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Mircea Diaconu 
a lansat la Ia[i 
La noi, când 
vine iarna

Ioan Stoleru

Actorul Mircea Diaconu a fost
prezent joi, 20 martie, la Librari-
um Palas Ia[i, `n fa]a unui public
de peste 200 de persoane, pentru
a-[i lansa romanul La noi, când
vine iarna. Al\turi de autor, au
fost prezen]i Olti]a C`ntec, critic
de teatru, Nicoleta Munteanu,
profesor de limba [i literatura ro-
mân\ la Colegiul Na]ional Ia[i, [i
scriitorul Lucian Dan Teodoro-
vici.
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Cronic\ de carte

AVANPREMIER|

George Ro[u va conduce
lumea dac\ va avea
destul\ past\

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

Maria Banu[ –
~nsemn\rile mele
„Suplimentul de cultur\“ public\
`n avanpremier\ un fragment din
volumul ~nsemn\rile mele de Ma-
ria Banu[, care va ap\rea `n cu-
rând `n colec]ia „Jurnale [i Memo-
rii“ a Editurii Cartea Româneasc\.

» pag. 12

Dup\ proiectul „Artistul asociat“ ini]iat `n 2007, „Supli-
mentul de cultur\“ lanseaz\ o nou\ campanie, de ast\
dat\ de sus]inere [i promovare a tinerilor arti[ti.
S\pt\mâna aceasta `l ve]i cunoa[te pe George Ro[u, 
un tân\r „desenator cu pixul“ care a f\cut armata. {i
nu doar c\ deseneaz\, dar [i scrie despre ceea ce dese-
neaz\. Nu doar c\ deseneaz\ [i scrie despre asta, dar o
[i face cu rapiditatea unui soldat frunta[. {i o face bine.

10 ani de SDC
O selec]ie de 

George Onofrei

Curtezanele, spa]iile de crea]ie ale
arti[tilor, „guvernatorii de idei“,
„lite ratura f\r\ viz\“ [i „bursierii
scrisului“ – acestea au fost temele
de dezbatere `n „Suplimentul de
cultur\“ `n toamna anului 2005. 
Zeci de invita]i ai revistei au intrat
`n dialog cu cititorii. 

» pag. 11

Elogiu evada]ilor
[i iubitorilor 
de libertate

Florin Iorga

Axa lupului de Sylvain Tesson este
o carte perfect atipic\. Poate fi
`ncadrat\ unde v\ convine: merge
foarte bine ca roman de aventuri,
func]ioneaz\ ca jurnal de c\l\torie,
o pute]i pune `n raftul cu [i despre
literatura gulagului, deci `[i g\ -
se[te locul [i printre c\r]ile de isto-
rie, fiind totodat\ foarte la locul ei
`n zona de reportaje.

» pag. 10



Asocia]ia Art No More a `nscris
proiectul pe platforma We Are
Here. Aceasta este o platform\ de

crowdfunding pentru proiecte cul-
turale [i creative din muzic\, film,
teatru, arte vizuale, publishing,
edu ca]ie [i altele. Campania ]ine
pân\ pe 1 aprilie, iar dona]iile `n -
cep de la 5 euro. Pentru produc]ia
spectacolului sunt necesari peste
3.000 de euro. Suma minim\ care
trebuie strâns\ pentru a primi
banii din dona]iile pe We Are Here
este de 900 de euro, din care s-au
strâns deja 600 de euro.

Proiectul a câ[tigat, de aseme-
nea, o reziden]\ la WASP, care pre-
supune spa]iu pentru repeti]ii [i
pentru premiera ce va avea loc la
sfâr[itul lunii aprilie.

„Despre mine 
[i despre voi“

„Este cel mai personal [i, `n acela[i
timp, cel mai politic text pe care 
l-am scris vreodat\“, m\rturise[te
Elena Vl\d\reanu. „Asta [i pentru c\ maternitatea, pe lâng\ toate lu-

crurile cunoscute sau mai pu]in
cunoscute, dar la care `ntr-un fel
sau altul m\ a[teptam, m-a pus [i ̀ n
situa]ia de a m\ confrunta cu limi -
tele corpului meu [i cu statutul
meu artistic (sau social, ca s\ nu
sune atât de preten]ios). Adic\, ce mai
pun acum dup\ «elena vl\d\reanu»?
M\mic\? E suficient pentru mine?
A[ vrea mai mult? ~mi permit s\
fac mai mult? E drept fa]\ de copil
ca eu s\-mi folosesc timpul [i pen-
tru altceva care s\ nu intre `n
schema al\ptat-joac\-activit\]i?
Cum m\ `mpac cu faptul c\ biroul
[i laptopul [i c\r]ile au fost `nlo -
cuite rapid de blatul de buc\t\rie,
aragaz [i oale? Este despre confuzie
[i despre timp, despre corp [i de-
spre identitate, despre nutri]ie,
hran\ s\n\toas\, angoas\. Despre
limite. Inclusiv despre cele ale lite -
raturii. Pot s\ mai scriu poezie?
Dac\ scriu, de ce a[ publica-o? Cum
s\ r\mân\ ̀ n depozit cel mai actual
[i mai acut text al meu despre
mine? Au ie[it trei voci. Trei femei.
Vorbesc despre mine (cum altfel, c\
doar eu le-am scris), vorbesc despre
voi. Le mul]umesc mamelor groza -
ve pe care le am `n jur, `ncepând
chiar cu mama mea, de la care am
`nv\]at atâtea [i care m-au inspirat
enorm.“ 

„La cinci minute dup\ ce s-a
n\s cut Eva, am trimis un sms la
mai mul]i prieteni: «Habemus
bebe. Detalii mai târziu». Pe unii 
n-am apucat s\-i sun nici acum, la

doi ani [i jum\tate dup\. Acum
avem alt Habemus bebe. Un specta-
col“, declar\ [i regizorul Robert
B\lan.

Stencilul campaniei a fost con-
ceput de Elena Vl\d\reanu [i reali -
zat de artistul vizual Andrei Gamart.
(Silviu D. Constantinescu)   
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Campanie de crowdfunding
pentru produc]ia spectacolului
Habemus bebe de Elena Vl\d\reanu 
Asocia]ia Art No More a
`nceput o campanie de
crowdfunding pentru
produc]ia spectacolului
Habemus bebe de Elena
Vl\d\reanu, `n regia lui
Robert B\lan. Este un
performance despre
experien]a maternit\]ii,
despre condi]ia femeii-
artist, despre confuzie [i
crize, despre identitate [i
panic\, despre limite, corp
[i... nutri]ie. Cele trei
personaje sunt
interpretate de actri]e
care sunt [i mame la
rândul lor. 

Elena Vl\d\reanu este
scrii toare, un cunoscut jur-
nalist cultural [i... mam\.
Este autoare a cinci volume
de poezie (unul under-
ground). Ultima carte, spa]iu
privat. a notebook cu 33 ius-
tra]ii de Dan Perjovschi, a
fost publicat\ `n 2009. 
A sus]inut numeroase lecturi
`n ]ar\ [i str\in\tate. A fost
consultant scenariu pentru
trei filme realizate de Anca
Damian (Crulic. Drumul spre
dincolo, O var\ foarte insta-
bil\ [i Muntele magic, ultimul
aflat `n produc]ie). Lucreaz\
`n presa cultural\ din 2001,
`n prezent fiind realizator la
Radio România Cultural.

Robert B\lan este regizor, performer, jurnalist cultural [i,
foarte important pentru acest proiect, t\tic din 2011. Cel mai
recent perfor mance al s\u, Sfâr[it, work in progress, a primit
Premiul pentru Regie `n cadrul Bucharest Fringe 2013, a fost
printre cele 15 spectacole selectate `n competi]ia Festivalului
Na]ional de Teatru Independent, a fost prezentat `n cadrul Plat-
formei de Dans Contemporan [i Performance (explore dance
festival, 2013) de la WASP [i `n multe alte festivaluri din ]ar\.
Este probabil singurul regizor (de sex masculin) care a montat
Monoloagele Vaginului, `n cadrul unei campanii `mpotriva vio -
len]ei la adresa femeilor.
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Ioan Stoleru

Al\turi de autor, la lansare au fost
prezen]i Olti]a C`ntec, critic de tea-
tru, Nicoleta Munteanu, profesor
de limba [i literatura român\ la Co-
legiul Na]ional Ia[i, [i scriitorul
Lucian Dan Teodorovici. Prezenta-
rea romanului a fost urmat\ de un
dialog cu publicul [i redactorii re-
vistei „Alecart“.

„Este o carte de care m-am
ata[at enorm ̀ n copil\ria mea, pen-
tru c\ am citit-o atunci, `ntr-o
prim\ variant\; mi-a marcat co-
pil\ria. Dup\ ce am citit-o, am ̀ nce-
put s\ num\r de câte ori m\ dau cu
sania `ntr-o iarn\ [i am `ncercat 
s\-mi dep\[esc recordul iarn\ de
iarn\. Iar anul trecut, când am vrut
s\ m\ simt din nou copil, m-am

`ndreptat `nc\ o dat\ spre carte [i
am avut o surpriz\ extraordinar\,
pentru c\ acum am putut-o citi cu
ochii unui matur [i am v\zut cât de
mult func]ioneaz\ la nivelul \sta“,
a m\rturisit scriitorul Lucian Dan
Teodorovici. Acesta a ad\ugat c\
romanul nu este doar o carte pen-
tru „copiii maturi“, pe care-i poate
fascina, dar [i pentru adul]i, „care
o pot `n]elege pe planul ei secund“.

Criticul de teatru Olti]a C`ntec a
explicat c\ Mircea Diaconu joac\
ca scriitor un rol, devine o voce
prin scris, care, prin intermediul
unui personaj-copil, prezint\ `n -
tâm pl\ri de via]\, de istorie, „o pa-
gin\ dramatic\ din istoria Româ-
niei, aceea a anilor ’50“. Prin c\r]ile
sale, acesta se `nscrie `ntr-o list\ de
actori care au cochetat [i cu poezia
sau proza, cum a fost Emil Botta
sau cum sunt Mircea Albulescu,
Hora]iu M\l\ele [i al]ii. „Cartea te
face s\ te sim]i foarte bine ca lector.
Mie mi-a amintit foarte mult de co-
pil\ria mea la bunici. Este bine
scris\ [i are mult umor, ac]iunea fi-
ind dezvoltat\ [i sus]inut\ dup\
toate regulile unei nara]iuni solid
construite [i ]inute cu o mân\ de
scriitor foarte sigur\ pe ea“, a
ad\ugat Olti]a C`ntec.

„Ierta]i-m\, v\ stric toat\ regia“,
a intervenit actorul Emil Co[eru,
dornic s\ citeasc\ un pasaj din car-
tea fostului s\u coleg de c\min:

„Luna a ajuns `n dreptul feres -
trei [i parc\ e mai mare. Nu m\
`n[el, acum e cât geamul, simt iar
viermele `n cap, dar nu m\ sup\r\

decât c\ lumina cre[te [i mi se
aprind ochii. E un fel de dor de ori-
ce. Luna s-a umflat cât fereastra [i
vrea s\ intre `n\untru, pere]ii s-au
cr\pat [i ciorile intr\ `n salon. S-au
a[ezat pe becul orb [i-l ciugulesc.
Petecul de m\tase roz din palm\ a
luat foc, apoi am luat [i eu foc, flori-
le de pe pijamaua mea miros a tran-
dafiri. Cred c\ am `nceput s\ ]ip,
dar nu de durere, m\ sup\r\ c\ ta-
ta st\ `n frig, iar eu nu pot s\ m\
mi[c, s\ alerg prin z\pad\, s\ m\
sting, [i dac\ Alexandra n-ar fi avut
c\ma[\ roz, nu s-ar fi `ntâmplat ni-
mic“.

Profesorul Nicoleta Munteanu a
recunoscut c\ nu a reu[it s\ plase-
ze romanul lui Mircea Diaconu
`ntr-un context stilistic, „ceea ce
cred c\ este extraordinar pentru o
carte, s\ nu reu[e[ti s\ raportezi
scriitura unui autor la al]i autori“.
A ad\ugat `ns\ c\ pe parcursul lec-
turii i s-au perindat prin minte J.D.
Salinger [i William Faulkner, iar
din literatura român\ – Marin Pre-
da, ̀ n ceea ce prive[te rela]ia dintre
tat\ [i fiu, [i ceva din stilul Simonei
Popescu, din Exuvii. Nicoleta Mun-
teanu a precizat c\ romanul se defi-
ne[te ̀ n primul rând prin vocea na-
rativ\, care este asumat\ de per-
spectiva inocent\ a unui copil care,
treptat, se confrunt\ cu ce `nseam -
n\ realitatea, una tulbur\toare.
„Romanul nu se desf\[oar\ din
punct de vedere epic pe orizontal\,
ci mai degrab\ `ntr-o spiral\, `ntr-o
suit\ de volute care devin din ce `n
ce mai largi, [i finalul acestuia ne

oblig\ s\ recre\m frânturile narati-
ve din cele nu foarte multe pagini
care `l constituie, din perspectiva
unui rol mai larg decât acela care
pare c\ se insinueaz\ treptat `n
existen]a copilului-narator“, a ex-
plicat aceasta.

„Meseria de actor 
e ca o ma[in\ de tocat“

Actorul [i scriitorul Mircea Dia-
conu a recunoscut c\ e un miracol
c\ parte din filmele române[ti
vechi s-au relansat, sunt v\zute [i
gustate de genera]iile mai noi [i au
un succes pe care nu-l b\nuia ni-
meni, bucurându-se c\ [i c\r]i
vechi `ncep s\ conteze din nou,
printre care [i cartea sa, La noi,
când vine iarna. „M-am `ntâlnit zi-
lele acestea, azi la Ia[i, ieri la Gura
Humorului, cu oameni care mi-au
dat putere s\ revin [i s\ scriu mai
departe“, a spus autorul, promi -
]ând c\ aceast\ putere ̀ l va ajuta s\
scrie alte dou\ povestiri cu acela[i
personaj, `n urm\toarea protago-
nistul având 16-17 ani, iar ̀ n ultima
fiind la maturitate. „Pun mare
n\dejde s\ le fac `ntr-un timp cât
mai scurt [i s\ vi le ofer, dac\ m\
`mbr\]i[a]i ast\ sear\.“

Autorul le-a povestit celor pre -
zen]i cum s-a apucat de scris, spu -
nând c\ pân\ la o vârst\ nu scrisese
nici un rând, `ns\ „la un moment
dat am sim]it cât de rece [i de urât\
este via]a; dincolo de aceast\ pasiune

profesional\ (n.r.: teatrul), sim ]eam
r\ceala acelei realit\]i; [i ajun-
geam acas\ `ntr-o c\m\ru]\ de ser-
viciu, de un metru pe doi metri, cu
un pat pliant [i o m\su]\ [i-o chiu-
vet\, f\r\ toalet\, toaleta era pe
strad\, la 100 de metri, un veceu pu-
blic. {i ajungeam acas\ cu lucruri
urâte `n mine. {i la un moment dat
am avut un creion [i am scris trei,
patru rânduri, ca o des c\rcare ner-
voas\. M-am sim]it foarte bine [i
am adormit lini[tit“. Mircea Diaco-
nu a descoperit astfel c\ aceasta era
calea pentru a se calma, scriind câ-
teva rânduri noaptea, când ajungea
acas\. A m\rturisit c\ [i acum, `n
ziua de azi, se simte mult mai bine
dup\ ce scrie, sc\pând de enerv\ri
[i acumul\ri.

„Meseria de actor e ca o ma[in\
de tocat, `n care cineva te `nfund\,
te `ndeas\, te toac\ [i te scoate pe
partea cealalt\ mereu `n alt\ for -
m\“, a m\rturisit Mircea Diaconu,
spunând c\ `n zeci de ani de filme,
navete, munc\ [i nop]i nedormite,
`n fiecare concediu medical a scris
câte o carte, „c\r]i mici, cât un con-
cediu medical“. A mai precizat c\
vorbele sunt pu]ine pentru c\ scrie
pentru prieteni, „[i nu pot s\-i chi-
nui cu vorbe multe, cu c\r]i lungi“.
„Aceast\ carte, de exemplu, am
scris-o ̀ n timpul unui concediu me-
dical ideal. A fost o hepatit\, [ap te
luni concediu, f\r\ s\ te doar\ ni-
mic, o minune.“

MIRCEA DIACONU A LANSAT LA IA{I LA NOI, CÂND VINE IARNA

„Aceast\ carte am scris-o `n
timpul unui concediu medical“
Actorul Mircea Diaconu 
a fost prezent joi, 20
martie, la Librarium Palas
Ia[i, `n fa]a unui public de
peste 200 de persoane,
pentru a-[i lansa romanul
La noi, când vine iarna.
Cartea, publicat\ prima
dat\ `n 1980, a reap\rut `n
2013 `n colec]ia „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom [i
este povestea unui copil
de 9-10 ani, dintr-un sat
„din perioada
obsedantului deceniu“,
v\zut\ prin ochii acestuia. 
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Dac\ n-ar fi tragic\, situa]ia ar fi de-a
dreptul comic\: `n hainele `m p\ -
ratului gol s-au `mbr\cat, `n ul timii
ani, intelectuali onorabili, oa meni
inteligen]i, cu notorietate [i sus]i -
nere `n politica propriilor pro fesii;
nu, nu doar semia nalfa be]i cu gus -
turi `ndoielnice, bi[ni ]ari refor ma]i
sau sfertodoc]i cu aere, c\rora le po]i
scuza aproape tot [i pe care `i po]i
acuza, f\r\ regrete, c\ sunt ni[te
incapabili.

Adeseori m-am `ntrebat ce s-ar
`ntâmpla cu tabelul periodic al
elementelor – Tabelul lui Mende leev
– dac\ metalele ar concepe o revolt\
ca-n politica autohton\. „Noi ne d\m
demisia, de mâine vrem s\ fim gaze
nobile!“. ~n ce partid ar intra dom -
nul K, zis Potasiu, cum s-ar `mp\ca
aici cu domnul Ne, zis Neon? 

Ar fi, cu siguran]\, o aiureal\
general\. Toat\ natura, toate legile
care ne guverneaz\ s-ar da peste cap.
Vom mânca neoane, iar bana nele
vor deveni ustensile perfecte de
iluminat toaletele [i buc\t\riile.
Masele atomice, valen]ele, toate s-ar
schimba. Am tr\i un soi de apoca lip -
s\ a sim]urilor [i a gustu rilor. 

Aveam timp s\ m\ gândesc la
chestia asta acum 20 de ani, când
aveam `n fa]\, câteva zile pe s\p -
t\mân\, opera de art\ a aran j\rii ele -
mentelor chimice `n natu r\. Ast\zi,
am un trai `nainte [i-nc\ unul 

`na poi, ca s\ constat c\ ima gina]ia
copilului de atunci e mult mai s\rac\
decât via]a. Nu [tiu cine a zis-o, dar
bine a mai spus-o: „Dife ren]a dintre
fic]iune [i realitate const\ `n faptul
c\ fic]iunea are logica sa“.

Politica ar trebui, `n mintea mea
poate `ngust\, s\ respecte legile
naturii. S\ nu amestece lucruri
incom patibile, s\ nu provoace deze -
chilibre, s\ nu genereze confuzii. S\
[tii ce ob]ii, dac\ te apuci s\ combini
dou\ elemente sau, mai important,
s\ [tii ce elemente s\ NU combini, ca
s\ nu provoci accidente. S\ `]i dai
seama, `n fapt, c\ echilibrul lumii
fizice este la fel de pl\pând [i de
discret ca acela al lumii min]ii. 

Cu gândurile astea ar trebui s\
porneasc\ la drum orice om cu
[coal\, care intr\ `n politic\. Cu
acestea [i cu con[tientizarea riscu -
rilor pe care trebuie s\ [i le asume
atunci când p\[e[te dincolo de u[a
biologicului [i a logicii elementare.
Politica, de[i izvor\[te [i se legiti -
meaz\ prin leg\turile cu „cetatea“,
are regulile sale. Treci `n „Never -
land“, joci dup\ Constitu]ia t\râmu -
lui „de dincolo“. Nu ui]i `ns\ nicio -
dat\ c\ „afar\“ sunt oamenii care ]i-au
dat brânci `n Olimp. Conteaz\, cum
s-ar spune, rezul tatul, nu jocul de
glezne: iar rezul tatul trebuie s\ se
apropie, `ntot deauna, de motivele
pentru care ai intrat `n hora asta.    

Pot descrie, aproape `n detaliu,
câteva cazuri de oameni cu inteli -
gen]\ peste medie, de[tep]i `n
mese riile lor, buni manageri (oa -
meni care [i-au f\cut institu]iile
pros pere), dar care s-au ratat po -
litic. Nu am s\ le dau numele. N-o
fac din respect pentru domniile lor
[i pen tru ceea ce repre zint\ `n
continuare `n comunit\]ile lor pro -
fesionale, dar [i dintr-un soi de sfial\
pe care o am `n fa]a unor domni fa]\
de care, pân\ la sen timentul de 

deza m\gire, m\ `n cearc\ o profund\
gra titudine, uman\ [i/sau profesio -
nal\, dup\ caz.  

Numitorul comun al acestora este
naivitatea. Au intrat [i s-au ex primat
politic, crezând c\ perso na lit\]ile [i
competen]ele lor sunt suficiente
pentru a deveni oameni de succes `n
noua carier\. Au uitat c\, „dincolo“,
jocul e cu totul altul; c\ atunci când te
prinzi `n hora acestei meserii, joci
dup\ regulile ei. S-au `n[elat [i `nc\
mai au o p\ guboas\ naivitate, aceea

c\ sus ]in\torii lor sunt „prieteni“, iar
cei care ì critic\ – „du[mani“. Au
preluat, de fapt, ce e mai r\u din zona
pigmeilor din jurul lor: r\s tur narea
valorilor [i amestecarea „crezurilor“,
navigând dintr-un loc `n altul. 

Nu o ducem r\u doar din cauza
pinguinilor `mbr\ca]i `n costume ne -
gre, oameni buni. Ne e greu [i pentru
c\ „ai no[tri“, care puteau schimba
ceva cu adev\rat, [i-au ratat mo -
mentele esen]iale. Odat\ cu ei, ne-am
`mpiedicat [i noi. 

Tabloul periodic al politicienilor

M-a prins vremea – nu m\ `ntreba]i
exact de ce – pe-un hol `nghesuit, `n
care se intra direct din lift, `n fa]a
unui cabinet de ginecologie. Oricum
eram cu capsa pus\ de-acas\, pentru
c\ m\ trezisem sâmb\t\ diminea]a
la ora [apte ca s\ stau la u[a unui ge-
niu `n ginecologie, un fel de Einstein
al vaginelor din ora[ul nostru. ~ncer-
cam s\-i spun lu’ Ralu c\, ̀ n mod nor-
mal, pe banii mei priva]i, nu m-a[
trezi la o a[a zi [i or\ nici dac\ m-ar
examina pentru a deveni ajutor de
astronaut la NASA. {i dac\ ar fi tre-
buit s\-mi scot de urgen]\ un extrate-
restru reptilian care m\ gâdil\ pe
sub furca pieptului, mi-a[ programa
opera]ia mai pe la prânz, nu sâm -
b\t\, la [apte diminea]a.

Cu Ralu n-aveam ce vorbi, c\ mi-a

ar\tat cu degetul s\ fim discre]i, s\
vorbim ̀ n [oapt\ sau mai bine deloc,
s\ nu ne facem de râs pe-acolo. Ce
Dumnezeu s\ fac? Holul, cum spu-
neam, era `nghesuit r\u, la etajul pa-
tru. Nu era nici m\car un geam pe
care s\ m\ uit afar\. Doar lumina
chioar\ a unui neon care pâlpâia
zgomotos. {i, se vedea treaba, Ein-
stein nu se trezize `nc\, de[i el stabi-
lise program\rile atât de devreme. 

N-aveam unde s\ fug, unde s\ m\
feresc de conversa]ii nedorite decât
dac\ m\ ascundeam la baie. Iar trei
m\mici ̀ n a[teptare vorbeau ̀ n gura
mare, ca [i cum ar fi fost singure la
ele `n sufragerie, ca [i cum eu n-a[ fi
existat. 

Una s-a b\tut cu mâna pe burt\:
— Ne preg\tim pentru prima [e -

din]\ foto. Vinerea viitoare. Ave]i
vreo idee mai special\ de recuzit\?

— Noi ne-am fotografiat cu o lalea
alb\ pe burtic\. Lu’ bebelina mea o

s\-i plac\ florile. Am sim]it-o cum d\
cu piciorul `n lalea.

— Eu m-am gândit mult ce s\ ne
punem pe burtic\ la [edin]a foto. Bo-
to[ei, o batistu]\ de m\tase, o p\mbli-
cu]\? Pân\ la urm\, la sugestia foto-
grafului, am mers pe balona[e?

— Balona[e?!
— Balona[e de s\pun... A ie[it o

superbie de poz\.
— Eu cred c\ o s\ folosesc o cario-

ca [i o s\ scriu diverse mesaje pe bur-
tic\, gen „Babyloading...“ sau „I’m a
kickin’ boy“. Am v\zut a[a ceva pe
net. 

A `nceput s\ m\ doar\ burtica. {i
c\pu[orul. M-am dus la baie [i m-am
uitat `ndelung `n oglind\. Vini[oare
ro[ii `mi n\p\diser\ albul ochilor.

Când m-am `ntors, mai ap\ruse o
viitoare m\mic\ [i un t\tic. T\ticul a
a[ezat-o pe m\mic\ [i a t\iat-o scurt
la lift:

— Iubi]el, dai un beep când se 
termin\! Eu m\ duc s\ m\ plimb 
pe-afar\. 

Omul avea probabil experien]\,
[tia s\racu’ ce urmeaz\. 

— E[ti la prima na[tere?
— La prima.

— {i ce ai?
— Un cârcel la mu[chiul stâng de

lâng\ coloan\, ̀ n dreptul taliei. M\ ]ine
[i m\ doare surd [i când stau ̀ n pat... {i
vomit mult, ̀ n culori dubioase...

— Eu m\ refeream la ce copila[ o
s\ ai: bebelin\ sau bebelic\?!

— Nu [tiu. 
Juma de or\ au vorbit cu glas tare

numai despre gre]uri, vom\ [i alte
detalii intime ale sarcinii, pe care nu
mi-a[ fi dorit s\ le aud ̀ n veci. ~mi ve-
nea s\-mi bag degetele `n urechi. To-
tu[i, m\ `ntrebam, nu observ\ ni-
meni c\ eu nu-s m\mic\?! E drept,
am un pic de burtic\, ceva mai mult
p\r pe cap, dar nu se puteau dumiri
m\car dup\ sose]ele pe care le pur-
tam `n picioare?! O secund\, m-am
gândit s\-mi suflec ostentativ blugii
[i s\ urlu: „Uita]i, am [ose]ele albas-
tre!“, dar Ralu mi-a f\cut din nou un
semn cu degetul. S\ fim discre]i, s\
nu ne facem de cacao pe-acolo.

Am coborât patru etaje cu liftul 
[i-am fumat o ]igar\ `n fa]a cl\dirii...
A venit la mine o m\mic\ cu o bebe-
lin\ mucoas\ `n bra]e:

— Hai, frumosule, d\ [i tu un ban
lu’ aia mic\, s\-]i ghiceasc\ mamaia!

I-am dat un ban lu’ mamaia ca s\
m\ lase `n pace. Hai, fie [i c\ mi-a
spus „frumosule“. {i pentru c\ – iat\
nu e greu, m-am gândit – ea s-a prins
c\-s b\rbat.

M-am `ntors la m\mici. Erau [i
mai multe, vorbeau [i mai tare, iar
neonul parc\ pâlpâia [i mai `nfri -
co[\tor. Le ascultam vrând-nevrând
dintr-un col], cu fa]a la peretele pe
care-l zgâriam cu unghiile. 

La un moment dat, a ap\rut din
lift o femeie de vreo 60 de ani, cu batic
legat sub b\rbie, `mbr\cat\ `n doliu.
Le-a ascultat `ndelung, `n t\cere, `n
picioare, pe celelalte femei care vor-
beau despre chinurile facerii, despre
metode de sl\bit, despre cei mai buni
doctori din ora[, despre cioco cu
alune sau simpl\ care, halit\ cu tona,
cic\ face bebelinele [i bebelicii in-
trauterini mai inteligen]i etc., apoi
le-a spus sec:

— Eu una am avut [apte copii. Pe
cinci i-am n\scut `n c\ru]\.

Apoi – trecuser\ vreo dou\ ore – a
ie[it din lift impasibil, plin de sine,
f\r\ s\-[i cear\ vreo scuz\ pentru
`ntârziere, the special one, special de-
livery: ~nsu[i Einstein. 

M\micile

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

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu

Cinstit fie numele celui a c\rui minte a n\scocit sintagma „politichie de
m\rg\ritar“! Vorba asta se lipe[te ca untul de pâine de traseul politic al 
multora dintre cei care au intrat `n jocul \sta, pe care doar oamenii naivi 
`l v\d onorabil [i dus cu arme la vedere. 
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Col]ul de mamut local (Mammut-
hus columbi) a fost extras din
p\mânt, tratat chimic [i apoi stu-
diat cu deliciu de paleontologii de
la muzeul local, dar destinul acestuia
urmeaz\ s\ fie hot\rât de proprie-
tarul terenului. Dup\ cum declara
unul din responsabilii muzeului,
sunt mari [anse ca r\m\[i]a fosili-
zat\ s\ ajung\ `ntr-o colec]ie parti-
cular\ – sau, oricum, s\ fie vândut\
cuiva –, a[a c\ respectivii cerce -
t\tori erau `ncânta]i c\ fuseser\
chema]i la situl respectiv [i mai
ales c\ li se d\duse voie s\ extrag\
col]ul de mamut, s\-l trateze [i s\-l
conserve. C\ci, conform legisla]iei
americane, proprietarul terenului
face orice vrea cu istoricul col]
g\sit acolo: s\-l vând\, s\-l expun\
la el acas\, s\-l doneze, s\-l trans-
forme `ntr-un mâner de crati ]\, ba
chiar s\-l distrug\. Ultima variant\
ar fi una trist\, dar legea e lege:
de]in\torul terenului e st\pân ab-
solut pe proprietatea lui, cu tot ce
exist\ pe ea. Sau sub ea. G\se[te
omul petrol? E petrolul lui. G\se[te
aur – cum tocmai s-a `ntâmplat cu

un cuplu care a dat peste ni[te mo-
nede `n valoare de aproximativ ze-
ce milioane de dolari? E aurul lui. ~l
tope[te, `l vinde, `l d\ la s\raci, nu
conteaz\. ~l prive[te. Dac\ e la om
acas\, cine ce-a g\sit a lui s\ fie.
Proprietatea e sfânt\.

Dar ce se `ntâmpl\ `n România
(sau `n Europa `n general) dac\,
`ntâmpl\tor, un proprietar desco-
per\ pe terenul lui un col] de ma-
mut? Sau, [i mai bine, o comoar\
ascuns\ de daci, romani, turci sau
bunici? {i ce se ̀ ntâmpl\ dac\ pe te-
renul proprietarului, unde el s-a
obi[nuit s\ semene grâu, porumb
sau rapi]\, se descoper\ z\c\minte
aurifere, petrol ori, mai [tii p\ca-
tul, gaze de [ist? P\i, e simplu: cine
ce-a g\sit d\ la stat. C\ci totul
apar]ine statului. Dac\, s\ zicem,
str\-str\bunicii unui ]\ran român
au ascuns o oal\ cu galbeni, ca s\
nu ajung\ pe mâna... fanario]ilor
exploatatori, cum eram `nv\]a]i pe
vremuri la orele de istorie, iar ]\ra-
nul d\ peste ei când `[i sap\ o
pivni]\ nou\, galbenii or s\ ajung\
`n muzeele patriei noastre, spre
mândria ]\ranului, care va primi o
recompens\ [i, probabil, o medalie,
c\ nu degeaba s-au chinuit r\s-bu-
nicii s\ `mbog\]easc\ patrimoniul
românesc. Iar dac\ din ar\tura
omu lui ]â[ne[te deodat\ petrolul
sau gazul de [ist, cu-atât mai bine
]\rii (nu neap\rat [i lui, omului):
independen]a energetic\ a poporu-
lui român mai spore[te un pic, iar o
companie str\in\ va pl\ti ni[te 

redeven]e statului pentru c\ se-
apuc\ s\ r\scoleasc\ p\mântul
omului `n cauz\.

Nu-i greu de observat diferen]a
esen]ial\ `n astfel de cazuri: `n Sta-
tele Unite proprietatea individual\
e sfânt\, `n România (dar [i `n Eu-
ropa) proprietatea individual\ e a
poporului, adic\ a statului, adic\ a
tuturor. Sau, pentru cazul particu-
lar al României, a celor care vor
ciupi ceva de pe urma ei – mai
pu]in proprietarul de drept.

{i totu[i parc\ nu-i tocmai u[or
s\ sus]ii necondi]ionat nici viziu-
nea american\. Cel pu]in nu `n
spa]iul autohton. Deocamdat\ gu-
vernele României, a[a corupte, in-
decise [i slabe, cu trep\du[ii lor
pofticio[i la [pag\ corporatist\, n-au
reu[it s\ acorde licen]e de exploata-
re la Ro[ia Montan\, iar nou-n\s -
cuta afacere a gazelor de [ist e de-
ocamdat\ surs\ de scandal – [i tare
mai cred c\ puterea de azi va pl\ti
mâine pentru scandalul de la Pun-
ge[ti.

Cum ar fi stat `ns\ lucrurile da -
c\, s\ zicem, drepturile de proprie-
tate asupra avu]iilor subterane ar
fi apar]inut exclusiv proprietari-
lor? Tot cazul Ro[ia Montan\, cu
`ntortocheatele mi[c\ri de [ah ale
taberelor de-acolo, ne d\ cel mai
bun exemplu: mul]i, foarte mul]i
proprietari din zon\ [i-au vândut
casele [i terenurile corpora]iei
Ro[ia Montan\ Gold, la pre]uri
cum pe pia]a imobiliar\ n-ar fi
c\p\tat niciodat\. Unii chiar [i-au
construit pe p\mânturile lor, altfel
pustii, ni[te bar\ci numite pompos
case, doar-doar vor primi un ban ̀ n
plus de la RMGC pentru „con-
struc]ie“. Fiindc\ lumea e plin\ de
onestitate [i civism ecologic doar
pân\ la un punct. Pân\ la un pre].
De multe ori nici nu trebuie s\ ce-
deze to]i, pân\ la ultimul. E de-ajuns
s-o fac\ doi-trei, zece, dou\ zeci.
~ncetul cu `ncetul. A[a s-au putut
exploata gazele de [ist `n S.U.A.
A[a a ajuns compania Chevron s\
exploreze `n Punge[ti: pe un teren
pe care primarul [i l-a atribuit legal
lui `nsu[i, iar apoi l-a concesionat
(cu pre]ul corect, b\nuiesc).

Asta e partea proast\ `n Româ-
nia: c\ uneori statul trebuie s\ `[i
apere cet\]enii de ei `n[i[i. Iar par-
tea [i mai proast\ e c\ n-o face
aproa pe niciodat\. C\ci statul `n -
seamn\ de fapt ni[te oameni poli-
tici – care au [i ei un pre]. Pre]ul co-
rect, b\nuiesc.

Acum vreo lun\, `n ora[ul
Seattle din Washington
presa anun]a c\ o echip\
de constructori ce
`ncepuse s\ sape o
funda]ie, ca s\ ridice o
cl\dire, a descoperit `n
p\mânt un col] de mamut
vechi de câteva zeci de
mii de ani. ~ntre dou\zeci
[i [aizeci de mii, spun
speciali[tii. Dar nu despre
vechimea lui e vorba aici.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Proprietate privat\
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CPE BACH la a 300-a
aniversare [i un CD
Lawo Classics

Cum se `ntâmpl\ `ns\ nu o dat\, o
imagine vizual\ mi-a stârnit brusc
curiozitatea de a afla mai multe va-
ra trecut\, `n cursul unei scurte vi-
zite la Hamburg. ~n impozanta bise-
ric\ Sf. Mihail din Hamburg e[ti
`ntâmpinat de o plac\ de bronz pe
care sunt gravate numele celor trei
celebrit\]i muzicale ale ora[ului
hanseatic: Telemann, CPE Bach [i,
desigur, Brahms. Mai impresio-
nant este, atunci când cobori ̀ n ma-
rea cript\ a bisericii, s\ te reg\se[ti
`n fa]a pietrei tombale a compozito-
rului, pus\, se pare, la 28 aprilie
1789, patru luni dup\ moartea sa, [i
pe care st\ scris cu litere mari, cali-
grafice, c\ acolo se odihne[te cel ca-
re a fost Directorul Muzical al
ora[ului. Piatra tombal\, aflu din
biografia pe care i-o consacr\ Dic -
]ionarul New Grove, ar fi fost re-
descoperit\ abia `n 1925...

CPE Bach se n\scuse la Weimar,
`n martie 1714, [i fusese un copil
precoce, la 11 ani deja capabil s\
descifreze la clavecin, la prima ve-
dere, lucr\rile tat\lui s\u, pe care l-a
considerat singurul s\u profesor
adev\rat. Na[ `i fusese un alt mare
muzician, Telemann, de care avea
s\ fie legat pe parcursul vie]ii [i ca-
re ar fi avut cuvântul decisiv `n 

acceptarea lui CPE drept succesor
al s\u ̀ n postul de Cantor, la condu-
cerea vie]ii muzicale a Hamburgu-
lui, ̀ n martie 1768, la vârsta de 54 de
ani.

Pân\ la acea dat\ urmase o ca-
rier\ cu pu]ine peripe]ii, dar punc-
tat\ de ̀ ntâlniri muzicale [i intelec-
tuale cu mari personalit\]i ale seco-
lului. Crescut la {coala celebr\ a
Bisericii Sf. Thomas, la Leipzig, `n
umbra tat\lui s\u, student ̀ n drept,
`ntre 1734 [i 1738, la Frankfurt pe
Main, ani `n care avea s\ demareze
[i cariera sa de compozitor consa-
crat, la sfâr[itul studiilor i se oferea
[ansa de a intra, `n calitate de cla-
vecinist, `n grupul restrâns de mu-
zicieni de camer\ reunit de prin]ul
mo[tenitor al Prusiei, viitorul rege
Frederic al II-lea.

Frederic cel Mare era un flautist
`mplinit, iar CPE Bach avea s\-l
slujeasc\ timp de 30 de ani, la Ber-
lin [i, evident, s\ compun\ nume-
roase concerte [i sonate cu predi-
lec]ie pentru flaut [i clavecin, [i s\-l
acompanieze permanent pe rege `n
seratele muzicale ce se desf\ [urau,
de regul\, de trei ori pe s\p t\mân\.
~n acest interval avea s\-i frecven-
teze, `ntre al]i intelectuali de renu-
me ai timpului, pe Lessing [i pe Sa-
ra Levy, din familia lui Mendel-
shon, cea din urm\ r\mas\ `n isto-
rie pentru bazele puse prezerv\rii
literaturii muzicale a familiei lui
Bach. 

Marele Johann Sebastian, mort
`n 1750, fiul s\u CPE intra `n pose-
sia a circa o treime din mo[tenirea
sa muzical\, `mpreun\ cu aceea
l\sat\ de `nainta[ii din familia lor
[i simplul fapt de a o fi p\strat cu
religiozitate i-ar fi putut p\stra nu-
mele `n istoria umanit\]ii.

De[i renumit clavecinist [i com-
pozitor apreciat, nemul]umit de
pozi]ia sa, relativ prea subordonat\
[i prost pl\tit\, `n anturajul regelui
Frederic al II-lea, CPE Bach s-a
zb\tut mult s\ se elibereze [i ocazia
s-a ivit `n 1767, când postul de Can-
tor de la Hamburg a r\mas vacant,
`n urma mor]ii lui Telemann. Timp
de 20 de ani, CPE avea s\ adminis-
treze [i s\ compun\ lucr\ri dedica-
te vie]ii muzicale a ora[ului, având
obliga]ia, `ntre altele, de a da nu

mai pu]in de 200 de concerte anual,
`n cele cinci mari biserici ale Ham-
burgului.

Revin la cele spuse la `nceput.
Din nou, cum se `ntâmpl\, declicul
`n a asculta o muzic\ nu neap\rat
familiar\ sau de ordinul prefe rin -
]elor imediate vine adesea gra]ie
unei audi]ii `n concert sau a unei
`nregistr\ri f\cute cu pana[ de un
grup instrumental. Este ce mi s-a
`ntâmplat, primind nu de mult dis-
cul publicat de casa norvegian\ La-
wo Classics, intitulat CPE BACH
Sensibilitate! Simfonii [i concerte.
Ansamblul care interpreteaz\ abso-
lut admirabil Simfoniile, `ntre care
una din cele hamburgheze, din ulti-
ma perioad\ de crea]ie a compozi-
torului, se nume[te Barokkanerne
[i este un grup cântând pe instru-
mente de epoc\, aici sub bagheta
oboistului Alfredo Bernardini, unul
dintre cei mai buni speciali[ti la
ora actual\ ̀ n baroc. El este [i solis-
tul Concertului pentru oboi `n mi
bemol major, c\ruia i se adaug\ unul
pentru clavecin, interpretat cu brio
de clavecinistul principal al an-
samblului, Christian Kjos.

~ncheind, nu pot s\ nu v\ reco-
mand ansamblul discurilor casei
norvegiene LAWO Classics, un mo-
del de bun-gust muzical [i artistic,
de la calitatea interpre]ilor ale[i,
trecând prin cea a sunetului [i a
masteriz\rii, a textelor concentrate
[i informative ale livretelor [i pân\
la design-ul exemplar al discurilor.
O companie de discuri reprezenta-
tiv\ la nivel na]ional [i care câ[tig\
treptat respect pe pia]a interna]io-
nal\, cum mi-a[ dori din inim\ s\
se nasc\ [i `n România...

M\rturisesc c\ pân\ de
curând nu am [tiut prea
multe despre cel de-al doilea
fiu al lui Bach, Carl Philipp
Emanuel, de la a c\rui
na[tere s-au `mplinit zilele
acestea 300 de ani [i c\ i-am
ascultat doar arareori [i
pu]ine piese din prolifica sa
oper\ de compozitor. O
sonat\ din ultimii s\i ani de
via]\ am auzit-o gra]ie unei
`nregistr\ri f\cute de Emil
Gilels, `ntr-un concert live
din 1960, splendidul s\u
Magnificat, ca admirator
mai curând al sopranei Elly
Ameling, pe una din
imprim\rile ei timpurii, iar
Simfoniile, pe admirabila
imprimare f\cut\ de Karl
Richter [i ansamblul s\u
Bach de la München; o mai
veche `nregistrare CD Archiv
Production, ce a devenit din
nou disponibil\ acum, 
`ntr-un set de [ase discuri,
cu ocazia anivers\rii. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Acum vreo doi ani, pe când casele
de discuri, de]in\toare de benzi
master, nu luaser\ avânt `n pune-
rea pe suport blu-ray a muzicii, Neil
Young a `nregistrat dublul album
Psychedelic Pills. S\ recapitulez
traseul urmat de rockerul cu, poa-
te, cea mai cald\ voce sobr\, mi s-ar
p\rea o desconsiderare a cititorilor.
Totu[i, m\ simt vinovat fiindc\ atâ -
]ia ani n-am avut ocazia s\ scriu o
dat\ despre acest muzician deose-
bit, c\ruia, de-a[ putea, i-a[ dedica
un volum, nu un articol. Nici azi 
n-am s\ insist asupra lui. Pentru ci-
ne nu [tie, vreau s\ eviden]iez doar
faptul c\, dincolo de travaliul artis-
tic reclamat de compunerea [i in-
terpretarea diferitelor piese, Neil
Young are apetit `nvior\tor pentru
formatele tehnice de avangard\.
Câteva dintre albumele sale sunt
remasterizate surround 5.1 cu in-
strumentele puse `n relief domol [i
livrate ca DVD-Audio, codat MLP.
Impactul vânz\rilor acestui format
nefiind semnificativ pentru conta-
bili, difuzarea a stagnat pân\ la dis-
pari]ie. Sigur, una din probleme
era furnizat\ de usc\ciunea rece a
`nregistr\rilor digitale, comparativ
cu augusta calitate a celor analoge,
[tan]ate `n vinil divers colorat. La
apari]ia cuprinz\torului blu-ray,
lucrurile p\reau a se ̀ ndrepta tot spre
o fund\tur\, m\car c\ era lustruit\
albastru. Neil Young a ]inut s\ com-
bat\ scepticismul auditorilor cu
urechile `nfundate. Materia sonor\
din Psychedelic Pills a fost `nregis-
trat\ la cea mai `nalt\ defini]ie: 24-
bits /192 kHz. N-a umblat `ns\ la
spa]ialitate, de parc\ surround-ul
`ncercat cu un deceniu ̀ n urm\ era
un moft! Mixat stereo, `n stil
tradi]ional, aproape neglijent, albu-
mul sun\ pl\cut, organic, armonios
ca un cântec de toamn\ pe un plai

rustic, de[i versurile sunt aluziv ci-
nice. Garnisit cu secven]e din filme
de epoc\, de vacan]\ sau ocaziona-
le, plin cu anima]ii fractalice post-
produc ]ie, discul iradiaz\ c\ldur\
muzical\, nu tehnic\, foarte aproa-
pe de cum se aude la pick-up vinilul
second hand netrecut prin baia de
sp\lare cu solu]ie pe baz\ de etha-
nol. 

Altfel st\ sunetul pe blu-ray-ul
Sex Pistols – Never Mind The Bol-
locks... (2014, Universal). Avem la
dispozi]ie trei versiuni identice ale
aceluia[i material, ̀ mpachetate ste-
reo PCM, DTS-Master [i Dolby Tru-
eHD, la 24-bit/96 kHz. De ce atâtea
fluxuri 2.0 [i niciunul 5.1, r\mâne
un mister. N-or mai fi suneti[ti ca-
pabili? Cele 12 piese ale albumului
original sunt ̀ nso]ite de patru B-side
pe single de 45 de tura]ii, de coloana
sonor\ a concertului tras de „pisto-
lari“ `n iulie 1977 la Happy House,
Stockholm, plus trei extrase din
spectacolul de la Winter Garden,
Penzance, Cornwall, 1 septembrie
1977. Sunetul capturat din pupitrul
(mixer) de control nu emite pre-
ten]ii calitative. Pe lâng\ precarita-
tea aparaturii se adaug\ [i condi]ii-
le tipice unui show Sex Pistols, unde
lini[tea n-avea acces. Materialul live
este pentru fanii trupei, dac\ nu-l
au deja. Sec [i s\rac `n „gr\simi“, e
mult sub calitatea remasteriz\rii
celui mai scandalos album din isto-
ria rockului. Never Mind the Bol-
locks... sun\, realmente, a[a cum
trebuie s\ sune orice muzic\, indi-
ferent de gen. Visceral, furios, rebel
[i revolu]ionar, sarcastic [i nihilist,
agresiv, provocator [i destabiliza-
tor, energic [i anxios, ironic, mur-
dar [i autodistructiv pân\ la para-
noia, nimic nu-i lipse[te albumului
ca s\ merite statut de referin]\. Pri-
vind retrospectiv, se poate spune c\
nemul]umirea clasei muncitoare
britanice a g\sit `n punk forma
ideal\ de exprimare, judecat\ im-
plicit\ a st\rii de lucruri din Anglia
anilor 1970. Iar efectul s-a v\zut de-
ceniul urm\tor, când eforturile de
reconstruc]ie social\, material\ [i
spiritual\ au dus la rezultate meri-
torii. Johnny Rotten, Steve Jones,
Glen Matlock, Malcolm McLaren,
Paul Cook [i Sid Vicious, cel care
va r\mâne pentru eternitate drept
imaginea reprezentativ\ a punke-
rului adev\rat, au punctat precis [i
pilduitor... 

...Ei ̀ ns\ voiau doar s\ fac\ bani!     

Dou\ abord\ri 
ale unei probleme 
pe cale de rezolvare
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S\ nu uit\m, se lucreaz\ cu ama-
tori, cu persoane care posed\ `n
m\sur\ mai mare sau mai mic\ se-
tul minimal de calit\]i necesare
precum creativitate, capacitatea de
a improviza, dic]ie, dar care se afl\
la primele leg\turi cu domeniul
artistic. De aceea, coordonarea unei
trupe de teatru [colar e o treab\
foarte serioas\, dificil\, pentru
care trainerii trebuie s\ se docu-
menteze, s\-[i fac\ timp [i s\ aib\
r\bdare. ~ntr-un canon succint,
regula principal\ ar fi adecvarea la
cei cu care lucrezi. La vârsta, ori-
zontul lor cultural, preocup\rile [i
speran]ele care trebuie `mplinite
`n cursul unui proces sinuos. La
cap\tul c\ruia se afl\ spectacolul fi-
nal, sus]inerea lui `n fa]a p\rin -
]ilor, colegilor, prietenilor, eventu-
al `n competi]ii de gen, la con-
curen]\ cu produse similare, apre-
ciate de jurii specializate. Când
emo]iile sunt mai multe [i mai
mari decât la repeti]ii, iar controlul
lor, transformarea tracului `n afec-
tivitate constructiv\ devin probe
de maturizare `n planul sensi-
bilit\]ii. 

Contre-coeur
nu prea se poate

Selectarea membrilor trupei e o
etap\ dificil\. Obligatoriu, `nscrie -
rea presupune benevolat, adic\ un
interes primar fa]\ de exprimarea
artistic\ `n public. La vârste mai

fragede, voin]a p\rin]ilor, `n fapt,
mai ales voin]a p\rin]ilor e deter-
minant\. Frecvent, `n contradic]ie
cu dorin]ele copilului, care nu se
simte `n largul lui, nu vrea ex-
punere public\. Dar dac\ mami
vrea! Inten]iile parentale sunt
`ntotdeauna nobile, dar ar trebui
dublate de sfatul speciali[tilor, care
pot evalua mai obiectiv utilitatea
sau deserviciul extracurriculare -
lor. ~mi amintesc de propria-mi
copil\rie, când mama insista cu
baletul! Iar mie-mi era indiferent,
urmând totu[i câteva cursuri de
dragul iluzoriei posturi elegante pe
care orele cu pricina mi-ar fi garan-
tat-o! Postur\ compromis\ ulterior
de greutatea ghiozdanului, statul
incorect la birou [i num\rul prea
mare de ore petrecute `n fa]a com-
puterului. Cursan]ilor trebuie s\ le
plac\ teatrul, asta e condi]ia de
baz\ a reu[itei, contre-coeur nu
prea se poate. Sau se poate, dar cu
efecte nedorite [i rezultate mo -
deste.  

Adecvarea mai `nseamn\ g\si -
rea acelor texte, scenete sau versiuni
abreviate ale unor piese de teatru
potrivite grupului de lucru, cores -
punz\toare, ziceam, vârstei, ori-
zontului cultural, preocup\rilor [i
speran]elor tinerilor, tipurilor de
personalitate din ansamblu. O dis-
tribu]ie nu e u[or de f\cut, `n tea -
trul [colar trebuind urm\rite [i
potrivirea pe rol, acoperirea tuturor
partiturilor, dar [i entuziasmul `n

jucarea textului ales. Din p\cate,
adesea op]iunea repertorial\ con-
travine regulii de baz\ enun]ate.
De multe ori ea reflect\ sl\biciunea
spiritual\ a coordonatorului fa]\
de un anumit autor ori curent lite -
rar [i mai pu]in interesul real al
elevilor. Solu]ia cea mai la `nde -
mân\, [i pân\ la urm\ util\, este re-
cursul la programa [colar\, lucrul
pe o  pies\ din dramaturgia inclus\
`n programele de studiu. 

Un factor de dezvoltare
personal\

La ce e bun teatrul [colar? Dar la ce
nu e bun! E timp liber utilizat cu fo-
los pentru completarea culturii
teatrale. Când cuno[ti teatrul din
interior, când te pui, cum se spune,
`n papucii adev\ra]ilor arti[ti, vezi
direct cum e s\ memorezi un text,
s\-l redai expresiv, s\ comunici
prin intermediul lui cu spectatorii.
F\r\ `ndoial\, practican]ii teatru-
lui [colar vor deveni spectatori mai
buni. Pe adolescen]i `i ajut\ s\ se
cunoasc\, s\ scape de inhibi]ii, s\
capete `ncredere `n for]ele proprii.
~i oblig\ s\-[i asume responsa -
bilit\]i, fiind o treab\ de echip\: s\
ajung\ la repeti]ii la timp, `n for -
m\, s\ [tie replicile, s\ constru-
iasc\ rela]iile cu celelalte persona -
je, mi[carea `n scen\, s\-i asculte
pe parteneri, s\-i sprijine. Situa -
]iile neprev\zute `i oblig\ la ima -
ginarea unor solu]ii de moment, ac-
tivându-le spontaneitatea, capaci-
tatea de inovare. Dar `i determin\
s\ fie riguro[i, respectând viziunea
regizoral\. Solu]ia optim\, verifi-
cat\ de practic\, este ca teatrul [co-
lar s\ fie coordonat de absolven]i
de teatru care au chemare, tact [i
histrionism, care au urmat `n fa -
cultate [i un modul psiho-pedagogic.
Dubla specializare le permite o

abor dare just\ a complexei pro -
blematici, artistic\ [i educativ\,
topirea ei `n metode eficiente. Sti -
lul de lucru trebuie s\ fie diferit de
cel tradi]ional profesor-elev. Repe -
ti]ii le nu sunt ore de clas\, rostul
lor e s\ le stimuleze tinerilor abili-
tatea de a se exprima ne`ngr\dit,
dorin]a de a-[i etala personalitatea.
Atmosfera de la repeti]ii se reflect\
`ntotdeauna `n calitatea specta-
colului, `n felul de a se manifesta al
elevilor-arti[ti. Pentru c\ teatrul
[colar e [i un factor de dezvoltare
personal\. Dup\ cum e modalitate
eficient\ de exersare a unei limbi
str\ine prin  pronun]ie corect\, flu-
en]a expri m\rii, trecerea de la
cunoa[terea pasiv\ a unei limbi de
circula]ie la folosirea ei activ\.

Unii, pu]ini, dintre ace[ti fasci-
na]i de lumea scenei vor urma o
carier\ artistic\. Ucenicia `n tea -
trul [colar le prinde bine `ns\ tu-
turor, indiferent de viitorul dome-
niu de activitate. Putin]a de a dialo-
ga, de a convinge, de a-l asculta pe
cel\lalt este apreciat\ `n diverse
alte profesiuni care au leg\tur\ di-
rect\ cu oamenii. {i, cu certitu-
dine, fo[tii actori de teatru [colar
vor deveni spectatori fideli, se vor
pricepe s\ evalueze valoarea unui
spectacol, vor [ti cum s\ reac -
]ioneze. Viitorul teatrului arat\
bine!       

Beneficiile teatrului [colar
Dou\ re`ntâlniri recente [i pl\cute cu teatrul [colar mi-au readus `n minte
beneficiile pe care activitatea aceasta atât de special\ le poate avea asupra tinerilor
`n formare. Cu condi]ia s\ fie f\cut\ pornind de la nevoile [i a[tept\rile celor cu care
se lucreaz\, de oameni care se pricep `n egal\ m\sur\ la arta scenic\, dar [i la
psihopedagogie, cu scopuri stabilite limpede `nc\ `nainte de prima `ntâlnire. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Junii }ib\ne[tilor – }ib\ne[ti

Les Apos – Colegiul „Mihai Eminescu“ Ia[i



8  »  campanie

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 434 » 22 – 28 martie 2014

George Ro[u va conduce lumea
dac\ va avea destul\ past\

George Ro[u este un tân\r „desenator cu pixul“ care a f\cut armata. Nu doar c\ deseneaz\,
dar [i scrie despre ceea ce deseneaz\. Nu doar c\ deseneaz\ [i scrie despre asta, dar o [i face
cu rapiditatea unui soldat frunta[. {i o face bine. 

~n 2007, „Suplimentul de cultur\“ a ini]iat o campanie prin care [i-a propus s\-[i familiarizeze cititorii cu unii dintre cei mai activi actori
ai scenei culturale. Astfel, de-a lungul unui an, au fost prezenta]i 12 arti[ti din zone diferite – film, literatur\, teatru, arte vizuale, dans [i
muzic\ –, fiecare dintre ace[tia fiind relevant pentru actualitatea cultural\ [i reflectând, de altfel, fidel profilul magazinului nostru cultu -

ral. Dan Lungu, Gabriela Adame[teanu, Florin Piersic jr., Daniel Knorr, Matei Bejenaru, Manuel Pelmu[, Mihai Mihalcea, Radu Muntean,
Radu Afrim, Urma [i Luna Amar\ au fost atunci arti[tii asocia]i ai „Suplimentului“. ~ncepând cu acest num\r, „Suplimentul de cultur\“

lanseaz\ o nou\ campanie, de data aceasta de sus]inere [i promovare a tinerilor arti[ti. 

R\zvan Chiru]\

Pe pagina sa de Facebook pos -
teaz\ uneori câte dou\ lucr\ri
pe zi care primesc, nu exagerez,
sute de like-uri odat\. Pentru c\
`i place s\ deseneze [i s\ scrie,
pentru c\ o face repede [i bine,
George Ro[u e, chiar dac\ nu
a]i auzit `nc\ de el, celebru.  
Desenele sale au atâta ironie [i
atât umor, `ncât jurnali[tii care
i-au luat pân\ acum interviuri
au sim]it nevoia s\ se str\ -
duiasc\ s\-i pun\ lui George
Ro[u ̀ ntreb\ri cât mai de[tepte.
{i, eventual, amuzante. Cum
nu vreau s\ fac la fel, eu nu voi
dezv\lui `n continuare `ntre -
b\rile mele, ci doar r\spunsuri-
le „desenatorului cu pixul“ de-
spre via]a [i opera sa. La final
r\mâne s\ decide]i dumnea-
voastr\ dac\ [i `ntreb\rile mele
au fost suficient de de[tepte. C\
r\spunsurile lui George Ro[u
nu au cum s\ nu v\ plac\.  

Primul desen 
Habar n-am când am desenat pentru prima dat\ sau ce era. ~mi aduc aminte de
ni[te desene din primele clase de [coal\: ni[te oameni `n trening la `nviorare, un
urs slab ̀ n caietul de {tiin]ele naturii sau cum se numea materia, pentru care am
fost f\cut de râs `n fa]a clasei. Am avut o `nv\]\toare profesionist\...

Am povestit `ntr-un interviu c\ singurul meu desen care i-a pl\cut mamei a
fost unul cu Greuceanu. Sper c\ de atunci i-au mai pl\cut [i altele. Acela era din
perioada când `nv\]am pentru examenul de admitere la liceu. Doar c\ nu
`nv\]am. S-ar putea s\ ̀ l mai aib\ ea. Era un Greuceanu modernizat. Avea soare-
le [i luna [i sabia din poveste [i ochelari de soare, c\ma[a cu flori, blugi [i [lapi.
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Expozi]iile lui George Ro[u
» „Notez ca s\ nu uit“, noiembrie 2010, Bra[ov
» „Being George Ro[u“, noiembrie 2012, Bucure[ti
» „Barb\ albastr\ se va `nsura din nou“, februarie 2013, Bucure[ti
» „Singurele mele griji“, septembrie – octombrie 2013, Cluj
» „George Ro[u“, octombrie – noiembrie 2013, Bra[ov
» „Petrecere cu desene care m\ vor face s\ par fiu [i mai `ncrezut“, 

octombrie – noiembrie 2013, Ia[i

Armata,
`n dou\
caiete
Nu am `ncercat s\ scap de ar-
mat\. Eram mai curios `n
vremurile alea. ~n perioada
aia f\ceam [i fotografii. Am
f\cut o expozi]ie foto `n dor-
mitorul companiei pentru ca-
re am primit ca r\splat\ [ase
zile de permisie. Nu a[ spune
c\ m-a influen]at `n mod se-
rios armata. Nici la desen,
nici la altceva. Am desenat
destul de mult acolo. Aveam
o valiz\ `n care ]ineam de -
senele. Când am plecat, le-am
f\cut-o cadou. Am luat doar
vreo dou\ caiete desenate.

Cred c\ arta mea este mai pu]in implicat\ social decât
pare. Sigur, sunt ni[te subiecte care ating zona so-
cial\, dar nu e neap\rat direc]ia `n care ]in s\ m\
`ndrept. M\ intereseaz\ mai mult zona de pove[ti, in-
ventate sau repovestite, filtrate, desfiin]ate, personale
sau nu, [i abia aici vine partea de implicare social\.
Plus c\ arta din zilele noastre este oricum implicat\
social prin contextul `n care apare cel mai des: `n ca-
zul meu pe Facebook. 

Nu v\d nici o diferen]\ `ntre ceea ce fac eu [i a[a-
numita pictur\. Dac\ a[ folosi culori de ulei [i pensu-
le pe pânz\ [i nu le-ai vedea pe internet, ci pe un pere-
te ̀ ntr-o galerie, ar fi oficial pictur\? Ei bine, am f\cut

asta [i o mai fac din când ̀ n când. Sau doar fiindc\ au
cuvinte nu pot fi pictur\? Cred c\ istoria artei se
sup\r\ pe noi [i ne contrazice. Libertatea pe care ]i-o
d\ arta tocmai `n asta const\, `n a nu te `ncadra, `n a
reinventa limitele, `n a le muta. Desigur, trebuie s\
faci asta cât mai responsabil [i asumat cu putin]\.

Textul a venit `n desen din titlul pe care `l puneam
desenului. Nu [tiu care a fost primul, dar `mi amin-
tesc titlul primei expozi]ii (asta era prin liceu, `n
2000): „Antiprotest plastic spontan“. Titlurile erau,
desigur, explica]ia desenului. Apoi, cu timpul au de-
venit continuarea [i completarea lui, ajungând s\
r\mân\ doar cuvinte pe post de desen.

Autoportret realizat pentru „Suplimentul de cultur\“

A[a 
se mut\
limitele 
„Acuzat c\ nu deseneaz\ de
c\tre cei care deseneaz\ [i c\ nu
scrie de c\tre cei care scriu,
George Ro[u insist\ c\ da“, ne
explic\ textul curatorial al unei
expozi]ii pe care artistul bra[o -
vean a avut-o la Cluj. De ce in-
sist\ George Ro[u? R\spunsul e
cât se poate de simplu. „Insist
pentru c\ nu am `ncotro. A[a se
mut\ limitele“. De aia.

Facebook plus `njur\turi
~mi place s\ le ghicesc oamenilor meseria, personalitatea. Asta e r\m\[i]a din Sherlock Holmes. A[a se
`ntâmpl\ când `n copil\rie cite[ti c\r]i poli]iste `n loc de Jules Verne sau prostioare cu elfi [i vr\jitori oche-
lari[ti. Nu, nu `mi plac oamenii atât de mult pe cât `mi plac pove[tile lor. ~mi place s\ [tiu `nainte ce vor fa-
ce [i cum [i de ce [i `mi place s\ ghicesc asta. E un hobby, probabil.

Am fost, s\ spunem, aten]ionat prietene[te c\ unele desene nu sunt amuzante. Foarte bine, nici nu trebu-
ie s\ fie. Am fost `njurat de câteva ori `n comentarii pe Facebook. Asta de obicei se `ntâmpl\ la desenele ca-
re au una-alta despre religie, zei [i biseric\, personal coaching [i prosteli din astea, daci, ingineri culturali,
fotbal, yoga, fotografi de vulpi etc. Sunt percepute ca fiind hateriste. Scrâ]! Satira nu este ur\. E doar satir\.

Cine e dificil
~n afar\ de Avon, care chiar a `n]eles c\ nu fac graphic design,
ci scriu ilustra]ii, e destul de dificil s\ lucrez cu clien]i care vor
campanii de advertising. Nu e imposibil, dar cred c\ sunt des-
tui „creativi“ `n „industrie“ `ncât s\ pot s\ stau lini[tit s\ de-
senez pisici care danseaz\ (ghilimelele sunt pentru sarcasm,
pe care nu `l explic aici, de unde [i latura mea de rebel ☺).

Desenatorii 
cu pixul vor
conduce lumea
Când vor avea destul tupeu `ncât s\ re-
cunoasc\ un desen cu pixul ca fiind la
fel de valoros ca unul cu tu[ [i dac\ [i
numai dac\ vor ap\sa destul de tare [i,
desigur, dac\ vor avea destul\ past\.

Art\ implicat\ social?
Pictur\ [i text
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Florin Iorga

Da, a]i mai v\zut. Mai recent [i mai
aproape decât v\ `nchipui]i. V\
aduc aminte de }ara cu un singur
gras a lui Adelin Petri[or, românul
care s-a `nc\p\]ânat s\ fac\ o c\ -
l\torie aproape imposibil\, reu[ind
dup\ ani de a[tept\ri s\ mearg\ `n
Coreea de Nord ca ziarist. Aceea[i
nebunie a document\rii la fa]a
locului [i a experien]ei tr\ite, dar
dus\ `nc\ mai departe, o are [i
francezul, `ns\ la o alt\ scar\.
Dublat\ de obsesia de a expune lu-
mii ororile sistemelor totalitare,
„nebunia“ `n discu]ie l-a `mpins pe
Sylvain Tesson pân\ acolo unde se
aga]\ harta `n cui, adic\ `n nordul
Siberiei. {i, odat\ ajuns aici, a por-
nit la pas spre Oceanul Indian.

Obsesia c\l\torului 
de curs\ lung\ 

Sylvain Tesson nu este la prima is-
prav\ de genul acesta. A mai f\cut
c\l\torii [i a mai scris c\r]i. Dar de
data aceasta descoperim ceva mult
mai profund. Totul a `nceput prin
anii ’80, când, la 15 ani, s-a `n dr\ -
gostit de o poveste despre libertate.
Este vorba despre cartea unui po -
lonez pe nume Rawicz, care descrie
cum a evadat dintr-un lag\r aflat la
300 de kilometri sub cercul polar [i,
ca s\ fie sigur c\ scap\ de marea
teroare ro[ie, a ajuns pân\ la Golful
Bengal. Sunt 6.000 de kilometri pe
care ziaristul [i scriitorul i-a ref\ -
cut ̀ ntre mai 2003 [i ianuarie 2004, cu

sprijinul Societ\]ii Exploratorilor
Francezi [i al Breslei Europene a
Raidului. 

~ns\ Tesson nu a ales calea turis-
tului contemporan, ci [i-a propus
s\ refac\ acest mar[ c\tre libertate
cu mijloace cinstite. Iar `n opinia
lui aceasta `nseamn\ s\ mergi pe
jos, cu bicicleta sau, cel mult, c\ -
lare. {i are onestitatea de a recu -
noa[te c\, de[i a plecat de acas\ cu
alte planuri, i s-a `ntâmplat s\
treac\ o ap\ cu un vapor [i o mla[ -
tin\ cu un blindat amfibie. ~ns\ in-
ten]ia lui a fost aceea de a `ncerca
s\ refac\ pe cât se poate de fidel ex-
perien]a evada]ilor din gulag, ex-
ceptând – desigur – permanenta
preocupare a acestora de a r\mâne
nev\zu]i. Iar cele `ntâmplate pe
acest drum incredibil au fost
adunate `n Axa lupului. Din Sibe -
ria pân\ `n India pe urmele eva -
da]ilor din gulag, o parte dintre
acestea f\când obiectul unui docu-
mentar [i al unui reportaj publicat
`n „Le Figaro Magazine“. 

Tesson [tie ce face

Faptul c\ Sylvain Tesson este
genul de om care nu porne[te la
drum f\r\ a avea temele bine f\ -
cute devine evident din primele
pagini. ~]i las\ impresia c\ [tie tot,
c\ a citit tot [i c\ a `ncercat s\ nu
lase nimic la voia ̀ ntâmpl\rii. Asta
`ns\ doar pentru c\ este perfect
con[tient c\ `ntâmplarea va juca –
fie c\ `i place sau nu – un rol foarte
important `n curajoasa expedi]ie
pe care s-a ambi]ionat s\ o `nceap\.

Dar, dincolo de toate aspectele
legate de c\l\torie `n sine, mai are
temele bine f\cute [i din punct de
vedere istoric [i literar. Ne ofer\ cu
pipeta detalii atent selectate despre
lag\rele de munc\ for]at\ din
Siberia, despre Marea Revolu]ie
din Octombrie [i despre evada]ii pe
urmele c\rora a pornit. O face
punctual, `n func]ie de locurile `n
care ajunge [i [tie foarte bine cum
s\ procedeze pentru a nu deveni
plictisitor. Este perfect con[tient c\
prea pu]in\ lume mai are acum
r\bdarea de a citi despre nenoro-
cirile s\vâr[ite de comuni[ti cu 70
de ani `n urm\, undeva la cap\tul
lumii. A[a c\ dozeaz\ inteligent,
ofer\ trimiteri bibliografice bine
alese, iar referin]ele culturale sunt
de apreciat. Acestea, plus povestea
de la care a plecat, cea a evada]ilor,
sunt juxtapuse propriei c\l\torii,
din care n-au lipsit singur\tatea,
umorul nebun, ̀ ntâlnirile memora-
bile, momentele penibile, sperie-
turile serioase, problemele de s\ -
n\tate [i... o important\ cantitate
de alcool, f\r\ de care se pare c\ nu
prea po]i traversa taigaua. Pre -
s\rate printre acestea, referirile la
epur\ri, surghiunuri [i munca
for]at\ nu devin doar digeste, ci
fascinante de-a dreptul. Ele `]i fac
oricum pielea de g\in\, dar citite
`ntâmpl\tor chiar `n s\pt\m=na `n
care Putin a anexat scurt o bucat\
din Ucraina, fiorii care te trec [i
temerea c\ asemenea ipostaze ale
degrad\rii umane se pot repeta

oricând au, parc\, alt\ consisten]\.
~ns\ hai s\ ne `ntoarcem la

carte. Tonul lui Tesson nu este nici
pe departe macabru, Axa lupului, a
c\rei prim\ edi]ie a ap\rut `n 2004,
nu profe]e[te nenorociri. Dim-
potriv\, publicat\ `nainte de criz\
[i `n centrul unei Uniuni Europene
aflat\ `n plin\ expansiune, volu-
mul insufl\ optimism [i elogiaz\ cu
o bucurie nem\rginit\ capacitatea
uria[\ de a lupta pentru libertate [i
for]a incredibil\ pe care ]i-o poate
oferi absen]a acesteia, dac\ refuzi
s\ cedezi. 

A fost sau n-a fost? {i,
`n final, chiar conteaz\?

Cum spuneam, Sylvain Tesson este
un tip onest [i nu ascunde faptul c\
povestea polonezului Słavomir Ra -
wicz [i a celor [ase companioni ai
s\i a fost pus\ sub semnul `n -
treb\rii. Vocile care sus]in c\ volu-
mul `n care acesta relateaz\ eva -
darea, A marche forcée (~n mar[
for]at), e plin de inadverten]e ge-
ografice [i exager\ri nu sunt
pu]ine [i nici tocmai neautorizate.
Iar Tesson nici m\car nu `ncearc\
s\ conving\ pe cineva de autentici-
tatea pove[tii celei mai lungi
c\l\torii spre libertate consemnate
vreodat\. O explic\ foarte bine `n
ultimele rânduri ale epilogului:
„Esen]ial este s\ `n]elegem c\ eva-
datul politic este necesar Istoriei.
El dovede[te c\ nici un gard de sâr -
m\ ghimpat\ nu este de netrecut,
c\ exist\ `ntotdeauna o cr\ p\tur\
`n zid, c\ nici un c\l\u nu e sigur c\
`[i va reg\si victima `n zori, c\
stâlpul de execu]ie r\mâne uneori
nefolosit, c\ nici o ideologie nu va
reu[i vreodat\ s\ pun\ lac\te im-
posibil de deschis [i c\ nici un bul-
dog credincios acelei ideologii nu

va fi ̀ n stare s\ ̀ mpiedice oamenii s\
plece s\ `[i recâ[tige Libertatea,
pâinea aceasta a sufletului, la fel de
necesar\ vie]ii ca [i pâinea trupului“.

Am putea deduce din citatul de
mai sus c\ avem de a face cu o carte
militant\. Bine, poate fi interpre-
tat\ [i a[a. Dar e bine de identificat
exact pentru ce militeaz\ [i cât de
elegant o face. Ceea ce vreau s\
spun este c\ nu trebuie `n nici un
caz confundat\ cu o perora]ie anti-
comunist\ rostit\ cu spume la gur\
vreme de 224 de pagini. Este o carte
atât de frumoas\, de bine scris\ [i
de plin\ de aventuri `ncât este
p\cat s\ `]i refuzi bucuria lecturii
sale. Axa lupului este scris\ p\ -
tima[, cu metod\ [i cu verv\, cu
triste]e [i cu acribie [i, `n final, cu
speran]\. Acurate]ea stilului [i
simplitatea sa studiat\, liniaritatea
sa precum drumul dintre punctul
A [i punctul B `i garanteaz\
farmecul [i fluen]a. Iar dac\ nu v-a
pl\cut Calistrat Hoga[ la [coal\,
`nseamn\ c\ ave]i un motiv `n plus
s\ o citi]i: mai da]i o [ans\ c\r]ii de
c\l\torie, un gen mai mult decât
generos, atunci când este practicat
de cine trebuie. 

Sylvain Tesson, Axa lupului. Din Siberia
pân\ `n India pe urmele evada]ilor 
din gulag, traducere din limba francez\
de Sorina D\n\il\, colec]ia „Hexagon.
Cartea de c\l\torie“, Editura Polirom,
2014

Axa lupului de Sylvain Tesson este o carte perfect atipic\. Poate fi `ncadrat\ unde
v\ convine: merge foarte bine ca roman de aventuri, func]ioneaz\ ca jurnal de
c\l\torie, o pute]i pune `n raftul cu [i despre literatura gulagului, deci `[i g\se[te
locul [i printre c\r]ile de istorie, fiind totodat\ foarte la locul ei `n zona de
reportaje. A]i mai v\zut a[a ceva? 

Elogiu evada]ilor [i
iubitorilor de libertate

Filmul despre cartea 
de la baza c\r]ii
Dac\ v\ sun\ cunoscut\ povestea celor [apte evada]i dintr-un lag\r
siberian despre care vorbe[te Sylvain Tesson, `nseamn\ c\ a]i v\zut
The Way Back. Este filmul pentru care Peter Weir, care a mai regizat,
printre altele, Master and Commander (2003) [i The Truman Show
(1998), a primit `n 2010 o nominalizare la Oscar. Pun pariu c\ o s\ v\
plac\ Drago[ Bucur, care face un rol pe cinste al\turi de Colin Farrell.
{i da, `ns\ cu titlu de excep]ie!, de data aceasta este `n regul\ s\ vede]i
filmul `nainte de a citi cartea. Cu p\r]ile lui bune [i mai pu]in bune,
c\ci capodoper\ nu este, v\ poate familiariza cu povestea care a stat la
baza c\r]ii lui Tesson, f\r\ a-i r\pi `ns\ surpriza. 
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Filantropie, feminism,
pudibonderie literar\

O selec]ie de 
George Onofrei

Subiect predilect al comentariilor
politice [i sociale din „Supliment“,
Gigi Becali poza `ntr-un filantrop
excentric des\vâr[it. 

„Dincolo `ns\ de ce nu `n]elege
Gigi Becali, dincolo chiar de miza
propagandistic\ pe care, absolut evi-
dent, gestul o con]ine, dincolo pân\
[i de imaginea mesianic\ despre
sine pe care patronul lui Steaua [i-a
construit-o, dincolo de grobianism [i
de multe altele, casele lui Becali s-ar
putea s\ `nsemne cu adev\rat ceva.
Ceva ce am pierdut nici nu se mai
[tie când, dar e cert c\ pe undeva
prin ultima jum\tate de veac. Anu -
me spiritul filantropic, unul care nici
`n Occident nu este pur moral, fiind
`ntr-un melanj mai mult sau mai
pu]in observabil cu diverse interese,

la rândul lor mai mult sau mai pu]in
mari. Dar ceea ce conteaz\ e c\, `n
definitiv, cultura occidental\ este
una a filantropiei, educat\ astfel `n
ultima jum\tate de secol, `n timp ce
noi, cum am spus, ne-am educat `n
cu totul alt sens `n aceea[i perioad\.
Iar dup\ revolu]ie, am importat
orice din Occident, numai aceast\
cultur\ a filantropiei nu.“ (Lucian
Dan Teodorovici)

Universitarul bucure[tean Mi-
haela Miroiu a acordat revistei noas-
tre un amplu interviu ̀ n care a vorbit
despre feminism `n general [i despre
statutul femeii `n România lui 2005.
Un tablou care este, `n cea mai mare
m\sur\, valabil [i ast\zi:

„Femeile din România sunt mai
integrate `n Europa competi]iei de -
cât b\rba]ii. Cei din urm\ au fost ex-
cesiv exersa]i `n tranzi]ie fie cu pro-
tec]ia social\, fie cu distribuirea
clientelar\ a «propriet\]ii `ntregului

popor». ~n economia de pia]\ (cu
capi tal prin excelen]\ masculinizat),
lucreaz\ mai mult femeile decât
b\rba]ii. Ace[tia din urm\ au ajuns
`ns\ «victime favorite» ale tranzi]iei
din cauza dezindustrializ\rii [i au
fost compensa]i masiv, ca s\ nu su -
fere prea tare. ~n schimb, au r\mas
mul]i «la vatr\». Au fost pensiona]i
prematur, au primit salarii compen-
satorii, au intrat `n [omaj, au aju-
toare sociale. Femeile, ̀ n majoritatea
lor, nu au beneficiat de politicile vic-
timismului. Au trebuit s\ se adap -
teze foarte repede la economia de
pia]\ [i la competi]ia pentru slujbe,
fie la fa]a locului, fie `n vestul Eu-
ropei. Ele sunt, la ora actual\, for]a
de munc\ principal\ `n sistemul
capi talist. (...) Femeile pot s\ fie la fel
de misogine ca [i b\rba]ii. Aveam
frustrarea c\ n-am citit toat\ facul-
tatea nici o teorie filosofic\ a c\rei
autoare s\ fi fost femeie. Am crezut
c\ femeile nu pot s\ fie altceva decât
«povestitoare» ale gândurilor filoso -
filor b\rba]i. Tradi]ia cultural\ este
aceea c\ singura zon\ ̀ n care femeile
pot s\ gândeasc\ cu mintea proprie,
s\ creeze, e literatura. Asta am ̀ ncer-
cat s\ fac [i eu. Dar, `n momentul `n
care am v\zut ce se poate face `n
filosofie tratând cunoa[terea din per-
spectiva experien]elor feme ie[ti, v\
rog s\ m\ crede]i c\ pentru mine a
fost o revela]ie.“ (Mihaela Miroiu)

Pentru final, gândurile (pe atunci)
proasp\tului pre[edinte al Uniunii
Scriitorilor din România, Ni co lae
Manolescu, pe marginea rela ]iei
tinerilor autori cu Uniunea.

„R\zvan Chiru]\: Crede]i c\ ti -
nerii mai sunt interesa]i cu ade v\ rat
de USR?

Nicolae Manolescu: Eu, de fiecare
dat\, r\spund la `ntrebarea asta ast-
fel: mi-a[ dori ca tinerii s\ nu aib\
nevoie de Uniunea Scriitorilor. Ce
m\ deranjeaz\ nu e c\ ei spun c\ n-au
nevoie, e dreptul lor. M\ deranjeaz\
c\ vorbesc `n necuno[tin]\ de cauz\.
C\ci s-ar putea s\ aib\ nevoie. Cât\
vreme eu [tiu un singur scriitor
român care a recunoscut public c\
tr\ie[te din scris (Mircea C\rt\rescu:
n.r.), cum s\ n-aib\ nevoie? Doar c\ ei
nu [tiu. A[ dori s\ nu afle niciodat\.

Se vorbe[te foarte mult ̀ n ultimul
timp despre literatura tân\r\ [i asta
e foarte bine. Dar unii s-ar putea
teme de riscul unei c\deri ̀ n cealalt\
extrem\, a neglij\rii unor scriitori
valoro[i doar pentru c\ sunt b\trâni. 

R\zvan Chiru]\: Cât de real e
acest risc?

Nicolae Manolescu: Aici intervin

dou\ lucruri diferite: unul este pia]a
[i altul este omologarea. Din punctul
de vedere al pie]ei, nu avem nimic de
f\cut. Cine se bate mai bine, cine se
vede mai bine [i [tie s\ se impun\ va
avea o cot\ de pia]\ ridicat\, se va
vorbi despre el. La cealalt\ poveste,
cu omologarea, intr\ `n joc manua -
lele [colare, emisiunile TV [i radio.
Numai c\, de la o vârst\ ̀ ncolo, te de-
scurci. Eu nu mai am ce s\ fac pen-
tru literatura veche. Uite, `l v\d
acum pe domnul Eugen Uricaru `n
fotografie; e problema lui, e major, a
scris nu [tiu câte romane, a publicat.
Un tân\r, când debuteaz\ sau e la a
doua, a treia carte, e necunoscut, 
n-are `nc\ pia]\. Aici pot s\ fac ceva.
Din acest motiv prefer ca, `n loc s\
discut `n fiecare an `ntr-un coloc viu
despre situa]ia romanului, s\ fac o
dat\ la doi, trei ani o chestie cu tine -
rii. De asta am f\cut la Editura Car -
tea Româneasc\ o colec]ie de tineri.
La colec]ia de poezie, de exemplu, `n
afar\ de Emil Brumaru [i {erban
Foar]\, restul sunt tineri, aproape
debutan]i. Dincolo de o anumit\
vârst\, te aju]i singur.

R\zvan Chiru]\: De ce a stârnit
atâtea controverse [i atacuri de pani c\
limbajul frust, pe alocuri porno grafic,
folosit de tinerii scriitori? Nu cumva e
prea pentru astfel de pudibonderii?

Nicolae Manolescu: Ba da, numai
c\ nu to]i scriitorii [i cititorii apar]in
acestui secol. Exist\ un lot important
care apar]ine de secolul XX, dar mai
ales de perioada comunist\, care era
pudic\ prin excelen]\. Dar trece [i
asta, deja cred c\ s-au obi[nuit. Ve -
nim totu[i dup\ 50 de ani ̀ n care lim-
bajul a fost cenzurat, iar capitolul
sexual, ca s\ spun a[a, ca [i cel reli-
gios au fost mai abitir cenzurate. Cu
toate consecin]ele care decurg de
aici: faptul c\ nu s-a constituit mult\
vreme la noi, `n roman de exemplu,
un limbaj erotic. Fie avem cuvinte
care sun\ vulgar, fie care sun\ [tiin -
]ific [i nu le po]i folosi `n via]a de
toate zilele. Acum, `ncet, `ncet, se
formeaz\ acest limbaj. De fapt, el
`ncepuse s\ se formeze `n anii ’30, `n
romanul genera]iei Mircea Eliade [i
Anton Holban, dar a venit comunis-
mul [i procesul a fost stopat. Apoi, 
s-a reluat dup\ 1990, cu excesele de
`nceput. Vor trece. Vreau s\ v\ spun
c\ atunci când am fost la Londra pri-
ma dat\, acum vreo trei decenii, `n
Pacadilly Circus am v\zut zeci de
magazine de scule erotice, toate pline
cu lume curioas\. Am revenit dup\
vreo dou\zeci de ani, mai era un sin-
gur magazin [i acela gol. Asta e.
Fiecare ̀ [i face istoria ̀ n alt moment,
dar respectând ni[te etape.“

Curtezanele, spa]iile de crea]ie ale arti[tilor, „guvernatorii de
idei“, „literatura f\r\ viz\“, [i „bursierii scrisului“ – acestea au
fost temele de dezbatere `n „Suplimentul de cultur\“ `n toam -
na anului 2005. Zeci de invita]i ai revistei au intrat `n dialog cu
cititorii. Bugetul infim al Ministerului Culturii [i al Institutului
Cultural Român era, de asemenea, o tem\ de actu ali tate. ~n
toamna anului 2005 ap\reau primele volume ale Editurii Cartea
Româneasc\, `n cadrul noii formule de mana gement, `n urma
prelu\rii acesteia de c\tre Editura Polirom.
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– Fragment –

1987, luni 17 august, Bucure[ti
St\ri de astenie sau boal\ – hu-

mus din care `ncol]e[te poezia.
Furia, dispre]ul `mpotriva mea

pentru dezordinea vie]ii mele, lipsa
de disciplin\, de continuitate `n
munca literar\. Laitmotiv al `ntre-
gii mele vie]i. Oare n-ar fi putut, n-ar
putea fi altfel? Sunt determinat\,
condi]ionat\ `n mod absolut? Nu e
loc pentru coeficientul voin]\, chiar
atunci când mi se pare c\ n-am ni-
mic semnificativ de spus, de scris?
Chiar dac\ totul e haotic, chiar da -
c\ nu [tiu: vor fi gânduri, versuri,
`nsemn\ri de jurnal, orice, numai
scrie, nu l\sa s\ se acumuleze blo-
curile de timp sterile.

Odat\ cu haosul [i pr\p\dul ve-
chiului Bucure[ti, cre[te, tumoare,
viziune, senza]ie global\ c\ via]a
mea e o cl\dire nebun\, poate
somp tuoas\, f\r\ funda]ii. Ceva pi-
ranesian, `n aer. Toate casele [i
str\zile `n care m-am n\scut, am
copil\rit, am avut pohte mari ado-
lescentine, dureroase, ru[inoase
(pentru mine, atunci) [i orgasme
poetice [i orgasme organice, [i eflo-
rescen]e de plant\ voluptuoas\, [i
scârbe infinite [i pofte de cu noa[ -
tere a adev\rului [i a datorin]elor
mele `n lumea moral\ [i social\ –
casele adic\ pr\p\dite, transfor-
mate `n pustiu [i ruine, `n alt\
lume de beton a altor pohte [i ge-
nera]ii, casele adic\ din Sf. Vineri
unde mama a urlat n\scându-m\ –
picioarele legate de patul de metal,
a[a recomandau doctorii – [i casa
din Fund\tura Bibescu-Vod\ (cur-
tea cu mul]i vecini; seara, mâncam
afar\ `ntre câteva mizerabile bos -
chete de lemn câinesc [i Alhalelii [i
Constantine[tii, când treceau, ne
spuneau „Poft\ bun\!“ [i noi „mer -
si“, [i casa din Antim, vis-a-vis de
mân\stire [i col] cu Petre Locus-
teanu, pustiul Hiro[imei, pe acolo
trecea El, `n sus [i `n jos, [i mie,
dup\ geam, ̀ mi transpirau sub]iorile

[i casa de lâng\ Podul Izvor, pe
Splai, unde dup\ criza de isterie [i
disperare, am intrat `n apa mol-
com\ a dragostei ocrotite [i `n
scârba unei leg\turi spirituale care
m\ ]intuia, m\ fascina, mi se p\rea
vital\ pentru salvarea mea ca om al
cet\]ii [i al vremii mele (scârba era
fizic\ – mentorul dorea, `ndr\gos-
tit, s\ m\ pip\ie), tot acest uria[
pustiu pr\fuit care e via]a mea, [i
mai `mi apare [i a[a: era un mo-
zaic, aproape antic, armonios an-
tic, alc\tuit din figuri care alc\ -
tuiau un tot – se dezintegreaz\, s-a
dezintegrat, mult mai r\u decât
corpul. El se mai ]ine pe scheletul
hârbuit, agresat de reumatism, de
fracturi, se ]ine `ntr-un echilibru
instabil, dar se mai ]ine.

Mozaicul a explodat `n cioburi.
Nu mai au leg\turi `ntre ele. Nu
mai alc\tuiesc figuri armonioase
de tritoni [i de nimfe.

Hai, las\ prostiile... Mai bine no-
teaz\ vizita la Geo [Bogza], la Sna-
gov, joi `n 13, singura zi `n care a
plouat cu g\leata.

Am dat diminea]a telefon. De
vreo trei ani n-am mai fost la Geo,
[i niciodat\ la Snagov. Numai `n
garsoniera din {tirbei-Vod\, unde
am asistat [i la o [edin]\ de gimnas-
tic\ medical\ cu instructorul (plan -
[et\ adus\ din camera de al\turi [i
sprijinit\ pe dou\ fotolii), Geo `n
chilo]i de baie vi[inii, pulpe `nc\
voinice, brune, `n mi[c\ri de rota -
]ie ghidate de instructor.

Acum ne-a poftit s\ venim odat\
la Snagov (scrisesem articolul des-
pre Gruilean).

Joi, dup\ aversa de diminea]\ (13
aug.) s-a luminat, s-a ̀ nc\lzit. Geo zice
la telefon: eu, dac-a[ fi la Bucure[ti, 
n-a[ merge azi la Snagov. E r\coare.
La noi e o cas\ de var\... Totu[i, ne-
am dus. Ne-a primit `n vila elegant\
cu parc splendid, vedere la lac, a lui
Radu Tudoran. Pe o scar\ ̀ ngust\, ̀ n
camera de la etaj, a lui Gruilean.

Geo e crispat, nervos, dictato-
rial. Mereu ne schimb\ locurile pe

scaune ca s\ avem o vedere mai
bun\ asupra lacului cu lotu[i [i a
s\lciilor de la malul lacului (Mo[
Ion cu o b\rcu]\).

E un cer noros, nu se vede apusul
soarelui, care, dup\ spusele lui, e
grozav... Nu cred c\ e nervos pen-
tru c\ n-are „trata]ie“ cum ne-a
amenin]at el. Se repede h\mesit la
biscui]ii pe care i-am adus noi [i-i
spune lui Beiu când intr\ `n ca-
mer\: „sunt fran]uze[ti“. Dar de ce
nu ne-a p\strat pepene galben (la
telefon zicea: „azi n-am g\sit decât
pepene galben“).

E neras [i pentru c\ a izbucnit o
flac\r\ mare de aragaz, când Bunti
a `ncercat s\ `n[urubeze butelia
(ghiventul nu era bun). A venit Be iu
(Radu Tudoran) [i a instalat butelia.

(Eu nu m\ pricep. Nici Bunti nu
vede bine. Eu recunosc. Dar ea, nu...)?

~n ciuda parcului splendid, a
confortului, a privilegiului de a avea
o vil\ la Snagov (a lui Geo e mult mai
modest\), se `ntunec\. Nu ne pof -
te[te `n\untru. Ne-o arat\ numai pe
dinafar\ („Bunti e `ntoars\ pe dos“),
`mi ofer\ ni[te flori pr\ p\dite, gal-
bene, cu miez maroniu, care a doua
zi sunt pleo[tite (la ̀ n ceput a vrut s\-
mi dea o „cârciu m\reas\“ foarte
ar\ toas\, dar eu am spus cu jum\ -
tate de gur\: „e p\cat“) `n ciuda,
spun, a bunelor condi]ii de via]\,
spectacolul b\ trâne]ii rigide, mania-
cale, m\ deprim\.

Gruilean: Aici am c\zut, m-am
repezit, panicat\, la u[a-fereastr\
cu floarea, ca acum.

Geo, nervos, cu repro[ `n glas:
„Sigur, tu erai panicat\“.

{i Gruilean, când coborâm, mi -
cu]\, sfioas\, parc\ pu]in speriat\
de teroarea fra]ilor: „S\-l l\s\m
`ntâi pe Radu s\ coboare“.

Radu ne aduce `ntr-o saco[\ câ-
teva mere v\ratice, ro[ii, gustoase.

Geo nu zâmbe[te. Parc\ i-am fi
datori cu ceva. Datori c\ n-am ales
o zi frumoas\, c\ Snagovul lor nu s-a
ar\tat `n toat\ splendoarea lui.

La plecare `i spun c\ mi-au pl\ -
cut „râurile de aur“, dintr-o tablet\

a lui (femeile care au trecut prin
via]a lui [i pe care nu le poate numi
„amante“).

— ~]i convine, zice el.
— N-am nici un amestec. Dar

m\ `nchin [i-]i mul]umesc `n nu-
mele acelor femei...

~napoierea de la Gherm\ne[ti la
Bucure[ti, pe `ntuneric, f\r\ mar-
caj alb `ntre culoarele de [osea ca-
rosabil\, pe ploaie tot timpul, a fost
un co[mar. Sorin extrem de `ncor-
dat. L-a sleit traseul. Nu mai sunt
pentru noi asemenea aventuri.

~n sfâr[it, Secolul 20 a ap\rut
dup\ 9 luni (nr. 292-294). Amestecul
de valori [i impostur\, umflare cu
pompa a unor valori modeste tribu-
tare suprarealismului (cubanezul
Lima); v\dita afinitate profund\ a
lui H\ulic\ [i a multor altor intelec-
tuali de mare clas\, români, cu arta
mistic\ de sorginte bizantin\ (Ho-
ria Bernea) m\ arunc\ iar\[i `n
spa]iul meu vid, f\r\ zei, (decât
sim bolici sau ornamentali), f\r\
cer, f\r\ p\mânt, la margine [i
chiar la marginea propriei mele fa-
milii, risipite `ntre neamuri str\i ne
(francez, german) f\r\ credin]e,
f\r\ convingeri altele decât cele
umane, etice, pe care le-au mo[tenit
[i preluat de la noi, p\gânii, agnos-
ticii, apoi „`ndoctrina]ii“, cu cre -
ierul sp\lat [i apoi pierdu]ii ̀ n vid...

Disciplina harfei
Cadavre `n vid
Poe]i, frânturi de poeme, poet

sufocat `ntre d\râm\turile cutre-
murului din ’77, poet\ care-[i
continu\ spectacolul fastuos al
vie]ii [i poeziei ei (prima!) dincolo
de ocean, `mi trec prin minte, prin
suflet frânturi de poeme, titluri
care m\ cutremur\ sau `mi dau
remu[c\ri. R\mân mereu, la 74 ani
(aproape – s\ nu m\ `mb\trânesc
cu câteva luni) o fat\ timid\, spe-
riat\. Nu m\ mai chinuie sexul, dar
m\ chinuie via]a diminuat\ [i
strâmb\ [i tot ce nu scriu pentru c\
nu pot sau nu se poate [i sunt `nc\
plin\ de vanitate [i vanit\]i...

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
~nsemn\rile mele de Maria
Banu[, care va ap\rea `n
curând, `n colec]ia
„Jurnale [i Memorii“ 
a Editurii Cartea
Româneasc\.

Maria Banu[ — ~nsemn\rile mele

CARTEA

Pe data de 14 aprilie 2014, se
`mplinesc 100 de ani de la na[te-
rea Mariei Banu[. Volumele me-
morialistice ~nsemn\rile mele
vor da cuvântul celui mai impli-
cat martor al unei istorii literare
tumultuoase: jurnalul poetei. 

Ce `nseamn\ 72 de ani (1927-
1999) din via]a unei poete din Ro-
mânia, ap\sat\, `nc\ din adoles-
cen]\, de originea etnic\, `ntr-o

Europ\ bântuit\ de stafia comu-
nismului, de lipsa de spa]iu vital a
nazismului, de evolu]ia violent\ a
ambelor extreme? 

~nseamn\ refugiu timpuriu `n
doctrina marxist\, iluzii tr\ite `n
ilegalitate [i activism politic cul-
tural `n epoca dogmatic\ comu-
nist-stalinist\ din al [aselea dece-
niu al secolului 20. Toate urmate
de regrete, dezgust, remu[c\ri, re-
volt\ `mpotriva unei ideologii, pe
care realitatea a negat-o. Dar stig -
matul „comunist\ fost\ stalinist\“

o va urm\ri pân\ la moarte, [i
dup\ aceea, pe aceea care debuta-
se exploziv, `n anul 1937, cu ex-
cep]ionalul volum de versuri }a -
ra fetelor. 

Zeci, sute de personalit\]i ale
vie]ii literare, culturale [i politice
ale ultimelor decenii, al\turi de
familie [i o galerie pitoreasc\ de
oameni obi[nui]i, devin persona-
je `n mult visatul [i niciodat\ ter-
minatul jurnal-roman memoria-
listic ~nsemn\rile mele de Maria
Banu[. 



Una dintre cele mai frumoase proze
din câte am citit ever este Marea
am\r\ciune de Ioan Gro[an. S\ ve-
dem un fragment, cu o or\ de [coal\
a profesorului tân\r [i `ndr\gostit:
„Calm, calm, fii calm, ̀ [i spuse ̀ ntr-una
din zilele urm\toare plimbându-se
printre b\nci, printre elevii apleca]i
peste caiete, peste schemele lec]iilor
de recapitulare trimestrial\, calm,
mult calm, repeta `n gând, dictând
apoi cu glas sonor, caden]at de rit-
murile propriilor pa[i, fraza de
acum un an, de acum doi ani despre
sentimentul patriotic `n operele lite-
rare [i descoperind uimit, atras,
am\nunte care niciodat\ nu-i re]i -
nuser\ aten]ia, puful auriu de pe gâ-
tul unei eleve, pata de cerneal\ ca o
amprent\ de pe cordelu]a alteia, for-
ma ciudat\ a statului Madagascar,
colivia pioniereasc\ stingher\, aproa -
pe putrezit\, atârnând `n plopul din

fa]a ferestrei. (...) S\ i se arate lui o fi-
in]\ care iube[te [i nu-i pas\ de asta.
Care nu se teme [i nu se uit\ cu pri-
virea aceea `ngenunchea t\, bovin\;
care s\ poat\ ie[i [i s\ se duc\ nu
mult, câ]iva metri mai `ncolo, s\ se
priveasc\ [i s\ spun\ «da, domnule,
uite-m\ cum m\ mi[c [i vorbesc,
cum m-am oprit lâng\ dolofana asta
care face literele ca ni[te m\rgelu]e,
scriind c\ printre eroii de neuitat ai
piesei se num\r\ personajul mut Ro-
mân Grue reprezentând poporul»;
care s\ `nve]e seni n\tatea, nu a tur-
mei b\[c\lioase [i apatice, ci a
fiin]ei. Trebuie s\ fie posibil [i a[a.

{i `nc\ p\[ind, prin ecoul maies-
tuos al frazei cu «tezaurul de sim -
]\minte adânci din crea]ia popula -
r\», se-nchipui mergând spre Ioana
drept, cu mâna `ntins\, spunându-i:
«Te iubesc. Fii lini[tit\. Nu suf\r.
Sunt senin.» Se opri. Poate c\ senza]ia

de lacrim\ o ai mai `ntâi `n gât“. 
S\ lu\m pu]in\ distan]\ critic\,

pentru a face observa]ia c\ proza lui
Gro[an alterna ̀ nc\ de la debut dou\
modalit\]i de construc]ie: una tex-
tualist\ [i alta realist\. Prima repar-
curge realitatea ca pe o carte des-
chis\. Totul s-a scris deja. Diferitele
epoci, curente [i [coli au epuizat re-
pertoriul tematic, astfel c\ originali-
tatea absolut\ nu mai este posibil\.
Obligat s\-[i recunoasc\ acest epigo-
nism involuntar, autorul postmo-
dern [i-l asum\. Se raporteaz\ f\r\
complexe, dar [i f\r\ mari preten]ii
novatoare, la tradi]ia cultural\ con -
s tituit\. O actualizeaz\ prin citat [i
parafraz\ textual\, prin parodie [i
pasti[\. Lumea lui este o uria[\ Bi-
bliotec\: „St\m pe o carte. Asta e“, se
spunea `n Insula lui Ioan Gro[an.
Scriitorul postmodern nu face decât
s\-i r\sfoiasc\ filele. 

Exist\ `ns\, `ntr-unele dintre cele
mai bune pagini ale autorului „opt-
zecist“, [i o perspectiv\ epic\ mai
tradi]ional\. E aceea a realismului
apt s\ contureze, dup\ criteriile ve-
rosimilit\]ii [i conform unei estetici
a mimesis-ului, o lume ce concurea -
z\ starea civil\. O realitate fic]ional\

mai `nchegat\ [i mai coerent\ decât
cea propriu-zis\, un univers ̀ n care se
pot reg\si fream\tul existen]ei [i „zo-
nele profunde ale realit\]ii uma ne“.

~n Marea am\r\ciune, prozatorul
`ncearc\ [i reu[e[te armonizarea ce-
lor dou\ perspective, plasând ̀ n mie-
zul unei splendide pove[ti de dra-
goste spirala de hârtie a textualis-
mului. Sebastian [i Ioana, cei doi co-
legi de cancelarie, se apropie tot mai
mult unul de altul prin intermediul
unui joc al r\va[elor. Scriind pe bi -
le]ele diferite mesaje, Sebastian ob-
serv\ c\ nu face altceva decât s\ pre-
scrie realitatea. Prezentul scriptural
se transform\, matematic, `n viito-
rul lui cotidian. Tot ceea ce b\rbatul
pune pe hârtie ajunge s\ se `mpli-
neasc\, cu o exactitate care mai ̀ ntâi
`l uime[te [i apoi `l face s\ viseze pe
spa]ii tot mai largi.

Pân\ la momentul de hybris al
personajului, care se va lansa `n pa-
riuri de previziune tot mai riscante,
scena de mai sus ̀ l ̀ nf\]i[eaz\ ̀ ntr-un
moment de recul. Episodul `ntâlni-
rii amoroase cu tân\ra [i frumoasa
profesoar\ de englez\ nu s-a consu-
mat, aceasta fugind de avansurile
colegului s\u. Care acum, printre

elevii lui din b\nci apleca]i peste
caiete, viseaz\ la iubirea ce i se re-
fuz\. 

Arta prozatorului este `n totul re-
marcabil\. Gro[an surprinde, cu o
des\vâr[it\ tehnic\ a detaliilor, pro-
funda dezam\gire a `ndr\gostitului
f\r\ speran]\. De o parte sunt frazele
golite de substan]\ [i de via]\, tocite
de prea mult uz, intrate `n desf\ [u -
r\torul standard al lec]iilor de limba
[i literatura român\: hiperbolele din
versurile lui Tudor Arghezi, de pil d\,
ori viziunea edenic\ a poetului, sau
personajul Român Grue din tr-un alt
text, reprezentând, fire[te, poporul
român. De cealalt\ parte st\ via]a ̀ n -
s\[i, via]a care ne-a fost dat\, unic\
[i irepetabil\, cu adev\rat dramati -
c\ ̀ n asemenea momente ̀ n care vezi
c\ dragostea nu-]i este `mp\rt\[it\. 

Tocmai fiindc\ profesorul de ro-
mân\ nu folose[te, când se gânde[te
la Ioana, vorbe mari [i sintagme
g\unoase, sim]im, la rândul nostru,
c\ sentimentul lui „privat“ este unul
autentic [i intens. Literaturizarea ar
fi cu totul inadecvat\ aici, „senza]ia
de lacrim\ o ai mai ̀ ntâi ̀ n gât“, nici -
decum `n efectele retorice utilizate
cu dexteritate.

– Fragment –

Un cavou de familie e un loc foarte
ciudat. O genera]ie dup\ alta `[i
`ngroap\ acolo mor]ii, aranja]i [i
cataloga]i `n ordinea importan]ei,
cu date [i titluri.

La Gacina, `n fundul parcului,
`n dosul unei perdele de brazi cen-
tenari, devora]i de licheni care fac
s\ atârne de cr\cile lor uscate b\rbi
de argint, o biseric\ se ̀ nal]\ deasu-
pra unei cripte. ~n jurul ei au fost
`nmul]i]i puie]i proaspe]i, meni]i
s\ o ascund\ atunci când b\trânii
brazi vor muri. Scopul e s\ o as-
cund\ vederii locuitorilor casei,
a[a cum se face [i cu rezervorul de
ap\, donjon lipsit de gra]ie, cu ogra-
da de p\s\ri [i cu terenul de tenis, o
chelie de asfalt cu gard de plas\. Un
mausoleu aflat pe proprietatea de
la ]ar\ a unei familii respectabile e
un lucru folositor, dar nu pl\cut.

Când am sosit la Gacina, bunica
mea a hot\rât s\ vizitez cavoul
`mpreun\ cu m\tu[a Sofia, ca [i

cum ar fi vrut s\ m\ prezinte mor -
]ilor. (...)

O plac\ de marmur\ neagr\ aco-
per\ sicriul unde se usuc\ oasele
aceleia c\reia `i sem\n: Mana Ser-
gheievna, Trandafirul de la Sankt
Petersburg. ~n noaptea etern\, fra-
tele [i sora nu mai sunt fa]\ `n fa]\,
ca `n cutia de sidef, ci `ntin[i unul
peste altul.

— El a murit cu mult ̀ naintea ei,
la dou\zeci [i patru de ani, `mi spu-
ne m\tu[a, era foarte tân\r... A fost
o pierdere pentru Rusia, c\ci avea
f\r\ `ndoial\ geniul unui mare po-
et. Pe vremea când Alexandru a
plecat `n Fran]a cu ducele de Wel-
lington, fratele [i sora `[i scriau, fo-
losind numele de Aphéridon [i As-
tarté, de care erau ̀ ndr\gosti]i, Dum -
nezeu [tie de ce! Scrisori pline de
pasiune amoroas\, am s\ ]i le citesc
eu cândva. A trebuit s\ fie desp\r -
]i]i de teama unui scandal. Nici m\ -
car nu-[i d\deau seama c\ s\ vâr [eau
o crim\, atât erau de `ndr\gosti]i
unul de altul. Nevinovata Lucre]ia

de la Gacina a fost m\ritat\ cu sila.
Dup\ c\s\torie, a plecat `n c\l\to-
rie cu so]ul ales de p\rin]ii ei [i a
r\mas cinci ani la mo[iile lui din
Crimeea. N-a [tiut c\ fratele ei mu-
rise. Fuseser\ sili]i s\ jure c\ n-aveau
s\-[i mai scrie; p\rin]ii, `n scrisori-
le lor, vorbeau de Alexandru ca [i
cum ar fi tr\it. S-a descoperit mai
târziu cât a fost de folositoare
aceast\ `n[el\torie. Când Maria
Sergheievna a aflat de la un str\in
c\ fratele ei nu mai era pe aceast\
lume, a f\cut o criz\ de nebunie,
prima din crizele periodice de care
avea s\ sufere toat\ via]a. Boala nu
i-a afectat nici frumuse]ea [i nici
inteligen]a; crizele reveneau la in-
tervale regulate. F\cuse un copil
mai `nainte de-a se `mboln\vi; a
avut dup\ aceea al]i patru. Aceast\
boal\ ciudat\ poart\ numele de ne-
bunie circular\. A fost un caz izolat
`n familia noastr\, nu se cunosc al-
tele. A murit foarte b\trân\, f\r\ s\
fie vindecat\. Nu avusese decât
[aptesprezece ani când s-a c\s\torit
[i dou\zeci [i patru când a aflat de
moartea fratelui ei adorat.

Alexandru s-a omorât, cu arma
de vân\toare legat\ de un copac, `n
locul numit Belvedere, sus pe 

delu[orul de unde puteai vedea ap\ -
rând [i disp\rând la cotitura dru-
mului, dincolo de podul de lemn,
tr\surile vizitatorilor care se apro-
piau [i se `ndep\rtau de Gacina.

De pe colina aceea a v\zut pier-
zându-se `n noapte calea[ca care o

ducea pe mireas\, luminat\ de
f\cliile ]\ranilor c\l\ri din alaiul de
nunt\. De atunci au s\dit `n acest
loc un [ir de brazi, iar ramurile lor
grele ascund de-acum drumul pe ca-
re se ̀ ndep\rteaz\ fetele din familie,
atunci când pleac\ cu so]ii lor...
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„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din romanul Papagalul verde, de Martha
Bibescu, care a ap\rut luna trecut\ la Editura Polirom,
`n traducerea lui Constantin Popescu.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Martha Bibescu —
Papagalul verde

Ora de român\



Articolul BBC porne[te de la faptul c\,
`n ultimii ani, multe filme provenind
din „Uzina de vise“ au fost acuzate c\
ar avea o „agend\ ascuns\“. De exem-
plu, Noah/Noe, noul film al lui Darren
Aronofsky. Poveste bazat\ pe legenda
biblic\, el a stârnit `nainte de lansare
controverse aprinse, sup\rând grupu-
rile conservatoare cre[tine. Mul]i din-
tre critici ̀ l acuz\ pe Aronofsky c\ a de-
turnat povestea lui Noe spre o agend\
politic\ liberal\. „Cre[tinii nu doresc
s\ ̀ [i vad\ pove[tile sacre transformate
`n parabole ecologiste“, spune Brian
Godawa, un realizator californian spe-
cializat `n filme religioase.

Multe alte filme de la Hollywood au
fost acuzate `n ultimii ani de astfel de
„p\cate“. De exemplu, filmul de ani-
ma]ie Happy Feet este acuzat de site-ul
cre[tin „Movieguide: The Family Gui-
de to Movie Reviews“ c\ „propune o vi-
ziune p\gân\ [i corect politic\ ce pro-
moveaz\ parteneriatele de acela[i sex,
adop]iile pentru cuplurile homosexua-
le, ecologism radical [i isteria ̀ nc\lzirii
globale“.

Acuzate c\ sunt pro stânga

Unul dintre cele mai des `ntâlnite re-
pro[uri de la Hollywood, spune „BBC
Culture“, este c\ multe filme au o
agend\ de stânga. The Lego Movie este
unul dintre aceste filme, un film care a
adus `ncas\ri de 360 de milioane de do-
lari [i care a fost declarat „comunist“
de c\tre cronicarul de la „Vulture“. De-
ranjat probabil de faptul c\ filmul sati-
rizeaz\ practicile corporatiste, alt cro-
nicar, Charles Payne, s-a indignat de
faptul c\ Hollywood-ul, având propriile
lui interese, `ncepe s\ fac\ propagand\
`n filmele pentru copii.

„BBC Culture“ subliniaz\ c\ The Le-
go Movie face parte dintr-un grup de fil-
me pe care criticii le consider\ a fi „an-
ticorporatiste, pro-liberale, un trend,
evident, de decenii“. Iat\ câteva exem-
ple recente: filmul de anima]ie Wall-E
(descris drept anticapitalist [i anticon-
sum) sau Avatar care a fost considerat,
`n unele cercuri, de-a dreptul „marxist“.

Este interesant `ns\ r\spunsul la
urm\toarea problem\: aceste filme
sunt produse de mari studiouri, parte a
unor uria[e conglomerate corporatiste.
Cum de sunt ele l\sate s\ predice mesa-
je anticorporatiste? Oare [efii acestor
conglomerate n-au perceput mesajele
sau nu le pas\?

Pentru Noah Gittel, care scrie de -
spre film [i politic\ pentru revista „The
Atlantic“, Hollywood-ul r\spunde, de
fapt, unor griji reale ale publicului:
„Atât americanii, cât [i locuitorii altor
]\ri sunt tot mai deranja]i [i sceptici cu

privire la influen]a corpora]iilor, iar
asta se reflect\ `n filme. Astfel de pro-
duc]ii sunt dovada c\ Hollywood-ul cre-
de c\ acesta e un mesaj pe care Ameri-
ca vrea s\ `l aud\ `n aceast\ clip\“.

Pe de alt\ parte, spune „BBC Cultu-
re“, aceste filme sunt, de fapt, foarte
„corporate friendly“. De exmplu, The
Lego Movie, consider\ Toby Miller, au-
torul c\r]ii Global Hollywood 2, este
conceput pentru a promova consumul,
`n cazul de fa]\ al produselor Lego. 

„Marile corpora]ii se pricep foarte
bine s\ scoat\ bani din `njur\turile la
adresa corpora]iilor“, este de p\rere [i
eseistul politic Emmett Rensin. „Mari-
le corpora]ii profit\ de pe urma critici-
lor la adresa lor. Po]i s\-]i cumperi con-
tracultura de la o institu]ie cultural\
mainstream care, probabil, neutrali-
zeaz\ `ntrucâtva acest mesaj.“

Iar Hollywood-ului, cât\ vreme scoate
bani din filme, pu]in `i pas\ de con]inut.
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Criticii sus]in c\ multe filme recente con]in
mesaje politice subversive. Dar oare
Hollywood-ul pro-business poate s\ sus]in\,
de bun\voie, mesaje anti-establishment? 
se `ntreab\ „BBC Culture“.

Agenda ascuns\ a filmelor de la Hollywood

S\pt\mâna trecut\ am aflat c\ celebrul
Keith Richards, chitaristul forma]iei
Rolling Stones, un personaj cu o anume
reputa]ie stabilit\ `n decenii de excese,
va publica `n aceast\ toamn\ o carte
pentru copii. Intitulat\ Gus and Me:
The Story of My Granddad and My
First Guitar, cartea, ilustrat\ de fiica
lui Richards, va povesti felul `n care
chitaristul a fost ini]iat `n muzic\ de
c\tre bunicul s\u.

Dar Richards nu este singura cele-
britate „improbabil\“ care sucumb\
farmecului literaturii pentru cei mici.
Acum câ]iva ani, de exemplu, Madon-
na a publicat o serie de pove[ti pentru
care [i-a asigurat sprijinul unora din-
tre cei mai buni ilustratori din lume.

Un alt personaj insolit care s-a dedat

scrisului este [i celebrul „rege al grima-
selor“, Jim Carrey. El a scris cartea
How Roland Rolls, o poveste despre „un

val numit Roland care se teme c\, ̀ ntr-o
zi, se va sparge de ]\rm“. O alt\ carte
inspirat\ de un bunic.

Chiar [i pre[edintele Obama s-a con-
format modei. El a scris, `n 2010, Of
Thee I Sing: A Letter to My Daughters,
o carte ilustrat\ ̀ n care aduce un tribut
unor figuri aproape legendare ale isto-
riei americane [i idealurilor lor: Geor-
ge Washington, Abraham Lincoln,
Martin Luther King, Neil Armstrong,
Sitting Bull, Cesar Chavez, Billie Holi-
day, Maya Lin, Albert Einstein etc.

Francezii, pe de alt\ parte, a[teapt\
o carte scris\ de Zahia Dehar, o fost\
prostituat\ ce a devenit celebr\ `n ur-
ma unui scandal de sex cu minore `n
care au fost implicate mai multe vedete
ale echipei na]ionale de fotbal.

Cine mai scrie c\r]i pentru
copii [i n-a]i fi crezut
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Moartea iubitei lui Mick Jagger,
L’Wren Scott, a perturbat s\pt\mâ-
na aceasta programul „muzical“ al
celebrei forma]ii britanice dup\ ce
membrii Stones au fost sili]i s\ anu -
leze concertele din Australia. Pe de
alt\ parte, aceast\ tragic\ sinucide-
re nu a f\cut decât s\ readuc\ `n
prim-plan o anume reputa]ie „fa-
tal\“ a starului Mick Jagger.

~n Australia, `n 1969, iubita de
atunci a cânt\re]ului, Marianne
Faithfull, `ncerca s\ se sinucid\. ~n
acela[i an, fatal aproape pentru Rol-
ling Stones, fondatorul [i chitaris-
tul forma]iei, Brian Jones, era des-
coperit lipsit de via]\ `n propria-i
piscin\, la câteva s\pt\mâni dup\
ce p\r\sise forma]ia. 

Imaginea lui Jagger a c\p\tat
nuan]e satanice dup\ lansarea me-
lodiei Sympathy for the Devil (in-
spirat\ de romanul Maestrul [i

Margareta al lui Bulgakov). ~n ace-
la[i an, 1969, Rolling Stones, absen]i
de la marele festival de la Wood-
stock, au hot\rât s\ ̀ [i ̀ ncheie trium-
fal turneul american cu un concert
gratuit, pe 6 decembrie, la Altamont,
`n California. La sfatul „colegilor“ de
la Grateful Dead, managementul for-
ma]iei a apelat la membrii g\[tii
Hell’s Angels pentru a asigura secu-
ritatea concertului. ~n timpul acestu-
ia, unul dintre cei de la Hell’s Angels

l-a `njunghiat pe un fan `n vârst\ de
18 ani, Meredith Hunter.

{oca]i de evenimente, cei de la Sto-
nes n-au mai dat concerte vreme de
trei ani. Au continuat s\ `n re gistreze
`ntr-un climat de „total\ decan-
den]\“, marcat\ mai ales de depen-
den]a de heorin\ a lui Keith Ri-
chards. Abia dup\ zece ani, cei de la
Rolling Stones au reu[it s\ se „nor-
malizeze“, dar n-au sc\pat niciodat\
complet de aura lor malefic\.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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Lansa]i ca „sperietori ale
rockului englez“, membrii
forma]iei Rolling Stones
au flirtat regulat cu o
imagine „sulfuroas\“ pe
care realitatea nu a f\cut
deseori decât s\ o
`nt\reasc\, scrie 
„Le Figaro“.

Mick Jagger, Rolling Stones
[i reputa]ia lor diabolic\ 

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

O nou\ antologie
Murakami,
lansat\ `n Japonia
La 65 de ani, Haruki Mura-
kami se dovede[te mai pro-
ductiv ca niciodat\, el fiind
pe punctul de a publica, ̀ n Ja-
ponia, o nou\ culegere de po-
vestiri. Cartea trebuie s\
apar\ `n libr\riile nipone pe
18 aprilie, dup\ nou\ ani de
la ultima antologie de povestiri scris\ de Murakami. Ea va purta
titlul Onna no inai otokotachi, va costa 1.700 de yeni, aproximativ
12 euro, [i va con]ine cinci nuvele. 

Editorul Bungei Shunju se a[teapt\ ca noua antologie s\ fie un
mare succes, dat fiind c\, `n Japonia, orice „noutate Murakami“
este aproape un eveniment, cititorii stând ore `ntregi la coad\ pen-
tru a pune mâna pe o carte a maestrului.

Anne Rice:
`ntoarcerea
vampirilor
La dou\ decenii de la adaptarea cinematografic\ a
bestsellerului Interviu cu un vampir, scriitoarea An-
ne Rice public\ un nou volum din serie numit Prince
Lestat. El trebuie s\ apar\ `n libr\riile americane pe
28 octombrie.

Autoare prolific\, Anne Rice a cunoscut succesul
`ncepând din anii ’70, când a lansat seria „vampiri-
lor“, care-l avea ca erou pe carismaticul Lestat de
Lioncourt. Cele 10 volume din serie au devenit succe-
se mondiale [i s-au vândut, numai `n SUA, `n peste 20

de milioane de exem-
plare. 

Mul]i se `ntreab\
da c\ nu cumva Rice
revine prea târziu la
eroii ei vampiri, dup\
ce ace[ tia au fost prea
„uza]i“ `n ultimii ani
de cultura popular\,
de serii de succes pre-
cum True Blood [i,
mai ales, Twilight.

Papa se
fere[te de Noe
Russel Crowe, inter-
pretul rolului princi-
pal `n Noe, noul film
al lui Darren Aronof-
sky, `ncearc\ de mai
multe s\pt\mâni s\-l
conving\ pe Suvera-
nul Pontif s\ accepte
o `ntâlnire cu realiza-
torii, `n vreme ce fil-
mul a atras asupra sa fulgerele lobby-urilor cre[tine
din Statele Unite, scrie „Variety“. Vaticanul `ns\ a
refuzat oficial aceast\ cerere, pare-se, de team\ c\
`ntâlnirea ar fi mult prea mediatizat\ [i ar stârni
tensiuni.

Filmul porne[te de la povestea biblic\ a lui Noe,
interpretat\ de regizorul [i scenaristul Darren Aro-
nofsky. Cu luni ̀ nainte de lansare, aceast\ produc]ie
a stârnit tensiuni, mai ales din partea grupurilor de
presiune cre[tine din SUA care sus]in c\ imaginea
profetului biblic este, printre altele, „prea sumbr\“.
Noe a fost deja interzis `n mai multe ]\ri musulma-
ne. Studiourile Paramount, spre lauda lor, au decis
s\ nu remonteze filmul, p\strând intact\ viziunea
original\ a lui Aronofsky.
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16  »  fast food

Dragele mele, ast\zi v\ voi prezen-
ta re]eta mea preferat\. Cu to]ii
avem dreptul s\ ne r\sf\]\m din
când `n când papilele gustative cu
un preparat sofisticat. Pentru c\,
nu-i a[a, doar o via]\ avem.

Este vorba despre friptur\ de
vit\ argentinian\ cu garnitur\ de
legume grilate [i sos de mu[tar Di-
jon cu alune caju. {tiu, la prima ve-
dere pare un preparat scump. La a
doua vedere pare la fel de scump,
dar v\ garantez c\ simfonia de gus-
turi [i arome pe care o ve]i ob]ine
`[i merit\ fiecare b\nu].

Avem nevoie de un kilogram de
mu[chi de vit\ argentinian\. La
magazin cost\ `ntre 180 [i 220 de
lei. Haide]i, c\ nu e o avere, pân\
la urm\ vorbim despre celebra
vit\ de Argentina. Care, probabil,
este crescut\ `n puf de gâsc\, doar-
me pe un pat cu saltea de ap\ [i
m\nânc\ numai morcov dulce. Nu
`n]eleg de unde atâta moft, c\ doar
e tot o vac\. Adic\ ale noastre nu
au tot dou\ coarne? Lua]i, fetelor,
cu `ncredere, un kil de pulp\ de
b\l]at\! Eu, personal, nici nu prea
m\nânc carne, am luat doar ni[te

oase, ca s\ dea gust. Dac\ nu ave]i
putere s\ le sparge]i, v\ recomand
tacâm de pui.

Mu[chiul de vit\ se spal\ cu ap\
c\ldu]\ [i se condimenteaz\ cu
p\trunjel uscat, oregano, boia de
ardei, coriandru m\cinat, dafin
m\run]it, cimbru [i piper. Pentru
a mai reduce din cheltuieli, pute]i
pune tacâmul de pui la fiert, dup\
ce l-a]i [ters ̀ n prealabil cu o cârp\
curat\.

Carnea se frige la foc mediu, cir-
ca [ase minute, ̀ ntorcând-o de pe o
parte pe alta. Dac\ a]i optat pentru
varianta cu pui, toca]i m\runt o
ceap\ [i ad\uga]i-o `n oal\.

Legumele se gratineaz\ cam opt
minute, apoi se stropesc cu o]et
balsamic [i brandy. Se poate folosi,
cred eu, chiar [i o]et de mere [i
]uic\ de sfecl\. Pentru varianta cu
pui, ad\uga]i un litru de bor[ de
putin\ [i dou\ linguri]e de sare.

Mu[tarul Dijon se pune `n tiga-
ie, cu un cub de unt [i un m\ -
nunchi de busuioc tocat m\runt,
se las\ la redus, apoi se adaug\ alu-
nele caju. Ca alternativ\, ad\uga]i
`n oal\ doi cartofi t\ia]i cubule]e.
O l\sa]i s\ mai clocoteasc\ unspre-
zece minute, dup\ care ad\uga]i
leu[tean [i p\trunjel.

Este foarte important modul `n
care orn\m farfuria, pentru c\ ar-
ta gastronomic\ presupune gust [i
aspect `n egal\ m\sur\. Se vor fo-
losi farfurii p\trate. Sosul se va
`ntinde sub form\ de curcubeu,
mai mult spre partea dreapt\. Car-
nea se a[az\ `n partea stâng\ a far-
furiei, iar legumele vor ocupa spa -
]iul semicentral. Recomand [i un
vin ro[u. Ca alternativ\, turna]i
preparatul `n castroane, cu grij\
s\ nu v\rsa]i pe fa]a de mas\. Se
poate servi cu ceap\ ro[ie.

~nf\]i[area [i mimica lui Bruce
Dern nu-]i permit s\-]i dai seama
dac\ Woody e gata senilizat sau
doar extraordinar de c\pos, poate
pu]in din amândou\; ce e sigur e
c\ aceast\ c\l\torie va avea loc [i
c\ Woody va fi ̀ nso]it de mult prea
tolerantul fiu, David (Will Forte).
Dac\ nu v\ da]i ̀ n vânt dup\ filme-
le g\l\gioase [i superficiale care
sunt de altfel `n trend (gen Ameri-
can Hustle), ci prefera]i ceva a[e -
zat [i modest, dar care s\ v\ câ[ti-
ge treptat [i temeinic, filmul lui
Ale xander Payne e ce v\ trebuie.
Totul respir\ banalitate Midwest,
de la cum arat\ personajele [i de-
corurile pân\ la imaginea `n alb-
negru a lui Phedon Papamichael,
care nu d\ doar un aspect „arheti-
pal“ pove[tii (a[a cum dorise Pay-
ne). „Asta-i America!“, exclama un
cinefil pe site-ul cotidianului „The
New York Times“, sub cronica
foar te bun\ semnat\ de A.O. Scott.
Fire[te, americanii v\d `n acest
film cu totul altceva decât noi.

Ce mai `nseamn\ azi
visul american? 

Uita]i-v\ la acest b\trân care d\
impresia c\ e aburit sau chiar e
aburit de iluzia unui milion de do-
lari [i care porne[te ̀ ntr-o c\l\torie
`n sens invers (`n Nebraska fiind [i
or\[elul lui natal), sperând c\-[i va
pune `ntr-un fel sau altul conturile
`n ordine `nainte de moarte. Odi-
seea `i readuce `n drum prieteni
vechi [i rude pe care nu le-a mai
v\zut de-o via]\, pe multe nici nu
dorea s\ le revad\, dar pe m\sur\

ce filmul curge ]i se pare tot mai
neplauzibil\ varianta senilit\]ii.
Debutul demen]ei e mai degrab\
scuza, capacul sub care eroul se as-
cunde pentru a-[i putea satisface
ultimele nebunii. C\ci ce ar mai
putea face cu un milion de dolari?
Tot ce [i-ar mai dori e un nou
„truck“. Nebraska nu e doar filmul
lui Woody, ci [i al lui David, care
are prilejul s\ descopere lucruri
deloc flatante despre tat\l s\u, dar
care i-l vor umaniza `n sfâr[it, [i
filmul so]iei care a stat o via]\ lân -
g\ Woody, [i a[a mai departe, in-
clusiv filmul unei `ntregi familii
disfunc]ionale ca toate familiile.

Scenariul inteligent [i elaborat
pentru un debutant ̀ n cinema (Bob
Nelson a f\cut pân\ acum televi-
ziune) reu[e[te nu doar s\ l\rgeas -
c\ permanent albia pove[tii, dar [i
s\ `mpace pân\ la urm\ contrarii-
le. Umorul negru cu nostalgia `n
alb-negru, alura de berbec b\trân
a lui Bruce Dern cu figura rotund\
[i rezonabil\ a lui Will Forte sau

alura de berbec b\trân a lui Bruce
Dern cu prestan]a de veveri]\
b\trân\ a so]iei care, de[i a stat lo-
ial\ al\turi de un so] cu care n-a
prea fost fericit\, nu se poate ab -
]ine s\ nu spun\ ce gânde[te. June
Squibb a devenit, la 84 de ani, cea
mai `n vârst\ actri]\ nominalizat\
la Oscar, iar jum\tate din nomina-
lizare i se trage din antologica sec-
ven]\ din cimitir unde `[i ridic\
fustele `n fa]a crucii unui fost pre-
tendent spunându-i: „Na, uite ce-ai
pierdut dac\ nu te-ai gândit decât
la porumb!“. Acest gen de umor
frontal cu care Kate abordeaz\
via]a mai dezamorseaz\ din nos-
talgia sfâr[itului [i sentimentul `n
alb-negru c\, la finalul vie]ii, ori-
cât de optimi[ti am fi, lucrurile nu
vor sta decât tot `n alb-negru. Sin-
gura [ans\ e s\ nu ne gândim la
porumb cât mai putem. 

Nebraska, de Alexander Payne. Cu:
Bruce Dern, Will Forte, June Squibb,
Stacey Keach, Bob Odenkirk 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Eroul lui Nebraska,
Woody Grant, e un
b\rbat `n vârst\ cu care
nimeni nu se mai
`n]elege. De[i so]ia [i cei
doi fii i-au tot spus c\
nu-i posibil s\ fi câ[tigat
un milion de dolari, a[a
cum a fost anun]at prin
po[t\, el o ia de nebun
pe jos chiar de la
`nceputul filmului, chitit
s\ ajung\ din Montana
`n Nebraska s\-[i ridice
premiul. 

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

Bobi 

Porumb
Galop
Dou\ lucruri `mi amintesc foarte
bine din casa memorial-parizian\ a
lui Balzac: u[a din spate, pe care fu-
gea ca s\ scape de creditori [i ie[ea
`ntr-o str\du]\ sub]ire ca a]a de
b\gat prin urechile acului, [i ma -
[ina de cafea, cu care-[i f\cea cele
30 de ce[ti de cafea pe zi. 30 de ce[ti
de cafea e echivalentul lui „Am
v\zut azi doi elefan]i indieni la mi-
ne pe strad\“. 30 de ce[ti de cafea
anun]\ un atac de cord ful ger\tor
`n urm\toarele dou\ zile, dar, ̀ n ca-
zul lui Balzac, anun]a doar sute de
pagini noi din Comedia uman\. ~n
Tratat asupra excitantelor moder-
ne, scris `n 1838, Balzac sugereaz\
c\ o cafea pe stomacul gol provoac\
urm\toarea furtun\ `n organismul
uman: „Din acel moment, totul se
agit\: ideile se clatin\ ca batalioa-
nele marii armate pe terenul unei
b\t\lii, [i b\t\lia `ncepe. Amintiri-
le sosesc ̀ n pas alerg\tor, cu ̀ nsem-
nele la vedere; cavaleria u[oar\ a
compara]iilor se desf\[oar\ ̀ ntr-un
magnific galop; artileria logicii
apare cu trenul [i cartu[ele ei; tr\ -
s\turile spiritului sosesc `n calitate
de tr\g\tori; figurile se compun;
hârtia se acoper\ de cerneal\; c\ci
veghea `ncepe [i se termin\ cu to-
ren]i de ap\ neagr\, a[a cum b\ -
t\lia se termin\ cu pudra nea gr\.
Am recomandat aceast\ b\u tur\
luat\ pe stomacul gol unuia dintre
prietenii mei care voia nea p\rat s\
fac\ o lucrare promis\ pentru a do-
ua zi: a crezut c\ e otr\vit, s-a culcat
la loc, [i-a ocrotit patul ca pe-o tâ n\ -
r\ nevast\. Era `nalt, blond, cu
p\rul rar; un stomac de hârtie cre-
ponat\, sl\bu]. Ar fi trebuit s\ fiu
mai atent“. Desigur, nici excesul
nu-i bun: „La anumite naturi mai
fragile, cafeaua produce asupra
creierului o congestie lipsit\ de pe-
ricole; `n loc s\ se simt\ activate,
persoanele respective simt somno-
len]\ [i spun c\ b\utul cafelei le fa-
ce s\ doarm\ mai bine. Ace[ti oa-
meni pot s\ aib\ picioare de cerb,
stomacuri de stru], dar sunt prost
utila]i pentru muncile gândirii.
Doi tineri c\l\tori, M.M. Combes [i
Tamisier, i-au g\sit pe abisinieni ̀ n
general neputincio[i: cei doi c\l\ -
tori nu ezit\ s\ priveas c\ abuzul de
cafea, pe care abisinienii `l `mping
la cote uria[e, drept cauz\ a acestei
nefericiri“. A[adar, v\ doresc aten -
]ie [i cafea.

434

Gourmet

Film

Iulia Blaga
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