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ACTUALITATE

Ethan Hawke 
`n România — 
pe ecran [i la
Palatul Copiilor

Iulia Blaga

„S`nte]i con[tient c\ `n România
s`n te]i cunoscut drept fiul lui
Leslie Hawke?“, a fost `ntrebat
Ethan Hawke la conferin]a de pre -
s\ ocazionat\ de pri mul eveniment
public la care actorul a luat par te
de c`nd `[i tot viziteaz\ ma ma `n
România.

» pag. 3

Avanpremier\

Nadia Anghelescu —
Mic jurnal cu
amintiri
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
romanul Mic jurnal cu amintiri
de Nadia Anghelescu, care va
ap\ rea `n cur`nd la Editura Poli -
rom, `n colec]ia „Ego-grafii“.

» pag. 12-13

Actualitate

„Poate ne
convingem 
mai u[or de
poten]ialul nostru
dac\ ne ui t\m la
acesta prin ochii
str\inilor“ 

R. Chiru]\

Mai român dec`t românii? De ce
se `ndr\gostesc str\inii de Româ -
nia, cartea coordonat\ de Sandra
Pralong care a devenit cel mai bi -
ne v`ndut produs al Editurii Po li -
rom la recent `ncheiatul Book -
fest, a fost lansat\ joi, 20 iunie, la
Bucure[ti. O mare parte dintre su -
biec]ii volumului, care s`nt [i co -
autorii s\i, au venit la ̀ nt`l ni rea cu
publicul [i au explicat ce caut\ [i
de ce au r\mas `n ]ara noastr\.

» pag. 2

Cronic\ de carte

Simpatie pentru
pustiu

Bogdan-Alexandru St\nescu

Obsedat `nc\ de la `nceputul ca-
rierei literare de o variant\ dra-
matic\ a poeziei americane, de cul -
tivarea pluralismului personaje-
lor-actant, p`n\ la unchiul este `n -
 c`ntat v. leac nu reu[ise o [edin]\
de spiritism at`t de bun\ precum `n
acest volum.

» pag. 11

Mircea Carp: „Nu permit
nim\nui s\ spun\ c\ `i
e ru[ine c\ e român“

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

„Aici Mircea Carp, s\ auzim
numai de bine“ este urarea ce le -
br\ `n comunism printre ro mâ -
nii care ascultau, clan destin,
Europa Liber\. Cu aceste vorbe
`[i `ncheia emisiunile Mircea
Carp, directorul adjunct al pos -
tului de radio ce a luptat des chis
`mpotriva regimului con dus de
Nicolae Ceau[escu. O urare ca -
re a devenit acum titlul celei de
a doua c\r]i autobiografice, cu
„a mintiri [i documente“, pe
care a scris-o una dintre vocile
emblematice ale celor dou\ ra di -
ouri care `nainte de 1989 au dat
speran]a de libertate români -
lor, Vocea Americii [i Europa
Liber\. Mircea Carp are acum
90 de ani.



R. Chiru]\

Pu]in\ lume [tia, p`n\ la apari]ia
acestei lucr\ri, c`t de mul]i str\ -
ini de calitate [i-au mutat via]a `n
România [i [i-au construit cariere
aici. Fie c\ s`nt doar buc\tari cu-
noscu]i, precum elve]ianul Ja kob
Hausmann, fie proprietari de fa -
brici de lapte [i ap\ mineral\, pre -
cum greco-elve]ianul Jean Valvis,
fie directori de banc\, precum o -
lan dezul Steven van Groningen,
ace[ti oameni afirm\ c\ le place
a ceast\ ]ar\ [i se g`ndesc c\, cel
mai probabil, nu vor mai pleca nici -
odat\ de aici. Chiar [i cei care in-
tr\ `n contact cu lucrurile mai pu -
]in pl\cute, precum s\r\cia ori
co piii abandona]i – americanca
Leslie Hawke, britanicii Ian Tilling
[i Graham Perolls –, spun c\ Ro mâ -
nia le-a oferit multe lucruri bune
[i chiar s-au `ndr\gostit de ea. 

Peter Hurley locuie[te ̀ n Româ -
nia de 19 ani. „Dac\ ar trebui s\
spun de ce s`nt nemul]umit `n Ro -
mânia, ar fi nevoie de un al doi-
lea volum al c\r]ii. Totu[i, unul
dintre lucrurile care `mi plac aici
este faptul c\ nu am fost nic\ieri
`ntr-un alt loc din lume `n care
e[ti for]at s\ r`zi [i s\ pl`ngi de
mai multe ori `ntr-o zi. România

este o provocare pentru mine“, a
declarat Peter Hurley la evenimen -
tul de lansare a lucr\rii. Irlandezul,
care dore[te s\ nu se piard\ tra di -
]iile satului românesc, a investit
peste 160.000 de euro, potrivit pre -
sei centrale, inclusiv din economi -
ile sale, pentru a crea un festival de
folclor la S\p`n]a. „Drumul lung
spre cimitirul vesel“ a ajuns deja
la a treia edi]ie. 

„Voiam s\ merg `n
Spania, de fapt“

Graham Perolls, britanicul care a
creat primul centru de ̀ ngrijire pa -
liativ\ pentru bolnavii de cancer
din ]ara noastr\, a ajuns `n spa ]iul
mioritic din `nt`mplare. „Eu am
venit prima dat\ `n România `n
1975, ca turist. De fapt, am intrat ̀ n -
tr-o agen]ie din Marea Britanie,
voiam s\ merg cu un prieten ̀ n Spa -
nia sau Portugalia. Dar nu am mai
g\sit locuri. Iar o doamn\ ne-a o -
ferit o s\pt\m`n\ `n Transilvania.
A fost atunci `nceputul unei c\ l\ -
to rii lungi `n România. M-am mu -
tat aici cu so]ia [i tr\im foarte bine.
Am ni[te prieteni foarte buni, am
o echip\ bun\ la centrul „Casa
Speran]ei“. Cei din Anglia cred
c\ este un sacrificiu pentru mine
s\ fiu aici, dar, de fapt, nu este,
pentru c\ `mi place s\ fiu aici. Am
`nfiat un b\iat român, `n urm\ cu
24 de ani, de care s`nt foarte m`n -
dru. {i fetele mele s-au `ndr\gostit
de România“, a povestit Graham
Perolls. 

De altfel, nu este singurul str\ in
care a decis s\ contribuie la crea-
rea de centre pentru persoanele cu
probleme. Don Lothrop nu locu-
ie[te `n România, dar are adunate
deja 71 de vizite ̀ n ]ar\. Americanul,
care [i-a c`[tigat averea `n Silicon
Valley, a deschis mai multe orfe-
linate `n Bihor, apoi a descoperit
c\ nu e chiar at`t de imposibil s\
faci [i afaceri `n zon\. „C`nd am a -
juns aici [i am v\zut cea mai fru-
moas\ [i plin\ de resurse ]ar\ din
Europa, am v\zut oameni care

s`nt mai creativi, mai plini de e ner -
gie [i mai antreprenori dec`t a me -
ricanii, mi-am dat seama c\ am
re]eta perfect\ s\ investesc. C`nd
oamenii spun c\ România nu o s\
func]ioneze niciodat\, eu nu cred,
[tiu c\ va reu[i“, [i-a exprimat op -
timismul pentru aceast\ parte a
lumii Don Lothrop.

„Dac\ ne laud\ ei, poate
ne l\ud\m [i noi“

Sandra Pralong a precizat c\ do-
re[te ca volumul pe care l-a coordo -
nat s\ ridice moralul românilor `n
ceea ce prive[te propria ]ar\. Poa -
te, dac\ vedem c\ ne laud\ str\ i -
nii, o s\ ne sim]im [i noi bine aici –
aceasta este esen]a demersului
s\u. „De 23 de ani, de c`nd m-am
`ntors `n România, m\ doare foar -
te tare c`nd aud at`tea vorbe de o ca -
r\ asupra ]\rii, at`]ia oameni care
spun c\ «România e o ]ar\ frumoa -
s\, p\cat c\ e locuit\». E inaccep-
tabil s\ spui despre tine `nsu]i c\
ai prefera s\ nu exi[ti. M-am g`n -
dit, c`nd am realizat aceast\ carte,
c\ poate ne convingem mai u[or
de poten]ialul nostru dac\ ne ui -

t\m la acesta prin ochii str\ini-
lor care tr\iesc `n România“,
sus]ine coordonatoarea. 

Iar ace[tia par s\ fie de acord cu
ideea. De aceea, continu\ s\ laude
locurile, tradi]iile române[ti [i `n -
c\ ceva `n plus. „~nainte de Româ -
nia, pentru mine e o românc\. A -
tunci c`nd r\m`i `ntr-un loc, s`nt
c`teva lucruri care conteaz\: s\ ai
succes profesional, iar eu am a vut
aici, [i s\ te sim]i bine [i `n timpul
liber. Ingredientele acestea s-au po -
trivit pentru mine [i familia mea.
S`nt de 14 ani `n România [i m\
simt aici acas\. Aici vreau s\ a duc
o contribu]ie societ\]ii“, a declamat
olandezul Steven Van Groningen,
coordonatorul Raiffeisen România,
c\s\torit cu o fost\ canotoare ro-
mânc\. 

Joaquin Bonilla a venit aici cu
g`ndul s\ stea pu]in [i a r\mas 11
ani. „Nu eu am ales România, ci Ro -
mânia m-a ales pe mine. România
e o ]ar\ care ofer\ tot timpul ceva
nou; dup\ 11 ani eu ̀ nc\ m\ simt ca
un turist, descop\r mereu c`te ce-
va“, a afirmat mexicanul care la
Bucure[ti are o afacere `n dome-
niul publicit\]ii. 

Schimb de inten]ii bune

~n fine, rusoaica Irina Budrina,
care pred\ management cultural la
Academia de Studii Economice din
Capital\, a recunoscut c\ nu i-a
fost u[or `ntr-o ]ar\ `n care tarele
produse de comunismul impus de
`nainta[ii s\i `nc\ se simt. „De mul -
te ori, mi s-a repro[at mie ceea ce a
f\cut URSS-ul aici. ~mi cer scuze
aici, acum, pentru acest lucru. Am
lucrat acum patru ani cu regizorul
Nikita Mihalkov [i am v\zut c`t de
mult [tiu românii despre cultura
rus\. {i m-am `ntrebat: ce [tiu eu
despre cultura român\. {i a[a a `n -
ceput c\l\toria mea aici. {i cred c\
Rusia [i România pot colabora foar -
te bine `n domeniul cultural.“

Concluzia evenimentului de
lansare a c\r]ii Mai român dec`t
românii apar]ine englezoaicei
Alison Mutler, jurnalist\ [i coordo -
natoare a biroului de la Bucu re[ti
al agen]iei de [tiri AP: „Vreau s\
cred c\ noi to]i am venit `n Ro-
mânia cu inten]ii bune [i bun\ vo -
in]\, s\ contribuim la societatea
de aici. Iar România ne-a oferit
foarte mult la schimb“.

2  »  actualitate

45 de str\ini [i pove[tile lor de via]\, adunate `ntr-o singur\ lucrare

„Poate ne convingem mai u[or de
poten]ialul nostru dac\ ne ui t\m 
la acesta prin ochii str\inilor“ 
Mai român dec`t românii? De ce se `ndr\gostesc str\inii
de România, cartea coordonat\ de Sandra Pralong care a
devenit cel mai bine v`ndut produs al Editurii Polirom la
recent `ncheiatul Bookfest, a fost lansat\ joi, 20 iunie, la
Bucure[ti. O mare parte dintre subiec]ii volumului, care
s`nt [i coautorii s\i, au venit la `nt`lnirea cu publicul [i au
explicat ce caut\ [i de ce au r\mas `n ]ara noastr\. 
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Ethan Hawke `n România —
pe ecran [i la Palatul Copiilor
„S`nte]i con[tient c\ `n
România s`nte]i cunoscut
drept fiul lui Leslie Hawke?“,
a fost `ntrebat Ethan
Hawke la conferin]a de
pres\ ocazionat\ de pri -
mul eveniment public la
care actorul a luat parte de
c`nd `[i tot viziteaz\ ma -
ma `n România, pro iec ]ia
caritabil\ cu Before Mid -
night/~nainte de miezul
nop]ii petrecut\ `n 26
iunie la Palatul Copiilor
din Bucure[ti. 

Iulia Blaga

~mbr\cat simplu, dar elegant `n -
tr-un costum gri, Ethan Hawke a
fost `nso]it de mama sa, de regizo -
rul Richard Linklater [i de Maria
Gheorghiu, cu care Leslie Hawke a
`nfiin]at acum c`]iva ani aso cia ]ia
caritabil\ OvidiuRo. A fost o coin -
ciden]\ bine-venit\, deoarece Be-
fore Midnight e primul film al tri -
logiei demarate acum 18 ani care
intr\ `n cinematografele din Ro-
mânia. „Filmul a fost turnat ̀ n Gre -
cia, iar vara trecut\ mama a venit
s\ ne viziteze pe platou. Ne-am g`n -
dit atunci c\, dac\ facem o premi -
e r\ la Atena, ar fi interesant s\
organiz\m [i o ac]iune de str`n ge -
re de fonduri la Bucure[ti, pentru
c\ am fi aproape“, a spus Ethan
Hawke, tot mai animat cu fiecare
r\spuns. Fire[te, una dintre `n -
 tre b\ri a pus `n rela]ie cele dou\
elemente aparent f\r\ leg\tur\ –
filmul lui Linklater [i activitatea
filantropic\. „Nici Before Midnight
nu s-ar fi putut face peste noapte.
C`nd mama a venit prima dat\ `n

România, nu se g`ndea c\ va r\ -
m`ne at`t de mult timp. A[a [i eu
cu Rick: ideea c\ vom continua
Be fore Sunrise ar fi p\rut SF a -
cum 18 ani.“

De la cinematografie... 

Dac\ exist\ o asem\nare `ntre Be -
fore Midnight [i OvidiuRo, ea poa -
te fi g\sit\ `n felul `n care via]a a -
ranjeaz\ lucrurile. Leslie Hawke
s-a `nscris `n Peace Corps la v`rs -
ta de 48 de ani, sper`nd s\ ajung\
`n Africa. Dar a fost trimis\ `n Ro -
mânia, unde a fost impresionat\
de copiii care cer[eau pe strad\.
„Oamenii acceptau aceste lucruri
ca pe o stare de fapt“, explic\ Leslie
Hawke printr-o singur\ propo zi -
]ie motivul care a f\cut-o s\ se de-
dice acestei cauze. „Am `n]eles c\
s`nt 60.000 de ONG-uri ̀ n România.
E destul loc pentru cine vrea s\
lucreze cu copiii dup\ ce ace[tia
cresc, iar eu cred c\ statul ar tre-
bui s\ le sprijine pe toate. Dar co-
piii au nevoie de ajutor suplimen -
tar, iar statul nu se concentreaz\
acum pe ace[ti copii.“ OvidiuRo
a g\sit o modalitate eficient\ de
a-i stimula pe p\rin]ii s\raci din
cele 19 localit\]i unde activeaz\ –
tichete de 50 de lei pe lun\ pentru
cei care `[i aduc zi de zi copiii la
gr\ dini]\. Iar pentru românii care
vor s\ ajute c`t de pu]in a g\sit o mo -
da litate practic\, permi]`ndu-le a -
 cestora s\ pl\teasc\ 50 de lei pe lu -
 n\ timp de un an prin online bank -
ing. OvidiuRo sper\ s\ ob]in\
finan ]a re guvernamental\, iar p` -
n\ `n anul 2020 s\ extind\ progra-
mul „Fiecare copil la gr\dini]\“ ̀ n
toa t\ ]ara.

E evident c\ prezen]a lui Ethan
Hawke `n România s-a datorat

str`ngerii de fonduri pentru edu-
ca]ia pre[colar\ a copiilor s\raci,
[i nu lans\rii unuia dintre cele mai
recente filme ale sale (pia]a de film
din România e inexistent\). Alt\
coinciden]\ face ca cel\lalt nou film
al s\u, horrorul The Purge/Noap -
tea judec\]ii, s\ intre pe ecrane
tot `n 28 iunie, dar, chiar dac\ fil-
mul lui James DeMonaco e mai an -
trenant dec`t cel al lui Linklater,
ideea c\ `n anul 2026 bog\ta[ii a -
mericani aproape c\ au extirpat
s\r\cia instituind o zi `n an c`nd
orice crim\ e permis\ nu se potri -
vea cu idealurile umaniste ale a -
so cia]iei OvidiuRo (de[i, expli c`n -
du-i unui ziarist c\ nu prea `l mai
intereseaz\ diferen]ierea `ntre fil -
me de gen [i filme de art\, Hawke s-a
ar\tat sedus de ironia ireveren ]i -
oa s\ a acestei alegorii horror).

Oricum, la conferin]a de pres\
s-a auzit (cum se putea altfel?) [i nu -
mele lui Cristian Mungiu, al c\ rui
film (Dup\ dealuri) Ethan Hawke
l-a v\zut la New York [i cu care a
spus c\ i-ar pl\cea s\ lucreze (dar
`n ce postur\? Lui Mungiu `i dis -
pl\cea acum c`]iva ani ideea de a
face film `n SUA). „C`nd am auzit
pe urm\ c\ e [i un sus]in\tor al a -
socia]iei mamei mele, mi-am spus
c\ trebuie s\ fie o persoan\ groza -
v\.“ Dar nu, nu exist\ deocam-
dat\ un proiect ferm.

...la filantropie

Ethan Hawke n-a evitat nici o `n -
trebare, dar a p\rut s\-i fac\ pl\ -
cere `n mod special s\ vorbeasc\
despre copii – nu neap\rat ai s\i.
„Nu am vreo lec]ie important\ de
via]\ pe care s\ le-o predau copii-
lor mei [i pe care nimeni s\ n-o
mai [tie“, a spus, „dar ce [tiu e c\
m\ afecteaz\ lucrurile legate de co -
pii, fie c\ se `nt`mpl\ `n New York
sau `n România. Peste tot vezi co-
pii care nu au acces la educa]ie.
Fi ica mea cea mare (Maya, n\s cu -
t\ `n 1998 – n.red.) e dislexic\. Am
cheltuit o gr\mad\ de bani ca s\-i

oferim educa]ia potrivit\, dar, da -
c\ ar fi provenit dintr-o familie
s\rac\, s-ar fi spus despre ea c\ e
proast\. Dac\ am extinde obsesia
asupra propriilor no[tri copii [i la
al]ii, am declan[a o reac]ie `n lan]“.
Ethan Hawke are `n prezent pa-
tru copii (doi – Maya [i Levon – cu
Uma Thurman, iar al]i doi – Cle-
mentine Jane [i Indiana – cu ac-
tuala so]ie, Ryan Hawke), iar acti -
vitatea sa filantropic\ e intens\ `n
SUA, fiind legat\, printre altele,
de oamenii f\r\ ad\post, de scrii-
torii tineri [i de c\s\toriile gay.

Fire[te, Hawke [i Linklater nu
puteau sc\pa de o `ntrebare des-
pre propriile lor amintiri pre[co-
lare. Primul a m\rturisit c\, zi de
zi, motiva]ia pentru a se trezi de
diminea]\ a fost o feti]\ pe nume
Sarah, dar [i c\ gr\dini]a ofer\ pri -
mul [oc cultural din via]a unui om.
„C`nd cre[ti `n siguran]a coconu-
lui de acas\, cu p\rin]ii [i buni-
cii `n jur, dup\ care, dintr-odat\,
devii membru al unei genera]ii,

acela e primul gust al umilin]ei
pe care `l sim]i [i care te va ur -
m\ri pentru tot restul vie ]ii.“ C`t
despre Richard Linklater, care e
deja „un membru al familiei“ [i
care a venit la Bucure[ti din prie-
tenie pentru Ethan Hawke, nu ca
s\-[i promoveze filmul, le g\ tura
sa cu România e la fel de veche.
{i el a mai venit aici, ba chiar [i-
a botezat una dintre fe ti ]ele ge-
mene Alina, dup\ numele so]iei
[oferului despre care acesta vor-
bea tot timpul. 

A fost interesant la un mo ment
dat gestul lui Ethan Hawke. Dup\
ce a spus c\ e foarte m`n dru de ma -
ma sa, pe care a admirat-o dintot-
deauna pentru hot\ r` rea [i integri -
tatea sa, a sim]it c\ nu e frumos
s\ o laude numai pe ea [i a `ntors
fraza, spun`nd c\ „f\r\ prietenia
cu Maria ar fi fost imposibil s\ fa -
c\ ce a f\cut“ [i c\ cele dou\ s`nt
„ca Lennon [i Mc Cart ney“. („{i
c\sniciile ar trebui s\ fie a[a“, a
completat discret mama.)

FO
TO

: O
vi

di
uR

o

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL IX » NR. 405 » 29 iunie – 5 iulie 2013

» Va reu[i Ethan Hawke s\
determine guvernul de
la Bucure[ti s\-i aju te pe
copiii s\raci s\ mearg\
la gr\dini]\? Cel pu]in
va reu[i s\ `i fac\ pe o
mul]ime de oameni
obi[nui]i s\ ajute
(www.ovid.ro/cum-sa-
ajuti) cu c`t `[i permit.
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{edin]a a XVII-a din seria
nou\ a „Prelec]iunilor
Junimii“, organizat\ de
Muzeul Literaturii Române
Ia[i, a reunit `n Muzeul
„Vasile Pogor“ c`]iva
entuzia[ti ai romanelor
mistery & thriller `n cadrul
unei `nt`lniri cu tema „O
istorie a romanului poli]ist
românesc“. Aproximativ 30
de ie[eni au venit s\-l
asculte pe George Arion,
invitatul evenimentului,
vorbind despre apari]ia
romanului poli]ist `n spa]iul
autohton [i motivele
pentru care acesta este la
noi un gen literar urgisit [i
chiar vitregit. „Prelec]iunile
Junimii“ continu\ prin
aceste `nt`lniri tradi]ia
`ntemeietorilor Societ\]ii
culturale „Junimea“. 

Ioan Stoleru

~n scurtul moment de laudatio, scri -
itorul Dan Lungu, directorul Mu ze -
ului Literaturii Române (MLR), l-a
caracterizat pe George Arion ca
fiind un autor „pe c`t de discret, pe
at`t de complex“. „De[i m\ consi der
un cunosc\tor avizat al litera tu rii
noastre, recunosc c\ nu [tiam
une le fa]ete ale lui. Este genul de
scriitor care nu iese cu mare v`l -
v\, `[i face treaba bine, tenace [i
cu modestie“, a completat acesta.

De la Nicolae Filimon la
Ioan M. Bujoreanu

George Arion, supranumit [i „Re -
gele romanului poli]ist româ nesc“,
s-a declarat at`t bucuros, c`t [i sur -
prins de acest eveniment, amin -
tind c\ genul literar pe care ̀ l prac -
tic\ este pe nedrept ignorat [i chiar
dispre]uit `n spa]iul românesc. Cu
toate astea, a recunoscut c\ „vreau
s\ mai adaug c`teva lucruri aces tui
gen `nainte de a deveni eu `n sumi
un exponat“. El i-a mul]umit lui
Dan Lungu [i colegilor s\i de la MLR
c\ au reu[it – organiz`nd aceast\
`nt`lnire – s\ scuture pu]in din
impresia gre[it\ care planeaz\ asu -
pra romanelor mistery & thriller.
Ne-a povestit c\, dac\ ar fi s\ c\ -
ut\m `n istoriile [i dic]ionarele
literare, el este un scriitor care
nu exist\. Ziari[tii dintre care
credea c\ face parte l-au exilat `n
r`ndul scriitorilor, iar scriitorii
n-au [tiut cum s\-l catalogheze. 

Vorbind despre apari]ia roma -
nu lui poli]ist la noi, George Arion
a amintit `n primul r`nd de Cio coii
vechi [i noi al lui Nicolae Fili -
mon (ap\rut pentru prima dat\
`n 1862 `n „Revista Român\“ a lui
Alexandru Odobescu) ca fiind un
precursor al acestui gen `n Ro mâ -
nia. ~ns\ abia Mistere din Bu cu re[ti
a lui Ioan M. Bujoreanu poate fi
considerat\ prima nara]iune ro -
mâneasc\ de factur\ poli]ist\.
„Bujoreanu putea s\ comprime su -
biectul romanului `n 200 de pa gini,
dar l-a dilatat. De[i este o carte pl i  n\
de arhaisme, care te trimit foar te

des la dic]ionar sau la glosar,
autorul descrie foarte bine socie -
ta tea româneasc\ din acea peri oa -
d\, cu un talent deosebit, expli c`nd
`n am\nunt lucruri din acea vre -
me“, a prezentat George Arion car tea,
ad\ug`nd c\, de[i a ap\rut acum un
veac [i jum\tate, este, totu[i, foar -
te actual\. {i a ]inut s\ exem pli fi ce
printr-un scurt fragment: „Ce `n -
s eamn\ luptele de partide cari merg
cresc`nd de at`]ia ani? Ce `nsem -
nea z\ concurin]a de patriotism
ce-[i disput\ diferitele partide, si -
lindu-se, care de care, a promite
României c\ o va conduce la feri ci -
 re? Ce s\ `nsemneze, iar\[ti, ]ipe -
te le at`tor ziari[ti, unii sus]in`nd,
al]ii comb\t`nd diferitele acte ale
guvernelor ce se succed?“.

„Dup\ cum se vede, nimic nou
sub soare“, a concluzionat Arion. Cu
toate astea, romanul lui Bujo rea nu
nu a st`rnit nici un ecou [i a fost
redescoperit mai t`rziu de Ior ga [i
C\linescu. „Acum doar cer ce t\ to rii,
cei `nseta]i de arhivistic\ `l mai
deschid.“ Mai mult, de-a co lo n-a pre -
luat nimeni [tafeta; `ns\, cu rios,
mai t`rziu a ap\rut Kimo no ul ̀ nste -
lat al lui Victor Efti miu, o parodie a
romanului poli]ist. „~n stil sur prin -
z\tor românesc, nu a veam roman
poli]ist, dar aveam parodie.“

George Arion: „Criticul
desconsider\ romanul
poli]ist din cauza unei
preg\tiri slabe“

Autorul a ]inut s\ explice [i dife -
ren]a dintre romanul poli]ist [i

thriller. Primul, romanul de tip
Agatha Christie, „]ine mai mult
de matematic\“, este o enigm\ pro -
pus\ cititorului, cu f\pta[, an che -
t\, pedeaps\, `n care cel care ci -
te[te poate ghici sau nu solu]io na -
rea dilemei. ~n schimb, thrillerul
este „bazat pe emo]ii“ [i uneori
te las\ s\ cuno[ti f\pta[ul chiar
din prima fraz\.

Vinova]i de desconsiderarea ro -
manului poli]ist autohton s`nt [i
autorii, `n viziunea lui George Ari -
on. „Ar fi putut un român s\ scrie
Codul lui Da Vinci?“, a lansat a -
cesta o provocare `n sal\. Pentru
c\, de[i talentul lui Dan Brown poa -
te fi oric`nd dep\[it, autorul ro -
mân ar fi mai pu]in dispus s\ pe -
treac\ c`]iva ani doar `n faza de
documentare, s\ umble prin bi blio -
teci, s\ vorbeasc\ cu ancheta to rii,
s\ c\l\toreasc\ prin lume pentru
a-[i face o idee despre locurile pe
care urmeaz\ s\ le descrie [i oa -
menii lor. „Autorul român e mai
preocupat de intimitatea sa. Lo cul ̀ n
care tr\ie[te e centrul uni ver sului,

iar vecinii de palier de vin per so -
naje principale“, a criticat scri -
itorul c`teva dintre tendin ]e le din
literatura actual\, concluzio n`nd
c\ literatura român\ e com plet de -
sincronizat\ cu acest gen literar
care `n alte ]\ri se vinde foarte bi -
ne. „Astfel, r\spunsul la `ntre ba -
rea de mai devreme `l [ti]i deja.“

Ajung`nd `n prezent, George
Arion i-a men]ionat pe Adrian On -
ciu, Caius Dobrescu, Bogdan Hrib
[i al]i c`]iva. „S`nt vreo zece au -
tori români ai acestui gen demni
de toat\ stima“, a spus scriitorul.
~ntrebat din public dac\ Atac `n
bibliotec\ (primul s\u roman,
ap\rut `n 1983 [i tradus `n en gle -
z\ `n 2011 – n.r.) a fost un act de
disiden]\, autorul a recunoscut c\
nu a fost unul deliberat. „Scrie -
rea lui a pornit de la un pariu, de
fapt. Am scris ce vedeam [i vo -
iam s\-mi bat joc de ce vedeam“,
declara]ie care-i sus]ine ideea c\,
printre altele, romanul poli]ist are
capacitatea de a reflecta ra pid ce
se petrece `n lume.
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Hoji Takahashi, un domn de
71 de ani din Japonia, a dat re -
cent `n judecat\ televiziunea
public\ din }ara Soarelui R\ -
sare. Site-ul românesc „pagi -
nademedia.ro“ ne infor mea -
z\ c\ domnul Hoji cere 12.000
de euro daune pentru c\ fra -
tele nipon al TVR folose[te
f\r\ modera]ie cuvinte `m -
pru mutate din limba engle z\.
„Japonia este prea america -
nizat\“, spune Hoji-san.

Oare c`]i Hoji-san om a -
vea [i noi, prin România? C`]i
români or fi revolta]i c\ te -
le viziunile noastre s`nt ta -
bloidizate? Pentru c\ asta

este diferen]a dintre noi [i
niponi: ̀ n timp ce ei au o gr\ -
mad\ de produse media seri -
oase, unde multe dintre pro -
bleme s`nt de-a dreptul ha z -
lii pentru noi (vezi cazul de
mai sus), românii au parte de
media din ce ̀ n ce mai b\l ti te
[i pline de m\tasea-broa[tei.

Un singur exemplu, care
nu are leg\tur\ cu televiziu -
nea: `n timp ce `n România
presa tip\rit\ trage s\ moa -
r\ [i mai este ]inut\ `n via -
]\, de cele mai multe ori, de
aparate artificiale de finan -
]are, `n Japonia ziarele se ti -
p\resc [i se v`nd ca p`inea

cald\. A]i fi tenta]i, poate, s\
crede]i c\ publica]iile tip\ ri -
te cu cele mai mari tiraje se
afl\ ̀ n China, datorit\ miliar -
delor de poten]iali consuma -
tori. Ei bine, nu! Japonia are,
`n clasamentele ultimilor ani
realizate de Federa]ia Inter -
na ]ional\ a Birourilor de Au -
dit al Audien]elor, cel pu]in
5 (cinci!) cotidiene `n „top 10“.
La o popula]ie de aproape 130
de milioane de locuitori, se
v`nd c`teva milioane bune de
exemplare pe zi. 

O fi a[a, dom’le, aud deja
p\reri contra, pentru c\ ja po -
nezii fac parte dintr-o alt\

cultur\. Asta nu func]io nea -
z\, `ns\, dec`t ca o scuz\. ~n
principal, ca o scuz\ pentru
cei care cred c\ miezul filo -
so fiei presei este s\ dea doar
„ceea ce cere publicul“. Se [i
vede, nu-i a[a?, c\ este o re ]e t\
de succes: c`t de mult au sc\ -
zut audien]ele canale lor me -
dia române[ti ̀ n ultimii ani?

Produc]iile TV româ ne[ti
ies cu rare excep]ii din zo -
na vulgarului [i a prostului
gust. Personajele feminine
care le populeaz\ trebuie s\
fie neap\rat ni[te ]a]e exhi -
bi]ioniste, iar cele masculi -
ne s\ nu ias\ din mul]imea

b\d\ranilor care fie au mul]i
bani, fie s`nt metrosexuali cu
devia]ii comportamentale se -
rioase. Tipologiile se aplic\
at`t „vedetelor“ care apar `n
emisiuni, c`t [i oamenilor
„simpli“, „din popor“, invita]i
prin platouri s\ spun\ c`te
ce va, dar nu oricum, ci de r\u
[i, dac\ se poate, cu c`t mai
multe diatribe pe cap de fra -
z\. Genul acesta de circ cu
priapici mediatic atrage, e -
vident, a[a cum atrage orice
episod „ie[it din comun“,
„senza]ional“ [.a.m.d. Atra -
ge, `ns\ nu fidelizeaz\. ~n

acela[i timp, cei care ar
trebui s\ fie `n prima linie
a canalelor care s\ ofere e -
chilibrul necesar s`nt vi ru -
sa]i, `ncet, dar sigur, la fel
cum un gol\na[ de cartier
`l `nva]\ s\ fac\ porc\rii pe
un b\ie]el venit dintr-un me -
diu s\n\tos.

Japonezii au [ase re]ele de
televiziune cu acoperire na -
]ional\. A]i num\rat c`te s`nt
`n România? Da, noi s`n tem
din alt film [i din alt\ cultu r\.
La noi conteaz\ cantitatea.
Cu c`t mai multe televiziuni,
cu at`t mai multe l\turi! 

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

Exist\ via]\ dincolo de tabloid?

„Prelec]iunile Junimii“

Lec]ii de roman poli]ist
cu George Arion
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Suplimentul lui Jup: 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

E frumos, e `n\l]\tor [i nici prin
g`nd nu-mi trece s\ ridiculizez for -
 ]a autentic\ pe care o isc\ un imn
ori valoarea lui simbolic\ ̀ n cadrul
unei na]iuni. Miracolul coagul\ rii
unui spirit comun `n jurul unui
construct artificial, cum este na ]iu -
nea – [i mai ales na]iunea etnic\ –,
face parte din civiliza]ia moder n\
[i merit\ apreciat ca atare.

M-a[ feri `ns\ de o tendin]\ mult
prea r\sp`ndit\, la noi [i aiurea, a -
ceea de a identifica imnul na]ional
cu un popor, `n]eles ca o etnie ma -
joritar\, ce simte c\ imnul na]ional
(ca [i drapelul ori alte simboluri na -
]ionale) `i apar]ine exclusiv, c\ e
expresia identit\]ii unui neam a -
nume, n\sc`ndu-se din str\fundu -
rile mistico-mitice ale sufletului a -
celui neam. Fiindc\ nu exist\ iden -
titate na]ional\ pur\, iar o na]iune
nu se construie[te numai cu ce t\ -
]eni de o anumit\ etnie (eventual
pur\, nealterat\ de alieni), ci comu -
nic\ `n nenum\rate feluri cu toate
neamurile. Lumea e deschis\, nu
`nchis\; na]iunile s`nt ca ni[te va se
comunicante, iar prin ele valorile
[i simbolurile circul\ [i se transmit
`n cele mai nea[teptate feluri.

~mi aduc aminte c\ acum c`]i va
ani urm\ream la televizor un meci
de fotbal ̀ ntre România [i Albania,

care se juca la Piatra-Neam]. Cum
o cere tradi]ia, la `nceputul partidei
s-au intonat imnurile celor dou\
]\ri [i, cum se ̀ nt`mpl\ de obicei, ̀ n
momentul `n care a `nceput imnul
Albaniei, spectatorii români au `n -
ceput s\ huiduie. Dar n-au huiduit
mult: dup\ primele m\suri ale im -
nului albanez, fluier\turile [i hui -
duiturile li s-au oprit ̀ n g`t [i oame -
nii au ascultat `n t\cere [i uluial\
([i, sper eu, [i un pic de jen\) p`n\
s-a ̀ ncheiat c`ntecul. Era [i normal:
tocmai se porniser\ s\ batjocoreas -
c\ o melodie pe care mul]i o cuno[ -
teau [i o sim]eau ca fiind „de-a
noastr\“, româneasc\. Unii o [tiau
dinainte de 1989 sub numele de
Pe-al nostru steag e scris Unire, c\ci
acesta este imnul statului albanez
actual – iar melodia a fost compus\
de Ciprian Porumbescu.

Dar lucrurile s`nt [i mai compli -
cate: versurile albaneze ale imnu -
lui s`nt scrise, e drept, de un poet de
etnie albanez\, Aleksandër Stavre
Drenova, n\scut `n 1872, dar care
la v`rsta de 13 ani s-a mutat `n Ro -
mânia, la Bucure[ti, unde a r\ mas
p`n\ la sf`r[itul vie]ii, `n 1947. A
mai f\cut dou\ scurte vizite `n Al -
bania, dar via]a lui a fost una mai
degrab\ de bucure[tean. Ceea ce
nu l-a `mpiedicat s\ fie un patriot

albanez [i s\ scrie versurile unui
imn a c\rui muzic\ – ce ̀ nsufle ]e[ te,
b\nuiesc, orice suflet de albanez –
e compus\ cu sim]ire româneasc\.

Nu e un caz unic. Despre muzi-
ca actualului imn al României se
spune de o vreme `ncoace c\ ar fi
fost compus\ de George Ucenescu.
Varianta oficial\ `ns\ `l d\ ca au-
tor pe Anton Pann, un greco-bulgar
n\scut la Sliven, `n Bulgaria. {i to -
tu[i, c`nd `i auzim muzica, noi, ro -
mânii, ne sim]im [i mai români,
iar bulgarii [i grecii nu. 

~n Balcanii no[tri amesteca]i, ast -
fel de cazuri se ̀ nt`lnesc la tot pasul.
Dar nu numai `n Balcani. Actualul
imn al Germaniei este de fapt fostul
imn al Imperiului Austro-Ungar,
iar muzica lui a fost compus\ de a -
us triacul Joseph Haydn. Probabil
c\ azi, c`nd c`nt\, plini de av`nt pa -
triotic, Deutschland, Deutschland
über alles, über alles in der Welt,
germanii nu se mai g`ndesc la a -
ceast\ realitate. ~ns\ adev\rul isto -
ric e c\ aceea[i melodie era c`n ta t\
`nainte de 1918, cu acela[i av`nt pa -
triotic [i cu alte cuvinte la fel de
pompoase, de alte popoare, cele ce
compuneau imperiul bicefal (era
c`ntat\ inclusiv `n Ardeal [i Banat,
`ntr-o variant\ româneasc\ ce `n -
cepea cu „Doamne sfinte, `nt\ re[ -
ce pr\ al nostru `mp\rat!“). Iar azi
Austria are, desigur, un alt imn, pe
o melodie compus\ de W.A. Mo-
zart [i cu versuri scrise de o poet\
austriac\ – doar c\ de origine cro -
at\ ([i s`rb\): Paula von Preradoviª.
Ca s\ vede]i c`t de `ncurcate s`nt
lucrurile.

Iat\ unul dintre lucrurile care
ne scap\ din vedere, mai ales ̀ n pe -
rioadele de exacerbare a na]iona-
lismului: imnul este na]ional, nu
etnic. El reprezint\ o identitate
deschis\, nu una `nchis\. ~ntr-o oa -
recare m\sur\, e chiar inter-na -
]io nal, c\ci arat\ mai degrab\ e xis -
ten]a unei comunit\]i transna ]io -
 nale pe care tindem s-o uit\m, de[i
ea `[i face sim]ite efectele `n cele
mai nea[teptate locuri. A[a se face
c\ adesea compozitorii melodiilor
sau versurilor care st`rnesc sen -
timentele etnico-patriotice ale u -
nor na]iuni nu apar]in etniei res-
pective – cum o s\ `ncerc s\ ar\t
[i s\pt\m`na viitoare.

Românii e de[tep]i:
Radu Pavel Gheo

» Nu exist\ iden titate na -
]io nal\ pur\, iar o na]iu ne
nu se constru ie[te numai
cu ce t\ ]eni de o anumit\
etnie (eventual pur\, ne -
alte rat\ de alieni), ci co -
mu  nic\ `n nenum\rate
fe luri cu toate nea muri -
le. Lumea e deschis\, nu
`n chis\; na]iunile s`nt ca
ni[  te va se comunicante,
iar prin ele valorile [i
simbo lu rile circul\ [i se
transmit `n cele mai
nea[teptate feluri.

Printre simbolurile care fixeaz\ identitatea unei
na]iuni [i cu care se identific\ fiecare popor se afl\ [i
imnurile na]ionale, acele c`ntece care fac s\-]i bat\
inima mai tare, s\ sim]i cum vibrezi de patriotism [i
tremuri de emo]ie – s\ te sim]i una cu c`ntecul, cu
versurile (dac\ le [tii) [i cu patria de care se leag\ ele. 

Imnurile sus,
patrio]i! (I)



Colec]ia istoric\ ̀ n cauz\ este com -
pus\ `n cea mai mare parte din in -
forma]ii provenite din transcrie-
rile unor interviuri efectuate `n di -
verse birouri ale Europei Libere cu
emigran]i, refugia]i politici [i diver -
se alte persoane, venite `n c\l\ to rii
de serviciu sau ca simpli tu ri[ti, din
]\rile est-europene; altfel spus, la
vremea respectiv\, mai ales `n anii
1950-1960, de dincolo de Cor tina de
Fier, dintr-o zon\ `nchis\ ermetic
pen tru redactorii postului de radio
ce emitea ̀ n opt limbi, pen tru state -
le din a[a-numitul bloc so vietic, `n -
tre care, cum se [tie, [i România.

Indiscutabil, documenta]ia [i in -
forma]ia puse la dispozi]ie ast\zi
liber de Arhiva Open Society s`nt
pre]ioase din nenum\rate puncte
de vedere, dar ele trebuie privite `n
mod absolut necesar cu ochiul isto -
ricului [i cu filtrele clasice de apre -
ciere [i judecat\, ̀ nsumate ̀ n formu -
la clasic\ sine ira et studio. Mai
mult, informa]iile fiind culese sau
transmise de persoane individua -
le, `n timp de (intens) r\zboi propa -
gandistic Est-Vest, [i neput`nd fi, ̀ n
cele mai multe cazuri, verificate,
tre buie s\ se ia `n seam\ o doz\ im-
portant\ de subiectivitate, mer g`nd,
posibil, uneori p`n\ la, inclusiv, o
inten]ie precis\ de dezinformare
a interlocutorului occidental.

Cu aceste c`teva g`nduri m-am
gr\bit – atunci c`nd am aflat de
posibilitatea consult\rii on-line a
arhivei – s\ fac c`teva sondaje, a -
leatorii, `n lumea documenta]iei
referitoare la cultur\ [i, desigur,

muzic\ [i muzicieni, `n primul
r`nd despre George Enescu.

Primul document ce-i poart\ nu -
mele este o not\ `nregistrat\ la 25
iunie 1951, de la o surs\ apreciat\ „`n
mod obi[nuit de ̀ ncredere“ [i ̀ n ca -
re se afirm\, nici mai mult, nici mai
pu]in, dec`t c\ „distinsul compozi-
tor ro  mân [i rezident la Paris este
con si derat de c\tre exila]ii români
anti comuni[ti din Paris ca situ`n -
du-se `n mod cert ̀ n tab\ra proco mu -
nis t\. Se spune c\ Enesco se afl\
sub influen]a so]iei sale, o proco mu -
nis t\ ardent\, [i se adaug\ c\ el
partici p\ la activit\]ile culturale
de propagand\ ale Ambasadei Ro -
mâne comuniste din Paris“.

Enescu „procomunist“ pare as -
t\zi o glum\ (proast\), la fel ca a fir -
ma]iile c\ atitudinea sa ar fi fost o
consecin]\ a influen]ei Maruc\i [i
c\ maestrul ar fi participat la acti -
vit\]ile ambasadei de la Paris. Dar
documentul atest\ o stare de spirit
`n s`nul comunit\]ii extrem de di vi -
zate a românilor din Paris `n 1951,
anul ̀ n care un diplomat român pri -
mise „sarcina“, `n aprilie, de a-l
convinge „s\ se `napoieze `n ]ar\“.

~ntre documentele relevante cu le -
se de americani [i puse la dispo zi -
]ia redac]iei române a Europei Li -
bere, `n epoc\, se afl\ [i o not\ cu
informa]ii de la ̀ nceputul lunii mai
1955, av`nd ca surs\ „persoane `n
contact cu Dna Enescu [i conside -
rate a fi de `ncredere“. Informa ]i i le,
`nregistrate ̀ ntr-un document o fi cial
la 27 mai, afirm\ c\ „Aurel BEDI }EA -
NU, românul care a fost expulzat
de autorit\]ile franceze pentru ac ti -
vit\]ile sale ilegale procomuniste [i
care a ̀ ncercat s\-l fac\ pe Enescu s\
se re`ntoarc\ `n România, a luat
faimoasa vioar\ Guarneri [i un
num\r de partituri muzicale apar ]i -
n`nd faimosului muzician român,
la doar c`teva ore dup\ moartea a -
 ces tuia. S-a aflat `n mod convin g\ -
tor c\ BEDI}EANU, care a fost de fa]\
`n momentul mor]ii lui Enescu, a ̀ m -
pachetat aceste obiecte `n dou\ va -
lize, pe care le-a `nc\rcat `n ma[i na
lui particular\, plec`nd spre o des ti na -
]ie necunoscut\. De c`nd BEDI }EA -
NU a fost expulzat [i a p\r\sit Fran ]a
`n noaptea de 7 spre 8 mai, nu se [tie

dac\ a luat cu el vioara [i manus-
crisele `n Elve]ia sau dac\, `nain te
de plecare, a avut r\gazul s\ lase va -
lizele la Lega]ia comunist\ româ n\
de la Paris. Se crede, totu[i, c\ gu -
vernul comunist român va primi,
oricum, de la BEDI}EANU, mai de -
vre  me sau mai t`rziu, Guarneriul
[i manuscrisele“.

C\ Aurel BEDI}EANU a colaborat
cuautorit\]ile române ca agent al Se -
 curit\]ii [i c\ a transportat valize
cu documente enesciene la ambasa -
da de la Paris `nc\ din 1954 nu mai
este ast\zi nici un secret. Documen -
tele au fost publicate ̀ n 2011, din ar -
hiva CNSAS, `n volumul lui Ladis -
 lau Csendes, George Enescu – un
exil supravegheat?, ap\rut sub egi -
da Casei Radio [i a Muzeului „Geor -
ge Enescu“.

Acela[i document american citat
din arhiva Europei Libere amin te[ te
[i de „cartea de aur“ (de condole an -
]e) deschis\ la moartea lui George
Enescu [i con]in`nd „sute de sem n\ -
turi“. Documentul ̀ nregistreaz\ tex -
tul semnat de „delega]ia comunis t\
român\“, I. Dranceanu, Blanic\,
Constantinescu: „Prin pierderea
marelui compozitor [i violonist
George ENESCU, poporul român
perde (sic!) un mare artist at`t de
mult c`ntat [i iubit de acest popor.
Amintirea scumpului nostru ma -
es tru va r\m`ne ve[nic ne[tears\ ̀ n
to]i oamenii Patriei marelui Ma -
estru, Republica Popular\ Român\“.

Voi reveni pe marginea acestei
arhive [i a documentelor ei, dar
un g`nd mi-a trecut fulger\tor prin
minte citind textul diploma]ilor
români... ce s-o mai fi petrec`nd
cu casa lui Enescu de la Mih\i leni,
Boto[ani?
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Surpriza – [i `nc`ntarea
pentru un cercet\tor – `n
s\pt\m`na care se `ncheie
mi-a parvenit de la anun]ul
f\cut de institu]ia ce g\z du -
ie[te o parte dintre arhive le
istorice ale postului de ra dio
Europa Liber\ la Budapesta.
Arhivi[tii de la Open Society,
din cadrul Universit\]ii Cen -
tral Europene, au `ncheiat
digitalizarea [i catalogarea
fondurilor, intrate `n po se sia
Universit\]ii budapestane
`n momentul mut\rii Euro -
pei Libere de la München la
Praga, iar `ntregul material –
peste 70.000 de piese – a
devenit consultabil `n clipa
de fa]\, liber, pe Internet.

Prima impresie pe care am a vut-o
la audi]ia noului album Orpha ned
Land – All Is One (Century Media,
2013) a fost de nedescris: o r\s co -
lire generat\ de senza]ia c\ plu -
tesc pe valurile Mediteranei cea cu
dulci ispite; o stare de beatitudine
`nvolburat\, de parc\ – junkie abia
vindecat – a[ locui ̀ ntr-un mun te,
deasupra unui ora[ levantin r\ nit
de cl\diri vechi, zdrumicate de r\z -
boaie pe c`t de (ab)surde, pe at`t de
vane, `ns\ milenar `ntre]inute. 

Cu ochi obosi]i, printre pleoa pe
arse, contemplu trecutul de isto rii
s`ngeroase, ̀ mbibat de crimele di -
 verselor popoare disp\rute, de a gi -
ta]iile (sin)uciga[e provocate de
ambi]ia vreunui rege a c\rui co -
rup]ie este `ntrecut\ de cruzime,
sau de-o regin\ picat\ `n focul a -
morului turbat pentru Adonisul
n\zuros [i egolatru. M\celuri co -
mise `n numele credin]ei sau al
unei zeit\]i r\mase ca basorelief
pe cine [tie ce piatr\ dintr-un tu -
 mul uitat, [tergeri de pe fa]a p\ m`n -
tului ale cet\]ilor nesupuse ori r\z -
vr\tite, genocide iscate din ra ]iuni
politice, totul f\cut cu obstina ]ie
metodic\, dictat\ de intoleran]\ –
cea mai cumplit\ tr\s\tur\ de ca -
racter a spiritului primar. Agre si -
vitatea acestuia e un corolar ce nu
mai necesit\ argumente. Doar
com batere. Dar cu ce arme? Ce
po]i opune for]ei brute? O for]\
mai mare? Orphaned Land ale ge
for]a muzicii. 

Mi-am amintit, ascult`nd al-
bumul israelienilor, de perioada
vie]ii mele netranspus\ `nc\ `n
vreo proz\. Elev de liceu, pendu -
lam `ntre via]a de Bucure[ti, cu
tenta]ii c\rora greu le rezistam, [i
via]a din satul natal, la care n\ zu -
iam s\ m\ `ntorc. Bilunar [i, de-
sigur, `ntre dou\ trimestre chiar
m\ ̀ ntorceam acas\, cu valiza pli -
n\ de c\r]i [i discuri, cu mintea
umflat\ de ceea ce ̀ nv\]asem ̀ n ca -
pital\. D\deam buzna s\ `mp\ r -
t\[esc [tiin]a prietenilor de pe

uli]a copil\riei. Tr\iau acolo trei
b\ie]i de-acela[i leat, mai mari
ca mine cu 8 ani, nici unul dis-
pus s\ lase altuia `nt`ietatea la
ceva, fie c\ era vorba de munc\,
b\utur\ sau c\s\torie. (Referi-
tor la c\s\torie, tustrei se ambi -
]io nau s\ nu cedeze ispitei; am` -
nau decizia, `n ciuda cic\lelilor
p\rinte[ti [i-a ironiei unui alt
vecin, care `i amenin]a consec -
vent c\-i urc\ `n c\ru]\ [i-i duce
la Vulpe[ti, un sat locuit, pesem -
ne, numai de femei, ̀ ntre care pu -
teau g\si vreuna pe gustul lor!)
Cu toate c\ p\reau nedesp\r]i]i,
imit`ndu-se tacit, cei trei rar se
`n]elegeau cu adev\rat bine, de-
seori se certau, l`ng\ sticla de ver -
mut, iar pe la jum\tatea anilor
1970 niciodat\ nu admiteau c\
gre[esc. ~n vacan]a iernii a[ter-
nute dup\ r\zboiul israeliano-
arab, i-am g\sit pe vecinii [i prie -
tenii mei `nvr\jbi]i de-a binelea.
Nu-[i mai vorbeau, nu se salu-
tau [i, ceea ce `ntruchipa extre -
mul r\u, nici nu mai beau `m -
preun\. Eram consternat. Ideea
c\ rivalitatea lor amenin]a s\ de -
vin\ du[m\nie m-a determinat
s\ `ncep lupta de l\murire cu
fie care `n parte. Le-am ar\tat ce
pierd, ce c`[tig\ [i ce distrug cer -
t`ndu-se, le-am reliefat exemplul
negativ al recentului conflict din
Orientul Apropiat ([i m-am po me -
nit apostrofat cu vocabula „ceau -
[escule“ – poate fiindc\ repurtam
acela[i succes ca liderul român ̀ n
pacificarea semi]ilor?!), le-am dat
de b\ut, jecm\nind rezerva stra -
tegic\ de „penicilin\ de prune“
p\strat\ de tata pentru s\rb\ -
tori! Degeaba! Cei trei nu cedau.
Ba chiar tustrei m-au acuzat, cu
aproximativ acelea[i cuvinte, c\
`ncerc s\-i p\c\lesc, de parc\ le
solicitam isc\lituri pe-un tratat
de succesiune, [i nu unul, imagi -
nar, de pace! V\z`ndu-m\ sup\ -
rat ocn\ pe obstina]ia lor, ca s\
m\ ̀ mbuneze, ̀ n seara de Sf. Ion,
onomastica unuia, au destupat
ni[te vin spumos [i ne-am pre f\ -
cut c\ toate-s calde [i frumoase.
Diminea]a urm\toare plecam la
Bucure[ti, cu povara ne`mpli ni -
rii suprapus\ pe suspiciunea ac -
tivit\]ii subversive, de care greu
am sc\pat.

Nu m-a[ mira s\ p\]easc\ la
fel metali[tii israelieni, `ncer c`nd
s\ conving\ omenirea c\ Divi ni -
tatea e Una. 

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

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

Victor Eskenasy

Din Arhivele Europei Libere:

C`te ceva despre George
Enescu [i lumea sa pe
timp de R\zboi ReceGod Is One 



A revenit cu Golem, o montare `n
care reia teme, simboluri, actori din
Teibele..., reanaliz`nd, dezvolt`nd,
reinvestind creativitate [i energie.
C\ci nelini[tea productiv\ [i e ner -
gia, at`t cea imaginativ\, c`t [i cea
fizic\, par s\ r\m`n\ `n continuare
atuurile estetice ale unui artist me -
reu `n c\utare. Cei care au repetat
cu el [tiu c`t\ „fizica]ie“ face `na -
inte de fiecare repeti]ie! Fizica]ia e
un sistem de exerci]ii care `i pre -
g\ te[te pentru ceea ce urmeaz\ s\
edifice interpretativ `n cadrul pro -
iectului [i pe care Hausvater le e xe -
cut\ `mpreun\ cu ei. Pentru mul]i
dintre actorii români, mai pu]in
obi[nui]i cu antrenamentul fizic,

exerci]iile acestea par dificile; nu
s`nt. S`nt doar un pachet de pre -
g\tire corporal\ pe care fiecare
ar trebui s\-l practice m\car s\p t\ -
m`nal, pentru a fi `n form\, pentru
a fi `n standardele lui 2013, c`nd
actoria nu mai `nseamn\ numai
rostirea unui text pe scen\, ci o -
bli gatoriu [i expresivitate corpo-
ral\. {i c`t „excitament“ (excitement,
desigur) `nseamn\ implicarea `n
realizarea unui nou spectacol, ce
pre supune participarea la repe ti -
]ii. „Excitamentul“ la Hausvater
adun\ emo]ie, dedicare, team\, ̀ n -
doial\, implicare, e un mix care
coaguleaz\ [i define[te curiozita-
tea oric\rui nou `nceput. 

Un stil foarte occidental

Dou\ dintre actri]ele din Golem,
Doina Deleanu [i Petronela Grigo -
rescu, au jucat `n toate cele opt pro -
duc]ii pe care Alexander Hausvater
le-a semnat pentru Na]ionalul ie -
[ean. Antonela Cornici, asistentul
de regie, a jucat „numai“ `n [apte!
Unii dintre actorii din distri bu ]ia
de la Teibele nu au mai putut par -
ticipa la Golem. Al]ii nu au mai do -
rit. Un casting a completat tipologi -
ile absente [i rolurile descoperite.
De[i lucreaz\ m\car un spectacol pe
stagiune [i `n România, uneori, mai
multe, stilul lui Alexander Hausva -
ter e foarte occidental. M\ refer la
caden]a repeti]iilor, care e echiva -
lent\ unui cantonament. Cei im pli -
ca]i trebuie s\ se impregneze de at-
mosfera spectacolului, s\-l m\ n`nce
pe p`ine, s\-l treac\ `n prim-planul
vie]ii lor artistice [i civile, s\ i se
consacre exclusiv. Nu e u[or, nu
toat\ lumea rezist\ acestui tip de
angajament profesional. Mai ies [i
sc`ntei, dar f\r\ sc`ntei [i fum nu
e nici foc. Hausvater [tie tot din

experien]a lui apusean\ c\ teatrul
e comunicare cu publicul, iar suc -
cesul depinde [i de felul `n care pre -
g\te[ti, anun]i, transmi]i semnale,
informa]ii despre produsul t\u
artistic. 

Avanpremiera – mai mult
dec`t o simpl\ prob\ la
public

Pentru Golem a elaborat el `n su[i
un scenariu dramaturgic bazat pe
poemul omonim al lui H. Leivick,
romanul lui Gustav Meyrink, Sefer
Ie]ira(Cartea Credin]ei), Sefer Zohar
(Cartea Splendorii), Talmudul, dar
[i surse cabalistice. {i a colaborat
cu scenografii Zsolt Fehérvári (de -
cor) [i Viorica Petrovici (costume),
compozitorul canadian Yves Cham -
berland, coregrafa M\lina Andrei,
cu Lucian Moga, la light design [i
proiec]ii. Avanpremiera de ase a r\
cu Golem (premiera va fi ̀ n toam n\,
`n deschiderea sezonului 2013-2014)
nu a fost o simpl\ prob\ la public,
a avut [i o semnifica]ie istoric\: un
memento al pogromului din 1941,
de la Ia[i.

Dup\ premiera cu Teibele , scri -
am: „Viziunea regizorului are pro -
funzime [i acurate]e, fiind, la fel ca
textul dramatic, o hermeneutic\ `n
mic a Cabalei `ntr-o comunitate a
c\rei existen]\ global\ [i indivi-
dual\ este reglat\ sever prin Tal-
mud. Acest e[antion cultural oferit
spre familiarizare, c\ci spectatorii
s`nt pu]in cunosc\tori ai tradi]iilor
iudaice, este dezv\luit ̀ ntr-un decor
realist (interiorul auster al unei lo -
cuin]e), cu un arbore (acela din Eden,
al cunoa[terii, chiar dezv\luit\ prin
p\cat), pe ale c\rui crengi, `n final,
personajele lipsite de ve[minte se
a[az\ mai `mbog\]ite. Hausvater `[i
asum\ practicarea unui stil teatral
bazat pe cobor`rea `n nivelurile de
con[tiin]\ ale actorilor, iar dru-
mul de la incon[tient – deci, `ntr-o
m\sur\, exterior – la cel con[ti ent-
interiorizat depinde [i de demersul
regizoral, dar major procentual,
de actor. Regizorul a declarat c\

spectacolul va fi altul de la o repre -
zenta]ie la alta, chiar `n func]ie
de acest traiect al interioriz\rii“.
Teibele... `ncepea din foaierul izo -
lat prin paravane negre, unde spec -
tatorul p\trundea printr-un „tunel“
[i unde actorii se preg\teau pentru
reprezenta]ie: machiaj, vocalize,
`nc\lzire muscular\. Starea de „`m -
preun\“ pe care o presupune teatrul
se construia `nc\ de la intrare. 

„Nu ar\ta, caut\ s\ sim]i“

Acela[i tip de p\trundere `ntr-un
univers dezv\luit prin ritualul spec -
tacolului exist\ [i la Golem. Ceea ce
leag\ Teibele [i Golem, la o distan -
]\ temporal\ [i cultural\ de un de -
ceniu [i jum\tate, e fascina]ia as-
cunsului, a ceea ce nu e vizibil. Mis -
terul extraordinar al crea]iei, for]a
credin]ei, a cuv`ntului sacru,
trans figurarea scenic\ a unor e le -
mente fundamantale ale g`ndirii
cabalistice s`nt a[ezate simbolic `n
Golem. Din text, atitudine, muzi c\,
dans, imagine se na[te o lume, e o
epifanie prin teatru. La repeti]ii, re -
gizorul spunea c\ „80% din ceea ce
facem `n spectacol e `n afara textu -
lui“, „la evrei, Dumnezeul e ̀ n inte -
rior“, „nu ar\ta, caut\ s\ sim]i“.
Golem e un flux de imagini scenice,
de st\ri care asalteaz\ spectatorul;
conteaz\ expresivitatea metaforic\,
simbolurile care traduc enigmele
unei lumi, ale unei comunit\]i cu
coduri. Pe care le asimilezi prin
contagiune afectiv\. Alexander
Hausvater [tie c\ pe aceast\ cale
„imposibilul nu exist\“.
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec 

Prima sa colaborare cu Teatrul Na]ional din Ia[i, Teibele [i
demonul ei de Isaac Bashevis Singer, `n 1998, i-a adus o
nominalizare la Premiile UNITER pentru cel mai bun
spectacol, prima [i cea din urm\ la aceast\ categorie
pentru a[ez\m`ntul ie[ean, [i un dosar impresionant de
cronici laudative. Coinciden]\ sau nu, la 15 ani de la acea
premier\, Alexander Hausvater, care `ntre timp a mai lucrat
cu ie[enii – de [apte ori, `ns\ f\r\ succes egal –, a revenit. 

Hausvater
[i epifania
prin teatru

» Caden]a repeti]iilor e
echivalent\ unui can to -
nament. Cei im plica]i
trebuie s\ se impreg ne -
ze de atmosfera spec -
tacolului, s\-l m\n`nce
pe p`ine, s\-l treac\ `n
prim-planul vie]ii lor
artistice [i civile, s\ i se
consacre exclusiv.  



interviu realizat 
de R\zvan Chiru]\

Ocolul p\m`ntului 
`n 90 de ani

De ce a]i decis s\ scrie]i a ceas -
t\ carte? Ce v-a determinat s\
v\ pune]i via]a pe h`rtie, chiar
[i cu detalii private?

Foarte mul]i prieteni `mi spuneau
tot timpul s\ o fac. {i b\iatul meu
`mi spunea: „Tat\, scrie, ai tr\it o
via]\ interesant\“. De altfel, subti -
tlul c\r]ii mele ar fi trebuit s\ fie
„Ocolul p\m`ntului `n 90 de ani“,
din p\cate ideea mi-a venit prea t`r -
ziu. Am zis c\ poate e interesant.
S`nt multe lucruri, unele poate ba -
nale, din copil\ria mea. Dar eu, de[i
nu am f\cut istorie, am tr\it istorie.
{i am zis s\ fie pe h`rtie. {i cred c\ ̀ n
aceast\ carte s`nt multe lucruri din
istorie care poate c\ intereseaz\. 

Cartea `ncepe, practic, din ziua
`n care v-a]i n\scut. 

Exact, `ncepe de la 0 ani [i se ter-
min\ la 90 de ani. Sigur c\, din

toate motivele, inclusiv cele de spa -
]iu, nu cuprinde [i alte momente
din via]a mea care poate ar fi fost
mai interesante. Dar c`nd a[terni pe
h`rtie ce g`nde[ti, `]i dai drumul [i
`]i vin aceste momente. Mai t`r ziu,
c`nd faci prima corectur\, `]i dai
seama c\ ar mai fi trebuit s\ spui
despre cutare sau cutare, dar nu am
vrut s\ revin asupra acestora. Da -
c\ faci prima oar\ o corectur\, in -
tri `ntr-un carusel care nu se mai
termin\. 

Ce surprinde, `n primul r`nd, la
acest volum este multitudinea
detaliilor foarte precise ale u -
nor `nt`mpl\ri din via]a dum-
neavoastr\. A]i redat chiar [i nu -
mele unor colegi de joac\ din co -
pil\rie. Cum a]i reu[it s\ v\ rea -
minti]i at`t de clar evenimente
chiar [i de acum 60-70 de ani?

Marea majoritate au fost absolut
din memorie, mul]umesc lui Dum -
nezeu pentru asta. Mai am ̀ n cur c\ -
turi cu nume, dar atunci recurg la
dic]ionar, la prieteni, la ziare, la
articolele pe care chiar eu le-am

scris c`t eram la Europa Liber\, la
Vocea Americii. Dar, ̀ n general, nu
am avut notat nimic de atunci, spre
regretul meu acum. {i nu reu [esc
s\-l conving nici pe b\iatul meu, ca -
re are 47 de ani [i lucreaz\ la NATO,
s\ ]in\ un mic jurnal. I-am spus:
„M\i, te-ai dus `n lume, te-au trimis
[i ̀ n Afganistan, politic, desigur, nu
militar, `n Kosovo, `n toate locuri -
le astea. De ce nu ̀ ]i pui pe h`rtie m\ -
car dou\ cuvinte, ca reper?“. Eu nu
am avut [i atunci a trebuit s\ m\
bazez pe memorie, pe prieteni. ~n
cazul meu au mai fost totu[i dou\
lucruri. Prietenii `mi spun adesea:
„Ai f\cut istorie“. Nu e adev\rat, eu
nu am f\cut istorie. Dar am tr\it
istorie [i, tocmai de aceea, am `n -
cercat, atunci c`nd s-a `nt`mplat, s\
memorez anumite date importan te.
F\r\ nici o inten]ie s\ scriu mai t`r -
ziu o carte, ci pentru mine. ~n al doi -
lea r`nd, am avut ocazia s\ stau de
vorb\ cu mult\ lume care voia s\
povestesc, de exemplu, vizita lui
Nixon `n România, la care am par -
ticipat ca ziarist. {i atunci reluam
momentele respective. 

Milit\ria mi-a fost `n s`nge

Prima parte a volumului se refe -
r\ la perioada c`nd a]i fost mi-
litar. {i reiese din aceste prime
capitole c\ dumneavoastr\ a]i
iubit mult cariera militar\ [i a]i
r\mas cu un regret c\, din cauza
comuni[tilor, nu a]i mai putut
activa ca ofi]er. 

Milit\ria mi-a fost `n s`nge. {i ta t\l
meu, [i str\mo[ii mei au fost mili -
tari. De exemplu, Victor Cre]ianu,

primul inspector general al Cava -
leriei, pe vremea lui Carol I, tat\l
meu, ofi]er tot la cavalerie, unchii
mei... Nu m-a obligat nimeni s\ merg
pe aceast\ cale, nu a fost o chestiu -
ne de familie, ba chiar tat\l meu
mi-a spus c\ mai bine ̀ mi aleg o me -
serie mai b\noas\. Eu am vrut s\
devin militar. {i am f\cut r\zboiul,
pe am`ndou\ fronturile. Dar am fost
dat afar\ `n 1946 de comuni[ti, `m -
preun\ cu al]i 9.000 de ofi]eri. Apoi,
pentru activitatea mea anticomu -
nist\, am fost [i arestat. Dup\ ce am
reu[it s\ scap, am plecat `n Austria.

Cum de a]i trecut la jurnalism,
odat\ ajuns `n Occident? Am
v\zut c\ a]i lucrat, `n primii ani
de exil, pentru serviciile de in-
forma]ii americane. De ce nu a]i
r\mas `n aceast\ zon\, mai a -
proa pe de cea militar\?

Da, am lucrat pentru serviciul de
informa]ii american. Pe vremea a -
ceea, noi, cei din estul Europei, tot
speram c\ vin americanii s\ ne
scape de comunism. R\zboiul din
Coreea ne-a dat ceva speran]e, dar
acesta s-a terminat indecis [i am
realizat c\ o probabil\ eliberare a
Europei de R\s\rit de c\tre ame-
ricani era posibil\, dar mult mai
t`rziu. Atunci mi-am zis c\ – eram
[i c\s\torit – trebuie s\ `mi fac o
via]\ a mea `n cadrul c\reia s\ m\
pot ocupa mai departe de situa]ia
din ]ara mea. Am `ncercat s\ fiu de
folos exilului românesc, dar nu
`ntr-o ]ar\ ca Austria, ocupat\ de
Alia]i, inclusiv de sovietici. {i a -
tunci m-am dus `n America, unde
aveam aranjat\ o slujb\ la o mare
firm\ naval\ civil\. Dar c`nd am

cobor`t la New York, mi-am dat
seama c\ eu nu s`nt comerciant, nu
s`nt om de afaceri, eu vreau s\ des -
f\[or o activitate `n leg\tur\ cu ]a -
ra mea. Am decis s\ r\m`n la New
York, dar nu `n ideea de a m\ face
jurnalist, ci pentru c\ acolo era
Comitetul Na]ional Român. Ca s\
am o p`ine de m`ncat, am acceptat
atunci c`nd am fost `ntrebat dac\
vreau s\ vorbesc la radio. Am fost
considerat, ulterior, un bun crainic,
iar pe mine a `nceput s\ m\ pasio -
neze s\ stau de vorb\ cu oamenii, de
a le comunica. {i, ̀ ncetul cu ̀ ncetul,
am intrat `n jurnalistic\, unde de
la colaborator extern am devenit,
mai t`rziu, [eful Vocii Americii.
Cred totu[i c\ a[ fi fost un bun ofi -
]er. Pe de alt\ parte, eram genul ca -
re `[i spunea p\rerile, nu `mi t\ cea
gura dac\ aveam ceva de spus.
Iar `n jurnalism am g\sit aceast\
libertate de a spune ce vreau. 

{tiau [i pisicile din
România unde s`nt plecat

De ce a]i folosit la Vocea Ameri -
cii [i apoi, o perioad\, la Europa
Liber\ pseudonime: Dan Mirces -
cu, respectiv Mihai {oimu? Nu
a]i explicat acest aspect `n carte. 

~n primul r`nd pentru c\, abia a -
juns ̀ n America, ̀ n 1951, eram re fu -
giat politic, dar mama mea r\ m\ se -
se ̀ n ]ar\, familia mea r\m\sese ̀ n
]ar\. De[i se [tia cine s`nt – Securi -
tatea avea bra]ul lung –, m-am g`n -
dit totu[i s\ nu provoc la radio, cu
numele meu, c`nd [tiam c\ mama
mea e dincolo. Am vrut s\ o prote -
jez `n fa]a unor persecu]ii ale gu-
vernului comunist, provocate de
mine. La scurt\ vreme dup\ ce am
trecut la Europa Liber\, Vlad Geor -
gescu, care devenise director, mi-a
spus c\ numele meu e prea frumos,
c\ oricum nu are rost s\ `l ascund,
[tiu [i pisicile din România unde
s`nt plecat. {i atunci am trecut pe
Mircea Carp. 

Explica]i `n carte, dar a[ dori s\
relua]i aici pe scurt, de ce Radio
Europa Liber\ a fost printre ro -
mâni, `nainte de 1989, mult mai
cunoscut dec`t postul Vocea A -
me ricii? Ba chiar [i comuni[ tii
erau mai deranja]i de primul [i
manifestau o atitudine mai re-
laxat\ `n rela]ie cu al doilea. 

Vocea Americii era vocea poporu -
lui american `n lume, `n rela]ie cu
guvernul oficial. Europa Liber\
e ra postul ̀ nver[unat ̀ mpotriva re -
gimului comunist, a autorit\]ilor

„Aici Mircea Carp, s\ auzim numai de bine“ este urarea
celebr\ `n comunism printre românii care ascultau,
clandestin, Europa Liber\. Cu aceste vorbe `[i `ncheia
emisiunile Mircea Carp, directorul adjunct al postului de
radio ce a luptat deschis `mpotriva regimului condus de
Nicolae Ceau[escu. O urare care a devenit acum titlul
celei de a doua c\r]i autobiografice, cu „amintiri [i
documente“, pe care a scris-o una dintre vocile
emblematice ale celor dou\ radiouri care `nainte de 1989
au dat speran]a de libertate românilor, Vocea Americii [i
Europa Liber\. Mircea Carp are acum 90 de ani.
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Mircea Carp: „Nu permit nim\nui
s\ spun\ c\ `i e ru[ine c\ e român“

Militar de profesie, Mircea Carp a
luptat `n cel de-al Doilea R\zboi
Mondial. A fost r\nit [i decorat. ~n
1946 este dat afar\ din armat\ din
cauza activit\]ilor sale anticomu -
niste [i a fost ̀ ntemni]at ̀ n 1947. A
plecat clandestin din România
`n 1948 [i a tr\it ini]ial ̀ n Austria.
~n 1951 emigreaz\ `n Statele Uni -
te, unde devine jurnalist [i analist
politic. Este mai `nt`i crainic, apoi
redactor, respectiv directorul Ser -
viciului românesc al postului de
radio Vocea Americii din 1969 p` -
n\ `n 1978. Din 1979 a fost redac-
tor al programului Actualitatea
interna]ional\ [i, ulterior, direc -
tor adjunct al Serviciului româ-
nesc la Radio Europa Liber\ p` n\
`n 1995, c`nd s-a pensionat. (sursa:
europalibera.org)

» Noi voiam s\ ne `n toar -
cem `ntr-o ]ar\ `n care
s\ existe democra]ie [i
libertate. Unii am vrut
chiar restabilirea mo nar -
 hiei, pe care o consider\m
c\ a contribuit enorm la
prop\[irea României. Din
p\cate, dup\ 1989, am
constatat, dezam\git, c\
noile autorit\]i nu do -
reau s\ colaboreze cu
 exilul românesc. Au ve -
nit aici, `n primii ani, 
oameni de valoare din
Occident, actori, regi-
zori, arti[ti plastici, chiar
noi de la Radio Europa
Liber\. Nu au vrut s\ ne
ia `n considerare.  
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de la Bucure[ti, deci acestea nu vo -
iau s\ permit\ o leg\tur\ cu româ -
nii. De exemplu, c`nd lucram la Vo -
cea Americii, am venit de 14 ori
`n România, ca jurnalist. Dup\ ce
am trecut la Europa Liber\, acest
lucru nu a mai fost posibil.

De altfel, aceste 14 c\l\torii le-a]i
detaliat `n cealalt\ carte a dum -
neavoastr\, Vocea Americii ̀ n Ro -
mânia, ap\rut\ ̀ n 1997 la Polirom. 

Eu am scris, de fapt, trei c\r]i. Pri -
ma a fost o colaborare cu al]i exila]i
români [i s-a chemat România cap -
tiv\. Un deceniu de domina ]ie so-
vietic\. A ap\rut `n engleze[te, la
New York, [i s-a v`n dut atunci foar-
te bine, pentru c\ era `n 1956, anul
revolu]iei maghiare. Sigur, nu a
cump\rat-o lumea de pe strad\, ci
biblioteci, persoane inte resate. A -
colo am scris despre Arma ta Româ -
n\. Apoi a ap\rut Vocea Americii
`n România, ̀ n care fac un rezumat
larg al c\l\toriilor mele `n Româ-
nia. {i acum aceast\ carte, care
`nv\luie tot. 

Mama mea [i cu mine
aveam sentimente
patriotice puternice

Un aspect pe care nu l-a]i tratat
pe larg `n volumul Aici Mircea
Carp, s\ auzim numai de bine es te
cel privind rela]ia dumneavoas tr\
cu Securitatea. Scrie]i c\ a]i g\ -
sit `n arhiva poli]iei politice co -
 mu niste peste 1.000 de file cu
referire la dumneavoastr\. Cu
toate acestea, a]i l\sat acest ca -
pitol la finalul c\r]ii [i este scris
de altcineva. De ce?

M-am bizuit mai mult pe o specia -
list\, doamna Florica Dobre, care a
reu[it mai bine dec`t mine s\ p\ -
trun d\ `n arhive. Apoi, la v`rsta
mea, cercetarea at`tor documente
ar fi fost foarte grea. Am rugat-o, to -
tu[i, s\ pun\ accentul pe soarta ma -
mei mele, pentru c\ m-a durut foar -
te mult c`nd a trebuit s\ plec din
România [i s\ o las aici. Am avut
`ncuviin]area ei s\ fac ce cred eu
c\ e mai bine pentru ]ar\, f\r\ s\
]in seama de ea. Din fericire, ma-
ma nu a fost schingiuit\, nu a fost
`nchis\, dar sigur c\ ne-a fost greu.
Nu a fost o decizie simpl\, luat\ la
o cafea cu lapte. Dar eu [i cu mama
mea, care e o descendent\ direct\
a lui Lasc\r Catargiu, avem ni[te
sentimente patriotice foarte puter -
nice. {i am crezut, atunci, c\ a ve -
nit momentul s\ facem fiecare din -
tre noi un sacrificiu pentru aceas t\
]ar\. Noi am fost crescu]i `n dra-
goste fa]\ de monarhie, fa]\ de re -
gii no[tri [i am [tiut c\, `ntr-un fel,
trebuie s\ `mi fac datoria pentru
]ar\, pentru rege [i pentru Dumne -
zeu. Astea au fost motivele pentru
care am luat o hot\r`re ce nu a fost
u[oar\ (aceea de a pleca din Româ -
nia ocupat\ de comuni[ti – n.r.). 

De altfel, din povestea vie]ii dum -
neavoastr\, expus\ `n acest vo -
lum, reiese c\ ̀ ntr-adev\r a]i fost
condus de un patriotism puter nic
combinat cu un anticomunism
profund. Dar tot dumneavoas tr\
scrie]i c\ `ntregul exil românesc
era dominat de patriotism, de o
rela]ie special\ cu ]ara pe care
au l\sat-o `n urm\. 

Da, pentru c\ acesta a fost senti-
mentul care i-a f\cut pe mul]i s\
plece din ]ar\, s\ lupte din exilul ro -
mânesc, s\ contribuie la eliberarea
]\rii, pentru restabilirea democra -
]iei. Noi voiam s\ ne `ntoarcem
`ntr-o ]ar\ `n care s\ existe demo-
cra]ie [i libertate. Unii am vrut
chiar restabilirea monarhiei, pe
care o consider\m c\ a contribuit
enorm la prop\[irea României. Din
p\cate, dup\ 1989, am constatat,
dezam\git, c\ noile autorit\]i nu
doreau s\ colaboreze cu exilul ro-
mânesc. Au venit aici, ̀ n primii ani,
oameni de valoare din Occident,
actori, regizori, arti[ti plastici, chiar
noi de la Radio Europa Liber\. Nu
au vrut s\ ne ia `n considerare. 

M-a impresionat
discursul lui Hitler

Spunea]i, la `nceputul interviu -
lui, c\ nu a]i f\cut istorie, dar a]i
tr\it-o. A[a se face c\, de exem-
plu, de-a lungul anilor, i-a]i v\ zut,
de aproape, pe Hitler, pe mare -
[a lul Ion Antonescu [i chiar pe
Nicolae Ceau[escu. Cum au fost
aceste `nt`lniri?

Pe Hitler l-am v\zut la ceremonia de
absolvire a promo]iei anului 1944
de militari germani. Printre ace[ -
tia eram [i noi, cei 100 [i ceva de
români trimi[i la studii la [coala
militar\ din Germania, o continua -
re a tradi]iei române[ti `nc\ de pe
vremuri, pentru `mbun\t\]irea
calit\]ii ofi]erilor. Ce m-a impre-
sionat atunci, eram `n plin r\z boi
[i luptam al\turi de germani, a
fost c\, la un moment dat, Hitler a
avut cuvinte grele contra Italiei,
care tocmai ie[ise din alian]a cu
Germania, [i a ad\ugat imediat c\
are `ncredere [i admira]ie pentru
participarea României ̀ n lupta an -
ticomunist\. Desigur, foarte cur`nd,
o lun\ mai t`rziu, Hitler a fost
contrazis, c\ci România a `ntors
armele `mpotriva germanilor. 

~nt`lnirea cu mare[alul Antones -
cu a avut loc `ntr-un moment `n
care am auzit de complotul pentru
debarcarea sa. Desigur, nu `mi `n -
chipuiam c\ o s\ ajung chiar la ma -
re[al, ci doream s\ merg la unul
dintre oamenii s\i, consideram c\
e datoria mea fa]\ de rege [i fa]\
de comandantul suprem al arma-
tei s\ fac cunoscut acest lucru. 

Pe Nicolae Ceau[escu l-am `n -
t`l nit de mai multe ori, ca ziarist.
Odat\ chiar ne-am str`ns m`inile,

dup\ o recep]ie pentru ministrul
american de Externe. L-am v\zut
la Washington de c`teva ori, dar
niciodat\ nu am fost aproape de
el, nu era rolul meu. Eu relatam
asupra evenimentelor. 

Pe mine ca jurnalist m-a uimit
faptul c\ Nicolae Ceau[escu or -
ganiza conferin]e de pres\. Cum
se desf\[urau acestea, se puteau
pune `ntreb\ri?

~n majoritatea cazurilor, `ntreb\ -
ri le erau preg\tite dinainte. Dac\ eu
voiam s\ pun o `ntrebare care nu
era `n lista celor aprobate, cel ca-
re conducea conferin]a de pres\,
care era omul de la Agerpres, de la
guvern, se f\cea c\ nu m\ vede [i
d\dea cuv`ntul unui jurnalist pe
care-l [tia, de obicei un s`rb sau
din alte ]\ri comuniste. Oricum, s\
nu fie un sovietic, c\ era prea pe fa -
]\. Dac\ eu a[ fi ridicat m`na acolo,
poate c\ 10% mi-ar fi dat dreptul la
o `ntrebare. Dar mai degrab\ trecea
peste mine, c\ [tiau c\ voi pune o
`ntrebare incomod\. Eventual, din
Occident, erau accepta]i la `ntre -
b\ri ziari[ti de la „L’Humanité“, ca -
re era ziar comunist, de exemplu. 

~n aceast\ carte, a]i inclus [i c` -
teva interviuri, ob]inute pe c`nd
lucra]i la Vocea Americii [i Eu -
ropa Liber\, cu români ca re au
reu[it `n Occident [i SUA. Ma-
joritatea nu mai tr\iesc a cum,
precum Jean Negulescu, primul
regizor de origine româ n\ no-
minalizat la un Oscar. De ce a]i
decis s\ le p\stra]i `n volum?

Am vrut s\ afle [i cei din ]ar\ des -
pre ace[ti oameni. Sigur, unii s`nt
acum cunoscu]i deja, Jean Negu-
lescu, de exemplu. Sau Hermann

Oberth. M-am g`ndit c\ nu exist\
multe interviuri `n limba româ n\
cu ace[tia. 

Majoritatea dintre ei nu [i-au ui -
tat originile, erau ata[a]i de Ro -
mânia, reiese din aceste discu]ii.

Da, de exemplu, actorul de la Holly -
wood Eduard G. Robinson nu mai
[tia române[te, dar a ]inut s\-i tran -
scriu `n române[te interviul pe ca -
re i l-am luat ini]ial `n englez\, du -
p\ care el l-a citit, pentru radio, mai
bine dec`t vorbim eu sau dumnea -
voastr\ `n român\. Aici a contri-
buit calitatea sa de actor [i poate o
amintire a limbii natale, c\ci a
plecat la 9 ani din România. 

Am o cutie de chibrituri
cu p\m`nt românesc

Povesti]i `n capitolele despre ar -
mat\ c\, la un moment dat, c`nd
era]i pe front [i lupta]i al\turi de
armata german\, a]i sim]it dis -
perarea generat\ de ideea c\ a]i
putea sf`r[i departe de p\m`n tul
unde v-a]i n\scut. A]i mai a vut
acest sentiment al disper\rii [i
`n perioada exilului?

Mi-a fost team\, ̀ n Austria, ̀ n pri mii
ani de exil, c`nd [tiam c\ mi[un\
agen]i români. Umblam cu revolve -
rul la mine. Dar fric\ nu mi-a fost.
Am avut momente c`nd am [tiut c\
s`nt urm\rit `ndeaproape, dar fap -
tul c\ eram acolo, c\ `mi f\ceam
treaba `mi d\dea o anumit\ deta -
[are. Sigur c\ am fost afectat de
ceea ce i s-a `nt`mplat Monic\i Lo -
vi nescu (b\tut\ `n curtea casei sa le,
`n 1977 – n.r.), sigur c\ am tr\it ce
li s-a `nt`mplat lui Noël Bernard [i
Vlad Georgescu (despre care se pre -
supune c\ au fost iradia]i de comu -
ni[ti – n.r., de[i nu avem dovezi). 

Eu nu m\ refeream la teama de
a muri, neap\rat, ci la disperarea
c\ nu ve]i mai ajunge `n ]ar\.

Da, asta totdeauna am avut-o. De
altfel, eu p\strez [i acum cu mine o
cutie de chibrituri cu p\m`nt de la
morm`ntul tat\lui meu, care este
`n Ia[i. Dac\ nu voi fi `ngropat `n
România, nu s`nt `nc\ hot\r`t, mai
am timp s\ m\ g`ndesc, vreau ca
acea cutie s\ fie acolo, cu mine, cu
p\m`nt românesc. Dar emo]ia c\
nu voi fi `n ]ar\ am avut-o [i cu alte
ocazii, c\ mor la mii de kilometri de
]ar\ [i nu va [ti nimeni nimic des -
pre mine. Atunci, pe front, mi-am
zis: „Ce Dumnezeu caut eu aici?“.
Eu am tr\it tot timpul cu acest a ta -
[ament fa]\ de România. S`nt ce t\ -
]ean american [i s`nt un cet\]ean
leal american. Dar m-am n\scut ro -
mân [i nu conteaz\ unde tr\iesc.
{i cel mai bine se vede asta c`nd nu
permit, nici m\car `n particular,
nim\nui s\ spun\ c\ `i e ru[ine c\ e
român. De ce s\ ̀ ]i fie ru[ine? A vem
problemele [i defectele noastre, dar
[i mul]i oameni care ne fac cinste.
S\ critici, da. Dar s\ `]i fie ru[i ne,
eu personal nu accept. 



Florin Irimia

Poate c\ via]a `n cartierul Gen-
tilly din New Orleans, unde locu -
ie[te, e mult prea tihnit\? Oame-
nii prea bine-crescu]i (sau mor]i
de-a dreptul, cum `i consider\ el)?
Rolurile, a[tept\rile de la fiecare
dintre ei prea bine definite? Poa-
te e tocmai faptul c\ totul merge
prea bine, c\ roti]ele se `nv`rt
prea f\r\ cusur [i perfec]iunea

d\ na[tere la o imens\ lehamite?
Greu de pus punctul pe i. Cert e c\,
`ntr-o diminea]\, „pentru prima
oar\ dup\ ani de zile, mi s-a ivit
posibilitatea c\ut\rilor“, spune
Jack, alias Binx, undeva pe la `n -
ceputul c\r]ii, dup\ care detalia z\:
„C\utarea este acel lucru pe care
l-ar `ntreprinde oricine dac\ n-ar
fi cufundat `n rutina zilnic\ a pro -
priei vie]i“, `ns\ tot el recu noa[ -
te c\ nu [tie ce anume caut\. 

~ntre tradi]ie [i c\utarea
noului

Simbolul autorit\]ii, al „vechii or -
dini“, al lucrurilor-`n-matca-lor
este m\tu[a naratorului, Emily,
o doamn\ la 65 de ani, „milit\ roa -
s\ at`t `n privin]a `nf\]i[\rii, c`t
[i a concep]iilor“. M\tu[a Emily
consider\ c\ nepotul ei (r\mas
orfan de tat\ – mort `n al Doilea
R\zboi Mondial – [i `n rela]ii nu
tocmai apropiate cu mama sa ca -
re s-a rec\s\torit) se irose[te. „Fie -
care om“, spune ea, „trebuie s\
tr\iasc\ pe potriva luminii cu ca -
re a fost `nzestrat“, ceea ce nu se
`nt`mpl\ `n cazul nepotului. 

Dup\ p\rerea ei, Jack e mult
prea inteligent, „ager“ cum se

exprim\ ea, ca s\ fie doar broker
[i nu o dat\ i-a repro[at c\ nu se
`nscrie la Facultatea de Medici n\,
pentru a putea avea [i el o me se -
rie onorabil\. C`t despre c\u t\ri,
ele reprezint\, evident, o mare pier -
dere de vreme, c\ci ce (rost are)
s\ cau]i c`nd totul este clar, la ve -
dere [i tot ce trebuie s\ faci este
s\-]i `mbr\]i[ezi privilegiul de a te
fi n\scut `ntr-o familie cu tra di -
]ie, bani [i reputa]ie?

R\zboi, hoin\real\,
filosofie [i... secretare

Jack nu e la prima abatere, de[i
traiul pe care `l duce acum nu e,
din perspectiva sa, o abatere. Re -
`ntors din r\zboi, se `mprieteni-
se cu doi tipi simpatici cu care a
h\l\duit o perioad\ prin Ameri-
ca, b`nd, f\c`nd autostopul [i fi-
losof`nd, „`ntr-un stil destul de
ales, despre femei, poezie [i reli-
gii orientale“. Dar cur`nd se plic ti -
se[te [i de asta, a[a c\ s-a `ntors
cuminte `n New Orleans, unde
„s-a f\cut“ broker [i a `nceput s\
ias\ cu secretarele `n ora[, la un
film sau, `n cel mai bun caz, s\
mearg\ cu ele la ]\rmul oceanu-
lui. Secretarele s-au tot perindat
prin via]a lui, iar ultima, cea mai
recent\, se nume[te Sharon Kin-
caid, originar\ din Alabama, „o
minun\]ie anglo-saxon\, cu obr\ -
jori ca doi bujori“, de care admite
c\ s-a `ndr\gostit, cu toate c\ s`nt
destule lucruri care nu-i plac la
ea, cum ar fi, de exemplu, c\ ci-
te[te ([i-i place) Peyton Place. 

La polul opus felului de a fi al
lui Sharon – adic\ al unei bune

dispozi]ii solide, al unui opti-
mism lipsit de orice dubiu – se
afl\ Kate. Kate e fiica vitreg\ a
m\tu[ii Emily, are 25 de ani, e
singur\, depresiv\ [i, `n pofida
acestor lucruri, o fat\ frumoas\
care ar merita un so] grijuliu [i
`n general o via]\ mai bun\. Es-
te nevoie de o tentativ\ de sinu-
cidere din partea femeii pentru
ca Jack s\-[i concentreze aten]ia
asupra ei, `ns\ odat\ ce a f\cut-o,
aten]ia r\m`ne constant\. 

~n r`nd cu lumea

P`n\ la sf`r[itul romanului, Jack
o va cere ̀ n c\s\torie (oare pe ea o
c\uta?). Spre disperarea ei, dar
[i a m\tu[ii Emily, ea va zice „da“
[i astfel o nunt\ se va pune pe
roate. Mai mult dec`t at`t, sf`r [i -
tul romanului ne va aduce la cu-
no[tin]\ c\ naratorul s-a `nscris
`n cele din urm\ la Facultatea de
Medicin\, pe care este hot\r`t s\
o absolve, iar animozit\]ile din-
tre el [i m\tu[a lui au fost date
uit\rii, ca de altfel [i c\utarea,
oricare ar fi fost ea. 

Dar oare a g\sit Jack ce c\u -
ta? ~n original, titlul romanului
este The Moviegoer, adic\ Cine-
filul, „cel care merge la film“, [i
cu toate c\ nu m\ dau `n v`nt du -
p\ schimbarea titlurilor origina -
le, trebuie s\ recunosc c\ Mirajul
fericirii nu este o alegere nein-
spirat\, cu at`t mai mult cu c`t la
finalul c\r]ii nu ne d\m prea bi-
ne seama care parte a vie]ii lui
Jack a stat sub semnul acestui
miraj. Cea `n care naratorul mer -
gea adesea la film, o curta pe Sha -
ron [i-[i punea ne`ntrerupt `n -
treb\ri existen]ialiste sau cea `n
care a renun]at la `ntreb\ri, s-a
c\s\torit [i se preg\te[te s\ devi -
n\ medic? Greu de dat un r\s puns,
de[i, dac\ e s\ m\ `ntreba]i pe mi -
ne, r\spunsul ar fi [i una, [i alta. 

Walker Percy, Mirajul fericirii, traducere
de C\t\lina Antonia Stoenescu,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Esen]ial“,
Editura Polirom, 2013
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PE SCURT

Doina Ru[ti a
primit Premiul
Poeziei pentru
Proz\ 

Doina Ru[ti a primit Premiul Poe -
ziei pentru Proz\, pe 2013, decer-
nat de Funda]ia Hyperion, la Con -
gresul Na]ional de Poezie (edi]ia
a IV-a) care a avut loc `n cadrul
„Zilelor Eminescu“ (Boto[ani-
Ipote[ti, 14-16 iunie). La eveniment
au participat peste 80 de poe]i, cri -
tici literari, editori [i redactori de
reviste de cultur\ din ]ar\ (printre
care Dinu Fl\mând, Ion Mure [an,
Nicolae Tzone, Adrian Alui Gheor -
ghe, Cassian Maria Spiridon, Dan
Lungu, Nicolae Coande, Liviu
Ioan Stoiciu, C\lin Vlasie etc.).

Doina Ru[ti, autoare tradus\
`n mai multe limbi, invitat\ la
numeroase t`rguri [i evenimente
interna]ionale, s-a impus `n spe-
cial prin romanele cu tematic\
divers\ [i construc]ie solid\, cele
mai multe ap\rute la Polirom.

Fantoma din moar\ (2008), ro-
man amplu despre comunismul
românesc, a fost distins cu Premi-
ul pentru Proz\ al Uniunii Scri-
itorilor din România, iar Lizoanca
la 11 ani (2009) a primit Premiul
„Ion Creang\“ al Academiei Ro -
mâne. Acesta din urm\ se afl\ `n
curs de ecranizare [i a fost editat
recent la Berlin, de Horlemann
Verlag. A mai scris Omule]ul ro[u
(2004), un roman primit c\lduros
de publicul italian, Zogru (2006),
recompensat cu Premiul Asocia ]iei
Scriitorilor din Bucure[ti, Pa tru b\r -
ba]i plus Aurelius (2011), precum
[i un puzzle narativ – C\ma[a `n
carouri [i alte 10 `nt`mpl\ri din
Bucure[ti (2010). Aceste vo lume l-au
f\cut pe Norman Ma nea s\ afir me
c\ „Doina Ru[ti este o excelent\
prozatoare, de mare talent [i in-
tui]ie“, iar pe Nicolae Breban s\
declare c\ „Doina Ru[ti, dup\ p\ -
re rea mea, e un prozator de pri m\
m\rime al literaturii actuale“.

Doina Ru[ti tr\ie[te la Bucu -
re[ti [i este profesor universitar
(istoria culturii [i civiliza]iei uni -
versale). Cea mai recent\ carte a
sa este romanul M\mica la dou\
alb\strele, publicat de cur`nd `n
colec]ia „Ego. Proz\“ a Editurii
Polirom.

Jack Bolling are treizeci
de ani, e agent de burs\,
c`[ tig\ foarte bine [i `n
ge ne ral nu prea se poate
pl`n ge de nimic. Nu e
c\s\torit, dar asta pentru
c\ nu [i-a propus, se bu -
cur\ de aten]ia femeilor,
are suficient de mult
timp liber [i chiar dac\
acum opt ani era soldat `n
r\z boiul din Coreea, a
trecut suficient de mult
timp de atunci ca s\ nu
mai fie chinuit de
co[maruri. {i totu[i, ceva
nu merge cum trebuie. 

Disperare
[i speran]\
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Bogdan-Alexandru St\nescu

~mi amintesc una dintre scenele
care m-au marcat `n copil\rie, c\ -
reia `ns\ nu-i pot identifica pa ter -
nitatea. S-ar putea s\ fie un ro man
de Jules Verne, `n care caz a[ op -
ta `ntre Copiii c\pitanului Grant [i
C\pitan la cincisprezece ani : prin[i
`ntr-o furtun\ teribil\, marinarii
unei baleniere vars\ `n ap\ con ]i -
nutul tuturor butoaielor cu ulei pe
care le aveau (ulei, gr\sime, sper -
man]et, whatever). Imediat, apele
se lini[tesc `n jurul corabiei, care
str\bate `n continuare oceanul, `n -
conjurat\ parc\ de o insul\ de calm,
`n mijlocul iadului dezl\n ]uit. Ei,
acea pelicul\ de ulei, care ]ine `n
fr`u marasmul natural al apelor,
reflect`nd, `n acela[i timp, norii,
ni velul superior al urgiei, cam
a[a mi se pare mie c\ e poezia lui
v. leac. O poezie care [tie s\ con tro -
leze orice derapaj liricoid, care e
narativ\ [i aparent plat\ p`n\ `n
clipa `n care dezv\luie un `ntreg
e[afodaj ascuns cu virtuozitate, o
poezie livresc\ la modul neos ten ta -
tiv [i autenticist\ la modul nea su -
 mat, o poezie care [tie s\ devin\
liric\ lu`ndu-[i ca punct de por ni -
re cele mai ne-poetice pretexte (aici,
despre vocabularul [i te mele ne po -
etice, discu]ia e lung\, de la Bau -
delaire la C\linescu, de la Fun do ia -
nu la Botta, cu al s\u c`ine Zed). 

Memoria – una dintre
constante

~n fine, o poezie care [i-a p\strat
originalitatea de-a lungul a opt
ani de publicare [i care [tie s\
r\m`n\ original\ chiar atunci
c`nd d\ replici vag pasti[atoare (u -
[or de recunoscut `n volum dato -
rit\ dedica]iilor). Placa tectonic\
pe care stau a[ezate toate arti fi -
ciile ludice ale lui v. leac, toate r\z -
boaiele pe care le poart\ cu pro -
pria imagina]ie nu este, `ns\, alt -
ce va dec`t o melancolie purtat\ cu
aer de martir [i chiar ironi za t\/
molestat\ `ntr-unul dintre poe me.
Va trebui s\-mi men]in `ns\ pun c -
tul de vedere, oric`t de pornit ar fi
poetul `mpotriva atrabilei: v. leac
e un mare melancolic, a[a cum
poezia sa se `nscrie perfect `n tra -
di]ia manierist\ a discursului po -
etic. A[ putea s\ trec [i la de mon -
stra]ie, nu-i a[a? OK: `n primul
r`nd, oric`t de ample ar fi scenele
imaginare, plasate `ntr-un pre -
zent al discursului, oric`te m\[ti
ar schimba leac `n cadrul ace lu ia[i
poem, un lucru r\m`ne constant:
memoria. 

Vocile din volumul de
fa]\ ar putea umple o
sal\ de teatru

Este o permanent\ pendulare
prezent/trecut `n aceste poeme,
mult mai ap\sat\, mai accen tu -
at\ dec`t `n volumele anterioare.
Iar alunecarea aceasta `n amin ti -
re nu apar]ine unei anumite voci,
ci tuturor celor puse `n scen\ de
materia poetic\: „M\ uit la poza
trupei preferate, la avionul cu ca -
re s-au/ pr\bu[it; am m`na l\sat\
pe mas\, ascult muzica/ lor. Te -
lefonul traficantului m\ ]ine blo -
cat aici./ S`nt sigur c\ o parte din
voi m\ `n]elege]i.// A[tept [i-mi
amintesc de vremea c`nd `n/ spa -
tele casei `mi f\ceam temele din
spatele casei/ ([tafet\ trec`nd ra -
pid din m`n\-n m`n\)./ Obse dat
de imaginile din reviste ca orice
adolescent/ r\sf\]at, ca orice piz -
d\ l\u m\mos tratat cu invidie [i/
admira]ie. Ne cunoa[tem numai

din poze, ne identific\m/ acolo cu
performan]ele unor tipi pl\ti]i pen -
tru asta.// Ce dori]i? E barmana
cu voce spart\, cu/ privirea care
trece prin tine, vorbe[te de me -
ciul de box;/ desface berea pune
pe pult farfurioara cu p\tr\]ele
din/ urechi de porc. Unul ̀ n trea b\
de asistenta medical\/ aruncat\
din tren. R\sfoiesc ziarul de scan -
dal [i-l v\d pe/ traficant. Pl\tesc
[i ies.// Acela care [tie ce sim]i
a  tunci c`nd `]i vezi dealerul/ `n
ziar, m\ `n]elege. Aud cum trece
nunta, cum se/ `ndep\rteaz\ cla -
xo n`nd. S`nt `n buc\t\rie la eta jul
8.// Nu mai sar `n fa]a ma[inilor,
nu mai fac pe nebunul,/ m\n`nc
fasole verde. S`nt blocat aici./ Pe
geam urm\resc scena: «Vreau s\
fac pipi»./ {i el `i arat\ cu de ge tul:
«Du-te acolo `n spate,/ nu-i ni -
meni acolo». «M\ vede iarba, tati.»/
Desprind imagini. Ce v\d e tot ce
po]i vedea.“

Am citat `ntregul poem pentru
c\ ilustreaz\ perfect alunecarea
`n memorie, revenirea, apoi de -
clan[area unui mecanism atroce
de autodefinire. Nimic mai grav [i
mai stupid dec`t catalogarea poe -
ziei lui v. leac drept u[oar\, mi no r\
[i alte afirma]ii ignare de ge nul

acesta. Dac\ am avea r\b da re s\
decup\m toate personajele [i vo -
cile din volumul de fa]\, s-ar pu tea
umple o sal\ de teatru, iar dia lo -
gu rile purtate de ele ar da na[ -
tere (ceea ce se [i `nt`mpl\) unei
opere baroce.

O tensiune eliberat\
printr-un exerci]iu
dramatic 

De altfel, caracterul dramatic al
volumului de fa]\ este [i cel care-l
deta[eaz\ de precedentele (m\ rog,
este preg\tit, ̀ ntr-un fel, de To]i s`nt
`ngrijora]i): pe de o parte, poezia
este suprafa]a lucioas\ a acelei
gr\simi care ]ine valurile `n fr`u
[i reflect\ norii furtunii, o su pra -
fa ]\ rece, care se rezum\ la a re da,
pe de alt\ parte, poezia nu pierde
niciodat\ contactul cu materia
oceanic\, cu profunzimile memo -
riei. Din acest conflict ia na[ tere
tensiunea care percuteaz\ `n `n -
tregul volum. Iar tensiunea nu
poate fi eliberat\ dec`t printr-un
exerci]iu dramatic. De aici, plu ra -
 litatea vocilor, a m\[tilor actan te.
Cel mai interesant de urm\rit a
fost, pentru mine, comunicarea
dintre ace[ti actan]i ai memoriei

(figuri aduse la lumin\ din tre -
cut) cu cei ai a[a-zisului prezent
(imaginar sau pur [i simplu de -
cupat din realitate – dat fiind c\
decupajul este anterior scrierii,
actan]ii devin, [i ei, imaginari,
ba mai mult, prezen]e extrase din
memorie). Caracterul grav al poe -
melor este dat tocmai de pre  zen]a
acestei genuni aflate sub pelicula
reflectant\, pustiul din care regi -
zorul extrage personajele memo -
riei sau ale falsei memorii.

{i, nu `n ultimul r`nd, oric`t de
amuzant ar putea p\rea: c`inele.
Animal-emblem\ al melancoliei,
care-[i bag\ coada prin majori ta -
tea poemelor lui v. leac, ba chiar
prime[te un `ntreg ciclu `n vo lum.
De la companionul lui Charles
d’Orléans, prin]ul melancolic ca -
re mergea peste tot `nso]it de c`i ne,
la c`inele ghemuit din Melan co li a I
a lui Dürer, animalul-totem al lui
v. leac st\ sub semnul lui Saturn. 

Unchiul este `nc`ntat confir m\
ceea ce am mai spus: v. leac este
unul dintre cei mai originali po e ]i
contemporani [i cel mai con stant
`n aceast\ originalitate.

v. leac, unchiul este `nc`ntat, Editura

Charmides, 2013

Urm`ndu-[i propria logic\, propria coeren]\, ale c\ror
r\d\cini pot fi urm\rite cu pasiune de arheolog `nc\ de
la seymour: sonat\ pentru cornet de h`rtie (2005), noul
volum al lui v. leac aduce, cred, ceva `n plus poeticii scri -
itorului ar\dean. Obsedat `nc\ de la `nceputul carierei
literare de o variant\ dramatic\ a poeziei americane,
de cultivarea pluralismului personajelor-actant, p`n\ la
unchiul este `nc`ntat v. leac nu reu[ise o [edin]\ de
spiritism at`t de bun\ precum `n acest volum.

Simpatie pentru pustiu



„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din romanul Mic
jurnal cu amintiri de Nadia
Anghelescu, care va ap\ rea
`n cur`nd la Editura Poli rom,
`n colec]ia „Ego-grafii“.

– Fragment –

15 octombrie 2011

Am pu]ine amintiri de la [coala
cea nou\, unde nu mai aveam `n -
v\]\tori, ci profesori pentru fie-
care materie. Nu se putea s\ nu
`n v\], p\rin]ii mei erau destul de
severi, iar mama nu vorbea cu
mine acas\, nici atunci, nici mai
t`rziu, dac\ se `nt`mpla s\ iau o
not\ mai mic\.

La fel ca to]i cei de v`rsta mea,
am `nv\]at c`]iva ani rusa, cu o
doamn\ rusoaic\ de origine, dar
care nu avea preg\tire pentru a -
ceast\ meserie. Am `nv\]at c`nte-
ce ruse[ti, dintre care multe le [tiu
[i acum [i `mi plac, [i am c\p\tat
[i un fel de fond aperceptiv care
m-a preg\tit pentru a gusta ma-
rea literatur\ rus\: mai t`rziu am

citit Tolstoi, Turgheniev, Cehov,
Gogol [i al]ii, dar am citit la San -
t\u [i literatura sovietic\ pe care
am g\sit-o. Limba rus\, pu]in\, pe
care am re]inut-o (dup\ [apte ani
de „studiere“ a ei!) mi-a servit c`nd
eram student\ la arab\ [i nu a -
veam dec`t dic]ionare rus-arab [i
arab-rus, pe care le combinam cu
cele rus-român [i român-rus: nu
[tiam eu mult\ rus\, dar [tiam des -
pre ce e vorba: `n]eleg [i acum, `n
mare, ce se spune `n c\r]i sau ar-
ticole [tiin]ifice ruse[ti care tra-
teaz\ probleme apropiate de pre o -
cup\rile mele.

Imitam copiii sovietici `n tot ce
f\ceam pe atunci: aveam un „col]
ro[u“ unde puneam articole [i po -
ze din ziare [i reviste, mergeam la
„spicuit“, adic\ s\ str`ngem spi-
cele l\sate de combin\ pe miri[ -
tea care ne r\nea picioarele, mer-
geam la „arie“ ca s\ oferim mici
spectacole oamenilor care lucrau
la treierat: nu le ardea lor de a[a
ceva, dar le era mil\ de noi, c\ ve-
neam de departe, pe ar[i]\, [i ne
f\ceau hat`rul s\ ne asculte u ne -
ori poeziile [i c`ntecele. F\ceam
„serb\ri“ [i la [coala din sat sau
la C\minul Cultural, cu c`ntece [i
dansuri române[ti, dar [i ru se[ti,
toate planificate duminica, pentru

ca p\rin]ii copiilor s\ mearg\ la
serbare, [i nu la biseric\.

Dar p\rin]ii mei f\ceau [i alt-
fel de spectacole cu tinerii din sat.
Tata dirija corul [i a avut c`teva
premii cu corul din Sant\u la `n -
trecerile dintre satele din zon\.
~mi amintesc de un c`ntec care a -
vea ca solist un t`n\r din sat cu o
voce foarte frumoas\:

Banii, banii (corul)
Banii nu se fac a[a (solistul)
St`nd `n c`rcium\ [i bea,
Banii se fac la p\dure
Din firez [i din secure.

Mama preg\tea cu tinerii, u -
neori chiar elevi `n clasele mai
mari, piese de teatru, chiar [i de
Caragiale, care atunci mi se p\ -
reau doar ciudate, iar acum le g\ -
sesc nepotrivite cu satul `n care
ne aflam. ~n O noapte furtunoas\,
Zi]a se adresa iubitului `n fran-
cez\, limb\ pe care tinerii n-o cu-
no[teau [i pe care mama `i `n v \ -
]a s-o pronun]e, c`nd era cazul. ~n
versiunea fetei care juca rolul Zi -
]ei, ca [i ̀ n interpretarea mea, ver -
surile, ciudat segmentate, sunau
cam a[a:

Jevuzem jevuzador
C\pretan devuzancor.

Nu cred c\ ]\ranii au `n]eles
mare lucru, dar au admirat costu -
mele (p\l\riile mamei, care n-au
avut alt\ utilizare la Sant\u dec`t
atunci, rochiile lungi care le `m -
b\ tr`neau pe fete etc.) [i au r`s la
sc\l`mb\ielile lui Ric\ Venturia-
no, jucat `n travesti. Mai mare suc -
ces a avut Caragiale la Sant\u cu
drama N\pasta, pies\ sumbr\,
care mie nu mi-a pl\cut.

Tinerilor le pl\cea s\ se joace,
s\ se travesteasc\, s\ c`nte [i s\
danseze a[a cum `i `nv\]au p\ rin -
]ii mei la C\minul Cultural. Le pl\ -
cea [i la [coal\, pentru c\ p\rin -
]ii mei erau dasc\li d\rui]i pen-
tru aceast\ meserie: fo[tii elevi ai
mamei nu au uitat-o [i o pomenesc
[i acum, mult dup\ moartea ei, iar
amintirile lor m\ emo]ioneaz\. E -
ra un elev s\rac, Emil Foga[, dar
foarte de[tept [i dornic de `nv\ ]\ -
tur\, la care mama ]inea mult [i
pe care `l ajuta c`t putea: mai t`r -
ziu a ajuns pentru o vreme primar
la Carei. Nu i-a uitat pe p\rin]ii
mei niciodat\, nici acum la b\ -
tr`ne]e: la moartea mamei mele a

scris despre ea `ntr-un ziar din
Satu-Mare cuvinte care m-au mi[ -
cat foarte tare. Tata era mai dur,
dar c`nd era nevoie de el nu se
d\dea `n l\turi s\ fac\ sacrificii
pentru copiii mai s\raci, de
exemplu pentru a duce el `nsu[i
la [coal\, la ora[, copii ai c\ror
p\rin]i nu aveau posibilitatea s-o
fac\.

~nv\]\torii de pe atunci erau
sf\tuitori ai s\tenilor `n toate cele,
nu numai `n leg\tur\ cu copiii. ~i
`ntrebau c`nd nu `n]elegeau ce le
cer noile autorit\]i sau le cereau
sfatul chiar `n probleme legate de
gospod\rie. Dup\ c`te [tiu, p\rin -
]ii mei au fost primii care au cul-
tivat ̀ n sat vinete: dup\ ei s-au mai
luat [i al]ii. Vinetele s-au aclima-
tizat at`t de bine `n unele locuri
din Ardeal, `nc`t salata de vinete
a devenit un fel obi[nuit pentru
me sele cu oaspe]i. O coleg\ de la
Cluj a fost chiar jignit\ c`nd i-am
spus c\ vinetele n-au existat `n
Transilvania dintotdeauna, c\ `n
general n-au existat prin p\r]ile
noastre pentru c\ ele se trag toc-
mai din Iran...

Nu uit ce rela]ii bune avea tata,
ca director al [colii, cu comunita-
tea ]ig\neasc\, cu primarul lor, ca -
re venea adesea s\-i cear\ sfatul
sau ajutorul. La Cr\ciun, veneau [i
]iganii `n cete la colindat, la fel ca
]\ranii din sat, dar cu colinde spe -
cifice (unul, ]in minte, `ncepea a[a:
„Dou\ mere, dou\ pere, s\ te sui
`n rai cu ele...“). C`ntau la geam,
apoi erau pofti]i `n cas\, ca to]i
ceilal]i colind\tori, [i li se ofe-
reau cozonac, vin [i nuci, pe care
preferau s\ le ia acas\.

24 ianuarie 2012

~n amintirea mea, colocviul
din Maroc este legat de un altul,
care a avut loc la Paris, `n zilele
de 15 [i 16 iulie 2002. Acesta din ur -
m\ avea tema „Dialogul cultural
euro-arab: exigen]e [i perspective“
[i era organizat de c\tre Organi-
za]ia Ligii Arabe pentru Educa -
]ie, Cultur\ [i {tiin]e (ALECSO).
Cred c\ doar titlul comunic\rii me -
le, care la Paris era „Orientali[tii
[i dialogul cultural“, leag\ `ntre
ele cele dou\ colocvii, care altfel
nu prea aveau multe `n comun.

Colocviul a fost g\zduit la In-
stitut du Monde Arabe, la el au
participat 42 de personalit\]i din
]\ri arabe [i din Europa, precum
[i reprezentan]i ai unor institu]ii

interna]ionale printre care se nu -
m\r\ UNESCO [i Consiliul Euro-
pei. Erau [i universitari, dar erau
mai ales oameni politici, oameni
de cultur\ [i ziari[ti printre par-
ticipan]i [i `n sal\. Nu `nt`m pl\ -
tor o astfel de reuniune avea loc `n
anul de dup\ atentatele de la 11
septembrie, care l\saser\ `n ur -
m\ o atmosfer\ de lips\ de `ncre-
dere reciproc\, o anumit\ crispa-
re `n rela]iile intercomunitare. In -
terven]iile reprezentan]ilor a rabi
musulmani au cuprins referiri la
textele coranice care `ndeamn\ la
dialog cu cre[tinii, la bun\ vo in ]\
fa]\ de ace[tia. Mai mul]i partici-
pan]i la discu]ii au depl`ns con fu zia
care se face `ntre arabi [i mu sul -
mani, ̀ ntre unii musulmani [i is lam
[i au ar\tat c\ toate acestea pot jus -
tifica [i succesul tezelor lui Hun -
t ington, privit ca un fel de pro fet du -
 p\ atentatele de la 11 septem brie.

De fapt, am fost impresionat\
de deschiderea spre dialog mani-
festat\ de partea arab\, `n primul
r`nd, dar [i de c\tre unii oameni
politici [i de cultur\ din partea
noastr\, ca s\ zic a[a. ~ntoars\ la
Bucure[ti, am scris o lung\ dare
de seam\ asupra colocviului, pe
care am publicat-o `n „Observa-
tor cultural“. Am reg\sit recent ar -
ticolul [i am `n]eles de ce am in-
sistat asupra lu\rilor de pozi]ie ale
unor personalit\]i precum Philippe
Séguin, fostul pre[edinte al Adu n\ -
rii Na]ionale Franceze, Paul Balta,
scriitor [i jurnalist care reprezen -
ta acolo Forumul European al
Culturilor, Hervé Bourges, pre -
[e  dintele Uniunii Interna]ionale
a Ziari[tilor [i a Presei de Limba
Francez\, sau filosoful Edgar
Morin: erau nume care sunau cu-
noscut oamenilor cultiva]i de la
noi, pozi]iile lor ar fi putut influ-
en]a opiniile despre posibilit\]ile
dialogului `ntre culturi, opinii pe
care le [tiam cam pesimiste la noi.
A[ putea s\ spun multe despre a -
cest colocviu care acum ̀ mi treze[ -
te nostalgii, dar m\ mul ]u mesc
s\ spicuiesc c`teva idei din lu\ri-
le de cuv`nt, pentru c\ destule lu-
cruri spuse acolo r\m`n actuale.

Ideea necesit\]ii cunoa[terii re -
ciproce [i `n domeniul religiilor
a fost subliniat\ de universitarul
Mezri Haddad, care pe mine m-a
impresionat. Din punctul lui de
vedere, dialogul religiilor nu tre-
buie s\ treac\ prin moschei [i
prin biserici, [i nici prin asocia -
]ii care au scopuri legate de pro-
zelitism, ci prin cunoa[terea [ti-
in]ific\, prin [coal\ [i prin uni-
versitate. El observa c\ g`ndito-
rii cre[tini au f\cut eforturi `n di-
rec]ia cunoa[terii altor religii, dar
„exege]ii musulmani nu au avut
`ntotdeauna curajul intelectual
de a face acela[i lucru `n direc]ia
cre[tinismului [i iudaismului, do -
u\ religii pe care le cunosc prin
prisma propriei lor religii, [i nu
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prin ceea ce spun ele `nse[i“. Me-
rit\, cred, s\ fie re]inut\ pentru a
medita la ea [i `n epoca noastr\
fr\m`ntat\ pozi]ia lui Haddad `n
ce prive[te posibilitatea religiilor
de a contribui la stabilirea unei
p\ci trainice `n lume: „~n pura sa
transcenden]\, `n esen]a sa spiri-
tual\, religia este, `n mod po ten -
]ial, creatoare de pace [i pur t\ -
toa re a valorilor umanismului.
Amestecat\ `n imanen]\, perver-
tit\ de mesianism, asociat\ na ]io -
nalismelor, murd\rit\ de politic\,
ea devine r\zboinic\, periculoa -
s\ [i inuman\“.

Am re]inut `n mod special a -
ceste vorbe curajoase dintr-o mul -
]ime care m-au impresionat pen-
tru c\ [i comunicarea mea a ple-
dat `n acela[i sens. Am `ncercat
s\ ar\t c\, dac\ lumea arab\ mu-
sulman\, cu cultura [i religia ei,
nu este at`t de „abisal necunoscu -
t\“ cum credeau unii dintre cei
ca re au vorbit, acest lucru se da-
toreaz\ [i acestor „interpre]i `n -
tre culturi“, cum frumos au fost
numi]i orientali[tii. De c`teva se-
cole, ace[ti speciali[ti au f\cut
mari servicii cunoa[terii lumii a -
rabe [i islamice prin edi]ii de ma re
calitate filologic\, prin traduceri,
prin lucr\ri originale. Am ar\tat
`n comunicarea mea c\ orienta-
listica româneasc\ s-a a[ezat de
la ̀ nceput la marea [coal\ a ori en -
talisticii occidentale, c\ am do -
b`ndit de la mae[trii no[tri fran-
cezi, englezi [i germani nu numai
informa]ii despre lumea arab\, ci
[i lec]ii de metod\ [tiin]ific\, de
obiectivitate [i rigoare. Am mai
spus, printre altele, c\ am dori s\
vedem acela[i interes, aceea[i do -
rin]\ de cunoa[tere obiectiv\ [i
la partenerii no[tri arabi.

Mare parte a comunic\rilor au
fost consacrate problemelor de i -
ma gine, mai ales de imagine a lu-
mii arabe `n mass-media occiden -
tal\, `n filme [i `n literatur\. 

Poetul sirian Mohieddin Lazi-
kani spunea, de pild\, c\ cinema-
tograful occidental ar fi introdus
dou\ imagini stereotipe ale arabu -
lui [i musulmanului: bogatul b\ d\ran

[i vulgar [i teroristul pentru care
via]a uman\ nu are nici o valoare.

M\ opresc aici pentru c\ vreau
s\ povestesc o `nt`mplare de la a -
ceast\ conferin]\ interna]ional\,
cu nea[teptate consecin]e pentru
mine `n anii care vor urma. Poe-
tul pe care l-am pomenit mai sus
ne-a invitat, pe mine [i pe o pro -
fe soar\ italianc\ ce se afla la a -
ceast\ reuniune arabo-europea n\
(eram singurele femei de acolo),
s\ `nregistr\m o discu]ie televi-
zat\ privind tematica conferin -
]ei. Domnul respectiv, adic\ poe-
tul sirian pomenit mai sus, a ce-
rut permisiunea de la organiza-
tori s\ ne ia, `n timpul pauzei de
pr`nz, la micul studio pe care `l
avea la o distan]\ considerabil\
de locul unde se ]inea conferin]a.
Despre el ne-a spus c\ `[i are do-
miciliul actual `n Marea Britanie
[i c\ are leg\turi [i cu televiziuni
din lumea arab\. Discu]ia s-a pur -
tat cu fiecare `n parte, colega mea
a vorbit `ntr-un amestec de arab\
literar\ [i arab\ vorbit\, iar eu
`n araba literar\, pentru c\ alta
nu [tiam. Nu-mi aduc aminte de-
loc ce am spus atunci, probabil c\
mi s-au cerut impresii despre
conferin]\ [i relat\ri `n leg\tur\
cu tema interven]iei mele.

Uitasem cu totul de aceast\ `n -
t`mplare c`nd, peste c`]iva ani, am
participat la o conferin]\ la Bei-
rut. Acolo mi-a spus cineva, pe
c`nd ne aflam la mas\, c\ m-a v\ -
zut la Al Jazeera, ceva `n leg\ tu -
r\ cu o conferin]\ de la Paris. Pe
vremea aceea, numele postului res -
pectiv trezea team\, a[a c\ n-am
pomenit nimic `n ]ar\ de aceast\
informa]ie. Peste un an sau doi,
m\ aflam la Damasc, tot pentru
un colocviu interna]ional privind
problemele pred\rii limbii arabe
la str\ini, c`nd un profesor de la
Damasc mi-a repetat acela[i lucru,
ad\ug`nd doar c\ nu era sigur da -
c\ fusese Al Jazeera sau Al Ara-
biya. Oricum, n-am spus nici a -
cum nimic `n ]ar\ (dac\ `l exclud
pe so]ul meu), dar mai t`rziu am
`nceput s\ cap\t curaj s\ vorbesc
despre prezen]a mea la a ceast\

televiziune, mai ales c`nd am au-
zit c\ pre[edintele nostru ̀ nsu[i d\ -
duse un interviu la Al Jazeera a -
tunci c`nd a f\cut o vizit\ ̀ n Qatar.

~n 2007, c`nd am s\rb\torit la
Bucure[ti cincizeci de ani de stu-
dii arabe `n România, l-am avut
ca oaspete pe directorul general
al Organiza]iei Ligii Arabe pen-
tru Educa]ie Cultur\ [i {tiin]e
(ALECSO), Mongi Bousnina. ~n
seara `n care Ministerul de Ex-
terne a oferit o mas\ la care a par -
ticipat invitatul `mpreun\ cu a -
sistenta lui – ambii, perso na -
jele-cheie ale conferin]ei pentru
dialogul euro-arab despre care
am vorbit mai sus –, am avut cu-
rajul s\ pomenesc despre presu-
pusa mea prezen]\ pe Al Jazeera,
pe care le-o datoram. 

~nc\ nu se vorbea atunci prea
deschis despre acest post, a[a c\
am profitat de ocazie pentru a da
de [tire celor interesa]i `n ce con -
di]ii m-am trezit eu la Al Jazeera
[i pentru a mi se confirma, de la
cel mai `nalt nivel posibil atunci,
relatarea `n leg\tur\ cu condi]ii-
le `n care m-am aflat eu `n stu-
dioul respectiv.

CARTEA 
N\scut\ din dorin ]a
ini]ial\ de recupera -
re a istoriei propri ei
familii [i de consem -
nare a istoriei perso -
nale, cartea Nadiei
Anghelescu, fonda-
toare a [colii româ-
ne[ti de arabistic\,
`mbin\ forma jurna -
lului cu cea a me-
moriilor. Evocarea
bucuriilor [i suferin -
]elor unei vie]i se ̀ m -
plete[te astfel cu cea
a unei activit\]i [i a
unei cariere univer -
sitare bogate `n `m -
pliniri. Pe m\sura
dep\n\rii amintiri -
lor, autoarea evoc\
totodat\ mari pro-
fesori c\rora ling vis -
tica româneasc\ le
datoreaz\ faima de
care se bucur\ `n lu -
me, `nceputurile studiilor arabe `n România [i perioada lor de `n -
florire, `nv\]a]ii arabi [i arabi[tii de seam\ pe care a avut [ansa
s\-i cunoasc\.

Corina Ciocârlie, Un ]\rm prea `ndep\rtat. Seduc]ia frontierelor, fron-
tierele seduc]iei, carte publicat\ [i `n edi]ie digital\, colec]ia „Critic\ [i
istorie literar\“, Editura Cartea Româneasc\, 184 de pagini, 22.95 lei

Noul studiu de literatur\ comparat\ al Corinei Ciocârlie ne
atrage prin „alerte]ea [i precizia unei expuneri de superioar\
factur\ eseistic\“, dup\ cum spunea criticul literar Gabriel
Dimisianu, dar ne [i cucere[te prin erudi]ie [i demonstra]ii
ingenioase. 

Ca orice linie arbitrar\, frontiera exist\ pentru a fi respec-
tat\ de unii [i transgresat\ de al]ii. Frontiera e c`nd barier\,
c`nd punct de trecere – [i deci presupune, din partea oricui evo -
lueaz\ `n vecin\tatea ei, c`nd adaptare/repliere, c`nd r\z vr\ ti -
re/desprindere. Cele dou\ moduri de a g`ndi limita induc ine vi -
tabil dou\ moduri de a c\l\tori, precum [i dou\ moduri de a pri vi
obiectul dorin]ei. Chemarea cunoscutului sau a necu noscu tu lui?
Rotire `n cerc sau fug\ perpetu\? Odisee sau Bildungsroman?
Penelopa sau Calipso? Eros sau seduc]ie?

Stelian }urlea, Caz `nchis, carte publicat\ [i `n edi]ie digital\, co lec]ia
„Proz\“, Editura Cartea Româneasc\, 168 de pagini, 22.95 lei

Sinucidere? Asasinat? Moarte natural\? Un poli]ist h`r [it [i cu
„pete“ la dosar refuz\ s\ cread\ c\ un scriitor celebru, `n plin\
glorie, `[i poate pune cap\t zilelor c`nd tocmai a a nun ]at c\ e pe
cale s\ `ncheie cel mai important proiect al operei sale. ~n de-
cursul anchetei, descoper\ mul]i poten]iali asa sini [i multe
semne de `ntrebare `n biografia victimei. To]i cei din jurul s\u
s`nt suspec]i. Nici unul vinovat. Scriitorul a fost totu[i ucis.
Pentru c\ [tia prea multe [i voia s\ fac\ public ce [tia? Cazul
este clasat. Lista poten]ialilor criminali e prea lung\. 

„~ntr-o vreme care cultiv\ cu ciudat\ larghe]e c\r\ mi zile ro -
mane[ti, un adept al laconismului narativ risc\ s\ fac\ fi gur\
de sadic. Rareori m-a `nsetat `n a[a hal o anchet\, o in trig\ po -
li ]ist\, un roman detectivistic, cum mi s-a `nt`mplat cu Case
closed-ul lui Stelian }urlea.“ (Dan C. Mih\ilescu)

SEMNALE
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Domnule, am citit cu
interes amintirile
doamnei tale – la
`nceput `n c`teva reprize
scurte, dar ast\zi cale
de-o juma’ de zi – [i le
prev\d o carier\
redutabil\.

Stau foarte bine `n
compania memoria -
listicii unor Annie
Bentoiu [i Micaela
Ghi]escu.

~nt`i de toate,
admirabil este dozajul.
Citind, la `nceput,
secven]e mici, m\ luase
teama c\ se deruleaz\
excesiv copil\ria. Eram
pe la pagina 50 [i tot
a[teptam contactele cu
lumea universitar\, cu

speciali[tii arabi din
alte ]\ri etc., astfel `nc`t
m\ `ntrebam dac\ nu
cumva totul va fi
descentrat. Ei bine, nu:
e foarte bine asigurat
echilibrul `ntre
copil\rie, tinere]e [i
maturitate, `ntre cele
afective, conjugale,
domestice [i cele
profesionale, `ntre
autoreflec]ie [i
reportajul academic,
`ntre seriozitatea
ultraaplicat\ [i ironia
rece, subtil\, uneori
casant\.

Al doilea c`[tig este
vocea narativ\. Aici,
evident c\ luciditatea,
tonul ponderat, r\ceala

evalu\rilor, m\sura
omniguvernatoare a
privirii ce deseneaz\
perspectiva [i a rostirii
care-o ceremonializeaz\ –
pe scurt: ardelenismul
autoarei (cuplat cu tem -
peramentul flegmatic,
natura doctoral\ [i
voca]ia catedrei) –
compun o arm\tur\ pe
deplin adecvat\
inten]iilor auctoriale.

~n totului tot, cum
spune Nadia, trecerea
de la evocarea
p\rin]ilor [i a spa]iului
transilvan (ata[ant\
insul\ de prospe]ime
evocativ\) c\tre so]ia
lui M.A. [i mama Adei
[i-a Ilinc\i, trec`nd prin

lumea unor Graur,
Rosetti sau Balaci, c\tre
madame Durandin pe
Bvd. de la République,
dar [i Mona Musc\ sau
Mioara Roman, plus
cherelele „orientalis -
mului“, ame]itorul
amestec de Lyon, Siria,
Tunisia, Paris, Vama
Veche, Buftea, strada
Frumoasa, Carei, Italia,
Sinaia [.a.m.d. asigur\
un pl\cut balans `ntre
subansamble altminteri
dificil de corelat.

Autor cu ochi rece [i
m`n\ sigur\.

Dan C. Mih\ilescu

(Scrisoare c\tre Mircea
Anghelescu)



~n opinia lui Anne Wilson de
la „The  Telegraph“, „co mic su -
rile s`nt noua Biblie“, m\car
pentru milioanele de fani din
`ntreaga lume. Pentru ace[ -
tia, actualul succes al filme -
lor cu supereroi este ca [i
cum ar fi ajuns deja `n Para -
dis. „Baby-boom-erii vor con -
tinua s\ moar\ de pl\cere
de fiecare dat\ c`nd un nou
Übermensch apare `n cadru
[i execut\ fapte imposibile de
eroism `n schimbul adora -
]iei necondi]ionate a con gre -
ga]iei lor. Dumnezeu a murit,
dar Superman tr\ie[te!“

Influen]a supereroilor
este de net\g\duit

{i Zack Snyder, regizorul ac -
tualei re`ncarn\ri a Omului
de o]el, vede lucrurile ̀ n a ce -
lea[i nuan]e „religioase“: „Su -
 perman“, spune Snyder, „es -
te legitimat de faptul c\ lup -
 t\ cu problemele lumii mo-
derne, fiindc\ el este cel mai
pur, este eroul esen ]ial. Cu
Superman ne putem per mi te
s\ vorbim despre religie, des -
pre politic\ etc. S`ntem chiar
obliga]i s\ o facem, pentru a
`n]elege c\ el este Moise [i
Iisus Hristos combina]i `n
aceea[i persoan\“.

Iisus sau nu, toat\ lumea
este de acord c\ pove[tile cu
supereroi prezint\ de fapt o
mitologie modern\, `n esen -
]\ american\. „~n istoria cul -
turii pop a secolului XX, A me -
rica a fost fascinat\ de jus ti -
]iari cu mantii“, scrie „Poli -
cymic“. „Chiar dac\ nu e[ti
fan al comicsurilor, influen]a
supereroilor asupra culturii
noastre este de net\g\duit.
{i asta fiindc\ supereroii re -
prezint\ mitologia america -
n\ modern\.“

Ideea este c\ SUA, o na ]ie
„t`n\r\“ cu o cultur\ la fel de
„nou\“, s-a `ndreptat spre e -
roii masca]i pentru a-[i f\ u ri
o mitologie proprie, cu eroi
[i zei care „nu se schimb\, nu
`mb\tr`nesc, [i care lupt\
pentru acelea[i valori“ pe
care le transmit din genera -
]ie `n genera]ie.

„Orice mare civiliza]ie `[i
are supereroii ei“, spune
Frank Miller, celebru autor
de comicsuri (a scris Sin City
[i 300 – Eroii de la Termopi le).
„America este doar o civili -
za]ie mult mai t`n\r\.“ „Iar
diferitele arhetipuri `ntru-
chipate de ace[ti eroi ne com -
pleteaz\ propriile pove[ti, ̀ n -
tr-un mod satisf\c\tor“, con -
chide „Policymic“.

Mitologie subversiv\
pentru atei

Analiz`nd noul film, Man of
Steel: Eroul, „Entertainment
Weekly“ noteaz\ felul ̀ n care

autorii au ajustat povestea lui
Superman – un „Mesia ex-
traterestru“ – la mitologia
cre[tin\, dar scoate `n evi-
den]\ [i diferen]ele dintre
cele dou\ „mituri“. „Nu e nici
Superman-ul p\rin]ilor no[ tri
[i nici un Iisus metaforic. Man
of Steel: Eroul este o mitolo -
gie subversiv\ pentru ateii
care prosl\vesc un Superman
ce ac]ioneaz\ a[a cum cred
ei c\ ar trebui s\ ac]ioneze
Dum nezeu, dar nu o face. De
asemenea, filmul vorbe[te
pentru o genera]ie de cre[ -
tini mai interesat\ de jus ti ]ie
social\, de m`ntuirea cultu -
rii noastre, o genera]ie mai
interesat\ de via]a «aici [i
acum» dec`t de retragerea
din lume.“

Aceste aspecte ale pove[ tii
lui Superman au fost specu -
la te de studiourile Warner

Bros care, `naintea lans\ rii
lui Man of Steel: Eroul, au an -
gajat o firm\ de rela]ii publi -
ce „specializat\ `n teologie“
pentru a crea o politic\ de
marketing care s\ se asigu-
re c\ poten]ialii spectatori
cre[tini „nu rateaz\ aceste
conexiuni cu religia“.

Ceea ce face ca revista
„Christianity Today“ s\ `[i
avertizeze cititorii: „Super -
man nu este Iisus!“. „Chiar
din pozi]ia unui cre[tin iu-
bitor de comicsuri, nu `l v\d
pe Superman ca pe M`ntui-
tor“, scrie autoarea artico-
lului din „Christianity To-
day“. „Este cel mai mare e -
rou din toate timpurile, ale
c\rui peripe]ii s`nt fericit\
s\ le citesc, dar nu ai nevo-
ie de Dumnezeu pentru a fa -
ce un supererou s\ merite
aten]ia.“
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La 75 de ani, Superman cunoa[te o nou\ tinere]e `n filmul Man of
Steel: Eroul, gra]ie realizatorilor trilogiei Batman [i a regizorului
filmelor 300 – Eroii de la Termopile [i Cei ce vegheaz\. {i, `n vreme ce
primul [i cel mai b\tr`n supererou doboar\ recordurile de `ncas\ri `n
lumea real\ (la fel cum, pe ecrane, doboar\ ora[e `ntregi), nu pu]ini s`nt
cei care se `ntreab\ ce reprezint\ ace[ti eroi masca]i `n cultura actual\.

Superman, Iisus Hristos [i
noua mitologie american\ 

Gras, portocaliu, v\rgat [i insolent, ce lebrul motan Gar-
field a ̀ mplinit zilele acestea frumoasa v`rst\ de 35 de ani. 

Longeviva felin\ a fost inventat\ de desenatorul Jim
Davis [i a v\zut lumina tiparului pe 19 iunie 1978. De a -
tunci [i p`n\ azi, comicsurile lui Da vis au c`[tigat o popula -
ritate uria [\: ast\zi, ele apar concomitent `n 2.580 de ziare
[i reviste – un record consemnat `n Guiness Book. Este un
record cal culabil `n aur fiindc\, `n fiecare an, Garfield ge -

nereaz\ din v`nzarea de pro -
duse conexe venituri cuprin-
se ̀ ntre 750 de milioane [i un
miliard de dolari. Deasemenea,
seria a dat na[tere mai mul -
tor seriale de anima]ie, la trei
filme pen tru marile ecrane
[i la mai multe produc ]ii
lansate direct pe DVD.

Presa nu a ratat aceast\ aniversa re, iar „The Tele-
graph“ a compilat c` teva dintre cele mai bune citate din
`n]elepciunea motanului, „perle“ ca re subliniaz\ lenea,
patima pentru m`ncare [i ura fa]\ de diete care `l ca-
racterizeaz\:

– Dac\ vrei s\ ar\]i mai slab, `n conjoar\-te de per-
soane mai grase dec`t tine;

– Nu s`nt supraponderal, s`nt sub-`nalt;
– S\ n-ai `ncredere `n pisica ce z`mbe[te;
– M\n`nc prea mult fiindc\ s`nt deprimat [i s`nt de-

primat fiindc\ m\n`nc prea mult. Este un cerc vicios
care mi-a luat ani buni pentru a-l perfec]iona;

– Fere[te-te de fructe [i nuci. La urma urmei, e[ti
ceea ce m\n`nci;

– S`nt fl\m`nd, deci exist;
– M\n`nc\ fiecare mas\ ca [i cum ar fi ultima;
– Ur\sc zilele de luni.

Garfield: 35 de ani de obr\znicii



Conversa]ii la mas\ cu
Orson Welles
O carte ce trebuie s\ apar\ `n iulie sub titlul
My Lunches with Orson dezv\luie gusturile
aparte `n materie de film [i televiziune ale
legendarului cineast.

C`teva citate din aceast\ carte, prezentate de
site-ul „Vodkaster.com“, arat\ c\ Welles nu ve dea
nimic nobil `n a merge la cinema [i c\ `[i detes ta
unii confra]i, `n special pe Woody Allen. „~l de -
test fizic. Nu-mi plac tipii ca el“, spunea Orson
Welles. „Are boala lui Chaplin, amestecul \la
at`t de special de timiditate [i arogan]\.“

Apari]ia vo lu mu lui
My Lunches with Or son
se datoreaz\ unui a -
nu me Henry Jaglom,
care, la `nceputul ani -
lor ’80, obi[nuia s\ ia
masa cu Welles `ntr-un
restaurant din Los An -
ge  les. Dup\ mai multe
astfel de `nt`lniri, Ja -
g lom a hot\r`t s\ `n re -
gistreze conversa]iile
purtate cu autorul Ce -
t\]eanului Kane, dar
le-a f\cut publice abia
azi.

Hugh Laurie vrea s\ refac\
echipa Fry & Laurie

Actorul britanic, celebru pen -
tru rolul din serialul Doctor
House, a declarat recent c\ ar
dori s\ fac\ din nou echip\
cu colegul s\u de pe vre muri,
Stephen Fry, dar se teme c\
s`nt „prea b\tr`ni pentru sa -
tir\ politic\“.

~nainte de House M.D., Laurie era cunoscut `n Ma -
rea Britanie datorit\ cuplului artistic pe care `l f\cea cu
Stephen Fry. Cei doi au fost vedetele emisiunii sati ri ce
„A Bit of Fry and Laurie“, au ap\rut `n serialul Black -
adder [i au avut rolurile principale `n Jeeves and
Wooster, adaptare a romanelor lui P.G. Wodehouse.

„Vorbim deseori despre posibilitatea de a reface e -
chipa“, a dezv\luit Laurie `ntr-un interviu pentru „Ra -
dio 4“. „Un nou show cu vreo dou\ fotolii [i un covor.
Colegul meu va spune pove[ti amuzante, `n timp ce eu
am s\ stau la pian [i am s\ c`nt.“

Laurie crede c\ noul show ar trebui s\ renun]e la pa -
rodierea vie]ii politice pentru c\ „astfel de scheciuri
s`nt mai degrab\ apanajul unor tineri. Asta fiindc\,
`n sine, `nseamn\ s\ r`zi de cei mai b\tr`ni ca tine.
Stephen [i cu mine s`ntem acum mai b\tr`ni dec`t
jum\tate din cabinetul prim-ministrului“.

Cunoscutul actor din seria
Clanul Soprano a fost do -
bo r`t de o criz\ cardiac\ la
v`rsta de 51 de ani, `n tim -
pul unei vacan]e la Roma.
Dar, de[i este considerat
unul dintre marii actori ai
Americii, `n afara partitu -
rii de na[ depresiv, cariera
sa este pu]in cunoscut\
marelui public.

» Gandolfini nu s-a impus nici -
o dat\ cu adev\rat la Hollywood,
scrie „Le Figaro“. A fost perma nent
abonat la roluri secundare, de se -
ori savuroase, cum ar fi, de e xem -
plu, cel de „goril\“ din Iu bire a -
de v\rat\ de Tony Scott sau rolul
„Ursul“ din comedia Un mafiot
la Hollywood, cu John Travolta. 

» Brad Pitt, care a avut [ansa
s\ lucreze cu multe figuri legen -
dare ale cinemaului, credea c\
Gandolfini este un actor de cali -
brul marilor vedete. ~ntr-un in ter -
viu legat de ultimul film `n care
au jucat `mpreun\, thrillerul Uci -
 de-i cu tandre]e (2012), Pitt po ves tea
c\, v\z`ndu-l la lucru pe Gandol fi ni,
a avut „sentimentul c\ a `nt`lnit un
actor imens, de talia lui Brando“.

» Gandolfini a jucat `n nu mai
pu]in de patru produc]ii regizate de
Tony Scott [i l-a avut ca par te ner
pe John Travolta `n cinci filme.

Printre marile roluri pe care le-a
ratat se num\r\ cel al lui Vin cent
Vega din Pulp Fiction [i cel al de -
tectivului Carl Hanratty `n Prin -
de-m\ dac\ po]i (2002) de Steven
Spielberg.

» La fel ca personajul care i-a
a sigurat posteritatea, Tony Sopra -
no, Gandolfini a locuit `n New Jer -
sey. De origine italian\, actorul a
crescut la New Brunswick, unde
a lucrat o vreme ca agent de paz\
la pubul din campus. 

» De[i, de-a lungul carierei, a
avut parte de roluri de brut\, ̀ n via -
]a real\ Gandolfini era un pa ci fist.
La un moment dat chiar a avut
rezerve `n a continua s\ mai joace

`n Clanul Soprano din cauza con -
]inutului violent al serialului. De
asemenea, `n 2001, i-a uimit pe
new yorkezi prin curajul s\u c`nd
a salvat o femeie t`lh\rit\ pe stra -
d\. Gandolfini credea despre sine
c\ este un „Woody Allen de 117
kilograme“.

» Pe m\sur\ ce serialul Clanul
Soprano devenea tot mai popu lar,
Gandolfini [i-a renegociat con trac -
tul [i a primit o dublare a sala riu -
lui, chiar ̀ nainte de ̀ nceperea se zo -
nului cinci. Dar, inim\ mare, a `m -
p\r]it o parte din ace[ti bani (cam
500.000 de dolari) cu colegii din dis -
tribu]ie, printre care Edie Falco, Lor -
raine Bracco [i Michael Imperioli.
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Autorit\]ile uzbece nu iubesc
muzica pop   

Autorit\]ile culturale din Uzbekistan au interzis c`torva for m a ]ii
pop din ]ar\ s\ mai dea concerte fiindc\ `n c`ntecele lor arti[tii nu
„aduc laude patriei“. Alte acuze aduse de autorit\]i: „c`ntecele lor
nu s`nt conforme cu tradi]iile ]\rii, ne contrazic mo[tenirea mo -
ral\ [i mentalitatea“ [i „nu au valoare artistic\“.

De fapt, muzica arti[tilor `mpricina]i – Dilfuza Rahimova, Ota -
bek Mutalhojaev, Dilshod Rahmonov [i forma]iile Ummon [i
Mango – este caracterizat\ de ritmuri tradi]ionale uzbece mo -
dernizate [i de adoptarea unei estetici pop occidentale. 

~n Republica Uzbekistan, toate aspectele vie]ii de zi cu zi s`nt
reglementate de pre[edintele Islam Karimov. Sup\rarea au to -
rit\]ilor pe muzica pop nu se a pli -
c\ `ns\, spune „The Guardian“,
atunci c`nd vine vorba despre fi i -
ca acestuia, Gulnara Karimova
(foto). Aceasta s-a lansat [i ea `n
muzic\, `n ianuarie a ie[it cu o
melodie interpretat\ `n duet cu
Gerard Depardieu [i are dou\
albume scoase sub numele de
Googoosha.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

C`teva lucruri de [tiut
despre James Gandolfini



— Nu v\ sup\ra]i, a[ -
tept\m de o or\ jumate!

— Nu e vina noastr\, ui -
ta]i-v\ [i dumneavoastr\
c`te urgen]e majore avem ̀ n
diminea]a asta. {i `n c`teva
minute mai vine un infarct
miocardic.

— Adic\ s\ mai a[tep -
t\m? Dom’ doctor, bunicul
meu are dureri mari.

— Am `n]eles. Revin
ime diat.

.....
— Dom’ doctor, m\car

un pansament, ceva, c\ `i
curge s`nge.

— De unde `i curge?
— Din picior.
— Ei, dac\ `i curgea din

cap sau din urechi, era mai
grav. S\ ]in\ ap\sat [i ime -
diat m\ ocup de el. Ce-a p\]it?

— Zice c\ l-a lovit o c\ ru -
]\ plin\ cu lemne. L-a c\l -
cat peste picioare [i la c`t m\
pricep eu s`nt rupte am`n -
do u\ de la genunchi. 

— Ia s\ vedem. Tataie,
cine te-a c\lcat?

— Vasilic\ al lui Marda re.
M-o nenorocit, dom’ doctor!

— Mda, cu memoria st\
bine, nu pare s\ fi suferit
vreo contuzie cerebral\. M\
scuza]i, v\ rog.

.....
— Cred c\ are febr\, ui -

ta]i-l, tremur\.
— E o reac]ie normal\ la

[oc. Unii tremur\, al]ii vo mi -
t\ sau chiar le[in\. Personal
prefer tremuratul. Tataie,
ce culoare are z\pada?

— Alb\.
— Mda, nu pare s\ aib\

nici tulbur\ri de vedere. 
— P\i el are probleme cu

picioarele rupte, nu cu v\zul.

— E bine c\ vede, crede -
]i-m\, `nseamn\ c\ nu a dat
cu capul `n c\dere. S\ ]in\
mai ap\sat acolo, c\ face s`n -
ge pe linoleum. Haide]i, c\
revin.

.....
— Cum e?
— Cred c\ a le[inat.
— Tot de la stres. V-am

spus c\ unii le[in\. Vede]i
c\ nu am vorbit aiurea? Aici
nu ne d\m cu presupusul,
aici trebuie s\ mergem la si -
gur, c\ via]a oamenilor de -
pin de de noi [i doar de noi.
Tataie, scoal\! Alo, trezirea!
Da]i-i dumneavoastr\ c`te -
va palme s\-[i revin\, c\
nu-l pot examina a[a. 

— {i dac\ nu se treze[te?
— ~l ap\sa]i pu]in pe

piciorul care s`ngereaz\, e -
 ven tual i-l suci]i, dar nu tare.

— P\i s`nt rupte am`n -
do u\, mi-e mil\ s\ fac asta.

— Dac\ ]i-e mil\ stai a -
cas\. Deh, nu to]i am fost
f\cu]i s\ fim medici la
UPU. Ia uite, a[a se face. 

— V\leeeu!
— B\die, nici un v\leu, da -

c\ vrei s\-]i salv\m via]a.
Zi-mi, a ce miroase ̀ n baie?

— H\?
— A ce miroase ̀ n baie la

matale?
— A caca [i a pipi.
Mda, nici sim]ul mirosu -

lui nu i-a fost afectat, ce ea
ce e foarte bine, `nseam n\
c\ nu are leziuni pe creier.
Nu-l mai l\sa]i s\ doar m\,
]ine]i-l de vorb\. {i s\ a -
pese `n continuare.

.....

— Noi ne-am g`ndit s\
plec\m acas\.

— Cum s\ pleca]i? ~n ha -
lul \sta? Voi crede]i c\ de la
UPU pleci f\r\ s\ ]i se a cor -
de primul ajutor? Aici am o
r\spundere, nu ne juc\m.

— Am putea s\ mergem
la tanti F\nu]a, s\-i trag\
picioarele cu spirt.

— P\i ce, tanti asta e
medic? {tie ea c`t\ [coal\
am f\cut eu? Ia, b\die, ri-
dic\-te [i mergi.

— Ha?
— Ridic\-te [i umbl\, am

zis... Mda, dubl\ fractur\
deschis\ de gamb\ la ambe -
le picioare. Dar de auzit
aude, `nseamn\ c\ nu are
leziuni cerebrale. 

Man of Steel: Eroul/Man of Steel,
cel mai a[teptat film al anului [i
unul dintre cele mai scumpe (225
de milioane de dolari), a aterizat
drept ca prazul [i pe meleag u ri le
noastre, dup\ ce trailerul f\cuse
deja ravagii (pe drept cuv`nt, pen -
tru c\ e reu[it).

Precedentul Superman Revine/
Superman Returns data din 2006,
`ncercarea lui Bryan Singer de a
face priz\ cu celebra serie lan sa -
t\ de Richard Donner `n 1978 ([i
continuat\ p`n\ `n 1987) nefiind
`nt`mpinat\ cu prea mult entu -
ziasm de tinerii spectatori care nu
se n\scuser\ pe atunci [i pentru ca -
re, a[a cum spune Magda Mih\i les -
cu, „cinematograful s-a inventat `n
anii ’90“. Drept pentru care s-a l\ -
sat s\ se a[tearn\ praful peste
filmul lui Singer [i s-a pus de un
„reboot“; tot se poart\ `ntoar ce -
rea la origini. Cu Christopher
Nolan coproduc\tor [i gr\mada de

bani aruncat\ `n produc]ie, Man
of Steel ]inte[te sus [i departe.
Deja [i-a scos banii din week -
endul de lansare, iar o continu a -
re e mai mult ca sigur\. {i la noi
filmul e `nso]it de o campanie
promo]ional\ f\r\ precedent ca -
re include pijamale Superman
pentru `ntreaga familie, b\utu -
r\ energizant\ [i chipsuri cu
Superman. S\ te tot distrezi!...

Cu pumnii `nainte

Ce ofer\ filmul de 225 de mi li oa -
ne de dolari e alt\ poveste. Dup\
cum v\ a[tepta]i, multe efecte
speciale, at`t de multe, `nc`t ac ]iu -
nea e sufocat\ ca iarba de pl\ ci -
le de ciment, [i at`t de dezl`nat\,
`nc`t de la un moment dat `ncolo
nici nu te mai intereseaz\ cine c`[ -
tig\. Filmul e lung c`t o zi de post,
dar ac]iunea pu]in\. ~n prin ci pal,
se bifeaz\ o introducere nece sa r\
(cum a fost trimis Kal-El pe P\ -
m`nt de p\rin]ii lui, `nainte de
distrugerea planetei Krypton)
pentru a se trece la ce ne doare,
adic\ la cum se bate Superman
(Henry Cavill) cu Zod (Michael
Shannon). |sta e subiectul fil -
mu lui. Zod ajunge pe P\m`nt, iar
p`n\ atunci Kal-El alias Clark
Kent se plictisise consum`ndu-[i
bateriile `n reverii, prilej de
flashbackuri care s\ justifice
lipsa nara]iunii liniare [i s\ ex -
plice cum a aflat Clark c\ e ex -
traterestru. Fa]\ de romantis mul
vizionar al trailerului, filmul nu

d\ aten]ie ideii care pe to]i ne
fascineaz\ la orice personaj [i
care `i motiveaz\ pe dasc\lii
adev\ra]i – aceea c\ fiecare are
„lucrul lui“, c\ trebuie ajutat s\-l
descopere [i c\ momentul c`nd
fiecare `[i descoper\ talentul e
at`t de important, `nc`t `l trans for -
m\ pe respectivul, pre] de o se -
cund\ chiar, `ntr-un Superman. 

O combina]ie de erou
mitic [i de Mitic\

Motivul pentru care Superman a
rezistat ca erou popular [i a par -
curs epocile f\r\ a fi uitat bi -
feaz\, cum scria [i Umberto Eco
`n eseul s\u despre Superman,
ca pacitatea oamenilor de a se
identifica cu acesta, chiar dac\
`l percep ca pe un erou mitic. P` -
n\ la urm\, probabil c\ oa me ni -
lor le place tocmai aceast\ com -
bina]ie de mitic [i de Mitic\, de

zeu [i de om obi[nuit, care se
teme pentru ai lui [i `[i cultiv\
sensibilit\]ile. Filmul regizat de
Zack Snyder e mai pu]in intere -
sat s\ sondeze psihicul eroului
sau s\ caute punctele de jonc ]iu -
ne cu imaginarul colectiv c`t s\
`l croiasc\ pe Superman dup\
mulajul eroului superproduc ]i -
ilor unde nu oamenii conteaz\,
ci c`t de r\u pot bate, c`t de `nal -
te s`nt exploziile [i c`t de mul]i
decibeli s`nt ar[i pe minut. Cre -
at odinioar\ dup\ modelul lui
Douglas Fairbanks, bietul Super -
man nu tr\ie[te zile prea u[oa -
re. ~i ]inem pumnii s\ treac\ [i
prin ele cu pumnii `nainte, dar
`n zbor. 

Man of Steel: Eroul/Man of Steel.
Regia: Zack Snyder. Cu: Henry Cavill,
Amy Adams, Russell Crowe, Michael
Shannon, Kevin Costner, Diane Lane,
Laurence Fishburne

En]iclopedia 
Encarta

Luiza Vasiliu

Pain
plaisir
Partea bun\ la meseria de free-
lancer (adic\ jurnalist-traduc\ -
tor-PR-etc.) e c\ po]i s\ te treze[ti
diminea]a, s\-]i verifici scurt Face -
book-ul [i mailurile, s\ te `m braci
ca [i cum ai cobor` p`n\ la non-
stop-ul din col], s\ ie[i din cas\ la
ora 9, s\ o iei agale pe Titulescu, un
fel de Wall Street de Bucure[ti, s\
valsezi printre serviete, cravate [i
tocuri, cu T. Rex („Spaceball Rico -
chet“, „Baby Boomerang“, „Buick
Mackane“) `n c\[ti [i-un jemenfi-
chism colosal, s\ treci de terasa de
la M}R [i centrul de transfuzie al
municipiului Bucure[ti, unde ]i-ai
tot promis c-o s\ treci ̀ ntr-o zi ca s\
la[i jum\tate de litru de s`nge proas -
p\t grupa B pozitiv, s\ traver sezi pe
Mihalache spre Barbu Delavran-
cea, s\ intri `n Pain Plaisir, s\ le sa -
lu]i pe Monica [i Irina (care nu [tiu
c\ [tii cum le cheam\, ai ci tit despre
ele `n Good Food – Monica a fost
director de v`nz\ri, Irina a lucrat ̀ n
Ministerul de Finan]e), s\ ceri o
cafea cu lapte („espresso cu lapte
sau lapte cu espresso?“), un crois -
sant [i un pain au chocolat, s\ tragi
aer ad`nc ̀ n piept, aer cu f\in\, ma -
ia, aluat, p`ine proasp\t\, bagheta
Brâncu[i, focaccia cu ro[ii uscate
[i ulei de m\sline, tart\ cu ciocola -
t\, aer cu clafoutis, pain de soleil,
pain de campagne, tarte framboise,
bezele, toate s`nt f\cute acolo, la Pain
Plaisir, de Tom Rees, un patiser en -
glez [i blond pe care nu `ndr\z ne[ti
s\-l salu]i pentru c\ mereu are trea -
b\, prins `ntre dou\ aluaturi, `n tre
timp e gata [i cafeaua, mai schimbi
o glum\ [i-un z`mbet, le iei pe toa -
te la pachet [i ie[i din nou ̀ n stra d\,
o iei pe Barbu `nspre parc, alegi o
banc\, te a[ezi, mu[ti din croissant,
cafeaua e exact cum trebuie, trec bu -
nici pe biciclete, ta]i cu c\]ei [i c\ -
rucioare, din c`nd `n c`nd [i mame,
e lini[te `n Kiseleff `n timpul s\p t\ -
m`nii, ai putea sta ore `ntregi f\r\
s\ te mi[ti de-acolo, f\r\ s\-]i cea r\
nimeni nimic, te g`nde[ti la Mo-
nica, Irina [i Tom [i cum au l\sat ei
balt\ joburile lor sigure [i s-au a -
pucat s\ deschid\ `n Bucure[ti o
brut\rie artizanal\ francez\ `n ca -
re-]i vine pur [i simplu s\ te mu]i de
tot, deschizi cartea pe care ai luat-o
cu tine, cite[ti fraza „dar ea ̀ i sim -
]i se caracterul numai dup\ felul
cum m`nca o savarin\“ [i toate lu -
crurile s`nt, `n sf`r[it, la locul lor.
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~n copil\rie, c`nd jucam
Flori, fete, filme sau b\ie]i,
arti[ti sau c`nt\re]i, Su per -
man era la concu ren]\ cu
Omul puma. Azi, Omul pu -
ma e oale [i ulcele, iar per -
sonajul creat `n anii ’30 de
veri[orii evrei Jerry Siegel [i
Joe Shuster pare mai verde
ca Tutankhamon, chiar da -
c\ a trecut prin ni[te ine -
vitabile opera]ii estetice. 

Film

Iulia Blaga

Superman — nici
mitic, nici Mitic\
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