
Fatalitate
Florin Irimia

Am citit recent una dintre cele mai
originale [i fermec\toare c\r]i ale
unui autor rus. Este vorba de Spec-
trul lui Alexander Wolf, de Gaito
Gazdanov, aflat, cred, la prima apa -
ri]ie `n limba român\. Un roman de
atmosfer\ excelent, scris `ntr-un stil
alert, neobi[nuit de contemporan.
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Scriitorul Dan Miron:

„Scriitorii români
trebuie s\ câ[ti ge
mai `ntâi publi cul
autohton“

Interviu realizat de 
Florin Iorga

Provocatoare prin faptul c\ face
din Lucia T., bloggeri]a de pe
www.terorista.ro, un personaj [i
impresionant\ prin modul `n
care domnul M. `ncearc\ s\ o cu -
cereasc\, Pata violet\ este suficient
de generoas\ `ncât s\ `ncerci s\-i
descoperi autorul. 

» pag. 8-9

Cronic\ de carte

Avanpremier\

LA FESTIVALUL DE LA BERLIN, ASIA A LUAT JUM|TATE DIN PREMII

Pache]elele de
prim\var\ au b\tut 
[i cârna]ii, [i burgerii

10 ani de SDC 
George Onofrei

~n martie 2005, pe când Sibiul
`nc\ nu avusese privilegiul de a fi
Capital\ Cultural\ European\,
„Suplimentul de cultur\“ g\zduia o
dezbatere despre capitalele cultu-
rale ale României. ~ntre timp, mai
multe ora[e ale ]\rii s-au aliniat la
start pentru a prinde nominaliza-
rea la prestigiosul titlu european,
`n anul 2021. 

» pag. 13

Citi]i o relatare semnat\ de Iulia Blaga `n » paginile 2-3

Edmund de Waal –
Iepurele cu ochi
de chihlimbar
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul Iepurele cu ochi de chih-
limbar. O misterioas\ mo[tenire de
familie de Edmund de Waal, care
va ap\rea ̀ n curând, ̀ n colec]ia „Ese -
uri [i confesiuni“ a Editurii Po li -
rom, `n traducerea Ioanei Aneci.

» pag. 12

Orice palmares ]ine de ni[te factori care nu au leg\tur\ cu valoarea filmelor: compo-
nen]a juriului, umorile membrilor s\i `n ziua când v\d filmul, discu]iile de dup\ [i ar-
doarea cu care se negociaz\ premiile. Au fost 20 de filme `n competi]ie [i opt premii.
Dac\ pân\ s\ plec din Berlin, adic\ dup\ [apte zile, competi]ia p\rea echilibrat\, dar f\r\
un vârf de genul lui A Separation, care `n 2011 `nnebunise pe toat\ lumea, palmaresul
arat\ c\ au r\mas pe dinafar\ filme care ar fi meritat premiate.
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LA FESTIVALUL DE LA BERLIN, ASIA A LUAT JUM|TATE DIN PREMII

Pache]elele de prim\var\ 
au b\tut [i cârna]ii, [i burgerii

Iulia Blaga

Ca s\ fiu sincer\, sunt teribil de de-
cuplat\ de tema asta. Am reg\sit
Bucure[tiul `n prim\var\ (acum
dou\ s\pt\mâni râcâiam ghea]a
sub u[a de la dormitor, ca s\ pot
ie[i pe teras\) [i sunt ca drogat\.
Tot ce fac de dou\ zile sunt planuri
despre cum s\ aranjez terasa; am [i
`nceput s\ comand pe net iarb\ de
pampas, coad\ de ponei, lev\n]ic\
[i salvie, caut acum ghivece de ce-
ramic\ ieftine, la fiecare jum\tate
de or\ m\ uit afar\ [i `mi imaginez
ce frumos o s\ arate, iar Berlinul –
s\ m\ scuze doamnele – nu m\ mai
intereseaz\. E drept c\ [i acolo a
fost o vreme dubios de cald\. Din
cauza ei am [i ratat filmul care a
luat Ursul de Aur. Bai Ri Yan Huo/
Black Coal, Thin Ice, de Diao Yi-
nan, a fost ultima proiec]ie din pro-
gramul meu – pentru c\ am stat
doar [ase zile, câte nop]i de hotel
am avut din partea festivalului.
Dup\ un program hotel-cinema-ho-
tel `n fiecare zi, `n ultima mi-am
spus c\ nu sunt om dac\ nu m\ duc
m\car un pic prin ora[ `nainte de a
scrie coresponden]a pentru „Supli-
mentul de cultur\“ [i de a-mi face
bagajele. M-am aerisit de nu m-am
v\zut. 

De fapt, nu-mi pare r\u. Filmul
lui Diao Yinan va ajunge [i `n Ro-
mânia, doar c\ nu v\ pot spune
acum nimic personal despre el.
Doar ni[te lucruri impersonale: c\
e un film noir gândit ca un omagiu
adus filmelor americane clasice, c\
te trimite la Raymond Chandler [i
James M. Cain, c\ e extrem de bine
scris [i foarte elegant d.p.d.v. stilis-
tic. Pe urm\, `n ultima zi de pro-
iec]ii a fost ar\tat Boyhood, de Ri-
chard Linklater, care, judecând

dup\ cota]iile criticilor str\ini co-
opta]i de revista „Screen Interna-
tional“ ([i care sunt un barometru
relativ OK pentru starea de spirit
general\), a l\sat presa bouche bée.
Dac\ ]inem cont de scor, Boyhood
ar fi trebuit s\ ia Ursul de Aur.
(Americanii `l [tiau de la Sundan-
ce, unde avusese premiera mon-
dial\ `n ianuarie.) Dar juriul inter-
na]ional compus din James Scha-
mus (pre[edinte), Barbara Broc-
coli, Trine Dyrholm, Mitra Faha-
rani, Greta Gerwig, Michel Gon-
dry, Tony Leung [i Christoph
Waltz, a exprimat un punct de ve-
dere clar: c\ filmul chinezesc i-a
pl\cut atât de mult `ncât [i-a per-
mis libertatea de a-i da [i Ursul de
Aur, [i Premiul de interpretare
masculin\. Anul trecut, când Pozi -
]ia copilului a luat Ursul de Aur, 
s-a spus c\ trofeul suprem include
[i premiul pe care ar fi trebuit s\-l
ia Lumini]a Gheorghiu. La Berlin
regulamentul spune c\ un film nu
poate primi mai mult de un premiu
decât dac\ al doilea e unul de inter-
pretare – lucru care ar trebui poate
amendat: un Urs de Aur `nseamn\
c\ totul ̀ n acel film era cel mai bun,
inclusiv interpretarea.

La Cannes nu po]i lua [i Palme
d’Or, [i un premiu de interpretare.
Acolo regulamentul spune clar c\
un film nu poate primi dou\ premii
decât dac\ Premiul juriului sau
Premiul pentru scenariu se com-
bin\ cu un premiu de interpretare,
iar acest lucru se face cu dispens\
de la directorul festivalului (cazul
lui Dup\ dealuri).

(Asta face ca, retroactiv, plim-
barea mea prin Berlin s\ fie [i mai
pl\cut\...)

Boyhood e inovativ, de[i nu e
sut\ la sut\ original. A fost realizat
`n decursul a 39 de zile puse cap la
cap din 2002 pân\ anul trecut, [i
urm\re[te cre[terea unui copil (El-
lar Coltrane) de la vârsta de 6 la 16
ani. P\rin]ii lui – interpreta]i de Et-
han Hawke [i Patricia Arquette –
sunt divor]a]i; mai are o sor\, pe ca-
re o joac\ Lorelei Linklater, fiica
regizorului (ceea ce face din Boy-
hood [i un soi de home movie). Pro-
babil c\ ideea filmului i-a venit lui
Linklater dup\ ce a auzit c\ Mi-
chael Apted a filmat, `ncepând din
1968, 14 adolescen]i britanici pe ca-
re i-a urm\rit pân\ `n 2012. Dar
acesta a f\cut un serial documen-
tar, nu un film de fic]iune, [i asta

face din Boyhood un experiment
pentru modul cum fic]iunea pal-
peaz\ timpul, extinzându-[i grani -
]ele. (La fel cum [i meciul-docu-
mentar al lui Corneliu Porumboiu,
Al doilea joc, investiga, printre al-
tele, conceptul de timp.) „The Hol-
lywood Reporter“ despre Boyhood:
„Totul s-a mai spus de nenum\rate
ori pân\ acum ̀ n cinema sau pe mi-
cul ecran: certuri casnice, un tat\
divor]at `ncercând s\ comunice cu
copiii pe care-i vede rar, adoles-
cen]i care `[i dau `n petic, p\rin]i
care trebuie s\ lase de la ei –, dar
poate c\ niciodat\ arcul de cerc
dintre copil\rie [i colegiu n-a fost
surprins cu at=ta coeren]\ [i `n
chip atât de conving\tor“.

Dac\ nu se [tie de pe acum când
vom vedea aceste filme ̀ n s\lile din
România – de[i e de a[teptat ca pri-
ma lor proiec]ie s\ fie la TIFF –, fil-
mul care a luat Ursul de Argint –
Grand Jury Prize, The Grand Bu-
dapest Hotel, e programat s\ intre
`n s\lile din România `n 21 martie.
Filmul lui Wes Anderson, care `n
mod inedit a fost filmul de deschi-
dere al festivalului, de[i era ̀ n com-
peti]ie (pleiada de vedete de pe ge-
neric o cerea) a fost pe primele

pozi]ii [i `n preferin]ele criticilor,
care au fost de p\rere c\ alegoria
est-european\ din anii 30 nu are
doar glan], ci [i adâncime, sco]ând
`n eviden]\ interpretarea irepro -
[abil\ a lui Ralph Fiennes (la nive-
lul lui Gene Hackman ̀ n The Royal
Tennenbaums). Wes Anderson nu
a mai venit la ceremonia de `nchi-
dere, dar a trimis un mesaj pe care
l-a citit compatrioata sa Greta Ger-
wig, spunând c\ acest trofeu e pri-
mul full scale pe care l-a primit
pân\ acum (!) [i c\ `l roag\ pe prie-
tenul s\u, Dieter Kosslick, s\-[i
mul]umeasc\ singur pentru c\ a
selec]ionat filmul.

Orice palmares ]ine de ni[te fac-
tori care nu au leg\tur\ cu valoa-
rea filmelor: componen]a juriului,
umorile membrilor s\i `n ziua
când v\d filmul, discu]iile de dup\
[i ardoarea cu care se negociaz\
premiile [.a.m.d. Au fost 20 de filme
`n competi]ie [i opt premii. Dac\
pân\ s\ plec din Berlin, adic\ dup\
[apte zile, competi]ia p\rea echili-
brat\, dar f\r\ un vârf de genul lui
A Separation care `n 2011 `nnebu-
nise pe toat\ lumea, palmaresul
arat\ c\ au r\mas pe dinafar\ filme
care ar fi meritat premiate. Orice

Dac\ `ntr-adev\r Dieter
Kosslick va l\sa dup\
aceast\ a 64-a edi]ie rolul
de selec]ioner al
festivalului pentru un post
`n politica cultural\, atunci
cei 3.000 de jurnali[ti vor
r\mâne cu amintirea unei
ultime edi]ii mai
echilibrate decât
precedentele [i cu cea a
unui juriu mai apropiat de
gusturile lor decât `n 
alte d\]i.

Cadru din filmul laureat cu Ursul de Aur: Bai Ri Yan Huo/ Black Coal, Thin Ice de Diao Yinan
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palmares e discutabil, a[a c\ s\-i
d\m drumul. De pild\, premiind-o
pe Haru Kuroki, interpreta de 23 de
ani din filmul veteranului Yoji Ya-
mada, Chiisai Ouchi/ The Little
House, film de care presa str\in\ a
f\cut mi[to spunând c\ e ca o melo-
dram\ de Hallmark („The Holly-
wood Reporter“), juriul a t\iat [an-
sa unui film mult mai bun de a fi `n
palmares. De pild\, ar fi putut s-o
premieze aici pe feti]a Lea van Ac-
ken, acordând astfel un premiu
unei pelicule care a pl\cut tuturor
(mai pu]in mie), Kreuzweg/ Sta-
tions of the Cross. ~n acest mod, nu
le-ar mai fi dat fra]ilor Brüggeman
premiul pentru scenariu, iar aici
ar fi premiat, de pild\, scenariul la
Kraftidioten/ In Order of Disappea-
rance, rejuisanta comedie neagr\ a
la fra]ii Coen [i Tarantino (era, de
fapt, alb\, fiind filmat\ `n n\me]ii
Norvegiei), [i primul film `n care
mafio]ii est-europeni sunt simpa-
tici, mai ales c\ [eful lor e un Bru-
no Ganz cu c\ciul\ de oaie pe frunte.
Dar juriul a considerat, probabil,
c\ filmul lui Hans Petter Molland
era prea ludic pentru palmares,
de[i se vânduse `n vreo 30 de ]\ri
`nc\ `nainte de proiec]ia de pres\.
Evident, Marketul nu are leg\tur\
cu palmaresul decât dup\ ce se ter-
min\ ceremonia de premiere. Ai-
mer, boire, chanter/ Life of Riley,
de Alain Resnais, nu s-a vândut 
neam ̀ n Market, dar faptul c\ a fost
distins cu Premiul „Alfred Bauer“
pentru un film care deschide noi
perspective, precum [i cu Premiul
FIPRESCI (al Federa]iei Inter -
na]ionale a Criticilor de Film, din
care f\cut parte [i Mihai Fulger) i-a
ridicat cota. La 91 de ani, Alain Res-
nais nu a mai venit la Berlin nici
m\car pentru premier\, iar filmul
s\u i-a scos pe unii critici din sal\,
adormind-o adânc pe jurata Greta
Gerwig (am v\zut-o cu ochii mei).

Nici mie nu mi-a pl\cut, e mult
prea teatral pentru nevoia mea in-
fantil\ de a intra `ntr-o conven]ie
care presupune o cut\ credibil\ a
realit\]ii, nu un decor de teatru un-
de actorii intr\ `n cadru dând fâ[ii
de mu[ama la o parte [i pentru ca-
re scurtele inserturi cu exterioare
erau o insuficient\ gur\ de aer. Am
uitat s\ spun c\ la Kreuzweg nu mi-a
pl\cut faptul c\ te prindeai din pri-
mul minut c\ va fi „o critic\ acer -
b\“ a radicalismului religios care
mutileaz\ fiin]e tinere [i c\ de la
bun `nceput cita din surse: Ulrich
Seidl, Michael Haneke, Cris tian
Mungiu. Mama fetei juca prea gros
ca s\ nu distrug\ ceea ce Lea van
Acken, de[i o copil\, construia cu
discre]ie `nn\scut\. 

Filmul lui Lou Ye Tui Na/ Blind
Massage ar fi meritat poate mai
mult decât un premiu pentru ima -
gine, dar premiind identitatea lui
vizual\, juriul s-a gândit c\ apre-
ciaz\ elementul cel mai important
al filmului. Lui Lou Ye autorit\]ile
chineze i-au interzis `n 2006 s\ mai
fac\ film timp de cinci ani dup\ ce
ar\tase la Cannes [i f\r\ s\ cear\
voie Summer Palace, un film de

dou\ ori „scandalos“ (nu doar c\
f\cea trimitere la Pia]a Tianan-
men, dar personajele f\ceau [i
sex!). Cu toate aprob\rile la zi, ci-
neastul a f\cut acum un pas `nain-
te, chiar dac\ etufat, ̀ nf\]i[ând uni-
versul unor tineri nev\z\tori care
lucreaz\ `ntr-un centru de masaj [i
care, la fel ca albinele, au nevoie s\
[tie c\ apar]in unui stup. Filmul
pare incoerent [i haotic, dar e cu-
rios cum cap\t\ o form\ stabil\ la o
zi, dou\ dup\ ce l-ai v\zut. E pu]in
ironic s\ premiezi pentru imagine
un film despre nev\z\tori...

Ar mai fi putut intra `n pal-
mares [i 71, filmul de debut al ci-
neastului britanic n\scut ̀ n Fran]a
Yann Demange, povestea unui tâ -
n\r soldat britanic ce ajunge `n
1971 `n Irlanda de Nord unde lupte-
le dintre catolici [i protestan]i sunt
intense. A fost interesant – chiar
dac\ nu de palmares, [i Die gelieb-
ten Schwestern/ Beloved Sisters de
Dominik Graf –  unde amorul din-
tre Friedrich Schiller [i surorile
von Lengefeld avea umor [i stil,
de[i nu te-ai fi a[teptat la o poveste
atât de modern\.

Moda Berlinului

Berlinala 2014 a `nsemnat [i „fas-
hion statement“-ul lui Lars von
Trier de la photo call-ul de dinain-
tea conferin]ei de pres\ (la care n-a
mai intrat; ce contau jurnali[tii...).
Sosirea nea[teptat\ a danezului s-a
datorat dorin]ei de a folosi Berlinul
pentru a face `n ciud\ Cannes-ului.
Afi[area tricoului cu logo-ul Festi-
valului de la Cannes sub care scria
„Persona non grata. Official selec-
tion“ a fost la fel de infantil\ ca re-
marcile pe care le-a f\cut acum doi
ani pe Croazet\, dar nu la fel de ri-
dicole totu[i ca mica scenet\ a lui
Shia LaBeouf. ~mbr\cat ca din ghe-
tou (alt „fashion statement“), aces-
ta a spus, f\r\ vreo leg\tur\ cu `n -
tre barea care i se adresase: „When
the seagulls follow the trawler, it’s
because they think sardines will be
thrown into the sea. Thank you ve-
ry much“ („Pesc\ru[ii urm\resc
traulerele pentru c\ se a[teapt\ s\
se arunce din ele cu sardine. V\
mul]umesc foarte mult“), dup\ ca-
re s-a ridicat [i a plecat. Nimeni n-a
`n]eles nimic. Seara, la proiec]ia de
gal\ cu Nymphomaniac: Vol. 1 `n
variant\ uncut a ap\rut pe covorul
ro[u cu o pung\ de hârtie tras\ pe
cap [i pe care scria „I’m not famous
anymore“. Apropo, varianta lung\
a primei p\r]i din Nymphomaniac
nu e mai bun\ decât cea care a in-
trat `n cinematografele interna]io-
nale. Nu are scene `n plus, ci doar
capete de a]\ – elemente de leg\ -
tur\ sau mici lucruri redundante.
Deci m\rimea nu e totul.

Cam asta e cu Berlinul 2014. O s\
mai revin la el `n careul de pe ulti-
ma pagin\. Cum nu exist\ text de fi-
nal despre Berlin `n care s\ nu po-
menesc de mâncare, mi-am luat an-
gajamentul ca de la anul s\ nu mai
m\nânc schinken de porc cu gr\si-
me [i alte c\rnuri (mai ales c\ `n
Germania [i o felie de carne tot
gust de cârna]i are), ci s\ m\ orien-
tez spre sandvi[urile de la Nordsee,
care sunt mai ieftine [i mai s\ -
n\toase. 

PALMARESUL
JURIULUI
INTERNA}IONAL

Ursul de Aur pentru Cel mai
bun film: Bai Ri Yan Huo/
Black Coal, Thin Ice de Diao
Yinan (China)

Ursul de Argint – Grand Ju-
ry Prize: The Grand Budapest
Hotel de Wes Anderson (SUA)

Ursul de Argint – Premiul
„Alfred Bauer“ pentru un film
care deschide noi perspective:
Aimer, boire et chanter/ Life 
of Riley de Alain Resnais
(Fran]a)

Ursul de Argint pentru Cel
mai bun regizor: Richard Lin-
klater pentru Boyhood (SUA)

Ursul de Argint pentru Cel
mai bun actor: Liao Fan pentru
Bai Ri Yan Huo/ Black Coal,
Thin Ice

Ursul de Argint pentru Cea
mai bun\ actri]\: Haru Kuroki
pentru Chiisai  Ouchi/ The Lit-
tle House de Yoji Yamada (Ja-
ponia)

Ursul de Argint pentru Cel
mai bun scenariu: Anna Brüg -
gemann [i Dietrich Brügge-
mann pentru Kreuzweg/ Sta -
tions of the Cross de Dietrich
Brüggemann (Germania)

Ursul de Argint pentru con-
tribu]ie artistic\ deosebit\ la
categoriile imagine, montaj,
coloan\ sonor\, costume sau
scenografie: Zeng Jian pentru
imaginea filmului Tui Na/
Blind Massage de Lou Ye (Chi-
na)

Ursul de Aur pentru `ntrea-
ga carier\: Ken Loach

Ursul de Aur pentru scurt-
metraj: Tant qu’il nous reste
des fusils a pompe de Caroline
Poggi [i Jonathan Vinnel

Ursul de Argint – Jury
Prize: Laborat de Guillaume
Cailleu

Premiul de debut: Güerros
de Alonso Ruizpallacios
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Ursul de Aur pentru Cel mai
bun film: Bai Ri Yan Huo/

Black Coal, Thin Ice, de 
Diao Yinan (China)

Ursul de Argint pentru Cel mai
bun regizor: Richard Linklater

pentru Boyhood (SUA)

Deschiderea festivalului
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TREI DE „NU“

– Simona Halep nu ne este da toa -
re cu absolut nimic; dac\ s-a n\scut
`n România, nu trebuie s\ achite
credite ]\rii sale mai mult decât con -
sider\ ea de cuviin]\; iar ea consi -
der\ de cuviin]\ s\ poarte steagul
lâng\ nume [i s\ i se zic\ „Roma nian
tennis player“; e maxi mum din
ceea ce avem dreptul s\-i cerem; 

– Simona Halep nu este pro -
dusul [colii noastre de tenis; de ce?;
fiindc\ nu avem o [coal\ de tenis, ci
un [ir nesfâr[it de e[ecuri de sis -
 t em [i câteva excep]ii absolut... ex -
cep]ionale; mda, era e excep]ia de
la regula mediocrit\]ii; ea, al\turi
de Monica Niculescu, Sorana C`rs -
tea, Irina Begu [i celelalte, uluitor
de multe, care au f\cut sau fac
lucruri minunate `ntr-o lume
`ngro zitor de dur\;

– Simona Halep nu trebuie s\
dea socoteal\ nim\nui; nici mo[i -
lor moroc\no[i [i plini de bube
admi nistrative N\stase [i }iriac,
nici mini[trilor care vin la finalele
ei, nici frustra]ilor care `ncearc\ s-o
`ncarce cu rat\rile lor personale. 

Simona Halep este o `nvin g\toa -
re, fiindc\ a[a a vrut ea.

...{I TREI DE „DA“

– Simona Halep este un, m\ scu -
za]i!, bun na]ional; valoarea ei nu
este cuantificabil\ `n carate, oricât
mi-a[ dori, p\c\tos, jurnalistic, s-o
a[ez cât mai sus `ntr-un sistem oa -
re care guvernat de unit\]i de m\ -
sur\; pe ea n-o po]i amaneta, fiind c\,
`ntocmai marilor campioni care au
f\cut lucruri elementare [i irever -
sibile precum ea, „i] praisles“; a[a
suna, cu ani `n urm\ [i `n Cham -
pions League-ul fotbalistic, o re -
clam\ la nu [tiu ce card de credit
interna]ional, reclam\ `n care
pasiunea, pl\cerea, autenticitatea
nu puteau fi m\surate; Simona e
un mix fatal elementar de pasiune,
pl\cere [i naturale]e; ra-ri-ta-te!;

– Simona Halep are origini s\n\ -
toase; pardon, sictir, domnu’ jurna -
list, aud zumzetul comentariilor
gestante din urmele tastelor: ce-s
alea origini s..., comunistule!; ori -
gini s\n\toase e o sintagm\ de care
trebuie s\ nu ne mai ferim, dac\ ne
viziteaz\ cu drag `n]elep ciunea;
originile Simonei-omul [i ale
Simonei-tenisdoamna se conto -
pesc: au un miez solid, o familie
care [i-a investit pân\ la ultimul

b\nu] `n talentul fiicei lor;
– Simona Halep este o cam -

pioan\, indiferent de ceea ce face ea
acum `n turneele din 2014 sau din
cele de mai târziu; e un om c\ruia
nu-i d\ niciodat\ cu minus; n-are
certitudini, asta se vede, are ezi t\ri,
asta ne place [i nou\ [i pariorilor,
nu [tim `n ce rela]ie e cu soarta.

Simona Halep e curat\, fiindc\
a[a a vrut ea.

PLUS TREI
PERSPECTIVE
MÂNGÂIETOARE

– Simona Halep nu joac\ tenis;
ea face sport, `n sensul olimpian al
termenului; \la pe care o prieten\
`l descria perfect, indirect, de
curând, dup\ ce urcase pe Muntele
Olimp; copiii au `ntrebat-o: „[i,
mami, v-a]i `ntâlnit cu Zeus?“,
„nu“, „ei, nu a]i urcat suficient de
mult!“; doar un copil este capabil
de adev\ruri pe care adul]ii sunt
incapabili s\ le formuleze; de aici,
de la umana dorin]\ s\ atingi sim -
bolic mâna masterchef-ului de pe
munte, se poate construi orice;

– `n primul rând, se pot construi

modele: Simona este un icon cu
multiple semnifica]ii; unul de
via]\, altul de sportiv, `nc\ unul de
femeie [i `nc\ nenum\rate, de ce-
vre]i-dumneavoastr\;

– `n al doilea rând, se pot con -
strui prietenii sau se pot consolida
amici]ii; tenisul, ca orice sport f\ cut
cum trebuie, de cine trebuie, la mo -
mentul potrivit, este ca mu zica: un
simplu [i banal limbaj univer sal;
m-am g\sit cu oameni pe care `i
[tiu de ani de zile, cu care, de re gul\,

discut lucruri grave [i defi nitive,
`n acelea[i roluri de ar le chini `n -
nebuni]i de aceea[i pasiu ne; ce
poate fi mai frumos de atât? 

Textul \sta a luat-o u[or razna,
odat\ cu retorica autorului. Sunt
prea rare momentele astea, ca s\-]i
permi]i luxul de a le rata.

Simona nu-[i permite s\ rateze
nimic esen]ial, fiindc\ a[a va vrea
s\ stea treaba de fiecare dat\.

Simona Halep a devenit `ncet, dar sigur, un brand. {i-a construit singur\ armura [i i-a tran s -
for mat [i pe cei mai indiferen]i oameni la fenomenul sportiv s\ se preocupe de rezultatele
sale. Nu e pu]in lucru. ~ntr-o lume dominat\ de incertitudini, ea a ajuns o constant\. Acest
text s-a scris de la sine. Este o cronic\ a emo]iilor, derulat\ pe parcursul unei s\pt\mâni la
finalul c\reia juc\toarea noastr\ de tenis a câ[tigat cel mai important trofeu de pân\ acum.

PENTRU S|N|TATEA NOASTR| {I LIBERTATEA UNEI CAMPIOANE

Three games to love

M\ sun\ mama:
— Când ajungi? C\ vreau s\

g\se[ti o m\m\lig\ cald\.
— Peste vreun ceas jumate.

~ntârzii un pic, c\ m\ duc la un
prieten s\ `mprumut un stick
Oran ge. Mai a[teapt\ vreo or\ [i
pune de m\m\lig\. 

Mama [i tata nu-[i pot face abo-
nament la internet prin cablu. Ca-
blu exist\ la ]ar\, chiar pe stâlpul
din fa]a casei, dar Romtelecom ne
informeaz\ de vreun an c\ n-au c\ -
su]\ liber\. Ce-i c\su]a [i ce-i a[a de
complicat cu ea, doar ei [tiu. 

Prin urmare, trag o fug\ la George

s\-mi `mprumute un stick Orange,
ca s\-l probez dac\ are acoperire la
]ar\ (de exemplu, eu am unul Digi
[i canci semnal). S\ nu d\m banii
degeaba pe prostii. ~l sun pe George
[i-i spun c\ vin `n cinci minute. 

Când ajung la ma[in\, roata
stâng\-spate, flea[c\. ~i dau un [ut,
poate-[i revine. Nu-[i revine. M\-n torc
[i iau cheile de la garajul tat\lui so-
cru. Deschid, iau pompa, pompez
de-mi sar ochii. M\ rog s\ ]in\ roata
pân\ la service. ~i dau un [ut. }ine. 

La service, vine un nene, scoate
roata [i pleac\. N-am ]ig\rile la mi-
ne. V\d un Lidl peste drum. Intru,

stau la coad\. ~n fa]a mea, un t\tic
rotofei cu un co[ plin de cump\ -
r\turi, ba[ca un b\iat de vreo 5-6
ani, cu fundul pe suportul pentru
bagaje (sau o fi pentru copii, habar
n-am). ~n spatele meu, se a[az\ un
om f\r\ chip, cu o conserv\ [i o pâi-
ne `n mân\, c\ruia vânz\torul `i
strig\ leh\mesit:

— V\ rog, mai merge]i la alt\
cas\, nu v\ mai `nghesui]i aici.

Omul f\r\ chip o [terge. Vân z\ -
torul are o fa]\ nedormit\ de dou\
nop]i. Aproape `[i prinde degetele
`n casa de marcat. ~i zice am\rât
t\ticului:

— Mare lipici mai am azi, man.
Acum [i-au g\sit s\ vin\ to]i la mine.

Rotofeiul tace vreme de câteva
coduri de bare trecute prin laserul
de marcaj, apoi `i explic\: 

— Man, aduci un pic cu Bande-
ras, dac\ m\ uit mai bine. 

Vânz\torului `i surâde asem\ -
narea. Mai bip\ie vreo dou\ coduri
de bare.

— Tata, da’ cine-i Bangderas? se

treze[te vorbind b\ie]elul.
Rotofeiul `[i mângâie copilul pe

cap:
— |la care-a jucat ̀ n Zorro, tat\.
Pe lâng\ noi, venind direct de

afar\, se strecoar\ un copil al str\ -
zii cu o portocal\ ̀ n mân\, ia o pun -
g\ de plastic [i o pune pe band\.
Apoi se bate cu palma peste frunte,
exclamând mai mult pentru sine:
„Vai, da’ prost ̀ s. E portocala mea“. 

— Tata, da’ Bangderas egzist\
cu adev\rat? `l mai aud pe b\ie]el
continuându-[i dialogul cu tat\l
s\u, `n timp ce se `ndep\rteaz\.

Cât pl\tesc pachetul de ]ig\ri,
copilul str\zii izbucne[te c\tre
vânz\tor, indicându-m\ drept mar-
tor: 

— S\ mor io, asta-i portocola
mea. N-am luat-o de-aici.

— Nu m\ lua de fraier. Te duci [i
cânt\re[ti portocala, dac\ o vrei, `i
spune vânz\torul, f\cându-mi cu
ochiul.

Copilul str\zii se cam blocheaz\. 
— Hai, man, c\ fac mi[to de tine!

`l lini[te[te vânz\torul. Te-am
v\zut când ai intrat cu portocala.

~i ia banii pe saco[\. Eu `l a[tept
[i, nu [tiu de ce, `i dau cinci lei. Co-
pilul pune portocala `n saco[\ [i
pleac\.

Ies, `mi aprind o ]igar\, m\ fe-
resc de un câine boschetar, ajung la
ma[in\. Nenea mecanicul deja
mon tase roata la loc.

— Ce-avea, dom’le? ̀ l ̀ ntreb curios.
— O caia.
— Cum o caia?
— O caia de cal de la ]ar\. De la

potcoav\, [ti]i, unde se prinde un-
ghia calului.

— Dar n-am fost la ]ar\ de dou\
s\pt\mâni.

Omul strânge din umeri:
— Se mai `ntâmpl\... 
„O fi fost calul la ora[“, m\ gân-

desc. ~i dau cinci lei bac[i[, pl\tesc
roata, urc `n ma[in\, m\-ndrept
spre George. M\ sun\ mama:

— Hai, vii? E[ti pe-aproape? Au
trecut dou\ ceasuri. S-a r\cit deja
m\m\liga. 

O m\m\lig\

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

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

~n al doilea rând, cu cât lucrurile
merg mai greu pentru cet\]eanul
de rând, cu atât mai u[oare vor fi
trucarea unor licita]ii [i alocarea
unor milioane bune de la buget
pentru oamenii care trebuie s\
câ[tige. Fiindc\ de aceea exist\ `n
România licita]ii publice: ca s\ le
câ[tige corect cine trebuie. Trium-
ful talentului, vorba lui Caragiale.

Dar s\ nu fim `ntru totul ne-
drep]i. Toate aceste bâlbâieli se `n -
tâmpl\ [i pentru c\, ̀ n general, oame-
nii politici [i [efii din administra]ia

statului au mari probleme de `n]e -
legere cu chestiile astea electronice
noi. Chiar dac\ tr\im `ntr-un fel de
sor\ mai mic\ a Rusiei, ]ara unde
corup]ia e lege organic\, sunt con-
vins c\ nu `ntotdeauna `n spatele
unei prostii se ascunde un interes
meschin. De regul\, sunt mari [an-
se s\ se ascund\ tot o prostie – a
unui [ef mai mare sau mai mic. O
form\ mai acut\ sau mai benign\
de ceea ce se nume[te azi analfabe-
tism digital sau informatic.

Asta nu `nseamn\ c\ bietele
noastre VIP-uri nu ar [ti s\ folo-
seasc\ laptopul sau iPhone-ul, cum
s\ descarce filme [i muzic\ de pe
net sau cum s\ intre pe site-uri vi-
deo cu plata `nainte. {i-apoi ce le
trebuie mai mult? Pentru chestiile
complicate au angaja]i n\scu]i
dup\ 1989, care rezolv\ treburile.
A[adar, ce mai atâta cârcoteal\?

Problema e `ns\ c\ oamenii
\[tia iau decizii. ~n toate domeniile,
inclusiv `n cele `n care nu se pri-
cep, iar sistemele informatice, de
orice fel ar fi ele, sunt pentru ei ca
un fel de m\rgele pentru papua[ii
din secolele coloniz\rii europene.
Compara]ia nu e exagerat\. De re-
cunoscut n-ar recunoa[te-o, dar
analfabetismul informatic nu e ca
un fel de al treilea sfârc, pe care
po]i s\-l ascunzi `n public. E ceva
care se vede. ~mi aduc iar aminte
de un ministru al Educa]iei (sau
~nv\]\mântului, cum `i va fi fost
numele pe-atunci) care tocmai vor-
bea `n fa]a presei despre progresele
pe care le f\cuse educa]ia româ-
neasc\ [i `ncerca s\ le explice date-
le de pe un ecran mare, proiectate
dintr-un laptop. Omul (ministru al
Educa]iei sau ~nv\]\mântului, ce-o

fi fost) luase mouse-ul de pe mas\ [i
`l `ndrepta spre ecran ca pe un fel
de telecomand\, ̀ ncercând s\ schim -
be imaginile `n PowerPoint. Noroc
c\ pe-aproape era un tinerel agil,
care i-a luat [oarecele din mân\, l-a
pus pe mas\ [i a schimbat repede
ce era de schimbat.

Ceva mai recent, avionul SMURD
pr\bu[it `n mun]ii Apuseni, care 
n-a putut fi reperat de zecile de sis-
teme pl\tite cu milioane de euro,
ne-a ar\tat `nc\ o dat\ cam care ne
este nivelul. Pân\ la urm\ cei ce au
descoperit supravie]uitorii au fost
]\ranii din cel mai apropiat sat,
a[a cum i-ar fi descoperit [i acum
cinci secole dac\ s-ar fi r\s turnat
cu tr\ sura pe munte. Dar noi ne-
am informatizat. Am cump\  rat sis-
teme de detec]ie, de ap\rare, de re-
perare, de licitare [i facem porta-
luri [i site-uri, informatiz\m [i
avans\m. De altfel, desc\rc\m
mândri materiale de pe internet,
deci suntem pricepu]i. 

Noi ne-am informatizat, deci
pl\tim pensiile pe card, nu mai tri-
mitem po[ta[ii cu geanta de bani
prin ]ar\. Iar `n câte un sat unde nu
exist\ bancomate, cum relata nu de-
mult ziarul „Gândul“, `n fiecare
lun\ se alege un om de `ncredere
din comunitate, care ia toate cardu-
rile pensionarilor, cu PIN-urile afe-
rente, merge la ora[ [i scoate banii
fiec\ruia de la bancomatul de acolo,
dup\ care se `ntoarce cu traista de
bani la el `n sat [i `mparte pensiile. 

Da, ne-am informatizat. Suntem
]ar\ U.E. [i suntem ̀ n mileniul trei.
Unde un tân\r c\ruia i s-a furat ta-
bleta electronic\ a reperat-o cu un
program instalat pe ea, stabilind
pân\ [i locul unde era – doar c\
poli]ia i-a spus c\ asta nu constitu-
ie prob\ [i s\-[i vad\ el mai bine de
treab\. P\i, nu? Cum s\ spun\
obiectul unde e? Ce, are gur\? Sun-
tem `n basme?

Nu, suntem `ntr-o ]ar\ civili-
zat\, unde avem mai mul]i bolizi de
lux decât [osele pe care s\ mearg\
f\r\ s\-[i distrug\ [asiul [i mai
multe aparate de ultim\ genera]ie
decât oameni care [tiu s\ le folo-
seasc\. Pân\ la urm\, e [i \sta un
progres. ~n curând vin cor\biile
din Occident, cu noi transporturi
de m\rgele. {efii de trib `[i freac\
mâinile.

Citesc c\ de curând a fost
`nnoit un portal oficial
destinat achizi]iilor
publice, iar acum, din câte
spun jurnali[tii, este [i
mai greoi decât varianta
anterioar\. Cumva, `n
România lucrul acesta
pare normal. Mai `ntâi,
pentru c\ trebuia
justificat\ cheltuirea altor
bani de la buget pentru
un lucru deja f\cut [i care,
cu chiu, cu vai, mergea –
altfel spus, era nevoie de
al]i bani ca s\ fac\ din
ceva ce mergea acceptabil
ceva care merge mai
prost. De ce? Evident, ca
data viitoare s\ poat\ da
al]i bani pentru
„optimizarea“ lui. Al]i
bani, alt\ distrac]ie. {i,
dup\ cum am aflat, [i cu o
alt\ agen]ie de stat:
Agen]ia pentru Agenda
Digital\ a României
(pentru c\ or mai fi r\mas
neamuri de oameni
politici f\r\ slujb\ la stat).

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Cu laptopul 
`n Evul Mediu
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~NSEMN|RI ENESCIENE: 

A fost George Enescu
un colaborator al
regimului comunist? (II)

~ntr-o amalgare f\r\ sens, lui Enes-
cu i se repro[eaz\ c\ la concertele
sale din timpul r\zboiului ar fi asis-
tat „ofi]eri germani“, c\, `n toamna
lui 1944 [i `n 1945, s-a angajat `n ac-
tivitatea ARLUS-ului – ceea ce ar fi
echivalat cu a face propagand\ co-
munist\ –, c\ a efectuat un turneu
(sub`n]eles compromi]\tor) `n
prim\vara lui 1946 `n Uniunea So-
vietic\ [i c\, `n toamna aceluia[i
an, [i-ar fi „cump\rat“ plecarea din
]ar\ prin acceptarea unui loc de de-
putat pe lista blocului de partide
manipulat de comuni[ti. De aici,
urmeaz\ concluzia apoteotic\ de
„colaborare cu regimul comunist“.

De „regim comunist“ `n Româ-
nia anului de r\zboi 1944-1945 este
ridicol de vorbit. Ridicol este [i s\
se sugereze vreo form\ de colabora-
re a lui Enescu `n timpul r\zboiu-
lui cu propaganda antonescian\ [i
germanii. Spre cinstea sa [i, fie
spus, spre deosebire de al]i muzi-
cieni adula]i ast\zi, Enescu nu a
dat concerte sau recitaluri nici `n
Germania, nici `n ]\rile sub ocu-
pa]ie nazist\!

C\ Enescu a fost `ntreaga sa
via]\ un democrat din categoria, s-ar
putea spune, a celor de stânga, fiind
preocupat de soarta societ\]ii ro-
mâne[ti [i a celor mai defavoriza]i,

este un fapt binecunoscut [i nu este
nici o ru[ine. Bizar este s\ se suge-
reze c\ ar fi avut fie [i simpatii co-
muniste, a[a cum au `ncercat s\-l
`nregimenteze ideologii de cas\ ai
lui Ceau[escu, Mu[at [i Ardeleanu;
niciodat\ ̀ ns\ istoriografii sau mu-
zicologii sovietici, ceea ce ar trebui
s\ spun\ mult...

O minim\ documentare de-
monstreaz\ simplu ceea ce gândea
[i spunea Enescu ̀ n public [i ̀ n pri-
vat. De exemplu, interviul dat lui
Miron Grindea, `n 1931: „Poate c\
omenirea se `ndreapt\ spre o colec-
tivitate economic\, poate c\ va rea-
liza – o clip\ – comunitatea social\.
[...]Se vor ra]ionaliza, poate, hrana,
habita]iunea, procrearea, dar ceea
nu se va putea niciodat\ modifica
este permanenta nevoie a insului
de a evada [...] `ntr-o lume a lui pro-
prie, de visare, de reculegere“. No-
tabil\ este [i m\rturia depus\ de
Alice Voinescu ̀ n august 1942 – dis-
ponibil\ foarte u[or gra]ie recentei
reedit\ri la Polirom a Jurnalului
ei. ~ntr-o discu]ie „cu privire la ega-
litatea `ntre oameni“, Enescu `i
spunea: „comunismul face cu
aceas t\ egalitate o crim\“. Iar Alice
Voinescu ad\uga: „Era `n felul lui
de a se exprima o repugnan]\ nu
pentru s\r\cie, dar pentru nivelare
[i lipsa de libertate, atât de mar-
cat\, `ncât m-a frapat“.

Este adev\rat c\ `n toamna lui
1944, Enescu a dirijat `n dou\ con-
certe ale Filarmonicii `n onoarea
Armatei sovietice [i, ulterior, Sim-
fonia zis\ a „Leningradului“ a lui
{ostakovici, dar a[a ceva se petre-
cea `n toat\ lumea liber\, din State-
le Unite pân\ la Londra, iar din a
doua jum\tate a anului 1945, de la
Paris pân\ la Berlin. Capodopera

marelui simfonist rus al secolului
XX fusese dirijat\ ̀ n premier\ la Lon-
dra de Henry Wood la pupitrul lui
London Philharmonic Orchestra [i
la New York de Arturo Toscanini cu
a sa NBC Simphony Orchestra. Ser-
giu Celibidache avea s\ o dirijeze la
Berlin [i n-am auzit ca despre vreu-
nul din cei enumera]i s\ se spun\ c\
ar fi fost „naiv“ politic sau c\ ar fi
f\cut „propagand\ sovietic\“...

Se poate discuta relativ mult [i
despre rela]ia lui Enescu cu muzi-
ca [i muzicienii ru[i, `nceput\ cu
turneul efectuat `n 1909 [i conti-
nuat\ cu declara]iile lui din 1918,
cu prilejul c\l\toriei `n Basarabia
(unde, sub bagheta sa, Nicu Cara-
via a cântat un concert pentru pian
de Ceaikovsky). Atunci, Enescu `[i
m\rturisea „admira]ia pentru mu-
zica ruseasc\ ce a dat câteva genii
incontestabile“, „[coala muzical\
ruseasc\“ putând „fi pus\ `ndat\
dup\ cea francez\ [i german\“...
Imposibil de spus c\ ̀ n 1946, la Mos-
cova, dirijând Priveli[tile moldove-
ne[ti ale lui Mihail Jora [i Rapso-
dia sa, al\turi de Ceaikovski, [i re-
citalurile cu Bach, Grieg etc. a
f\cut vreun soi de propagand\ pro-
sovietic\ sau comunist\.

Exist\ `ns\ o m\rturie funda-
mental\, ap\rut\ dup\ 1989, pe care
dl. Cioroianu ar fi trebuit s\ o cu-
noasc\, aceea a lui Ilie Kog\lnicea-
nu, apropiat al lui Enescu, despre
un schimb de replici la care a asis-
tat `n Gara de Nord, `naintea
plec\rii spre Moscova. La `ndem-
nul ipocrit al lui Petre Constanti-
nescu-Ia[i, ministru al Culturii, de
a vorbi acolo despre „toate reali -
z\rile pe care guvernul nostru le fa-
ce pentru noua democra]ie...“, Enes -
cu r\spundea: „Domnule ministru,
eu m\ duc la Moscova s\ fac mu-
zic\, s\ rev\d locurile `n care cu
ani `n urm\ am mai fost, s\ cânt la
vioar\, s\ dirijez. Aceasta este mi-
siunea mea [i scopul turneului pe
care `l fac acolo!“

Inutil de a mai continua, dar ̀ mi
e greu s\ nu le dau dreptate celor
care spun c\ Enescu este mai cu-
noscut [i mai pre]uit, `n calitate de
creator [i de om, `n str\in\tate de-
cât `n ]ara sa natal\...

Am convingerea profund\ c\
George Enescu nu are de ce
s\ fie ap\rat `n fa]a acuza -
]iilor [i afirma]iilor insidioa -
se, practic f\r\ obiect real,
pe care un cercet\tor al
istoriei le profereaz\ de mai
multe luni, cu o `nc\ p\]â -
nare demn\ de o cauz\ mai
bun\. Cred, `n acela[i timp,
c\ aser]iunile sale despre
Enescu nu pot fi trecute cu
vederea, fie [i pentru simplul
motiv c\ din repetata arie a
calomniei r\mâne `ntot -
deauna ceva... Acuza]ia
grav\, profund nedreapt\, ce
i se aduce lui George Enescu
este, `n ultim\ instan]\, c\
ar fi fost un oportunist, de
genul acelor intelectuali
români care au trecut peste
noapte dintr-o tab\r\ `n alta,
s\rind, imediat dup\ schim -
barea de cap a României, `n
august 1944, `n barca, vezi
doamne, a comunismului.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Nu mai mir\ pe nimeni `n ziua de
azi c\ un spectacol pop-rock abia
`ncheiat apare pe disc – DVD, Blu-
Ray, CD sau vinil, ba[ca pe inter-
net – aproape instantaneu. Mi-amin -
tesc un eveniment ase m\n\tor 
petrecut `n anii 1980, chiar la noi,
`n România. ~nregistr\ri din con-
certele sus]inute `n cadrul unui
fes tival „George Enescu“ au fost
editate la Electrecord `n timp re-
cord – o zi sau dou\, pl\cile cu co-
perte provizorii fiind puse `n vân-
zare chiar la standul oficial din
holul Ateneului. {i de nu m\
`n[el, ceva identic s-a `ntâmplat [i
la ultimul festival „Club A“, `n
1981, discul cu selec]iuni din reci-
talul trupelor premiate fiind im-
primat tot `n câteva zile. (Poseso-
rii unui exemplar din acel tiraj se
pot mândri c\ de]in o valoare!)

Rapiditatea nu garanteaz\ un
material excep]ional. Poate s\-i
confere un fel de expresivitate, s\-l
fac\ memorabil prin sentimentul
de piraterie nevinovat\, de soiul
celor cu care pleci de la un concert
capturat pe furi[. Camera video
minuscul\ sau smartphone-ul de
ultim\ genera]ie nu asigur\ cali-
tatea film\rii profesionale, nici
m\car pe aceea dat\ de-o scul\ fo-
losit\ la nun]ile de cartier. Dar
senza]ia c\ duci pe card jum\tate
din bog\]ia care ]i-a umplut cele
dou\ ore de r\sf\], pe gazonul sta-
dionului sau pe podeaua clubului,
nu se poate exprima decât prin...
`mp\rt\[ire cu tovar\[i internau-
tici, c\rora le spui cu drag „prie-
teni“, de[i nu i-ai v\zut vreodat\! 

N-a[ paria c\ acesta e motivul
ce-a determinat staff-ul trupei Ni-
ghtwish s\ editeze [i s\ pun\ `n
vânzare un set complet al concer-
tului de-ast\ var\, de la Wacken
Oper Air Festival, Showtime, 
Storytime, Nuclear Blast, 2013.

DVD, Blu-Ray, 2 CD, 2 LP – nu-i
prea mult pentru fanii care [i-acum
regret\ lipsa solistei Tarja? Nimic
nu-i destul pentru iubitorii câte
unei trupe, indiferent de aria `n
care activeaz\. Eu, de[i nu-s c\zut
`n iarb\ dup\ Nightwish, a[ pl\ti
imediat box-ul pomenit, fiind
con[tient c\ doar LP-ul mi-ar sa-
tisface poate „papilele auditive“
(vorba poetului... Dar s\ nu-i fac
reclam\ gratuit\!). Hai s\ nu fiu
prea exigent: Blu-Ray-ul e garnisit
cu suficient\ culoare [i consis-
ten]\ ca s\-mi [tearg\ regretul
cheltuirii banilor pe el. Nu are
`ns\ relief pe coloana sonor\,
me[terul de la pupitrul de control
s-o fi sufocat probabil cu praful
stârnit de cei peste 85.000 de spec-
tatori. Era ultimul dintre cele 105
concerte ale unui turneu care a
durat un an [i jum\tate [i-a conta-
bilizat peste 1.500.000 de cump\ -
r\tori de bilete, `n 34 de ]\ri. Per-
forman]a nu-i unic\, alte trupe au
realizat scoruri sensibil mai ridi-
cate. Totu[i, Nightwish consem-
neaz\ un fapt prea pu]in `ntâlnit
`n asemenea aventuri economice
(fiindc\ asta e, la urma urmei, un
turneu rock): solista vocal\ recru-
tat\ dup\ desp\r]irea de Tarja
(vezi The End of a Era, 2006), sue-
deza Anette Olzon, a fost ̀ nlocuit\
cu olandeza Floor Jansen. Iar fa-
nii/spectatorii, care cine [tie ce
a[teptau, n-au fluierat; dimpo-
triv\, aplauzele certific\ pre]ui-
rea de care se bucur\ bruneta [i
vulcanica rockeri]\!

A[ `ndr\zni aici o digresiune
cu aer de judecat\ a lui Paris: de-ar
fi s\ de]in m\rul cu pricina, l-a[
da lui Floor, f\r\ pic de ezitare.
Olandeza nu e atât de stranie ca
Tarja, dar nici atât de anost\ ca
Anette. Are ̀ ns\ ceea ce destui cu-
nosc\tori apreciaz\ f\r\ vâlv\: o
personalitate aspr\, o „filosofie de
via]\“ sintetizat\ `n expresia
„Car pe Diem“, un ambitus de so-
pran\ care n-a vrut s\ fie sopran\,
ci solist\ rock, o senzualitate na-
tural\ ce impune prin gabarit [i
nu pierde nimic prin celulit\.
Foarte solicitat\ pentru cola -
bor\ri goth-symph-prog-metal,
Floor `[i respect\ contractele cu
fosta [i actuala sa trup\, ReVamp,
f\r\ s\ neglijeze munca la viitorul
album Nightwish. 

}inem ochii pe newsletters...  

Pove[ti la gura
internetului
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Propozi]ia de la `nceputul articolu-
lui chiar s-a spus la radio, `n SUA,
la CBS, `ntr-o sear\ apropiat\ de
Halloween-ul din 1938, rostit\ foar -
te conving\tor de Orson Welles.
Actorul avea pu]in peste 20 de ani,
iar farsa-spectacol de teatru radio-
fonic a fost o strategie care l-a
propulsat `n lumea [i atunci aglome -
rat\ a artei. Urm\rind s\ zdro -
beasc\ concuren]a, Welles a adap-
tat R\zboiul lumilor, romanul SF al
lui H.G. Wells, pentru o versiune
radiofonic\. Efectele i-au `ntrecut
a[tept\rile: num\rul de ascult\tori
a fost uria[, iar majoritatea dintre
ei au fost convin[i c\ ceea ce aud
din eter e real, panicându-se, ie[ind
`n strad\, sunând la poli]ie [i la...
radio! De[i Orson Welles fusese
precaut: precizase la ̀ nceputul emi-
siunii c\ totul e o fic]iune [i repeta
anun]ul `n momentele publicitare.
Cazul e notoriu pentru impactul
mass media, sisteme de manipu-
lare [i capacitatea radiofonicului
de a ne activa imaginarul. Am
folosit R\zboiul lumilor al lui Or-
son Welles pentru a ajunge la
subiectul meu, teatrul radiofonic.
~mi propusesem de mult s\ scriu
despre aceast\ form\ cu aer vin-
tage, dar cu `nc\ suficient de mul]i
fani `n `ntreaga lume care s\ `ncu-
rajeze produc]iile de gen, s\ produ -
c\ regizori specializa]i, s\ duc\ la
organizarea unor festivaluri inter-
na]ionale. Am tot reportat su biec -
tul, dar acum i-a venit timpul. Am
aflat, pe calea undelor, fire[te, c\ pe 18
februarie 1929, cu 85 de ani `n urm\, a
avut loc cea dintâi transmisiune de

teatru radiofonic `n România. Era
un text al lui V.Al. Jean, Ce [tia sa -
tul, cu celebrit\]i ale scenelor tim-
pului – Maria Filotti, Romald
Bulfinski [i Victoria Mierlescu. Ra-
diofonicul era atunci ce sunt cine-
matografia [i televiziunea ast\zi,
cei mai buni actori, de talia lui Con-
stantin Nottara, George Vraca, Ma-
rieta Sadova, Aura Buzescu etc., fi-
ind solicita]i `n distribu]ii. Pentru
necunosc\tori, iat\ cum descria
Paul Stratilat studioul radio de la
`nceputul anilor ’30: „...o camer\
mare, având pere]ii capitona]i cu
catifea; `n mijloc se afla un micro-
fon; la una din extremit\]i era in-
stalat un ecran, `n spatele c\ruia se
agitau regizorul tehnic [i regizorul
artistic. Ei ne d\deau indica]iile
printr-un difuzor instalat `n studio.
Sub ecranul de sticl\, era montat
un tablou pe care se aflau scrise
diferite recomanda]ii pentru inter-
pre]i: «lini[te», «`ncepe», «mai
tare», «mai `ncet» [i altele, care se
luminau dup\ cum era necesar“.

Pe `ntuneric, 
cu ochii `nchi[i

Cu teatrul de televiziune am o
problem\, nu m\ pot uita [i gata,
dar cu teatrul  radiofonic am o
rela]ie special\. ~l ascult, la ore
târzii din noapte, când e progra-
mat. La cel de televiziune `mi
lipse[te perspectiva de ansamblu,
m\ deranjeaz\ c\ privirea mea de
spectator e condus\ de obiectivul
camerei de filmat. Cu ace[ti inter-
mediari, camera de filmat, cadrele

[i montajul, nu m\ aflu `n rela]ii
prea bune. Stocarea [i redarea au-
dio e altceva, m\ acomodez mai
u[or la a asculta decât la a privi
prin ochii altora. 

Unii ascult\ teatru `n ma[in\,
al]ii `n timp ce fac treburi gospo -
d\re[ti. Eu ̀ l ascult pe ̀ ntuneric, cu
ochii `nchi[i, oferind imagina]iei
condi]iile prielnice pentru a zbur-
da ne`ngr\dit\. Formula radiofo -
nic\ m\ poart\ prin pove[ti pe care
le recreez pe moment exclusiv pen-
tru mine. E o rela]ie aproape pri-
vat\. Acesta e, de altfel, unul dintre
atuurile care-i asigur\ priza la pu -
blic. Scenariul deschide pentru
fiecare ascult\tor un culoar parti -
cular de receptare. Publicul de ra-
diofonic e complet diferit de acela
adunat `ntr-o sal\ de teatru pentru
a privi. Publicul audio e dispersat,
divers, ceea ce-l leag\ sunt sonori -
t\]ile care ies din boxe. Nu se aude
de-acolo numai vocea actorilor

citind un text, ci se desprinde un
`ntreg univers acustic adunat ̀ ntr-un
studio de produc]ie. Ceea ce pe sce-
na teatrului clasic se vede cu ochiul
liber, `n teatrul radiofonic se
„vede“ cu  ochii min]ii: ac]iunea,
personajele, raporturile dintre ele,
schimb\rile de situa]ii sunt tradu -
se de echipa de realizatori `n so -
norit\]i. Opera]iunea `ncepe cu
adaptarea scenariului. E prefera -
bil\ o singur\ linie dramaturgic\,
mai u[or de urm\rit, dialoguri ani-
mate, un num\r rezonabil de per-
sonaje. Ceea ce vine pe unde e
teatru de text [i sunet, e literatur\
dramatic\ rostit\ la microfon. La
distribu]ie esen]ial este ca vocile s\
fie foarte diferite, s\ aib\ amprente
tonale evidente, pentru a evita con-
fuziile auditive, s\ fie radiogenice.
La repeti]ii aten]ia se focalizeaz\
pe rostire, mai `nc\rcat\ de sem-
nifica]ii decât cea scenic\. Vorbele
[i felul ̀ n care sunt spuse, modu la]iile,

accentele `n fraz\, pauzele au
poten]ialul de a genera universuri
imaginare. Cuvântul se des f\[oar\
`n largul s\u, f\r\ a fi `ngr\dit de
scenografie, ecleraj, mi[care sce-
nic\. Replicile, timbrul vocal, rit-
mul rostirii, muzica, toat\ „culisa
acustic\“ trebuie s\ construiasc\
`n timpul transmisiei o `ntreag\
lume. Sintetizatoarele elec tronice
creeaz\ sumedenie de sunete, dar
pân\ la apari]ia lor, inginerii
apelau la trucuri de tot felul pentru
a ob]ine efectele dorite. O foaie de
placaj sau de tabl\ mi[cate `ntr-un
anumit fel reda tunetele unei furtuni.
{uieratul vântului [i pic\turile de
ploaie erau imitate fie vocal, fie de
o ma[in\ special\, construit\ din
lemn, cu o manivel\ din a c\rei
`nvârtire rezulta un vâjâit similar
celui natural. Pân\ `n era comput-
erelor, studiourile de]ineau benzi
magnetice cu `nregistrarea a sute
de onomatopee, un fel de „zgo-
motec\“ la care se apela ori de câte
ori era necesar. Pentru urechile
profesioniste, diferen]a dintre un
sunet natural [i unul sintetic e se-
sizabil\, cel electronic ob]inân-
du-se mai u[or, dar având o doz\
de artificial. E diferen]a dintre au -
tentic [i surogat! Când produc]ia e
gata, zboar\ on air!

Dac\ pledoaria mea a fost
conving\toare, amatorii de teatru
radiofonic, fideli sau simpli curio[i,
pot asculta `nregistr\ri ale unor
texte clasice pe www.eteatru.ro.
Fonoteca tezaurizeaz\ texte [i voci
ce pot fi activate printr-un clic. Ori,
la ceas de noapte, da]i pe Radio
România Cultural.     

Teatrul radiofonic
Ce-a]i gândi ast\zi dac\ a]i auzi la radio: „Mar]ienii au
invadat p\mântul!“? Probabil, a]i râde! Credulii ar
deschide televizorul pe un canal de [tiri ori ar c\uta
online [i s-ar dumiri rapid c\ nu-i decât o fars\. Una din
multele n\scute `n c\utarea ratingului. ~ns\ pe vremea
când televiziunea era un proiect, internetul nu exista
nici `n stadiul de idee, radioul ducea `n casele
oamenilor majoritatea informa]iilor. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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Interviu realizat de 
Florin Iorga

Ave]i vreun curent literar la
care s\ v\ pute]i declara afili-
at? V\ revendica]i apartenen -
]a la o anumit\ genera]ie?

Nu [tiu dac\ fac parte dintr-un
curent literar, de obicei „insec-
tarul“ e treaba criticii. Genera]ia?
Dup\ vârst\ [i data debutului a[
putea intra `n rândul nou\ze -
ci[tilor. Adev\rul e c\ nu m-am
gândit niciodat\ la asta `n mod se-
rios. Cred c\ sunt mai degrab\ un
lup singuratic. {tiu c\ acum o s\ v\
gândi]i la Lucia T.

A]i ghicit. O s\ v\ `ntreb `ns\
altceva: care sunt autorii care
v-au f\cut s\ deveni]i scriito -
rul care sunte]i?

Oho, e o list\ `n continu\ expan-
siune, dar la `nceputul ei e triada
capitolin\: James Joyce, Feodor
Dostoievski, William Faulkner,
to]i ie[i]i de sub pulpana lui Wil -
liam Shakespeare. Ultimii pe list\
sunt de câ]iva ani buni Mihail Bul-
gakov, Philip Roth, Ian McEwan,
Haruki Murakami, Amos Oz, Ma -
rio Vargas Llosa, Vladimir Nabo -
kov [i Mihail {i[kin, cel mai nou,
deocamdat\.

{i care sunt cei care r\mân, s\
zicem a[a, „de suflet“?

~n capul listei r\mâne [i azi
Joyce cu Ulise. L-am citit `n prima
edi]ie `n limba român\ din 1984, pe
când eram student la Facultatea de
Istorie Bucure[ti.

Terenul fusese preg\tit, citisem
mai `nainte Portretul artistului la
tinere]e [i Oameni din Dublin, in-
clusiv câteva fragmente din Ulise
ap\rute `n „Secolul XX“, dar tot a
fost o epifanie, `n termeni joyceeni.
~n diminea]a aia chiulisem de la un
curs de Istorie Medieval\ Univer-
sal\ ca s\ stau la o coad\ imens\ la
Libr\ria Eminescu, mi-era team\
s\ nu pierd cartea. Apoi am citit-o
`ntr-o stare de semidelir orgiastic,
f\r\ s\ mai merg la [coal\, st\team
`n camera mea din c\min, dor -
meam, citeam [i ie[eam doar s\
m\nânc. La fel se va ̀ ntâmpla peste
un an cu Maestrul [i Margareta.
Voca]ia mea s-a schimbat, dac\
pân\ atunci visam s\ fiu istoric,
am devenit, nu scriitor, ci mai de-
grab\ un cititor fanatic, [i-am pro -
fitat c\ biblioteca de la c\minul D
din Groz\ve[ti era surprinz\tor de
bine utilat\. 

{i, l\sa]i-m\ s\ ghicesc, a[a
a]i ajuns la scris...

Primele mele `ncerc\ri literare,
un soi de prozi[oare de dou\-trei
pagini, `ntr-un stil eliptic [i meta -
foric, le-am scris `n ultimul an de
facultate, pe la 23 de ani. Scriam
când [i când, f\r\ s\ m\ gândesc la
publicare, [i va trece mult timp

pân\ când o s\ devin con[tient c\
am ajuns scriitor. De fapt, am
`n]eles c\ nu mai am sc\pare `n
1995 când Nemira m-a anun]at c\
primul meu roman, A[teptarea
Regelui Pescar, a câ[tigat un con-
curs de manuscrise [i va fi publicat
anul urm\tor.

Cum a fost munca la Pata vio-
let\? V\ `ntreb pentru c\ sunt
trei pove[ti care au trebuit
crescute [i interconectate.

Pata violet\... Sigur, sunt trei
pove[ti sau, la rigoare, trei romane
`ntr-unul singur, a[a cum bine au
remarcat to]i comentatorii [i nu 
v-a sc\pat nici dumneavoastr\. As-
ta nu e neap\rat mare scofal\, nu
sunt nici primul [i nici ultimul
care `ncearc\ o asemenea formul\
narativ\.

S\ zicem c\, la `nceput, stratul
cel mai vechi a fost povestea bi -
blic\. Cred c\ acum vreo cinci-[ase
ani am scris o versiune a ei pe care
am trimis-o Poliromului. N-a fost
acceptat\, de[i mi s-a spus c\ era
bine scris\, pentru c\ i-ar fi lipsit,
citez aproximativ din r\spunsul
editurii, un „ceva provocator“, ]i -
nând cont de abunden]a de romane
care trataser\ `n fel [i chip poves -
tea respectiv\. De obicei, când o 
editur\ `mi respinge manuscrisul,
primul meu impuls e s\ accept cri -
tica [i s\ rescriu romanul. Plec de
la premisa c\ un roman e `ncheiat
numai dup\ ce-a fost acceptat de
editur\. A[a am f\cut [i acum, apoi 
l-am l\sat `n sertar pân\ când, scri-
ind povestea lui M., m-am gândit c\
el, fiind scriitor, are nevoie de un
cârlig bun pentru a o seduce pe Lu-
cia. {i cum ea e bloggeri]\, ideea de
a-i trimite epistolar romanul biblic
mi s-a p\rut singura solu]ie. 

Nu v\ pare r\u c\ nu a]i luat
povestea cu legionarii pentru
a o dezvolta `ntr-un roman de
sine st\t\tor? Cred c\ suntem
de acord c\ n-ar fi ie[it unul
r\u...

Ei doi, M. [i Lucia, proveneau
din familii rivale, a[a c\ a trebuit
s\ scriu [i povestea vendetei.
Acum cred c\ e limpede c\ n-am

avut inten]ia s\ scriu un roman de-
spre legionari, pur [i simplu vende-
ta m-a dus `n epoca `n care ei erau
vedete. Sigur, un astfel de roman ar
fi teribil de incitant, poate cândva
`n viitor...

{i scânteia care a declan[at
romanul alc\tuit din trei posi-
bile romane?

Primum movens a fost `ns\ o
imagine care m-a lovit ̀ n plin ̀ ntr-o
zi: un pu[ti contempla vr\jit pos -
terul cu portretul lui Adele Bloch-
Bauer. Apoi, nu sunte]i singura
persoan\ care-mi repro[eaz\, mai
mult sau mai pu]in voalat, c\ n-am
scris trei romane separate. Ideea
subiacent\ pare s\ fie c\, dac\ a[ fi
scris m\car unul [i nu trei, poate 
c-ar fi fost mai bine. {i Constantin
Pi[tea mi-a spus-o. Dar, cu riscul de

a plictisi sau enerva, repet c\ nu as-
ta a fost inten]ia mea. 

Altcineva, Liviu Comsia, mi-a
sugerat s\ reiau [i s\ dezvolt ro-
manul biblic, considerând c\ sunt
[anse s\ fie o reu[it\ major\. Am
remarcat, de altfel, c\ el a pl\cut cel
mai mult. Dar e greu s\ te `ntorci
[i, cum Pata violet\ a fost publi-
cat\, e limpede c\ povestea ei va
continua f\r\ mine.

Sigur c\ am riscat adunând ̀ ntr-un
singur roman subiecte pentru trei,
dar deocamdat\ nu mi-am risipit
toate gloan]ele, mai am destule
subiecte. Apoi, `mi place enorm s\
risc [i s\ joc pe muchie de cu]it,
poate c\ [i pentru c\ outsiderii 
n-au nimic de pierdut: nici g\[ti li -
terare, nici critici prieteni, burse,
pozi]ii oficiale sau premii literare.
~nc\ un motiv pentru care mi-a
pl\cut Lucia T.

INTERVIU CU SCRIITORUL DAN MIRON

„~mi place enorm s\ risc 
[i s\ joc pe muchie de cu]it
poate [i pentru c\ outsiderii
n-au nimic de pierdut“
~n 1995 a câ[tigat Premiul
Nemira la sec]iunea
„Purgatoriu“, cu
A[teptarea Regelui Pescar,
roman care avea s\ `i fie
publicat `n 1996. A trebuit
s\ mai treac\ `nc\ zece
ani pân\ s\ publice
Scândurica, un roman cu
[i despre adolescen]i, scos
la Polirom. Apoi a stricat
ceea ce p\rea s\ fie regula
„un roman pe deceniu“ [i
a scos Pata violet\, tot la
Polirom, `n 2013.
Provocatoare prin faptul
c\ face din Lucia T.,
bloggeri]a de pe
www.terorista.ro, un
personaj [i impresionant\
prin modul `n care domnul
M. `ncearc\ s\ o
cucereasc\ (identificând
puncte comune `n
trecutul familiilor lor [i
trimi]ându-i pe
fragmente un roman
biblic), cartea este
suficient de generoas\
`ncât s\ `ncerci s\-i
descoperi autorul. Este
ceea ce ne-am propus,
motiv pentru care l-am
luat la `ntreb\ri.
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Citind Pata violet\ am r\mas
cumva cu impresia c\ a]i do -
rit s\ atrage]i `ntr-un anumit
fel aten]ia lumii literare. Nu
de alta, dar este destul de pro -
vocator s\ faci personaj dintr-o
persoan\ precum Lucia T. 

Cred c\ aici sunt trei `ntreb\ri
legate una de alta. A fost provoca-
tor pentru mine s\ fac un personaj
din Lucia T., pe care n-o cunosc
decât din ce scria pe blog, dar re-
cunosc c\ mie `mi pl\cea. N-a fost o
strategie s\-i preiau admiratorii,
iar dac\ a fost sau nu provocator
pentru al]ii, habar n-am. Nu m-am
a[teptat ca romanul meu s\ fie citit
[i ca un manifest pro sau contra
Luciei [i cred c\ nici nu s-a `ntâm-
plat asta, cel pu]in pân\ acum.

Cum aprecia]i ecoul stârnit de
acest roman? V-a]i fi a[teptat
s\ fi fost mai mare?

Ecourile nu le-am sim]it, poate
[i pentru c\ nu am blog [i nici cont
pe Facebook. Am avut foarte pu -
]ine recenzii, de obicei pe bloguri.
Revistele literare, cu excep]ia „Su-
plimentului de cultur\“ [i a „Lu -
ceaf\rului“, au ignorat cu des\vâr -
[ire romanul, cel pu]in pân\ `n
prezent. 

{i asta nu v\ deranjeaz\?

Nu-i nici o problem\, sunt obi[ -
nuit. Dac\ m\ gândesc bine, nu
sunt departe de Lucia T. {i eu sunt
un outsider, doar c\ eu n-o s\ re-
nun] la literatur\, cel pu]in cât
timp voi g\si o editur\ care s\-mi
publice c\r]ile. Deocamdat\, Poli -
rom o face [i asta mi-e de ajuns. 

Dac\ nu inten]iona]i s\ re-
nun]a]i la literatur\, `nseam -
n\ c\ mai urmeaz\ ceva. E un
secret ce anume?

Nu mi-e limpede nici mie, deo-
camdat\. Fiecare roman de-al meu
ar trebui s\ fie suficient de ofertant
pentru public `ncât s\ creeze un
ori  zont de a[teptare care s\ favo -
rizeze apari]ia urm\torului. Mi-ar
conveni un roman foileton cu capi-
tole care s\ fie publicate lunar
(dac\ s\pt\mânal e dificil) de o re-
vist\ sau de un cotidian de mare
tiraj sau, de ce nu, pe un blog adec-
vat. Dar nu [tiu exact cum ar fi
posibil financiar lucrul \sta. Nu
mi-ar fi prea greu din moment ce
am aproape gata patru romane, de-
sigur nu toate la acela[i nivel de
cizelare.

Din alt\ perspectiv\ nu m\ aflu
`n postura fericit\ a unui autor
celebru sau suficient de cunoscut
`ncât s\-[i poat\ publica lejer ope -
rele când [i unde dore[te. Eu sunt
foarte dependent de vânz\ri [i,
dac\ romanul meu se vinde greu
sau deloc, `mi va fi foarte dificil s\
mai public `n viitorul apropiat.
~nc\ mai sper ca Pata violet\ s\
creeze o mas\ critic\ de cititori 

fideli, care s\ a[tepte urm\torul
meu roman, dar poate c\ visez cu
ochii deschi[i.

Care ar fi urm\torul dumnea -
voastr\ pariu literar? Ce v\
tenteaz\ s\ scrie]i `n prezent?

Lucrez la un roman, se cheam\
deocamdat\ Ascult\ muzica, `n
care o pies\ muzical\, Spiegel im
Spiegel a lui Arvo Part, de a c\rui
muzic\ m-am `ndr\gostit, influen -
]eaz\ destinele a patru oameni – un
politician, o student\, un scriitor [i
un filozof –, totul pe fundalul
României de azi, un cvartet care la
final se transform\ `ntr-un duet. 
L-am `nceput `n 2012 [i acum sunt
la a noua variant\. E `ntr-o form\
foarte apropiat\ de ceea ce-mi
doresc, probabil ̀ l voi termina anul
acesta. 

~nseamn\ c\ v\ pot `ntreba deja
ce urmeaz\, nu?

Mai am `nc\ trei romane care
mai trebuie revizuite sau rescrise
considerabil, dar asta `n anii ur -
m\tori.

Cum poate un absolvent de is-
torie devenit scriitor s\ rezis -
te tenta]iei de a scrie un ro-
man istoric?

Teribil de provocator... R\spun-
sul meu este `ns\ destul de banal.
Undeva `n recenzia dumneavoas-
tr\ spunea]i c\ romanul biblic a
fost `nghesuit meschin `ntre alte
dou\, romanul vendetei [i cel al Lu-
ciei. M-a amuzat, m-a provocat es-
tetic [i intelectual s\ v\d cum Isto-
ria sau, m\ rog, mitul fondator al
civiliza]iei cre[tine ajunge un in-
strument pacificator [i de seduc]ie
`n `ntortocheata rela]ie epistolar\

dintre M. [i bloggeri]a de care s-a
`ndr\gostit f\r\ leac. Istoria mare
`ncapsulat\ cuminte `n istoria
mic\. Istoria mic\ a iubirii dintre
dou\ personaje deloc excep]ionale
proiecteaz\ lumini asupra unei
nara]iuni arhetipale, care ini]ial a
fost o istorie minor\. De fapt, totul
`n istorie se joac\ mereu la scar\
mic\. 

Justifica]i!

Crucificarea unui dulgher dintr-o
provincie periferic\ a Imperiului
Roman modific\ istoria universal\.
Un oarecare negustor din de[ertul
Arabiei inventeaz\ o religie univer-
sal\. Un obscur func]ionar de la Ofi-
ciul de brevete din Berna relev\ lu-
mii o nou\ imagine [tiin ]ific\
asupra universului. Un caporal aus-
triac din armata german\, [omer,
pictor ratat, demagog de ber\rie, un
loser, ajunge st\pânul unei na]iuni
extrem de civilizate, pe care o
arunc\ `n barbarie [i n-a lipsit mult
s\ fac\ praf `ntreaga lume.

A[ putea spune – exagerând
poate, dar nu prea mult – c\ litera -
tura, [i romanul `n special, ilus-
treaz\ perfect cum istoriile m\ -
runte, personale sau inventate, ali-
menteaz\ Istoria ca [i cum fic ]iunea
ar fi adev\rata materie din care se
hr\ne[te realitatea, dac\ nu cumva
realitatea e doar un alt nume al
fic]iunii! {i atunci nu toate ro-
manele sunt deja istorie sau Istorie?

Ave]i trei c\r]i publicate, una
la Nemira [i dou\ la Polirom.
Cred c\ este suficient pentru a
se putea spune c\ „a]i intrat
`n sistem“. Totu[i, v\ consi -
dera]i un outsider. De ce?

N-a[ vrea s\ pozez `n victim\ a
„sistemului“ [i nu cred `n teoria

conspiratiei, dar, realmente, sunt
un outsider. Totu[i, criticii din ge -
nera]ia matur\, s\ zicem, m-au ig-
norat, cât despre noua genera]ie de
critici, ce s\ mai vorbim? Singura
excep]ie notabil\ e Antonio Patra[
care mi-a scris prefa]a [i o cronic\
`n „Timpul“ la Scândurica. Proba-
bil, au motive serioase [i cred c\ e
vorba de lipsa de valoare a c\r]ilor
mele sau, `n cel mai fericit caz, c\
nu m-au citit `nc\. Sunt sigur c\ e
numai vina mea. Primele mele
dou\ romane nu sunt tocmai formi-
dabile. Apoi marginalitatea ge-
ografic\ (locuiesc `ntr-un or\[el
din sud, la Zimnicea) [i literar\
(lipsa prieteniilor literare, nu pu -
blic `n reviste, nu apar]in nici unui
„grup de interese“, nu sunt mem-
bru USR), toate astea au f\cut ca
vizibilitatea mea literar\ s\ se
situeze la cote minime.

Asta `ns\ nu v\ face nici pe
departe inexistent ca scriitor,
a[ zice...

Public foarte, foarte greu [i la in-
tervale mari de timp. Nu sunt un
scriitor lene[, dar nici unul gr\bit
s\ publice. Nu exist\ editur\ im-
portant\ din Rom=nia care s\ 
nu-mi fi respins propunerile, chiar
[i la Polirom mi s-a ̀ ntâmplat. Desi -
gur, am refuzat din principiu s\-mi
pl\tesc publicarea, vreau s\-mi
scot c\r]ile `n condi]ii onorabile.
Repet, singura mea [ans\ e s\ fiu
publicat `n continuare la Polirom,
nu e o pledoarie pro domo, dar f\r\
proiectul Polirom, `nceput `n 2004,
[i credin]a ferm\ a lui Lucian Dan
Teodorovici `n valoarea literaturii
contemporane autohtone, eu nu exis-
tam ca scriitor. 

„Scriitorii români
trebuie s\ 
câ[tige mai `ntâi 
publicul autohton“

Totu[i, s\ revenim pu]in. Admin]ând
a[adar c\ teoria consipra]iei nu func -
]ioneaz\ `n cazul acesta [i re]inând mar-
ginalitatea la care v\ referi]i, nu crede]i
c\ este vorba [i despre o perioad\ is-
toric\? M\ `ntreb dac\ nu cumva, de da-
ta aceasta, istoria mare influen]eaz\ is-
toria mic\? Poate c\ ]ine [i de etapa `n
care se afl\ acum literatura român\.

Nu sunt sigur c\ `n]eleg unde bate]i. V\
referi]i la schimbarea de genera]ii din critica
noastr\? Sau la cre[terea importan]ei blo -
gurilor literare sau interesate de literatur\
care par a eclipsa aten]ia de care se bucurau
odinioar\ criticii? La globalizare? ~n ce etap\
considera]i c\ se afl\ literatura româneasc\?
De expansiune, de regres – cum cred P. Cernat
[i M. Chivu –, de schimbare de paradigm\?

Avem noi cu adev\rat scriitori capabili s\ se
impun\ pe plan mondial, ̀ n afar\ de N. Manea,
M. C\rt\rescu [i recenta laureat\ a Nobelului,
Hertha Müller, [i, de ce nu, Andrei Codrescu?

P\i, tocmai asta vreau eu s\ aflu de 
la dumneavoastr\. Ca scriitor, `n ce faz\
vede]i literatura noastr\, cu tot cu cri -
tic\ [i cu tot cu raportarea ei la restul lu-
mii?

P\i, cred c\ la fel cum st\m [i cu restul so-
ciet\]ii, `ntr-o prelungit\, greoaie [i sinuoas\
tranzi]ie. Avem, cred, insuli]e de normalitate,
adic\ o mân\ de edituri serioase [i aproape
occidentalizate, câ]iva scriitori de valoare [i
critici profesioni[ti cu lecturile la zi [i f\r\
prea multe parti pris-uri, dou\-trei reviste de
]inut\ intelectual\ [i un num\r apreciabil de
reviste electronice, bloggeri pasiona]i, un
public restrâns, destul de preten]ios, ba chiar
de curând dou\ festivaluri interna ]ionale de
literatur\, USR supravie]uie[te. Num\rul
scriitorilor tradu[i peste hotare e `n cre[tere,
dar nu am semnale ca unul sau mai mul]i din-
tre ei s\ fi `nregistrat deja un succes de pro-
por]ii, Nobelul fiind un vis prea `ndep\rtat.
Asta-i partea plin\ a paharului, faptul c\

literatura contemporan\ exist\...
Din p\cate, partea goal\ a paharului e con-

siderabil mai mare: lipsa de interes a statului
[i a unei politici culturale, pia]a extrem de re-
dus\, educa]ia `n colaps, veniturile reduse,
provincialismul, imita]ia steril\, limba de cir-
cula]ie restrâns\, lipsesc agen]ii literari [i
scou terii literari, mediatizarea sub]ire.

Cât despre valoarea literaturii noastre `n
context mondial, ca s\ folosesc un cli[eu, mi-e
tare greu s\ m\ pronun], neavând o forma]ie
de critic ori de comparatist [i nici suficiente in-
forma]ii.

M\ mul]umesc s\ spun c\, pe o scal\ de la 0
la 10, cred c\ ajungem pe la 7. ~n sfâr[it, poate
c-o s\ par\ o blasfemie, dar cred c\ literatura
noastr\ contemporan\ e mult mai vie [i mai
divers\, ba chiar mai valoroas\, decât filmul
românesc, `n ciuda premiilor importante ob -
tinu]e de Noul Val. Dar, dac\ cinea[tii no[tri
au `nceput prin a câ[tiga publicul occidental,
cred c\ scriitorii români trebuie s\ câ[tige mai
`ntâi publicul autohton.

Ce v\ dori]i cel mai mult acum? 

Cel mai mult `mi doresc s\ fiu citit de un
public tot mai mare.
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Florin Irimia

La cap\tul câtorva  zile de extenua-
re fizic\, lipsit de mâncare [i de
ap\, desp\r]it de camarazi [i  v\du-
vit de orice no]iune a timpului, un
adolescent de numai [aisprezece
ani, combatant de partea „albilor“
`n R\zboiul Civil din Rusia, tr\ -
ie[te un moment bizar, aproape ne-
verosimil. ~n timp ce str\bate un
lumini[, c\lare pe cal, un glonte
venit de niciunde ì r\pune subit ia-
pa, tân\rul soldat trezindu-se doborât

la p\mânt, dar altfel cât se poate de
viu. Din direc]ia opus\, vede cum
se apropie de el un b\rbat aflat pe
un cal alb, uria[, chitit evident s\-l
omoare. Cu ultimele puteri, b\iatul
reu[e[te s\-[i extrag\ Luger-ul din
toc [i s\ `ndrepte pistolul asupra
du[manului. Apas\ apoi pe tr\gaci
[i, spre surpriza lui, vede cum tru-
pul aflat pe calul alb, uria[, se
pr\bu[e[te la p\mânt [i r\mâne
acolo. ~n pofida cople[itoarei sen-
za]ii de oboseal\ care `i dicteaz\ s\
nu mai fac\ nici o mi[care, s\

`nchid\ pur [i simplu ochii [i s\ se
lase ̀ n voia somnului (cu riscul de-a
nu se mai trezi niciodat\), tân\rul
nostru se ridic\ din iarb\, curios s\
vad\ cine este victima. Constat\ c\
muribundul, pentru c\ este con-
vins c\ omul va muri `n curând 
(„b\[icu]e de spum\ roz s\reau [i i
se lipeau de buze“), este un b\rbat
tân\r, de[i nu chiar atât de tân\r ca
el, blond [i „aproape frumos“, cum
`l descrie acesta. Apoi, auzind ropot
de cai undeva prin apropiere, b\ia-
tul abandoneaz\ contempla]ia, se
urc\ pe calul celui aflat la p\mânt
[i dispare.

Un roman pe care nu
po]i s\-l la[i din mân\

Mul]i ani mai târziu, aflat acum `n
exil, la Paris, b\rbatul d\ peste un
volum de proz\ scurt\ al unui oare-
care Alexander Wolf, volum intitu-
lat Voi veni mâine/ I’ll Come To-
morrow. Bun cunosc\tor al limbii
engleze [i, prin natura meseriei sa-
le de ziarist, un cititor fidel de lite-
ratur\, fostul combatant se apuc\
s\-l citeasc\ [i nu mic\ `i este mira-
rea când ajunge la o povestire care
descrie fidel, doar c\ din perspecti-
va celuilalt, `ntreaga desf\[urare a
evenimentelor din fatidica zi de
var\ a anului 1919 când, `n lumi -
ni[ul unei p\durici, doi tineri s-au
aflat la un pas de moarte. ~ntr-ade -
v\r, `n povestire, naratorul este
`mpu[cat [i urmeaz\ s\ moar\, dar
pân\ la urm\ are noroc [i scap\ cu
via]\ [i, sc\pând, se hot\r\[te ca
`ntr-o zi s\ scrie despre ce i s-a `n -
tâmplat atunci, despre acea aproa-
pe neverosimil\ `mpu[c\tur\ care
l-a doborât de pe cal [i a fost la un
pas de a-l trimite pe lumea cealalt\,
tocmai pe el, care supravie]uise
nev\t\mat unor `ncle[t\ri mult
mai dramatice [.a.m.d. 

Din clipa aceasta, echilibrul su-
fletesc [i mental al naratorului nos-
tru se fisureaz\. ~ncepe o goan\ ne-
bun\ pentru aflarea identit\]ii au-
torului povestirilor,  lucru care-l va
duce `n Anglia, [i `napoi la Paris,

numai pentru ca, `n final, s\ con-
state c\ Alexander Wolf nu este ni-
cidecum englez, ci rus ca [i el, doar
c\ scrie sub pseudonim [i public\
direct `n limba lui Shakespeare.
~ntr-un târziu, cu ajutorul unei cu-
no[tin]e comune, cei doi se `ntâl-
nesc. Momentul este banal [i emo -
]ionant `n egal\ m\sur\. Vorbesc,
rememoreaz\, filosofeaz\ pe tema
vie]ii [i a mor]ii [i, ̀ n linii mari, nu
fac nimic care s\ anun]e o a doua
confruntare, decisiv\ de aceast\
data, `ntre cei doi. {i totu[i se pare
c\ destinul/soarta/fatalitatea e mai

puternic\ decât voin]a comun\ a
doi indivizi maturi [i responsabili.
Cum se va `ntâmpla acest lucru ar
fi p\cat s\ dezv\lui. Nu de alta, dar
tocmai aceast\ ̀ nl\n]uire fatidic\ a
evenimentelor este cea care d\ far-
mec [i, cum spuneam, unicitate
acestui roman pe care, chiar dac\
de la un moment dat [tii ce se va
`ntâmpla, nu po]i s\-l la[i din mân\
tocmai pentru c\ [tii. 

Gaito Gazdanov, Spectrul lui Alexander
Wolf, traducere [i note de Adriana Liciu,
colec]ia „Biblioteca Polirom. Esen]ial“,
Editura Polirom, 2014

Adrian Alui
Gheorghe lanseaz\ 
Urma la Ia[i

Joi, 27 februarie, de la ora 17.00, la
Libr\ria Avant-Garde (Str. L\pu[ -
neanu, nr. 16), din Ia[i, va avea loc
lansarea romanului Urma de Adri-
an Alui Gheorghe, ap\rut recent la
Editura Cartea Ro mâneasc\, dis -
ponibil [i ̀ n edi]ie digital\. Invita]i,
al\turi de autor: Livia Iacob, Ioan
Holban [i Magda Ursache.

Subiectul c\r]ii e provocator: `n
`nchisoarea de la Aiud, `n anii ’60,
apar urme suspecte pe z\pada 

dintre pavilioanele `n]esate cu
„politici“. Se declan[eaz\ o an-
chet\. M\rturiile sunt halucinante:
so]ia unui de]inut – desigur, e vr\ji-
toare – `[i posed\ cu patim\ so]ul,
noaptea, `n celul\, c\lug\rul Dani-
il, mort cu un an `n urm\, [i Maica
Domnului vin s\ aline suferin]ele
„bandi]ilor“. Ancheta se `mpot-
mole[te, amenin]\rile curg de la
Centru. Trebuie g\sit vinovatul [i
cum cazul dep\[e[te grani]ele re-
alit\]ii, acesta nu poate fi dec=t ma-
gicianul care preface apa `n vodc\,
descuie orice u[\, smulge cu pute -
rea g=ndului hainele gardienilor:
de]inutul Gurii Lovin. Din acest

moment, lucrurile scap\ de sub
control, comandantul `[i pierde
min]ile, iar finalul devine un nou
`nceput.

Venea din timpul
diez de Bogdan
Suceav\, 
`n Cehia

Romanul Venea din timpul diez, de
Bogdan Suceav\ (Polirom 2004,
2010, 2014), va ap\rea `n versiune
ceh\ la Editura Paseka, `n traduce-
rea lui Jirí Našinec. Edi]ia ceh\ va

fi prezentat\ la Târgul Interna]io-
nal de Carte de la Praga, care va
avea loc `n perioada 15-18 mai 2014.

De cur=nd, Editura Polirom a
publicat o nou\ edi]ie a acestui ro-
man `n colec]ia sa dedicat\ bestsel-
lerurilor [i capodoperelor de pretu-
tindeni, „Top 10+“.  

Venea din timpul diez a mai fost
tradus `n limbile maghiar\, bul-
gar\, englez\ [i francez\ [i a fost
prezentat la Festivalul Interna]io-
nal al C\r]ii de la Budapesta (2009),
Salonul Na]ional al C\r]ii de la  Pa-
ris (2013), AWP Conference, Chica-
go (2012).

Am citit recent una dintre cele mai originale [i
fermec\toare c\r]i ale unui autor rus. Este vorba de
Spectrul lui Alexander Wolf, de Gaito Gazdanov, aflat,
cred, la prima apari]ie `n limba român\. Un roman de
atmosfer\ excelent, scris `ntr-un stil alert, neobi[nuit
de contemporan (a fost publicat `n 1948), [i beneficiind
de o traducere excelent\, cartea aceasta ne
demonstreaz\ `nc\ o dat\ c\ cel pu]in una din
manifest\rile talentului `n literatur\ este s\ po]i nara
firesc lucruri dintre cele mai nefire[ti. 

Fatalitate

PE SCURT
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Fascina]ia puterii:
portretul dictatorului `n
literatura Americii Latine

Adrian Crupa

Peste aproape dou\ decenii, `ntr-o
Românie bântuit\ `nc\ de fantas-
mele anului 1984, America Latin\
este re-lecturat\ cu mijloacele stu-
diilor culturale `n volumul Alinei
}i]ei, Identitate, alteritate [i pute-
re. Realit\]i sociale [i problema-
tiz\ri literare `n America Latin\
(Editura Universit\]ii „Alexandru
Ioan Cuza“, 2012). 

Cartea autoarei ie[ene (specia-
list\ `n limba [i literatura spaniol\
[i `n civiliza]iile hispano-america-
ne) urmeaz\ un itinerar aproxima-
tiv opus celui asumat de Iordan
Chimet. Dac\, `n 1984, textul purta
cititorul De la Utopie la Realitatea
american\, traseul urmat fiind
dinspre reprezent\rile pe care Ve-
chiul Continent [i le-a f\cut despre
Lumea Nou\ c\tre lectur\rile pe
care `n[i[i latino-americanii le ope-
reaz\ propriei lor realit\]i, demer-
sul Alinei }i]ei urmeaz\ un sens
invers. Aten]ia autoarei se opre[te
ini]ial asupra analizei socio-istori-
ce a realit\]ilor latino-americane
având ca rezultat decelarea autori-
tarismului drept caracteristic\
esen]ial\ a regimurilor politice his-
pano-americane, atât `n perioada
colonial\, cât [i `n cea revolu]io-
nar\ [i post-colonial\, urmând ca,
ulterior, s\ fie studiat\ modalitatea
prin care figura dictatorului este
sublimat\ `n fic]iune, devenind
una dintre temele favorite ale lite-
raturilor hispano-americane con-
temporane.

~nc\ din perioada veche a Ame-
ricii Latine (secolele XVI-XIX) regi-
murile politice, coloniale mai `ntâi
[i revolu]ionare mai apoi, se fon-
deaz\ `n jurul figurii centrale a 

leader-ului autoritar, figur\ ce cu-
noa[te ̀ n spa]iul hispano-american
ipostaze specifice. Astfel, `n perioa-
da colonial\, puterea se concentra
`n mâinile unui leader local/regio-
nal, personaj care exercita o domi-
na]ie excesiv\ asupra unor terito-
rii mai mult sau mai pu]in extinse.
Cacique-ul se identifica prin pute-
rea nelimitat\, obedien]a popula -
]iei dominate [i un cult al persona-
lit\]ii bazat pe carism\, populism
[i demagogie. Acestor caracteris-
tici mo[tenite de la regimurile poli-
tice precolumbiene, c\peteniile spa -
niole, selectate ̀ ndeob[te dintre con -
chistadori, le-au ad\ugat con [ tient
o component\ mesianic\ care, `n
cele din urm\, au transformat figu-
ra cacique-ului `n cea a protectoru-
lui patern al poporului, singurul
`ndrept\]it [i capabil s\ reprezinte,
s\ conduc\ [i s\ hot\rasc\ destine-
le supu[ilor s\i. Se na[te prin ur-
mare un adev\rat sistem politic –
caciquismo – definit de o domina]ie
brutal\ a celor inferiori, de favori-
zarea exclusiv\ a celor ce mani-
fest\ o obedien]\ necondi]ionat\,
de exercitarea discre]ionar\ a pute-
rii `n beneficiul propriu, al familiei
[i al camarilei, dincolo de orice
convingeri politice clar definite.
Odat\ cu revolu]iile [i cu r\zboaie-
le de independen]\ din prima
jum\tate a secolului al XIX-lea, se
dezvolt\ o nou\ ipostaz\ a autorita-
rismului hispano-american, res-
pectiv caudillo. Ini]ial doar o c\pe-
tenie militar\, noul tip de leader
autoritar se formeaz\ [i evolueaz\
pe fondul vidului de putere ce ca-
racterizeaz\ fostele colonii spanio-
le proasp\t eliberate, devenind `n
timp substitutul autorit\]ii statu-
lui la nivel local sau regional. De[i,

`n procesul exercit\rii domina]iei
necru]\toare, caudillos recurgeau
deseori la violen]\ (atunci când ca-
risma personal\ [i prestigiul social
nu erau suficiente), caudillismo –
remarc\ Alina }i]ei – era `n multe
cazuri un sistem mai pu]in opresiv
decât regimurile preziden]iale ulte-
rioare.

~n fapt, marile figuri dictatoriale
ale Americii Latine se vor alege
dintre pre[edin]ii republicilor lati-
no-americane de la sfâr[itul secolu-
lui al XIX-lea [i de pe `ntregul par-
curs al secolului XX. Se poate vorbi
`n consecin]\ de o evolu]ie a regi-
murilor autoritare hispano-ameri-
cane ce poate fi etapizat\ `n patru
mari perioade. Dup\ o prim\ etap\
numit\ caudillismo primitiv (pân\
`n 1850/1880) dominat\ de figurile
autoritare amintite mai sus, ur-
meaz\ epoca dictaturilor a[a-zis
moderne: 1850/1880-1914, perioada
dictaturii oligarho-militare; 1916-
1958, perioada dictaturilor populis-
te; dup\ 1958, perioada dictaturilor
personale sau militare post-Revo-
lu]ia cubanez\. 

Romanul dictatorului

Experien]a acestor realit\]i istori-
co-sociale dificile a generat `n lite-
ratura Americii Latine apari]ia
unui gen nou supranumit romanul
dictatorului, fenomen aproximativ
concomitent cu apari]ia unei va-
riante specifice de cre[tinism im-
plicat social intitulat „Teologia eli-
ber\rii“ (Teología de la Libera-
tión). Acestea au reprezentat moda-
lit\]ile ce au permis gândirii [i 
sensibilit\]ii latino-americane s\
deconstruiasc\ la nivel fic]ional
imaginea supralicitat\ [i mistifi-
cat\ a leader-ului autoritar. De la

eseurile secolului al XIX-lea [i roma-
nele cu dictator, accentul cade pro-
gresiv `n romanele despre dictatori
pe deconstruc]ia estetic\ a figurii ti-
ranice, cunoscând apoteoza ̀ n roma-
nul lui Gabriel García Márquez, El
otoño del patriarca (1975).

Se impune a[adar contempora-
nului `n chip de erou salvator al
Americii Latine figura strivitoare
a dictatorului, omniprezent, omni-
potent, sublim [i, `n acela[i timp,
lipsit de cea mai elementar\ pre-
zen]\ a umanului, al c\rui portret
este sintetizat de Alina }i]ei astfel:
„Acesta este Supremul. O personali-
tate plurivalent\ care sintonizeaz\,

`n cheie fic]ional\, cu portretul
unui personaj istoric la fel de con-
tradictoriu [i de complex. Un
b\trân bolnav [i muribund, para-
noic [i megaloman care, prins `n
vârtejul puterii, delireaz\ obsesiv
despre probleme metafizice, etice
[i istorice ce `i marcheaz\ destinul
personal [i viitorul ]\rii“. Doar ast-
fel un personaj precum patriarhul
marquezian (fic]ional) poate deter-
mina un dictator real (Omar Torri-
jos, dictator al Republicii Panama
`ntre 1968 [i 1981) s\ se recunoasc\
[i s\ recunoasc\: „Cea mai bun\
carte a ta este Toamna patriarhu-
lui: to]i suntem a[a cum spui tu!“.

~n 1984, `ntr-o Românie din ce `n ce mai orwellian\, ap\rea la Editura
Meridiane un volum semnat de Iordan Chimet, America Latin\. Sugestii
pentru o galerie sentimental\. Studiul oferea o perspectiv\ inedit\ pentru
acea epoc\ asupra regiunii supranumite „America Latin\“. Una cunoscut\
`ndeob[te `n spa]iul românesc prin prisma nenum\ratelor revolu]ii
marxiste, r\zboaie de gheril\ [i regimuri politice socialiste cu pronun]ate
simpatii sovietice sau maoiste. Volumul `ncerca s\ surprind\ din realitatea
mozaicat\ latino-american\ aspectele constante ce puteau fi reg\site `n
fiecare cultur\ luat\ `n parte.
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– Fragment –

Dup\ câteva zile ̀ n Odessa, am mai
multe `ntreb\ri decât `nainte. De
unde a cump\rat Gorki acele net-
suke? Cum era biblioteca ̀ n Odessa
`n anii 1870? Berdicivul a fost dis-
trus `n timpul r\zboiului, `ns\
poate ar trebui s\ merg [i acolo, s\
v\d cum arat\. Conrad era din
Berdiciv: poate ar trebui s\ citesc
Conrad. A scris ceva despre praf? 

Netsuke- to. ~mi amintesc c\
acum treizeci de ani am f\cut o
c\l\torie cu autobuzul care parc\
nu se mai termina, ca s\ `l vizitez
pe un olar b\trân ce locuia pe o
uli]\ pr\fuit\ care se c\]\ra pe
coast\. Poate c\ ar trebui s\ refac
traseul tigrului meu. Trebuie s\
exis te o istorie cultural\ a prafului. 

Pe aeroportul din Praga, unde
schimb avionul [i trebuie s\-mi
omor timpul vreo trei ore, stau cu
carnetele mele ̀ n fa]\ – [i o sticl\ de
bere, apoi `nc\ una –, f\cându-mi
griji cu Berdicivul. ~mi amintesc c\
Charles, acest dansator plin de
gra]ie, era numit Le Polonais,

polonezul, atât de fratele s\u
Ignace, cât [i de dandy-ul Robert de
Montesquieu, marele prieten al lui
Proust. {i c\ Painter, primul bio -
graf al lui Proust, a preluat aceast\
porecl\ [i l-a numit pe Charles bar-
bar [i vulgar. Am crezut c\ pur [i
simplu ̀ n]elesese el gre[it. Poate c\ –
m\ gândesc eu stând la bere – voia
s\ su blinieze ceva despre punctul
de pornire: Polonia, nu Rusia. ~mi
dau seama c\, ̀ n ciuda entuziasmu-
lui meu fa]\ de reac]iile tactile la
Odessa, am uitat de reputa]ia sa de
ora[ al pogromurilor, ora[ pe care
s-ar putea s\-]i dore[ti s\ `l la[i `n
urm\. 

{i am fiorul rece al biografiei,
senza]ia c\ tr\iesc la marginea vie ]ii
altor oameni f\r\ permisiu nea lor.
„Renun]\. Las-o a[a. Nu mai c\uta [i
nu mai aduna lucruri“, `mi spune
insistent o voce interioar\. „Du-te
acas\ [i las\ pove[tile astea ̀ n pace.“ 

Dar e greu s\ pleci. ~mi aduc aminte
de ezit\rile din discu]iile mele cu
Iggie când era b\trân; ezit\ri care
se transformau tremurând `n t\ -
ceri, t\ceri ce marcau locuri unde
pierduse ceva. ~mi aduc aminte de
Charles `n faza final\ a bolii sale [i
de moartea lui Swann [i de felul
cum [i-a deschis inima ca pe o vi -
trin\, cum `[i scotea la iveal\, pe
rând, amintirile. „Chiar [i atunci
când nu mai e[ti ata[at de lucruri,
tot e ceva c\ ai fost ata[at de ele;
pentru c\ `ntotdeauna oamenii nu
]i-au `n]eles motivele...“. Sunt acele
locuri din memorie unde nu vrei s\
mergi `mpreun\ cu al]ii. ~n anii
1960, bunica mea Elisabeth, care

scria scrisori cu atâta asiduitate,
care predica atât de mult scrisul
(„Scrie din nou, scrie mai complet“),
a ars sutele de scrisori [i bilete pe
care le primise de la poetica sa bu -
nic\ Evelina. 

Nu „Pe cine ar mai interesa?“, ci
„Nu te apropia de asta. Nu e treaba ta“.

Când era foarte b\trân\, nu mai
vorbea deloc despre mama ei. Vor-
bea despre politic\ [i despre poezia
francez\. Nu a pomenit de Emmy
pân\ când nu a luat-o prin sur-
prindere o fotografie care a c\zut
din cartea ei de rug\ciuni. Tata a
ridicat-o de jos [i ea, f\r\ s\ se 
piard\ cu firea, i-a spus c\ era unul
dintre iubi]ii mamei sale [i a `nce -
put s\ vorbeasc\ despre dificul-
tatea acelor aventuri, despre cât de
mult sim]ea ea c\ o compromit. Iar
apoi din nou t\cere. ~n faptul c\ a
ars toate acele scrisori este ceva
care m\ pune pe gânduri: de ce ar
trebui s\ fie toate lucrurile limpe -
zite [i scoase la iveal\? De ce s\
p\strezi lucruri, s\-]i arhivezi in-
timit\]ile? De ce s\ nu la[i treizeci
de ani de discu]ii s\ se transforme
`n cenu[\ [i s\ se risipeasc\ `n
aerul ora[ului Tunbridge Wells?
Doar pentru c\ le ai nu `nseamn\
c\ trebuie s\ le transmi]i mai de-
parte. Dac\ pierzi ni[te lucruri, une-
ori câ[tigi astfel mai mult spa]iu `n
care s\ tr\ie[ti. 

Problema este c\ `n secolul \sta
eu nu mai pot s\ dau foc la hârtii. Nu
m-am n\scut `n genera]ia potrivit\
pentru a renun]a la ele. Eu m\ gân-
desc la o bibliotec\ ̀ n care toate sunt
sortate cu grij\ `n cutii. M\ gândesc
la grija cu care al]ii au ars hârtii, la
[tergerea sistematic\ a unor pove[ti,
la separarea oamenilor de posesiu-
nile lor, iar apoi a oamenilor de
familiile lor [i a fami liilor de c\ -
minul lor. {i dup\ aceea de ]ara lor. 

M\ gândesc cum cineva verifica
o list\ pentru a se asigura c\ ace[ti
oameni erau `nc\ `n via]\ [i lo cu -
iau `n Viena, `nainte de a pune
[tampila ro[ie „Sara“ sau „Israel“
pe certificatul de na[tere. M\ gân-
desc, desigur, la toate listele din

manifeste cu familiile care trebu -
iau deportate.

Dac\ al]ii pot fi atât de grijulii cu
lucruri care sunt foarte importante,
atunci [i eu trebuie s\ fiu grijuliu
cu aceste obiecte [i pove[tile lor.
Trebuie s\ fac totul ca la carte, s\
m\ ̀ ntorc [i s\ verific totul din nou,
s\ refac traseul. 

„Nu crezi c\ netsuke-le astea ar
trebui s\ r\mân\ `n Japonia?”, m-a
`ntrebat serioas\ o vecin\ din Lon-
dra. {i descop\r c\ tremur `n timp
ce r\spund, pentru c\ asta chiar
conteaz\. 

~i spun c\ sunt o mul]ime de net-
suke `n toat\ lumea, a[ezate fru-
mos `n t\vi]e c\ptu[ite cu catifea,
`n vitrinele comercian]ilor de pe
lâng\ Bond Street sau Madison
Ave nue, Keizersgracht ori Ginza.
Apoi deviez pu]in pe Drumul M\ -
t\sii, iar dup\ aceea pe urmele mo -
nedelor lui Alexandru Macedon,
care `nc\ circulau `n Hinduku[ `n
secolul al XIX-lea. ~i povestesc de-
spre c\l\toriile mele prin Etiopia,
`nso]it de partenera mea de via]\,
Sue, [i `i spun cum am g\sit un
vechi vas chinezesc pr\fuit la un
târg [i am `ncercat s\ aflu cum
ajunsese acolo. 

Nu, `i r\spund. Obiectele au fost
`ntotdeauna transportate, vândute,
date la schimb, furate, recuperate
[i pierdute. Oamenilor li s-au oferit
`ntotdeauna daruri. Conteaz\ cum
spui tu povestea lor. 

Mi se pune adesea [i `ntrebarea
complementar\ : „Nu-i a[a c\ nu-]i
place când vezi c\ r\mâi f\r\ tot

felul de lucruri din atelierul t\u?“.
Ei bine, nu. ~mi câ[tig pâinea re-
nun]ând la obiecte. Dac\ e[ti un om
care creeaz\ obiecte, ca mine, speri
ca ele s\-[i croiasc\ drum `n lumea
asta [i s\ aib\ o via]\ cât mai lung\. 

Obiectele au povestea lor. Dar [i
pove[tile sunt un fel de obiecte.
Pove[tile [i obiectele au ceva `n co-
mun, o patin\. Credeam c\ am `n -
]eles asta clar acum doi ani, ̀ nainte
s\ `ncep, `ns\ nu mai sunt sigur
cum func]ioneaz\. Poate c\ patina
implic\ un proces de uzare pentru
ca esen]ialul s\ ias\ la lumin\, a[a
cum o piatr\ cu stria]ii care ajunge
`n râu pare c\ nu va putea fi ero-
dat\, a[a cum la acest netsuke
`nf\]i[ând o vulpe abia se mai dis -
ting botul [i coada. Dar pare s\ aib\
[i un efect sumator, a[a cum o mo-
bil\ de stejar arat\ mult mai bine
dup\ ce cap\t\ lustrul multor ani,
a[a cum lucesc frunzele mo[ moa -
nei mele. 

Sco]i un obiect din buzunar, `l
a[ezi `n fa]a ta [i `ncepi. ~ncepi s\
spui o poveste. 

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un
fragment din volumul Iepurele cu ochi de chihlimbar. O
misterioas\ mo[tenire de familie de Edmund de Waal,
care va ap\rea `n curând, `n colec]ia „Eseuri [i confesiuni“
a Editurii Polirom, `n traducerea Ioanei Aneci.

Edmund de Waal — Iepurele cu
ochi de chihlimbar. O misterioas\
mo[tenire de familie

AUTORUL

Edmund de Waal este profesor
de ceramic\ la University of
Westminster. Lucr\rile lui sunt
expuse `n muzee din `ntreaga
lume, inclusiv Victoria and Al-
bert Museum din Londra [i
Tate Britain. Locuie[te la Lon-
dra `mpreun\ cu familia.

CARTEA

Descendent al familiei Ephrussi ce f\cea parte din marea burghezie Euro-
pean\, Edmund de Waal mo[tene[te o colec]ie de 264 de netsuke, sculpturi
japoneze din filde[ sau din lemn, nu mai mari decât o cutie de chibrituri.
Gândul c\ au trecut prin atâtea mâini ̀ l determin\ pe de Waal s\ reconstitu-
ie trecutul, „`mpletirea sensual\ [i sinuoas\ `ntre lucruri [i amintiri“. A[a
`ncepe aceast\ rememorare, pasionant\ ca o poveste poli]ist\, `n care au-
torul dezgroap\ pas cu pas istoria familiei sale de-a lungul a cinci ge nera]ii.
O aventur\ care ne poart\ `ntr-o c\l\torie `n jurul lumii, de la Odessa `n
Japonia [i apoi ̀ n capitalele Europei, pe urmele unor personalit\]i remarca-
bile, ca Charles Ephrussi, care a servit drept model pentru Swann al lui
Proust, sau Elisabeth Ephrussi, prietena lui Rainer Maria Rilke.

Imagine din carte

Imagine
din carte

Imagine
din carte

Imagine din carte



O selec]ie de 
George Onofrei

Mircea Vasilescu (Bucure[ti):
„~n definitiv, descentralizarea [i
competi]ia sunt de preferat capita-
lei culturale unice, iar Bucure[tiul
nu trebuie s\ fie altceva decât unul
dintre centrele culturale româ -
ne[ti. A[a cum, de pild\, Festivalul
de la Salzburg «bate» Viena, a[a
cum cel mai important târg de car-
te din Italia se ]ine la Torino, iar
cea mai prestigioas\ manifestare
muzical\, la Floren]a, nu la Roma,
`n România ar trebui s\ ne obi[ -
nuim s\ gândim `n termenii multi-
plicit\]ii [i concuren]ei. Indiferent
unde au loc, evenimentele cultura-
le devin majore atunci când se 

instaleaz\ cu adev\rat `n spiritul
public. Problema este cum comu-
nic\m aceste evenimente, cum le
construim imaginea, cum form\m
publicul stabil pe care, la Bucu -
re[ti, la Craiova sau la Ia[i, s\ ne
putem baza“.

Adriana Babe]i (Timi[oara):
„Timi[oara exceleaz\ `n primul
rând printr-un model civiliza]io-
nal, ale c\rui amprente `n cultur\
se v\d `nc\ [i azi. El, modelul, are o
istorie destul de lung\ [i cred c\ e
cel mai de pre] bun al ora[ului. A
[ti, ca ora[, s\ accep]i diferen]a, di-
versitatea `n actul coabit\rii, s\ fii
deschis dialogului dintre culturi,
s\ fii un cosmopolis, s\ dezvol]i un

anume tip de civism constructiv nu
e pu]in lucru. A[ zice c\ e exemplar.
Sunt convins\ c\ acest stil eman -
cipator a generat la Timi[oara Re-
volu]ia din 1989. Dup\ cum sunt la
fel de sigur\ c\ tot el a fost motorul
unei suite de forme culturale revi-
goratoare `n România anilor ’60-’70
[i chiar ’80: de la grupul de avan-
gard\ plastic\ Sigma, la balet [i tea-
tru experimental, de la forma]ia

Phoenix, la o [coal\ de arhitectur\
excep]ional\, de la cercurile inte-
lectuale de reflec]ie interdiscipli-
nar\ asupra literaturii [i artei, la
suita expozi]iilor Studiul sau la ta-
berele de sculptur\. Iar ceea ce se
`ntâmpl\ azi `n cultura ora[ului
continu\ s\-mi confirme teoria. Nu-
mai c\ zona de creativitate novatoare
e de reg\sit mai ales `n spa]ii alter-
native celor oficiale: funda]ii, gale-
rii private, cafenele, cluburi. {i, ex-
trem de viu, `n centrele culturale
str\ine (cu prec\dere cel francez,
cel german [i Consiliul Britanic).
F\r\ a omite, de sigur, eforturile
(uneori notabile) ale institu]iilor de
spectacol teatral sau muzical“.

Liviu Antonesei (Ia[i): „Ce e
acum? Prin ce exceleaz\ aceast\ ca-
pital\ cultural\ istoric\? Dac\ ter-
menul «exceleaz\» mi se pare exa-
gerat legat de orice fenomen, nu
doar cultural, aborigen, trebuie s\
recunosc c\ totu[i ceva se ̀ ntâm pl\
[i aici! Spiritul critic, de n-o fi
vreun cântec de leb\d\!, pare s\-[i
fi g\sit un ad\post `n revista «Tim-
pul», una dintre pu]inele din ]ar\
`nc\ deschise [i nelegate de vreun

monopol ideologic [i/sau cultural.
De cât\va vreme, acesta deschide
ochii [i `n publica]ia D-voastr\. De
altfel, singurele vizibile pe plan
na]ional, singurele care deschid ori
de la care pornesc dispute, de aici,
de pe malurile lene[ului Bahlui.
Ambele ini]iative private, ceea ce
spune totul despre implicarea ad-
ministra]iei ([i) culturale `n mer-
sul treburilor. Vizibil este, ̀ n litera-
tur\, informalul Club 8, [i nu ceea
ce ]ine de asocia]ia breslei. O aface-
re privat\ e [i Editura Polirom, cea
mai important\ din ]ar\, cu filial\
la Bucure[ti – iat\ o satisfac]ie pen-
tru patriotismul local! –, care re-
lev\ cumva [i spiritul constructiv,
institu]ional, al locului. ~n rest?
P\i, sigur c\ exist\ concerte, ade-
sea remarcabile, la Filarmonic\,
dar mai vizibil e grupul Voces, alt\
institu]ie cultural\ privat\! Sigur
c\ este de remarcat festivalul anual
de teatru evreiesc, organizat de
Na]ional, chiar dac\ teatrul ca ata-
re nu pare s\ poat\ ie[i din pluton,
oricine i-ar fi director [i oricât de
remarcabil\ trupa. Or, dac\ nu pro-
voci evenimente, nu exi[ti!“
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~n martie 2005, pe când Sibiul `nc\ nu avusese privilegiul 
de a fi Capital\ Cultural\ European\, „Suplimentul de
cultur\“ g\zduia o dezbatere despre capitalele culturale ale
României. ~ntre timp, mai multe ora[e ale ]\rii s-au aliniat la
start pentru a prinde nominalizarea la prestigiosul titlu
european, `n anul 2021. Dosarul nu pornea de la ideea de
competi]ie, ci, mai degrab\, de complementaritate `ntre
Bucure[ti, Ia[i [i Timi[oara. Relu\m câteva dintre 
principalele idei exprimate de invita]ii revistei.

Scrisul la gazet\ nu are un nume
prea bun pentru oamenii serio[i, ex-
trem de serio[i, ai literelor noastre.

Dup\ cum nici reunirea croni-
cilor `n volume nu e v\zut\ decât ca
o ̀ ncercare de a-]i gonfla bibliografic
opera. Dac\, ̀ n al doilea caz, ar da s\
]i se interzic\ trecerea de la foileton
la panoram\, de la coloanele de re-
vist\ la paginile de carte, `n primul
e[ti sincer comp\timit pentru tra -
seul invers. E trist, domnilor, c\ un
scriitor sau un critic care ar trebui
s\-[i fac\ Opera (trilogiile! sintezele!)
pierde vremea scriind la gazet\ pen-
tru un public mai larg. E un blestem
na]ional acesta: ̀ n locul marilor con-
struc]ii, prefer\m fragmentul de
scurt\ respira]ie; `n locul enciclope-
diilor, cultiv\m portretul; `n locul
travaliului cu mii de fi[e deodat\, pe

care s\ le exploat\m con[tiincio[i,
ne aplec\m asupra ultimului meci al
pr\p\ditei noastre Na]ionale fotba -
listice. 

„S\-i d\m, ceara m\-sii, un Emi-
nescu!“ cerea indimenticabilul St\ -
nic\ Ra]iu al lui G. C\linescu, adic\
al unuia dintre cei mai mari critici –
[i totodat\ publici[ti – ai no[tri. ~n
montajul ironic c\linescian, St\nic\
Ra]iu este vehiculul unui cli[eu, un
cli[eu atât de uzat `ncât suculentul
personaj `l recondi]iona, din inte-
rior, printr-o sudalm\ patriotic\.
Dup\ cum bine se [tie, personajul e
o lichea simpatic\ pân\ la dovada
contrarie, atunci când devine o li-
chea dickensian\. ~ns\ prin replica
lui favorit\ (la fel de cunoscut\ ca
aceea a lui Pirgu cu Montaigne, care
ar avea „p\r ]ile lui“), C\linescu ta-
xeaz\ mai pu]in personajul, cât
cli[eul pe care acesta ̀ l sub`ntinde. E
comic pân\ la lacrimi s\ vezi cum
tocmai o sec\ tur\ ca St\nic\ Ra]iu

deplânge precaritatea construc]iei
culturale na]ionale...

{i este la fel de comic, pentru mi-
ne, s\ listez dispre]ul aprioric al uno-
ra pentru publicistic\, adic\ pentru
un domeniu `n care s-au ilustrat Ca-
ragiale [i Eminescu, Arghezi [i Ca-
mil Petrescu, Lovinescu [i C\lines-
cu, Preda, Cosa[u [i Ileana M\l\n -
cioiu, Ple[u [i Dinescu, Agopian [i
R\zvan Petrescu... De ce or fi pierdut
vremea `n Publizistik to]i ace[ti oa-
meni, poe]i, prozatori, dramaturgi,
critici [i istorici literari sau de art\
care aveau domeniul lor distinct de
crea]ie, ilustrându-l cu [i mai mult\
str\lucire? De ce, adic\, publicistica,
`n toate aceste cazuri, a dublat o poe-
zie, o proz\, un teatru, o activitate
critic\ excep]ional\? Dac\ pentru
al]ii publicistica este ceva cu semnul
minus, eu m\ ̀ ntreb acum, la modul
cel mai serios: ce are ea `n plus fa]\
de poezie, proz\, teatru, critic\? 

Are, `n primul rând, o sfer\ pu-
blic\ la care se raporteaz\. Public\
`n sens cantitativ (mult mai mul]i ci-
titori decât cei ai poeziei sau ai criti-
cii, de pild\), dar public\ [i `n sensul
problemelor [i preocup\rilor generale.

Poezia o scrii, esen]ialmente, pentru
tine [i pentru un cititor din viitor ca-
re va descoperi vitalitatea resursei
tale artistice. Dar Eminescu scriind
Gloss\ `mi pare cu totul altul decât
acel Eminescu care voia s\-i `ndrep-
te pe contemporanii s\i „r\t\ci]i“ [i
consuma at=ta energie nervoas\ [i
expresiv\ cu problemele lor. Artis-
tul autentic `[i este suficient sie[i.
Publicistul adev\rat schimb\ aceas -
t\ rela]ie, intrând decis [i adeseori
memorabil `n meleul preocup\rilor
publice. Na]ionale, ca-n Caragiale...

Dac\ timpul operei literare sau al
sintezei critice este unul `nghe]at
sau suspendat ̀ ntr-o tem\ ori ̀ ntr-un
subiect, ora publicisticii tale bate o
dat\ cu ora zilei de azi. Bine`n]eles
c\ aduci `n articolul t\u flashback-
uri [i inserturi memorialistice, refe-
rin]e diverse la autori [i c\r]i, fapte
[i situa]ii din istoria socio-cultural\;
dar porne[ti, `n „atacul“ publicistic,
de la o chestiune de actualitate. Te
raportezi a[adar nu numai la proble-
mele altora, dar [i la prezentul tutu-
ror. E ceea ce face jurnalistul profe-
sionist, cum tu nu e[ti [i n-ai vrut
(sau n-ai putut) s\ fii niciodat\. E[ti

„doar“ un publicist care, vrând s\
respire [i alt aer decât cel al profesiu-
nii sale, `nal]\ pu]in capul de pe foa-
ie [i se uit\ `n jur. Ia s\ vedem, ce se
`ntâmpl\? Se `ntâmpl\, s-a `ntâm-
plat ceva? {i dac\ da, eu a[ avea ceva
de spus pe tema asta?

Ritmul [i stilul publicistic difer\
fundamental de cele ale crea]iei sau
criticii literare. Se apropie mai mult
de ale cronicii literare s\pt\mânale,
f\cut\ de asemenea ̀ n regim de dead-
line apropiat. Dar Publizistik este to-
tu[i altceva: ceva de sine st\t\tor, ce-
va ce nu seam\n\ cu nimic. Aici, nu-
mai aici, po]i s\ fii [i serios, [i ironic,
[i patetic, [i cu haz pur [i simplu
(dac\ ai haz; altfel e mai greu...). Aici
po]i s\ schimbi registrele `n viteza
pe care ]i-o alegi, cu altern\ri, mi x\ri,
prelucr\ri. Aici ai toat\ libertatea din
lumea scrisului, condensat\ `ntr-un
num\r fix de semne ce pot fi montate
oricum, pe orice tem\, `n orice regis-
tru, cu dubl\, chiar tripl\ inten]iona-
litate. Numai previzibil, flasc, morali-
zator [i plicticos s\ nu fii.

C\ci autorii no[tri „ne`n]ele[i“
sunt de regul\ comici; dar un publi-
cist necitit de nimeni e chiar un per-
sonaj tragic.

Publizistik

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache
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Kim Jong-il [i tat\l lui, Kim Il-Sung, au
fost con[tien]i de puterea c\r]ilor [i, se
pare, au scris mult\ literatur\ pentru
cei mici. Cum este, de exemplu, povesti-
rea B\ie]ii care izgonesc bandi]ii a lui
Kim Jong-il. „E o poveste extraordinar
de violent\ [i de exuberant\“, spune
Christopher Richardson care studiaz\
literatura pentru copii nord-coreean\ la
Universitatea din Sydney. „Este o po-
veste despre reac]ionari [i bandi]i la-
comi care se ascund ̀ n dealuri, pr\dând
pe s\tenii virtuo[i [i cu inimi pure care
incarneaz\ toate virtu]ile tradi]ionale
ale revolu]iei nord-coreene.“ 

Richardson crede c\, `n ciuda mesa-
jului politic, povestea nu trebuie consi-
derat\ simpl\ propagand\ [i este con-
vins c\, dac\ ar fi adaptat\ ca desen
ani mat [i prezentat\ unor „pu[ti occi-
dentali de [ase-opt ani, ace[tia ar fi teri-
bil de ̀ ncânta]i fiindc\ este, de fapt, ace-
la[i nonsens violent [i prostesc pe care
b\ie]ii de pretutindeni tind s\-l plac\“.

De asemenea, Kim Jong-il a scris [i
un tratat de literatur\, iar `n capitolul
dedicat c\r]ilor pentru copii a recoman-
dat folosirea parabolei [i a satirei pen-
tru ridiculizarea du[manilor statului.

Ace[ti du[mani variaz\: uneori sunt
coreeni „r\t\ci]i“ care se comport\ ca
st\pânii feudali [i nu se gândesc la „co-
lectiv“, dar exist\ [i multe pove[ti anti-
americane care reflect\ ideologia „Ju-
che“ (dezvoltat\ [i promovat\ de Kim
Il-Sung care pune mare pre] pe inde-
penden]a nord-coreean\). Un astfel de
exemplu este fabula Fluturele [i co co -
[ul, scris\ de Kim Il-Sung. Aici este vorba
despre un coco[ care simbolizea z\ SUA
[i care vrea s\ distrug\ o gr\din\ idilic\
[i agreseaz\ celelalte animale pân\ când
este oprit de un fluture reprezentând Co-
reea de Nord.

~n alt\ poveste a lui Kim Il-Sung, Ca-
lul `naripat, sunt evoca]i du[manii tre-
cu]i ai Coreei, ̀ n cazul de fa]\ invadato-
rii japonezi care sunt ridiculiza]i prin
text [i ilustra]ii. Alte pove[ti sunt baza-
te pe fapte reale cum este Capturarea
lui Dean, despre prinderea unui ofi]er
american `n timpul r\zboiului din Co-
reea.

Parc acvatic [i s\li 
de cinema pentru copii

Christopher Richardson nu este con-
vins c\ liderii coreeni au scris ei `n[i[i
aceste pove[ti. De aceea[i p\rere este [i
activista Lee Hyeon-seo care a fugit din
Coreea de Nord `n 1997. Ea `[i aduce bi-
ne aminte de aceste c\r]i pe care le pri-
mea la [coal\, mai ales de o poveste de -
spre faptele eroice de arme ale lui Kim
Il-Sung `mpotriva japonezilor [i „ni[te
pove[ti ridicole despre Kim Jong-il, cum
a ucis el, la cinci ani, ni[te du[mani“.

„Era o poveste imposibil\, dar noi, co-
pii fiind, am crezut-o fiindc\, pentru
noi, ei nu erau oameni, erau Zeii
no[tri“, spune Lee Hyeon-seo.

Liderul actual, Kim Jong-un, este
con[tient de faptul c\ trebuie s\ g\ seas -
c\ o modalitate prin care s\ men]in\ lo-
ialitatea tinerilor [i copiilor fa]\ de sta-
tul creat de bunicul s\u, scrie „BBC
News“. De aceea, el a investit mult ̀ ntr-un
nou parc acvatic [i `n s\li de cinema.
Ocazional, sunt permise p\trunderea
unor produse vestice precum filmul de
anima]ie Madagascar, difuzat de televi-
ziunea nord-coreean\, sau personaje
din Disney dansând pe scen\ la concer-
tul forma]iei Moranbong, un grup de fe-
te creat de Kim Jong-un `nsu[i. A fost o
deschidere „revolu]ionar\“, dar de foar-
te scurt\ durat\.

„Statul este foarte paranoic atunci
când vine vorba despre efectul coroziv
al culturii str\ine“, crede Christopher
Richardson.
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Liderii nord-coreeni au o imagine de autocra]i
nemilo[i; cu greu s-ar gândi cineva la ei ca la
ni[te autori de literatur\ pentru copii, scrie
„BBC News“. „Cu toate acestea, `ntre
redactarea de instruc]iuni pentru lag\re [i
dezvoltarea de programe nucleare, atât
bunicul, cât [i tat\l lui Kim Jong-un [i-au
g\sit, se pare, vreme pentru a scrie pove[ti
pentru cei mici.“

DICTATORI {I AUTORI

Când liderii nord-coreeni 
scriu c\r]i pentru copii

Kanye West — Bret Easton
Ellis: marea colaborare
Cunoscutul rapper i-a cerut autorului
lui American Psycho s\ `i scrie un sce-
nariu de film. Dup\ ce ini]ial a refuzat,
scriitorul a sfâr[it prin a accepta ideea
de a realiza un film `mpreun\.

„N-a mers pe ocolite. A venit la mine
[i mi-a cerut s\ `i scriu un film“, a po-
vestit Ellis `ntr-un interviu `n „Vice“.
S-a l\sat convins abia dup\ ce a ascul-
tat albumul Yeezus al lui West. „Ini]ial
n-am vrut s\ colaborez cu el. Pe urm\,
am ascultat Yeezus. Era la `nceputul
verii anului trecut, eram `n ma[in\.
Mi-am zis c\, indiferent dac\ `mi place

sau nu proiectul pe care mi l-a propus,
vreau s\ lucrez cu persoana care a com-
pus discul.“

Ce va ie[i din aceast\ colaborare r\ -
mâne de v\zut, dar cu siguran]\ va
avea o leg\tur\ cu acest disc care a su-
dat leg\tura dintre ei. Kanye West [i
Bret Easton Ellis se admir\ reciproc.
„{tiu c\, `n fa]a presei, are o atitudine
de «performer», dar o discu]ie de trei
ore cu el `ntr-o camer\ s-a dovedit o ex-
perien]\ halucinant\“, a explicat Ellis.

West este pasionat de cinema din
tinere]e. Fascinat de universul lui Bret

Easton Ellis, a „debutat“ `n film reali-
zând – pentru promovarea albumului
Yeezus – un scurtmetraj inspirat de
American Psycho pentru postul E!. De
asemenea, `n 2010, la lansarea albumu-
lui My Dark Twisted Fantasy a prezen-
tat [i un videoclip de 30 de minute, Ru-
naway, ocazie cu care Kanye West
ap\rea pentru prima dat\ `n dublul rol,
de rapper [i regizor.
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Aparent, scrie „Le Figaro“, Marea
aventur\ Lego afi[eaz\ toate sem-
nele exterioare ale unui film pen-
tru copii. (...) Am fi putut crede c\
acest film bazat pe o juc\rie celebr\
se va mul]umi s\ `[i trateze specta-
torii cu dispre]. Dar, surpriz\, sce-
nariul filmului func]ioneaz\ la mai
multe nivele. Iat\ câteva chei de de-
criptare:

–  Numele eroului filmului, Em-
met, nu este ales la `ntâmplare, ci
este o aluzie la legenda Golemului.
Creatur\ f\cut\ din argil\, Golemul
este, ̀ n Vechiul Testament, „o fiin]\
neterminat\“ care se animeaz\
atunci când pe fruntea lui este `n -
scris cuvântul „emet“ (ade v\r).

– Exist\, de asemenea, multe re-
feriri la trilogia Matrix, produs\ de
acela[i studio. Emmet, la fel ca
Neo, parcurge etapele unei aven-
turi ini]iatice [i `nva]\ s\ disting\
Matrix-ul creat de diabolicul Lord
Business.

– De asemenea, filmul, care se
bazeaz\ `ntr-o uria[\ m\sur\ pe
cultura popular\, aduce `n scen\
supereroii – doar cei ai Editurii DC
Comics care este proprietatea con-
glomeratului Time Warner. Deci,
nici un supererou de la Marvel,

doar Batman, Superman, Wonder
Woman, Green Lantern...

– Referin]ele la Star Wars sunt
inevitabile cu atât mai mult cu cât
`ntre Lego [i studiourile Lucasfilm
a fost semnat un acord `n 1999 pen-
tru dezvoltarea unei linii de juc\rii
[i a scurtmetrajelor din seria Lego
Star Wars.

– De asemenea, filmul este o relec-
tur\ abil\ a codurilor hollywood-iene,

mai ales a ceea ce Hitchcock numea
„MacGuffin“ – un obiect misterios
(colier, valiz\, documente...) care
serve[te ca pretext pentru dezvolta-
rea intrigii. Un obiect care repre-
zint\ punctul de plecare pentru o
aventur\ care ajut\ la dezvoltarea
[i transformarea eroului, „un arc
narativ care corespunde canoane-
lor blockbuster-ului, a[a cum a fost
el conceput de Spielberg [i Lucas“.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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Filmul cu Lego — decriptarea
unei pelicule „geek“

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Terry Gilliam 
re`nvie proiectul 
Don Quixote
Celebrul re-
gizor ar vrea
ca pe 29 sep-
tembrie s\
re  ̀nceap\ fil -
m\rile la pe-
licula lui iu-
bit\ ([i bles-
temat\) Don
Quixote. Ar fi cea de a [aptea `ncercare a lui Gil-
liam de a adapta romanul lui Cervantes. Eforturile
lui au `nceput acum aproape 20 de ani, iar `n 2000 a
fost cât pe ce s\ `[i vad\ visul cu ochii. Atunci, Gil-
liam a strâns o distribu]ie din care nu lipseau Joh-
nny Depp, Vanessa Paradis [i Jean Rochefort (`n
rolul principal) [i a `nceput film\rile `n Spania.
Ceea ce a urmat a fost un lung [ir de ghinioane, ac-
cidente [i dezastre. Filmul nu a mai fost f\cut nicio-
dat\, dar povestea acestui proiect „blestemat“ a dat
na[tere documentarului Lost in La Mancha. Noul
film este `ntr-o faz\ incipient\ [i nu se cunoa[te
`nc\ distribu]ia, dar se zvone[te c\ Robert Duvall
ar fi interesat s\ joace rolul principal.

Hepburn [i Tracy: 
o dragoste povestit\
`ntr-un film
Pasiunea dintre cele dou\ ve-
dete ale Hollywood-ului va fi
subiectul unui lungmetraj ce
va fi realizat sub egida a dou\
studiouri independente. 
Spencer Tracy [i Katharine
Hepburn au ap\rut ̀ mpreun\
de nou\ ori pe acela[i afi[
`ntre 1940 [i 1967 [i, de-a lun-
gul anilor, atrac]ia lor fictiv\ s-a transformat `ntr-o adev\rat\ po-
veste de dragoste real\. Tracy n-a divor]at `ns\ niciodat\, prefe-
rând o rela]ie adulter\ cu colega sa mai bine de dou\zeci de ani, o
rela]ie ]inut\ cât mai ascuns posibil. Ast\zi, studiourile indepen-
dente Permut Presentations [i Reunion Pictures vor s\ aduc\ pe
ecrane aceast\ poveste ̀ n mai pu]in de un an, având la baz\ un sce-
nariu de David Rambo. Nu se [tie `ns\ ce regizori [i ce actori vor
putea lucra la acest film.

Stevie Nicks ar vrea
s\ fac\ muzic\ pentru
regatul Westeros
Vocalista forma]iei Fleetwood Mac ar fi interesat\ s\
compun\ pentru coloana sonor\ a Urzelii tronurilor.
Ea sus]ine c\ serialul a ajutat-o s\ suporte mai u[or du-
rerea pricinuit\ de moartea mamei [i i-a ridicat mora-
lul `ntr-o perioad\ `n care a suferit o form\ grav\ de
pneumonie. „N-am ie[it vreme de cinci luni din cas\“,
a declarat Nicks revistei „Radio Times“. „Cât\ vreme

am suferit din cauza
pneumoniei [i a mor]ii
mamei am privit primul
sezon al serialului. M-a
inspirat foarte mult. Am
scris deja poezie inspirat\
de el – câte un poem pentru
fiecare personaj, Jon
Snow, Arya, Cersei, des-
pre Khaleesi...“ ~n disco-
grafia lui Stevie Nicks
apar deseori cântece in-
spirate de filme precum
Frumoasa [i Fiara, cel al
lui Jean Cocteau, [i chiar
inspirate de seria Amurg.
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— V-am corectat extemporalele.
B\i, parc\ a[ fi vorbit la pere]i un
semestru `ntreg. Parc\ am predat
pentru mine, nu pentru voi. Ia uite,
S\nduleanu doi, Martinu[ doi, Stoi-
ca patru, Ani]ulesei trei, Vieriu
doi, Pintilei cinci cu indulgen]\ [i
lista continu\. Ce naiba s\ m\ fac
cu voi? Când Pa[tele mamii voastre
o s\ `nv\]a]i matematic\, la b\trâ-
ne]e? Tu cine e[ti?

— Sunt nou `n clasa asta, dom’
profesor, Doamne ajut\! 

— Ce s\ ajute, m\i, te crezi la ora

de religie? Ie[i la tabl\! Ia uit\-te la
el, s-a `mbr\cat ca `n Matrix. Nu-
mai la filme [i la prostii v\ st\ vou\
mintea. Cum te cheam\?

— Teodesie.
— {i de ce Pa[tele m\-tii te-ai ̀ m -

br\cat a[a? 
— A[a ne `mbr\c\m noi. 
— Care noi? 
— Noi, c\lug\rii. 
— Tu e[ti c\lug\r? P\i [i ce cau]i

aici? 
— Am sim]it dintotdeauna c\ lo-

cul meu nu este la m\n\stire [i c\
vreau s\ tr\iesc printre oameni.
Vreau [i eu s\ merg la [coal\, s\ m\
distrez, poate s\ cunosc o fat\...

— {i te-au l\sat de la m\n\stire
s\ vii la [coal\?

— Nu. Am fugit. P\rintele stare]

nici nu [tie unde sunt.
— M\i, nu fi dobitoc, o s\ recla-

me dispari]ia ta la poli]ie. 
— Nu m\ intereseaz\. Eu vreau

s\ `nv\] carte. 
— Asta e de l\udat, dac\ ne

uit\m ce lep\d\turi de colegi ai. ~]i
place matematica?

— ~mi place cel mai mult, c\ am
v\zut c\ are multe cruci.

— Alea sunt plusuri. E semnul
plus. Unu plus unu fac doi.

— Ptiu, Doamne ap\r\ [i p\ -
ze[te, dom’ profesor, matale folo-
se[ti semnul crucii cu alt scop de-
cât cel care a fost l\sat de la Cel de
sus?

— M\i, Teodosie, nu e semnul
crucii.

— Nu? Ia scrie-l matale pe tabl\.
— Na!
— Vede]i cum a]i ]inut creta? Cu

trei degete. {i a]i `nceput de sus `n
jos, apoi ̀ n lateral. Matale ]i-ai f\cut
cruce pe tabl\.

— Ia mai las\-m\ cu interpret\rile

astea. {tii teorema lui Pitagora?
— Nu.
— Atunci ai nota doi. Uite a[a,

de `ncurajare, hi hi! 
— V\ referi]i la aia cu p\tratul

ipotenuzei, [tiu.
— P\i, dac\ [tii, de ce nu ai spus?
— Pentru c\ nu e a lui Pitagora.
— Da’ a cui e, a lui mama?
— Pitagora doar a enun]at-o.

Dar legiuirea asta a dat-o bunul
Dum nezeu. El a f\cut `ntreaga lu-
me, deci el a f\cut [i triunghiurile
dreptunghice [i numai din voia lui
ipotenuza este cum este.  

— Teodosie, tu te-ai lovit recent
la cap?

— Nu, nu m-am lovit, numai c\
vreau s\ subliniez anumite ade v\ -
ruri. Cum ar fi [i cel despre plus in-
finit [i minus infinit. Nu [tiu dac\
v-a]i dat seama, dar de fapt este vor-
ba despre rai [i iad. {i vreau s\ v\
rog s\ nu mai folosi]i parantezele
rotunde. Sunt coarnele diavolului.

Prezen]a filmului pe prima scen\
a Berlinalei, `n afara competi]iei,
s-a datorat mai ales faptului c\ tur-
najul a avut loc `n Germania [i `n
special la Studiourile Babelsberg,
iar festivalul [i-a f\cut o obi[ nuin -
]\ din a prezenta tot mai numeroa-
sele colabor\ri [i coproduc]ii ame-
ricano-germane. Totul recomanda
acest film pentru Berlin, mai ales
distribu]ia lui colorat\: George
Clooney, Matt Damon, John Good-
man, Bill Murray, Bob Balaban,
Jean Dujardin, Hugh Bonneville [i
Cate Blanchett.

Dar al cincilea film regizat de
George Clooney e atât de prost `n -
cât te `ntrebi cum a fost posibil s\
ias\ a[a când avea toate motivele
s\ fie cel pu]in agreabil – ba[ca im-
pulsul cu descoperirea, `n noiem-
brie 2013, a peste 1.400 de lucr\ri de
art\ `ntr-un apartament din Mün-
chen care a sporit ner\bdarea pu-
blicului. ~mpreun\ cu colaborato-
rul s\u Grant Heslov, cu care are
[i compania de produc]ie Smoke-
house Pictures, Clooney a scris
scenariul plecând de la cartea lui
Robert M. Edsel, The Monuments
Men: Allied Heroes, Nazi Thieves
and the Greatest Treasure Hunt in
History. Filmul e odiseea a [apte
istorici de art\, curatori, directori
de muzee [.a.m.d., care debarc\ `n
Normandia cu câteva obiective
clare, adic\ opere de salvat. Trupa
de [oc reprezint\ o parte din cei
345 de membri (provenind din 13

]\ri) ai Monuments, Fine Arts and
Archives section (MFAA), unitate
mandatat\ de pre[edintele Roosevelt,
dar nesprijinit\ cu mijloace tehni-
ce, [i care a contribuit totu[i la re-
turnarea dup\ r\zboi a aproxima-
tiv cinci milioane de opere de art\
furate de nazi[ti, descoperind prin -
tre altele cea mai mare parte a te-
zaurului Germaniei, laolalt\ cu
1.600 de opere de art\ furate, `ntr-o
min\ (moment care exist\ [i `n
film).

Care film `ncepe – a[a cum ne
a[tept\m `n buna tradi]ie a cine-
maului american de gen (vezi The
Dirty Dozen) cu enun]area temei
[i alc\tuirea, de c\tre liderul gru-
pului, Frank Stokes (George Cloo-
ney), a trupei cu care vrea s\ ia cu

asalt Europa anului 1943. Ne bu-
cur\m la fiecare nou membru,
dar, odat\ efectivul complet, maio-
neza se taie. Scenariul indecis face
marea gre[eal\ – de neconceput
pentru un film de gen – ca, odat\
ajuns\ `n Europa, echipa s\ se des-
part\ [i membrii ei s\ plece `n mi-
siuni individuale. F\r\ s\ fi avut
timp s\ construiasc\ personajele,
filmul `ncepe s\ le elimine, bazân-
du-se pe capitalul de `ncredere [i
simpatie pe care spectatorul `l d\
actorilor `n alb. Pe urm\, spectato-
rul nu va reu[i s\ `n]eleag\ dac\
urm\re[te un film de ac]iune pen-
tru c\ ac]iunea lipse[te – singurul
moment cu suspans e cel `n care,
spre sfâr[itul filmului, alia]ii se zo-
resc s\ scoat\ mai repede obiectele

de art\ din pe[ter\ pân\ nu vin
ru[ii. Filmul e nehot\rât `n `ns\[i
esen]a lui: de ce personajul lui
Cloo ney repet\ pe m\sur\ ce oa-
menii `i mor c\ via]a unui om e
mai important\ decât o oper\ de
art\? Nu contrazice asta misiunea
lor [i noble]ea cu care se presupu-
ne c\ s-au aruncat ̀ n lupt\ (ei fiind
oameni de art\, nu solda]i)? 

Un film incolor-inodor-
insipid 

Dac\ echipa tehnic\ a lui Cloo-
ney a ref\cut Cina cea de tain\ spe-
cial pentru film, filmul `n sine e [i
el un fals. Unele personaje spun lu-
cruri care se contrazic din mers,
iar unii actori intr\ pe roluri pe ca-
re au mai func]ionat [i `n care nu
conving – vezi Cate Blanchett, care
joac\ `n acela[i registru [i cu ace-
la[i accent ca ̀ n The Good German
(de[i `n filmul alb-negru al lui Ste-
ven Soderbergh unde ̀ l avea parte-
ner pe Clooney, juca o evreic\ ger-
man\, iar aici e fran]uzoaic\). Poa-
te pentru c\ a fost filmat ̀ n Germa-
nia ([i pu]in `n Bulgaria), filmul
nu are deloc umor. John Goodman
[i Bill Murray fac act de prezen]\
pentru c\ n-au ce juca, iar Jean
Dujardin serve[te un stereotip ca-
re oricum se pierde `n dev\lm\[ia
scenariului. Nu [tiu ce s\ mai spun.
Eroii monumentelor e un film in-
color-inodor-insipid. Chiar nu-mi
vine s\ scriu nimic despre el. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Ca s\ fac un calambur foarte la `ndemân\, Eroii monumentelor e monumental 
de plicticos. Nu-i de mirare c\ un jurnalist a le[inat la proiec]ia de pres\ de la
Berlin dup\ primele 20 de minute. B\nuia c\ n-avea sens s\ vad\ [i restul (`n
consecin]\, a fost dus la spital).

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Despre eroi [i monumente
Gaito
„Continuam s\ duc modul de via]\
de dinainte, nu se schimbase nimic
`n el, totul era a[a cum fusese, haotic
[i trist, [i câteodat\ nu-mi puteam
reprima senza]ia c\ tr\iesc deja de
infinit de mult\ vreme [i c\ [tiu de-
mult, pân\ la o plictiseal\ de moarte,
tot ce `mi va fi dat s\ v\d: acest ora[,
aceste cafenele [i cinematografe,
aceste redac]ii de ziare; acelea[i dis-
cu]ii despre unul [i acela[i lucru [i
cam cu aceia[i oameni.“ (Gaito Gaz-
danov, Spectrul lui Alexander Wolf,
Polirom, 2014, trad. de Adriana Li-
ciu, care ar putea continua destul de
firesc cu „Sim]ea cum vine triste]ea
exasperant\ a acelor nop]i `n care
bea singur. ~[i puse c\[tile, turn\ `n
pahar, `[i potrivi scrumiera, deschi-
se YouTube [i puse muzic\, `[i
aprin se o ]igar\ [i deschise mess-ul
r\mânând pe invisible, preg\tit pen-
tru o noapte foarte lung\ [i grea.“ –
Ionu] Chiva, „~n anul mor]ii“, din
Boddah speriat, Editura Polirom,
2014). Sigur, `n general e cam a[a,
mai ales când te apropii de 30 [i locu-
ie[ti `n acela[i ora[ de ceva vreme,
noroc c\ din când `n când apare un
scriitor rus pe care nu-l [tiai, un Gai-
to Gazdanov, de pild\, un tip sufi-
cient de interesant `ncât s\ vrei s\-l
cite[ti, la 16 ani lupta ̀ n R\zboiul Ci-
vil din Rusia, apoi `[i d\dea bacul `n
Grecia, ajungea la Paris, lucra ca do-
cher [i taximetrist (la adresa
http://www.taxi-library.org/gaito-
gazdanov/gg2.htm g\si]i fragmente
din cartea lui Night Roads despre un
taximetrist parizian, ilustrat\ cu im-
agini din epoc\), dup-aia reu[ea s\
frecventeze cursurile de la Sorbona
[i ajungea un ziarist cunoscut `n
presa vremii, pariind pe un tân\r
scriitor rus, Vladimir Sirin aka Na-
bokov-ul de mai târziu. Spectrul lui
Alexander Wolf nu str\luce[te la ca-
pitolul intrig\/fir epic, dar nici n-are
importan]\, pentru c\ exist\ pagini
care salveaz\ totul, descrierea me-
ciului de box dintre Johnson [i Du-
bois, men]iuni de tipul „cu mersul
leg\nat [i cu o inexplicabil\ adiere
de sifilis sufletesc pe figur\“, portre-
tele unor personaje cu o maxim\ pu-
tere de combustie interioar\ (inclu-
siv al unei femei elegante, „destul de
frumoas\; dar când d\deam cu ochii
de ea, indiferent de moment, m\
apuca, nu [tiu de ce, pofta de mânca-
re“), cuget\rile negre ale domnului
Wolf [i, `n final, gândul c\ „soarta
personal\ nu are importan]\, pur -
t\m `ntotdeauna `n noi moartea“.

430

Matematic\
dup\ voia
Domnului


	430_sdc_01
	430_sdc_02
	430_sdc_03
	430_sdc_04
	430_sdc_05
	430_sdc_06
	430_sdc_07
	430_sdc_08
	430_sdc_09
	430_sdc_10
	430_sdc_11
	430_sdc_12
	430_sdc_13
	430_sdc_14
	430_sdc_15
	430_sdc_16

