mai multe eveni-
mente culturale, cu acele excep]ii unde
sunt `ncheiate protocoale multianuale de
finan]are public\, nu `[i pot securiza fon-
durile publice de la o edi]ie la alta. Proba-
bil c\ un studiu de impact care s\ ofere o
imagine de ansamblu asupra procentelor
de finan]are provenite din fonduri private
va fi foarte binevenit.

Cât de mult `n]eleg sponsorii s\
sus]in\ proiecte pe termen lung?

Exist\ companii ̀ n România care au ̀ n -
]eles c\ asocierea pe termen lung cu anu-
mite evenimente culturale le face bine,
dar, de regul\, aceste colabor\ri au loc `n
jurul unor festivaluri mari, cu audien]\
numeroas\, cu capacitate de marketing
mare [i cu un impact puternic `n comuni-
tate. Evenimentele mici sau cele care
provin din zone mai pu]in atractive din
punct de vedere al audien]ei au foarte
pu]ine [anse s\ fie incluse `n agenda spon-
soriz\rilor. De aceeea cred c\ arta, `n for -
mele ei diverse de manifestare (cultura
scris\, artele spectacolului [i performati -
ve, cinemaul, artele vizuale), trebuie s\ fie
`n]eleas\ ca oportunitate de dife ren ]iere [i
inovare pe care companiile o au la dis-
pozi]ie prin poten]ialul ei creativ imens.

„Cultura este asimilat\ unei elite, 
iar companiile sunt orientate spre mase“



Nu mai fusesem la Ia[i de pe vre-
mea când eram foarte tân\r, un
pic student, a[adar `ntr-o perioa -
d\ a vie]ii din care amintirile `mi
sunt mai degrab\ fragmentate, ca
ale poe]ilor fracturi[ti, [i supuse,
totodat\, unor teribile excese de
melancolie. Nu deprinsesem, pe
atunci, luciditatea. Eram, ca s\ fiu
blând cu mine, foarte sentimental.
Dar mai bine de zece ani n-am pus
piciorul `n Copou. 

Am iubit dintotdeauna, `n ab-
stract, dac\ prefera]i, Ia[ul. Ca s\
duc acest exerci]iu de sinceritate
pân\ la cap\t, adev\rul este c\ am
iubit cândva, `n concret, `n plin\

adolescen]\, o fat\ din Ia[i, cu ca-
re am corespondat câteva anotim-
puri [i am vorbit ̀ ndelung de la tele-
foane publice, din motive foarte per-
sonale. Dar la fel de adev\rat este c\
nu am mai venit la Ia[i pentru c\ –
pur [i simplu – nu am avut de ce.

~n favoarea mea, precizez c\
am c\utat dintotdeauna prietenia
ie[enilor ajun[i la Bucure[ti, i-am
g\sit cul]i [i inteligen]i, [i spon-
tani, [i iubitori de harf\, oameni
cu inim\ [i creier [i ficat, cum ̀ mi
plac oamenii. M-am bucurat de ei. 

De la distan]\, am admirat,
chiar pân\ la pusee de venera]ie,
efervescen]a literelor din dulcele
târg, [coala de jurnalism de la Ia[i
[i presa scris\ din ora[. Dar la Ia[i
tot n-aveam de ce s\ vin.

Apoi a fost FILIT. Nu [tiu ce
teribile cheltuieli a necesitat ̀ n bu -
getul ie[enilor festivalul. Eu am lo -
cuit ̀ ntr-un fel de c\min studen]esc,

nu foarte reu[it. La drept vorbind,
`n ultima noapte a c\zut [i fereas-
tra, cu totul a c\zut, [i am stat a[a
privind `n fa]\ cerul. Se l\sase
r\coare, dar n-a nins, cât s\ fiu
`ngropat sub z\pad\ precum un
alt povestitor dintr-un secol mai
`ndep\rtat. ~ntâmplarea cu pr\bu -
[irea dramatic\ a ferestrei mai de-
grab\ m-a `ncântat. ~n noaptea
aceea m-am gândit mult la Ia[i [i
la tot ce se `ntâmpla acolo. Era te-
ribil, era minunat. 

~n toamna aceea erau oameni
care citeau c\r]i pe str\zi, era cât
p-aci s\ acro[ez frontal câ]iva. Am
stat la mas\ cu scriitori pe care
nici nu sperasem c\ `i voi `ntâlni.
Organizatorii erau peste tot, [i
pes te tot `[i l\sau inima. M\ `n -
cântau energia lor, d\ruirea lor,
dragostea lor pentru literatur\.
Dra gostea lor pentru literatur\
era [i a mea. Tr\iam `ntr-un vis.

Vedeam, `n acela[i timp, ce nu
e bine `n Ia[i. Sunt un reporter de-
ja b\trân, sunt obi[nuit s\ v\d r\ul.
Dar era ca [i cum peste toate aces-
tea se a[ezaser\ cuvinte din poezii
[i din romane [i Ia[ul devenea mi-
nunat, Ia[ul devenea o poveste. A[
fi r\mas pentru totdeauna ̀ n aceas -
t\ poveste. A[a visam.

Dar cum s\ dureze un vis ̀ n Ro-
mânia? Noi avem aici oameni po-
litici, o subspecie a omului-om.
R\zboiul lor cu binele public este
vechi [i radical. Omul politic ro-
mân care nu `[i poate subordona
evenimente de asemenea altitudi-
ne prefer\ s\ le distrug\. Pur [i
simplu, nu poate tr\i altfel. ~n con-
tra acestor oameni politici trebuie

luptat deschis, [i salut curajul ce-
lor care au ales aceast\ form\ ra-
dical\ de protest pe care o cunoa[ -
tem deja [i care ne doare pe to]i
cei care mai credem `n puterea li-
terelor de a schimba lumea. 

Va fi, iat\, o toamn\ trist\ `n
Ia[i [i nu pot face nimic altceva
decât s\ las de aici, din col]ul aces-
ta de pagin\, pe care tot atunci 
l-am câ[tigat, [i care este – strict
textual – cel mai mare câ[tig al
meu din sezonul de litere 2013-
2014, un cuvânt de solidaritate cu
to]i cei care `nc\ rezist\ prin cul-
tur\. Un cuvânt de sprijin pentru
to]i cei care nu cedeaz\ `n fa]a
brutalit\]ii conjura]iei celorlal]i.
Inima sus, prieteni!  
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Pentru cine vrea s\ ̀ n]eleag\, e foar-
te simplu de `n]eles cum [i de ce am
ajuns, noi, cei din echipa FILIT, s\
suspend\m festivalul de anul aces-
ta. Altfel, sunt convins c\ nu are rost
s\ explic, c\ nu va clinti nici un fir
de praf din m\ re]ul edificiu de pros -
tie, r\utate, amatorism [i maso-
chism care predomin\ uneori `n
Ia[i. 

Foarte pe scurt
Cu vreo lun\ `n urm\, un mem-

bru de marc\ al PSD [i al Consiliului
Jude]ean, dornic s\ foloseasc\ festi-
valul ca pe o bât\ politic\ cu care 
s\-[i loveasc\ adversarii, ne-a trans-
mis prin intermediari, `n stil mafiot,

c\ „urmeaz\ Jihadul contra FILIT“.
Noi, evident, am râs, ne-am v\zut de
treab\. Chiar aveam mult\ treab\. 
{i-a `nceput Jihadul.

Cum s-a procedat. 
Semnele Jihadului

1. S-au dezgropat o „infor ma ]ie“
fals\ [i trunchiat\, legat\ de un ra-
port al Cur]ii de Conturi, veche de
aproape un an, [i o minciun\ legat\
de transparen]a bugetului, din pre-
sa de cancan ie[ean\. Aten]ie, nici
una dintre acuzele aduse echipei FI-
LIT ̀ n ultima vreme nu e nou\, nu e
dovedit\ câtu[i de pu]in de vreun
organism al statului de drept ro-
mân. La o simpl\ c\utare pe Google,

ve]i descoperi c\ fix acelea[i zvo-
nuri, c\ fix acelea[i abera]ii au cir-
culat `n presa local\ de cancan de
mult\ vreme `ncoace. PSD a preluat
cu copy-paste vechile acuze calom-
nioase despre FILIT, `n comunicate
de partid, ad\ugând cuvântul „re-
cent“. Recent, un raport al Cur]ii de
Conturi a descoperit... Recent, ne-am
dat seama c\ bugetul nu e transpa-
rent... Sesiz\m organele Statului...
Bomb\, click aici, n-o s\-]i vin\ s\
crezi ce fac \[tia cu banii publici!

2. Recent, aparent „din senin“,
acela[i PSD a sugerat c\ ne ferim de
audit, de controale, c\ nu inform\m
CJ-ul cum cheltuim banii. Cum
Dumnezeu s\ te prefaci tu, parte din
CJ, care ai aprobat bugetul, c\ nu
[tii bugetul? ~n primul rând l-ai
avut, `n detaliu, pe mas\, atunci
când l-ai aprobat, la `nceputul fie -
c\rui an. C\ doar bugetul nostru nu
putea s\ con]in\ o foaie alb\ pe care
era scris `ntr-un rând: „Da]i-ne

500.000 de euro“. ~n al doilea rând,
cum Dumnezeu s\ te plângi tu c\
nu-i transparent bugetul publicat pe
site-ul CJ, conform dispozi]iilor le-
gale, la sfâr [itul fiec\rui an? Mai
mult, bugetul a fost anun]at public
din prima secund\ ̀ n care s-a vorbit
despre FILIT, a fost publicat `n
pres\ – culmea, chiar [i ̀ n cea [anta-
jist\ de cancan, c\reia i s-a r\spuns
limpede, prin num\r de ordine, la
orice `ntrebare. 

Mai exist\ vreun eveniment `n
Ia[i, altul decât FILIT, despre buge-
tul c\ruia s\ se [tie atât de mult, s\
se fi discutat atât de mult, pe care s\
se fi pus atâta presiune, ̀ n ultimii 25
de ani?

Viitoare teme de Jihad
1. Orice spunem, orice expli c\m,

orice dovezi aducem, se repet\ obse-
siv, din ce `n ce mai ap\ sat, ca [i
cum vocea noastr\ n-ar exista, ace-
lea[i acuze absurde, lipsite de orice
leg\tur\ cu realitatea. 

2. Se inventeaz\ minciuni noi:
„V-au prins. Acum `ncerca]i s\ sc\ -
pa]i de DNA“. De ce Dumnezeu 
ne-am teme acum mai mult de DNA,
când asupra noastr\ nu exist\ nici o
acuz\ real\, iar cele inventate sunt
vechi, lipsite de orice temei legal?

Urm\rile Jihadului
1. FILIT, un festival de real\ noto-

rietate na]ional\ [i interna]ional\, a

`nceput s\ fie s\pat [i decredibilizat
inacceptabil pe plan local, pentru c\
i-a iritat pe to]i cei c\rora le demon -
streaz\ public m\sura incom peten -
]ei, c\zut la mijloc `n lupta dintre
partidele politice, `n `ncercarea lor
de a-l confisca `n scopuri electorale,
ca pe un festival al micilor [i berii.

2. La licita]iile publice legate de
FILIT, anun]ate repetat, conform tu-
turor dispozi]iilor legale, nu se mai
prezint\ nimeni. Ni se transmite
prin culise: „B\ie]i, v\ apreciem, ]i -
ne]i-o tot a[a, dar noi nu vrem s\
avem de-a face cu \[tia, s\ li se pun\
pata [i pe noi“. 

3. Echipa FILIT – format\ din oa-
meni a c\ror carier\ nu depinde de
festival, care au avut [i au ceva de
spus [i f\r\ el, care au oricând [i alt -
ceva mai bun de f\cut, extrem de
restrâns\ [i de prost pl\tit\ – e total
demotivat\.  

PS: Jihadul s-ar fi declan[at oricum,
orice am fi f\cut noi, pe motive la fel
de stupide cum c\ purt\m tricouri
negre sau [epci albastre. Dac\ nu
am fi reu[it s\ construim ceva care
s\ conteze, acest Jihad n-ar fi exis-
tat. Pentru noi, care am trezit acum
Leviatanul, r\zboiul cu el abia a
`nceput.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Jihadul contra
FILIT pentru to(n)]i

Cite[te-ne [i online pe 

www.suplimentuldecultura.ro

~n solidar cu baricadele FILIT 
~n toamna anului trecut,
ziarist, am ajuns la Ia[i, 
s\ v\d miracolul FILIT, 
pe care `l ratasem
inadmisibil `n 2013. 



Oricât s-ar str\dui PSD s\ arate c\
totul e roz [i c\ lucrurile merg
bine `n coali]ie, nimic nu mai
arat\ ca `nainte. Gabriel Oprea d\
semne de independen]\, iar votul
UNPR `n favoarea lui MRU a ridi-
cat temperatura pe axa PSD-in-
teresul na]ional.

~ntrebarea pe care [i-o pun
pesedi[tii este de ce Ponta l-a l\sat

pe Oprea `n locul s\u la Palatul
Victoria? De ce a dat atât de u[or
func]ia din mân\? De ce nu un
ministru PSD, eventual Rovana
Plumb? Nu [tia Ponta c\ Gabriel
Oprea va juca la limit\? Nu are
`ncredere `n colegii s\i mini[tri?
Sau a fost o `n]elegere cu Klaus Io-
hannis pentru predarea treptat\ a
puterii? Vom avea r\spunsuri la

toate aceste `ntreb\ri probabil
peste ceva timp.

Cert este c\, prin fuga la trata-
ment `n Turcia, Victor Ponta a
reu[it s\ enerveze pe toat\ lumea.
Partidul s\u e ̀ ntr-o criz\ de nervi.
Iar ceea ce s-a petrecut dup\ `n -
sc\unarea lui MRU e relevant din
acest punct de vedere.

Dragnea `l roag\ pe Victora[ s\
se `ntoarc\ mai repede de la Istan-
bul, iar pe de alt\ parte sare la gâ-
tul lui Oprea. Plecat prin ]ar\ pen-
tru a potoli o[tile ro[ii, acela[i
Dragnea spunea c\ PSD nu va ce-
da [antajului nim\nui [i c\, dac\
va fi cazul, partidul e gata s\ se re-
trag\ ̀ n opozi]ie. Paradoxal, Liviu
Dragnea a ajuns cel mai ra]ional
pesedist la ora asta. ~[i d\ seama
c\ zilele lui Ponta sunt num\rate
`n func]ia de premier [i c\ par-
tidul se pr\bu[e[te. E singurul care
preg\te[te partidul pentru perioa-
da de opozi]ie. Baronul de Vran -
cea `n schimb e de alt\ p\rere [i
anume c\ PSD trebuie s\ r\mân\
ag\]at de guvernare pân\ ̀ n ultima

clip\. Gândire tipic\ de socialist
`nr\it care nu ̀ n]elege c\ mai vine
vremea s\ stai [i `n opozi]ie, pen-
tru c\ altfel partidul intr\ cu mari
probleme `n anul electoral 2016.

Ceea ce se vede cu ochiul liber
zilele astea la PSD este departe de
ceea ce [tiam despre marele, sta-
tornicul [i disciplinatul partid
creat de Iliescu. PSD seam\n\ cu
un pacient care [tie ce boal\ are,
dar nu vrea s\ se trateze.

~n plus, nici alia]ii PSD nu se
simt prea bine. Cer s\ vin\ medi cul,
dar nu-i aude nimeni. Nici m\car
Opri[an, preocupat s\ se vad\ cu in-
terimarul Gabriel Oprea [i de trei
ori pe zi. Pân\ [i T\ri cea nu, ajuns
pe post de mascot\ pese dist\, nu
prea pricepe ce se `ntâmpl\ [i vrea
explica]ii. Liderul ALDE spune c\
a[teapt\ reve ni rea lui Ponta ̀ n ]ar\
[i c\ sunt necesare clarific\ri ur-
gente `n coali]ie. Trimitere eviden -
t\ la jocul de glezne al generalului
Oprea pe subiectul MRU.

Ce se va `ntâmpla `n conti -
nuare? Parlamentul e `n vacan]\,
dar vor urma dou\ luni tensionate.
Victor Ponta se va `ntoarce din
Turcia, ̀ ns\ problema plec\rii sale
de la Palatul Victoria e o ches tiune
de zile, poate câteva s\p t\mâni.

Victor Ponta nu mai are cum
prinde urm\toarea sesiune parla-
mentar\ ̀ n postul de premier. Din
momentul renun]\rii la func]ie,
`n PSD se va declan[a m\celul.

Dintr-odat\, pesedi[tii `[i vor
amin ti [i de gafa cu diaspora [i de
multe altele, iar Ponta va fi dat jos
rapid [i din fruntea PSD. Dar `i
vor cere capul ̀ n primul rând pen-
tru c\ a reu[it performan]a s\ piar-
d\ o majoritate parlamentar\ con-
fortabil\. Cu alte cuvinte, au fost
sco[i de la guvernare din vina [e -
fului, de[i cele 100 de voturi di -
feren]\ `n Parlament p\reau la un
moment dat suficiente.

Problema cea mare pentru so-
cial-democra]i este c\ nu au un ̀ n -
locuitor la cârma partidului pen -
tru Ponta. Nici Rovana Plumb, nici
Valeriu Zgonea sau cine va fi [ef
peste social-democra]i nu vor
reu[i s\ ]in\ `n frâu marele PSD.
Iar anul electoral bate la u[\.

De cealalt\ parte, liberalii abia
a[teapt\ s\ ajung\ la putere. Pro -
babil c\ `n multe jude]e se fac deja
liste cu oameni pentru deconcen-
trate, Prefecturi [i diverse agen]ii.
Pentru PNL ar fi o gre[eal\ s\ se
repead\ s\ preia puterea. Dac\
d\m timpul `napoi, de la spar -
gerea USL au trecut doar un an [i
vreo dou\ luni. Interval `n care 
s-au `ntâmplat atât de multe lu-
cruri, `ncât ai senza]ia c\ s-ar fi
scurs un mandat `ntreg. Pân\ la
parlamentarele din toamna vii -
toare mai sunt vreo 15 luni. Timp
suficient pentru PSD s\-[i ling\
r\nile [i s\ demonstreze aleg\torilor
c\ ceilal]i nu-s mai breji decât ei. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

M-am obi[nuit s\ judec o ]ar\, o
societate, o lume dup\ trenurile
lor, dup\ felul cum arat\ [i fun -
c]ioneaz\ re]eaua feroviar\, a[a
cum `n ora[ele mai mari m\rtu-
ria cea mai bun\ a gradului de ci-
viliza]ie mi se pare re]eaua de
transport `n comun. Nu-mi pas\
prea tare de sistemul de [osele [i
auto str\zi, despre care `n Româ-
nia se vorbe[te obsesiv [i inutil,
fiindc\, zic eu, cine nu-i `n stare

s\ `n tre]in\ o re]ea de cale ferat\
deja construit\ sau mo[tenit\ de-
geaba face autostr\zi: tot or s\ le
m\nân ce buruienile peste vreo ze-
ce ani. Motivul e simplu: linia fe-
rat\, tramvaiele, metroul [i tot ce
`n seamn\ transport `n comun re-
flect\ gradul de organizare [i co-
eziune ale unei societ\]i care
func]ioneaz\ urm\ rind un bine co-
mun, dincolo de propria ograd\ a
fiec\ruia.

O parte din convingerea asta se
datoreaz\ [i westernurilor holly-
woodiene pe care le vedeam `n co-
pil\rie. Cucerirea [i civilizarea
Vestului american, ca [i cea a ste-
pei kazahe pomenite de Aitmatov,
sunt legate de liniile de cale ferat\
care se `ntindeau, mil\ cu mil\,
prin de[ert [i printre mun]i, for-
mând o re]ea `ntre ora[e [i comu-
nit\]i [i extinzând astfel o ]ar\. La
fel s-a ̀ ntâmplat ̀ n India britanic\,
unde re]eaua feroviar\ construit\
de colonizatori ̀ n secolul al XIX-lea
a contribuit la crearea Indiei ca te-
ritoriu (cât de cât) unitar, legând
periferiile de centre, mic[orând
distan]ele [i apropiind oamenii.

Mersul trenurilor e `ntru cât-
va mersul societ\]ii. Societ\]ile 

prospere au re]ele feroviare dez-
voltate, bine `ntre]inute, cu tre-
nuri confortabile, orare eficiente
[i leg\turi `ntre toate col]urile
]\rii. Invers, o re]ea feroviar\ pre-
car\ sau degradat\ e o dovad\ a f\ -
râ mi]\rii unei societ\]i, a destr\ -
m\ rii unei structuri. Iar re]eaua
de c\i ferate din România se de-
gradeaz\ accelerat. Leg\turile
dintre regiuni, locuri [i oameni se
destram\, iar ]ara `ns\[i se ato -
mizea z\. Vorba unui banc cu ar-
deleni: fiecare vrea s\ aib\ trenul
lui, ca s\ nu depind\ de al]ii [i mai
ales de statul român. S\ ne des-
curc\m singuri, fiindc\ nu putem
avea ̀ ncredere ̀ n nimeni altcineva.

Elve]ia e cu totul alt\ poveste –
o poveste unde re]eaua de cale 

ferat\, `n func]ionarea sa aproa-
pe irepro[abil\, ilustreaz\ bunul
mers al unei societ\]i stabile, co-
erente, eficiente [i gândite pentru
binele cet\]enilor. Al oric\ror ce -
t\]eni. Indiferent `n ce col] al El-
ve]iei vrei s\ ajungi, ai trenuri [i
leg\turi aproape oricând. Acolo
am dobândit relativ rapid o rela-
xare feroviar\ pe care n-am avut-o
niciodat\ `n România: indiferent
unde voiam s\ merg, [tiam c\ o
s\ g\sesc cu u[urin]\ un tren ca-
re s\ m\ duc\ unde vreau. Spre
exemplu, pentru un drum de la
Zug la Zürich sau la Lucerna
mergeam la gar\ ca la metroul
vienez, [tiind c\ `n cel mult zece
minute o s\ prind un tren urban,
local sau interna]ional. Pentru tra-
see mai lungi g\ seam `ntotdeauna
cel pu]in do u\-trei rute alternati-
ve, la mai toate orele zilei. {i cum
mie mi-au pl\cut ̀ ntotdeauna tre-
nurile, am reg\sit cu ̀ ncântare ̀ n
Elve]ia acele vagoane cu etaj, nu
excesiv de elegante, ci doar curate,
u[or uzate, `ns\ bine `ntre]inute,
cu care puteai ajunge oriunde,
chiar dac\ uneori mai `ntârziai
un pic. Fiindc\ [i ceasul feroviar
elve ]ian mai d\ rateuri. Dar de -
spre asta o s\ mai vorbesc.

~ntr-unul din marile romane ale secolului trecut, 
O zi mai lung\ decât veacul al lui Cinghiz Aitmatov,
exist\ un fragment de `nceput care func]ioneaz\ ca
un laitmotiv [i fixeaz\ un reper al civiliza]iei umane:
„Pe aceste meleaguri toate distan]ele se m\surau
pornind de la calea ferat\, ca de la un meridian
Greenwich... Iar trenurile goneau de la Est spre Vest 
[i de la Vest spre Est...“. Imaginea celor dou\ [ine
lucitoare de o]el ce str\bat ]inuturile aspre [i
neprimitoare ale stepei nesfâr[ite, cucerindu-le [i
umanizându-le, mi-au r\mas `n minte pân\ azi.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Tren de pl\cere (I)

Avem dou\ majorit\]i `n Parlament. Una format\ din
PSD, UNPR, ALDE [i minorit\]i, care `nc\ sus]ine
guvernul Ponta, iar cealalt\ alc\tuit\ din PSD, UNPR,
UDMR, independen]i [i minorit\]i, care sprijin\
ini]iativele lui Klaus Iohannis. O ciud\]enie a politicii
române[ti ce anun]\ `ns\ schimb\ri majore `n
urm\toarea perioad\.

O demisie iminent\ 
a premierului Ponta
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~nc\ o dat\ despre prefera]ii
mei: Sa[a [i Andrei...

Cu aproape trei ani `n urm\, la
Academia de la Kronberg, ̀ n Ger-
mania, `ntr-un interviu publicat
`n paginile s\pt\mânalului nos-
tru (nr. 367), Andrei – care avea
s\ fie distins atunci cu Premiul
„Landgraf von Hessen 2012“, atri-
buit unuia dintre tinerii care do-
vedesc un poten]ial artistic de
mare nivel, pentru `ncurajarea
dezvolt\rii lui pe plan muzical –
ne spunea c\ i se pare „aproape
`mplinirea unui vis“ de a se afla
`n capitala violoncelului. {i, lu-
cru deloc nesemnificativ, ad\uga,
„`mi plac provoc\rile [i m\ simt
stimulat ̀ ntr-un mediu ̀ n care ni-
velul este atât de ridicat ca `n Oc-
cident. B\nuiesc c\ va fi pentru
mine o oportunitate de a cre[te
cât mai mult“.

Andrei Ioni]\ „a crescut“, `n
mod indiscutabil, sub patronajul
profesorului s\u de la Berlin,
Jens Peter Maintz, [i al altor pro-
fesori la ale c\ror cursuri de
m\iestrie a participat ne`ntre-
rupt `n cursul vacan]elor univer-
sitare. Iar acest patronaj pare s\
se fi manifestat cu ocazia Concur-
sului Ceaikovski, `ntr-o strategie
de alegere a programului ce s-a
dovedit `n final infailibil\. Nu
sunt convins c\ Andrei a fost `n
ansamblu mai „bun“ decât expe-
rimentatul asistent al Nataliei Gut -
man, Alexandr Buzlov, sau c\ spa -
niolul Pablo Ferrandez-Castro,

elevul lui Frans Helmerson la Aca -
demia Kronberg, situat pe locul
al patrulea, este `n mod real la o
distan]\ atât de mare, de primul
laureat... Dar mi se pare cert c\
strategia lui Andrei Ioni]\ `n a
alege pentru finala, desf\[urat\
la St. Petersburg, Concertul pen-
tru violoncel [i orchestr\ al lui
Dmitri {ostakovici, fiul cel mai
venerat al ora[ului de c\tre muzi-
cienii din [coala rus\, unii, ase-
menea lui Mischa Maisky, Ale-
xandr Kniazev sau David Gerin-
gas, printre membrii juriului, a
fost imbatabil\.

Iar dincolo de conjuncturile
unui concurs – care nu are nimic
de-a face cu... Wimbledon-ul, cum
afirm\ presa de trei bani din Ro-
mânia –, Andrei Ioni]\ s-a dove-
dit `nc\ o dat\ un muzician de
clas\, cu imense perspective [i cu
[ansa de a-[i pune `n practic\ „fi-
lozofia“ despre care ̀ mi vorbea ̀ n
2012 la Kronberg: „fiecare are `n
subcon[tientul lui un anumit vis...
Important este s\ fii con [tient de
ceea ce po]i pân\ la urm\, de ca-
pacit\]ile tale, de condi]iile `n ca-
re te afli. Altfel, cum spun engle-
zii, Let it be!“.

Preferata mea, violonista Sa[a
Conunova-Dumortier, reprezen-
tanta R. Moldova [i, implicit, a
Elve]iei, unde tr\ie[te `n ora[ul
ce a g\zduit-o peste un deceniu pe
Clara Haskil, a fost clasat\ pe lo-
cul al treilea, un loc `mp\r]it `n
mod ciudat de juriu ̀ ntre trei con-
curen]i. Premiul este foarte ono-
rabil, chiar dac\ decizia final\ a
juriului, aparent un soi de com-
promis `n fa]a unor probabile

ne`n]elegeri sau jocuri de culise
(?), nu a acordat medalia de aur, 
l-a propulsat pe locul al II-lea pe
un taiwanez, [i a scos-o `n afara
corzilor, pe meritoasa germano-
koreean\ Clara Jumi Kang, eleva
lui Zakhar Bron.

Altfel, Concursul Ceaikovski
de anul acesta a fost o mare re -
vela]ie muzical\ [i o dovad\ `n
plus c\ Muzica (da, cu majuscu -
l\!) tr\ie[te – `n ciuda predic]iilor
mortuare ale câtorva critici, ase-
menea britanicului Norman Le-
brecht, preocupa]i, s-ar spune,
doar de aspectul mercantil al su-
biectului. ~n fa]a unei opera]iuni
mediatice de genul celei angajate
de ru[i, nu se poate spune decât
„Jos p\l\ria“, transmisiile `n di-
rect [i `n reluare via Medici.tv fi-
ind urm\rite de peste [ase milioa-
ne de amatori de muzic\ clasic\
[i, fapt, semnificativ, cu o medie
de timp pentru fiecare vizit\ pe
internet, de cca. o or\ [i jum\tate!
Mai mult decât interesant\ este [i
statistica ]\rilor din care provin
melomanii ce au ascultat/vizio-
nat Concursul pe Medici.tv: Ru-
sia – 31%, Statele Unite – 12%,
Tai wan – 6%, Germania – 5%,
Fran]a – 4%, Ucraina – 3% etc.

Dup\ decenii, un muzi-
cian român a intrat `n 
aten]ia `ntregii lumi, dis-
tingându-se la Concursul
Interna]ional Ceaikovski
[i ob]inând nu un premiu
oarecare, ci primul la ca -
tegoria sa. La 21 de ani,
violoncelistul Andrei
Ioni]\ intr\ `n istoria
acestui prestigios con-
curs pe u[a din fa]\,
drept cel mai bine clasat
dintre cei câ]iva laurea]i
români ai competi]iei ce
dateaz\ din 1958. Este,
evident, un mare succes
[i nu putem fi decât bu-
curo[i [i s\-l felicit\m
`nc\ o dat\ pe acest
tân\r muzician cu o
voin]\, aproape `ncrân-
cenare, de a reu[i `n ten-
tativa de a fi recunoscut
drept cel mai bun.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Vine o vreme când prietenii ]i se
adreseaz\ amical [i ironic folosind
cuvântul „mo[“, cu variantele
„mo [ulic\, mo[c\l\u, mo[ulache“
etc. O fi semn c\ ai devenit afazic,
ai pierdut interesul pentru realita-
tea imediat\, nu `n]elegi ce se
`ntâmpl\ `n lume, `n general, [i cu
tine `n particular? Te treze[ti vor-
bind despre subiecte pe care pu -
]ini le pricep, faci glume obscure,
condamni clasa politic\ `n bloc [i
te pronun]i dinainte c\ n-are rost
s\ mergi la vot, ascul]i cu ob sti -
na]ie „muzic\ veche“ [i, mai ales,
rote[ti butonul de volum spre ze-
ro... Or, cum [tie tot „roackerul“,
când nu mai strigi „d\ muzica mai
tare!“, e[ti terminat! De b\ut „cu
lada“ nici nu se pune problema;
doctorul ]i-a interzis orice b\utu -
r\, inclusiv pi[oarca de bere, pen-
tru c\ vezica func]ioneaz\ inter-
mitent, stomacul d\ rateuri, fica-
tul e ciuruit [i nu e[ti Minculescu
s\ po]i strânge bani pentru ope -
ra]ie. Te irit\ tot ce `nseamn\ „mu -
zic\ nou\“, mai ales hip-hop-erii cu
icnetele lor ce `nlocuiesc volutele
armonice ale unui Robert Plant
sau ]ipetele savant elaborate ale lui
Ian Gillan. S\ iei contact cu o
apari]ie proasp\t\ e ca [i cum ai fi
obligat s\ `nghi]i praful unui „su-
pliment alimentar“ minune, c\ru-
ia i se face reclam\ de[\n]at\ c\ te
vindec\ de toate bete[ugurile!

Am ascultat `n treac\t, f\r\
mult\ convingere, câteva piese ale
trupei Franz Ferdinand, poate
chiar un album complet. ~n 2009,
când tipii au concertat la Bucu -
re[ti, nu le-am dat aten]ie, ocupat
cum eram s\ m\ zbân]uiesc la Mo-
torhead [i s\ m\ lupt cu paznicii
de gard la Santana. Nici muzica
lor nu era pe gustul meu, g\sind-o
prea pop [i prea pu]in rock, punk

sau new-wave nep\rându-mi-se a
fi deloc, chiar [i-n versiune comer-
cial\, cu vocabula post- dinaintea
denumirii stilului: post-punk sau
post-new-wave. Ce-i drept, nici pre -
zen]a la MTV nu-mi inspira `ncre-
dere, tributar cum eram prejude -
c\]ii c\ tot ce transmite programul
respectiv e comercial. Sco]ienii,
b\ie]i de ora[, absolven]i de [coli
serioase de art\ din Glasgow, [i-au
v\zut de treab\ cu obstina]ia ti-
pic\ neamului care a dat atâtea
personalit\]i. Sigur, dup\ vreun
deceniu [i jum\tate de cânt\ri pe
tot globul (cred c\ e una dintre cele
mai „zburate“ forma]ii din noul
val british-rock), abia cu vreo pa-
tru LP-uri `n discografie, Franz
Ferdinand n-a devenit unul dintre
acele nume la care tot ascult\torul
tresare frisonat. Nici vreuna din-
tre piese n-a devenit un hit, de dan -
sat fie [i-o var\ (precum, s\ zicem,
Dragostea din tei a basarabenilor
Ozone), de[i sunt scrise cu respec-
tarea aproape maniacal\ a legii ce-
lor „trei minute [i jum\tate“ nece-
sare [lag\rului mondial. Dar, se
cuvine s\ precizez c\ aproape ori-
ce pies\ de pe discurile Franz Fer-
dinand o pot asculta f\r\ pic de
sentiment c\ i-a trecut timpul, a[a
cum orice „one hit wonder“ mi-l
d\ la audi]ie, cu sau f\r\ voie. {i
asta dintr-un motiv simplu: cvar-
tetul, neschimbat de la `nfiin]are,
caut\ mereu o cale nou\ de-a spu-
ne lucruri vechi. {i nu se opre[te
din c\ut\ri, preferând s\ nu edite-
ze nimic ani la rând decât s\ ex-
ploateze o re]et\ de succes.

Sparks este trupa `nfiin]at\ de
fra]ii Ron [i Russell Mael `n Cali-
fornia anilor 1970, ce snoba audito-
riul cu piese dansabile [i bizare,
amestec de sunete experimentale
[i sclipiciuri ce urmau s\ capete
existen]\ independent\ sub denu-
mirea „disco“. ~n fapt, cei doi `n -
cercau s\ g\seasc\ un drum pro-
priu, eventual nemaiauzit ̀ n imen -
sul concert ce umplea spa]iul sonor
al deceniului. Discurile lor n-au
f\cut vâlv\ precum cele girate de
Moroder, bun\oar\, dar mul]i mu-
zicieni le consider\ azi albume-
cult. ~ntre ace[tia, sco]ienii sus-po-
meni]i, care au [i `nregistrat re-
cent un LP `mpreun\ cu duoul
b\trânilor: FFS (Domino, 2015). 

O reu[it\ impecabil\!

Noi armonii
vechi

Andrei Ioni]\ al\turi de Misha Maisky

Alexandra Conunova-Dumortier între
Maxim Vengerov [i Salvatore Accardo
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Sunt texte contemporane:Tattoo
de Igor Bauersima [i Réjane Des-
vignes, Girafe Fabula urban\ #1 [i
Bizoni Fabula urban\ #2 de Paul
Miró. Piesele lui Miro sunt la rân-
dul lor secven]e ale unui trip tic,
al\turi de Lei, `n care, prin meta-
fore animaliere, autorul catalan
creioneaz\ un portret al citadinu-
lui contemporan. ~n aceast\ triple -
t\ a lui Afrim, am re`ntâlnit multe
dintre elementele estetice care-i
configureaz\ semn\tura regizo-
ral\, percep]ia leg\turii stilistice
fiind evident\. Chiar dac\ temele
[i registrele difer\.

~n Tattoo ne afl\m `n lumea ar-
tei: un scriitor [i o actri]\, ambii
`n c\utarea succesului curat, f\r\
concesii, se intersecteaz\ cu un
artist vizual, Tiger, aflat pe panta
ascendent\ a valului de populari-
tate [i dispus s\ fac\ orice pentru
a deveni `nc\ [i mai faimos. Dis-
cursul dramatic se concentreaz\
`n acest perimetru al valorii/
pre ]ului/moralei `n art\, o rela]ie
ce]oas\ `n via]a real\, `n privin]a
c\reia Bauersima [i Desvignes nu
dau un verdict, c\ci decizia e
`ntotdeauna individual\. Temati-
ca e acut\ pe agenda etic\ a zilei,
iar felul ̀ n care e tratat\ ̀ n specta-
col are calitatea de a eviden]ia
multiplicitatea poliedric\ a posi-
bilit\]ilor. Nu exist\ re]et\, totul e
o chestiune de op]iune ̀ n acord cu
propria con[tiin]\. Cum face din-
totdeauna, Radu Afrim a ad\ugat
ipotezelor dramaturgice noi stra-
turi de `n]eles prin mizanscen\,
punând `n discu]ie no]iuni grele,
precum prietenia, dragostea, prin-
cipialitatea, reu[ita `ntr-o societa-
te ̀ n care totul a devenit marf\, in-
clusiv omul. Ori mai ales el! Artist
conceptual, Tiger [i-a transformat
propriul corp ̀ n obiect de art\, uti-
lizându-[i pielea ca suport pictural,

tatuându-se, sporindu-[i astfel va-
loarea, deveniund un ready made
absolut. Dar ce se va `ntâmpla du -
p\ moarte?, `ntrebarea devine
pretextul unui experiment mor-
bid. Tiger `[i `nsceneaz\ propria
moarte ca proiect al unei insta -
la]ii video, iar trupul [i-l las\
„mo[tenire“ amicilor. Cu clauza
de a nu-l vinde niciodat\! Echipa
de creatori ne plimb\ prin come-
die neagr\ [i fars\, cu ironie, son-
guri [i alte elemente de cabaret,
alternând naivitatea [i puritatea
moral\ cu pragmatismul fioros,
dincolo de orice norme [i senti-
mente. Prezen]ele animaliere, re-
curente `n produc]iile afrimiene,
iau aici forma jeleurilor Haribo,
varianta infantil\ a ur[ilor, feti -
[izat\ de unul dintre eroii secun-
dari, care transform\ dulciurile
`n obiecte cu valoare artistic\. 

Referin]ele la regnul zoologic [i
ma[inile de sp\lat sunt al]i itemi
estetici care conecteaz\ cele trei
spectacole. ~n Fabula urban\, mai
evident, prin metaforele zoo ima -
ginate de Paul Miro. ~n Girafe Fa-
bula urban\ #1, ac]iunea se petre-
ce `n Barcelona pauper\ a anilor
’50, iar `n centrul aten]iei e femeia
generic\ [i raporturile ei cu micro
[i macrosocietatea. Radu Afrim
mut\ locul [i timpul istoric `n Ro-
mânia comunist\ a anilor ’60-’70,
concentrând esen]a „feminit\]ii“
la dimeniunea ei casnic\ [i ma-
tern\. ~n registru realist, ni se spu-
ne povestea Mariei, so]ie [i sor\,
care nu poate deveni mam\, dar `i
`ngrije[te supus\ pe consortul
tâmplar [i fratele mai mic, supor-
tând cu stoicism regulile machiste
pân\ la final, când se revolt\
emancipator. Travestiul, (auto)ci -
t\ rile, interesul tematic pentru in-
divizii ie[i]i din media considera -
t\ normalitate, fragilitatea copiilor,

nevoia lor structural\ de a fi pro-
teja]i, lipsa de comunicare dintre
lumea celor mari [i lumea celor
mici, ironia acid\, lirismul contras -
tând, pentru augumentarea efec-
telor, cu scenele violente, dure, fac
[i refac universul spectacolelor
afrimiene. De[i senza]ia prepon-
derent\ e c\ ceea ce vezi e decupat
direct din via]\, `n spectacol sunt
[i multe simboluri: nucile, de pil -
d\, pe care so]ul i le ofer\ Mariei
[i pe care aceasta le sparge ener-
gic cu for]a c\lcâiului, prezen]a
lor `n scen\ culminând cu o nuc\
supradimensionat\, `mpins\ de
ici-colo; c\rucioare [i biberoane a
c\ror prezen]\ exhib\ ne`mplini-
rea personajului principal. Exist\
[i un personaj colectiv, de „doam-
ne“ de toate felurile [i `nf\]i[\rile,
un tablou ironic, `n mi[care [i
vor be, al „feminit\]ii“!

Dac\ n-ai vazut Girafe, nu `n]e -
legi pe deplin Bizoni. Ele sunt lega-
te nu numai din punctul de vedere
al auctorialit\]ii dramaturgice, ci
[i al aceleia spectaculare. Chiar di-
ferite ca tonalitate, ambele fac refe-
rire la aceea[i lume, ora [ul care te
devoreaz\, te `nr\ ie[te, care duce
la forme de primitivism exprimate
`n principal prin violen]\. Ca s\
evite echivocurile, Radu Afrim 
interteatralizeaz\ mon t\ rile, per-
sonajele dintr-un spectacol traver-
sând la propriu prin cel\lalt – ̀ n Gi-
rafe, grupul de elevi; `n Bizoni, fe-
meia, so]ul [i vânz\torul de ma[ini
de sp\lat. Bizoni e construit coral,
e povestea unei familii marcate de
moartea unuia dintre fra]i, eveni-
ment trist care ̀ i va afecta irecupe-
rabil atât pe p\rin]i, cât [i pe cei-
lal]i copii. Totul se petrece `ntr-o
cur\]\torie, iar decorul lui Drago[
Buhagiar recurge tot la ready ma-
de-uri, „pere]i“ de ma[ini de sp\lat
[i rufe, multe rufe. Ca obiect scenic,

banalele electrocasnice cap\t\ va-
loare semantic\: `n Girafe, sunt
semnul afirm\rii independen]ei de
gen; `n Bizoni, de[i ne afl\m `ntr-o
sp\ l\ torie, ma[inile nu pot cur\]a
trecutul [i nici biografiile marcate
de evenimente tragice.  

Fie c\ lucreaz\ cu actori experi -
menta]i, fie c\ apeleaz\ la ̀ nce p\ tori,

Radu Afrim reu[e[te s\-i conduc\
spre performan]\. E una dintre
marile lui calit\]i. To]i joa c\ cu o
expresivitate temperat\, `n rol,
decupându-se de ansamblu [i inte-
grându-i-se totodat\. Cânt\ live,
danseaz\ spectaculos (coregrafia
Andrea Gavriliu), `ntr-o trilogie
despre noi, or\[enii. 

„Trilogia“ lui Afrim. La Sibiu
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Trei spectacole a montat Radu Afrim anul trecut la Sibiu, unul la sec]ia German\ 
a Teatrului Na]ional, celelalte dou\ cu trupa de la „Radu Stanca“. Din motive de
timp, le-am v\zut abia acum, la pachet, `n programul Festivalului Interna]ional 
de Teatru [i le-am „citit“ ca pe o trilogie de regizor. 

Tattoo

Bizoni Fabula urban\ #2

Girafe Fabula urban\ #1 
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INTERVIU CU GEORGE STATE, TRADUC|TORUL POETULUI PAUL CELAN

„Poeziile lui Celan trebuie
`n]elese [i ap\rate de 
toate deturn\rile de sens 
la care pot fi supuse“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Care este pentru tine textul-
etalon din opera lui Celan,
tex tul cu care ̀ ncepi [i cu care
ai `nceput?

Textul-etalon din opera lui Ce-
lan nu este primul pe care (`n -
tâmpl\tor sau dintr-un motiv care
atunci nu `mi era evident) l-am
transpus, ci o anumit\ poezie mi
se impune ca etalon dup\ `ncer -
c\ri repetate de a-i oferi o versiu-
ne acceptabil\ `n limba român\.
Cred c\ cel dintâi poem celanian
pe care l-am echivalat (prost) este
„Marianne“, al patrulea text din
Mac [i memorie. Cu timpul, am

devenit `ns\ tot mai legat de lirica
scris\ de Paul Celan `n ultimul
s\u deceniu de via]\ [i de aceea
nu `ntr-o poezie de `nceput (chiar
dac\ notorie, cum este „Fuga mor -
]ii“, pe care dumneavoastr\ o
c\uta]i de fiecare dat\) `mi identi-
fic un model de urmat. A[adar,
pot spune acum (dup\ numeroase
tentative de a o traduce satisf\ c\ -
tor `n române[te) c\ „piatra de
`ncercare“ a fost pentru mine „Was
geschah?“/ „Ce s-a-ntâmplat?“, poe -
mul ce deschide sec]iunea final\ a
volumului Roza Nim\nui [i pe ca-
re `l percep (datorit\ n\zuin]ei lui
spre indicibil) ca fiind o str\danie
a poetului de a-[i sintetiza cele
scrise anterior.

Câ]i ani aveai la Mac [i me -
morie? Ai lucrat cu Mihail Ne -
me[, cum s-a `ntâmplat?

S-a-ntâmplat `n felul urm\tor:
am propus Editurii Paralela 45
traducerea c\r]ii Mac [i memorie;
dup\ un timp, mi s-a r\spuns c\
volumul va fi publicat, `ns\ nu in-
tegral `n transpunerea mea, ci
`ntr-o formul\ de colaborare. Mi-
hail Neme[ (1944-2005), care a fost
un traduc\tor prodigios din litera-
tura francez\ [i din cea de limb\
german\, t\lm\cise cam jum\tate
dintre poemele care alc\tuiesc
Mac [i memorie. Prin urmare, mi
s-a cerut s\ le trimit numai pe cele
care lipseau. Variantele lui Mihail
Neme[ au fost `ngrijite de Dan
Flonta (redactorul [i prefa]atorul

c\r]ii, cu care am colaborat foarte
bine), cel care a editat [i alte tra-
duceri ale lui Mihail Neme[ ti -
p\rite postum (Goethe, Faust, `n
2005, [i Rilke, Opera poetic\, `n
2007), iar cartea a ap\rut `n toam-
na lui 2006.

Ce po]i spune despre celelal -
te variante cunoscute la „To -
desfuge“, cea a lui Petre Solo -
mon [i cea a Mariei Banu[?

Amândou\ sunt bune.
„Todesfuge“ (care se numea

ini]ial „Todestango“) a fost publi-
cat\ mai `ntâi `n traducere, sub
titlul „Tangoul mor]ii“, `n „Con-
temporanul“ din 2 mai 1947, ver-
siunea `n limba român\ semnat\
de Petre Solomon fiind „realizat\
`n strâns\ colaborare cu Paul [Ce-
lan]“, dup\ cum m\rturise[te tra-
duc\torul `n cartea sa din 1987,
Paul Celan. Dimensiunea româ-
neasc\. Originalul `n limba ger-
man\ a ap\rut abia dup\ un an, la
Viena, `n Nisipul din urne (1948).
Convingerea profesorului Andrei
Corbea-Hoi[ie, exeget de seam\ al
„meridianului“ celanian, este c\
[i varianta `n române[te `i apar -
]ine de fapt lui Celan, ceea ce mi se
pare plauzibil.

Propria ta variant\ la „Todes -
fuge“ este (u[or) diferit\ `n
volumul recent fa]\ de cea

din Mac [i memorie. De ce ai
]inut cont când ai mai lucrat
la traducere?

~n primul rând, sunt zece ani
care despart cele dou\ versiuni ale
celebrei „Todesfuge“. Iar deceniul
trecut a fost hot\râtor pentru mi-
ne ̀ n mai multe privin]e. Perioada
s-a dovedit a fi decisiv\ [i sub as-
pectul `n]elegerii poeziei. Pe scurt,
ceea ce anterior era difuz [i confuz
s-a mai clarificat. ~n cazul particu-
lar al scrierilor lui Paul Celan, sur-
sele l\muririi mele sunt dou\:
practica de traducere [i lectura
(deopotriv\ reluarea continu\ a

corpusului celanian [i parcurge-
rea unor exegeze dedicate lui), am -
bele venind, presupun, din tr-o „foa -
me de claritate“ (spre a invoca o
sintagm\ a poetului). Sper ca citi-
torii „noilor“ mele tran spuneri s\
sesizeze ceva din idealul c\tre care
am tins: o anume limpezire.

Pentru a r\spunde mai precis,
a[ ad\uga faptul c\ `n volumul re-
cent m-am concentrat `ndeosebi
asupra unor chestiuni (a[a-zicând)
formale/tehnice, pe care, cu tim-
pul, am ajuns s\ le socotesc din ce
`n ce mai `nsemnate. Un exemplu:
`n „Fuga mor]ii“ exist\ o rim\ pe

O s\ `ncep cu o
m\rturisire: când dau de
vreun volum cu traduceri
din Paul Celan, primul
lucru pe care `l fac este s\
deschid la Cuprins [i s\
caut „Fuga mor]ii“. E
drept, nu se `ntâmpl\ des,
dar a[a am f\cut `n 2006
cu Mac [i memorie de la
Paralela 45 [i acum cu
Opera poetic\ (I) de la
Polirom, f\r\ s\ fac
leg\tura `ntre numele
traduc\torilor. Hai s-o
lu\m pe rând:

~ntenebrat\ de un cataclism
istoric [i sufletesc, lirica lui Paul
Celan, rostit\ ca dintr-un limb al
limbii, reprezint\, asemeni eve ni -
mentului despre care d\ m\r -
turie, un moment de ruptur\. Me -
sajul s\u accentueaz\ responsa -
bilitatea poetic\ [i politic\ tot -
odat\. Poeziile lui Celan trebu ie
`n]elese [i ap\rate de toate de -
turn\rile de sens la care pot fi
supuse.
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CE S-A-NTÂMPLAT? Piatra din munte-a p\[it.
Cine se trezi? Tu [i eu.
Grai, grai. Stea-p\rta[\. P\mânt-]\rmurit.
Mai s\rman. Deschis. Acas\.

~ncotro s-a mers? C\tre Nepieritor.
Cu piatra s-a mers, cu noi doi.
Inim\ cu inim\. Prea greu g\sit.
Mai greu devine. -I mai u[or.

[Paul Celan, Opera poetic\ (I), Polirom, 2015, p. 275]
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care traduc\torii nu o conserv\
(fie nu o remarc\, fie nu reu[esc 
s-o reproduc\, fie nici nu consi-
der\ important s-o p\streze). Spre
deosebire de prima mea variant\
publicat\, versiunea tip\ ri t\ `n
Opera poetic\ (I) red\ aceast\ ri -
m\. Cred c\ e un progres.

Când te-ai `ntâlnit prima oa r\
cu crea]ia lui Paul Celan?

Cu opera lui Paul Celan m-am
`ntâlnit prima oar\ `n adoles-
cen]\, `n ultimii ani de liceu, când
am citit (reluându-l dup\ aceea `n
câteva rânduri) volumul intitulat
Versuri, ap\rut `n 1973, o selec]ie
ampl\ din lirica celanian\. Ver-
siunea româneasc\, realizat\ cu
grij\ [i empatie (poate chiar prea
empatic uneori – [i astfel, câteo-
dat\, prea emfatic) de Nina Cas-
sian [i Petre Solomon, prieteni de-
vota]i ai autorului, r\mâne una de
referin]\ `n cultura noastr\, iar
toate traducerile din Celan care i-au
urmat (semnate de A.I. {urlea, de
Lumini]a Graur [i Ion Papuc sau
de Nora Iuga, pentru a le aminti
aici numai pe cele tip\rite `n c\r]i
având pe copert\, ca autor, nume-
le poetului) reprezint\ – `n varii
propor]ii – un regres.

Cu toate c\ ̀ mi lipsea atunci ca-
pacitatea de p\trundere a textelor
[i de[i eram con[tient c\ percep
doar ceva secund (ca o urm\ s\ pa -
t\ `n limb\ de trecerea unui sens
teribil, teribil de `ncifrat), am fost
de la bun ̀ nceput atras, tot mai pu-
ternic pe m\sur\ ce le citeam, de
scrierile lui Paul Celan. Din pri-
ma clip\ am sim]it c\ m\ aflu `n
preajma unei opere poetice cardi-
nale [i am [tiut c\ descifrarea ei
va fi dificil\ [i `ndelungat\. Do-
rin]a de a-i traduce poezia s-a n\s -
cut, b\nuiesc, dintr-o anumit\ ne-
voie de a o `n]elege.

La `nceput, adic\ la `nceputul
anilor 2000, vedeam pu]inele tra-
duceri `n române[te din lirica lui
Celan – supradimensionându-le [i
exagerându-le importan]a – ca al -
c\tuind un fel de „tradi]ie“, `n ca-
re inseram [i variantele mele des-
tul de aproximative. Frecventând-o,
am cunoscut, pe cât mi-a stat `n
putin]\, aceast\ tradi]ie indigen\
(adeseori indigest\), `ns\ m-am
raportat la ea `ntr-un mod fals
(pentru c\ lipsit de curaj): doream
s\ dau cele mai bune t\lm\ciri `n
cadrul ei, nu `ncercam (cum ar fi
trebuit) s-o analizez [i s\ o pun `n
discu]ie prin transpunerile mele.

Câ]i ani ai muncit la aceast\
traducere?

Noul volum al operei poetice a
lui Paul Celan este rezultatul unor
preocup\ri [i al unor st\ruin]e
mai vechi. Prin 2001 am echivalat –
nu doar mediocru, ci realmente

defectuos – treizeci de poezii, câte
zece din fiecare dintre c\r]ile dece-
niului cinci: Mac [i memorie (1952),
Din prag ̀ n prag (1955) [i Gratii de
vorb\ (1959). Deosebit de neinspi-
rat a fost faptul c\ ele au ap\rut `n
„Apostrof“ la sfâr[itul lui 2001 [i
`n cursul anului urm\tor (f\r\
nici un fel de editare, cu gre[eli de
culegere [i nu `n ordinea apari]iei
lor `n volum, ci dup\ criteriul di-
mensiunii tipografice, pentru a
`nc\pea cât mai avantajos `n pagi-
na revistei). Oricum, problema
principal\ a respectivelor t\lm\ -
ciri r\mâne calitatea lor deplora-
bil\, consecin]\ a ne`n]elegerii
poemelor. Privind `n urm\, sunt
convins c\ ceea ce f\cea imposi-
bil\ comprehensiunea textelor
era `n primul rând ignorarea con-
textelor (istorice, culturale, stilis-
tice, literare). Iar necunoa[terea
referin]elor istorice [i biografice –
pe care ast\zi le socotesc esen]iale –
deriva („o aceast\ deriv\“) cu
prec\dere din fascina]ia pe care o
exercita autosuficienta abordare
de sorginte heideggerian\ a ope-
rei de art\, care pe mine nu m-a dus
la nici un liman. Treptat, `n urma
unor lecturi, am reu[it s\ m\ eli-
berez oarecum de acele prejude -
c\]i filozofice. ~ntrucât au fost pu-
blicate tot la Editura Polirom, men -
]ionez trei c\r]i importante (cel
pu]in `n ceea ce m\ prive[te) pen-
tru descifrarea contextelor amin-
tite mai sus: Andrei Corbea, Paul
Celan [i „meridianul“ s\u. Repere
vechi [i noi pe un atlas central-eu-
ropean (1998), apoi volumul Paul
Celan. Biographie und Interpreta-
tion/ Biographie et interprétation
(2000), editat tot de germanistul ro-
mân, care cuprinde o serie de stu-
dii semnate de cercet\tori de re-
nume ai celanisticii europene, [i
Jean Bollack, Sens contra sens.
Cum citim? Convorbiri cu Patrick
Llored (2001). Ca envoi la autocri-
tica schi]at\ aici, a[ cita alte dou\
versuri celaniene: „[i cel ce sunt ̀ i
iart\/ celui care-am fost“.

La `nceputul lui 2006 am lucrat
la traducerile din Mac [i memorie
ap\rute `n noiembrie la Editura
Paralela 45, apoi am publicat (de
asemenea `n „Apostrof“) cinci
poe me din volumul Din prag `n
prag, volum pe care, `ntr-o prim\
versiune care n-a mai v\zut (cum
se zice) lumina tiparului, l-am tra-
dus integral pentru Editura EST
`n 2010-2011. Pentru a completa
acest „raport de activitate“, adaug
`nc\ dou\ publica]ii, ambele din
Roza Nim\nui (1963): „Soviel Ges-
tirne“ (cu titlul „Atâtea conste -
la]ii“, `n 2007, tot `n „Apostrof“) [i
„Anabasis“ (care poate fi g\sit\ `n
edi]ia româneasc\ a c\r]ii lui
Alain Badiou, Secolul, Idea Design
& Print, 2010).

~n fine, dup\ semnarea con-
tractului de traducere pentru inte-
grala liric\ a lui Paul Celan, am
`nceput s\ lucrez `n mod sistema-
tic. ~n 2014 am reluat [i am revi-
zuit atent toate textele care alc\tu-
iesc Opera poetic\ (I), iar apoi 
i-am trimis manuscrisul profeso-
rului Andrei Corbea, specialist [i
traduc\tor al prozei antume cela-
niene (Meridianul [i alte proze,
2009), cu care mai corespondasem
`n perioada taton\rilor ESTice.
Trebuie spus c\ ̀ n ultimii ani ne-am
aflat `ntr-un continuu dialog epis-
tolar, Domnia Sa supervizând edi -
]ia de la Polirom. Un singur exem-
plu: am dezb\tut pân\ clipa din
urm\ cum ar fi cel mai bine de
echivalat `n române[te germanul
Ver werfung, un hapax legomenon,
cuvânt-cheie (dup\ cum remarca
Peter Szondi `ntr-un remarca-
bil studiu despre „Engführung“/
„Stretto“) al poemului. Pentru a
da o imagine a colabor\rii noas-
tre, voi spune c\ poezia lui Celan
se afl\ la o mare altitudine [i c\
eu, ca traduc\tor, executam diver-
se figuri, acroba]ii ale cuvântului
(Wortkünsten, spre a invoca din
nou un termen al poetului), iar ex-
pertiza lui Andrei Corbea a fun -
c]ionat ca o plas\ de siguran]\, care
nu o dat\ m-a salvat, oprindu-mi
c\derea de la acea `n\l]ime.

Nu pot `ncheia „darea de sea -
m\“ f\r\ s\ amintesc sprijinul pe
care mi l-a oferit Bogdan-Alexan-
dru St\nescu, poet [i critic reduta-
bil, cu care am fost `n contact per-
manent. ~i sunt recunosc\tor.

Ce a fost cel mai dificil?

De[i fiecare caz particular – un
poem, un vers chiar, uneori un cu-
vânt – are `nsemn\tatea lui [i se
cuvine tratat cu seriozitate, cred
c\ dificultatea transpunerii lui
Paul Celan este una de ordin ge -
neral, de raportare la datele (is-
torice) ale lirismului s\u: m\ refer
la chestiunea literalit\]ii. ~n gene -
ral, se consider\ c\ traduc\torul
de poezie – conform `nzestr\rilor
sale [i nu ca urmare a unei op]iuni –
fie este inventiv (dac\ are har), fie
(dac\ e lipsit de talent) r\mâne fi-
del textului. Practica de traducere
a operei lui Celan infirm\ `ns\
aceast\ credin]\: devotamentul
fa]\ de liter\ te constrânge s\ de-
vii creativ.

Ce va fi `n urm\torul volum?

Paul Celan, Opera poetic\ (II)
va con]ine tot 5 volume de versuri
(400 de poezii), de la Schimbare de
suflu (1967) [i pân\ la Ograda tim-
pului (1976, postum). De aseme-
nea, se vor anexa [i poemele scrise
de Celan `n limba român\. Edi ]ia
se va `ncheia cu un studiu cu-
prinz\tor al profesorului Corbea.

PORT
T\m\dur\nit: `n-,
de-ai fi ca mine, `n cruci[
[i-n curmezi[ visat de
gâturi de sticle de [naps la
masa de târfe

– cum trebuie-arunc\
zarul norocului meu, pleat\ a m\rii,
sap\ gr\mad\ valul care m\ poart\, negru blestem,
taie-]i cale
prin pântecul cel mai ardent,
condei al mâhnirii, de ghea]\ –,

`n-
spre
locul unde cu mine n-ai veni s\ te culci, nici
pe b\nci m\car,
la Mama Clausen, da, ea
[tie de câte ori pân\
sus `n gâtlej ]i-am cântat, haidirida,
precum albastrul ca afina
arin al patriei, cel cu-ntregu-i frunzi[,
haidaridi,
tu, ca [i
flautu-astral de
dincolo de creasta lumii – [i-acolo
`notam noi, gol dezgoli]i, `notar\m,
cu versu-abisului pe
fruntea ro[u-aprins – ne`ncins, `[i
s\pase adânc
`nl\untru [uvoindul aur
c\ile sale `n sus –,

aici,
cu velele-ngenate,
[i ea, o amintire, trecu, `ncet
au s\rit v\p\ile dincolo, dez-
`mp\r]ite, tu,
desp\r]ite pe
amândou\ negru-
albastrele [alande-
memorie,
`ns\ mânate [i azi
de bra]ul
`nmiit, cel cu care eu te ]inusem,
`n cruci[ navigheaz\, pe lâng\ spelunci-aruncare de stea,
ale noastre mereu `mb\tate, tot bând,
guri a’ unei lumi ]\rmurite – le-amintesc doar pe ele –,

pân\ când, de partea cealalt\, la verdele-timp turn al ceasului,
a ochiului, a cifrelor membran\, f\r\ glas,
se desprinde – un doc-delir,
plutind, `n fa]a lui,
dezlumite de alb,
literele
macarelelor mari un
F\r\-de-nume scriu, pe care
se ca]\r\ sus, pentru saltul mortal,
pisica macaralei Via]\,
pe care-l
excaveaz\, dup\
miezul nop]ii, frazele lacome de sens,
spre el
[i-arunc\ p\catul neptunic cablul de remorcare
de culoarea rachiului de secar\,
`ntre
dodeca-
fonicele geamanduri-sunet ale iubirii
– furc\-a fântânii pe vremuri, cu tine
o cânt\ `n corul ce
nu mai este continental –
sosesc vapoarele-faruri, `n dans,
de departe, din Odesa,

linia de plutire,
care cu noi se scufund\, poverii noastre fidel\,
toate-acestea buhoglinde[te
`n jos, `n sus [i – de ce nu? t\m\dur\nit, `n-, dac\ –
pe-aici [i pe-acolo [i pe-aici.

[Traducere inedit\ de George State.
Din Opera poetic\ (II), Polirom, `n preg\tire.]



Bogdan-Alexandru St\nescu

Ce se `ntâmpl\ aici, [i lucrul aces-
ta a fost remarcat de to]i cei care
au citit noul volum, este c\ sub
acest trup uman acoperit de lace-
ra]ii [i cicatrici ale imoralit\]ii se
ascunde o melancolie c\utat\ me-
reu, parc\ unic\ salvare. Acel gol
din piept, care revine obsedant `n
noile poeme este cultivat cu ̀ ndâr-
jire – parc\ ultima redut\ a uma-
nit\]ii. Este aici, dup\ cum remar-
ca Radu Andriescu, o sinceritate
ce implic\ infinite riscuri, o com-
bina]ie de reflexiv [i tranzitiv: o
confesiune a criminalului care se
`nc\p\]âneaz\ s\-[i expun\, `n
ciuda unei sentin]e deja pronun -
]ate, motivele, demonstrând pe
parcurs c\ ceea ce-l mân\-n lupt\,
`n fond, este intoleran]a la ipocri-
zie. Este vorba `n Eschiva, mai
mult decât `n Metode, de atmos-
fer\, ̀ ns\ de una interioar\. ~ntr-a -
dev\r, sun\ a loc comun, `ns\ tot
atât de adev\rat – dialogul cu „rea -
litatea“ este o continu\ analiz\ a
poten]ialit\]ilor, a virtualit\]ilor.
Sunt puse al\turi diferite variante

de ac]iune, de la cea ideal\ (pe ca-
re ar miza orice Om Frumos) la
cea real\ (a Eschivei), iar la[it\ -
]ile [i incapacitatea de a ac]iona
conform unui cod social ]in de o
fragilitate a fiin]ei roase pe din\ -
untru de cancerul melancoliei. E
acea melancolie care te ]intuie[te
la p\mânt [i care te transform\
`ntr-un monstru obsedat de pro-
priile reac]ii, care te face s\ ob-
servi realitatea printr-o lup\ mon-
struoas\. De aici [i selec]ia unor
detalii c\rora li se atribuie semni-
fica]ii „ezoterice“. A[ cita ca exem -
plu `ntreg poemul „cerule porto-
caliu“, dar m\ rezum la prima
parte, pentru c\ ar mai fi lucruri
de discutat ̀ n leg\tur\ cu acest vo-
lum: „cerule portocaliu/ br\zdat
la 7 jumate diminea]a/ de fuioare
lungi de nori/ care se `ntâlnesc `n
mai multe x-uri/ `ncât fac un fel
de g\rdule] de protejare/ deasu-
pra la ora[/ dac\ vin la tine unde
tu faci minunea asta/ mai o v\d
eu la fel cum e ea de jos/ de pe o
strad\/ sau se face de necuprins/
`n propor]iile ei grosolane?// mai
departe: p\s\ruic\/ pe care am

vrut s\ te pun `n film -/ adic\ la o
vreme eram câ]iva prieteni mai
uni]i/ la care ne pl\ceau mult fil-
mele [i am spus/ hai s\ facem un
film/ am f\cut [i afi[/ [i a r\s\rit
o idee dup\ jeepers creepers/ des-
pre cum pe terenurile arabile de
lâng\ codlea/ ̀ ncep s\ aibe loc cri-
me urâte/ care sunt introduse la
`nceputul filmului/ printr-o scen\
`n care un pu[c\ria[/ evadeaz\
din penitenciar [i fuge fericit pe
câmp/ unde o for]\ nev\zut\ ̀ l ter-
min\ violent/ pe `ntuneric.// (…)
`n fine, p\s\ruic\/ care normal c\ 
n-ai cum s\ fii tot aia din film/ dar
la fel v\d c\ faci tu, c\ te v\d de pe
scaun/ [i de[i geamu se opre[te
din a veni mai aproape de mine/
tu tot gra]ie [i traseu bine definit
ai -/ m-ai l\sa s\-]i fac [i ]ie a[a?/
s\ mai `ncerc s\ te bag `n film
adic\/ acum când e clar c\ nu mai
am sufletul/ cum ̀ l aveam mai de-
mult/ [i de lucrurile de care m\
bucuram pân\ la vibra]ie/ acum
parc\ m\ feresc/ de fric\ s\ nu-mi
dea fericire/ cu care pe bune c\ 
n-a[ [ti ce s\ fac.“

E evident c\, pe lâng\ ceea ce
spune acest poem, avem de-a face
[i cu o linie polemic\ la nivelul ex-
presiei. Vlad Dr\goi scrie fie `n
limbajul b\ie]ilor de cartier, fie
pasti[eaz\ stilul baladei populare,
fie arunc\ `n corpul poemului sin-
tagme de un intelectualism c\u -
tat. Nu e niciodat\ acolo unde te-ai
a[tepta s\ fie. Stilistic, e un soi de
ninja care alterneaz\ la derut\ ar-
mele din dotare. Efectul e acela al
unui corpus textual abstrus, care
conduce spre aceea[i zon\ inde-
terminat\ a sentimentului. Pentru
c\, fie c\ vrea, fie c\ nu, avem `n
fa]a ochilor un volum sentimen-
tal, care-[i trage sevele atât din ex-
ploatarea apocaliptic-ironic\ a
`n]elepciunii populare (de cartier),
cu duio[ia kitsch a diminutivului,
cât [i din c\utarea unor noduri
simbolice care s\ declan[eze me-
lancolia. Text anticalofil pân\ la
sânge, sunt convins c\ va atrage

comentariile celor r\ma[i ̀ n para-
digma poetic\ a curriculumului.
~ns\ trebuie `n]eles c\ polemica
lui cu ipocrizia, de la nivelul me-
sajului, se traduce `ntr-o polemic\
dus\ cu lirismul, kitschul poetic
comun. Este un volum care aten-
teaz\ la structura liricii, care se
lupt\ cu metodele de exprimare
poetic\ – iar aceast\ lupt\ trebuie
dus\ pân\ la cap\t, aici nu sunt
permise m\nu[ile de box: „pojghi -
]a sub]ire, alb\/ r\mas\ `n farfu-
rie/ de la grapefruit/ e ve[mânt
lep\dat de animal/ [i pe animal/
eu nu pot s\-l g\sesc.// ap\ s\-i
dau/ [i culcu[ moale/ eu nu pot.//
dar pot s\ dibui/ insuli]e de iubi-
re/ care pentru mine/ sunt pri-
veli[te/ [i sunet cald/ atât -/ c\ nu
mai pot ca s\ ajung la ele/ dar pu-
team/ dar nu mai pot/ [i de aceea
o triste]e cumplit\ / vine peste mine/
cum o p\tur\ de nori gri/ deasu-
pra c`mpiei de flori/ `necate de

ploaie“. E fascinant cum lupta
dus\ `mpotriva lirismului, ironi-
zarea lui nasc tocmai lirism: este
principiul vaccinului. 

Poezia lui Vlad Dr\goi, pe
lâng\ tr\s\turile ei intrinseci
(dac\ `n Metode se manifesta un
spa]iu virtual al gamerilor care
contamina realitatea, aici dimen-
siunea ludic\ cre[te prin cultiva-
rea unui imaginar preluat din fil-
mele-cult ale anilor ’80, cum ar fi
Mad Max), se na[te dintr-o din ce
`n ce mai acut\ segregare a poe-
ziei adev\rate, care nu mai poate
comunica unui public lipsit de lec-
turi de poezie sau unui public
r\mas `n urm\ cu cel pu]in ju m\ -
tate de secol literar. Aici nu e vina
publicului, ̀ n fond, abia ̀ n 2015 au
`nceput s\ fie tradu[i integral Ce-
lan [i Pound. Mai e mult pân\-n
contemporaneitatea imediat\.

Vlad Dr\goi, Eschiva, Editura 
Cartea Româneasc\, 2015
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Sentimente [i oameni frumo[i.
Mecanica `nduio[\rii
Nu-mi dau seama dac\ mi-a pl\cut mai mult Eschiva decât Metode, dac\ prefer
acel Vlad Dr\goi care pune `n scen\ abord\ri ale realului filtrate prin virtual sau
acest nou poet despre care nu pot spune c\ se reinventeaz\, ci, mai curând, c\ se
ridic\ de la butoane [i abordeaz\ via]a `n c\utarea sincerit\]ii (a nu se `n]elege
gre[it – nu e vorba despre acea sinceritate a poeziei proaste, ci de una a peni -
tentului, poezia fiind aici un drum la Canossa la cap\tul c\ruia nu a[teapt\ ni meni,
`n nici un caz absolvirea de p\cate). Sunt, `n fond, dou\ fe]e ale aceluia[i poet, iar
Eschiva poate fi citit [i ca o dezlegare a cifrului din Metode. Numai c\ exhibarea
umanului (purt\tor de eschive, de amoralitate) este [i ea parte a unui joc.
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~naintea desp\r]irii, dialogul 
dintre Norman Manea [i Saul
Bellow, tradus `n limba chinez\

Alte volume ce poart\ sem n\ tura
lui Norman Manea, unul dintre
cei mai aprecia]i prozatori [i ese -
i[ti români, au mai fost publicate
p=n\ `n prezent `n limba chinez\
[i elogiate `n presa cultu ral\:
Plicul negru, ~ntoarcerea huliga -
nului, Despre Clovni – publicate
la Sanhui Culture & Press, Shang-
hai, 2008, Vizuina – publicat\ la
New Star Press, Shanghai, 2013.

Volumul ~naintea desp\r]irii.
Convorbire cu Saul Bellow a

ap\rut la Polirom `n anul 2008, `n
seria de autor Norman Manea,
traducere din limba englez\ de
Na dina Vi[an.

Edi]ia `n limba englez\, dup\
care a fost realizat\ [i edi]ia
chinez\, a fost publicat\ ̀ n SUA ̀ n
anul 2014, la The Sheep Meadow
Press (New York).

Interviul luat de Norman Ma -
nea lui Saul Bellow `n decembrie
1999 face parte din seria Words &
Images, The Jerusalem Literary
project, `n colaborare cu Universi-
tatea Ben Gurion din Negev, Israel.

Unul dintre titanii literaturii
mondiale, Saul Bellow trece `n re-
vist\, `ntr-un tulbur\tor dialog cu
Norman Manea, cele mai impor-
tante momente ale vie]ii [i operei
sale. Textul reprezint\ ultimul [i
cel mai cuprinz\tor interviu al

s\u [i evoc\ secven]e esen]iale [i
inedite ale zbuciumatului secol
XX, marile sale personalit\]i po -
litice (Tro]ki, Churchill, Ken nedy,
Reagan, Clinton) [i literare (Rilke,

Rozanov, Kafka, Joseph Conrad,
Koestler, Ralph Ellison, Isaac Ba-
shevis Singer). Rela]ia lui Bellow
cu România, prin intermediul uneia
dintre so]iile sale, al lui Eliade [i

Ionesco, cap\t\ o particular\ preg -
nan]\. Un document unic despre
con[tiin]a artistic\ [i valorile
morale ale scriitorului, despre
prie tenia dintre cei doi convorbitori.

Volumul ~naintea
desp\r]irii. Convorbire cu
Saul Bellow, de Norman
Manea, a ap\rut de
cur=nd la Editura Sanhui
din Shanghai (China). 

Povestirile mameib\tr`ne, 
de Radu }uculescu, 
tradus `n limba sârb\

Aceasta este cea de-a doua tra-
ducere a romanului, dup\ cea `n
limba francez\, la Gingko Edition,
traduc\tor Dominique Ilea. De ase -
menea, `n luna septembrie a aces -
tui an, romanul va ap\rea [i `n lim-
ba ceh\, `n traducerea lui La dis lav
Cetkovski.

O crim\ neelucidat\ petrecut\
`ntr-o comunitate acum pe cale de
dispari]ie. O comunitate dominat\

de Eros [i Thanatos, cu personaje
puternice, cu destine nea[teptate ̀ n
derularea c\rora, adesea, `ncearc\
s\-[i v`re coada diavolul. Cartea e
un adev\rat carusel de povestiri
spuse de mamab\trân\, personaj
real cu care autorul a stat, periodic,
de vorba timp de peste cinci ani. Re-
alul se amestec\ cu fantasticul, iro-
nia [i grotescul cu momente de poezie,
nebunia cu puseuri de luciditate. O

lume care se las\ devorat\ de via]\,
f\r\ s\-i pese c\ nu r\mâne, pân\ la
urm\, nimic `n urma sa.

„Un neobi[nuit simt al obser -
va]iei [i o remarcabil\ [tiin]\ de a
descoperi semnifica]ii profunde `n
cea mai obi[nuit\ realitate. Radu
}uculescu contrapuncteaz\ subtil
derizoriul uman cu lirismul, paro-
diaz\ caracterele dintr-o nevoie de
puritate: are dezinvoltura [i scepti-
cismul unui ironist, dar [i gravi-
tatea fin\, transfigurat\, a unui
moralist.“ (Petru Poanta)

Radu }uculescu a primit premii
na]ionale [i interna]ionale pentru
proz\, teatru, traduceri [i filme de
televiziune. 

A tradus volu me de poezie [i
proz\ din literatura austriac\ [i din
literatura elve]ian\ contemporan\
de expresie german\.

Romanele sale au fost traduse `n
Fran]a, Austria, Italia, Cehia, Unga -
ria [i Serbia, iar teatrul s\u `n Ce-
hia, Ungaria, Fran]a [i Israel.

Romanul Povestirile mameib\tr`ne (Cartea
Româneasc\, 2006), de Radu }uculescu, va fi publicat
`n aceast\ lun\ `n limba s=rb\, la Editura Sezam Book,
`n traducerea Mihaelei Lazarovici. 



– Fragment –

~n joia urm\toare, la o s\pt\mân\
exact, a g\sit `n cutia de scrisori o
cita]ie prin care era chemat s\ se
prezinte la sec]ia de mili]ie de ca-
re apar]inea `n decurs de o s\p -
t\mân\. Diminea]a când s\ plece
la Grup a fost asta [i n-a mai avut
r\bdare; s-a oprit chiar atunci la
sediul de pe strada Nuferilor, iar
plutonierul de la poart\ i-a dat
alt\ cita]ie convocare la o adres\ a
Consiliului Culturii Socialiste [i
un birou din Casa Scânteii pe ca-
re-l [tia al c\pitanului Ardelean.
R\sufl\ u[urat, m\car c\ ocoli[ul
\sta i se p\rea cam ciudat. C\pita-
nul Ardelean, deh, alt\ poveste, o
poveste mai veche…Ei vor s\-l reac -
 tiveze, sau s\-l aten]ioneze s\ aib\
grij\, precum directorul Gabrea.
Ni[te tipi civiliza]i, cul]i, inteli-
gen]i, care-]i arat\ calea, singura
cale…Prezen]i [i veghind la buna
desf\[urare, cu aerul lor relaxat,
jovial-colocvial [i totodat\ ne[o -
v\i tor. Nu [ov\ie, când e s\ te cal-
ce pe cap. Extrem de hot\râ]i, care
hot\râre deriv\ dintr-o regul\ a
supravie]uirii [i parvenirii, de-
prins\ de timpuriu [i de unul ca
Emanuel. Regula are strategii,
meandre, subtilit\]i, care inevita-
bil duc la momentul adev\rului:
Ia-i glanda, t\tu]ule, nu mai sta cu
el la discu]ie!

~i zdr\ng\nea `n piept tramva-
iul 13, drumul spre Grupul din vis-
cerele Cosmosului. Ce-o s\-i spu -
n\ c\pitanului? C\ nu mai poate
[i nu mai vrea? Ar fi prea simplu.
Ia-i glanda, t\tu]ule! I-a mai spus

la un moment dat, iluzionându-se
c\ un oltean de buzunar, iste] ca
el, ar fi capabil s\ `ntoarc\ pe dos
un ardelean securist `mpu]it. {i
acuma iar\[i, ca o boal\ care se
hr\ne[te din ea `ns\[i, care-[i tra-
ge sevele din str\fundul p\mântu-
lui. P\mântul care ne rabd\, ne
hr\ne[te [i ne `nvele[te. P\mân-
tul care suntem, fiindc\-n defini-
tiv asta-i firea omului. Uit\-te la
Crina, din proprie ini]iativ\ i-a de -
venit informatoare fidel\, care va
s\ zic\ firea omului `n general [i a
femeii `n special. Emanuel `[i pro-
pune ca `ntr-o bun\ zi s\ scrie un
eseu pornind de la comentarea no-
telor informative scrise sau ver-
bale a câtorva sute de femei [i b\r -
ba]i, extrem de vag defini]i din punct
de vedere sexual, care au subzis-
tat [i au parvenit datorit\ unor
turn\torii aplicate prietenilor, ru-
delor, colegilor de serviciu. Anali-
zând pas cu pas, nu f\r\ oarecare
tenacitate, e foarte posibil s\ des-
copere c\ cei mai dota]i [i demni
de interes sunt oamenii cu un grad
de cultur\ relativ ridicat, creativi,
care cultur\ [i creativitate le po-
ten]eaz\ capacitatea de a-[i influ-
en]a semenii. Eva colaborând cu
[arpele, da, ̀ mp\rt\[indu-i lui Adam
experien]a acestei colabor\ri. ~n
felul \sta a fost declan[at\ c\de-
rea, o c\dere continu\, ireversi-
bil\: i se scârbise lui [i se dezisese,
dar asta n-ar fi avut cum s\ dure-
ze. ~n scârb\ subzist\ foamea.
Doar s\ fii ispitit, scuturat pu]in [i
ajungi din nou pe calea cea bun\.
Singura cale. C\pitanul Ardelean,
da, o poveste str\veche.

L-a g\sit `n dosul aceluia[i bi-
rou str\vechi, tapetat cu furnir
b\i]uit negru, ie[it probabil din fa-
bric\ pe la sfâr[itul anilor ’40, cu
câ]iva ani `nainte de a se na[te
Emanuel, pe când Partidul tocmai
ie[ea din ilegalitate [i-[i `ncepea
opera de reconstruc]ie a ]\rii, cu
oameni asemenea c\pitanului Ar-
delean, dintr-o genera]ie aflat\
acum `n pragul pension\rii. Oa-
menii trec, dar mobilierul mai r\ -
mâne o vreme, C\pitane, nu fi trist!
Era `n acela[i costum c\c\niu-
l\lâu, de func]ionar, vajnic sala-
hor cu intelectul, care vegheaz\
plin de râvn\ la aplicarea politicii
Partidului ̀ n conformitate cu pros -
peritatea personal\ [i a familiei,
c\utând la tot pasul [i descope-
rind du[mani ai Partidului [i po-
porului. C\pitane, o sugi! Poporul
\sta zbur\tor, cârâitor [i sporo v\i -
tor, t\tu]ule, ia-i glanda, [i aceea[i
cravat\ gri cu nodul minuscul,
abia v\zut sub gulerul c\m\[ii al-
be, ar\tând ca de obicei nesp\lat\,
umbrit\ de gu[a vine]ie, de l\utar
care se martirizeaz\ p\tima[ cu
vioara strâns\ sub b\rbia dubl\,
[uierându-[i totodat\ partitura
vocal\ pe sub buza groas\:

— Alo-alo, dom’ profesor, nu
mai vrei s\ vii pe la noi s\ ne `n -
trebi de s\n\tate.

S-ar zice c-ai reintrat `n ilegali-
tate, c\pitane. ~mpar]i manifeste.
~i `ntinse peste birou un angaja-
ment, extras dintr-un teanc gros-
cior. Un angajament de tipul celui
pe care-l semnase `n urm\ cu [ap-
te sau opt ani [i-l reziliase ̀ n urm\
cu [apte-opt luni. S\-l semneze,
desigur, s\ ia aminte [i s\-l dea mai
departe. El [tie `ns\ ce scrie acolo,
nu mai e nevoie. {i totu[i, parc\
prea din scurt, c\pitane.

— Nu [tiu ce s\ zic, tovar\[u’
Ardelean, nu m\ pot hot\r` a[a, pe
loc. Socot c\ am dreptul la un timp
minim de gândire…

Erau ultimele resurse de obr\z -
nicie [i curaj pe care le putea scoa-
te din el.

— Alo-alo, dom’ profesor! Ar
cam fi timpul s\ te treze[ti la rea-
litate. Drept cine ne iei?

— {tiu c\ reprezenta]i Consi-
liul Culturii [i Educa]iei Socialis-
te [i Securitatea Statului. Respect

aceste institu]ii, dar nu m\ pute]i
constrânge…

C\pitanul Ardelean `l privea
pe sub genele l\sate. Ai fi zis c\-i
gata s\ adoarm\. Expresia lui de-
zabuzat\ `l edific\ pe Emanuel in-
stantaneu. Aproape c\ n-ar mai fi
fost nevoie de expunerea pe care 
i-o servi pe tav\, ca pe o b\utur\
menit\ s\-l limpezeasc\, s\-l rea-
duc\ cu picioarele pe p\mânt. Un
salahor cu intelectul, da, un ex-
pert ̀ n explorarea abisurilor uma-
ne, deh, c\pitanul o suge cu folos.
{tia cu lux de am\nunte, mai bine
decât ar fi fost Emanuel `n stare
s\-[i aminteasc\, tot ce se petrecu-
se joia trecut\ `n [coal\, la ora de
matematic\ a clasei a X-a C. {tia
de asemenea tot parcursul elevu-
lui Albine] Vasile, de când a fost
urcat ̀ n tramvai [i pân\-n clipa de
fa]\. {tia lucruri necunoscute lui
Emanuel, directorului Gabrea sau
altor profesori din Grup, care uite
c\ nu-[i puseser\ problema de ce
absenteaz\ elevul Albine], f\când
eventual leg\tura `ntre absen]ele
lui [i incidentul de joia trecut\.

— …ajuns acas\ la orele dou\ -
sprezece, dom’ profesor, b\tut,
martirizat, desfigurat. Vasile Al-
bine] locuie[te cu mama lui `ntr-o
garsonier\ de pe bulevardul Socu-
lui. Un copil crescut cu mari sacri-
ficii [i suferin]e de o femeie sin-
gur\. Maria Albine], muncitoare
la `ntreprinderea Electroaparataj,
a trebuit s\-[i interneze fiul de
mai multe ori la Spitalul Gheor-
ghe Marinescu, `n urma manifes -
t\rii unor labilit\]i psihice, care-l
fac suspect de schizofrenie para-
noid\. Bine`n]eles c\ nu [tiai aceste
am\nunte din biografia elevului
Albine], [i se pare c\ nici nu te-ar
fi interesat. Se vede treaba c\ n-ai
avut vreodat\ vreun strop de defe-
ren]\ prin care s\ te apropii de su-
fletele copiilor, de pe urma c\rora
`]i câ[tigi pâinea…

— M\ nedrept\]i]i, oft\ Ema-
nuel, neluat `n seam\ de c\pitan.

— …copiii clasei muncitoare!
Vai de capu’ nostru, dom’ profesor!
Am uitat de unde am plecat. Oa-
menii \[tia, oamenii \[tia…Vocea
c\pitanului pieri, `necându-se de
indignare.
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Radu Aldulescu — 
Istoria Regelui Gogo[ar
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul
Istoria Regelui Gogo[ar, de Radu Aldulescu, care va ap\rea `n curând `n colec]ia
„Proz\. Seria de autor «Radu Aldulescu»“, la Editura Cartea Româneasc\.

CARTEA

Istoria Regelui Gogo[ar reface traseul glorios al unui `nving\tor:
Emanuel Victor Calomfirescu, profesor de matematic\ [i poet.
Povestea lui `ncepe `ntr-un sat din Oltenia, se deruleaz\ `ntr-un
ritm ame]itor, se intersecteaz\ cu cercurile infernului suburban [i
str\bate dou\ epoci. Copil de trup\ al Securit\]ii, dup\ decembrie
1989 prinde aripi [i `ncepe `n\l]area rapid\ a propriului regat `n
suprastructurile politico-economice ale tinerei [i originalei
democra]ii de la `nceputul anilor ’90. 
Sub semnul numelui regal, tân\rul accede prin viclenie [i sprijin
ocult la titlul de rege. Ame]it de averi fabuloase [i de putere, se
metamorfozeaz\ `ntr-o creatur\ hidoas\, demn\ de o alegorie
arcimboldian\.



Experimentele
psihologice ale emo]iilor

~n zilele imediat dup\ anun]area de-
ciziei, peste 26 de milioane de utili-
zatori de Facebook [i-au modificat
fotografia de profil, suprapunând
peste aceasta culorile curcubeului,
cu un instrument oferit chiar de
platform\. Fe]ele colorate `n [apte
culori au ap\rut peste tot [i au deve-
nit atât de populare `n cât au existat
[i utilizatori care [i-au modificat fo-
tografia personal\ f\r\ s\ [tie de ce.

Au ap\rut imediat teoriile con-
spira]iei. „Dac\ ]i-ai schimbat poza
de profil `n culorile curcubeului,
numele t\u este `ntr-o baz\ de da-
te“, a titrat „Independent“. „Cri -
ticii spun c\ totul este un experi-
ment socio-psihologic“, a scris [i
„Daily Mail“. Totul era o variant\
mult simplificat\ a unui articol din
„The Atlantic“ care s-a `ntrebat,

nu chiar f\r\ justific\ri, dac\ nu
cumva lista celor care [i-au schim-
bat fotografia de profil nu va fi folo-
sit\ pentru a urm\ri mai departe
comportamentele lor online.

Facebook-ul era deja cu musca
pe c\ciul\: `n 2012 realizase experi-
mente secrete, publicând anumite
tipuri de con]inut, pentru a obser-
va dac\ [i ̀ n ce fel li se schimb\ sta-
rea de spirit utilizatorilor. ~n plus,
compania publicase `n urm\ cu
dou\ luni un studiu despre felul `n
care se r\spânde[te sus]inerea pen-
tru o anumit\ cau z\ social\ sau po-
litic\. Aceasta, chiar dac\ se r\s -
pân de[te viral, nu urmeaz\ mode-
lul videoclipurilor cu pisici: pentru
ca utilizatorii s\ `[i arate atitudi-
nea fa]\ de o anumit\ cauz\, au ne -
voie s\ vad\ ̀ nainte al]i prieteni abor -
dând ace ea[i atitudine. Studiul fuse -
se f\ cut chiar pe un caz ase m\n\tor –
`n 2013 numeroase persoane [i-au

arborat semnul „egal“ pe fundal
ro[u ̀ n fotografia de profil pentru a
se declara solidari cu dreptul egal
la cas\torie pentru comunitatea
LGBT.

Activismul din canapea

Reprezentan]ii Facebook au negat
c\ ar conduce vreun experiment
bazat pe utilizatorii care [i-au co-
lorat fotografia de profil. „Singu-
rul lucru la care folosim aceste da-
te sunt ca s\ `i num\r\m pe to]i
cei care [i-au colorat pozele perso-
nale. Pân\ acum sunt 26 de milioa-
ne“, a declarat un reprezentant al
companiei. Progr\melul necesar
aplic\rii curcubeului peste poza
de profil fusese creat de doi sta-
giari [i devenise atât de r\spândit
`n rândul angaja]ilor, `ncât Face-
book a decis s\ `l fac\ public.

~nc\ din anul 2009, cercet\torii

re]elelor sociale `ncearc\ s\ `n -
]eleag\ `n ce m\sur\ sunt sau nu
folositoare, `n „via]a real\“, cam-
paniile realizate `n social media,
`n special cele care presupuneau
schimbarea fotografiei de profil.
Datorit\ faptului c\ ele nu se tra-
duceau `ntr-o ac]iune practic\, ti-
pul acesta de activism a fost numit
„activism lene[“.

Dar poate c\ observa]iile nu
sunt valabile [i pentru recentul 

fenomen meteorologic de pe Face-
book. A-]i schimba fotografia de
profil presupune o atitudine, iar ati-
tudinile `n aceast\ dezbatere sunt
radicalizate: unii utilizatori [i-au
filtrat prietenii ̀ n func]ie de reac]ii-
le pe care le-au primit. Unul dintre
utilizatori a fost Arnold Schwarze-
negger. Când un fan s-a declarat re-
voltat de foarte-colorata fotografie
de profil a actorului, acesta i-a
r\spuns simplu: Hasta la Vista.

Dou\ tendin]e sau „direc]ii“ se
confrunt\ azi `n mass-media din
România [i pe site-urile, blogurile,
conturile de Facebook ale utilizato-
rilor care se refer\, `ntr-un fel sau
altul, la realitatea autohton\.

Prima ne este deja familiar\,
`ntrucât e centrat\ pe un tip de dis-
curs cu r\d\cini `n anii ’90 [i cu
justific\ri din aceea[i peri oad\.
România, conform acestui discurs,
ar fi oaia neagr\ a Europei, a lumii,
a Istoriei (cu majuscul\), un spa]iu
`n care incapacitatea de a construi
e cronic\ [i `n care netemeinicia
pare `n firea lucrurilor. Nic\ieri
nu este mai r\u decât ̀ n România –
[i `n acest enun], reiterat [i valori-
ficat cu jubila]ia negativului, re -
g\sim o contrariant\ – fiindc\ ne-
declarat\ – preocupare pentru
]\ri[oar\ [i pen tru destinul ei. Co -
munismul „ne-a distrus“, democra -
]ia de dup\ 1990 e „democra]ie“, in-
terbelicul este „idealizat“: nimic nu
s-a f\cut cum trebuie ori s-a distrus

pentru genera]ii `ntregi. }ara nu
ne mai apar]ine; am fost depose-
da]i de ea, fiind furat\ de ei; de
aceea, eu, ca s\ nu fiu ca noi, trebu-
ie s\ plec unde-oi vedea cu ochii, ̀ n
direc]ia vestic\ a civiliza]iei, pros-
perit\]ii, libert\]ii [i `mplinirii
personale.

Discursul despre o Românie
mereu [i definitiv altfel decât ]\rile
civilizate se `mplete[te, `n mod fi-
resc, cu admira]ia locutorului pen-
tru termenul unei compara]ii de-
venite, nu rareori, adora]ie. Cu cât
este mai r\u `n România, cu atât
este mai bine `n alt\ parte. Cu cât
]ara natal\ cumuleaz\ mai multe
defecte, vicii, ne`mpliniri, cu atât
celelalte `[i arat\ nurii [i darurile.
~n logica de compen sa ]ie, decupl\ -
rii de românescul tarat `i succede
identificarea total\ cu spa]iul etnic
[i societal al ]\rii de adop]ie. Tre-
buie s\ fiu mai pu]in sau deloc ro-
mân pentru a fi mai mult, mai bine
[i pentru `ntotdeauna german. 

Iat\ o perspectiv\ care, contu-
rat\ dup\ 1990 ̀ n România fostului
lag\r socialist, s-a v\zut corectat\,
tacit, de realitate dup\ aderarea
]\rii noastre la Uniunea Euro-
pean\. Odat\ cu dreptul de a c\l\ -
tori [i a munci `n Occident, româ-
nii au c\p\tat [i o mai bun\ cu-
noa[tere a realit\]ilor vestice, iar
compara]ia s-a putut face `ntr-un
mod valid, nu imaginativ. Nu s-a
mai comparat „via]a“ `n România
(cunoscut\ pe propria piele) cu cea
din Occident (reprezentat\, me-
diat\, „[tiut\“ indirect) [i, prin ur-
mare, negativul de confrun tare nu
a mai fost coplanar cu pozitivul de
identificare. Dup\ 2005, realitatea
româneasc\ a `nceput s\ fie com-
parabil\ cu realitatea occidental\
(german\, italian\, britanic\ ), de
la nivelul [i cu intensitatea expe-
rien]ei directe [i nemijlocite. Re-
zultatele compara]iei variaz\, acum,
`n func]ie de aceas t\ experien]\ in-
dividual\. Dar oricum ar fi fost [i
ar fi aceast\ experien]\, imaginea
României, dislocat\ de discursul
negativit\]ii care nu o mai poate
cuprinde, se reface. Devine mai
nuan]at\, mai complex\ [i mai rar
turnat\ `n câte o statuie a dispe -
r\rii de a fi român. Paradoxal sau
poate nu, România pare mai fru-
moas\, mai coerent\, mai stabil\ [i

mai cu viitor atunci când românul
o vede de la o anumit\ distan]\,
muncind `n Vest pentru a trimite
bani  acas\. Priza la realitatea Uni-
unii Europene a corectat discursul
apocaliptic-românesc [i l-a f\cut
mai degrab\ comic.

El se vede, oricum, puternic con-
curat `n ultimii ani de o abordare
cool-identitar\ [i glossy-aspira]io-
nal\, frecvent ̀ ntâlnit\ la genera]ii-
le de dup\ aceea a decre]eilor. Dar
chiar [i la genera]ia mea, a noastr\,
discursul negativ e tot mai des sub-
stituit printr-unul pozitiv. Filozofia
nou\ este cea a frumuse]ii – nu fizi-
ce, ci l\untrice. România este fru-
moas\ pentru c\ `n ea sunt oameni
frumo[i. Cel care doneaz\ pentru o
cauz\ umanitar\ este un om fru-
mos. Cel care protesteaz\ `mpotri-
va unui abuz devine unul. Ei, cei
urâ]i, schimonosi]i de propria mes-
chin\rie, se afl\ `n continuare la
butoanele statului [i ale societ\]ii,
furând, min]ind, ̀ n[elând; dar icon-ul
omului frumos, cu gesturile sale
frumoase [i civismele sale de ma-
nual, ocup\ spa]iul simbolic. No-
ble]ea a `nceput s\ vând\ `n Româ-
nia, iar solidaritatea face rating. 

Fire[te, exist\ [i derapaje na -
]ionaliste, cu confiscarea frumu-
se]ii sau alocarea ei etniei noastre.
Pentru Dan Puric, bun\oar\, românul

nu este frumos ca om (pre cum se
arat\ tinerilor de azi), ci e frumos
ca român. Pentru cei care merg `n
direc]ia cealalt\, nici nu mai trebu-
ie s\ ai vreo leg\tur\ cu România
pentru ca totul s\ fie frumos ̀ n tine
[i-n jurul t\u. Frumuse]ea `n [apte
trepte exclude complet referentul
na]ional [i face cam totul minunat,
dac\ te concentrezi pu]in. Bei un
pahar cu ap\ – te sim]i extraordinar.
Alergi – este fantastic. Te opre[ti
din alergat – savurezi Oprirea. Te
speli pe din]i – de aici `ncepe armo-
nia. Nu te speli pe din]i – `]i desco-
peri Sinele. 

Totul este cu majuscul\ [i totul
e frumos, ceea ce va include româ-
nescul `n starea de bine. România
este acum pozitiv\ nu prin compa-
rare cu Occidentul descoperit pe
cont propriu, ci prin identificarea
subiectului cu propriile aspira]ii
spre frumos. România este pozi-
tiv\ [i, pân\ la urm\, frumoas\ nu
pentru c\ ar fi, `n mod obiectiv,
a[a, ci pentru c\ noi o vedem din
acest unghi. Distan]area critic\ [i
fascina]ia negativului din anii ’90
au l\sat loc [i spa]iu de reiterare
unui discurs el `nsu[i pozitiv [i
idealizant.

România e azi frumoas\ pentru
c\ nou\ ni se pare a[a [i vorbim `n
acest fel despre ea.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Dincolo de curcubeu
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

România frumoas\

A]i v\zut curcubeul mare de vinerea trecut\? {anse sunt destul de mari, pentru c\
nimeni nu trebuia nici m\car s\ scoat\ capul pe geam, era suficient s\ r\mân\ `n fa]a
calculatorului, cu nasul `n Facebook, pentru c\ acolo s-a petrecut fenomenul. Dup\
decizia istoric\ a Cur]ii Supreme de Justi]ie din SUA de a legaliza c\s\toria `ntre
persoanele de acela[i sex, curcubeul a putut fi v\zut peste tot. Mai `ntâi Casa Alb\ s-a
colorat pe internet `n ROGVAIV, ar\tându-[i sprijinul pentru comunitatea gay, apoi s-au
al\turat companii precum Starbucks, Snickers, Visa, Mastercard sau Smirnoff. Apoi au
urmat oamenii, 26 de milioane.



Chiar `n acest moment, echipa
de aur a seriei – regizorul Chris
Carter, actorii Gillian Anderson
[i David Duchovny, al]i scena -
ri[ti, regizori [i produc\tori – este
`nchis\ pe platouri, punând la
punct detaliile acestei reveniri.

Noul Dosarele X nu va fi un se-
rial „ca pe vremuri“. Mai la moda
zilei, va fi un event, o miniserie de
[ase episoade care s\ resusciteze
magia conspira]iilor [i a mistere-
lor ce au inflamat planeta acum 20
de ani.

Subiectul, scrie „Entertainment
Weekly“, este gândit pentru a
reactiva mitologia de baz\ a seria-
lului f\r\ a fi un reboot, termen pe
care to]i cei implica]i `n produc]ie
`l ur\sc.

Agen]ii Mulder [i Scully revin
la aventurile lor bizare din cauza
realizatorului unui talk-show con-
servator (jucat de Joel McHale, din
Community), printre ai c\rui fani
este o femeie numit\ Sveta (Annet
Mahendru), care este convins\ c\
este r\pit\ regulat de extratere[tri.
Astfel, scenariul este demn de zile-
le de glorie ale Dosarelor X.

Despre revenirea Dosarelor X
s-a vorbit deseori `n ultimii ani,
dar nimeni nu p\rea s\ fac\ efor-
turi speciale `n acest sens. ~ntre
timp, faima planetar\ a serialului
a fost uitat\, zecile de milioane de
fani s-au redus doar la mâna de fa-
natici nostalgici, noile genera]ii
nu [tiu mare lucru, iar ultimul

film pentru marele ecran (I Want
to Believe) a fost lansat [i retras
`ntr-o atmosfer\ de indiferen]\ le-
jer dezam\git\.

Artizanul noii „`ntoarceri“ a
fost David Duchovny care, dup\
[apte ani de Californication, joac\
acum rolul unui poli]ist cinic `n
Aquarius, o poveste din era hippy.
„Eu sunt obi[nuit cu lumea sezoa-
nelor de 12 episoade“, explic\ Du-
chovny pentru „Entertainment
Weekly“. „Cele mai bune lucruri,
ast\zi, se petrec la TV. De ce s\ nu
ne `ntoarcem [i noi cu o miniserie
[i s\ vedem ce se `ntâmpl\?“

Creatorul seriei, Chris Carter, a
fost de acord imediat, mai greu de
convins fiind Gillian Anderson care
ar fi preferat ceva mai multe roluri
pe marele ecran. „Fac mai mult TV
decât mi-a[ dori“, spune actri]a care
joac\ ̀ n prezent ̀ n Hannibal [i ̀ n alt
thriller cu un uciga[ `n serie, The
Fall, ajuns deja la al treilea sezon. 

Al\turi de acest trio de baz\, ma -
joritatea echipei vechilor Dosare X
au r\spuns „prezent“ la apel. Pro-
duc\torii [i scenari[tii James
Wong [i Glen Morgan, fratele aces -
tuia, Darin, sunt implica]i `n pro-
duc]ie. Din partea personajelor ce-
lebre nu vor lipsi directorul FBI
Walter Skinner (Mitch Pileggi) [i
faimosul Cigarette Smoking Man
(William B. Davis).

Fiindc\ a[tept\rile sunt mari,
toat\ lumea implicat\ `n proiect a
decis s\ stea cât mai departe de
media, discu]ii, zvonuri, pe toat\
durata realiz\rii acestui sezon.
Viitorul nu este foarte sigur. Dac\
cele 6 episoade vor avea succes, 

Dosarele X ar putea s\ continue,
dar nimeni nu vrea s\ se gândeasc\,
deocamdat\, la a[a ceva. „Totul de-
pinde de cum va fi primit\ minise-
ria“, explic\ Duchovny.

Pentru Gillian Anderson `ns\,
„scenariul de vis“ ar fi ca noile Do-
sare X s\ aib\ un asemenea succes
`ncât s\ readuc\ la mod\ privitul
unei serii la televizor. „{tiu c\ e
un gând de-a dreptul fantastic“,
spune actri]a, „dar ce ar fi dac\ oa-
menii ar re`ncepe s\ se uite, ca pe
vremuri, live la un serial, cu prie-
tenii? Nu pe TiVo, nu pe internet,
nu pe laptop, ci toat\ lumea `m -
preun\, `n fa]a televizorului, `n
acela[i timp? Nu ar fi cool?“
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Suplimentul lui Jup  

Nu mai este nici un
secret, Dosarele X se
`ntorc la TV, la 13 ani 
de când serialul fenomen
al anilor ’90 a `ncetat,
aproape neb\gat `n
seam\, la cap\tul unei
agonii care a durat 
dou\ sezoane.

Dosarele X:
o `ntoarcere 
`n [ase p\r]i

Louis Armstrong, 
agent secret trompetist

Pentru pre[edintele egiptean Gamal Abdel Nas-
ser, `n anii ’60, celebrul Louis Armostrong era un
agent sionist care transmitea mesaje secrete ̀ ntr-une-
le dintre melodiile cântate, scrie site-ul american
„Opendemocracy“.

~n 1959, Armstrong a f\cut un turneu `n Orientul
Mijlociu, turneu care a stârnit suspiciunile unora.
Zvonul a ap\rut dup\ ce Armstrong a dat un concert
`n Liban, unde publicul, b\nuitor, `l tot `ntreba pe
muzicianul american de ce vrea s\ concerteze [i `n
Israel.

„Iar când am s\ ajung `n Israel am s\ fiu `ntrebat
de ce am cântat [i pentru arabi“, a replicat Arm -
strong. „Hai s\ v\ spun o chestie, trompeta mea nu 
este implicat\ ̀ n pove[tile astea. O not\ este o not\ ̀ n
orice limb\!“

Dar ziarul egiptean „Al-Ahram“ public\ un arti-
col `n care sus]ine pur [i simplu c\ israelienii au pus
la cale o re]ea de spionaj care lucreaz\ cu arti[ti occi-
dentali [i al c\rui [ef este Louis Armstrong. Enervat
– „Mi s-a spus ̀ n multe feluri, dar niciodat\ n-am fost
tratat ca spion“, s-a plâns muzicianul –, Armstrong ̀ i
trimite pre[edintelui egiptean Nasser discul de vinil
despre care se spunea c\ ascunde mesaje secrete [i o

scrisoare publicat\, `n epoc\, de revista „Jet“. 
„N-am nevoie s\ fiu spion ca s\ `mi câ[tig exis-

ten]a“, scria Armstrong. „Câ[tig suficien]i bani cu
trompeta, iar via]a mea e fericit\. S\ spune]i celor ca-
re r\spândesc asemenea zvonuri s\ vin\ s\ m\ ascul-
te cum cânt.“

~n 1961, Armstrong a mers `n turneu `n Egipt [i,
de[i a fost ̀ ntrebat dac\ lucreaz\ pentru sioni[ti, asta
nu l-a `mpiedicat s\ cânte la piramidele de la Gizeh.



Numele Chris Squire [i Yes sunt men]ionate per-
manent `mpreun\ fiindc\ celebrul muzician brita-
nic a fost loial `ntreaga lui carier\ forma]iei, vreme
de 47 de ani. Squire era de]in\torul m\rcii Yes [i nu
a p\r\sit niciodat\ trupa, nici ̀ n timpul perioadelor
mai dificile, fiind singurul membru care a ap\rut
pe toate cele 21 de albume de studio, de la Yes (1969)
la Heaven & Earth (2014).

Yes s-a n\scut odat\ cu `ntâlnirea, `n mai 1968,
dintre Chris Squire cu vocalistul Jon Anderson.
Anderson lucra la un club `n Londra, Squire ie[ea

din cas\ dup\ o lung\ perioad\ `n care `[i revenise
dup\ o reac]ie „proast\“ la o doz\ de LSD [i exersa-
se `ndelung la instrumentul s\u.

Squire [i Anderson au `nceput foarte repede s\
compun\ `mpreun\ [i au pus bazele forma]iei Yes,
la un an mai târziu sco]ând primul album. ~ncet, `n
trup\ s-au adunat Steve Howe, Rick Wakeman [i
Bill Brufford, cei care aveau s\ fie componen]a „le-
gendar\“ Yes, `n anii lor de glorie, er\ de aur când
forma]ia a compus [i lansat capodoperele rockului
progresiv The Yes Album, Fragile, Close to the 
Edge sau Tales from Topographic Oceans.

Yes a gustat succesul publicului de-a lungul de-
ceniilor care au urmat, `ntâi `n anii ’70, apoi succe-
sul comercial `n topurile pop, cu piesa Owner of a
Lonely Heart, ̀ n anii ’80, [i a trecut prin numeroase
schimb\ri de componen]\. La sfâr[itul anilor ’80
existau chiar dou\ forma]ii: una numit\ ABWH
(care ̀ i strângea laolalt\ pe Anderson, Bruford, Wa-
keman [i Howe), iar cealalt\, „oficial\“, `n care ac-
tiva, evident, Squire. Cele dou\ forma]ii s-au unit
apoi pentru discul Union (1991).

Squire nu a p\r\sit Yes `n nici una dintre aceste
perioade, pân\ la `nceputul acestui an, când a fost
diagnosticat cu leucemie. ~n acel moment, Squire 
s-a retras, iar locul s\u `n Yes a fost luat de basistul
Billy Sherwood. 
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Yes a r\mas 
f\r\ Chris Squire
Basistul [i compozitorul britanic Chris Squire a `ncetat din via]\ la vârsta de 67
de ani, „absentând nemotivat“ pentru prima oar\ `n aproape jum\tate de secol
de carier\ din componen]a legendarei forma]ii Yes.

Lennon,
pe scen\
O colec]ie de versuri scrise de
c\tre John Lennon va fi recitat\
integral pentru prima oar\ `n ca-
drul unui spectacol ce va avea loc
la Edinburgh, la 35 de ani de la
scrierea lor.

Aceast\ adaptare a volumului
In His Own Write va vedea lumi-
na scenei dup\ ce a strâns banii
necesari gra]ie unei campanii de
crowdfunding, fiind sprijinit\ [i
de v\duva lui Lennon, Yoko Ono,
care va fi prezent\ la premier\.

In His Own Write, o colec]ie
de desene [i versuri care reflect\
pasiunea lui Lennon pentru non-
sens [i jocuri de cuvinte, va fi
adus\ pe scen\ de trei actori. 

Tot la Edinburgh va fi prezen-
tat [i un alt spectacol ce are le -
g\tur\ cu regretatul Beatles,
Lennon: Through a Glass Onion,
o combina]ie de „biografie [i
concert“.

Tom Cruise 
contra dronelor
Produc\torul David Ellison a confirmat faptul c\ o continuare a fai-
mosului Top Gun, filmul care l-a f\cut celebru pe Tom Cruise ̀ n anii
’80, este tot mai aproape de a deveni realitate.

Subiectul acestei continu\ri la care se lucreaz\ de ani de zile va
fi conflictul dintre vechea genera]ie de pilo]i de lupt\ [i „noua gene-
ra]ie de drone autonome“.

Conform lui David Ellison, Tom Cruise este „100 la sut\“ al\turi
de acest proiect.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Scandal cu viol 
la oper\
Spectacolul William Tell de Rossini, pus ̀ n scen\ la Royal Opera House,
`n Londra, de italianul Damiano Michieletto, a provocat tensiuni dup\
ce spectatorii au fost „trata]i“ cu o scen\ `n care, `n actul al treilea, o fe-
meie este dezbr\cat\ [i violat\ `n grup.

Scena a provocat huiduieli `ndelungate din partea publicului [i a
stârnit apoi comentarii aprinse ̀ n pres\, fiind declarat\ de c\tre criticul
ziarului „The Guardian“ drept „exagerat\ [i voieuristic\“.

Cu toate acestea, The Royal Opera House a comunicat oficial c\ spri-
jin\ decizia artistic\ a regizorului. „Nici nu vom schimba produc]ia, nici
nu ne vom cere scuze pentru ea“, a insistat directorul Kaspar Holten.



E `ntuneric [i târziu
~n noaptea despre care scriu.
{i pumni nervo[i, de om turbat,
La poarta unui dasc\l, bat.

— Omule, ai idee cât e ora? 
— Da, e trei jumate. Matale e[ti
profesorul care se ocup\ cu contes-
ta]iile la bac, proba de român\?
— Eu sunt, da. Ce, ai dat bacalau-
reatul? {i acum ce vrei de la mine?
— Hai c\ o s\ m\ a[ez pu]in aici.
Ia loc [i matale, c\-mi stai `n cap.
Ia, uite aici.
— Ce-i cu banii \[tia? Doar nu-]i
`nchipui c\ m\ mituie[ti.
— A, nu. Vezi matale, mie nu
prea `mi lipse[te nimic. Afacerile

merg bine, doar c\ nu am reu[it
s\ iau bacul.
— {i ce, ai nevoie de bacalaureat
pentru afaceri?
— Nu c\ am, dar a[a vrea sufletul
meu. S\ nu zic c\ am f\cut liceul
degeaba.
— Dom’le, e treaba ta. Te rog s\
iei banii de pe mas\ [i s\ pleci.
— O s\-i iau, nici o problem\. Dar
nu acum [i nu atâ]ia.
— Ha?
— Dom’ profesor, eu dau bani cu
`mprumut. Unii spun c\ a[ fi c\ -
m\tar, fiindc\ uneori ̀ i mai [i ajut
s\ pl\teasc\, dac\ `n]elegi. {i na,
via]a e scump\, tre’ s\ pun [i eu o
dobând\ acolo, c\ nu face nimeni
acte de caritate, nu?

— Nu `n]eleg ce leg\tur\ are asta
cu mine.
— M\ uitam a[a la matale [i am
avut senza]ia c\ stai prost cu ba-
nii. Nu cred c\ ai un salariu prea
mare. A[a c\ m-am hot\rât s\ te
`mprumut cu zece milioane. 
— Nu am nevoie!
— Prea târziu. Poimâine o s\ mi-i
dai `napoi. Plus dobânda, face
cincisutezece milioane.
— Cuuum?
— P\i na, tre s\ tr\iesc [i eu. Ma-
tale po]i s\ tr\ie[ti sau s\ mori,
depinde dac\ pl\te[ti sau nu.

E `ntuneric [i târziu
~n noaptea despre care scriu.
{i reci proboane se scobor
Pe fruntea unui profesor.

— Adic\ m\ treze[ti ̀ n miez de noap-
te ca s\-mi spui c\-]i sunt dator?
— Vezi c\ ai `n]eles?
— {i dac\ chem poli]ia?
— {i dac\  [i dac\... [i dac\ eu `]i
dau acuma una?
— Aoleu, nu!

— Sau a[ putea s\-]i rup mâna cu
care scrii, ce zici?
— Nu, nu, nu mai chem pe nimeni,
am ̀ n]eles. Dar s\ [tii c\ nu am de
unde face rost de atâ]ia bani, 
nu-mi d\ nici o banc\ un `mpru-
mut atât de mare.
— Aha. M\ gândeam eu. P\i uite,
ca s\ nu spui c\ nu sunt b\iat bun,
a[ putea s\ te iert de datorie.
— ~]i mul]umesc! E[ti un om foar-
te bun!
— Dar nu [tiu cum naiba s\ facem
cu contesta]ia asta
— Se rezolv\, cum s\ nu?
— Sincer, am scris numai prostii
`n tez\.
— Nu cred a[a ceva! Sunt sigur c\
profesorii corectori au fost neaten]i.
— Am zis c\ Eminescu s-a n\scut
`n 1922. 
— A[a, [i? De unde [tiu ei c\ nu e
adev\rat? Au fost acolo? Ce, au mo -
[it-o ei pe mama lui Eminescu? 
— {i c\ a fost iubitul Simonei Halep.
— Foarte bine! A fost iubitul ori -
c\rei femei care a citit vreodat\ o
poezie de-a lui!
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Slovacia are vreo 10 festivaluri de
film la o popula]ie de 4-5 milioane
de locuitori [i `ncearc\ s\-[i fac\
loc pe pia]a european\, de[i n-are
posibilit\]ile surorii mai mari, Ce-
hia. A introdus scutirile de taxe
pentru str\inii care vor s\ filmeze
aici anul trecut; pân\ acum un sin-
gur proiect (american) s-a `nscris.
Are un fond cinematografic (Slo-
vak Audiovisual Fund) de-abia din
2009, iar ̀ n 2010 a lansat un program
cincinal pentru sectorul audiovi-
zual. Rezultatul e c\ produc ]ia de
filme a crescut de la 0 lung metraje
`n 2005 la 20 `n 2014. Box office-ul a
crescut [i el cu 10,4% ̀ n 2014 fa]\ de
2013, iar intr\rile la cinema cu
11,5%. Ca [i la noi, s-au construit
multe multiplexuri (pe care statul
nu le sus]ine financiar, sus]inând
`n schimb cinematografele cu un
singur ecran, majoritatea de pe
vremea comunismului). Au cres-
cut prezen]ele [i premiile la festiva-
lurile importante. Al doilea cincinal

va fi lansat `n 2016, iar discu]iile
despre strategia care va fi aplicat\
au fost lansate la Art Film Fest `n
cadrul unei dezbateri unde nu s-au
spus prea multe nout\]i, dar la care
au participat to]i actorii de pe pia]a
audiovizualului, de la directorul
AVF [i oficiali ai Ministerului Cul-
turii, pân\ la directorul televiziu-
nii publice, al [colii na]ionale de
film, produc\tori importan]i, regi-
zori [.a.m.d. Televiziunea public\
o duce greu pentru c\ nu are bani,
o posibilitate de a-i m\ri bugetul
fiind aceea de a cre[te abonamen-
tul pl\tit de popor (care a r\mas
acela[i de vreo 11 ani). Se pare c\
acest lucru nu se va ̀ ntâmpla prea
curând pentru c\ la anul, `n mar-
tie, sunt alegeri. Parc\ sun\ cu-
noscut...

Dac\ Art Film Fest e important
pentru c\ strânge industria de film
local\ la Trenčianske Teplice, o co-
chet\ sta]iune balnear\ cu pensio-
nari [i veveri]e, deci un loc bun de
`ntâlnire (proiec]iile au loc [i `n
ora[ul vecin, Trenčin, cu mai mul-
te cinematografe), Fest Anča e
dintr-o paradigm\ diferit\. Žilina e
un or\[el cu ma[ini [i malluri, e
drept [i cu o zon\ veche dr\gu]\,
dar centrul festivalului ̀ l constituie
gara Stanica Záriecie, situat\ lâng\

pasaje sub [i peste nivel, [i lâng\
autrostrad\, fiind ̀ nc\ func]ional\.
~n acest spa]iu deprimant au fost
amenajate dou\ s\li]e de proiec]ie
(din care una f\cut\ din cutii de be-
re), un camping unde diminea]a se
face yoga, un restaurant-bar cu te-
ras\, per ansamblu un aer de
tab\r\ boem\, dar organizat\. Gra-
fitti-uri peste tot. 

Alte evenimente au loc [i `n
ora[ – la Muzeul de Art\ (unde a
fost vernisat\ o expozi]ie Jiři Bar-
ta), la Sinagoga Nou\ sau la teatru
(unde a avut loc Pitching Forum-ul
pentru scurtmetraje, lungmetraje
[i seriale de anima]ie slovace). Pu-
blicul e, ca la Anim’est, foarte tâ -
n\r, iar competi]ia e consacrat\
doar scurtmetrajelor [i videoclipu-
rilor. La Fest Anča am v\zut, `n
sfâr[it, Rocks in My Pockets, de
Signe Bau mane (coproduc]ie SUA/
Letonia), singurul pentru care
agentul de vânz\ri polonez New
Europe Film Distribution a acceptat

s\ fie vândut [i prin micro-distri-
bu]ia revolu]ionar\ a site-ului
www.yekra.com care le asigur\ ce-
lor ce l̀ recomand\ pe net un mic
procent. Acest lungmetraj pentru
oameni mari e, ̀ ntr-adev\r, remar-
cabil. Baumane, leton\ stabilit\ la
New York, reface istoria tragi-co-
mic\ a familiei sale prin cinci ca-
zuri de femei schizofrene ori cu de-
presii (incluzând-o pe a sa proprie).
Nu [tiu de ce nu m\ tr\gea pân\
acum a]a la Anim’est, dar, v\zând
Rocks in My Pockets, unde ameste-
cul de desen [i obiect d\ senza]ii
aproape tactile [i unde st\ri atât de
complexe pot fi exprimate atât de
creativ, m\ declar cucerit\ defini-
tiv de posibilit\]ile anima]iei. Am
mai v\ zut anima]ii bune pân\
acum, cred c\ pur [i simplu a tre-
buit s\ sar\ dopul `ntr-un or\[el ca
Žilina unde, ca ̀ n orice ora[ de pro-
vincie, ai nevoie de ocupa]ii temei-
nice ca s\ nu cazi `n depresie.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Expo
Dup\ patru zile de overloadvizual la
Bienala de la Vene]ia, gândesc nu -
mai `n expozi]ii. Alalt\ieri am dat
peste o fotografie cu „Saul Steinberg
cu el `nsu[i când era mic“ [i mi-a
venit ideea unei expozi]ii cu oameni
mari ]inându-se de mân\ pe ei ̀ n[i[i
când erau mici. Poza cu Steinberg e
a[a (o s-o descriu cum f\cea Cristian
}opescu pe vremea când toat\ lu -
mea avea televizoare alb-negru, iar
costumele fetelor de la patinaj artis -
tic erau foarte colorate): ilustratorul
st\ `n mijlocul unei camere, `n car -
ne, oase [i costum, [i-l ]ine de mân\
pe pu[tiul Saul, o fotografie pe car -
ton `n m\rime natural\ care sea -
m\n\ mult cu fotografia lui Proust
pu[ti (poate din cauza gulera[ului
alb apretat). Evelyn Hofer, autoarea
fotografiei, explic\ ce [i cum: „Saul
Steinberg a adus poza cu el copil; o
f\cuse special pentru [edin]a foto.
Gestul de a o lua de mân\ a fost cu
totul natural pentru el. Expresia a
venit de la sine, n-a fost nevoie s\-i
spun nimic. Fotografia e foarte `n -
duio[\toare. A fost ideea lui. Eram
`n Long Island, la el `n studio, [i
covorul \la era deja acolo. Ro[ul e
foarte frumos. El st\ `n mijlocul
covorului, `ntr-un fel foarte sime -
tric. Simetria e foarte important\
pentru mine.“ etc. Ce nu spune
Evelyn e c\ poza cu Saul cel mic a
fost probabil f\cut\ `n Râmnicu-
S\rat, sau `n Bucure[ti, sau pe
undeva pe la jum\tatea drumului,
`ntr-o ]ar\ care nici nu b\nuia ce-o
a[teapt\, fascism, r\zboi, comu nism,
[i `n timpul \sta Saul se preg\tea s\
plece la studii la Milano, [i-apoi `n
Republica Dominican\ [i, `n sfâr[it,
`n SUA, unde-a desenat toat\ via]a
pentru „The New Yorker“ [i a[a
mai departe. Mi-ar pl\cea s\ fac o
expozi]ie cu oameni mari, dese -
natori, actori, regizori, scriitori,
scenari[ti, traduc\tori, jurnali[ti,
muzicieni, sculptori, manageri ge -
ne rali, cresc\tori de animale [i bu -
c\tari, pe care s\-i pozez ]inându-se
de mân\ cu variantele lor `n vârst\
de maximum [apte ani. Am un
prieten care e `ncredin]at c\ se afl\
la mii de ani distan]\ de el când era
mic, mult mai departe, oricum, de
oamenii care-i sunt acum amici.
Pentru el a[ face expozi]ia asta, ca
s\-i ar\t c\ nimic nu-i prea departe
dac\ po]i s\-l ]ii de mân\.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Pietrele din buzunare

E `ntuneric [i târziu

Prima c\l\torie `n
Slovacia am f\cut-o
participând la dou\
festivaluri de film, Art
Film Fest din Trenčianske
Teplice, care e TIFF-ul lor,
[i Fest Anča din Žilina,
care nu e singurul
festival de anima]ie din
Slovacia, dar care e mai
neconven]ional decât
celelalte.
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