
De veghe `n
lanul corup]ilor

Florin Ghe]\u

PSD `ncearc\, dar nu poate. ~n -
tinde coarda pân\ la rupere, irit\
publicul, `ns\ nu reu[e[te s\ dea
lovitura decisiv\. Startul a fost
pierdut, prin ceea ce s-a `ntâmplat
cu OUG 13. PSD venea dup\ o vic-
torie clar\ `n alegeri, a crezut c\
planul va merge, iar oamenii vor
`nchide ochii, `mb\ta]i de promi-
siuni. Strada i-a speriat, i-a f\cut
pe social-democra]i s\ fac\ pasul
`napoi. 
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Interviu cu scriitorul

Adrian Georgescu

„Nu vreau s\
fiu niciodat\
acolo unde 
se a[teapt\
cititorul s\ fiu“

Eli B\dic\

De curând, scriitorului Adrian
Georgescu i-a ap\rut cel de-al
doilea roman, Exitus, `n colec]ia
„Ego. Proz\“ a Editurii Polirom.
Interviul de fa]\ are `n centrul
s\u aceast\ carte [i, bi ne`n]eles,
pe autorul ei. 
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Citi]i articolul semnat de C\t\lin Hopulele `n » paginile 2-3

Vagonul cu vorbe

RATAREA TITLULUI DE CAPITAL| EUROPEAN| A CULTURII AMBI}IONEAZ| IA{UL?

FILIT `n form\ extins\ [i
dou\ festivaluri de muzic\
devin certitudine `n 2017 

Cronic\ de carte

Ia[ul a suferit un regres `n ultimii doi ani `n ceea ce prive[te festivalurile de toate felurile, dar anul acesta se
anun]\ a fi unul dintre cele mai prolifice din acest punct de ve de re. Festivalul Interna]ional al Educa]iei a fost
anun ]at cu surle [i trâmbi]e, Prim\ria promi]ând c\ va avea o tem\ unitar\ – care i-a lipsit manifest\rii pân\
acum –, centrat\ `n jurul Centenarului. ~n acela[i timp, anul acesta se anun]\ o mult a[teptat\ relansare a 
Festivalului de Literatur\ [i Traducere Ia[i – FILIT, organizatorii dorind s\ revin\ la amploarea din primele dou\
edi]ii, când numele scriitorilor care au venit la Ia[i au pus capitala Moldovei pe harta interna]ional\ a literaturii. 

Scriptor sau
transformarea
creatorului `n
creatur\

Florin Irimia

Când am v\zut prima dat\ titlul
de pe coperta romanului lui Co-
drin Liviu Cu]itaru, Scriptor sau
Cartea transform\ rilor admirabi -
le, gândul m-a dus instantaneu la
un alt titlu, de film de data asta, [i
anume Birdman sau Virtutea ne -
sperat\ a ignoran]ei. 
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C\t\lin Hopulele

Dar anul 2017 ne rezerv\ [i lucruri
care au lipsit cu adev\rat preten-
dentei la titlul de Capital\ a Cultu-
rii Europene – festivaluri de mu-
zic\ realizate profesionist, cu nu-
me recunoscute interna]ional.
Chiar dac\ `nc\ este prea devreme
s\ ne pronun]\m asupra valorii,
organiz\rii [i, cel mai important,
predictibilit\]ii `n anii ce urmeaz\
a festivalurilor precum Neverwas
sau Afterhills, trebuie s\ remar -
c\m faptul c\, pân\ `n prezent, au
fost ingrediente ce au lipsit supei
culturale ie[ene – evenimente mari,
cu finan]are privat\ [i cu obiective
profesioniste. Departe chiar [i de
primele edi]ii ale Untold sau chiar
Electric Castle, f\r\ a fi destinate
maselor, cele dou\ manifest\ri pot
exploata un public al Moldovei care
s-a s\turat s\ migreze c\tre Cluj, `n

situa]ia `n care infrastructura ru-
tier\ [i feroviar\ n-a mai v\zut in-
vesti]ii de ani de zile. ~ns\ `n 2017
exist\ [i festivaluri care au deja o
structur\ bine formatat\ de ani de
zile pe plan cultural, precum Festi-
valul Interna]ional de Teatru pen-
tru Publicul Tân\r Ia[i, organizat
de Teatrul Lucea f\rul, dar [i eveni-
mente aflate la `nceput [i care pro-
mit pe viitor, precum La Vie sau
#rocanotherworld. 

~nc\ o `ncercare 
la Festivalul Educa]iei

Primarul Mihai Chirica a f\cut
anun]ul oficial cu privire la Festi-
valul Interna]ional al Educa]iei
din 2017 chiar s\pt\mâna aceasta,
la dou\ zile dup\ ce doi consilieri
locali ai PNL au spus c\ grupul pe
care `l reprezint\ nu va vota buge-
tul pentru FIE. ~ntr-o conferin]\ de
pres\, primarul Ia[ului a anun]at
c\ anul acesta s-au demarat deja
parteneriatele cu Inspectoratul
{colar Jude]ean, universit\]ile de
stat din Ia[i, institu]iile de cultur\
[i cu doi operatori culturali inde-
penden]i. FIE va avea loc `ntre 
9 mai [i 9 iunie, când sunt programate

cele mai importante evenimente
preg\tite `n program de c\tre
Prim\rie. Anul acesta, FIE se orga-
nizeaz\ sub umbrela Centenaru-
lui, fiindc\ `n 2018 se `mplinesc o
sut\ de ani de la Marea Unire [i
unirile par]iale anterioare, iar,
pân\ la schimbarea guvernului,
erau programate evenimente ma-
jore `n toate ora[ele cu rol impor-
tant `n 1918. „{i aceast\ edi]ie va fi
organizat\ sub marca Europe for
Festivals, Festivals for Europe, ca-
re ne ofer\ o deschidere interna]io-
nal\ [i acces c\tre canale de comu-
nicare la Bruxelles [i din alte zone
ale Uniunii Europene“, a declarat
Mihai Chirica, primarul Ia[ului.
Directorul Ateneului din Ia[i, in-
stitu]ie al c\rei buget s-a m\rit ex-
ponen]ial de când Andrei Apreote-
sei a venit la conducere, a devenit
[i directorul FIE Ia[i. Acesta a spus
c\ programul propus vrea s\
scoat\ `n eviden]\ repere din isto-
ria recent\ a ora[ului. Pân\ `n lu-
na aprilie sunt a[teptate propuneri
din partea tuturor partenerilor
anun]a]i, moment `n care se va
anun]a [i programul definitiv. ~n
ciuda comunicatului cu pomp\, nu

au fost anun]ate `nc\ evenimente
concrete, capete de afi[. „~n Pia]a
Palatului Culturii vor avea loc
spectacole mari `n aer liber, con-
certe de muzic\ rock, spectacole de
oper\ [i muzic\ clasic\, iar la Casa
de Cultur\ a Studen]ilor va avea loc
un festival de jazz [i vor fi puse `n
scen\ piese de teatru. Aula Bibliote-
cii Centrale Universitare va g\zdui
o serie de conferin]e motiva]ionale
[i inspira]ionale, sus]inute de nu-
me mari ale publicisticii [i eseisti-
cii din România, `n timp ce la Ate-
neul din Ia[i va avea loc festivalul
de film“, au spus organizatorii, pre-
cizând c\, pe lâng\ acestea, vor mai
fi organizate manifest\ri legate de
„poezie [i teatru independent“.

Organizarea FIE din acest an
este privit\ cu o oarecare suspiciu-
ne de mediul cultural din Ia[i, dat\
fiind istoria festivalului. Dup\ pri -
ma edi]ie din 2013, organizat\ ̀ ntr-un
parteneriat public-privat cu firma
ABplus, care a introdus câteva ele-
mente de noutate `n manifes t\rile
culturale ie[ene, printre care [i
teatru de tip fringe sau spectacole
de oper\ `n aer liber pe pietonalul
{tefan cel Mare, ultimele edi]ii au

fost acaparate de Prim\rie [i s-au
caracterizat printr-un amalgam de
evenimente, unele chiar sportive,
care nu au fost legate `ntre ele,
edi]iile FIE p\rând a surprinde
prin cantitate, nu calitate.

Se reaprinde FILIT

Tot `n acest an se anun]\ [i o reve-
nire `n for]\ a Festivalului Inter-
na]ional de Literatur\ [i Traduce-
re Ia[i, dup\ doi ani `n care acesta
s-a organizat `ntr-o formul\ res-
trâns\, menit\ s\ asigure continui-
tatea fenomenului, cum era proiec-
tat `n primele dou\ edi]ii, când
Ia[ul a devenit reper pe harta in-
terna]ional\ a literaturii. Anul
acesta este programat `n formul\
mare, organizatorii de la Muzeul
Na]ional al Literaturii Ia[i spe-
rând chiar ca edi]ia 2017 s\ aib\ o
amploare mai mare decât cea a pri-
melor edi]ii. FILIT se va desf\[ura
`ntre 4 [i 8 octombrie, se lucreaz\
intens la organizare `nc\ de pe
acum, existând contacte [i con-
firm\ri cu autori din toat\ lumea,
de pe toate continentele. Eveni-
mentul va urma modelul clasic din
primii ani, existând Serile FILIT,
cu invita]i de prestigiu, `ntâlniri
ale scriitorii cu publicului, cu ele-
vii, cercuri literare, `ntâlnirea la
Ia[i a `ntregului aparat din spatele
unei c\r]i – editori, autori, transla-
tori [i reprezentan]i ai editurilor,
pe lâng\ cititori. „FILIT se va
desf\[ura anul acesta `n perioada
4-8 octombrie. Festivalul va avea
patru componente noi [i un num\r
mai mare de invita]i fa]\ de edi]iile
precedente. Momentan, avem con-
firm\ri din partea unor autori [i
sunt `n derulare discu]ii cu autori
din toat\ lumea. De asemenea, au
fost ̀ ncheiate parteneriate cu insti-
tu]ii de cultur\ din România“, a de-
clarat Amelia Gheorghi]\, respon-
sabil PR al MNLR.

Primul festival major de
muzic\ anun]at la Ia[i

„Festivalul care schimb\ scena
cultural\ a Ia[ului timp de trei zi-
le“, dup\ cum se recomand\ a 
fi Neverwas, va fi organizat `ntre
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FILIT `n form\ extins\ [i
dou\ festivaluri de muzic\
devin certitudine `n 2017 
Ia[ul a suferit un regres
`n ultimii doi ani `n ceea
ce prive[te festivalurile
de toate felurile, dar anul
acesta se anun]\ a fi unul
dintre cele mai prolifice
din acest punct de ve de -
re. Festivalul Interna]io -
nal al Educa]iei a fost anun -
 ]at cu surle [i trâmbi]e,
Prim\ria promi]ând c\ va
avea o tem\ unitar\ –
care i-a lipsit manifest\rii
pân\ acum –, centrat\ `n
jurul Centenarului. ~n
acela[i timp, anul acesta
se anun]\ o mult a[tep-
tat\ relansare a Festivalului
de Literatur\ [i Tradu cere
Ia[i – FILIT, organizatorii
dorind s\ revin\ la am-
ploarea din primele dou\
edi]ii, când numele scrii -
torilor care au venit la
Ia[i au pus capitala
Moldovei pe harta inter-
na]ional\ a literaturii. 
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30 iunie [i 2 iulie la Ferma Ez\reni
[i va aduce arti[ti recunoscu]i atât
pe plan na]ional, cât [i interna]io-
nal – nume inedite, dar nu de foar-
te mare r\sunet. Concertul se va
organiza dup\ re]etele de succes:
arti[tii vor concerta pe dou\ scene,
va exista o zon\ de campare pentru
cei din afara ora[ului, fiind [i zone
de activit\]i `n aer liber [i de loun-
ge, dar [i de food & drinks. Acum,
biletul de trei zile care include [i
campare cost\ 150 de lei, ̀ n timp ce
f\r\ campare cost\ 120 de lei. „Eve-
nimentul va `nsemna o premier\
pentru zona Moldovei: trei zile [i
trei nop]i cu zeci de concerte live
pe dou\ scene amplasate pe tere-
nul Fermei Ez\reni, ce va fi trans-
format\ `ntr-o oaz\ de muzic\ live,
reverie [i spectacol. ~ntr-o atmos-
fer\ animat\ de zeci de DJ, partici-
pan]ii `[i vor putea petrece o mini-
vacan]\, bucurându-se de o expe-
rien]\ de festival complet\ [i imer-
siv\: vor avea la dispozi]ie o zon\
de concerte, dans, sport [i acti-
vit\]i `n aer liber, proiec]ii de fil-
me, o zon\ dedicat\ copiilor, col -
]uri de relaxare [i lini[te, precum
[i zone cu instala]ii realizate de
arti[ti vizuali. Buc\t\ria gourmet
va fi asigurat\ de furnizori din
`ntreaga ]ar\ selecta]i s\ participe
la festival“, au spus organizatorii
când au lansat festivalul. 

Ace[tia mizeaz\ pe 10.000 de parti-
cipan]i pe zi la evenimentele de la
Ez\reni, fiind concesionat\ pentru
folosin]a lor o zon\ de aproape [ap-
te hectare. Reprezentan]ii din ma-
nagementul proiectului au spus

pentru „Suplimentul de cultur\“ c\
`[i doresc un proiect pe termen
lung, care s\ r\mân\ finan]at
100% din fonduri private. ~n ceea
ce-i prive[te pe invita]ii de anul
acesta, organizatorii au o serie de
nume cap de afi[, printre care se
num\r\ [i Mando Diao, trup\ sue-
dez\ de indie-rock-pop, care este
cunoscut\ pentru piesa Dance
with Somebody, din 2009. Pe lâng\
ace[tia, vor mai veni Alex Clare,
artist britanic recunoscut la nivel
european, dar [i My Baby, Warei-
ka [i Plastic Mermaid. „Dintre
arti[tii români care [i-au confir-
mat prezen]a la festival fac parte
Vi]a de Vie, Omul cu [obolani, The
Kryptonite Sparks, Inner, Tourette
Roulette sau Pinholes. Vor fi pre-
zente [i dou\ trupe din Republica
Moldova – Cuibul [i The Wax
Road“, au mai spus organizatorii,
anun]ând [i faptul c\ mai multe
nume vor fi f\cute publice odat\ cu
apropierea evenimentului. Pre -
]urile de 120, respectiv 150 de lei,
vor cre[te, acestea fiind momentan
`n sistem de „early bird“.

„Dup\ dealuri“,
versiunea audio

O perioad\ ̀ ndelungat\ de timp s-a
crezut despre festivalul Afterhills
c\ nu va mai avea loc, `n contextul
`n care au fost mai multe incertitu-
dini despre acest festival. ~n grupu-
rile specializate de Facebook au
existat [i unele acuza]ii de „`mpru-
muturi prea evidente“ din alte fes-
tivaluri de profil, iar organizatorii

s-au rezumat `n a spune c\ acesta
va avea loc. Aceasta pân\ `n s\p -
t\mâna curent\, când au fost
anun]ate detalii oficiale [i `n le -
g\tur\ cu acest festival. Programat
s\ aib\ loc `ntre 23 [i 25 iunie, Af-
terhills va fi dominat de muzic\
electronic\, organizatorii reco -
man dându-l ca fiind „primul festi-
val major de muzic\ [i art\ din zo-
na de nord-est a României care va
pune Ia[ul pe harta celor mai iubi-
te ora[e din lume“. Printre cele
mai cunoscute nume care vor urca
pe scen\ la festival se num\r\
ATB, John Newman, Technasia,
W&W [i Carla’s Dreams. ~n acela[i
timp, exist\ [i o serie de forma]ii
române[ti ce au confirmat c\ vor
cânta la Ia[i – Subcarpa]i, {uie Pa-
parude, Moonlight Breakfast, Ro-
bin and the Backstabbers [i Golan.
„Ne dorim s\ fie o prim\ edi]ie ex-
traordinar\ ̀ n care s\ avem un pu-
blic numeros, de peste 40.000 de 

iubitori de muzic\ bun\ [i art\.
Avem tot ce trebuie pentru ca par-
ticipan]ii s\ tr\iasc\ emo]ia unui
eveniment de amploare: arti[ti de
top, cel pu]in trei scene care se vor
remarca prin design [i elemente
specifice artei, camping [i mult\
energie“, a spus Ovidiu Biber, or-
ganizator al Afterhills Music &
Arts Festival. Evenimentul va avea
loc `n zona Era, la ie[irea din Ia[i
spre Le]cani, pe un teren concesio-
nat de c\tre Prim\ria Miroslava. 

Spre deosebire de Neverwas, 
organizatorii se declar\ mult mai
optimi[ti cu privire la prezen]a
spectatorilor – 120.000 de mii `n ce-
le trei zile de festival. Ei promit c\
publicul va avea acces la un spec-
tacol continuu pe trei scene insta-
late `n zona Era, cu acces la uti-
lit\]i, zone de mâncare [i b\utur\,
de relaxare, dar [i de campare.
„Comunitatea se afl\ `n centrul
aten]iei: evenimentele, activit\]ile
sponsorilor [i tot ce se va ̀ ntâmpla
pe parcursul celor trei zile se vor
baza pe interactivitate [i vor im-
plica vizitatorii `n diverse ac]iuni
necon ven  ]ionale ce promit s\ 
devin\ memorabile“, au declarat
organizatorii, care spun c\ eveni-
mentul nu va fi unul destinat ex-
clusiv muzicii. Conceptul festiva-
lului este acela de a determina 
tinerii s\ se implice `n domeniul
artistic [i `n cel de crea ]ie, astfel
`ncât s\ `[i g\seasc\ locul `n 23-25
iunie [i evenimente care s\ in-
clud\ arhitectura, teatrul sau arte-
le plastice. „Despre acest festival
vorbe[te toat\ ]ara [i, implicit,
despre Ia[i, ceea ce ne face s\ fim
mândri, dar [i foarte aten]i la toate
detaliile organiza]ionale. Suntem
convin[i c\ vom d\rui iubitorilor
de muzic\ bun\ [i art\ toate moti-
vele pentru a tr\i la cote maxime
conceptul“, a declarat Alina Cojo-
caru, PR-ul evenimentului. 

Pe baza unui acord `ntre Pri -
m\ria Ia[ului [i cea din Miroslava
se va oferi sprijin pentru festival,
anume punerea la dispozi]ie a am-
plasamentului de lâng\ Complexul
Era, asigurarea transportului pu-
blic contra cost, publicitate ̀ n ora[,
ac]iuni care vizeaz\ ordinea [i
lini[tea public\ sau salubritatea.

Serviciul Rela]ii Comunitare [i
Servicii Publice al Prim\riei a
`ntocmit un referat pentru a pre-
zenta rolul evenimentelor, `n care
se arat\ c\ organizatorii estimeaz\
un calcul estimat la 100 de euro pe
zi f\cut de fiecare turist pe mas\,
cazare sau cump\r\turi `n ora[.
Astfel, evenimentul ar urma s\ ge-
nereze 12 milioane de euro dac\
vor participa cei 120.000 de oameni.
Dac\ media de calcul ar fi mai
mic\, de 200 de lei pe zi, atunci s-ar
aduce 8 milioane de lei pe zi.

***

A trecut aproape un an de zile de la
prima dezbatere real\ pe care a
avut-o Ia[ul despre organizarea
unor festivaluri de amploare. ~n
acel moment, consilierul local An-
drei Postolache i-a lansat o in vi -
ta]ie public\ primarului Mihai
Chirica de a lua ̀ n calcul organiza-
rea unui festival independent care
s\ aib\ amploarea Electric Castle
sau Untold. „Nu vorbesc de un FIE,
unde se `ntâmpl\ 100 de lucruri
mici, fiecare cu un ecou minim. Nu
vorbesc de Julio Iglesias. Nu vor-
besc de DJ Bobo sau de Boney M.
Vorbesc de un festival la care s\
vin\ minimum 50.000 de oameni,
care s\ ]in\ minimum trei zile, cu
trupe moderne, de actualitate, pen-
tru care s\ vin\ lumea din Cluj la
noi. De la Bucure[ti. De la Timi[oa-
ra. Din str\in\tate. Ceva care s\
pun\ Ia[ul pe hart\, ca s\ ne r\ -
mân\ tinerii `n Ia[i, ca s\ ne vin\
studen]i aici [i ca data viitoare
când vom discuta de capital\ euro-
pean\ de orice fel s\ nu ne plângem
iar c\ suntem buni `n felul nostru,
dar ne`n]ele[i“, a spus la momen-
tul respectiv Andrei Postolache. ~n
replic\, la câteva zile du p\ acea scri-
soare deschis\, primarul Ia[ului a
oferit promisiunea organiz\rii
unui festival de muzic\ rock, dar
care s\ nu se limiteze la acest gen,
`n vara anului 2017, `n iunie mai
exact, `n zona Era, care s\ aib\ trei
scene [i cel pu]in 30 de forma]ii. Su-
prapunerea cu organizarea actual\
a Afterhills ̀ n aceea[i perioad\, dar
pe un profil diferit, nu a fost expli-
cat\ de municipalitate. 



Scumpe domnule Murakami, am
aflat cu triste]e c\ v-a]i lep\dat de
primele dumneavoastr\ romane,
c\ nu le-a]i g\sit demne s\ fie tra-
duse `n limba englez\ [i s\-[i
`nceap\, astfel, lunga c\l\torie
prin lume. Consider c\ a]i gre[it,
v-o scriu limpede. {i nu dintr-o
perspectiv\ comercial\, aceasta
nu m\ intereseaz\. Literar `ns\...

Am citit Ascult\ cum cânt\
vântul, debutul dumneavoastr\,
consemnat la 29 de ani, `ntr-o Ja-
ponie `n curs accelerat de moder-
nizare, `n care era]i totu[i un 

pionier. A]i deschis cu acest ro-
man Trilogia {obolanului [i,
chiar dac\ [tiu pân\ unde a]i
`naintat `n literatur\, tot cred c\
v-a]i judecat prea aspru startul.
C\ci Ascult\ cum cânt\ vântul nu
a fost o gre[eal\, chiar dac\ a fost
numai un exerci]iu.  

E o carte care, cu siguran]\, `l
anun]\ pe acela ce avea]i s\ fi]i.
Fascina]ia pentru cultura occi-
dental\ e aici, chinuitoarea c\uta-
re a unui sens `n via]a omului pe
p\mânt e aici, singur\tatea e aici,
acele personaje feminine care

apar [i dispar brusc, dup\ legi pe 
care nu le putem abroga, sunt aici,
acele am\nunte care obsedeaz\ (o
femeie cu patru degete la mâna
stâng\) sunt aici, tinere]ea [i be]ii-
le sunt aici, dragostea pentru c\r]i
e aici, textualitatea `ntrerupt\ 

(clipa aruncat\ ba `nainte, ba `na-
poi) e aici.  

Domnule Murakami, a]i fost
prea aspru cu {obolanul. C\ci
{obolanul v\ este un mare perso-
naj. Nedrept a]i fost [i cu J, care
avea un bar cum abia peste dece-
nii (`n Dulcele bar, de J.R. Moe-
hringer) s-a mai n\scut, [i tot ne-
drept a]i fost [i cu naratorul ano-
nim. Iar cea cea mai mare dintre
nedrept\]i i-a]i f\cut-o lui Derek
Hartfield `nsu[i, romancier ima -
ginar de la care, desigur, v\ re-
vendica]i. 

{i, mai ales, domnule Mura-
kami, mai ales!, aceast\ carte
anun]\ dispari]iile misterioase din
c\r]ile dumneavoastr\, c\rora unii
critici le-au spus atât de frumos
(„oamenii se pierd precum lacri-
mile `n ploaie“). Sunt `ncredin]at
c\ nu v-a]i mai citit de ceva vreme
debutul, [i a[ vrea s\ procedez altfel
decât cronicarii dintotdeauna. 

Ei bine, nu o s\ `ncerc s\
conving cititorii s\ v\ deschid\

romanul, o s\ `ncerc, dimpotriv\,
s\ v\ conving pe dumneavoastr\
s\ v\ redeschide]i inima c\tre el.

C\ci, domnule Murakami, da-
]i-mi voie s\ v\ amintesc acest
fragment ̀ n care, ̀ n cele din urm\,
se afl\ totul: „Pe fata cu patru de-
gete la mâna stâng\ n-am mai
`ntâlnit-o. Când am revenit `n
ora[ul natal `n iarna aceea, n-am
mai g\sit-o la magazinul de dis-
curi. Plecase de-acolo, dar [i din
apartamentul `nchiriat. Disp\ru-
se pur [i simplu `n [uvoiul de lu-
me [i ̀ n goana timpului, f\r\ s\ la-
se vreo urm\. Când m\-ntorc vara
acolo, m\ plimb mereu pe strada
pe care ne plimbaser\m `mpreu -
n\, m\ a[ez pe treptele de piatr\
ale magaziei [i privesc oceanul.
Când am chef s\ plâng, nu-mi curge
nici o lacrim\. Asta e [i gata“.

„Un debut lipsit de substan]\“,
aflu c\ a]i numit Ascult\ cum
cânt\ vântul, sabotându-v\ singur
vânz\rile, `n numele onestit\]ii.

V\ rog, v\ rog mai gândi]i-v\. 
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~mi amintesc o [tire care spunea
c\ 42% dintre elevii români în
vârst\ de 15 ani sunt analfabe]i
func]ional, adic\ ace[ tia sunt `n
stare s\ citeasc\ literele [i cuvin-
tele unui text, dar nu pot `n]elege
ceea ce au citit. Sun\ `ngrijor\tor,
dar ce-i [i mai grav e c\ – dac\
urm\re[ti cum converseaz\ [i co-
menteaz\ românii pe internet, pe
Facebook sau la sfâr [itul articole-
lor online – procentul de analfa-
be]i func]ional pare undeva pe la
90%, pentru toate categoriile de
vârst\. S\ lu\m un exemplu de
cum pot evolua lucrurile, pornind
de la un banal text.

Postare pe Facebook: Cerul e al-
bastru, au `nflorit copacii [i s-au
`ntors p\s\rile c\l\toare. E prim\ -
var\ [i m\ simt bine.

Comentator 1: :)))
Comentator 2: Eu n-am v\zut nici

o barz\. Exagerezi.
Comentator 3:☺
Comentator 1: @comentator2 poa-

te stai prea mult cu ochii ̀ n calculator.

Comentator 4: |[tia care mun -
ci]i la buget normal c\ ave]i timp
s\ v\ uita]i dup\ berze [i la cer.
Dar eu, care lucrez la privat, `mi
ies ochii din cap muncind. N-am
nici o secund\ liber\ ca voi. Toat\
ziua munc\ [i iar munc\, vou\ v\
cresc salariile, iar voi, ni[te neno-
roci]i [i asista]i social, sta]i toat\
ziua pe Facebook. Dac\ nu a[
munci eu de seara pân\ dimi -
nea]a, ]ara asta nu ar mai exista
bugetul din care sunte]i pl\ti]i
voi, n-a]i mai avea timp s\ v\ bu-
cura]i de prim\var\.

Comentator 5: Ce prim\var\?
C\ ne-a stricat-o neam]ul \sta tâm-
pit la to]i. Nu mai pot cu neam]ul!
S\ vin\ Hagi la Na]ional\!

Comentator 6: Cum s\ `nflo-
reasc\ copacii? Care copaci, c\ 
s-au t\iat toate p\durile din ]ara
asta? E un jaf incredibil.

Comentator 1: @comentator4
dac\ zici c\ munce[ti toat\ ziua la
privat de-]i ies ochii din cap, cum

de ai timp s\ intri [i s\ scrii aici
texte kilometrice? :)

Comentator 7: Daaa, neam]ul e
de vin\. Nici eu nu mai pot cu 
neam]ul. S\ plece neam]ul `m -
preu n\ cu binomul, cu vaca aia de
Kovesi cu tot.

Comentator 8: Eu tr\iesc la
Londra unde cerul poate nu-i la fel
de senin ca la voi, dar mi se rupe,
o duc de zece ori mai bine decât
voi. Tr\iesc civilizat! Aici sunt
respectat [i nimeni nu-[i bate joc
de mine. V-am [i uitat demult. 
Nu-mi mai pas\ de ce spune]i voi.

Comentator 2: @comentator7
b\i postac pesedist idiot, nu te mai
ambala degeaba pe-aici, c\ ne-am
prins to]i c\ e[ti pl\tit de PSD.

Comentator 9: #rezist P-S-D, ciu-
ma ro[ie! S\ r\mânem `n strad\, s\
nu ne l\s\m, s\ protest\m pân\ la
c\derea Guvernului.

Comentator 10: Dar copacii ca-
re nu mai `nfloresc cine i-a t\iat?
Nu priva]ii? Nu priva]ii au jefuit

statul român? Vre]i s\ spune]i c\
din cauza salariilor medicilor [i
ale profesorilor au disp\rut de la
buget peste o mie de miliarde de
euro dup\ Revolu]ie?!

Comentator 11: Vreau s\ spun
c\ eu sunt preot [i, odat\ cu veni-
rea berzelor, ar trebui s\ facem un
mar[ de protest, ca s\ con[tien-
tiz\m bine credincio[ii de splen-
doarea na[terii [i s\ interzicem
avortul. E o crim\ ce se `ntâmpl\.
E crim\, asta v\ spun! V\ rog s\
accesa]i linkul [i s\ vede]i c\ em-
brionul `nseamn\ via]\ `nc\ de
când a fost conceput.

Comentator 11: Voi v\ bucura]i
de prim\var\ [i discuta]i prostii?
Pentru a se putea bucura [i adev\ -
ra]ii nevoia[i, dona]i o sum\ mo-
dic\ `n contul... 

Comentator 12: #coalitiapen-
trufamilie [i s\ consfin]im `n Con-
stitu]ie c\ c\s\toria nu poate fi decât
`ntre un b\rbat [i o femeie. Nu avem

nimic cu homosexualii, nu le in-
terzicem nimic, treaba lor, nu vrem
lege `mpotriva lor, noi spunem de-
cât s\ scrie ̀ n Constitu]ie c\ familia
e numai ̀ ntre un b\rbat [i o femeie.

Comentator 7: @comentator2
b\i retardat kovesist, atunci r\ -
mâne]i voi `n ]ara justi]iei curu-
lui... C\ eu plec `n State.

Comentator 13: Cerul nu e nici -
o dat\ albastru `n România. V\
certa]i toat\ ziua ca chiorii, sun-
te]i individuali[ti, ipocri]i, aro-
gan]i, inutil agresivi, isterici, ̀ ntr-o
continu\ criz\ de identitate. Nu
[ti]i s\ citi]i printre rânduri, nu
[ti]i s\ v\ asculta]i, habar n-ave]i
s\ comunica]i sub nici o form\,
nu sunte]i `n stare s\ construi]i
nimic `mpreun\, nu ave]i r\bdare
[i nu pute]i `n]elege nimic din ce
vi se ̀ ntâmpl\. Nu exist\ nimic se-
nin `n ]ara asta.

Comentator 14: ce text de c\cat
scriitora[ule scute[tene...

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Analfabe]ii func]ional

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro

Cartea care cuprinde primele dou\ romane ale
scriitorului japonez (Ascult\ cum cânt\ vântul [i
Pinball, 1973), `n traducerea Angelei Hondru, a fost
publicat\ la Editura Polirom `n 2015.

Scrisoare c\tre Haruki Murakami
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Cei care `[i mai amintesc vremu-
rile comuniste, recunosc `n figuri-
le patibulare, greoaie [i agresive
care apar `n public `n postura de
reprezentan]i ai social-demo cra -
]ilor matri]a activistului de partid
cu [coal\ pu]in\ [i aplomb mult,
cel care nu se pricepe la nimic, dar
pretinde c\ „vom face totul, to-
var\[i“. Num\rul mare de baroni
locali semidoc]i, trufa[i [i `n -
gr\[a]i repede `n fotolii, to]i mari
amatori de vân\toare [i cu alur\
atotputernic\, ilustreaz\ la fel de
clar continuitatea cu fo[tii prim-
secretari PCR de jude], al]i atotpu-
ternici ale[i pe criteriul obe -
dien]ei [i [ireteniei grosolane. La
fel, reac]iile agresive la `ntreb\ri-
le sau demersurile incomode ale
presei ori cet\]enilor, la orice fel de
critic\ la adresa marelui partid,

vin tot de acolo, din lumea autori-
tarismului comunist, unde parti-
dul [i [efii lui au `ntotdeauna
dreptate. 

Tot de-acolo vine [i obsesia de a
organiza manifesta]ii care s\ con-
tracareze mi[c\rile civice sponta-
ne din marile pie]e ale ora[elor ro-
mâne[ti. C\ci pe cine poate conta
PSD la astfel de manifesta]ii? Pe
angaja]i ai regiilor de stat, pe cei
dependen]i de slujbele publice, pe
care `i poate aduce cu autobuzele
la Bucure[ti, la Craiova sau pe un-
de mai e nevoie, cu pancarte fru-
moase, f\cute de echipe de agita-
tori profesioni[ti. Fiindc\, m\
gândesc eu, `ntr-o ]ar\ democra-
tic\ normal\, ce rost are ca guver-
nul, de]in\torul puterii, s\ organi-
zeze manifesta]ii `n sprijinul s\u,
cu oameni strân[i cu tabelul [i 

buletinul [i trimi[i s\ „agite mate-
rialele propagandistice“ `n timpul
programului de lucru?

O alt\ obsesie drag\ comunis-
mului este cea a conspira]ionis-
mului, ce mar[eaz\ pe recurentul
mit politic al cet\]ii asediate. O
reg\sim [i `n retorica PSD de azi,
a[a cum o vedeam ieri `n cea a
FSN. Ori de câte ori se afl\ `n con-
flict cu popula]ia pe care pretinde
c\ o reprezint\ (sau cu o parte a
ei), puterea abuziv\ recurge la 
imaginea du[manului din afar\,
cel care manipuleaz\ sau chiar
cump\r\ con[tiin]e pentru a dis-
truge unicul [i adev\ratul motor
al binelui din ]ar\, laolalt\ cu ]ara
`ns\[i – fiindc\ el, partidul atotpu-
ternic, se identific\ mereu cu ]ara
pe care a confiscat-o. ~n viziunea
lor `ngust\, altceva nici nu mai
exist\: nici cet\]eni nemul]umi]i,
nici alternative politice, nici pu-
teri independente ale statului de-
mocratic. Sau, dac\ exist\, nu con-
teaz\. Sau, dac\ `ncep s\ conteze,
sunt cump\rate de du[manul din
afar\, cel care vrea s\ distrug\
partidul, adic\ ]ara.

Pân\ [i contraselec]ia care
func]ioneaz\ `n cadrul ierarhiei
de partid e similar\ cu cea din
fostul PCR. Social-democra]ii au
printre ei oameni capabili, inteli-
gen]i, pragmatici, chiar mai mult
sau mai pu]in one[ti. Ca toate
partidele din România. {i atunci
cum se face c\ liderii PSD (sau ai
coali]iei PSD-whatever) au selec-
tat pentru func]iile de conducere
din guvern personaje din cele
mai ciudate – vizibil ciudate, cu
prea pu]ine calit\]i care s\ le re-
comande pentru ministerele un-
de s-au nimerit [i, adesea, cu abi-
lit\]i limitate de a-[i folosi limba
matern\? C\ci dac\ au fost ale[i,
a[a cum scrie presa, gra]ie obe-
dien]ei lor fa]\ de [eful suprem de
partid, `n dauna unor oameni po-
ten]ial periculo[i pentru [ef,
atunci compara]ia cu PCR e cea

mai la `ndemân\: [i `nainte, [i
dup\ 1989, mediocritatea supus\
[i guraliv\ reprezint\ cea mai
pre]ioas\ resurs\ de partid.

Acum, serios vorbind, chiar
a[a de limitat\ s\ fie rezerva de
cadre de conducere [i propa-
gand\ a celui mai mare partid
din România? Chiar atât de lip -
si]i de imagina]ie [i flexibilitate
s\ `i fie liderii? Fiindc\ dac\ e
a[a, ar trebui s\ renun]e urgent
[i de bun\voie la orice form\ de
putere politic\. Astfel de oameni
nu ar fi capabili s\ conduc\ efi-
cient nici o gheret\ de ziare. Ar
putea s\ profite, da, s\ se `m -
bog\]easc\, s\ `[i aline frustr\ri-
le, s\ duc\ o via]\ râ m\toare [i
prosper\. ~ns\ n-ar face nici un
bine ]\rii sau cet\]enilor, ci mai
degrab\ dimpotriv\. Ca [i comu-
nismul, cum ziceam.

Dac\ mai era nevoie de vreo dovad\ c\ PSD (la fel ca
fratele s\u de suflet, ALDE) este urma[ul legitim [i la
fel de m\rginit al Partidului Comunist, evenimentele
din ultimele luni sunt exact acea dovad\. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Pe linie de partid

PSD `ncearc\, dar nu poate.
~ntinde coarda pân\ la rupere, 
irit\ publicul, `ns\ nu reu[e[te s\
dea lovitura decisiv\. Startul a fost
pierdut, prin ceea ce s-a `ntâmplat
cu OUG 13. PSD venea dup\ o vic-
torie clar\ `n alegeri, a crezut c\
planul va merge, iar oamenii vor
`nchide ochii, ̀ mb\ta]i de promisi-
uni. Strada i-a speriat, i-a f\cut pe
social-democra]i s\ fac\ pasul
`napoi. A `ncercat apoi {erban
Nicolae s\ readuc\ ordonan]a `n
Parlament, prin ni[te amenda-
mente chiar mai tr\snite decât
ceea ce prevedea OUG 13. Din nou,
PSD a ezitat, Dragnea sus]inând
c\ partidul se disociaz\ de acest
demers. Cu cât trece timpul, cu
atât e mai greu pentru PSD. Inter-
vine uzura, apar gafele, guver -
narea `ncepe s\ erodeze.

Lucrurile nu s-au schimbat `n
mod esen]ial, Justi]ia n-a fost
`nc\lecat\. S-a v\zut [i zilele tre-
cute, la condamnarea Elenei
Udrea la [ase ani de `mchisoare.
Decizia nu e definitiv\, ̀ ns\ [anse-
le `ntoarcerii sentin]ei la comple-
tul de cinci judec\ori al ~naltei
Cur]i tind c\tre zero. 

Cei din PSD-ALDE continu\ s\
fie irita]i. Au [i motive. Sigur c\ `i
intereseaz\ guvernarea, dar n-au
libertatea de a cheltui banii a[a
cum vor. Riscul e la fel de mare,
pot fi oricând c\lca]i de DNA [i
lua]i la `ntreb\ri. E inacceptabil
pentru un pesedist s\ aib\ mal -
d\rul de bani `n fa]\ [i s\ nu se
poat\ `nfrupta. ~n plus, vin do -
sarele din urm\ sau pot r\s\ri al-
tele noi, `n urma unui denun] al
unui vechi tovar\[ de afaceri, luat

[i el `ntre timp cu duba. E nesigu-
ran]\ la PSD, guvernarea e prea
pu]in dac\ nu exist\ [i imunitate
pe licita]ii. C\tu[ele zorn\ie ame -
nin]\tor. Timpul trece, iar pentru
PSD orice zi `n plus f\r\ punerea
la punct a DNA e mult.

Decizia ministrului Justi]iei
Tudorel Toader de a face analize la
DNA [i la Parchetul General le-a
dat speran]e celor din PSD-ALDE.
A fost `ntâi o amânare, plus c\ `n
ziua marelui anun] Toader [i-a
mutat conferin]a de pres\ la ora
18.00, când audien]a e maxim\.
Dac\ avea de gând s\ anun]e
mazilirea lui Kovesi [i Laz\r, n-o
f\cea taman la ceas de sear\, când
Pia]a Victoriei se putea umple `n
câteva zeci de minute.

Nu cred c\ s-a pus m\car o se-
cund\ problema vreunei revoc\ri
sau cereri de demisie. De ce s\-[i
creeze singur probleme, când al]ii au
fost cei care au aprins focul? Tudorel
Toader a ales solu]ia temporiz\rii.
Dac\ avea chef s\ taie ̀ n carne vie la
DNA o f\cea din start, imediat dup\
decizia CCR, care amenda elanul

procurorilor anti-corup]ie s\ an-
cheteze o hot\râre a guvernului.

Nu cred nici c\ ambasadorul
american Hans Klemm l-ar fi influ-
en]at pe Tudorel Toader s\ nu
comit\ boroboa]a. Toader n-a vrut
s\ fie Iordache2, pentru c\ asta s-ar
fi `ntâmplat dac\ rostea cuvântul
demisie `n cazul Codru]ei Kovesi.
~ntreaga presiune s-ar fi mutat
asupra sa, iar constitu]ionalistul
Toader e prea experimentat pen-
tru a nu-[i da seama `n ce se bag\.

PSD a r\mas n\uc dup\ anun -
]ul ministrului Justi]iei. Televiziu-
nile prietene la fel. Un deputat so-
cial-democrat se ̀ ntrea b\ dac\ mai
are sens s\ r\mân\ `n partid, `n
timp ce Codrin {tef\nescu e la rân-
du-i foc [i par\. Pân\ [i radicalul
T\riceanu a avut o reac]ie palid\,
spunând c\ Toader e un ministru
care `[i cunoa[te rolul [i [i-l
asum\. Fix asta a[teptau cei din
PSD [i ALDE. Ei n-au nevoie de
evalu\ri, ci de gesturi ferme [i de
`mblânzirea DNA. 

Cu toate acestea, r\zboiul nu e
nici pe departe `ncheiat, ci va 

continua. Nu o s\pt\mân\, nu o
lun\, ci foarte probabil, patru ani.
Sau mai mult, dac\ va fi nevoie.
PSD domin\ administra]ia din
România, iar prin major\rile salar-
iale anun]ate `[i va asigura [i
lini[tea `n zona bugetar\. Sunt
mul]i lideri politici importan]i,
`ntre care [i Dragnea, care a[teap t\
verdictul instan]elor. Aici e buba.
Nelini[te [i fric\. Nici plim b\rile ̀ n
Delt\ nu mai sunt ce au fost odat\. 

Trei sferturi din actualii parla-
mentari ar demola [i mâine DNA.
Dar nu e posibil. S-a ajuns ca tele-
viziunile s\ `mping\ de la spate 
actuala majoritate s\ comit\ im-
pruden]a. Am auzit deja tot felul
de comentarii lansate de anali[tii
pu terii: neputin]\, impoten]\ etc. 

Partea proast\ e c\ asist\m cu
to]ii la un film care nu se mai ter-
min\. Vorbim tot mai pu]in de-
spre economie [i despre guver -
nare `n general. ~n jurul nostru,
Europa are tot mai multe pro -
bleme, Marea Britanie tocmai [i-a
`nceput Brexitul, iar noi st\m cu
ochii pe televizoare s\ vedem ce
mai pun la cale Nicolicea, {erban
Nicolae, T\riceanu sau Dragnea.
Prost obicei, dar n-avem de ales.
Veghea noastr\ `i descurajeaz\,
iar deocamdat\ `i las\ f\r\ solu]ii.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

De veghe `n lanul corup]ilor
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Scriptor sau
transformarea
creatorului 
`n creatur\

Florin Irimia

Ulterior, citind cartea, mi-am
dat seama c\, `n mod straniu,
chiar exist\ o serie de ase -
m\n\ri, neinten]ionate de bun\
seam\, `ntre carte [i film, cea
mai evident\ fiind dat\ de desti-
nul personajelor principale. La
fel ca Riggan Thomson, actorul
ratat din Birdman care-[i do -
re[te atât de mult revenirea pe
firmament ca regizor [i actor de
teatru, cu alte cuvinte care râv-
ne[te la recunoa[tere artistic\,
dup\ ce, cu mul]i ani ̀ nainte, cu-
noscuse doar faima cinemato-
grafic\ interpretând un rol me-
diocru de supererou, cele dou\
personaje principale din Scriptor
au cunoscut [i ele gloria literar\
(universitar\), unul `n perioada
comunist\ (Boris Mercuti, auto-
rul romanului Ast\zi, dar [i al
unui important num\r de c\r]i
academice), ce l\lalt (Victor Oles -
cu), cu prec\dere imediat dup\
Revolu]ie, când a fost norocosul
beneficiar al unei burse univer-
sitare `n Statele Unite, unde a
scris romanul Baltimore (foarte
bine primit `n ]ar\, dar [i `n
str\in\tate), devenind ulterior
profesor universitar la numai 38
de ani [i, pu]in mai târziu, chiar
rectorul universit\]ii `n care
pân\ mai ieri `[i ]inea cursurile. 

Dar, cum spuneam, asta a fost
`n trecut. ~n prezent, pentru cei
doi colegi [i vechi prieteni, unul

la Catedra de român\ (Mercuti)
[i cel\lalt (Olescu) la cea de en-
glez\, lucrurile se prezint\ mult
diferit. Discrepan]a dintre tre-
cut [i prezent se observ\ cel mai
bine la Mercuti. F\când pactul
cu diavolul `n anii ’70, când ac-
cept\ s\ intre `n nomenclatura
comunist\ ca angajat al Ministe-
rului Culturii, Mercuti pleac\ la
Bucure[ti, unde, ne d\m seama,
cunoa[te prima metamorfoz\
identitar\, transformându-se din
creator `ntr-o creatur\ lipsit\ de
personalitate, o momâie care

execut\ ordinele primite „de
sus“, f\r\ s\ se poat\ opune. Re-
volu]ia [i schimbarea de regim
`l dau [i mai tare peste cap,
re`ntoarcerea la catedr\ (dificil\
[i datorat\ exclusiv reputa]iei
impecabile a prietenului s\u
Olescu, care a insistat ̀ n Senatul
universitar) nereu[ind s\-i re-
trezeasc\ vechea identitate crea-
toare de la care totu[i Mercuti ar
vrea s\ se revendice. Ca [i când
toate acestea nu ar fi de-ajuns,
Boris Mercuti sufer\ [i de un 
puternic complex paternal. Fiul

Când am v\zut prima
dat\ titlul de pe coperta
romanului lui Codrin
Liviu Cu]itaru, Scriptor
sau Cartea transform\ -
rilor admirabile, gândul
m-a dus instantaneu la
un alt titlu, de film de
data asta, [i anume
Birdman sau Virtutea
nesperat\ a ignoran]ei. 

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Pentru orice rocker, Viet Nam este
]ara din Extremul Orient unde s-a
purtat un r\zboi pentru conturarea
sferelor de influen]\ politic\ [i mili-
tar\. Numele activeaz\ automat me-
lodii ca Machine Gun – Jimi Hen-
drix, The End – Doors ori vreo ne-
bunie marca James Brown. ~n men-
talul colectiv, Viet Nam este legat de
SUA `ntr-atât, `ncât nu mir\ pe ni-
meni c\ societatea vietnamez\ de
azi copiaz\ perfect societatea ameri-
can\ dintotdeauna, `ntrecând-o
chiar pe alocuri. Comunismul, care
a proclamat na[terea unei uma-
nit\]i noi [i `n numele c\reia a sa-
crificat atâ]ia nevinova]i, a devenit
`n acea parte de lume (cunoscut\
cândva drept Indochina) o realitate
mai degrab\ jenant\. Cât\ lume [tie
oare c\ a existat [i un alt Viet Nam,
dinainte de comunism, ale c\rui
vestigii culturale sunt recuperate
cu grij\, ̀ n speran]a c\ omenirea de
mâine le va trece `n patrimoniu?

Nguyên Lê este un muzician ca-
re apar]ine acelui Viet Nam de di-
nainte de impactul american, de[i
pare conectat la spiritul epocii rock
and roll. N\scut la Paris din p\rin]i
care vor fi `n]eles c\ [ansele copilu-
lui sunt mai generoase `n ora[ul lu-
minilor decât `n mla[tinile, p\duri-
le, mun]ii [i fluviile Asiei, Nguyên a
`nv\]at s\ cânte la chitar\ doar la 15
ani, dup\ ce chinuise bateria. Ab-
solvent de liceu, profilul arte vizua-
le, [i-a luat licen]a `n filosofie, dar 
s-a dedicat studiului chit\rii, dinco-
lo de orice [coal\ sau mod\. Tenaci-
tatea, talentul [i rapiditatea ce-i per-
miteau s\ ̀ nve]e, s\ asimileze natu-
ral [i s\ refac\ melodii dintre cele
mai felurite, din orice ]ar\, indife-
rent de stilul `n care fuseser\ com-
puse, i-au fost pre]uite prin angaja-
rea `n Orchestra Na]ional\ de 
Jazz a Fran]ei. Post meritat, f\r\

`ndoial\, unde nu banii câ[tiga]i
contau, ci privilegiul de a lucra cu
mari muzicieni, precum Didier
Lockwood, Carla Bley, Randy
Brecker, Dee Dee Bridgewater, Gil
Evans, Quincy Jones ori marele Ray
Charles. De aici, pasul urm\tor a
fost s\ `nregistreze cu jazzmeni
aprecia]i [i de publicul rockeristic.
Peter Erskine, Miroslav Vitous ori
Trilok Gurtu sunt doar trei dintre
ace[tia, al]ii mai pu]in cunoscu]i
auzindu-se din plin pe discuri edita-
te sub nume propriu sau `n cola-
bor\ri ce de p\[esc imagina]ia con-
servatoare a rockerilor pur-sânge.

Aproape trei decenii de carier\
num\r\ azi Nguyên Lê, un edificiu
din ce `n ce mai epurat de za]ul mo-
dei snoabe, ]intind v\zduhul muzi-
cii f\r\ frontiere. Conceptul acesta,
r\spândit de ni[te oameni genero[i,
se reg\se[te sub denumirea de
world music fusion, ca gen muzical
promovat dup\ 1990, `ntre al]ii, de
casa de discuri ACT. Aici sunt
ap\rute aproape toate discurile lui
Nguyên Lê din 1995 `ncoace. Ne-
num\ratele contribu ]ii la piesele [i
discurile prietenilor, `n calitate de
instrumentist, inginer de sunet,
produc\tor sau inspirator, comple-
teaz\ catalogul deja imens al unui
chitarist despre care s-a spus c\ este
urma[ul lui Jimi Hendrix. Deloc
complexat de nea[teptata situare,
Nguyên Lê [i-a c\utat [i urmat pro-
pria cale muzical\, dedicând `nain-
ta[ului s\u un disc complet (Purple,
2002), ba exprimându-[i admira]ia [i
pentru alte nume: Pink Floyd (Cele-
brating DSOTM, 2014) [i Songs of
Freedom (2011), unde figureaz\ 15
adev\rate imnuri ale culturii pop-
rock din ultima jum\tate de secol.

Paradoxal, sau dimpotriv\, mu-
zicianul n\scut [i format spiritual
pe meleaguri str\ine a reg\sit cultu-
ra natal\, c\reia n-a ezitat s\-i dedi-
ce timp [i bani. Câteva discuri cu
vocalista de jazz Huong Thanh pot
fi urmarea unei pove[ti amoroase.
Ultima realizare, HàNôi Duo (2017,
ACT), `mpreun\ cu Ngô Hồng
Quang, vocalist [i multi-instrumen-
tist tradi]ional, cules parc\ din
mun]ii ̀ mp\duri]i ai nordului saga-
ce, define[te un ]el: anume, de a
ar\ta [i a `mp\rt\[i cu lumea larg\
sufletul Vietnamului, singura ]ar\
care a `nvins cu armele cele dou\
mari puteri actuale: SUA [i China.

Indochina, 
mon Viet Nam



este con[tient c\ nu a reu[it s\
dep\[easc\ anvergura tat\lui,
b\trânul Titus Mercuti, la rândul
s\u profesor timp de patruzeci [i
cinci de ani la Filosofie, un inte-
lectual care, f\r\ s\ fi scris mult,
chiar f\r\ s\ fi scris neap\rat bi-
ne, s-a retras de pe scen\ ([i nu fo-
losesc `ntâmpl\tor cuvintele, el
distingându-se la cursuri ca un
adev\rat performer academic,
nu departe de manifest\rile unui
actor) cu o reputa]ie profesional\
impecabil\, de care Boris nu se
va mai bucura niciodat\. 

Romanul `ncepe cu un eveni-
ment tragic. B\trânul Titus Mer-
cuti sufer\ un atac cerebral [i 
este internat la Neurologie. Pre-
sim]indu-[i sfâr[itul, acesta `[i
informeaz\ fiul, `ntr-un mod ine-
dit [i `ntr-o scen\ nu lipsit\ de
umor, c\ i-a l\sat un manuscris,
un text conceput cu mul]i ani `n
urm\ (foile s-au `ng\lbenit `ntre
timp), scris special pentru a fi ci-
tit dup\ moartea lui, moarte care
de altfel se [i produce la scurt
timp dup\ dezv\luire. ~ngrozit [i
`n egal\ m\sur\ fascinat de ce-ar
putea afla citind manuscrisul
tat\lui, Mercuti se apuc\ de lec-
tur\, iar odat\ cu el, [i noi, citito-
rii, indiscre]i [i avizi de senza]io-
nal, care parc\ citim, nev\zu]i,
peste um\rul s\u. ~ns\ nu trebu-
ie s\ citim prea mult ca s\ ne
d\m seama c\ manuscrisul b\ -
trânului Mercuti, dac\ `ntr-ade -
v\r [i-a propus s\ dezv\luie ceva,
nu o va face facil, descriptiv, ci
`[i va `ncifra dezv\luirile `ntr-un
alt text care red\ o discu]ie pri-
vat\ dintre un Rector [i un Pro-
rector, pe marginea unui alt text
(eseu), scris de c\tre un student
ajuns `ntre timp ([tim din prima
parte a romanului) profesor plin
la Catedra de Francez\ [i toto-
dat\ – cel pu]in `n aparen]\ – se-
nil, ]inut `n universitate din mila
conducerii, c\ci cursuri, pro-
priu-zis, nu mai poate preda. 

~n manuscrisul lui Titus Mer-
cuti `ns\, personajul Petronel
Normanu este ̀ nc\ student, pe ca-
le de a fi exmatriculat tocmai ca
urmare a acestui text pe care 
l-a scris, calomnios, `n viziunea
Rectorului, cu poten]ial de a
stârni un imens scandal, intitulat
Profesorul [i publicat `n „Ecoul
studen]esc“, revista celor „de la
ziaristic\“. Ce determin\ furia [i
panica Rectorului, afl\m din ulti-
mele pagini ale manuscrisului,
este tocmai recunoa[terea acestu-
ia `n personajul principal al eseu-
lui lui Normanu, personaj ̀ n care,
culmea, s-au mai recunoscut (sau
au fost recunoscu]i) [i al]i ilu[tri
membri ai corpului didactic uni-
versitar, `n pofida faptului c\
Normanu sus]ine c\ nu a avut
nici o inten]ie deconspirativ-

mali]ioas\, eseul fiind publicat
doar pentru c\ a fost desemnat
câ[tig\torul unui concurs ini]iat
de revista studen]easc\. 

Ne afl\m `n fa]a 
unui roman inedit, unic
`n literatura noastr\

Codrin Liviu Cu]itaru surprinde
foarte bine atmosfera de paranoia,
confuzie, fric\ [i angoas\ pro-
fund\ care domin\ spa]iul univer-
sitar românesc ([i, prin extrapola-
re, spa]iul social ̀ n ansamblul s\u)
`n comunism, dar indirect, reu -
[e[te s\ puncteze [i importan]a pe
care o are cuvântul scris ̀ n perioa-
da aceea, for]a pe care o are litera-
tura, fie ea [i scris\ de un student,
`n anii respectivi. 

La finele lecturii nimic nu este
clarificat, dar nu clarificarea a
fost scopul manuscrisului, ci toc-
mai inducerea `n cititor a opusu-
lui ei. Impulsionat de puterea
textului tat\lui s\u, Boris Mer-
cuti se a[az\ [i el la masa de scris
(pentru prima oar\ dup\ cinci-
sprezece ani) pentru a-[i a[terne
propriul text, cel mai lung [i mai
important din cele [ase care com-
pun romanul. Despre ce este vor-
ba `n el nu vom dezv\lui aici,
pentru a nu da `n vileag ceea ce
reprezint\ pân\ la urm\ miezul,
dar [i partea cea mai captivant\
a romanului de fa]\. Este sufi-
cient doar s\ preciz\m c\ el con-
tinu\ [i dezvolt\ informa]iile pri-
mite `n paginile de deschidere
ale c\r]ii, când afl\m c\ `nsu[i
Victor Olescu se afl\ `n preajma
unei neb\nuite ([i nedorite)
transform\ri, deloc admirabil\
din punctul lui de vedere.  

Scriptor este, f\r\ `ndoial\, un
roman postmodern (post-structu-
ralist), ̀ n care intriga propriu-zis\,
„povestea“ din carte, cu alte cu-
vinte, este poate mai pu]in impor-
tant\ decât semnifica]ia, chiar
semnifica]iile, care decurg(e) din
ea. „Admirabilele“ transform\ri
din titlu (evident, o exprimare iro-
nic\) con]in o multitudine de sen-
suri, dar trimit `n special la toate
acele transfor m\ri nefaste pe care
le-au `nregistrat ([i le vor mai
`nregistra) România [i intelectua-
lul român (scriitorul, universita-
rul, medicul chiar) `n anii prelun-
gitei tranzi]ii post-comuniste, dar
[i mult dup\ `ncheierea acesteia,
dat fiind c\ finalul romanului este
plasat undeva spre sfâr[itul se -
colului XXI. 

Roland Barthes, men]ionat de
mai multe ori `n paginile c\r]ii,
`[i are locul [i rolul s\u `n ro-
man, unul chiar suficient de cen-
tral dac\ ne gândim c\, din multe
puncte de vedere, cartea este con-
struit\ `n jurul teoriilor sale, `n
special al celei legate de moartea

autorului, conceptul critic pe 
care teoreticianul francez l-a
„brevetat“, cu succes la finele
anilor ’60. ~n postmodernism, spu -
ne Barthes, dispare rolul central
al autorului ̀ n descifrarea sensu-
lui c\r]ii pe care a scris-o, el pier-
zându-[i de altfel [i statutul de
scriitor (de creator omniscient,
altfel spus), devenind un simplu
scriptor, o creatur\, mai mult
sau mai pu]in monstru oas\, care
scrie (dup\ dicteu) ce i se trans-
mite s\ scrie. Asta n-ar fi nea -
p\rat o problem\. Dar tot Bar-
thes postuleaz\ c\ moartea auto-
rului trebuie s\ aib\ loc conco-
mitent cu na[terea cititorului, [i
de-abia aici, sugereaz\ Codrin Li-
viu Cu]itaru, avem o proble m\,
c\ci cine mai cite[te c\r]i `n ziua
de azi ([i de mâine), cine se va
mai substitui Autorului pentru a
produce el sens [i semnifica]ie,
cine va mai dori s\-[i asume
acest rol cum o f\ceau, poate
chiar f\r\ s\-[i dea seama, citito-
rii din manuscrisul lui Titus
Mercuti? Citind Scriptor, rea-
liz\m c\ adev\rata moarte a au-
torului se va produce când nu va
mai exista (aproape) nimeni care
s\-i citeasc\ c\r]ile, chiar dac\
ni[te ciuda]i vor continua s\ vor-
beasc\ despre ele, f\r\ `ns\ ca
vorbele lor s\ mai `nsemne ceva.  

Bine`n]eles, Scriptor nu este
doar o transpunere a teoriilor
poststructuraliste privind ce
(mai) `nseamn\ autorul [i, `n ge-
neral, literatura `n ziua de azi.
Cartea se poate citi foarte bine [i
`n absen]a acestei decodific\ri
sau, mai bine zis, una nu trebuie
s\ le anuleze pe celelalte, oricâte
vor fi ele. 

Cert este c\ ne afl\m `n fa]a
unui roman inedit, unic, cred, `n
literatura noastr\, `n care atmos-
fera gotic\, cu efectele ei grote[ti,
macabre, a la Edgar Allen Poe
(un alt autor pomenit de mai mul-
te ori `n carte), se `mplete[te foar-
te bine cu teoriile poststructura-
liste, altfel spus `n care fic]iunea
face cas\ bun\ cu `ntregul subs-
trat metafic]ional al c\r]ii.

La finalul lecturii, Codrin Li-
viu Cu]itaru ni se `nf\]i[eaz\ nu
doar ca un dibaci mânuitor (jon-
gler) al teoriilor critice postmo-
derne la care face trimitere, ci [i
ca un adev\rat artist al hido[e -
niei, al teratologicului [i al de-
labr\rii, construind din cuvinte
ceea ce, `naintea sa, un Otto Dix
sau un George Grosz f\ceau din
vopsele, [i anume s\ surprind\
prin portretele sale imaginea
unei societ\]i aflate ̀ ntr-o degrin-
golad\ cronic\, mereu pe punc-
tul de a sucomba, dar evitând su-
combarea tocmai poate prin
transformarea aceasta perma-
nent\ `n altceva.
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Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Interviu realizat de 
Eli B\dic\

Adrian Georgescu scrie de mai
bine de dou\ decenii. Este foarte
posibil s\-l fi citit `n presa autoh -
ton\ – „Evenimentul zilei“, „Spor -
tul românesc“, „ProSport“, „Gaze-
ta Sporturilor“, „Adev\ rul“, „Ro -
mânia liber\“, „FHM“ [.a.m.d. –, pe
blogul personal (adriangeorgescu.
ro) ori `n c\r]i – are proze `n vo -
lumele colective coordonate de
Radu Paraschivescu la Editura Hu-
manitas, R\cani, pifani [i veterani.
Cum ne-am petrecut armata (2008)
[i De la Waters la Similea. Oameni
cool scriu despre muzica lor (2013),
[i `n antologia realizat\ de Marius
Chivu la Editura Polirom, Best of:
proza scurt\ a anilor 2000 (2013); de
asemenea, `n 2011 a debutat cu ro-
manul Câteva sfâr[ituri de lume
(Humanitas). De curând, i-a ap\rut
cel de-al doilea roman, Exitus, `n
colec]ia „Ego. Proz\“ a Editurii
Polirom. Interviul de fa]\ are `n
centrul s\u aceast\ carte [i, bi -
ne`n]eles, pe autorul ei.  

Exitus este un roman de aven-
turi cu [i despre moarte (a[a cum
sugereaz\ [i titlul) [i singur\tate,
cu violen]e greu de cuprins, tul-
bur\tor, plin ochi de poezie, bine
scris [i, de[i poate suna u[or stra-
niu `n contextul amintit mai de-
vreme, seduc\tor. ~l recomand
f\r\ ezitare. Nu trebuie s\ m\
crede]i pe cuvânt, de aceea v\ in-
vit s\ citi]i conversa]ia noastr\,
dup\ care sper c\ ve]i da o fug\ `n
cea mai apropiat\ libr\rie. 

Acum jum\tate de or\,
`nainte de a ne `ntâlni (n.r.
luni, 27 martie), ai postat pe
contul t\u de Facebook de-
spre faptul c\ Exitus este pe
primul loc `n topul de
vânz\ri al Editurii Polirom,
la categoria Fic]iune. Noul
t\u roman e pe aceast\
pozi]ie de dou\ s\pt\mâni –
deci de când a ap\rut,
`nainte de lansarea oficial\
(n.r. 23 martie, la C\rture[ti

Verona), [i se afl\ `ntr-o com-
panie select\. Cum e pentru
tine vestea aceasta?

Nu cred c\ `nseamn\ ceva [i
nici nu conteaz\ foarte tare. Cred
c\ e o consecin]\ la buzz-ul
lans\rii. Pentru mine, personal,
conteaz\ doar `n plan psihologic,
`mi face bine s\ [tiu c\ oamenii au
cump\rat-o, c\ au mers spre ea. {i
m\ face s\ m\ a[ez la masa de
scris – acum scriu, `n paralel, la
dou\ chestii.

Asta `nseamn\ c\ ai terminat
de scris de ceva timp Exitus.

Nu chiar. Am terminat Exitus
acum câteva s\pt\mâni. Ultimul
lucru pe care l-am f\cut a fost 
s\ mai dau câteva nume – [tiu,

lucrurile cu care ̀ ncepi, de obicei,
le-am l\sat la sfâr[it. Mai aveam
de dat trei nume – de exemplu, nu-
mele personajului Lordul l-am dat
penultimul; pân\ atunci, numele
`n lucru era ~mp\ratul [i nu era
alegerea potrivit\. Ultimul nume
pe care l-am pus `n carte a fost cel
al lui Mofat, pe care mi l-a sugerat
un prieten. 

Ai avut vreme s\ te despar]i
de cartea aceasta?

Da, da, am `nchis u[a asta. La lan-
sare, revizitam cumva cartea prin
ochii celorlal]i. ~n mintea mea,
r\m\sese cu totul altfel decât 
mi-au spus cei care au citit-o. 

Cu Exitus nu am vrut doar s\
scriu o carte, ci s\-mi schimb [i

stilul, [i modul de a privi lumea.
~n momentul \sta, când oamenii
citesc romanul, eu sunt deja `n
alt\ etap\, am trecut la alt stil [i
alt\ lume. 

Pentru c\ tot ai amintit de as-
ta, lumea lui Milo nu are un
nume. De ce ai ales s\ nu pre-
cizezi spa]iul `n care tr\ie[te
protagonistul, locul imagi-
nar sau real `n care i se
`ntâmpl\ toate groz\viile
acelea?

Nu ̀ mi plac restrângerile. Cumva,
ai putea delimita spa]iul dac\ te
gânde[ti c\ „Éxito“ `nseamn\, `n
spaniol\, „succes“. ~n mintea
mea, era Spania – pentru c\ `mi
place foarte mult – sau un soi de

Portugalia ori, poate, Chile sau
Argentina. Am folosit asta ca o
cârj\, un punct de plecare, s\ m\
ajute s\ construiesc.

Nu-mi plac `ngr\dirile. Nici `n
ceea ce prive[te numele, cum spu-
neam. De exemplu, acum `ncerc
s\ dau vreo [ase-[apte nume unor
neamuri [i vreau s\ aleg [i nume
române[ti, dar [i poloneze, italie-
ne[ti, germane etc. Eu sunt euro-
pean [i vreau s\ se reflecte asta `n
ce scriu. Am o problem\ cu volu-
mele `n care se dau for]at nume
române[ti – a nu se `n]elege c\ 
mi-e ru[ine s\ fiu român, ba dim-
potriv\, doar c\ eu cred c\ ne li-
mit\m, `n loc s\ ne folosim [i de
faptul c\ suntem europeni. Avem
un complex foarte mare de neam.
Este posibil ca europenitatea asta

INTERVIU CU SCRIITORUL ADRIAN GEORGESCU

„Nu vreau s\ fiu niciodat\
acolo unde se a[teapt\
cititorul s\ fiu“
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a mea s\ vin\ [i pe filiera Camino,
unde am fost ([i voi mai merge [i
vara aceasta, `mpreun\ cu so]ia
mea, voi ]ine pe blog un fel de jur-
nal) [i am v\zut cât de diferi]i [i,
totu[i, asem\n\tori sunt oamenii,
cât de bine se pot `n]elege. De-asta
mi-am [i zis c\ nu avea sens ca
ac]iunea romanului s\ se `ntâm-
ple `n Ploie[ti sau `n Málaga, se
poate `ntâmpla oriunde genul
acesta de poveste. ~mi place s\ am
spa]iu [i ie[iri `n apropiere, atât
`n via]a real\, cât [i `n fic]iune.
Bine, când am `nceput Exitus,
habar nu aveam unde m\ va duce.
Eu cred c\ o carte se [i scrie sin-
gur\ pân\ la un punct, se coace, se
duce unde vrea ea, tu trebuie doar
s\ fii prezent, s\ fii acolo. 

Ce te-a surprins cel mai mult
`n timpul scrierii romanu-
lui? Era ceva la care nu te-ai
fi gândit c\ te va duce cartea?

A fost ceva la care am renun]at,
un subiect la care m\ voi `ntoarce
cu alt\ ocazie. 

Ini]ial, secven]ele dinspre sfâr -
[it din azilul de b\trâni, scene
care, a[a cum mi s-a spus pân\
acum, devin destul de accelerate,
erau mai multe, dar am sim]it c\
romanul `ncepea s\ fie prea mare,
a[a c\ le-am scos. Am renun]at la
multe pagini scrise, dar [i la cele
la care doar m\ gândisem. 

~n partea a treia a c\r]ii, ritmul
se schimb\, dar nu am f\cut-o in-
ten]ionat, probabil c\ a fost [i un
exerci]iu de seduc]ie a cititorului,
s\-l surprind. Nu vreau s\ fiu
niciodat\ acolo unde se a[teapt\
eventualul cititor s\ fiu. 

{i nici nu ai fost, Exitus este
cu totul altfel decât ceea ce
scrii de obicei, dar [i decât
cartea anterioar\ publicat\,
Câteva sfâr[ituri de lume
(Humanitas, 2011). 

Iar viitoarea va fi tot a[a, cu totul
altfel. 

Sunt curioas\ cum va fi [i
urm\toarea. Pentru cei care
te citesc `n pres\, sunt con-
vins\ c\ romanul acesta a
fost (sau va fi) un mic [oc, 
n-au g\sit (nu vor g\si) o
lume plin\ de umor, ci una
`m bibat\ de tragism. Pe de
alt\ parte, a[a cum spuneam
[i la lansare, mul]i cred ori -
cum c\ locul umorului nu
este `n literatur\, tocmai
pentru c\ aceasta trebuie s\
fie grav\ [i profund\. 

Nu e nimic mai depresiv decât un
om cu umor. Umorul `]i d\ vi ziu -
nea aceea adev\rat\ asupra vie]ii.
Dac\ tu po]i sesiza fisura aceea
care duce la umor, `nseamn\ c\

po]i sesiza [i fisura care duce la
tragism. Asta cu pu rismul `n lite -
ratur\ `mi aminte[te de Miles
Davis care, `n momentul `n care a
renun]at la ceea ce f\cea `n jazz [i 
[i-a schimbat stilul, `n dep\rtându-
se de structura clasic\ a jazzului,
improvizând – un free jazz ̀ mpletit
cu muzic\ rock, de exemplu –, con-
freria jazzului i-a spus c\ ce f\cea
el nu era jazz, iar el le-a r\spuns c\
abia aia era jazz. Când `ncepi s\
pui re guli de tipul „umorul nu
apar]ine literaturii“, gre[e[ti. Umo -
rul apar ]ine [i a apar]inut dintot-
deauna li teraturii. 

O tem\ literar\ obsesiv\ de-a
ta este sfâr[itul lumii. ~ntr-un
fel sau altul, [i Milo se afl\
`ntr-un sfâr[it al lumii, cel
pu]in al lumii a[a cum o [tim
noi. Ce te trage `n direc]ia 
asta?

E greu de spus. Am remarcat [i eu
bizareria asta. Cred c\ nu se
opre[te numai la literatur\ ches -
tia asta, cred c\ e un morb al omu-
lui modern, care `l trage spre zo-
nele inconfortabile ale sale. M\ uit
[i la seriale post-apocaliptice
(Walking Dead, de exemplu), m\
joc jocuri post-apocaliptice [i tot
a[a. Nu-mi dau seama de ce. 

Cred c\ este, de fapt, o oglind\ a
singur\t\]ii. Milo este singur.
Problema lui, a[a cum am v\zut-o
eu, nu este faptul c\ cre[te `ntr-o
morg\ ori c\ r\mâne orfan de la
na[tere, ci faptul c\ este singur, c\
nu-[i poate ostoi aceast\ sin -
gur\tate nicicum. Paradoxal, `n -
tre oameni – la fel de singuri –
reu[e[te cumva. Apare de dou\
ori `n roman remarca „Niciodat\
nu s-a sim]it atât de bine ca
atunci“. Culmea e c\ spun asta `n
momente când el era cu des\ -
vâr[ire singur: o dat\ când tocmai
omorâse un om `ntr-un tren [i a
fost singur pân\ l-au prins [i l-au
luat `n armat\, iar a doua oar\ mi
se pare c\ scriu asta – nici eu nu
mai ]in bine minte – când zboar\
cu un balon deasupra unui castel. 

Mie singur\tatea mi se pare in-
teresant\. Cineva spunea c\
„Dumnezeu e ce face omul din sin-
gur\tatea lui“. Oamenii sunt foar-
te singuri `n epoca noastr\. Ironic
este faptul c\ re]elele sociale, ilu-
ziile apropierii ne `ndep\rteaz\
cumva; sunt bune, eu m\ simt
foarte bine pe Facebook – dar m\
simt foarte bine pentru c\ sunt
Leu ca zodie [i un etern enter -
tainer –, ̀ ns\ sesizez c\ oamenii se
simt [i acolo foarte singuri. A[a c\
sfâr[itul lumii este, dup\ mine, nu
singur\tatea ̀ n sine, ci tr\irea sin-
gur\t\]ii, momentul `n care ea de-
vine deplin\, când nu mai po]i s\
ie[i c\tre ceilal]i. Milo asta nu
reu[e[te, s\ ias\ c\tre ceilal]i oa-
meni, acolo e sfâr[itul lui de lume. 

Vei exploata `n continuare
tema aceasta a sfâr[itului lu-
mii?

Oscilez `ntre dou\ direc]ii: fie ce-
va foarte comercial, `n care s\ fie
ac]iune pur\, total inversul lui
Exitus – unde totul este ̀ n a[tepta-
re, `ntunecat [i descriptiv –, fie ce-
va din aceast\ familie cinic\ – `mi
place foarte mult copil\ria, vreau
s\ o mai explorez pu]in. 

Dac\ tot ai men]ionat carac-
terul descriptiv, haide s\
vorbim pu]in despre asta. Di-
alogurile sunt rara avis `n
Exitus; `n schimb, paginile
sunt `n]esate de descrieri [i
nara]iune, care `mping ac -
]iunea mai departe. E un ro-
man fain, curge bine, `ns\
unii cititori ar putea ocoli
cartea pentru c\ are un
subiect ap\s\tor [i nu e deloc
o lectur\ facil\. Ai avut vre-
un fel de cititor `n minte
când ai scris? 

~ntr-adev\r, unii ar putea avea ne-
voie `n Exitus de mai multe cârli-
ge de tipul dialogurilor, `ns\, cum
am spus [i la lansare, mie nu `mi
plac dialogurile [i nu m\ pricep s\
le fac. Nu am ureche pentru ele, mi-
ar ie[i nenaturale – de-asta n-a[
scrie teatru, de exemplu. Dac\-mi
dai un [urub, `l descriu pe zece pa-
gini f\r\ nici o problem\, dar dac\-
mi dai doi oameni care vorbesc [i
stau la o mas\ [i trebuie s\ n\sco-
cesc un dialog, m\ enervez. Pot s\-l
scriu, dar nu-mi iese bine. 

Cât despre tipuri de cititori, da,
am avut asta `n minte, m\ preo-
cup\ chestia asta de a ajunge la ci-
titor, dar, de la un punct ̀ ncolo, ci-
titorul dispare din gândul meu [i
las lucrurile s\ se duc\ acolo unde
vor, acolo unde, de fapt, m\ simt
eu mai bine. Cititorul pe care l-am
v\zut eu lâng\ mine a fost unul ca-
re respir\ literatur\. {i `mi imagi-
nam un cititor cât mai tân\r – dar
problema e c\ cititorul \sta „cât
mai tân\r“ nu mai cite[te.

Eu nu cred c\ tinerii nu mai
citesc. Citesc, chiar dac\ pu -
]ini, comparativ cu al]ii. Si -
gur, ar putea citi mult mai
mul]i dac\ le-am da ocazia s\
fac\ asta de pl\cere.

Aici a[a e. {tii care cred eu c\ e
problema cu literatura român\?
C\ n-a mai ap\rut unul care s\
scrie Cire[arii. Toat\ lumea a
f\cut mi[to de Chiri]\ [i Cire[arii
lui, proletcultismul [i tot a[a. Dar
eu am fost un super fan, am citit
de cel pu]in zece ori fiecare volum,
vreau s\ vin\ cineva [i s\ scrie ce-
va de genul \sta, m\ gândesc din
ce `n ce mai serios la asta. 

Printre scriitorii mei favori]i –
[i nu glumesc deloc – este Leonida
Neam]u. Se spune c\ a scris c\r]i
poli]iste. De fapt, a scris c\r]i de
aventuri, cu un umor incredibil, o
imagina]ie bogat\, foarte origi-
nal. Dac\ mi-ai fi spus s\-]i zic
chestia aia clasic\ cu zece c\r]i pe
care le-a[ lua cu mine pe o insul\,
cu siguran]\ dou\-trei dintre ele
ar fi fost scrise de Leonida Ne-
am]u. S\ cau]i Aventur\ [i
contraaven tu r\, din colec]ia „Cu-
tez\torii“, publicat\ la Editura Ti-
neretului – este un fel de Toate
pânzele sus, dar mult mai mi[to, o
carte [i de c\l\torie, [i de aven-
turi, cu un stil sud-american in-
credibil. Asta e marea problem\ a
literaturii române, toat\ lumea
are angoase, ca Noul Val cinema-
tografic – n-ar face unul o come-
die [i-un film de dragoste!

Ce crezi c\ ne-ar mai trebui
pentru a avea mai mul]i citi-
tori, pentru ca literatura
român\ contemporan\ s\ fie
mai prizat\, iar scriitorii s\
nu mai fie nevoi]i s\ aib\ gri-
ja zilei de mâine [i s\ se risi-
peasc\, uneori, `n mai multe
slujbe?

~n primul rând, a[a cum am
men]ionat mai devreme, avem
nevoie de scriitori care s\ nu des -
considere [i s\ neglijeze anumite
genuri – c\r]ile de aventuri, de 
exemplu. ~n al doilea rând, c\r]ile
pentru copii – n-avem suficiente
c\r]i pentru copii. Una dintre
ideile mele ar fi s\ scriu un roman
exact pe genul Harry Potter, care
a magnetizat o genera]ie. Nu
avem a[a ceva. Elitismul e o mare
problem\. Avem nevoie de lite -
ratur\ comercial\. Eu, de exem-
plu, `l admir foarte mult pe Ste -
phen King, am câteva c\r]i favorite,
iar omul e un mare scrii tor, am ce
`nv\]a de la el. 

Ce face din Exitus o carte
unic\, irepetabil\? De ce
crezi c\ n-ar fi putut-o scrie
nimeni altcineva `n afar\ de
Adrian Georgescu?

Nu cred c\ e nici unic\, nici irepe-
tabil\. 

Eu cred c\ este. {i mai cred
c\ acum ai scrie-o altfel.

Asta da, sunt convins c\ a[ rescrie
Exitus [i nu ar mai ar\ta ca acum.
Dar cred c\ asta e valabil pentru
to]i scriitorii, cred c\ oricine [i-ar
lua cartea din libr\rii ar schimba-o.
Eu, de exemplu, a[ peria-o mult. E
un proces ciudat: scriind, `nve]i.
Culmea e c\ `nve]i de la tine. Lu-
mea nu `n]elege c\ e[ti principa-
lul t\u instructor, c\ scriind, te

schimbi. Nu mai zic c\ dac\ nu 
cite[ti, nu po]i scrie – nu numai pe
termen lung, cred c\ dac\ nu ci-
te[ti `n timp ce scrii, nu po]i scrie. 

Afirma]ia asta m\ uime[te,
sunt mul]i scriitori care
spun c\ nu pot citi nimic `n
timp ce scriu, pentru c\ ar fi
influen]a]i de c\r]ile sau de
autorii respectivi. 

{tiu, e alegerea lor, stilul `n care
pot ei s\ scrie. Eu m\ surprind
idiotizându-m\ dac\ nu citesc
când scriu. A[a c\ ori ̀ l iau la a nu
[tiu câta recitire pe tata Faulkner,
ori caut scriitori noi, proaspe]i
sau altfel decât citesc de obicei. 

A[adar, nu cite[ti doar un
anumit fel de c\r]i atunci
când scrii.

Nu, nu am un criteriu bine stabi-
lit. E adev\rat, `ns\, c\ m\ ajut\
c\r]i care sunt `n acela[i gen cu
cea pe care o scriu. De exemplu,
scriind la Exitus, l-am recitit pe
Faulkner de vreo dou\ ori cu [ase
romane, pe McCarthy nu mai zic,
pe Dostoievski cu Amintiri din 
casa mor]ilor – pentru personajele
[i descrierile sale – [i tot a[a. 

Exitus are trei p\r]i. Ai pu -
tea alege câte un cuvânt care
s\ descrie succint fiecare
parte? S\ le d\m câteva mo-
tive suplimentare cititorilor
pentru a-]i citi romanul. 

Prima parte ar fi „~n\l]area“,
„Speran]a“ – Milo pleac\ cu spe-
ran]\, nici m\car eu nu i-am pu-
tut-o reteza, chiar crezi c\ poate `i
va fi mai bine. Apoi ar fi „De-
zam\girea“, urmat\ de „Reg\si-
rea“ – mie nu mi se pare c\
sfâr[itul e lipsit de speran]\ ori c\
e o `nchidere `n cerc. La un mo-
ment dat, ajungi `n via]\ s\ vezi
frumosul [i binele acolo unde nu
le puteai vedea `nainte, ceea ce nu
e un lucru r\u, ci foarte mi[to. 
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Succes!
Succesul nu exist\ `n form\ pur\, e un concept rela -
tiv, al c\rui `n]eles depinde de domeniul de activitate
[i de un cumul de termeni de referin]\. ~n [tiin]ele
exacte, reu[ita se cuantific\ prin opera]ii, demon -
stra]ii [i rezultate corecte. Cel pu]in pân\ când noi
teorii le completeaz\, l\rgesc ori chiar contrazic. ~n
sport, victoria `nseamn\ s\-i `nvingi pe al]ii, s\ fii
primul, s\ sco]i cel mai bun timp, s\ sari cel mai sus
sau cel mai mult, s\ ridici cele mai mari greut\]i, s\
alergi cel mai repede etc. Dar nici `n sfera aceasta nu
exist\ variante absolute. ~n sporturile de echip\, une -
ori ai pierdut la scor strâns, dar ai oferit un spectacol
pe cinste, ai dat tot ce ai avut mai bun, ]i-ai dep\[it
limitele, ai atins maximum de poten]ial. Din acest
punct de vedere, e o izbând\. 

Zon\ a subiectivit\]ilor, `n arte
succesul e `nc\ [i mai aproxima-
tiv, dar nu mai pu]in atr\g\tor, ba
parc\ chiar cu atât mai tentant,
`ntrucât expunerea e maxim\.
Evaluarea de specialitate se ra-
porteaz\ mereu la un set de cri-
terii estetice caracteristice timpu-
lui istoric. Au fost etape `n care
ordinea, m\sura [i echilibrul con-
stituiau grila de analiz\. Le-au ur-
mat decenii `n care structura
fragmentar\, logica de tip colaj,
discontinuitatea, repetitivitatea
au devenit esen]iale. Fiecare cu -
rent de gândire a impus [i ope rat
cu propria gril\ de standarde, la
care se raportau arti[tii [i cu care
opereaz\ [i examinatorii. Ori -
ginalitatea unei crea]ii, indife -
rent de gen, e o norm\ fundamen-
tal\. Crea]ia are o ]es\tur\ 
complex\, dar tr\s\tura care con-
teaz\ dincolo de tendin]e [i mode
culturale e noutatea pe care opera
o propune receptorilor. Ceva ce

nu s-a mai f\cut, ceva ce nu s-a
mai auzit, ceva ce nu s-a mai
v\zut [i care vine din profunzimi-
le imagina]iei, eliberat de con-
trolul creativ al unui autor. 

O alt\ distinc]ie frecvent\ e
`ntre succesul de critic\ [i cel de
public. Criticii sunt consumatori
de art\ specializa]i, ale c\ror ex-
pertiz\ [i metodologie interpreta-
tive le permite s\ evalueze noile
crea ]ii, prin cercetare [i com-
para]ie, (in)validându-le, a[ezân-
du-le la locul potrivit, `ntr-un top
axiologic. Critica, fie prin forma
publicistic\, fie prin cea acade -
mic\, are aceast\ misiune deloc
simpl\ de a cerne valoarea, cu gra -
dele ei, de nonvaloare. Protocoa -
lele profesiunii oblig\ [i la un ghi-
daj al pu blicului, la fel de necesar,
`ntr-un mediu artistic dinamic,
adesea supraaglomerat, `n care
publicul simte nevoia unor repere
la care s\ recurg\ `n ajutor. 

Criticii nu pot fi agen]ii
de PR ai unui artist 
ori ai unui eveniment

~n cronologia mondial\ a artei 
s-au `nregistrat frecvent situa]ii
de neconcordan]\ `ntre a[tept\ -
rile publicului [i cel al exper]ilor.
Explica]ia e simpl\. Apar crea]ii
avangardiste, atât de `ndr\zne]e,
`ncât publicului ̀ i e dificil s\ le ac-
cepte ca propuneri reu[ite. Nu le
`n]eleg, e prea devreme pentru ele,
gustul public nu e preg\tit s\ le
primeasc\. Teoreticienii sunt cei

care intervin [i le faciliteaz\ acce-
sul, fac leg\tura cu destinatarii,
prin explica]ii argumentative, l\ -
muritoare. Preg\tirea pentru con-
sumul artistic e un proces care de-
buteaz\ prin cultura general\, un
prim orizont care se extinde gra -
dual, continuu, pe `ntreg parcursul
vie]ii. Exist\ [i reversul nepotrivirii
de viziune: ceva care place enorm
publicului nu e autentificat de ex-
per]i. Cazurile sunt legate de conce-
siile f\cute comercialului, de dragul
de-a pl\cea, de-a avea fani, de ab-
sen]a acelor elemente de unicitate
care disting opera de produsele de
serie, iar arta, de me[te[ug\rie. 

~n trecutul recent al artelor, 
uneori apar dileme privind po zi -
]ia de valoare  din cauza publici -
t\]ii, a celei sus]inute `n campanii
agresive, care s\desc `n mintea
privitorilor, `nainte de produ -
cerea unei crea]ii [i prezentarea
ei pu blic\, ideea c\ ne vom afla `n
fa]a unei revolu]ii estetice. Publi -
citatea dispropor]ionat\, PR-ul in-
tensiv induc confuzie, f\când ca
lumea s\ nu mai disting\ `ntre
ambalajul generat de promovare
[i con]inutul propriu-zis, con-
tribu]ia inovativ\, reu[ita cultu -
ral\. Reechilibrarea le revine evalu-
atorilor de profesie, care combat cu
argumen te pertinente ideile precon-
cepute s\di te publicitar. Publici-
tatea impune prestigii false, iar 

contrabalansarea e dificil\, dar obli -
gatorie din perspectiva igienei cul-
turale a oric\rei societ\]i. Criticii
nu pot fi agen]ii de PR ai unui artist
ori ai unui eveniment, dar dac\
opteaz\ s\ fie, atunci trebuie s\-[i
decline calitatea de critic. Compor-
tamentul etic le-o cere.

Cum m\sur\m succesul `n
teatru? E o combina]ie de pres\
bun\, s\li cât mai pline (gradul de
ocupare a unei s\li arat\ mate -
matic `n ce m\sura oferta se 
`n tâlne[te cu cererea), selec]ii `n
festivaluri, premii. La nivelul
artistului, se vorbe[te despre cota
pe care o are [i care cre[te direct
propor]ional cu aprecierea de
care se bucur\ la un moment dat.  

Au existat [i epoci `n care acre -
ditarea valoric\ a venit la mult
timp dup\ trecerea artistului `n
nefiin]\, proba timpului fiind cea
care legitima contribu]ia de origi-
nalitate [i locul `n enciclopedii.
Reprezentat\ grafic, o carier\ nu e
o linie continuu ascendent\, are
sui[uri [i coborâ[uri fire[ti, posi-
bile momente de platou. Evolu]ia
[i perseveren]a ajut\, de regul\, la
schimbarea graficului. Vremurile
`n care un creator trebuia s\
a[tepte confirmarea posterit\]ii
au apus. Recunoa[terea vine
acum pentru unii foarte repede [i
e o sum\ de aprecieri critice [i
sufragii ale consumatorilor.  

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 561» 1 – 7 aprilie 2017

actualitate  «  11  

Evenimente Polirom la
Timi[oara sub egida Salonului
de Carte Bookfest, edi]ia a VI-a
Evenimente ce vor 
avea loc la Libr\ria 
La Dou\ Bufni]e 
(Pia]a Unirii, nr. 11)

• Sear\ dedicat\ scriitorului
Gheorghe Cr\ciun, la Timi[oara

• Joi, 6 aprilie, ora 18.00

Imagini, litere [i documente de
c\l\torie [i Doi `ntr-o carte (f\r\ 
a-l mai socoti pe autorul ei). Frag-
mente cu Radu Petrescu [i Mircea
Nedelciu, edi]ii `ngrijite de Car-
men Mu[at [i Oana Cr\ciun

Invita]i: Carmen Mu[at, Viorel
Marineasa, Vasile Popovici [i Da-
niel Vighi

• Biblioteca Polirom. Povestea
din spatele c\r]ii

• Vineri, 7 aprilie 2017, ora 18.30

• Vorbesc: Bogdan-Alexandru
St\nescu, Dan Croitoru, Radu
Pavel Gheo

• Modereaz\: Adriana Babe]i

• Se prezint\: 
Focul viu. Poeme vechi [i noi

(1975-2010), Edward Hirsch, tra-
ducere de Bogdan-Alexandru
St\nescu

Coaj\ de nuc\, Ian McEwan,
traducere de Dan Croitoru

B\rbatul care nu voia s\ se dea
jos din pat, David Lodge 

• Polirom Junior la Bufni]e.
Copiii recomand\

• Sâmb\t\, 8 aprilie, ora 16.00 

•Despre Polirom Junior: Bogdan-

Alexandru St\nescu, coordona-
torul colec]iei

• Copiii recomand\: 
Copacul minciunilor de Fran -

ces Hardinge: Daria Percec 
Momo de Michael Ende: Alex

Simion
Feti]a c\reia nu-i pl\cea nu-

mele s\u de Elif Shafak: Eric
Brându[escu

Evenimente ce vor avea
loc la Centrul Regional de
Afaceri CRAFT Timi[oara
(Sala Polivalent\)

Duminic\, 9 aprilie

• ora 13.00
Sorin Mitu, De la Burebista la

Iohannis. Istorii, analize, satire

• Lansare de carte [i [edin]\ de
autografe

• Invita]i: Vasile Docea, Adrian
{erban

• ora 13.30

• Radu Pavel Gheo, Disco Ti-
tanic

• Lansare de carte [i [edin]\ de
autografe

• Invita]i: Adriana Babe]i, Bog-
dan-Alexandru St\nescu

• ora 14.00

• ~ntâlnire cu Aurora Liiceanu:
Madlena

• Lansare de carte [i [edin]\ de
autografe

• Invita]i: Adriana Babe]i,
Adrian {erban

• ora 15.00

• ~ntâlnire cu Cristian Tudor
Popescu: Via]a [i Opera

• Lansare de carte [i [edin]\ de
autografe

• Invita]i: Robert {erban, Adri-
an {erban

• ora 16.00

• Adrian Georgescu, Exitus

• Lansare de carte [i [edin]\ de
autografe

Invita]i: Tudor Cre]u, Bogdan-
Alexandru St\nescu

• ora 16.30

•Robert {erban (coord.), Scrii tori
la poli]ie

• Lansare de carte [i [edin]\ de

autografe. Invita]i: Dan Croitoru,
Robert {erban

~n perioada 6-9 aprilie 2017 va
avea loc cea de-a VI-a edi]ie a Salonu-
lui de Carte Bookfest Timi[oara, ce
se va desf\[ura la Centrul Regional
de Afaceri CRAFT Ti mi[oara (Sala
Polivalent\) [i va cuprinde lans\ri
de carte, pro iec]ie de film [i ̀ ntâlniri
cu importan]i autori contemporani.

Editura Polirom va fi prezent\ la
aceast\ nou\ edi]ie a Bookfest
Timi[oara cu peste 500 de titluri 
publicate `n perioada 2016-2017, cu
reduceri de 25% [i cu un impresio-
nant program de evenimente, adu-
când `n fa]a cititorilor timi [oreni
nume precum: Aurora Liiceanu,
Cristian Tudor Popescu, Sorin Mi-
tu, Radu Pavel Gheo, Robert {erban
[i Adrian Georgescu. Nu vor lipsi
nout\]ile din cele mai apreciate co-
lec]ii de pe pia]a de carte autohton\:
Biblioteca Polirom, Ego. Proz\, Ju-
nior, Top 10 +, Hexagon etc.

Joi, 27 aprilie, de la ora 18:00, la
Libr\ria Humanitas Kretzulescu
(Calea Victoriei, nr. 45) din Bucu -
re[ti va avea loc lansarea celui mai
nou volum de povestiri semnat de
Florin Irimia, Misterul ma[inu]elor
chineze[ti, ap\rut `n colec]ia „Ego.
Proz\“ a Editurii Polirom, disponi-
bil `n curând [i `n edi]ie digital\. In-
vita]i, al\turi de autor: Lumini]a

Corneanu [i Mircea C\rt\ rescu.
Misterul ma[inu]elor chine ze[ti este
o colec]ie de patruzeci de povestiri in-
terconectate [i tot atâtea episoade
din via]a unui (viitor) scriitor, nu
nea p\rat cel care [i-a pus numele pe
copert\, dar nici foarte diferit de el.
Patruzeci de povestiri care se pot citi
asemenea unor capitole de roman [i
`n care memoria [i fic]iunea, nostalgia

[i suferin]a se completeaz\ reciproc
pentru a forma un univers perso-
nal, populat cu tot felul de creaturi,
când blânde, când fioroase, când
amuzante, când melancolice, când
protectoare, când reci, când pur [i
simplu ciudate.

„Torturat, ca noi to]i, de un
irepresibil sindrom Peter Pan,
Florin Irimia porne[te, `n Misterul

ma[inu]elor chineze[ti, `n c\utarea
propriilor «a côté de chez ». Adic\ ̀ [i
retr\ie[te, scriind, propria copil\rie
petrecut\ `n decorul sordid al ulti -
mului deceniu comunist, trans -
mutând via]a imediat\ a copilului
`ntr-o introspec]ie de multe ori
dureroas\. 

C\ci nu atât mul]imea de `n -
tâmpl\ri comice [i de «faze», cum ar

spune Ovidiu Verde[, pe care au-
torul [i le aminte[te, povestindu-le
cu un talent [i o pl\cere evidente,
sunt partea cea mai intens\ a c\r]ii,
ci c\utarea obsedant\ a vechilor
trau me, a cr\p\turilor din por]elan,
a punctelor freudiene de calcifiere
din propria biografie, atâta vreme
refulate, prin care autorul ̀ [i cite[te,
ca-n liniile din palm\, via]a actual\“. 

Lansare la Bucure[ti: Florin Irimia `n dialog 
cu invita]ii despre Misterul ma[inu]elor chineze[ti



– Fragment –

Mi-am fumat cele dou\ ]ig\ri care-mi
completeaz\ cafeaua. Pe balcon. {i,
`nc\ tremurând de frig, am venit
s\ scriu. Pentru c\ azi simt nevoia
s-o fac, chiar dac\ `nc\ n-am habar
despre ce. ~n general, sunt trimis
`n fa]a computerului de o idee. 
De fapt, `ntotdeauna se `ntâmpl\
asta. Trebuie s\ accept ̀ ns\ c\ sunt
`ntr-un moment `n care nu m\
`mpac prea bine cu „generalul“
meu [i mi-e afectat\ inclusiv
rela]ia cu „`ntotdeauna“. ~mi amin -
tesc o afirma]ie dintr-un capitol an-
terior, anume c\ nu s-a schimbat
mai nimic `n via]a mea, [i-mi dau
seama c\ par a intra `ntr-o oareca-
re contradic]ie cu ea. Dar contra-
dic]ia e numai la primul nivel.
Acela care, adic\, nu m\ opre[te s\
mai scriu o dat\ a[a: via]a mea e la
fel, nu s-a schimbat `n nici un mod
remarcabil. Doar c\, iar acum trec
inevitabil la urm\torul nivel, mi se
pare totu[i c\ a[ avea ni[te mici
probleme cu sim]urile. ~nainte de
toate, cu auzul [i cu v\zul. Adic\
aud acelea[i voci, v\d acelea[i lu-
cruri, dar mi se pare c\ au c\p\tat
nuan]e vag diferite. Nu [tiu ̀ nc\ ̀ n
ce fel diferite.  

Spre exemplu, `n urm\ cu vreo
dou\zeci de minute, priveam de pe
balcon spre curte. Curtea asta pe
care am crescut-o cu mare mân-
drie `n ultimul an, de când m-am
mutat la cas\, eliberându-m\ `n fi-
ne de zdr\ng\nitul tramvaielor [i
de urletele ma[inilor din ora[. Cu
numai o lun\ `nainte, ca `n toate
lunile anterioare ale acestui an, mi
se `ntâmpla s\ stau ore-ntregi cu
privirea a]intit\ spre curtea asta,
observându-i orice mic\ neregula-
ritate: un trandafir ce st\tea câ[
fa]\ de ceilal]i, o creang\ de mes-
teac\n care ie[ea aiurea din co-
roan\, o zon\ de iarb\ cu patru mi-
limetri mai `nalt\ decât restul, un
pachet de ]ig\ri zburat de vânt
printre flori sau o gaur\ de gândac
Pentodonidiota, \sta le e comicul
nume [tiin]ific, deranjându-mi
enervant gazonul. Pe-atunci, pe-
rioadele de contemplare mi-erau
`ntrerupte de fiecare observa]ie `n
parte, a[a ̀ ncât coboram imediat [i
reparam lucrurile. Azi, contempla-
rea a r\mas nemodificat\. ~ns\ noi-
le mele probleme cu v\zul m\
`mpiedic\, aici fiind de fapt ches -
tiunea, s\ mai observ unghiul
gre[it al trandafirului, creanga ca-
re iese din coroan\, milimetrii de
iarb\ ce nu-[i respect\ regula, pa-
chetul de ]ig\ri gol de sub balcon
sau casele `n p\mânt construite de
harnicul [i comic denumitul gân-
dac Pentodonidiota. {tiu c\ toate
astea sunt acolo, doar c\, se pare,
nu le mai v\d `ndeajuns de bine
pentru a m\ gr\bi s\ readuc ordi-
nea ̀ n curtea mea. {tiu c\ sunt aco-
lo, dar, nev\zându-le, simt c\ pot s\
le las unde sunt. E doar o nuan]\,
cum spuneam.

Cât despre auz, ar fi destule de
spus. Dar tot la o pild\ l\muritoare
o s\ m\ opresc. Prin fa]a casei mele
au trecut [i trec personaje. Pe care
mi-am propus, de fiecare dat\, s\
nu le uit, s\ le p\strez `n vreuna
dintre scrierile mele viitoare. Cum
ar fi acel c\ru]a[ beat care, trecând
cu c\ru]a pe [osea, râdea de mama
focului de propriul cal, de[i el era
cel care-l tr\gea de h\]uri `n toate
p\r]ile, f\cându-l pe n\ucul animal
s\ mearg\ `ntr-un cât se poate de
nedumerit zigzag. {i-apoi, printre
sughi]uri [i hohote de râs, consta-
tarea nepre]uit\ a c\ru]a[ului:
„Da’ prost te-a mai f\cut iapa de
m\-ta, b\ Bambul\! Zici c\ tu e[ti
beat ca porcu’, nu eu!“. Sunt destule

asemenea personaje care mi s-au
perindat pe sub fereastr\ `n ulti-
mul an, dar n-o s\ m\ opresc asu-
pra tuturor aici. Ideii mele `i e 
de-ajuns doar unul, adic\ tipul de
vreo cincizeci de ani, `mbr\cat `n
haine ponosite, care-mi trece des-
tul de des prin fa]a casei, aproape
`ntotdeauna cu o pung\ `n mân\.
{i, f\r\ excep]ie, se face auzit `nc\
de la dep\rtare. Omul e, cât se poa-
te de evident, speriat de prea mul]ii
câini vagabonzi aduna]i prin zona
noastr\. A[a c\, pe când se afl\
`nc\ la treizeci sau cel mult do -
u\zeci de metri de casa mea, `nce-
pe s\ urle acela[i lucru, pe care-l
pot recita f\r\ teama c\ a[ putea
gre[i, c\ci rareori schimb\ câte ce-
va din ordinea sau tonul cuvinte-
lor: „Crucea mamii voastre de jigo-
dii! Ham-ham, ham-ham! B\\\\\!
L\tra]i la mine, da? A]i vrea s\ m\
mânca]i, da? Las’ c\ v\ dau eu ̀ ntr-o
zi mâncare! Ohoho, ce mâncare v\
dau, nici nu [ti]i. Mâncare bun\,
da-da, mâncare bun\. Ham-ham,
ham-ham?! O s\ vede]i voi ham-ham!
Crede]i c\ nu g\sesc eu otrav\?
Am eu de unde s\ cump\r otrav\,
ehe! V\ place m\m\liga, da? V\
dau eu m\m\lig\! Numai s\
cump\r otrav\, las\-las\!“. Cu vor-
bele astea, ajunge `n dreptul meu,
`n h\m\iala `nfuriat\ a câinilor, [i
ridic\ punga spre mine ̀ ntr-un fel de
salut, rostind imediat: „Bun\ dimi-
nea]a, s\ tr\i]i!“, apoi se aude
iar\[i, f\r\ pic de pauz\: „Crucea
mamii voastre de jigodii! Ham-
ham, ham-ham toat\ ziua, ca pro[ -
tii!“. La `nceput mi-a fost team\
pentru el. Apoi, mi-a fost team\
pentru câini. Acum `ns\ [tiu c\
toat\ povestea asta nu-i mare lu-
cru, câinii nu-i fac nimic, iar omul
nu-[i va pune niciodat\ `n practic\
amenin]\rile. A[a c\ atât de `nju-
ratele animale, sunt destul de con-
vins, au o via]\ lung\ `n fa]\ [i nu-
meroase alte momente `n care s\-i
h\m\ie furio[i `n jur. Miezul po-
ve[tii e `ns\ altul. De cele mai mul-
te ori, animalele nu stau lâng\ gar-
dul ce-mi `nconjoar\ casa, sunt
r\spândite-aiurea pe câmpul din
spate, prin p\durea din fa]\ sau
prin diverse cotloane ale caselor
aflate `nc\ `n construc]ie primpre-
jur. Iar omul ar putea trece nede-
ranjat pe strad\, f\r\ grija lor. Nu-
mai c\ Pavlov a avut dreptate. Nu
doar `n ceea ce-i prive[te pe câini,
ci mai ales `n ceea ce-l prive[te 

pe omul cu punga. Pentru c\, odat\
ajuns `n zon\, adic\ la dou\zeci
sau treizeci de metri de casa mea,
el `ncepe s\-[i urle teama `n exact
felul descris mai sus, chiar dac\ la
momentul cu pricina nu e urm\ de
patruped prin apropiere. ~njur\,
]ip\, amenin]\. Iar ̀ n câteva secun-
de, trezi]i din dep\rt\rile sau cot-
loanele lor de sunetele atât de cu-
noscute, câinii se adun\ ̀ n maxim\
vitez\ `n jurul lui, reluându-[i
con[tiincio[i h\m\iala [i furia. Iar
eu, de fiecare dat\ când am ocazia,
privesc scena cu un zâmbet tot mai
larg, c\ci acumularea are `n cazul
de fa]\, `ntr-un mod ciudat, pe zi ce
trece un efect tot mai comic.
Uneori, cel mai adesea, nici m\car
nu sunt pe balcon când apare
omul. ~l aud `ns\ [i ies. De dragul
spectacolului. {i l-am adus acum
`n text pentru c\ lui `i datorez, 
de fapt, observa]ia privitoare la 

diminuarea sim]urilor mele. A tre-
cut [i azi diminea]\, pe când toc-
mai `mi aprindeam a doua ]igar\.
De ast\ dat\ `ns\ l-am auzit, de[i
eram deja afar\ [i atât de aproape
de el, abia când a ridicat punga
spre mine, strigând: „Bun\ dimi-
nea]a, s\ tr\i]i!“. A fost momentul
`n care-a n\v\lit `n mine, de fapt, [i
h\m\iala câinilor furio[i, de parc\
pân\ atunci totul s-ar fi petrecut
`ntr-un film mut, iar eu a[ fi a[tep-
tat s\ apar\, `ntr-un chenar alb [i
tremurat pe-un fond negru, scrisul
pe ecran. Sau n-a[ fi a[teptat nimic,
nu mai [tiu, de vreme ce zgomotele
m-au n\p\dit dintr-o dat\, mult
prea târziu pentru a spori dimen-
siunile vreunui zâmbet. Sau m\ car
pentru a-l provoca. Mi-am fumat a
doua ]igar\ gândindu-m\ la proble-
mele mele cu auzul [i la toat\ poves-
tea asta care se schimb\ `n timp ce
`n via]a mea nu se schimb\ nimic.
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CARTEA

O poveste real\ despre `ncer-
carea de a supravie]ui prin
fic]iune, o nara]iune alert\ [i
acaparant\ despre lumi care
se construiesc acolo unde limi-
tele organismului nu te las\ s\
ajungi. Romanul autobiografic
al lui Teodorovici este locul `n
care, rând pe rând, supersti]ii-
le se transform\ `n miracole,
iar miracolele pot fi oricând
luate drept coinciden]e, l\sân-
du-i cititorului libertatea de a
umple cu sens `ntâmpl\rile. 

Lucian Dan Teodorovici –
Cel care cheam\ câinii
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Cel care cheam\ câinii de
Lucian Dan Teodorovici,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Fiction LTD“
la Editura Polirom.



V\ spun de la bun `nceput c\ am
oroare de oamenii care par de
ne`nlocuit `n func]iile publice. La
fel, de fiecare dat\ când se ̀ nvolbu-
reaz\ social media cu dragostea
fa]\ de vreun lider politic sau [ef
de institu]ie, c\ e vorba de Ciolo[,
Iohannis sau Kovesi, prefer s\ iau
o distan]\ considerabil\ fa]\ de
obiectul adora]iei. Dac\ am fi avut
ni[te eroi veritabili `n tranzi]ia
noastr\ nesfâr[it\ dinspre „omul
nou“ spre „omul cu ceva `n cap“,
cu siguran]\ c\ ast\zi ne-am fi
aflat ̀ ntr-un cu totul alt punct al is-
toriei. ~n nici un caz nu am fi fost
`n situa]ia de a tr\i din nou zorii
unei ere de tip Adrian N\stase,
doar c\ am ̀ nlocuit ho]ul [i de[tep-
tul cu ho]ul [i prostul, vorba lui

}iriac. N-am avut nici un personaj
providen]ial care s\ fi l\sat `n ur-
ma lui o ]ar\ modernizat\, aflat\
pe un drum ireversibil al meri-
tocra]iei [i bun\st\rii.

Totu[i, de[i nu am avut nici un
erou postdecembrist, spa]iul pu -
blic continu\ s\ fie poluat de indi-
vizi care par de neatins, ̀ n leg\tur\
cu care nu po]i „fluiera ̀ n bise ric\“
f\r\ s\ ri[ti un potop de, scuza]i ter-
menul, flegme. S\ te fe reasc\ s\
atentezi la efigii sfinte precum
Raed Arafat sau Mugur Is\rescu.
Oricâte elicoptere SMURD s-ar mai
pr\bu[i, oricâte rateuri ar mai da
Departamentul pentru Si tua]ii de
Urgen]\, de Arafat nu po]i spune
nimic r\u. A `ndr\znit Corpul 
de Control al Primului-Ministru 

pe vremea lui Dacian Ciolo[ s\-i
pun\ la ̀ ndoial\ calit\]ile manage-
riale [i s\ scoat\ la iveal\ proce-
durile cam urechiste. Un zid medi-
atic s-a interpus `ntre cet\]eni, iar
despre raportul respectiv nu avea
nimeni voie s\ vorbeasc\. Auzim
des `n media cât de performant
este sistemul românesc de ac]iune
`n caz de dezastru, dar când dezas-
trul se produce, oricine poate fi vi-
novat de faptul c\ nu s-au putut sal-
va vie]i, mai pu]in Raed Arafat,
omul de ne`nlocuit. Bine c\ deo-
camdat\ am avut doar alerta fals\
a aplica]iei lui Guran, nu [i un
cutremur de 7 grade Richter. Nu
mi-a[ dori chiar s\ avem nevoie de
toat\ priceperea oamenilor obl\ -
dui ]i de domnul Arafat. Poate va
c\dea atunci un zeu de pe soclu,
dar m\ tem c\ n-am apuca s\ tr\im
s\ mai discut\m despre asta.

O alt\ zeitate aflat\ printre noi
este Mugur Is\rescu, guvernatorul
B\ncii Na]ionale a României de
când `nc\ m\ mai jucam eu cu

ma[inu]e la `nceputul anilor ’90.
Fals! Fake news! Ve[nicia nu s-a
n\scut la sat, ve[nicia s-a n\scut ̀ n
biroul guvernatorului B\ncii Cen-
trale! Sub numele de cod „Mano -
le“, Mugur Is\rescu a fost un mult
prea iubit informator al Securit\]ii
[i un tovar\[ ofi]er acoperit de
n\dejde al „Grupului operativ Ne-
goiu“ din cadrul Institutului de
Economie Mondial\ de pe vremea
`mpu[catului, o structur\ de elit\
folosit\ pentru acoperirea misiu-
nilor de spionaj. Dezv\luirile jur-
nali[tilor de la „România liber\“
r\mân la stadiul de articol exotic
publicat `n print [i pe site-ul publi-
ca]iei. Nici o dezbatere public\,
nici o luare de pozi]ie din partea
politicienilor, nimica-nimicu]a.
Sfântul Mugur Is\rescu nu poate fi
`ntrebat, se pare, de nimeni, de ce 
i-a pl\cut atât de tare `nainte de
1989 s\-[i toarne colegii [i partene -
rii externi cu care se `ntâlnea.
„A[a erau vremurile“, vor spune
mul]i, ad\u gând c\, la aproape trei
decenii de la comiterea turn\toriilor,

Is\rescu poate fi iertat de p\cate,
doar s-a sacrificat atâtea alte
decenii pentru binele na]iunii `n
fruntea BNR dup\ 1989! Ce s\ mai
`n]elegem? C\, a[a cum se zvonea
c\ exist\ un singur om `n Româ-
nia care [tie s\ fac\ bugetul, unul
Gherghina, tot la fel, `n afar\ de
Is\rescu nu mai [tie nimeni s\
conduc\ banca central\. Ba, mai
mult, unii s-au apucat s\ pun\
dezv\luirile f\cute de „România
liber\“ pe seama unei tentative de
destabilizare a BNR. Serios! P\i,
`n cazul acesta func ]ionarii de la
Washington care dau presei, pe
surse, informa]ii despre leg\turile
echipei de campanie a lui Donald
Trump cu Rusia lui Putin ar tre-
bui acuza]i de `nalt\ tr\dare
na]ional\ [i da]i pe mâna lui {er-
ban Nicolae [i Eugen Nicolicea!

Am `n]eles, niciodat\ nu e mo-
mentul potrivit s\ `i pension\m pe
Arafat [i pe Is\rescu. M\car s\ le
facem statui cât mai sunt `n
func]ie. Sigur ajungem din nou `n
presa mondial\ cu asta.
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Pot fi sfin]ii [i incompeten]i, [i turn\tori?

Cu ocazia lunii martie, aia `n care vorbim despre femeia ginga[\ ca o floare, 
m-am gândit la multe lucruri c\rora pân\ acum nu le acordam nici o aten]ie.
De exemplu, faptul c\ nu [tiu nici o carte de pove[ti pentru feti]e `n care s\ nu
existe, `ntr-o form\ sau alta, o prin]es\ care este salvat\ de un prin]. Apoi m-am
gândit la toate prietenele mele de 5-6 ani [i la ce r\spund ele atunci când sunt
`ntrebate „ce vrei s\ te faci când ai s\ fii mare?“. „Prin]es\.“

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Basme f\r\ prin]ese [i feti]e cu pantaloni

Am `ncercat s\ port conversa]ia as-
ta cu ni[te prieteni, dar lumea se
uit\ ciudat la tine când iei prea ̀ n se-
rios pove[tile pentru copii. Prin -
]esele sunt frumoase, delicate,
gra]ioase, de ce insinuez c\ ar fi ce-
va r\u? Oare nu exager\m ana -
lizând cu lupa, dintr-o prism\ ideo-
logic\, ceea ce pân\ la urm\ sunt
ni[te pove[ti nevinovate, gândite
pentru ca cei mici s\ adoarm\ mai
u[or noaptea? Acum 15 ani a[ fi
r\spuns f\r\ ezitare c\ exager\m [i
c\ se caut\ nod `n papur\. Dar de
atunci s-au adunat nenum\rate
dovezi ale felului `n care acea
`nv\]\tur\ despre lume pe care ne-o
dau juc\riile [i pove[tile de la vârste
fragede r\mâne cu noi totdeauna.

Un studiu despre cum se v\d
copiii la vârsta de [ase ani arat\ c\
fetele se cred mai pu]in de[tepte [i
mai pu]in talentate decât b\ie]ii.
Cercetarea a presupus ca unor copii
de [ase ani s\ li se citeasc\ o poveste
despre un „copil foarte, foarte de[ -
tept“, al c\rui gen nu era deloc clar
`n firul povestirii, apoi trebuiau s\

ghi ceasc\ dac\ protagonistul era
b\iat sau fat\. B\ie]ii au ghicit
b\iat, iar majoritatea feti]elor tot
b\iat. Un alt exerci]iu al studiului
presupunea implicarea `ntr-un joc
pentru „copii foarte, foarte de[ tep]i“,
respectiv „copii care se str\duiesc

foarte, foarte tare“. Fe ti]ele s-au de-
clarat `ncântate de cel de-al doilea
joc, dar mai pu]in de primul. Si gur,
nu poate fi pus totul pe seama
pove[tilor. Dar acel fir narativ al
basmelor a devenit atât de `m pletit
cu felul `n care sunt crescu]i copiii,

`ncât este greu de separat de vi -
ziunea noastr\ asu pra societ\]ii.
Feti]ele se `m brac\ `n rochi]e roz,
de prin]es\; pentru b\ie]ei exist\
haine [i juc\rii albastru cu alb, re-
spectiv cu eroi [i super-eroi b\ie]i.
Feti]ele `nva]\ s\ fie cumin]i,

b\ie]ii `nva]\ s\ fie curajo[i. Fe-
meile de succes din via]a feti]elor
sunt personajele care au fost sal-
vate pe un cal alb [i au devenit
prin]ese [i au continuat s\ prin -
]easc\ pân\ la adânci b\ trâne]i – cu
dansuri [i mi[c\ri de evantai.
Curând, viziunea asta despre lume,
pres\rat\ cu bulinu]e roz, va influ-
en]a alegeri legate de `mbr\c\min -
te, modalitate de a vorbi, materii la
[coal\ la care se cred talentate sau
mai pu]in talentate, cariera mai se-
rioas\ la care se gândesc atunci
când sunt `ntrebate, de data asta la
12-14 ani, „ce vrei s\ te faci atunci
când ai s\ fii mare“.

Deodat\, pove[tile de copii nu
mai par doar atât – ni[te basme.
Iar remedii exist\. Apar c\r]i de-
spre eroine rebele, feti]e `mbr\ -
cate `n pantaloni, eroine mai di-
verse ca etnie, eroine care `[i re-
fuz\ prin]ii pentru a c\l\tori `n
str\in\tate. ~n realitate, exist\
multe feluri de a fi prin]es\ [i
foarte pu]ine presupun `mbr\cat-
ul `n roz.



Dincolo de aceast\ poveste cu
„whitewashing“, din punctul de
vedere al produc\torilor ameri-
cani interesul este altul [i e `n
strâns\ rela]ie cu succesul sau
e[ecul lui Ghost in the Shell.

Hollywoodul a descoperit de
mult\ vreme un nou teren aurifer:
benzile desenate [i desenele animate
japoneze, [i se preg\te[te de mult\
vreme s\ l̀ exploateze. Succesul lui
Ghost in the Shelleste un test pentru
aceast\ posibil\ min\ de aur.

Al\turi de Ghost in the Shell se
afl\ `n preg\tire o alt\ adaptare

dup\ un manga de uria[ succes,
Death Note, pe care o produce pos-
tul Netflix.

~n acela[i timp, dup\ decenii de
`ncerc\ri, Hollywoodul pune pre-
siune pe realizarea unui remake
american dup\ faimosul Akira,
filmul care a contat enorm `n
dezv\luirea culturii populare ja -
poneze `n restul lumii. Un proiect
`n care au fost implica]i, de-a lun-
gul vremii, [i Leonardo di Caprio
[i Keanu Reeves.

Manga [i anime reprezint\ o in-
dustrie de miliarde de dolari `n
Japonia, unde majoritatea popu -
la]iei cite[te benzi desenate. Un man-
ga (o band\ desenat\) este exploatat\
intens, fiind adaptat\ cinema tografic
sau sub form\ de anime. Edito rii
câ[tig\ foarte bine de pe urma ori -
c\rui titlu, atât de mult `ncât indus-
tria japonez\ ̀ [i este suficient\ finan-
ciar, nefiind foarte interesat\ s\-[i
vând\ din drepturi Hollywoodului,
cel pu]in pân\ acum.

~n ultima vreme ̀ ns\, industria
manga/anime a devenit mult mai
deschis\ spre aceasta. Un motiv
este c\ japonezii, b\ie]i chibzui]i
[i aten]i, au `n]eles c\, odat\ cu
des cre[terea popula]iei, scade [i
publicul. Din acest punct de

vedere, interesul american `n im-
periul manga convine. „A crescut
num\rul ofertelor pentru adap -
t\ri pentru un num\r mare de
manga, de[i, deocamdat\, acestea
proiecte sunt abia la `nceput“, ex-
plic\ Sam Yoshiba, directorul 
executiv al diviziei interna]ionale
al Kodansha, unul dintre cei mai
importan]i editori japonezi.

De fapt, Hollywoodul a pus
ochii de mult\ vreme pe anumite
manga/ anime, numai c\ astfel de
proiecte demareaz\ foarte greu.

Un motiv pentru aceast\ `n -
târziere este diferen]a cultural\
dintre Japonia [i SUA. Michael
Arias, primul regizor american
care lucreaz\ `n Japonia (a f\cut
excelentul anime Tekkonkin -
kreet, care a luat echivalentul
japonez al Oscarului `n 2008) ex-
plic\: „Produc]iile Hollywoodu-
lui au tendin]a de a fi ca un taur
`ntr-un magazin de por]elanuri
`n ceea ce prive[te respectul pen-
tru materialul original“. Ceea ce
a deranjat [i `ngrijoreaz\ mul]i
autori niponi.

Un alt motiv este dificultatea
negocierilor pentru drepturile de
autor, din cauza diferen]elor `n
legisla]ie [i a lipsei traduc\torilor

cu adev\rat competen]i `n astfel
de negocieri complicate. Un alt as-
pect, care `i exaspereaz\ pe ame -
ricani, este c\ afl\ greu [i foarte
greu cine de]ine drepturile pentru
un anumit titlu.

Astfel, negocierile pentru Ghost
in the Shell au durat aproape zece
ani. Death Note, la fel, este curtat
de foarte mul]i ani.

Dar, odat\ spart\ ghea]a, se lu-
creaz\ `n prezent la foarte multe
astfel de colabor\ri, cu atât mai
mult cu cât, pentru Hollywood, uni-
versul manga este un adev\rat
cuf\r cu comori. Pentru fiecare
Death Note exist\ alte 50 de serii de
aceea[i calitate“, explic\ Yuma Te -
rada, coproprietar al unei companii
care faciliteaz\ dialogul `ntre crea -
torii de manga [i produc\torii
americani. „Este o atmosfer\ ca pe
vremea Goanei dup\ aur“, spune [i
Michael Arias.

~n ultima perioad\, americanii
trebuie s\ fac\ fa]\ [i unui competi-
tor nea[teptat: chinezii se gr\besc
[i ei s\ cumpere drepturi de autor
pentru manga/ anime. Dar spe-
ciali[tii consider\ c\ `n aceast\ er\
„a globaliz\rii industriei cine-
matografice“, SUA [i China vor
ajunge s\ colaboreze, creând un

adev\rat triunghi de aur `ntre Hol-
lywood, China [i Japonia.

Revenind la Ghost in the Shell
[i la controversa care l-a `nso]it,
dincolo de tonurile rasiste ale
acesteia [i de faptul c\ a servit in-
tereselor „politice“ a diverse gru -
puri, a oglindit cel mai bi ne tea-
ma fanilor c\ adapt\rile ameri-
cane vor fi o „hollywoodi za re“ `n
cel mai r\u sens posibil a versiu-
nilor nipone. Dar Hollywoodul nu
mai este cel de acum câteva de -
cenii [i se poate ca succesul uni-
versului Marvel s\ `i fi `nv\]at pe
produc\ tori o lec]ie foarte pre -
]ioa s\. „Secretul succesului nos-
tru“, spune Kevin Feige, st\ pânul
creativ al Universului Cinema -
tografic Marvel, „este respectul
pentru materialul adaptat, `n]e -
legerea lui [i faptul c\ fiecare
adaptare trebuie f\cut\ `n a[a fel
`ncât s\ `mbun\ t\]easc\ spiritul
materialului original “.

Aceast\ schimbare la Holly-
wood a fost remarcat\ de creatorii
japonezi [i, cum spune Yuma Te -
rada, „cei mai mul]i nu `n]eleg c\
majoritatea autorilor niponi chiar
vor s\ `[i vad\ operele adaptate
sub form\ de filme sau seriale la
Hollywood“.
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Ghost in the Shell: Hollywoodul
deschide por]ile universului manga

Suplimentul lui Jup  

Spre groaza fanilor
anime, Ghost in the Shell,
adaptarea american\ a
anima]iei cult japoneze
din 1995, a avut premiera
`n aceast\ s\pt\mân\,
precedat\ de o aprig\ [i
destul de lipsit\ de sens
controvers\ legat\ de
distribuirea unei actri]e
albe `ntr-un rol `n care cei
mai mul]i credeau c\
trebuie distribuit\ 
o japonez\.
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PE SCURT
n ~n sfâr[it, Bob Dylan `[i va primi premiul Nobel pentru lite -

ratur\ `n acest weekend, dup\ unul dintre cele dou\ concerte pe
care le va da la Stockholm. Decernarea controversatului premiu va
avea loc „`n cadrul unei recep]ii foarte intime“.

n O imagine cu Claudia Cardinale apare pe posterul oficial al
celei de 70-a edi]ii a festivalului de film de la Cannes. Aproape nor-
mal, posterul a `nceput imediat s\ fie criticat, pe motiv c\ imaginea
actri]ei a fost prelucrat\ digital, s\ par\ mai sub]ire.

n Dup\ 15 luni de concerte de promovare, Adele d\ de `n]eles c\
nu va mai pleca vreodat\ `n turneu. „Nu m\ pricep atât de bine la
turnee. Aplauzele m\ fac s\ m\ simt vulnerabil\. Nu cred c\ voi
mai merge `n turneu vreodat\. Am f\cut-o doar pentru voi, dar
turneele nu sunt specialitatea mea“, a spus populara vedet\ celor
prezen]i la concertul din Noua Zeeland\.

n Antonio Banderas `[i asigur\ fanii c\ se simte foarte bine,
dup\ `ngrijor\rile provocate de o criz\ cardiac\ suferit\ de actor la
sfâr[itul lui ianuarie. Banderas a fost silit s\ se opereze `n Elve]ia,
dar acum este `n plin\ form\ [i se preg\te[te s\ joace `n filmul Life
Itself, al\turi de Oscar Isaac [i Olivia Wilde.

n Laureat\ a premiului Nobel, austriaca Elfriede Jelinek a scris
`n numai câteva s\pt\mâni piesa On the Royal Road: The Burger
King ca luare de atitudine privind alegerea lui Donald Trump ca
pre[edinte al SUA. „Dac\ ar fi s\ discut subiectul piesei, acesta ar
fi: cum s\ ̀ l ̀ n]elegi pe Trump? Prostia nu poate fi ̀ n]eleas\“, spune
Jelinek `ntr-un interviu pentru revista american\ „Theater“. 

n Primul album solo al lui Lemmy Killmister, regretatul lider al
trupei Motorhead, va ap\rea postum `n acest an. Este un album de
zece piese pe care Lemmy l-a lucrat `mpreun\ cu Jim Voxx, chi-
tarist al trupei Skew Siskin. Tot Voxx a mai dezv\luit faptul c\ `n
urma lui Lemmy au r\mas numeroase ̀ nregistr\ri, printre care co-
labor\ri cu Dave Grohl [i cu The Damned.

n Un panteon rock deschis altor genuri? Rapperul Tupac va in-
tra pe 7 aprilie `n celebra Rock and Roll Hall of Fame al\turi de
trupe rock precum Pearl Jam [i Yes. Al]i doi rapperi, Snoop Dogg [i
Dr. Dre, vor prezenta ceremonia. 

n Robert Rodriguez va regiza filmul Evadare din New York, un
„update“ al distopiei clasice realizate de John Carpenter ̀ n 1982. Car-
penter, care este produc\tor executiv, l-a l\udat public pe Rodriguez
[i a asigurat fanii c\ noul film „nu este un remake, ci un prequel“.

nO echip\ de mentenan]\ dintr-un hotel din Jamaica a reu[it s\
distrug\ dou\ opere murale realizate de Banksy, celebrul [i ano -
nimul street-artist [i activist politic londonez. Peretele pe care
Banksy pictase cele dou\ opere ale sale valora 4,6 milioane de euro,
dar muncitorii, confundând pictura cu un act de vandalism, au
acoperit-o cu var. 

Cum vede Johnny Rotten lumea de azi

Au atacat ru[ii site-ul
Amazon ca s\-l
sus]in\ pe Trump?

Ultimele dou\ genera]ii sunt
letargice [i complezente, iar tul-
bur\rile politice care zguduie
lumea sunt inevitabile, crede
faimosul ex-vocalist al trupei
punk Sex Pistols, care tocmai a
lansat o culegere ilustrat\ a ver-
surilor sale.

Iat\ câteva dintre „lec]iile“ lui
Johnny Rotten:

n „Cred c\, din timp `n timp,
lumea are nevoie s\ fie zguduit\.
Letargia sfâr[e[te `ntotdeauna
prin a primi ce merit\.“

n „Donald Trump este genul
de [ut `n fund de care oamenii
aveau nevoie.“

n „Trump pune probleme ca
fiin]\ uman\, dar nu e rasist [i
sunt [anse mari ca din chestia as-
ta s\ ias\ ceva bun, fiindc\
Trump bag\ groaza `n politi-
cieni.“

n„Nu am sus]inut Brexitul, dar
clasa muncitoare a vorbit [i, fiindc\
fac parte din ea, sunt al\turi de ea.“

n „Ideea de a face politic\ f\r\
a schimba nimic s-a terminat. Au

fost deja dou\ sau trei genera]ii
care s-au compl\cut `n apatie,
b\rbi absurde [i p\l\rii idioate.
To]i tinerii se aseam\n\, to]i
vorbesc la fel.“

n „Totdeauna am v\zut anar -
hia drept un joc intelectual al cla-
sei medii, a unor privilegia]i
r\sf\]a]i care `[i permit s\ se
abandoneze acestui gen de filo -
sofie absurd\. Cineva trebuie s\
construiasc\ [i drumuri, iar
ace[tia nu vor fi, cu siguran]\,
anarhi[tii.“

Snyder este autorul unei c\r]i, On
Tyranny, care ofer\ sfaturi de re-
zisten]\ contra lui Donald Trump
[i contra unui regim opresiv `n
general. El crede c\ atacu rile
ru[ilor au fost provocate de succe-
sul c\r]ii `n timpul campaniei

electorale, mai ales dup\ apari]ia
unei reclame „populare de ambele
p\r]i ale Atlanticului“, la cap\tul
unei s\pt\mâni proaste pentru
candidatul Trump. Snyder a des -
coperit, astfel, c\ prezentarea
c\r]ii pe site-ul amazon.com a fost

schimbat\ de persoane necunos-
cute: imaginea c\r ]ii a fost `n -
locuit\ cu cea a unei c\r]i fictive
de colorat, numele autorului a fost
modificat, iar textul descrierii
schimbat ca s\ con]in\ expresia
„lessons to Make World Great
Again“, un slogan ce a ap\rut pe
postere pro-Trump [i Putin `n Fe -
dera]ia Rus\. „Acest atac nu face
decât s\ confirme mai multe lec]ii
din cartea mea despre tiranie,
mai ales Lec]ia nr. 14, care vor -
be[te despre importan]a inti -
mit\]ii digitale“, spune Snyder.

S-au implicat ru[ii `n alegerile prezinden]iale ame -
ricane? Istoricul Timothy Snyder, profesor la Yale,
acuz\ hackerii ru[i s\ au atacat pân\ [i site-ul
Amazon, modificând descrierea unei c\r]i semnate
de el, pentru a-l ajuta cât mai mult pe Trump s\
câ[tige alegerile.



~n 2001, tot la Cannes, Olivier
Gourmet a luat Premiul de inter-
pretare masculin\ pentru Fiul/
Le Fils, `n 2005 Dardenne-ii mai
`mpu[c\ un Palme d’or cu Co -
pilul/ L’enfant, trei ani mai târ-
ziu iau Premiul pentru scenariu
cu T\cerea Lornei/ Le silence de
Lorna, iar `n 2011 un Grand Prix,
tot la Cannes, cu B\iatul cu bici-
cleta/ Le gamin au vélo. ~n 2014,
Marion Cotillard era dat\ ca favo-
rit\ la Premiul de interpretare fe-
minin\ (tot pe Croazet\, normal),
pentru Dou\ zile, o noapte/ Deux
jours, une nuit, dar filmul n-a
mai luat nimic. 

Rostul cear[afului de mai sus e
s\ ̀ n]elegem c\, asemenea lui Ken
Loach, de pild\, [i fra]ii Dardenne
se num\r\ printre cinea[tii cu ce-
le mai multe selec]ii la Festivalul
de la Cannes, unde au participat
`n competi]ia oficial\ cu aproape
tot ce au f\cut. 

Pe m\sur\ ce trece timpul, fil-
mele celor doi fra]i belgieni devin
tot mai simple [i mai cristaline,
iar tehnica lor tot mai matematic\
[i mai precis\. La fille inconnue
are tent\ de policier [i urm\re[te
ancheta pe care o tân\r\ doctori]\
(Adèle Haenel) o demareaz\ pe
cont propriu pentru a afla identi-
tatea unei fete care a murit dup\
ce a refuzat s\-i deschid\ u[a cabi-
netului, fiind dup\ program. Nu e
vorba de omor prin impruden]\,
ci de responsabilitatea [i vinov\ -
]ia pe care Jenny le resimte când
`n]elege c\, dac\ ar fi deschis u[a,
tân\ra prostituat\ poate c\ n-ar fi
murit. ~n plus, nu i se cunoa[te
identitatea.

Execu]ia pove[tii e exact\ – `n
interviul pe care l-a acordat „SDC“
[i pe care l-am publicat s\pt\mâna
trecut\, Haenel poveste[te c\ Dar-
denne-ii [tiu exact ceea ce vor de la
un actor [i se ]in de capul lui pân\
ce acesta respect\ `ntocmai toate
indica]iile lor. 

For]a acestei pove[ti simple st\
tocmai `n faptul c\, ambi]ionân-
du-se s\ lase la o parte orice ac-
cent patetic (motto-ul eroinei la

`nceputul filmului fiind tocmai c\
`n meseria de medic trebuie s\ fii
mai puternic decât emo]iile tale),
filmul asimileaz\ pas cu pas sufi-
cient\ emo]ie `ncât s\ te fac\ nu
doar s\ empatizezi cu personaje-
le, dar s-o fac\ [i pe Jenny s\ ̀ n]e -
leag\ c\ nu se poate comporta ca
un soldat. A da un nume acelei fe-
te necunoscute, lucru pe care se
str\duie[te ea s\-l fac\, `n seam -
n\ a face din ea un om cu o bio-
grafie, un om real, unul care me-
rit\ s\ fie `ngropat de ai lui. Des-
coperirea identit\]ii d\ tuturor
personajelor [i mai ales lui 
Jenny o dimensiune `n plus.

Aceast\ empatie nepreten]ioa -
s\ care irizeaz\ treptat filmul e vi-
zibil\ `n felul `n care Jenny
rela]ioneaz\ cu pacien]ii, din lip-
sa de detalii despre via]a ei perso-
nal\ (ca [i cum n-ar avea vreuna,
[i probabil nici n-are, din moment
ce doarme la cabinet), din devota-
mentul ei cu totul neasumat. 

Dardenne-ii au fost `ntreba]i la
Cannes dac\ s-au gândit s\ fac\
din Jenny un fel de sfânt\ mo-
dern\, dar faptul c\ au negat ne
poate face s\ credem exact con-
trariul. ~n ]es\tura foarte pre-
cis\ a pove[tii – `n care n-o 
vedem pe doctori]\ gândind sau

petrecându-[i timpul `n reverii,
ea e mereu `n ac]iune, iar ac]iu-
nile `i sunt `ndreptate mereu
spre ceilal]i –, Dardenne-ii pla-
seaz\ pastile de empatie care
cresc odat\ cu filmul, dar nu se
sparg `n vreun catharsis emo -
]io nal. Jenny are prea mult\ de-
cen]\ ca s\ fac\ asta. ~n fond, so-
lidaritatea, empatia ca s\ fie au-
tentice, nici nu trebuie asumate.

Fata necunoscut\ / La fille inconnue,

e Jean-Pierre [i Luc Dardenne. 

Cu Adèle Haenel, Olivier Gourmet,

Jérémie Renier, Olivier Bonnaud,

Louka Minnelli

O s\ spune]i c\ iar am venit cu o
poveste inventat\. C\, dac\ ar fi
fost real\, ar fi trebuit s\ existe
`nc\ m\car dou\ surse care s\ o
confirme. Eu, `n schimb, [tiu [i de
ce anume nu exist\ celelalte dou\
surse. Fiindc\ odat\ ajuns\ pu -
blic\, aceast\ `ntâmplare ar fi pus
reflectorul pe micu]a comunitate
rural\ `n cauz\, iar de aici pân\ la

a se afla c\ mai to]i primesc ajutor
social din partea prim\riei, f\r\
s\ [i efectueze orele de munc\
aferente, ar mai fost doar un pas.
Eu am aflat de la o b\bu]\ de
`ncredere de la care cump\r ou\
f\ra bon fiscal.

~ntr-o duminic\, `n gradina lui
]a]a X (nu-i pot divulga identitatea)
s-a auzit o bufnitur\ meta lic\. Se
pare c\, `n urma ciocnirii cu un as-
teroid, un OZN c\zuse pe p\mântul
femeii. Buimac [i `nc\ neobi[nuit
cu gravita]ia noastr\, extratere-
strul a ie[it afar\. Verde, cu ochi
mari [i gur\ mic\, cu mâini lungi [i
sub]iri [i un fel de minitromp\ 

de elefant pe post de nas, pe care a
`nceput imediat s\ o agite prin
aer. }a]a X s-a uitat la el [i, din in-
stinct de conservare, [i-a f\cut o
cruce mare, cu gesturi ample [i
deloc gr\bite, pentru a fi sigur\ c\
i se activeaz\ scutul de protec]ie
mistic\. Apoi, ca orice om care `[i
ap\r\ interesul imobiliar, a `ntre-
bat: ce crucea m\-tii cau]i `n
gr\dina mea?

El nu primise instructajul pri -
vind gesturile de salut de pe Ter-
ra, fiindc\ nu era preconizat s\
cad\ pe ea, a[a c\ na, a improvizat
[i el ca tot extraterestrul, r\spun-
zând prin imitarea semnului

crucii. Lucru care se pare c\ a
func]ionat, ]a]a X concluzionând
c\ nu conteaz\ de unde vii, atât
timp cât e[ti cre[tin. Hai `n cas\,
]i-o fi foame.

M\m\liga era `nc\ cald\, a[a
c\ `n cinci minute cre[tinului
verde i s-a ̀ ntins ̀ n fa]\ o mas\ co-
pioas\, cu carne de la borcan,
ochiuri [i salat\ de varz\ murat\.
Dar trompa lui se tot lungea `n di-
rec]ia plitei, pe care clocotea de
zor fiertura pentru porc. I se p\rea
cel mai apetisant miros din toat\
galaxia. Obi[nuit s\ reziste la tem-
peraturi mai mari decât poate
duce organismul uman, [i-a b\gat

botul ̀ n ceaun [i a halit pe ner\su-
flate cam un sfert. }a]a X nu s-a
sup\rat, obi[nuit\ fiind cu
hachi]ele culinare ale nepo]ilor ei
de la ora[.

Y, mecanicul, a reparat carose-
ria bo]it\ a ozeneului, spunând c\
tabla seam\n\ cu cea de ARO.
Apoi a vopsit peticeala cu solu]ie
din aia cu care se boie[te porti]a
de la gura sobei. Vehiculul spa]ial
s-a `n\l]at cu greu, din cauza
sacilor de cartofi [i a celor de
t\râ]e, ingredientele cu care omu -
le]ul nostru verde vrea s\ dea lovi-
tura, deschizându-[i un restau-
rant pe planeta lui. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Necunoscutele X [i Y

561

Totul `ncepe cu un salut

La fille inconnue e cel de-al zecelea lungmetraj al
fra]ilor Dardenne. Belgienii au devenit cunoscu]i de
la al treilea film, Promisiunea/ La Promesse (1996), 
iar trei ani mai târziu au luat cu Rosetta Palme d’or 
[i Premiul de interpretare feminin\ pentru Emilie
Dequenne (dup\ ei modificându-se regulamentul
astfel `ncât un film care ia Palme d’or s\ nu mai 
poat\ lua alt premiu). 
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