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LE I

Art\ [i
comunitate 
`ntr-o cl\dire 
de dou\ secole

Ioan Stoleru

~n vechea Cas\ „Conachi“, sau
Casa cu Gang din Copou, cum o
cunosc mai bine studen]ii, se afl\
din septembrie anul trecut un
spa]iu dedicat tinerilor arti[ti [i
iubitori de art\: Meru. ~mp\r]it
`n trei, locul a format `n doar câ-
teva luni o comunitate de arti[ti
care se `ntâlnesc aici, discut\
proiecte, idei, gânduri [i le pun ̀ n
aplicare.

» pag. 3

Cronic\ de carte

INTERVIU CU SCRIITORUL NORMAN MANEA

Engleza nu era limba
pe care i-o doream
literaturii mele

Citi]i interviul realizat de Elena Vl\d\reanu `n » paginile 8-9 

Bookfest altfel
R\zvan Chiru]\

La fiecare bilan] al Bookfest, presa e
interesat\, `n majoritate, doar de re-
zultatele editurilor mari. Aproape pe
nimeni nu intereseaz\ cum s-au des-
curcat casele mici. {i, mai ales, cum 
s-au acomodat la Salonul de Carte ex-
pozan]ii care nu vând carte.

» pag. 2

Mo[tenirea 
lui Kafka... 
sau a lui Svejk?

Bogdan-Alexandru St\nescu

Jurnalist polo nez de investiga]ie,
prezentator al unui talk-show de
succes, Szczygiel a reu[it anatomia
unei na]iuni prin disecarea excep -
]iilor ei. A rezultat o serie de povestiri
kafkiene, dar, din p\cate, adev\ rate.

» pag. 10

Cronic\ de carte

Nevoia de c\r]i
miraculoase

Florin Iorga

Ve]i fi crezând poate c\ a]i `n]eles
destul de bine cam cum st\ treaba
cu pelerinajele din cele câteva vo -
lume din zona istoriei [i a sociolo-
giei religiei frecventate `n mod
curent, precum [i din referirile li -
terare la acestea. A[a am conside -
rat [i eu, ̀ ns\ Mirel B\nic\ mi-a de -
monstrat c\ lucrurile nu stau nici
pe departe a[a.

» pag. 11
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BILAN}UL CELEI DE A IX-A EDI}II A SALONULUI INTERNA}IONAL DE CARTE

Bookfest altfel: 
„Au degustat 800 de oameni,
dar au cump\rat doar 5%“

R\zvan Chiru]\

„Din punct de vedere
comercial nu a fost
extraordinar“

„Bazarul cu mirodenii“ vinde, evi-
dent, „condimente clasice folosite
`n buc\t\ria româneasc\ [i cea eu-
ropean\ (sare, piper, chimen, pa-
prika dulce/iute afumat\, cimbru,
rozmarin, scor]i[oar\), multe mi-
rodenii exotice, specifice buc\t\rii-
lor orientale [i sud-americane (tur-
meric, cardamon, [ofran, anason,
chilli, lemongras etc.)“, scrie `n ca-
talogul expozan]ilor Bookfest, edi -
]ia a IX-a, 2014. Se mai adaug\ ceai,
cafea [i uleiuri. „Nu pot s\ spun c\
ne-a `ncântat foarte mult participa-
rea“, mi-a declarat, cu o voce relativ
trist\, Mihai Florea, reprezentan-
tul „Bazarului“ la târgul de carte
care a avut loc la Bucure[ti `ntre 28
mai [i 1 iunie. Anul acesta a fost
prima lor participare. „Din punct
de vedere comercial nu a fost extra-
ordinar, nu `mi dau seama de ce.
Poate c\ nici standul nu a fost bine
amplasat, poate c\ vizitatorii nu au

fost preg\ti]i s\ cumpere mirodenii
la un salon de carte. Cert este c\ nu
a fost o prezen]\ mul]umitoare“, a
decretat Mihai Florea. Singurul
câ[tig – totu[i a existat [i un câ[tig
– a fost promovarea brandului „Ba-
zarul cu mirodenii“, potrivit aces-
tuia. „M\car a aflat lumea de noi [i
tot a fost bine.“ Nu-i vorb\, au [i
vândut ceva. De exemplu, dintre
ceai [i cafea, cel mai bine s-a dat
ceaiul. 

„Anul trecut a fost
surprinz\tor de bine“

Pentru cei de la „Bio Manufactu-
ra“, Bookfest a fost ceva mai dar-
nic. Ei au bifat `n 2014 a doua parti-
cipare la salon. „Anul trecut a fost
surprinz\tor de bine, nu ne a[tep-
tam“, s-a l\udat, cu zâmbetul pe bu-
ze, Daniela Ianache. „Ne ocup\m
cu produc]ia de s\punuri [i produ-
se de `ntre]inere 100% naturale [i
suntem singurii produc\tori auto-
riza]i de s\punuri naturale din
]ar\, care facem s\pun cu le[ie din
cenu[\ (f\r\ NaOH) pentru a fi cu
adev\rat natural“, st\ scris `n ace-
la[i catalog al expozan]ilor. La
Bookfest, „Bio Manufactura“ a ve-
nit cu 25 de sortimente de s\punuri
[i câteva sortimente de produse de
`ntre]inere. Cel mai bine s-au cum -
p\rat s\punurile, oricum. „{i anul
acesta a fost bine pentru noi, oame-
nii care vin la târg sunt de bun\ ca-
litate. De altfel, de asta am [i decis
s\ venim aici cu astfel de produse.
Mi-a pl\cut modul `n care a fost or-
ganizat [i promovat, toate au fost
puse la punct“, le-a l\udat Daniela
Ianache [i pe gazdele sale, organi-
zatorii Bookfest. Nu mi-a putut
spune, `n schimb, care s\pun s-a
vândut mai bine. „Marea majorita-
te au ales `n func]ie de necesit\]i,
s\punurile noastre nu se aleg dup\
miros.“

„Nu vreau s\ m\ laud,
dar am ni[te produse
care sunt de top“

„Nu mi-a pl\cut cum s-a organizat
acest târg. Organizatorii au mers
pe ideea c\ editurile mari ocup\ lo-
curile cele mai bune, iar pe editurile

mai mici [i pe ceilal]i i-au aruncat
unde a dat Dumnezeu. {i, bine -
`n]eles, au b\gat patru vânz\tori de
cafea `n aceea[i zon\. Trebuia s\
bage câte unul `n fiecare corp, c\
oamenii \[tia vin s\ vând\ acolo.
Or, nu a fost un echilibru“, s-a
dezl\n]uit, când l-am abordat, {er-
ban Zili[teanu, reprezentantul bran -
dului „Bunicul {erban“. A venit la
târgul de carte pentru c\ a fost con-
vins c\ intelectualii apreciaz\ cali-
tatea.  „Nu vreau s\ m\ laud, dar
am ni[te produse de top, respect\
toate condi]iile impuse de UE, prin
sistemul de analiz\ [i control. Dar
sunt concurat de produc\torii care
pun gel fix, apoi zic c\ e natural. Eu
folosesc doar fructe. {i atunci 
m-am gândit c\ lumea c\r]ilor e o
lume cu bun gust, deci am zis s\
`ncerc s\ vând aici.“ Atât doar c\ se
pare c\ intelectualii apreciaz\ cali-
tatea, dar nu prea o cump\r\. La
standul „Bunicul {erban“ de la
Bookfest foarte mul]i doar au de-
gustat. De aici [i sup\rarea. „Fi-
nanciar nu am ie[it bine, nu mi-a
pl\cut. Noi am organizat [i o degus-
tare, bine`n]eles c\ au trecut vreo 7-
800 care au degustat, dar au cum -
p\rat doar vreo 5%“, a denun]at
{erban Zili[teanu. A, am uitat s\
v\ spun ce vinde „Bunicul {er-
ban“: „delicatese tradi]ionale f\cu-
te dup\ re]ete vechi, mo[tenite din
familie. Dulce]uri, fructe dezhidra-
date, siropuri, sosuri. Produsele

sunt f\cute f\r\ conservan]i [i adi-
tivi“, ne explic\, a]i ghicit, acela[i
catalog al exponzan]ilor. 

S\ facem totu[i 
un top al editurilor

{i pentru c\ Bookfest este totu[i un
târg de carte, vom trece ̀ n revist\ [i
câteva dintre rezultatele editurilor
române[ti. Cele mai bune cinci tit-
luri vândute de la Polirom au fost:
pe locul I, Anii romantici, de Ga-
briela Adame[teanu, urmat de Isto-
ria Poloniei. Terenul de joac\ al lui
Dumnezeu (2 volume), de Norman
Davies [i Cum iubesc b\r ba]ii, de
Mihaela R\dulescu, la egalitate cu
Eu sunt Malala, de Malala Yousaf-
zai [i Cristina Lamb. Pe locul patru
ca vânz\ri s-a clasat Soacre [i nu-
rori. La cine este cheia?, de Aurora
Liiceanu, la egalitate cu Foc palid,
de Vladimir Nabokov, iar pe locul
cinci Sugubina, de Mircea Diaconu
la egalitate cu Pe când eram doar
ni[te pu[ti, de Patti Smith.

De la Cartea Româneasc\, cel
mai bine s-a vândut ~nsemn\rile
mele, de Maria B\nu[. Aici nu au
mai existat egalit\]i, a[a `ncât
urm\toarele locuri, pân\ la cinci,
au fost ocupate de Controlul c\r]ii.
Cenzura literaturii `n regimul co-
munist din România, de Liliana Co-
robca, Negustorul de `nceputuri de
roman de Matei Vi[niec, Leonid Di-
mov. Un oniric `n Turnul Babel, de 

Lumini]a Corneanu, [i C\lcâiul lui
Magellan, de Octavian Soviany.

Pe primul loc ̀ n topul vânz\rilor
de la Editura Humanitas s-a aflat
Ce-am f\cut când am t\cut, de An-
dreea Esca. Au urmat Primul
R\zboi Mondial, de Lucian Boia,
Mu[te pe parbrizul vie]ii, de Radu
Paraschivescu, Amintirile unei no-
nagenare. C\l\toriile mele, scriito-
rii mei, de Antoaneta Ralian [i Do-
sarele secrete ale agentului Anton.
Petru Comarnescu `n arhivele Se-
curit\]ii, de Lucian Boia.

Printre cele mai c\utate volu-
me de la Litera s-au aflat R\zbuna-
rea geografiei. Ce ne spune harta
despre conflictele viitoare [i lupta
impotriva destinului, de Robert D.
Kaplan, Ur\, prietenie, dragoste,
c\s\torie [i Drag\ via]\, ambele de
Alice Munro, câ[tig\toarea pre -
miului Nobel pentru literatur\ `n
2013. Cea mai vândut\ carte a Edi-
turii All a fost, potrivit Mediafax,
Un scriitor, doi scriitori, de Alex.
{tef\nescu, iar pe locul al doilea s-a
clasat al treilea volum al trilogiei
Sancti – Turnul, de Simon Toyne.
~n fine, cel mai bine vândut titlu al
Editurii Nemira a fost SAS. Ghidul
Supravie]uitorului. Cum s\ supra-
vie]uie[ti oricând [i oriunde, de
John Wiseman, apoi 111 cele mai
frumoase poezii, de Emil Brumaru
[i Cei 47 de ronini, de Joan D. Vin-
ge, plus  Metroland, de Julian Bar-
nes. 

La fiecare bilan] al Bookfest,
presa e interesat\, `n
majoritate, doar de
rezultatele editurilor mari.
Aproape pe nimeni nu
intereseaz\ cum s-au
descurcat casele mici. {i mai
ales cum s-au acomodat la
Salonul de Carte expozan]ii
care nu vând carte. Da,
printre standurile de la
Romexpo au existat [i a[a
ceva: o mân\ de
„aventurieri“ care au sperat
s\-i conving\ pe pasiona]ii
de lectur\ s\ cumpere [i
mirodenii, ceaiuri exotice,
cafea de calitate sau
produse române[ti
tradi]ionale. Unii au fost la
prima participare de acest
gen, al]ii au mai fost [i `n
anii trecu]i. Cum le-a mers
lor la Salonul Interna]ional
de Carte? P\i, s\ vedem. 
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Meru — art\ [i comunitate
`ntr-o cl\dire de dou\ secole

Cum urci sc\rile de lemn ale casei
impun\toare, ajungi `ntr-un loc cu
camere mari, miros de ceai [i mu-
zic\ jazz, obiecte de art\ [i mobilier
recondi]ionat. Mai mereu se `ntâm -
pl\ ceva aici, fie c\ este vorba de
Community Talks, un concert Si-
lent Strike, o dezbatere cu artistul
Dan Perjovschi sau o lansare de car-
te. Po]i vizita galeriile nestingherit
[i, dac\ e[ti nehot\rât asupra unui
obiect, comanzi ceva de b\ut [i ie[i
pe mica teras\, la umbra copacilor.

Meru este un concept Clubul
Creatorilor. „A pornit din foarte
mult\ pasiune, un gând personal,
poate din adolescen]\, care nu m-a
p\r\sit [i `n care au avut `ncredere
câ]iva oameni apropia]i“, spune
Otilia Chitic, designer ambiental.
Ei [i surorii Andreea, inginer geo-
log, li s-au al\turat Mirela Antoci,
contabil, Bogdan Curteanu [i Bea-
trice Birtum, arhitec]i, fratele Paul
Chitic, designer aspirant, Adrian
Epure, barman [i antreprenor, [i
Titus Ivan, sculptor, „care are o
`ncredere enorm\ `n acest concept
[i concentreaz\  foarte mult\ ener-
gie `n sus]inerea proiectului“. Pe
lâng\ cei care se implic\ direct [i
constant `n activit\]i, sunt [i al]ii
care contribuie la conceptul Meru,
printre care [i arti[tii care au avut
sau au aici proiecte `n desf\[urare.

Galeria de art\ Meru36

Galeria de art\ Meru36 este „locul
`n care nimic nu e decorativ“, toate
lucr\rile de art\ [i obiectele de de -
sign de aici, mobilierul, de exem-
plu, sunt oferite spre vânzare.
~nainte ca un obiect s\ fie expus `n
galerie, propunerile sunt analizate
[i selectate de un curator. „Ne adre -
s\m oamenilor creativi `n general,
nu doar arti[tilor cu diplom\“, spu-
ne Otilia. Vizitatorii se pot plimba
prin galerie, se pot opri asupra
unui obiect care le place, `[i pot co-
manda o cafea, un ceai sau un cock -
tail [i-l pot vizualiza mai bine, ho -
t\rându-se dac\ s\ [i-l `nsu [easc\
sau nu. Fuziunea aceasta dore[te
s\ elimine bariera dintre privitor
[i obiectul artistic, oferindu-i pri-
mului [ansa de a vizita o galerie
`ntr-un spa]iu cu muzic\ bun\ [i at-
mosfer\ primitoare.

Tot aici au loc [i majoritatea
evenimentelor bazate pe discu]ii [i
sunet: concerte de jazz, muzic\
electronic\, recitaluri, dezbateri,
lecturi, lans\ri de carte, proiec]ii
de film, performance-uri. Consu-
mul `n galerie este considerat do-
na]ie `n sprijinul proiectului. „Ori-
ce persoan\ poate contribui la sus -
]inerea proiectelor din cadrul cen-
trului Meru [i la sustenabilitatea
conceptului.“

Galeria de art\ Meru

Galeria de art\ Meru este un spa]iu
nonprofit, dedicat celor care vor s\
experimenteze, prin care ini]iato-
rii doresc s\ sprijine tinerii arti[ti
din Ia[i s\-[i concretizeze [i s\-[i
expun\ ideile. Galeria este oferit\
gratuit arti[tilor, „cu atât mai mult
`ncerc\m s\ mai acoperim anumi-
te cheltuieli pentru implementarea
proiectelor. Arti[tii ne fac cunos-
cut\ propunerea lor [i `mpreun\
putem g\si o solu]ie“, spune Otilia.
De asemenea, cine are o idee, dar e
nesigur `n privin]a ei sau nu [tie
cum s\ o pun\ `n aplicare, poate
veni aici [i cere sfaturi [i, `m -
preun\ cu cei de la Meru, lucreaz\
la implementare. „Indiferent de
etapa `n care se afl\ un proiect, sta-
diu incipient sau de expunere, ne
pot contacta. Ne g\sesc aici zilnic [i
ne pot ̀ mp\rt\[i ideile lor, le putem
pune `n practic\ [i, par]ial, ne
ocup\m [i de partea de manageriat
`n locul lor.“ Otilia se ocup\ de de -
sign [i arhitectur\, pe partea de
art\ plastic\ vor vorbi cu Titus
Ivan, iar Andrei Cozlac `i va ajuta
`n proiectele foto-video.

Spa]iile de lucru

Spa]iile de lucru (25 de locuri) se
adreseaz\ creativilor indepen den]i.
Pe baza unui abonament lunar,

freelancerii ̀ n industrii creative au
acces la un loc mobilat cu tot ce e
nevoie, internet, imprimant\, jo-
curi interactive [i, poate cel mai
important, intercunoa[tere. „Am
f\cut un studiu printre cei `nscri[i
[i primul criteriu `n alegerea unui
spa]iu comun de lucru a fost faptul
c\ nu vor s\ lucreze de acas\ sau
prin cafenele pentru c\ nu sunt efi-
cien]i, ̀ [i pierd mo tiva]ia sau au al-
te influen]e, ispite. {i al doilea cri-
teriu este dorin]a de colaborare cu
alte persoane. A fost ideea cu care
am [i pornit, cea de colaborare, [i
se vede c\ se reg\ se[te, are ecou `n
nevoile lor“, spune Otilia Chitic.

Sunt dou\ tipuri de abonament:
abonamentul „Membru Activ“, de
90 de lei pe lun\, pentru zilele pare
sau impare, de la 9 la 19, [i cel
„Membru Creator“, de 140 de lei pe
lun\, de luni pân\ vineri, `n acela[i
interval orar. Cei care vor s\ folo-
seasc\ spa]iile de lucru [i `n inter-
valul orar 19-01 sau `n weekend vor
trebui s\ pl\teasc\ `n plus. De ase-
menea, cei care au astfel de abona-
mente se bucur\ de o mas\ rezer-
vat\ la `ntâlnirile cu partenerii [i
reduceri la consumul `n Galeria
Meru36. „Vom organiza conferin]e,
discu]ii, workshop-uri, `n func]ie
de direc]ia pe care o au majoritatea
persoanelor care activeaz\ aici.“

Comunitate

De[i s-a deschis de opt luni, 200 de
oameni au ales s\-[i ia un card de
membru de la Meru. „Acest sistem
nu presupune ermetizarea `ntr-un
grup, ci o modalitate prin care per-
soanele care aleg aceast\ op]iune
ne fac, practic, o declara]ie de
sus]inere“, spune Otilia. Din sep-
tembrie, doar cei care au card de
membru sau care sunt `nso]i]i de o
astfel de persoan\ vor putea consu-
ma `n galeria Meru 36, `ns\ ea va
putea fi vizitat\ `n continuare de
oricine.

Sunt [i aici mai multe tipuri de
de card: Membru „Pass“, gratuit,
arat\ op]iunea posesorului de a
sprijini cre[terea proiectului con-
tribuind prin consumul `n galerie;
Membru „Art“, 50 de lei pe an, se
adreseaz\ persoanelor care acti-
veaz\ `ntr-un domeniu creativ, iar
pe baza cardului acestea pot expu-
ne `n Galeria Meru36 sau se pot bu-
cura de unele beneficii, cum ar fi
intrare la evenimente, mas\ rezer-
vat\, reduceri; mai este [i Cardul
MERU, dedicat persoanelor cu o ac-
tivitate consacrat\ `n domeniul
cultural-artistic.

Oricine vrea s\ expun\, s\-[i rezerve
un spa]iu de lucru sau s\ `nscrie un
proiect este a[teptat cu un e-mail la
clubul.creatorilor@yahoo.com.

~n vechea Cas\ „Conachi“, sau Casa cu Gang din Copou, cum o cunosc mai bine
studen]ii, se afl\ din septembrie anul trecut un spa]iu dedicat tinerilor arti[ti [i
iubitori de art\: Meru. ~mp\r]it `n trei – dou\ galerii, una pentru art\ experimental\ 
[i una pentru vânzare, [i spa]iile de lucru –, locul a format `n doar câteva luni o
comunitate de arti[ti care se `ntâlnesc aici, discut\ proiecte, idei, gânduri [i le pun 
`n aplicare. Desigur, Meru este deschis oricui are astfel de c\ut\ri, pentru c\, 
a[a cum spun [i ini]iatorii proiectului, „tinere]ea nu ]ine de vârst\“. (Ioan Stoleru)

Galeria Meru: LCD BULB, 
Andrei Ignia, Alexandra Floarea

Aniversare Ro[ia Montan\ – Vernisaj
[i difuzare de film/6 februarie 2014
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Poate unii or s\ spun\ c\ am luat-o
razna scriind tot mai des aici de-
spre tenis, poate al]ii se vor gândi
c\ am f\cut o obsesie pentru per-
sonajul c\ruia `i dedic al treilea
text din ultimul an. ~n fapt, e vorba
despre o chestiune cât se poate de
simpl\: suntem tenta]i s\ catego -
risim faptele monumentale rapor -
tându-ne doar la trecut, c\utând
aiurea valid\ri ale altora, de parc\
ne-ar fi cumva fric\ s\ recunoa[ -
tem c\ putem tr\i [i `n prezentul
nostru clipe deosebite [i c\ ne pu -
tem bucura de suflete providen -
]iale, cu care suntem contemporani.
Simona Halep ne ofer\, de un an
`ncoace, un model uitat al Româ -
niei: cel al omului excep]ional, al

olimpianului care `i face pe mul]i
semeni s\ ias\ din letargie sau s\
creasc\ `n umbra generoas\ a per-
forman]ei celui de lâng\ ei. 

Scriu textul \sta joi diminea]\.
Simona tocmai a intrat `n semifi-
nalele de la Roland Garros. Disear\
joac\ pentru final\. C\ pierde sau
câ[tig\, nu mai are vreo impor-
tan]\. Reiau aici o chestiune con-
cluziv\ pe care am scris-o acum
[ase-[apte luni: Simona e o certitu-
dine. Dac\ nu va câ[tiga acuma, o
va face data viitoare. Dac\ nu va
câ[tiga nici data viitoare, va fi `n -
tot deauna, prin felul ei de a fi, un
foarte mare sportiv. Dar, `n primul
rând, va fi mereu o matri]\ pentru
buna-cuviin]\ `n ac]iune.

Acum aproape un an, fata asta
din Constan]a câ[tiga primul tur -
neu de tenis din cariera ei profe-
sionist\. Nu [tiu dac\ v\ mai amin -
ti]i, cei care a]i v\zut partida, cli -
pele de `ncheiere ale finalei de la
Nürnberg. Simona juca `mpotriva
nem]oaicei Andrea Petkovic, care
era, cum s-ar spune, acas\. La 6-3, 
5-3, a salvat trei mingi de break [i,
`n stilul s\u sigur pe care lumea i 
l-a descoperit `ntre timp, a valorifi-
cat prima minge de meci. La fileu,
Petkovic a felicitat-o, `ns\, `n timp
ce Simona saluta tribunele, nem -
]oaica cu origini bosniace [i-a aco -
perit capul `ntr-un prosop [i a `n -
ceput s\ plâng\. Atunci când Pet ko -
 vic era cu fa]a ascuns\ `n prosop –

nu am cum s\ uit! – am v\zut-o pe
Simona aruncând o ochead\ spre
adversara ei. Am crezut, o clip\, c\
Halep va schi]a o reac]ie de compa-
siune. Ei, nu, Halepeno (un mare
antrenor american, Brad Gilbert, i-a
dat porecla asta, pornind de la de -
numirea unui ardei iute) s-a [ters
de transpira]ie, [i-a f\cut o cruce, 
s-a uitat la soare [i a zâmbit. De
atunci, ̀ n parametrii umani pe care
mi-i tot dau momentele alea de acum
aproape un an, eu sunt un halepop-
timist f\r\ [ans\ de vindecare.

E foarte complicat s\ `nve]i
zborul [i cu atât mai greu s\ ajungi
chiar acolo, unde ai trecut de gra -
ni]a dup\ care aerul nu le mai este
un camarad propriilor t\i pl\mâni.
E foarte greu s\ `]i iube[ti necon-
di]ionat respira]ia, suflul, nepu -
tin]a. S\ fii ̀ mp\cat cu tine. S\ treci,
pân\ la urm\, de ocrotitoarea 

placent\ a firescului [i s\ nimere[ti
`ntr-o mare de incertitudini, unde
s\-]i mai aduci aminte doar de pu -
iul din tine. |sta e ciclul vie]ii reu -
[ite. Derula]i-l `nainte [i `napoi, la
fel va ar\ta. E simplu [i, `n acela[i
timp, profund, discret, complicat,
aproape imposibil de realizat.

Nu avem, probabil, mai mult de
câteva sute de personalit\]i care s\
ne trezeasc\ sec, ca un dop imbecil
dintr-o [ampanie [i cu un sunet de
spad\ izbit de epole]ii unui caporal
ridicat la rang de general, din visul
\sta. Simona Halep e unul dintre
exemplele care ne `mbie s\ ne adu -
 cem aminte de puiul din noi. Asta e
o chestie fundamental\, e o bucu -
rie, e o carte de c\p\tâi care ni se
arat\ discret, tocmai fiindc\ e rar\!
Semnele ]ip\toare ascund, `n apa -
renta lor dramolet\, umanitatea [i
adeneul nostru.

Cronic\ din vremuri halepoptimiste

Prolog

De-a lungul vie]ii, am stat la ia-m\-
nene de mi-au ie[it ochii. De cele
mai multe ori, `n comunism, dar
nici cu ocaziile de dup\ nu mi-e
ru[ine. {i-am mers cu cei mai bi-
zari neni, cu nu-]i po]i `nchipui ce
vehicule, `n cele mai bizare
condi]ii: `n remorc\, cu picioarele
`n grâu, `n camion muncitoresc, `n
tractor de arat, `n tir, `n ambu-
lan]\, `n Trabant, `n Dacie f\r\ po-
dea, aproape c\ pedalai ca Flinsto-
nes ca s\ `naintezi. Numai cu tan-
cul [i cu avionul de ocazie nu-mi
amintesc s\ fi c\l\torit, dar cred c\
`nc\ nu-i timpul trecut. 

1. 

Am pierdut trenul [i-am ie[it la
[osea. De[i era na]ionala Ia[i-Bucu-
re[ti, pentru mul]i e greu de `nchi-
puit/amintit atmosfera rutier\ de
atunci: vreo zece oameni `mpr\[ -
tia]i pe marginea drumului, de re-
gul\, la ie[irea dintr-o localitate,
f\când semne disperate câte unui
vehicul care trecea din an `n Pa[ti.

~n ziua respectiv\, nu eram de-
cât doi. Eu, licean vioi, cu un 

rucsac pesc\resc ̀ n spate, [i un nene
lung [i de[irat, cu o saco[\ de cârp\
`n mân\. M-am plasat strategic, dup\
cum era pe-atunci obiceiul oameni-
lor de ocazie, la vreo zece me tri de
omul cu saco[\, cumva luându-i fa]a:
adic\ ma[inile se apropiau mai `ntâi
de mine, apoi ajungeau prin dreptul
lui. Cinci minute, a tolerat situa]ia
a[a cum era ea. Apoi s-a f\cut c\ se
las\ p\guba[, a trecut tiptil prin spa-
tele meu [i mi-a luat el fa]a, plasân-
du-se vreo do u\zeci de metri mai
`ncolo. Am mai f\cut noi din mân\
vreun sfert de or\ [i pe urm\ am
`ncercat eu s\-l fentez. Pe urm\, el pe
mine. {i tot a[a, vreo or\ `ntreag\.
~ncet-̀ ncet, de la marginea locali -
t\]ii, aproape c\ am ajuns `n centrul
ei, dep\[indu-ne `n mers de rac.

Tocmai când voiam s\-i propun
un pact de neagresiune, s\ ne unim
cumva for]ele, a oprit un autobuz ra-
blagit, c\ruia nici m\car nu i-am
f\cut semn, [i ne-a `nh\]at pe-amân-
doi. 

2.

La `nceputul lui decembrie 1989,
st\team `n c\min la liceul de art\
din Ia[i. Habar n-aveam, dar nici

nu-mi p\sa de ce: am fost anun]a]i
c\ trebuie s\ plec\m `n vacan]a de
iarn\ cu vreo dou\ s\pt\mâni
`nainte de vreme. S\ mergem fru-
mu[el acas\, bine-mersi `nvoi]i de
la ore, dar s\ eliber\m camera cu
totul. Ce putem lua lu\m acas\, ce
nu, punem `n cutii [i depozit\m
`ntr-o sal\ indicat\ de pedagog.
Cic\ urmau s\ vin\ ni[te sportivi
`n turneu care vor fi caza]i `n locul
nostru. I-am [i v\zut: numai dula-
puri de oameni, doi pe doi – cei ca-
re au `mpiedicat pornirea unei re-
volu]ii la Ia[i. 

Am pus `n cutii c\r]ile [i caiete-
le. Hainele, m-am `nc\p\]ânat s\ le
iau cu mine. Când am realizat c\
nu-mi `ncap toate `n rucsacul pes -
c\resc [i `n câteva saco[e de plas-
tic, mi-a venit ideea grozav\ s\ scap
de unele, `mbr\cându-le. Aveam pe
mine a[a: trei perechi de pantaloni,
dou\ tricouri, patru pulovere, gea -
c\ [i palton. La plecare, ar\tam [i
m\ mi[cam precum un cosmonaut
pe lun\. Cu chiu cu vai am ajuns la
gar\, am urcat `n tren, am coborât
[i am ajuns la podul de unde trebu-
ia s\ g\sesc o ma[in\ de ocazie spre
cas\. 

Vreo or\, timp `n care le[inam
de cald de câte haine purtam pe mi-
ne, nici n-am avut cui s\-i fac sem-
ne cu mâinile `nghe]ate bocn\
(m\nu[i n-aveam, le pierdusem).
Dar prima ma[in\ ap\rut\ m-a [i
luat: o betonier\, `n aer liber, `ntre
cabina plin\ de oameni [i cisterna
rotitoare. Am ajuns acas\ cu un
zâmbet [i o bucurie `ncremenite,
`nghe]ate pe fa]\.  

3.

Cu pu]in ̀ nainte de examenul la fa-
cultate, m-au luat ni[te rude, cu
ma[ina lor, la mare. Am petrecut
acolo, `mpreun\ cu verii mei, vreo
dou\ s\pt\mâni minunate. Atât
c\, la `ntoarcere, rudele mele s-au
oprit cu ma[ina `ntr-un sat pe
lâng\ Vaslui, la p\rin]i, c\ aveau
de cules ni[te fasole. Am stat [i eu
o zi la cules fasole dintr-un lan de
porumb aproape la fel de larg ca
marea. 

Era grev\ la CFR, omor la auto-
buze [i ma[ini de ocazie, nu prea
aveam cu ce m\ `ntoarce de unul
singur acas\. Am insistat totu[i,
chipurile pentru c\ am de `nv\]at
pentru facultate. Diminea]a devre-
me, m-a adus unchiul meu cu
ma[ina pân\ `n Vaslui [i m-a l\sat
`n autogar\. Dup\ ce-a plecat, am
aflat c\ e grev\ [i la autobuze.

Am traversat Vasluiul [i m-am
plasat la marginea lui, la cap\tul
so[elei `nspre Ia[i. Acolo mai erau
cam vreo sut\ de oameni care
aproa pe c\ se aruncau `n fa]a ma -
[inilor. De la zece diminea]a pâ n\
pe la opt-nou\ seara n-a oprit nici -
una pentru mine. Se `ntuneca, r\ -
m\sesem singur, cu curul pe bor -
dur\, gândindu-m\ ce naiba o s\
fac eu o noapte `ntreag\ `n Vaslui,
unde nu [tiam absolut pe nimeni
([i – spun pentru cei mai tineri –
nu, pe-atunci nu exista mobil, nu
aveai cum [i pe cine s\ suni s\ te
ajute).

Când aproape s-a `ntunecat de

tot, a oprit o ma[in\ bengoas\, f\r\
s\-i fac semn, [i-un nene pe care o
s\-l ]in minte tot restul vie]ii ca pe
omul lui Dumnezeu m-a adus pân\
`n centrul Ia[iului.

Epilog

Lucrez noaptea, m\ culc `nspre
diminea]\. {i de multe ori merg
pân\ la non-stop-ul din gar\ s\
cump\r chestii. De regul\, ]ig\ri. {i
de fiecare dat\, la unu-dou\ noap-
tea, pe marginea {oselei Na]ionale
sunt doi-trei oameni la ocazie. La
ora aceea, ma[inile trec, ca pe vre-
muri, una la cinci minute. {i tot de
fiecare dat\ m\ mir: de unde vin,
unde merg cet\]enii \ia, cine `[i
`nchipuie ei c\ o s\-i ia atunci la
ocazie? 

Recent, am trecut `nspre non-
stop pe lâng\ un autostopist care
ar\ta vai de mama lui: zdren]\ros,
nesp\lat, cu o ]eav\ de vreo doi
metri ̀ n mân\. Mi s-a rupt inima de
el. „Pe \sta n-o s\-l ia nimeni, nici -
odat\, chiar [i ̀ n timpul zilei“, mi-am
zis. Când m-am `ntors de la maga-
zin, ̀ n dreptul lui era oprit\ o Dacie
1300. {oferul lega ]eava pe portba-
gajul de deasupra al ma[inii. Au
urcat [i-au b\gat gaz.  

M\ gândesc c\ trebuie s\ existe
o lege nescris\, un Dumnezeu al oa-
menilor de ocazie: [i canibal s\ fii,
odat\ a[ezat pe marginea str\zii,
totdeauna se va g\si un confrate ca-
re s\ opreasc\, s\-]i fac\ loc lâng\ el
[i s\ te duc\, dac\ e nevoie, [i pân\
la cap\tul lumii.  

Oameni de ocazie

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

Un mare campion `i face pe adul]i s\ se manifeste precum copiii, iar pe copii
s\-[i doreasc\ s\ ajung\ adul]i. „Chimia“ unui performer e simpl\, teribil de
fragil\ [i ascuns\ de ochii eviden]ei: nu ai cum s\ nu reu[e[ti s\ aduni,
laolalt\, copii [i adul]i, dac\ la[i s\ r\sar\, `n orice moment al carierei tale, 
[i tr\s\turile de ]ânc, [i alea de om `n toat\ firea. Simona Halep reu[e[te 
s\ `ndoaie cu gra]ie axa timpului.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Am mai spus [i alt\dat\ c\ sc\de-
rea num\rului de cititori de c\r]i
de la `nceputul anilor 2000 se ex-
plic\ foarte u[or prin emigra]ia
profesioni[tilor din diferite dome-
nii. Genera]ia mea, cei care au ab-
solvit facult\]i ̀ n anii 1990 [i au ple-
cat repede din România haotic\ de
atunci, era una de cititori: `n parte
[i de nevoie, fiindc\ `[i petrecuse
adolescen]a `ntr-o s\r\cie a diver-
tismentului greu de imaginat
acum, dar [i dintr-o tradi]ie intelec-
tual\ transmis\ `n orice bran[\.
Plecarea lor `n grup masiv a creat
un gol de public care `mi vine s\
cred c\ acum `ncepe s\ se umple
iar. Pân\ la urm\torul val de emi-
gra]ie masiv\.

Fiindc\ de asta mi-e fric\ mie
(cu patriotismul egoist al celui care
are de gând s\ r\mân\ `n ]ar\ [i
sper\ s\ supravie]uiasc\ aici).
Sunt convins c\ mica, dar ̀ ncuraja-
toarea cre[tere a num\rului de citi-
tori se datoreaz\ noii genera]ii care
a descoperit pl\cerea lecturii – [i

care n-a apucat `nc\ s\ emigreze.
Team\ mi-e `ns\ c\, odat\ ce se vor
maturiza române[te, adic\ `[i vor
pierde inocen]a [i entuziasmul, or
s\ `ncerce [i ei gustul emigra]iei.
Fiindc\ România nu e un loc potri-
vit pentru oameni educa]i. {i ni-
meni nu crede `n specia asta ciu-
dat\.

Citeam pe undeva c\, dup\ un
studiu statistic f\cut acum câ]iva
ani, cam jum\tate dintre români
cred c\, pentru a reu[i `n via]\, no-
rocul e mai important decât edu-
ca]ia. {i nici m\car nu-mi vine s\-i
contrazic. Nu pentru c\ nu po]i
contrazice o jum\tate statistic\ de
români, ci pentru c\, `n lumea
noastr\ ̀ ngust\ [i anomic\, s-ar pu-
tea s\ fie exact a[a: cine are noroc
are, pune-n piatr\ [i r\sare. M\
gândesc c\ Gigi Becali a fost euro-
parlamentar, c\ Elena B\sescu i-a
fost coleg\, c\ Marian Vanghelie,
oricât de greu `[i va fi luat el baca-
laureatul, a garantat `n campania
electoral\ pentru prof. dr. Ecateri-
na Andronescu. M\ gândesc c\ un
chelner, un portar de cas\ sindi-
cal\ sau un recep]ioner de hotel din
anii comunismului au putut ajun-
ge miliardari. {i c\ un om care pla-
giaz\ [i o neag\ a[a, de la obraz,
ajunge prim-ministru (de[i ini]ial
omul poate chiar n-o fi [tiut-o, a
avut doar ni[te lachei lene[i, care
nu s-au deranjat s\-i scrie o tez\ ori-
ginal\). M\ gândesc c\ partidul li-
beral, \la de sus]ine ini]iativa pri-
vat\ [i inteligen]a individual\, a
avut doi pre[edin]i despre care um-
bla vorba c-au fost repeten]i `n stu-
den]ie – unul a ajuns [i el prim-mi-
nistru, iar cel\lalt a fost o lun\
pre[edintele ]\rii. A[a-i la noi. Cine

are noroc [i [tie s\ [i-l foloseasc\...
C\ numai cu educa]ia mori de foa-
me.

Era plin\ ]ara de oameni edu-
ca]i care n-au [tiut s\ se descurce.
Era, fiindc\ acum nu mai sunt aici.
S-au dus `n ]\ri unde norocul con-
teaz\ ceva mai pu]in, iar educa]ia,
talentul [i seriozitatea ceva mai
mult. De asta mi-e fric\ acum: c\ au
`nceput s\ apar\ noi genera]ii de
oameni educa]i [i, poate, mai f\r\
noroc, a[a, care nu-[i vor g\si locul
`n lumea noastr\ mic\ [i alune-
coas\. Vor vrea s\ plece [i ei. {i iar
o s\ ne plângem c\ n-avem cititori.
Sau medici. Sau informaticieni.
Sau profesori.

Nu e tocmai un lucru banal. Las’
c\ parc\ ]i-e (mie mi-e) ru[ine s\
afli c\ românii citesc cel mai pu]in
din `ntreaga Uniune European\. O
asemenea statistic\ nu spune mare
lucru despre un român oarecare,
dar pune o etichet\ generic\ – nu
foarte departe de cea de „prostu’ sa-
tului european“. {i nim\nui nu-i
place s\ fie prostu’ satului. Dar par-
tea mai proast\ – [i mai greu de
`n]eles – e aceea c\, `ncetul cu `nce-
tul, nivelul sc\zut de educa]ie o s\
marcheze [i nivelul de trai. Nu-i greu
de observat, de exemplu – dac\ tot
am pornit de la c\r]i –, leg\tura
existent\ `ntre apetitul pentru lec-
tur\ al popula]iei unei ]\ri [i gra-
dul de prosperitate din acea ]ar\. O
arat\ toate statisticile: ]\rile mai
educate sunt [i mai prospere. Sau
invers, ]\rile care tr\iesc prost
tr\iesc a[a din cauza lipsei de edu-
ca]ie – de toate tipurile. La asta sunt
bune c\r]ile: s\ reduc\ prostia [i, ̀ n
consecin]\, s\r\cia. Norocul vine
dup\ aceea.

M-am bucurat când am
v\zut c\ la Salonul de
Carte Bookfest de anul
acesta s-au vândut mai
multe c\r]i decât anul
trecut – sigur, cu gândul
c\ anul viitor se vor vinde
mai multe [i c\ or s\ se
citeasc\ [i mai multe.
Problema cititorilor e una
foarte sensibil\ pentru
scriitori [i ar trebui s\ fie
[i pentru al]ii. Pentru cei
care se ocup\ de sistemul
de educa]ie, s\ zicem. Nu
fiindc\ am avea o ]ar\ de
pro[ti, ci pentru c\
România export\
inteligen]\.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Educa]ie [i noroc
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O companie de discuri
impecabil\ `n lumea
postcomunist\: 
BMC Records

Dar nu despre jalnica lips\ de efi-
cien]\ [i interes pentru muzica cla-
sic\ româneasc\ [i publicarea de dis-
curi `n ]\rile române este vorba aici,
ci despre, simplu spus, una din cele
mai bune companii de discuri ap\ru-
te post-1989 `n statele central-est euro-
pene, BMC Records din Ungaria. O
abreviere pentru „Budapest Music
Center“ – [i ì g\si]i u[or pe Internet
catalogul –, o companie despre care
am mai avut pl\cerea s\ scriu cu ani
`n urm\, dup\ ce am cump\rat admi-
rabilele `nregistr\ri ale dirijorului
ardelean Erich Bergel, ap\rute la
`nceputul anilor 2000. Iar `ntre ele a[
recomanda oricând versiunea Artei
Fugii lui Bach (BMC 011) [i integrala
Simfoniilor lui Brahms (BMC 067)...

~ntre timp, BMC Records nu 
numai c\ [i-a diversificat foarte mult
catalogul, ̀ n care privilegiaz\ compo-
zitorii [i interpre]ii unguri contem-
porani (cum mi-a[ dori cândva, `na -
inte de... Pa[tele Cailor, s\ o fac\ [i
vreo companie româneasc\), dar
excelea z\ prin calitatea `nregistr\ri-
lor, prin grafica excep]ional\ a pro-
duselor sale, atât original\ ca design,
cât [i cu mult gust artistic [i, nu pe ul-
timul loc, printr-un serviciu de pres\
dinamic [i curtenitor. Un atu deose-
bit de important ast\zi pentru distri-
bu]ia interna]ional\, mai ales la com-
panii de relativ mic\ anvergur\, f\r\
fonduri publicitare de genul celor ale
marilor corpora]ii ale discului.

A[ zice c\ BMC Records a intrat
cumva ̀ n istorie fie [i numai prin for-
midabila edi]ie de 14 discuri Sviato-
slav Richter `n Ungaria (BMC CD
171), realizat\ ̀ n cooperare cu Arhiva

Radioului de Stat de la Budapesta [i
care a ob]inut la data apari]iei ei atât
Premiul criticii discului `n Germa-
nia, cât [i un meritat Diapason d’Or
`n Fran]a. Un adev\rat tezaur, de ne-
ocolit pentru cei care l̀ iubesc pe pia-
nist, cu atât mai mult cu cât multe
din concerte [i recitaluri provin din
anii lui de tinere]e, `naintea ie[irilor
`n Occident!

Cu totul excep]ional\ este [i o alt\
apari]ie, din 2012, purtând titlul Végh
in Hungary. Camerata Salz burg Con-
ducted by Sándor Végh (BMC
CD194), cu absolut remarcabile inter-
pret\ri live din concerte la Budapes-
ta la 23 martie 1993 [i 20 martie 1995,
cu Uvertura Coriolan op. 62 de Beet-
hoven, Simfonia Nr. 35 in Re major,
K. 385 „Haffner“, Simfonia Nr. 103 in
Mi bemol major „Drumroll“ de
Haydn [i Simfonia „Cea mare“ ̀ n Do
major, D. 944a lui Schubert. Un set re-
comandat cu dragoste de Gyögy Kur-
tág [i de András Schiff [i introdus de
cuvintele celebrului violonist, devenit
spre sfâr[itul vie]ii dirijor, care spu-
ne „Amf\cut o mare descoperire cân-
tând ̀ n cvartet: puterea prezen]ei mu-
zicale este aceea care d\ concertului
spontaneitatea sa indispensabil\ [i l̀
umple cu via]\“. Atât spontaneitatea,
cât [i via]a palpitând\ domin\ piesele
acestui set de discuri pe care, f\r\ exa-
gerare, nu m\ satur s\ le ascult...

Amatorilor de muzic\ de camer\,
celor care au avut odinioar\ bucuria
de a asculta Cvartetul Bartok pe 
LP-uri sau pe CD-urile Hungaroton/
Sanyo din anii ’70-’90, le semnalez o

`nregistrare din perioada lor final\
(BMC CD 079) cu trei din cele mai fru-
moase quartete mozartiene din ciclul
„Haydn“ (KV 465, 458 [i 387).

~n sfâr[it, alegerea mea pentru o
„ini]iere“ `n `nregistr\rile de ex cep -
]ie pe care le promoveaz\ [i populari-
zeaz\ BMC sunt dou\ seturi de discuri
ale marilor compozitori contempo-
rani originari din Transilvania,
György Ligeti [i György Kurtag, `n
concerte ambele dirijate de un alt ar-
delean de origine, Peter Eötvös. ~n or-
dinea apari]iei lor, cel dintâi album,
Ligeti and Kurtág at Carnegie Hall.
Umze Ensemble, un live din concer-
tul de la 31 ianuarie 2009 de la New
York, include Melodii [i Concertul
pentru violoncel de Ligeti [i Mesaje
ale regretatei R.V. Troussova, Op. 17
[i Patru poeme de Ana Ahmatova,
op. 41. Soli[ti sunt soprana Natalia
Zagorinskaia [i veteranul violonce-
list Miklos Perényi (BMC CD 162).
Cel de-al doilea set, exclusiv Ligeti,
mi se pare cu totul deosebit [i are `n
program (este vorba de discul deja
amintit, ̀ nregistrat live de Radiodifu-
ziunea din Köln la 26 [i 28 noiembrie,
respectiv 4 decembrie 2008) impresio-
nantul Requiem pentru sopran\,
mezzo-sopran\, dou\ coruri mixte [i
orchestr\, Apparitions for Orchestra
[i San Francisco Poliphony for Or-
chestra (BMC CD 166).

Re]ine]i numele [i c\uta]i catalo-
gul divers al acestei case de discuri
deosebite; sunt convins c\ v\ ve]i re-
gala, indiferent de gusturi.

Pe setul de discuri pe care `l
am `n fa]\ st\ scris: „~n
asociere cu Westdeutscher
Rundfunk Köln. Licen]\ WDR
Mediagroup. Sprijinit de
Fondul Na]ional Cultural din
Ungaria. ~nregistrat la 26
noiembrie 2008...“. Iar setul
este compus dintr-un CD cu
muzica lui György Ligeti [i
un al doilea, bonus, `n
format DVD audio. V\ pute]i
`nchipui un asemenea set de
discuri, cu o asemenea
cooperare [i sponsorizare,
publicat `n România? Eu
unul, doar `n visele mele cele
mai iluzorii de dup\ 1989...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Exist\ `n mai multe culturi mitul
Fra]ilor, cu scenarii diferite [i fi-
nalit\]i adecvate psihologiei po-
poarelor respective. De la Abel [i
Cain pân\ `n zilele noastre, moti-
vul epic al disputei, al du[m\niei,
al ne`n]elegerii `mpinse pân\ la
crim\ (ritualic\ sau ba) predo-
min\ `n destule documente etno-
grafice sau etnosofice. De la Ro-
mulus [i Remus, sacrificarea
unu ia dintre cei doi fra]i este
aproape o cerin]\ obligatorie pen-
tru fundarea unui ora[, a unei
na]iuni, a unei civiliza]ii. {i chiar
dac\ actul sângeros va fi fost o
simpl\ [i eficient\ rezolvare a dis-
putei pentru scaunul de [ef, per-
sisten]a `n timp a comunit\]ii
`ntemeiate va fi `n\l]at fapta la
rang mitologic, acordându-i va-
len]e morale. Ultima jum\tate de
secol, prin abunden]a realiz\rilor
cinematografice, a `mpins poves-
tea `ntr-un soi de balt\ a locului
comun, din care s-au pescuit
n\r\va[e interpret\ri. Valoarea
educa]ional\ a pierdut teren `n fa-
voarea factorului politic, diferen-
dul princip(i)al s-a ̀ nchis ̀ n logica
luptei pentru putere, condimen-
tat\ deseori cu elemente erotice.

Domeniu foarte epic, [i nu `n
pu]ine cazuri dramatic, rockul a
avut [i are parte din plin de nutri-
ment... Era s\ folosesc aici cuvân-
tul „epistemologic“, dar mi-am
dat seama c\ nu scriu un articol
filosofic pentru reviste de specia-
litate, ci un text liber despre o
trup\ rock decent zgomotoas\.
Powerman 5000 se cheam\, cu
precizarea c\ titulatura de benzi
desenate e pus\ `n joc de-un solist
vocal, lider [i „dictator“ n\b\ d\ -
ios, care `[i zice Spider One, pe
numele adev\rat Michael Cum-
mings. De[i este fratele mai mic al
notoriului Rob Zombie, arat\ ca [i
când ar fi clona lui Billy Idol. 

Cariera lui `n showbiz nu difer\
de-a altora, rockeri industrio[i &
schizoizi, combatan]i ai frontului
pe care oamenii cu idei novatoare
[i tr\znite `l ]in deschis dintot-
deauna `mpotriva banalit\]ilor cu
[taif, preten]ii [i succes la publi-
cul imbecil. Se deosebe[te prin
op]iunea ini]ial\ de-a nu `ncepe
s\ cânte al\turi de fratele s\u, `n
aceea[i trup\. Dac\ fac o recapitu-
lare frugal\, constat c\ prea
pu]ini fra]i au rezistat al\turi, ca-
zul de excep]ie fiind Malcolm &
Angus Young, la AC/DC. {i to]i
rockerii zbura]i din trupa cu care
debutaser\, unde cel\lalt frate era
nr. 1, au sfâr[it „cariera“ dup\ câ-
teva apari]ii mai mult sau mai
pu]in onorabile. Tom Fogerty a
l\sat Creedence Clearwater Revi-
val `n culmea succesului, [i n-a
cules mai nimic pentru vreunul
din cele 5-6 discuri proprii. David
Knopfler a plecat din Dire Straits
pentru o vitejie solo, de care n-a]i
auzit. La noi, parc\ nimeni nu
mai [tie c\ Iuliu Merca era frate
cu Filip, uitat de mul]i dinaintea
mor]ii celui care tr\gea Sem -
nal(ul) M. (Egali `n faim\, fra]ii
Ursulescu, de[i sunt o for]\ vie,
`nc\ nu cânt\!)

Pesemne s\ fie sigur c\ nimeni
nu-l va socoti „al doilea“, Michael
[i-a spus Spider One; nu-i exclus
ca supranumele s\ fie doar o stra-
tegie de marketing, dat fiind c\
majoritatea trupe]ilor americani
de metal industrial au adoptat
pseudonime. Al\turi de vocalist,
pe discul recent, Builders of The
Future (T-Boy Records/Univer-
sal, 2014), `i g\sim pe X51, Zer0,
Sci55ors, DJ Rattan. To]i `ncearc\
s\ construiasc\ un sunet nou,
apropiat consacratului nu-metal
industrial, cu pulsa]ii electronice
dansante [i fine]uri distilate ̀ n re-
torta genurilor tradi]ionale ame-
ricane, de la jazz [i blues la funk [i
country, `ntr-un mix sclipitor ca
via]a din Las Vegas.

~n fapt, e stilul caracteristic
trupei de-a lungul celor dou\ de-
cenii de activitate, cu [apte albu-
me originale, cu prezen]e pe co-
loana sonor\ a filmelor de ac]iu-
ne, gen Mission Impossible, [i a
jocurilor de computer. Lipsit (sau
motivat?) de frustrarea fratelui
mai pu]in norocos, Michael Cum-
mings [tie s\-[i gestioneze tra-
seul, chiar dac\ muzica trupei sa-
le se poate lejer confunda cu a lui
Rob Zombie...           

Puterea fra]ilor
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La `nceput, adic\ `n 1993, au fost
dorin]a [i entuziasmul actorului
Constantin Chiriac de a face la
Sibiu un eveniment memorabil.
Era `n martie, iar bugetul nu a
`ng\duit prea multe pentru partici-
pan]i. Un an mai târziu, au venit [i
invita]i str\ini, care nu [tiau mai
nimic despre România, aveau `n
schimb multe prejudec\]i, precum
purtatul usturoiului `n buzunare
ca s\ se apere de vampiri, doar ve-
neau `n Transilvania! Festivalul de
Teatru Tân\r Profesionist, cum se
numea atunci, a adus `n ora[ cele
mai bune spectacole de teatru din
]ar\ [i câteva din afar\, cu intrare
liber\, pentru a atrage [i a apropia
publicul. ~ntrucât numele nu defi-
nea prea bine identitatea, ulterior
organizatorii l-au numit simplu,
FITS. {i l-au dezvoltat de la o edi]ie
la alta, ata[ându-i anual câte o
tem\, aducându-l la forma actual\,
de s\rb\toare a artelor spectacolu-
lui, dar nu numai, c\ci deschiderea
spre toate ramurile crea]iei a fost tot
mai evident\ `n ultimii ani. Teatru,

dans, muzic\, literatur\, cinema,
fotografie, circ, arte vizuale, câte
ce va pentru fiecare categorie posi-
bil\ de spectatori, `n toate spa]iile
dispuse s\ g\zduiasc\ un spectacol.
Pe parcursul celor zece zile de festi-
val, `ntregul ora[ [i `mprejurimile
devin locul unei mari fieste artistice. 

E revelatoare statistica dez-
volt\rii FITS: `n anul 1993, au fost
reprezenta]ii doar din Republica
Moldova [i România; ̀ n 1994, consi-
derat oficial anul primei edi]ii, au
venit creatori din 8 ]\ri, iar la
urm\toarele dou\ edi]ii au ajuns la
Sibiu arti[ti din 21, respectiv 24 de
]\ri. ~n 2000, la cea de-a VII-a edi]ie,
la Sibiu au fost atra[i invita]i din 54
de ]\ri! Cinci ani mai târziu, au fost
contorizati 2.000 de participan]i din
68 de ]\ri din toate col]urile lumii,
un argument solid pentru atribui-
rea titulaturii de Capital\ Cultu-
ral\ European\ pentru ora[. Anul
2007 a `nscris o fil\ special\ a FITS,
ca recunoa[tere a contribu]iei `n
demersurile de  ob]inere a titlului
de Capital\ Cultural\ European\,

al\turi de Luxemburg [i Marea Re-
giune, la festival venind peste 2.500
de invita]i din 70 de ]\ri.

FITS este o platform\ a exce-
len]ei `n arta spectacolului, `n pro-
gram ajungând exclusiv mani-
fest\ri de cea mai `nalt\ clas\, ex-
trem de diverse, un caleidoscop
multicultural, multinivelat, care
atrage spectatori din `ntreaga ]ar\.
F\r\ dubii, pe perioada FITS, capi-
tala României se mut\ la Sibiu!
Spectacole de r\sunet, conferin]e,
lans\ri de carte, ateliere, o pia]\ a
spectacolelor, lecturi publice, târg
de carte, proiec]ii de film, `ntâlniri,
aleea celebrit\]ilor [i stelele ei etc.
Zece zile pe an, de fiecare dat\ la fi-
nal de mai-`nceput de iunie, ora[ul
Sibiu se transform\ `ntr-o scen\
uria[\ cu arti[ti din toate z\rile
sus]inând evenimente `n peste 60
de spa]ii: s\li de spectacol, pie]e pu-
blice, biserici, situri istorice, pub-uri.

O celebrare a artelor 
la care e obligatoriu 
s\ te duci

Cum a fost [i este posibil FITS? ~n
primul rând, cei de-aici au `n]eles
printre primii din România dimen-
siunea economic\ a culturii, care a

devenit surs\ de venit pentru ora[.
Au mai `n]eles c\, de[i aproape de
fiecare dat\, bugetul total se [tie cu
foarte pu]in timp `nainte, trebuie
lucrat proiectiv. C\ filosofia buge-
tar\ a unei asemenea `ntreprinderi
estetice trebuie s\ vizeze cât mai
multe surse de finan]are de cât mai
multe tipuri, ob]inute pe baza unor
parteneriate solide, men]inute `n
timp. FITS este organizat de o aso-
cia]ie independent\, `n colaborare
cu o list\ foarte lung\ de institu]ii,
`ncepând cu cele sibiene – Teatrul
Na]ional „Radu Stanca“, Universi-
tatea „Lucian Blaga“, Prim\ria –,
continuând cu pre[edin]ie, guvern,
Ministerul Culturii, beneficiind de
patronajul Comisiei Europene, al
Delega]iei Comisiei Europene la
Bucure[ti, iar mai apoi al Repre-
zentantului Comisiei Europene
pentru Educa]ie, Formare, Cultur\
[i Tineret. Esen]ial pentru festiva-
lul sibian a fost primarul cu origini
germane, Klaus Johannis, care s-a
]inut `ntotdeauna de cuv=nt. {i di-
ploma]ia cultural\ a lui Constantin
Chiriac, energia [i tenacitatea lui,
viziunea, continuitatea `n proiect,
constituirea unei echipe de exper]i
entuzia[ti care lucreaz\ 365 de zile
pe an `n acest scop. 

{i `n acest an num\rul [i pa na -
[ul participan]ilor sunt surprin z\ -
toare. Regiunea de Nord Est a 

României va fi reprezentat\ de spec-
tacolul Teatrului „Lucea f\ rul“,
Prin]ul fericit dup\ Oscar Wilde,
regia Radu Alexandru Nica, sceno-
grafia Ioana Popescu, coregrafia
Florin Fieroiu, muzica Vlaicu Gol-
cea, dramaturgia Daniela Magiaru.
Teatrul ie [ean este singura insti-
tu]ie stabil\ de spectacole din zona
Moldovei selectat\ `n sec]iunea ofi-
cial\ cu aceast\ montare modern\
care emo]ioneaz\ prin vizualitate,
sonoritate, corporalitate [i stilul
brechtian de interpretare. Actorii
Dumitru Georgescu, Alex Iura[cu,
Beatrice Volbea, Dumitru Coco[,
Ioana Iordache, Ioana Corban, Adi
Diaconu [i Minodora Lungu au
sus]inut premiera `n deschiderea
Festivalului Interna]ional de Tea-
tru pentru Publicul Tân\r (FITPT),
edi]ia a VI-a, 2013, unicul festival de
acest fel din ]ar\. La Sibiu, specta-
colul se va juca pe 15 iunie, ̀ n ̀ nchi-
derea FITS, de la ora 21.

Fiecare mare ̀ ntâlnire cultural\
are un magnetism care atrage ne-
condi]ionat. FITS e o celebrare a ar-
telor la care e obligatoriu s\ te duci,
s\ vezi, s\ te `ntâlne[ti cu profe-
sioni[tii [i crea]iile care dau ten-
din]ele momentului istoric. Pri-
vind spre viitor, m\ `ntreb pe ce di-
rec]ii [i cum se va dezvolta FITS `n
anii ce urmeaz\. Ne`ndoielnic, Si-
biul are `nc\ surprize de oferit.

FITS, pentru a XXI-a oar\
N-am lipsit, de multe sezoane `ncoace, de la nici o edi]ie a Festivalului Interna]ional
de Teatru de la Sibiu (FITS) [i a[ fi vrut `ntotdeauna s\ r\mân acolo cât mai mult.
Evenimentul sibian e renumit nu numai `n România, ci [i dincolo de grani]ele ei,
peste tot `n Europa [i `nc\ [i mai departe, `ntr-un top tacit fiind clasat pe pozi]ia 
a treia continental\, dup\ Edinburgh [i Avignon, ori `n tandem cu ele. Edi]ia a XXI-a
a `nceput ieri [i se va `ncheia pe 15 iunie, aducând `n ora[ul transilv\nean cele mai
bune companii [i cele mai interesante produc]ii sus]inute de arti[ti de soi. Ce mai,
FITS e un exemplu de succes care merit\ studiat. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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INTERVIU CU NORMAN MANEA

Engleza nu era limba 
pe care i-o doream
literaturii mele

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Sunte]i la finalul unui sejur `n
România. {tiu c\ a fost foarte
obositor, dar m\ intereseaz\ ce
a]i v\zut `n aceste drumuri? 

Am intrat dinspre Ungaria, pen-
tru c\ am fost la un festival literar
[i mi-a fost tradus\ [i Vizuina `n
maghiar\. Primul ora[ ̀ n care ne-am
oprit a fost Sighi[oara, apoi am fost
la Bra[ov, la Sibiu, la P\ltini[ [i
R\[inari, la Arad [i la Timi[oara,
apoi am ajuns la Bucure[ti. Deci,
un periplu prin zone pe care nu le
[tiam destul de bine. Dar n-a[ zice
c\ acum le cunosc mai bine, pentru
c\ totul e o goan\ ̀ ntr-o ma[in\ sau
ni[te ore petrecute ̀ ntr-o camer\. A
fost interesant. La Sighi[oara a fost
o `ntâlnire care mi s-a p\rut foarte
vie, un dialog interesant `ntre li -
tera]i [i cinefili [i produc\tori de
filme. Celelalte `ntâlniri au fost, `n
general, la universit\]i. Audien]a
mi s-a p\rut [i receptiv\ [i, `n mare
m\sur\, avizat\. Mai mult nu pu -
tem s\ cerem decât Domnului...
Domnul a fost generos: chiar [i vre-
mea a fost frumoas\. A[a c\, `n ge -
neral, a fost bine. 

Ce detalii mai re]ine]i când
trece]i prin România? 

Din vizita asta? 

Nu doar din asta. De exemplu,
când a]i fost `nso]it de Anto-
nio Tabucchi? 

Din p\cate, l-am pierdut `ntre
timp... A r\mas amintirea trist\ [i
melancolic\. Noi pl\nuisem o carte
`mpreun\. Am [i imprimat `n ma -
[in\, apoi la el, la Paris, un `nceput
de dialog. Nu ne decideam cum s\-l
configur\m lingvistic. Au fost deja
acolo câteva momente speciale. El a
fost foarte ̀ ncântat de acea c\l\torie.
Era un fum\tor `nr\it, asta l-a [i
n\ruit. La R\[inari, unde am po -
posit `ntr-o pensiune, seara târ ziu,
era `n fa]a pensiunii un ]\ran care
fuma. El s-a a[ezat lâng\ el [i au fu-
mat amândoi ̀ ntr-un fel de confrerie

masculin\ care pe el l-a mi[cat
foarte mult. El `nsu[i fiind de ori -
gine ]\r\neasc\, avea fa]\ de omul
simplu o mare, mare atrac]ie. 

Eu am mai fost, `ntre timp, o
dat\ `n România, la Ia[i, la Univer-
sitate, când mi s-a dat un titlu pe
care abia-l duc. Acolo am avut
aven tura cu melcul. Poate o [tii deja.
La Casa Pogor, când am ie[it `n
gr\din\, ne-a traversat drumul un
melc. So]ia mea l-a luat [i l-a trans-
portat ilegal prin diverse aeropor-
turi [i verific\ri de securitate, cum
sunt acum peste tot `n aeroporturi.
C\ de aici am plecat `n Spania, de
acolo am fost la Londra. Deci, el a
avut o `ntreag\ c\l\torie. Ea a
reu[it s\-l mascheze destul de bine,
`ntr-o cutie de plastic de mozzare -
lla, cu câteva g\uri prin care s\
poat\ s\ respire. L-am dus cu noi ̀ n
exil `n America. 

Eu am tot scris c\ mi-am luat
lim ba cu mine ca un melc. Pentru
c\ e, de fapt, refugiul meu [i acuma.
{i am petrecut ̀ mpreun\ cu melcul
la Bard College, dar uneori [i la
New York, mai mult de un an cred.
Dup\ aceea, noi am plecat `ntr-o
c\l\torie [i nu-l puteam lua, l-am
l\sat ̀ n grija cuiva care a fost negli-
jent. L-am g\sit mort. Nici m\car
cu o scrisoare de adio... Am fost
perplexa]i când am v\zut c\ nu a
r\mas mai nimic din el [i ne-am
gândit ce-o s\ r\mân\ din noi.
Probabil, mai nimc. Din el cochilia,
din noi o alt\ cochilie. 

Limba? 

Eu am ̀ ncetat s\ mai cred ̀ n pos -
teritate, a[a c\ nu [tiu ce râ mâ ne [i
dac\ r\mâne ceva din toat\ zba -
terea asta literar\ creatoare. Ce am
povestit este o amintire. 

Acum am avut un alt moment
excesiv de liric [i poate pu]in ca -
raghios pentru un om destul de
b\trân. Ne-am dus la P\ltini[, fiind
la Sibiu, P\ltini[ul fiind relativ
aproape. {i acolo, `n preajma casei
lui Noica, am v\zut o femeie `ntre
dou\ vârste fug\rind cu mare tan-
dre]e o vi]ic\, pe care o numea Da ni
[i pe care o tot implora: „Dani, vino
`ncoace! Dani, `]i dau cu biberonul!
Dani, nu te s\lb\tici!“. Când a v\zut

c\ noi o urm\rim a[a fermeca]i, fe-
meia ne-a zis: „E orfan\. Noi o
hr\nim cu biberonul“. Aceast\ re -
la]ie vetust\, ca s\ zic a[a, sau prea
romantic\ dac\ vrei, a fost un mo-
ment deosebit. Ne-a amuzat, dar 
ne-a [i emo]ionat, am reg\sit o isto-
rie veche a a[ez\rilor rurale [i a
universului ]\r\nesc, tradi]ional,
unde s-au mai p\strat rela]ii spe-
ciale `ntre om [i animal, `ntre om [i
p\dure, `ntre om [i izvor. De[i `n
epoca asta a noastr\ modern\ con-
tactul cu natura este `n parte artifi-
cializat, acolo sunt `nc\ fire[ti oaze
ale trecutului unde mai putem con-
templa ceea ce a fost `nainte de noi. 

Pentru c\ a]i folosit aceast\
metafor\ a melcului care-[i
duce cu el casa, respectiv a
limbii române, a limbii pre-
cum o cas\ de melc... A fost
vreodat\ limba român\ pen-
tru dumneavoastr\ [i un loc
de refugiu? 

Este tot timpul. A fost de la `n -
ce put. 

Nu doar un exil? 

Nu am spus c\ e un exil. Exilul e
`n afara ei. E `n afara refugiului. A
fost de la bun `nceput un refugiu.

Chiar [i când am tr\it `n România.
{tii prea bine, pentru c\ te ocupi [i
tu cu `ndeletnicirea asta pueril\ a
scrisului [i a cititului, c\ literatu-
ra, arta `n general, `]i ofer\ un (re -
lativ) mic refugiu din haosul coti -
dian. Adic\, te retragi `n tine [i `n -
cerci s\ ignori jur-`mprejurul sau
s\ `l `n]elegi mai bine sau s\-l re -
creezi `ntr-un mod mai deosebit,
mai original. Limba a r\mas un
refugiu esen]ial pentru mine. Eu
am, cum [tii probabil, o biografie
mai complicat\, [i `n momentul
când, la 9 ani, revenind ̀ n România
din lag\r, am descoperit ̀ n basmele
lui Creang\ magia cuvintelor [i a
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unei limbi diferite de limba de pe
strad\ sau de acas\, a fost prima
racordare la acest refugiu pe care 
l-am desoperit cu `ncântare [i `n
care m-am retras. 

~n to]i ace[ti ani de când sta]i
`n America [i `n care sunte]i
activ `ntr-un mediu academic-
artistic-literar, nu a fost limba
[i o zon\ de tensiune, nu a 
existat niciodat\ tenta]ia de a
scrie `ntr-o limb\ mult mai ac-
cesibil\ decât româna, cum
este limba englez\? 

Tenta]iile sunt multe. Cu vârsta
ele nu descresc, ci se `nmul]esc.
Din p\cate, posibilit\]ile de a le sa -
tis face se `mpu]ineaz\. 

Da, a existat aceast\ tendin]\.
Eu am plecat foarte târziu din Ro -
mânia [i am ajuns [i mai târziu `n
America. Am f\cut un ocol prin
Germania. S\ ne referim, de exem-
plu, la cazul Eliade: el a scris [i `n
alte limbi, dar nu fic]iune, fic]iu -
nea a scris-o `n române[te. Lu cr\ -
rile lui [tiin]ifice, articolele le-a
scris [i `n francez\ sau `n englez\.
Dar fic]iunea vine dintr-o limb\ a
interiorit\]ii [i a biografiei celei
mai profunde, chiar dac\ nu este
autobiografic\. Fic]iunea de acolo
se adap\, acolo este izvorul ei. E
greu acest salt, iar eu n-a[ fi putut
s\-l fac. 

Predau la colegiu `n englez\, co -
rectez tezele studen]ilor, scriu din
când `n când [i un eseu sau un arti-
col ̀ n englez\. Mai greu este ̀ ns\ cu
fic]iunea sau, ca s\ glumim, cu
scri sorile de dragoste. Cum zicea
Cioran cândva, cel mai teribil este
s\ scrii o scrisoare de dragoste cu
dic]ionarul. Trebuie s\ vin\ din
profundul profundului [i s\-[i aib\
pulsa]ia ei proprie. 

Nu am `ncercat s\ scriu fic]iune
`n englez\. Câteva vagi `ncerc\ri
m-au dezam\git, nu aveam limba
pe care o am `n române[te. Era o
limb\ sim plificat\ [i simplifica-
toare, nu era cea pe care eu i-o do -
ream literaturii mele. 

Eu o s\ insist pe acest subiect
pentru c\ limba, pân\ la ur -
m\, este instrumentul princi-
pal de lucru al unui scriitor... 

Absolut. 

{tiu c\ a]i spus-o [i a]i [i scris-o
deseori c\, `n momentul `n
care a]i ajuns `n America, `n
1988, nu [tia]i o boab\ de en-
glez\. Ce a[ vrea eu s\ v\ rog e
dac\ a]i putea s\-mi descrie]i
ce a]i sim]it atunci. Ce era?
Era confuzie? 

Eram un mar]ian [i mi-am re -
g\sit imediat comunitatea fic ]io -
nal\ a surdo-mu]ilor. Eu am scris
un roman, Plicul negru, `n care e
vorba de o asocia]ie a surdo- mu -
]ilor din România `n care ve  deam
simbolul `ntregii societ\]i `n 

condi]iile acelea. M-am [i docu-
mentat par]ial la asocia]ia aceea.
Am luat ziarele lor, am `ncercat s\
`n]eleg ce se `ntâmpl\ cu ei `n con-
di]iile respective. Am s\-]i fac o
m\r  turisire. Am `ncercat [i `n
Ame rica s\-i descop\r, pentru c\ ei
sunt [i `n America, desigur. Am
g\sit [i un film documentar extrem
de interesant despre ei, cu un titlu
faulk nerian, Zgmotul [i furia, `n
care este prezentat\ o comunitate
orgolioas\ [i izolat\, copii care se
nasc normali sunt aproape `mpie -
dica]i s\ intre `n lumea normal\.
Pentru c\ aceast\ comunitate sus -
]ine c\ adev\rata via]\ este la ei, `n
acea enclav\, nu `n exteriorul vul-
gar [i zgomotos. 

Eu asta m-am considerat acolo:
un mar]ian surdo-mut. Sigur, ochii
i-am ]inut deschi[i. {i urechile. Am
stat noaptea târziu la televizor s\
aud limba ca s\ `ncep s\ m\ obi[ -
nuiesc cât de cât. Existau cuvinte
similare cu germana sau având
r\d\cina latin\ pe care o [tiam.
Dar era o alt\ limb\. {i, fire[te, o
alt\ civiliza]ie. O lume nou\. Lu -
mea nou\. Am urmat un scurt curs
de trei luni pentru imigran]i, nu
pentru intelectuali [i nici m\car
pentru mar]ieni, ci pentru imi-
gran]i, `n obi[nuita concep]ie po -
pu lar\ [i populist\ a Americii de a
focaliza aten]ia pe omul simplu.
Am fost coleg cu babe chineze [i cu
tineri vietnamezi, cu tinere bra -
ziliene [i cu tot ce po]i s\-]i ima gi -
nezi. Acolo era vorba de un set ex-
trem de elementar de cuno[tin]e.
Cât s\ po]i s\ cumperi o pâine, s\
comanzi un taxi, s\ dai un telefon
dac\ ai o urgen]\. Chestiile strict
elementare. Mi-a folosit `ntr-un fel
[i asta, dar nu am f\cut o instruire
lingvistic\ mai sofisticat\. 

Fire[te, a trebuit s\ citesc, am
citit ziare, c\r]i. 

~mi aduc aminte prima mea `n -
tâlnire cu pre[edintele Bard Col-
lege care m-a angajat. ~ntâi mi-a dat
o burs\ de un an care apoi s-a pre-
lungit. Obliga]ia mea era s\ predau
un curs sau dou\ pe an. Dar eu i-am
spus c\ nu [tiu suficient\ englez\
pentru asta. „Am `nceput s\ m\ de-
scurc, pot s\-mi cump\r ceva, pot
s\ [i vând dac\ e nevoie, dar ca s\
predau la un colegiu [i mai ales li -
teratur\...“ {i el zis: „Norman, ai s\
te descurci, Einstein n-a [tiut en-
glez\“. Zic: „P\i, bine, Einstein pre-
da fizic\ [i matematic\, eu intru `n
zona asta fluid\ [i complicat\ a
c\r]ilor“. „Ai s\ te descurci.“ 

De angajat definitiv, am fost an-
gajat abia dup\ ce am primit Pre-
miul MacArthur („asa-zisul «Nobel
American»“...) 

Nu [tiu cât de bine m-am descur-
cat sau nu, nu [tiu. Probabil m-am
descurcat, de vreme ce n-am fost
`nc\ dat afar\ din 1989 pân\ acum.
A fost un efort foarte mare [i, mai
ales, o traum\ a insuficien]ei co-
munic\rii. Noi suntem `n limb\ `n
primul rând [i gândul e [i el acolo,
acolo lucreaz\. 

E foarte frustrant. Am [i scris
undeva c\, `n momentul `n care 
eram pe aeroportul din Otopeni [i
am plecat, am avut sentimentul c\
am f\cut un schimb dr\cesc [i
dezastruos: mi s-a dat pa[aportul ̀ n
schimbul t\ierii limbii. Mi s-a t\iat
limba cu un instrument fin, nu
sângera, dar dup\ aceea, bum!, nu
mai eram acela[i. 

A fost dificil. E situa]ia multor
scriitori care au trecut prin aceast\
condi]ie extrem\. Probabil c\ aces-
te cazuri se vor `nmul]i cu glo -
balizarea noastr\ tot mai globa -
lizat\. Deci nu vreau s\ fac din
mine o excep]ie. Fire[te c\ a fost di-
ficil, dar predau la colegiu, mai
scriu din când `n când `n englez\
eseuri, chiar dac\ nu scrisori de
dragoste... 

Cum era mediul cultural `n
America când a]i ajuns `n
1988? Nu venea]i direct din co-
munism, a]i stat doi ani `n
Vest, presupun c\ [ocul nu a
fost atât de mare. 

E greu s\ generalizezi când
vorbe[ti de un mediu cultural sau
de o colectivitate. 

Recent, am fost rugat s\ scriu
pentru o revist\ fran]uzeasc\ cum e
privit\ literatura din Europa Cen-
tral\ `n America [i am r\spuns c\,
`nainte de a fi privit\, trebuie s\
[tim dac\ exist\: câte c\r]i ale scri-
itorilor din Europa Central\ sunt,
nu doar `n biblioteci, ci sunt vii,
sunt `n universit\]i, se dezbat
[.a.m.d? Mai pu]ine `n orice caz
decât acum 20 de ani. Mondia lizarea
a adus ̀ n fa]\ zone total ignorate din
Africa, din Asia, care au revelat [i
ele scriitori de extraordinar talent,
care inevitabil suscit\ acum intere-
sul pe care dintotdeauna exoticul l-a
suscitat mai mult decât ceea ce ne
este cât de cât familiar. 

Deci, nu e un mediu cultural ca
al nostru, am sim]it asta `n multe
feluri, la `nceput chiar `n felul cum
se scrie eseu, nu numai `n cum se
construie[te un roman. Pân\ la
urm\, r\mân individualit\]ile, [i
gr\dina Domnului sau a naturii e
mare... Sunt toate specimenele aici.
E o ]ar\ a c\rei filozofie esen]ial\ e
pragmatismul – [i asta spune deja
destule –, `n care cultura exist\, `n
care marile orchestre simfonice [i
marile biblioteci exist\, marile
muzee exist\, marile universit\]i
exist\, dar cultura nu este o preocu-
pare esen]ial\ a na]iunii, iar vedeta
cultural\ nu este scriitorul, ci ac-
torul sau, mai ales, actri]a de cine -
ma. Cinematograful, ̀ n general. Dar
sunt c\r]i excelente. Sunt autori ex-
celen]i. Sunt c\ut\ri artistice la fel
de bizare [i sofisticate cum sunt [i
la Bucure[ti, [i la Ia[i sau Pekin Pa-
pris, sau Barcelona, sau Bologna,
sau Pekin [i Tokio, unde vrei. Sunt
asem\n\ri, sunt deosebiri, nu este
România, nu este Europa Central\,
nu este Europa. Trebuie s\ ne obi[ -
nuim cu acest gând. 

Persist\ un soi de frustrare, ca
`n ]\rile mici, c\ nu suntem cu nos -
cu]i, valida]i, a[tept\m marile pre-
mii pe care, de fapt, le meritam de
mult... Cred c\ e nevoie de pu]in\
relativizare, nu numai de mo -
destie, dar [i de relativizare. De ce
ar fi to]i interesa]i a[a de mult de
noi?  Au necazurile lor, problemele
lor, vedetele lor. 

Interesul care a existat ̀ n ’89 fa]\
de Europa de Est a crescut atunci
brusc datorit\ evenimen telor poli -
tice. Acestea s-au mai lini[tit, cel
pu]in privite din afar\. Când vii
aici, acum, vezi c\ lucru rile sunt
departe de a fi admirabile, dar s-au
mai lini[tit [i, ̀ ntre timp, au ap\rut
alte focare, Bosnia, Ucraina, Rwan-
da, Afganistan, Irak care, fire[te,
au captat aten]ia. Când aten]ia e
dirijat\ spre istoria imediat\, ea se
`ndreapt\, dup\ un timp, [i spre
cultur\. Adic\: ce-o fi Irakul \sta,
ce scriitori are Irakul, ce pictori
are? {i exist\, firesc, [i un interes al
editorilor [i al produc\torilor. Re-
alitatea [i pr\bu[irea sistemului
comunist `n Europa au dovedit-o.
Au dovedit c\ literatuta, cultura `n
general au exprimat mult mai acut
[i mult mai bine drama care se pe-
trecea `n zona asta decât studiile
sovietologilor, care erau mul]i,
peste tot [i bine pl\ti]i. ~n ’89, când
[andramaua s-a pr\bu[it, au r\mas
cu gura c\scat\, nu pre ziseser\
aceast\ furtun\, dar cine a citit ro-
manele [i poemele scriitorilor din
aceast\ zon\, ale disi den]ilor [i nu
numai pe ale lor, pe ale scriitorilor
serio[i, pe ale ar ti[tilor profunzi a
putut vedea unde este zbaterea,
unde e gâtuirea, unde e sufocarea
[i c\, eventual, asta va avea o con-
secin]\ [i pe scena public\. 

A]i vorbit `n nenum\rate rân-
duri despre ce a `nsemnat des -
coperirea pove[tilor lui Crean -
g\ dup\ ce v-a]i `ntors, la nou\
ani, din Transnistria. Ce a
`nsemnat `ns\ formarea lui
Norman Manea dup\ ce a de-
venit scriitor? Ce v-a influen -
]at de-a lungul timpului [i ce
v-a inspirat? 

{tii bine c\ scriitorul e mai ̀ ntâi
un cititor. Nu se na[te a[a, din neant.
Cite[te, se `ndr\goste[te de ni[te
c\r]i, de ni[te autori, treptat se
simte [i el atras de familia asta
bizar\ [i infantil\ a scriitorilor, a
arti[tilor [i ar vrea [i el s\ intre
acolo pentru c\ simte c\ ar avea ce-
va de spus. {i a[a `ncep primele
`ncerc\ri. De regul\, la pubertate,
când mai to]i scriu câte ceva despre
amor [i despre iubirea ne`mpli -
nit\. Dintre cei mul]i doar câ]iva
r\mân cu himera asta, cu boala as-
ta sau cu terapia asta, a scrisului.
{i ei continu\, `n necunoscut, un
anumit tip de salahorie fericit\,
luptându-se cu cuvintele, cu ideile,
cu imagina]ia. Eu, de fapt, am de-
venit un cititor fervent [i am citit
pe ner\suflate tot ce-mi c\dea `n

mân\, nu numai titanii, ci tot ce-mi
c\dea `n mân\: c\r]i de aventur\,
c\r]i pornografice, de istorie, de
filosofie. Pe vremea aia nu era foar -
te u[or s\-]i procuri c\r]ile pe care
]i le-ai fi dorit, dar existau suficien -
te c\r]i `n bibliotecile mari. Lite -
ratura rus\ clasic\, de exemplu,
era excelent tradus\. Am citit atunci
ce venea din direc]ia asta, am citit,
`n traducere fire[te, pentru c\ toat\
literatura mi-a venit prin român\
[i poate [i de aceea este româna
refugiul meu. Am citit fran cezii,
englezii, nem]ii tradu[i. 

Treptat am `nceput [i eu s\ m\
joc cu dr\cia asta... A fost o tenta]ie,
o ispit\, legat\ de un anumit sens al
libert\]ii [i al riscului, pe care mi 
l-am dorit dintotdeauna, dar pe
care nu am fost `n stare s\ mi-l
asum dincolo de anumite limite. A
existat `ntotdeauna `n mine o pru-
den]\ `n fa]a incertitudinii. Era
poate [i un efect al traumei. Din
cau za asta am f\cut inginerie, cinci
ani de studiu foarte greu. Acum, `n
prima sear\ la Bucure[ti, m-am `n -
tâlnit cu fo[ti colegi de facultate,
bunici cu to]ii, [i am aflat ceea ce
nu-mi era foarte clar: c\ din 126 de
`nscri[i `n anul I am absolvit 18. A
fost foarte greu, iar pentru mine... o
tortur\. 

{i totu[i a]i profesat dup\. 

Asta ̀ ]i arat\ cât de prudent eram.
Când am terminat liceul, puteam
s\ intru la orice facultate, aveam
„diploma de emerit“... Dar m-am
dus la `nv\]\tura grea [i b\rb\ -
teasc\, b\rb\teasc\ ̀ n primul rând,
aveam dorin]a de a fi `ntre b\ie]i.
Noi, b\ ie]ii!... Noi, b\rba]ii. {i b\r -
ba]ii mergeau la Politehnic\. Fe -
tele mergeau la Filologie, `n vre-
mea aia Filologia era vai de capul
ei, eu am terminat `n ’54. Mi-am
spus c\ m\ duc cu b\ie]ii [i m-am
dus cu b\ ie]ii. ~n primii doi ani a
fost relativ bine, eram un mate -
matician bun, dar dup\ aceea, când
au `nceput obiectele tehnice, am
fost total pierdut. ~n fine, am termi-
nat printre cei 18, o performan]\. 

Dup\ aceea, cu chiu, cu vai am
profesat timp de 14 ani. Deci, dac\
adun\m to]i anii \[tia de tehnic\
sunt 20 de ani. Sunt ani pierdu]i,
ani jertfi]i. Sigur, nu chiar cu totul.
Am `nv\]at ceva din ace[ti ani, am
cunoscut oameni pe care altfel nu
a[ fi putut s\-i cunosc, m\ refer la
muncitori, cu care eu nu a[ fi avut
un contact direct, a fost interesant
[i folositor, de[i a fost o mare, mare
eroare. Una dintre ele, sper s\ mai
pot face multe. 

Am scris, `ns\. Copil fiind, pros -
tiile respective, inclusiv proletcul -
tiste, apoi mai tân\r – nu am p\s -
trat [i bine am f\cut – un soi de
poezie erotic\, marcat\ de poezia
noastr\ interbelic\ [i dup\ aia am
`nceput s\ scriu proz\, când eram
deja inginer de mai mul]i ani.
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Mo[tenirea 
lui Kafka... 
sau a lui Svejk?

Bogdan-Alexandru St\nescu

{irul de investiga]ii se deschide cu
biografia extraordinar\ a antrepre-
norului Tomas Bata, cel care a re-
volu]ionat industria `nc\l]\mintei,
bazându-se pe principiile liniei de
produc]ie, pe care le descoperise `n
America, la Henry Ford. Dar nu
acesta este lucrul cel mai impor-
tant, ci tocmai excentricit\]ile ce-
lui care a reu[it s\ modeleze dup\
propria voin]\ ora[ele `n care [i-a
purtat afacerea: a `nceput `n Zlin,
ora[ care a devenit centrul impe-
riului s\u de afaceri [i unde toat\
lumea lucra pentru fabricile Bata,
a devenit primarul ora[ului, s-a im-
plicat activ `n remodelarea acestu-
ia, a angajat arhitec]i de renume
mondial pentru a restructura [i 

reforma cl\dirile de birouri etc. ~n
cl\direa principal\ de birouri, a in-
ventat biroul mobil, adic\, practic
lucra `ntr-un birou-lift, cu care se
plimba la toate etajele, pentru a fi
`n contact permanent cu to]i anga-
ja]ii s\i. A inventat pre]ul psiholo-
gic – 19.99 de exemplu. Deci, ca s\
rezum\m, Ford meets Orwell. Ca
fapt divers, un cizmar s\rac, adus
la sap\ de lemn de competi]ia cu
Batashoes, `i trimite lui Tomas Ba-
ta ultima pereche de pantofi pe ca-
re a f\cut-o, dimpreun\ cu instru-
mentele sale, apoi se sinucide. Bata
le expune `n holul cl\dirii de bi-
rouri, cu mândrie, pentru ca s\ se
vad\ de unde a pornit. Ambi gui -
t\]ile de genul acesta str\bat `n -
treaga carte a autorului polonez.
Este aceea[i ambiguitate reg\sit\

`n capitularea f\r\ nici un gest
schi]at `n fa]a Germaniei naziste,
dar [i ̀ n bucuria cu care acela[i po-
por a `mbr\]i[at comunismul `n
1948. Marea majoritate a elitei cul-
turale a `mbr\]i[at noua religie cu
fervoare, aceea[i fervoare cu care i-a
marginalizat pe artizanii Pri m\ -
verii de la Praga. Scena `nmor-
mânt\rii lui Jan Procházk este an-
tologic\: `[i va g\si loc de veci doar
din mila groparului, care-i cedeaz\
propriul mormânt. ~nmormânta-
rea are loc seara târziu, invita]ii
sunt asemenea unui cortegiu de
umbre. Telefoanele familiei celui
decedat ̀ nceteaz\ s\ mai func]ione-
ze, `n mod miraculos. Noaptea, la
`nchidere, la Radio Praga se aude
imnul Uniunii Sovietice.

Pentru a muta centrul de greuta-
te al ora[ului dinspre vechiul cas-
tel, Partidul pune la cale construi-
rea celei mai mari statui a lui Sta-
lin din lume. Majoritatea sculptori-
lor duc machete ce con]in gre[eli,
pentru a sc\pa de corvoad\. Numai
Otokar Svek are curajul de a `m -
br\]i[a misiunea sinistr\, care-i va
pune [i cap\t zilelor. Dat fiind c\
imensa construc]ie din granit ar
putea scufunda, la propriu, dealul
pe care este a[ezat\, sub ea vor fi in-
jectate imense blocuri, din aceea[i
materie. Se spune c\, `n drum spre
inaugurarea monstrului, Otokar
`[i `ntreab\ taximetristul ce p\rere
are. Acesta, f\r\ a suspecta nimic,
`i spune c\ este evident c\ una din-
tre siluetele ce stau `n spatele To-
var\[ului ]ine de prohab alt\ silu-
et\, a soldatului sovietic. Otokar se
`ntoarce acas\ [i se sinucide. Va fi
g\sit dup\ 50 de zile. Sau nu. Poate
c\ nimic nu e adev\rat.

Dup\ Prim\vara de la Praga,
adic\ `n perioada de „normaliza-
re“, aproximativ zece la sut\ dintre
cehi au r\mas f\r\ slujbe, sau au
trebuit s\ fac\ munci dintre cele
mai `njositoare. Foarte pu]ini au
`ndr\znit s\ protesteze, majoritatea

[i-au consumat destinele `n t\cere,
a[a cum le dicta frica. Excep]iile,
foarte rare, au venit din alt\ zon\:
exemplul cel mai potrivit este al
forma]iei punk The plastic people
of the universe sau al semnatarilor
Chartei 77. Cazul Martei Kubišová
este emblematic: separat\ de cole-
gii ei din forma]ia plin\ de succes
Golden Kids, ea va tr\i dou\ dece-
nii `n anonimat, urm\rind, f\r\
ranchiun\, carierele fulminante
ale celorlal]i doi [i, `ntr-o prim\
faz\, lucrând ca femeie de serviciu.
Un alt destin este al nepoatei lui
Kafka, pe care autorul o g\se[te [i o
intervieveaz\. Misiunea ei princi-
pal\ a fost s\-[i `mprumute numele
autorilor interzi[i, pentru ca ace[ -
tia s\ poat\ publica.

O carte care trebuie
citit\ chiar [i 
ca exerci]iu de umilin]\

Dar ce e cu titlul, v\ `ntreba]i, nu-i
a[a? Ei bine, nimic de-a face cu
Dumnezeu, sau cu Germania. Ci cu
Priveghetoarea poporului, Karol
Gott, combina]ie de Elvis [i Pava-
rotti, crea]ie a regimului comunist,
care a r\mas `ns\ la fel de popular
[i dup\ eliberare. Atât de popular
`ncât casa lui de vacan]\ a devenit
muzeu, un fel de Hollywood cehesc,
Gottland. Cei mai mul]i au preferat
s\ se `nchine la acest Dumnezeu al
muzicii pop, decât s\ deschid\
ochii [i s\ recunoasc\ ciuma care-i
`nconjura. A[a cum spune chiar

autorul, recunoa[tem profilul bu-
nului soldat Svejk, „arhetipul adap -
t\rii“.

Autorul ne ofer\ [i o alt\ cheie
de interpretare, cea a P\mântului
lui Dumnezeu, numai c\ Dumne-
zeul s\u este cel din versurile lui
Vladimir Holan: „Nu [tiu cine-i
spa l\ rufele lui Dumnezeu/ Dar
[tiu c\ noi bem zoaiele r\mase“.

Emblematic r\mâne cazul, dise-
cat [i el, al lui Adamec, cel care s-a
incendiat, asemenea lui Jan Pa-
lach, pentru a protesta `mpotriva
globaliz\rii. Nu l-a ajutat nimeni, a
ars timp de 30 de minute, dup\ ce
`nghi]ise [i acid coroziv, pentru a
nu putea striga. Cercul se `nchide,
iar ceea ce supravie]uie[te sunt in-
diferen]a [i la[itatea, pare a fi con-
cluzia sumbr\ a c\r]ii lui Mariusz
Szczygiel. O sut\ de ani de sufe-
rin]e, de umilin]e, de t\cere, din ca-
re supravie]uiesc totu[i câteva des-
tine excep]ionale, ale unor oameni
ce parc\ au vrut s\ ia pe umerii lor
povara r\scump\r\rii p\catelor
unui popor `ntreg. Din p\cate, cred
c\ o carte similar\, dedicat\ popo-
rului român, ar conduce la conclu-
zii asem\n\toare. Pân\ una-alta,
aceast\ carte trebuie citit\ nea p\ -
rat, chiar ca exerci]iu de umilin]\.
Foarte bun\ traducerea Anei Ma-
ria Luft, care reu[e[te s\ redea per-
fect stilul ambiguu, ironic, sumbru
al c\r]ii.

Mariusz Szczygieł, Gottland, 
Editura Art, 2014 

O revela]ie cartea lui Mariusz Szczygiel! Cine a scris `n „Le Monde“ despre ea,
spunând c\ nu e o carte, ci e o bijuterie, n-a exagerat deloc. Jurnalist polonez 
de investiga]ie, prezentator al unui talk-show de succes, Szczygiel (am s\-i spun
autorul polonez de acum `nainte, ca s\ sar peste orgia consonantic\ pe care-o
implic\ transcrierea numelui) a reu[it anatomia unei na]iuni prin disecarea
excep]iilor ei. A rezultat o serie de povestiri kafkiene, dar, din p\cate, adev\rate.
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Nevoia de c\r]i miraculoase
Ve]i fi crezând poate c\ a]i `n]eles destul de bine cam cum st\ treaba cu
pelerinajele din cele câteva volume din zona istoriei [i a sociologiei religiei
frecventate `n mod curent, precum [i din referirile literare la acestea. A[a am
considerat [i eu, `ns\ Mirel B\nic\ mi-a demonstrat c\ lucrurile nu stau nici
pe departe a[a. Cum a reu[it? Simplu: face parte dintr-o specie de autori
destul de rar\ prin p\r]ile noastre. M\ refer la `ncruci[area aceea fericit\
dintre cercet\torul `narmat cu acribie [i naratorul talentat.

Florin Iorga

Ar fi putut ie[i, din punct de vedere
structural [i stilistic, ca un volum
n\scut dintr-o tez\ de doctorat: pre-
cis, la obiect [i f\r\ prea multe de-
talii inutile. Nu este cazul pentru
c\, `n treac\t fie spus, Mirel B\nic\
[i-a publicat deja teza `n volumul
Biserica Ortodox\ Român\, stat [i
societate `n anii ’30 la Editura
Polirom, `n 2007. Deci nu, Nevoia
de miracol nu a ie[it a[a, `n ciuda
faptului c\ are toate ingredientele
necesare: definire clar\ a obiectu-
lui de studiu, metod\ de cercetare,
`ncadrare istoric\, documentare
atent\ ̀ n presa „epocii“, interviuri,
note de subsol, referiri bine alese la
literatura de specialitate etc. Ceea
ce `ndep\rteaz\ `ns\ volumul de fa -
]\ de ariditatea unui studiu doctoral,
f\r\ a-i [tirbi totu[i acura te]ea [ti-
in]ific\, sunt stilul [i implicarea.

Iar demersul este cu atât mai va -
loros cu cât, de[i asemenea volume
nu lipsesc deloc `n Occident, `n
spa]iul ortodoxiei sunt cu adev\rat
rare.

Cum se scriu notele 
de jurnal `n pelerinaj

Prima parte a lucr\rii, adic\ notele
de teren care au 280 de pagini, ar
putea alc\tui singur\ un volum,
poate fi citit\ atât ca un jurnal de
pelerin, cât [i ca ni[te note ale unei
c\l\torii de documentare sau ini -
]iatice. Ele reprezint\ observa]ii
adunate de-a lungul a patru ani de
pelerinaje, `ntre 2009 [i 2013. Sunt
patru ani de contact cu sacrul la
m\n\stiri din Dobrogea, prin `m -
prejurimile Bucure[tiului, la Ia[i,
Suceava sau Nicula. Iar sacrul nu
este privit doar neutru, prin lupa
cercet\torului, ci [i prin ochii

pelerinului `ntr-a c\rui piele auto -
rul a intrat deliberat [i f\r\ proble -
me, ceea ce nu-l transform\ ̀ ns\ nici
`n avocat, nici `n inamic al pelerina-
jului sau al... turismului religios, a[a
cum s-a ̀ ntâmplat s\ fie acuzat ̀ n ur-
ma public\rii câtorva fragmente `n
„Dilema Veche“ [i „22“.

~n fond, avem o abordare siste -
matic\, prin care un jurnal scris
deloc r\u este transformat `n mate-
rialul brut necesar cercet\rii. Sin-
cer, nu mi-am propus s\ citesc `n
`n tregime aceast\ prim\ parte a lu-
cr\rii, curios fiind mai degrab\ de
cea de-a doua, `ns\ m-am trezit c\
am parcurs-o integral. E adev\rat
c\ notele acestea nu sunt deloc lip-
site de valen]e literare, `ns\ nu
cred c\ acesta a fost singurul mo-
tiv. Vasta tipologie uman\, cu toate
motiva]iile ei, este impresionant\.
E captivant s\ vezi cât de multe lu-
cruri interesante se pot scrie cu
privire la un pelerinaj, dac\ ai ochiul
treaz [i de]ii controlul textului.

Abordarea este onest\
[i cuprinz\toare

Studiul pelerinajelor române[ti
rea lizat de Mirel B\nic\ nu este
scos din contextul general al peleri-
najelor. Fenomenul autohton e cir-
cumscris unei arii mai largi [i `i
sunt identificate particularit\]ile.
Referirile la studiile similare ce ex-
ploreaz\ pelerinajele catolice sau
apar]inând altor confesiuni sunt
binevenite [i, totodat\, bine dozate,
având scopul de a oferi cititorului
interesat o viziune cuprinz\toare
[i o `ncadrare corect\. Nu sunt ex-
cluse de la analiz\ nici componen-
tele sociale sau cele politice ale
gândirii [i tr\irii religioase din
timpul pelerinajelor. Cu toate aces-
tea, autorul reu[e[te s\ nu dera -
peze ̀ n didacticism. Edificatoare ̀ n
acest sens mi se pare m\rturisirea
„pelerinajul m-a vindecat de bibli o -
tec\ [i de vanitatea indus\ de ea“.

Ce se `ntâmpl\ când 
`]i iei analiza foarte 
`n serios

Dup\ ce sunt trecute `n revist\
faptele pelerinajului, urmeaz\ de-
codificarea [i interpretarea acesto-
ra, dimpreun\ cu punerea lor `n

contextul mai amplu al credin]ei: o
ocazie de care autorul profit\ ca s\
despice firul `n patru, abordând in-
clusiv teme mai sensibile. Astfel se
`ntreab\ dac\ pelerinul este [i tu -
rist, `ncearc\ s\ deceleze grani]a
dintre mil\ [i filantropie, nu se sfie[ -
te s\ vad\ inferen]ele politicului
asupra vie]ii religioase [i invers,
analizeaz\ perspectiva economic\
a pelerinajului [i `i urm\re[te eco -
urile ̀ n mass-media. C\ veni vorba,
s\ not\m c\ ceea ce ilustreaz\ aceas-
ta din pelerinaje nu reflect\ nici pe
departe realitatea [i, dimpotriv\, o
distorsioneaz\ grav. Continuând,
prezen]a feminin\ este abordat\
cât se poate de franc [i f\r\ menaja-
mente, la fel ca [i cea a rromilor.

Terenul fiind `ndelung preg\tit,
se poate trece la nucleul volumului,
anume la nevoia de miracol [i felul
`n care acesta este tr\it `n timpul
sacru al pelerinajelor, mai exact `n
timpul a[tept\rii la rând. Perspec-
tiva antropologic\ este completat\
`n mod fericit de interpret\ri socio-
logice [i psihologice, care produc
pl\cere inclusiv cititorului ce nu 
[i-a propus s\ afle chiar atât de
multe despre pelerinaj `n sine.
Sunt pagini cursive, dar docte, care
dezv\ luie profunzimi nea[teptate
ale unui fenomen atât de repetitiv
[i de mediatizat, `ncât nu `]i prea
vine a crede c\ mai are cu ce s\ te
surprind\.

Un volum 
cu adev\rat necesar

Practic, ne afl\m `n fa]a unui stu -
diu a la carte, foarte necesar. El nu
va fi validat niciodat\ cu adev\rat
de comunitatea academic\ pentru
c\ nota personal\, asumat\ de alt-
fel foarte clar [i foarte explicit, e
prea pronun]at\. Faptul c\ are un
caracter [tiin]ific la fel de accentu-
at este indiscutabil, `ns\ insufi-

cient, pentru c\ abordarea perso -
nal\ a sacrului, tr\irea acestuia,
risc\ s\ mistifice rezultatele cer -
cet\rii. Implicarea este o meteahn\
permis\ cu mari rezerve, din cauza
riscului de aculturalizare, doar
studiilor de antropologie. (Cât de
mult este pelerinajul un fenomen
antropologic este o discu]ie pe care
autorul nu o refuz\ nicicum, ve]i
vedea cu cât\ elegan]\ o pune pe
tapet.)

Pe de alt\ parte, despre o vali-
dare din partea Bisericii Ortodoxe
Române, iar\[i, nu poate fi vorba.
De[i onest\ fa]\ de credin]\, cer -
cetarea lui B\nic\ p\c\tuie[te prin
lipsa de p\rtinire [i, mai ales, „de-
nun]area“ tenta]iei Bisericii de a
acapara, controla [i valorifica, in-
clusiv pecuniar, pelerinajele. 

Bine, vom spune, ei [i? Este grav
pentru un asemenea tip de lucrare
s\ fie v\duvit\ de legitim\ri ofi-
ciale venite din partea ierarhiilor
academice sau a celor biserice[ti?
A[ `ndr\zni s\ spun c\ nu, ba chiar
dimpotriv\. Asta pentru simplul
fapt c\ ofer\ o garan]ie a lipsei de
partizanate. Iar dac\ aceast\ ones -
titate apar]ine unui autor bine um -
blat prin mediul universitar, dar
care abordeaz\ faptul religios cu o
curiozitate s\n\toas\ [i f\r\ a-[i ne-
ga subiectivismul, atunci cu atât
mai bine!

Da, avem mare nevoie de mira-
col, precum [i de asemenea c\r]i.
Aproape c\ am putea spune despre
ele c\ sunt de-a dreptul... miracu-
loase. Nu de alta, dar `ntr-o epoc\
`n care tehnologia copy/paste pro-
duce la noi câteva mii de doctori
anual, asemenea lucr\ri pot fi cata-
logate drept rarit\]i.

Mirel B\nic\, Nevoia de miracol.
Fenomenul pelerinajelor `n România
contemporan\, colec]ia „Plural M“,
Editura Polirom, 2014



– Fragment –

L’invitation au voyage (Corto
Maltese)

„Vis al gale[ei Floride [i al os-
troavelor Antile...“

Corto Maltese, marinarul miste-
rios [i cinic cu cercel `n ureche, es-
te una dintre acele siluete care in-
tr\ ̀ n memoria mitologic\ a secolu-
lui XX. ~nsu[i numele s\u trimite,

cum sugera Pratt, la acel Maltese
Falcon pe care `l râvnesc persona-
jele lui Dashiell Hammett. Este
Corto un Sam Spade mediterane -
ean? Poate c\ da, ̀ n aceea[i m\sur\
`n care cinismul s\u romantic
seam\n\ cu acel aliaj inconfunda-
bil pe care `l transcrie [i Raymond
Chandler `n seria dedicat\ lui Phi-
lip Marlowe. Din pragul m\rii [i al
plec\rii, Corto prive[te c\tre Ame-
rica `n care literatura poli]ist\
hard boiled descoper\, `n cele mai
sordide decoruri, poezie baudelai-
rian\ a ora[ului tentacular.

Dac\ este un detectiv ce colind\
m\rile, Corto este [i rebelul f\r\
cauz\, ce se angajeaz\ `n aventur\.
Corto `mparte cu primul Malraux,
cel din La condition humaine, gus-
tul pentru suspans [i voca]ia `n -
frunt\rii r\ului. Din cinismul s\u
se alimenteaz\ curajul care are `n
centrul s\u solidaritatea. ~ntotdea -
una singuratic, Corto sfâr[e[te
prin a lupta `n r\zboaiele altora.
Ne`ncrez\tor `n Idealul ortografiat
cu majuscul\, Corto seam\n\, ori-
cât ar fi de paradoxal, cu inocentul
Tintin: f\r\ a fi un boy-scout el
`nsu[i, piratul Corto Maltese este
avatarul postmodern al cavaleru-
lui r\t\citor ce viseaz\ la taina lu-
minii [i a drept\]ii. Ostilitatea lui
fa]\ de rapacitatea uman\, tenta]ia
de a se alia cu cei pe care istoria `i
rânduie[te `n pozi]ia de `nvin[i de
serviciu, ̀ i confer\ lui Corto o ener-
gie romantic\ inconfundabil\. 

Voiajele lui Corto Maltese sunt
tot atâtea ocazii de a explora un se -
col XX `n care grani]ele etice sunt
pe cale de a fi estompate. Solitar [i
dezabuzat, deschis spre generozita-
te [i sacrificiu, Corto are tr\s\turi-
le, paradoxale, ale c\l\re]ului sin-
guratic pe care `l `ntruchipeaz\
Clint Eastwood `n westernurile lui
Sergio Leone. Egoismul este ulti-
mul refugiu al unei inimi r\nite,
iar Corto Maltese este cruciatul ca-
re `[i poart\ b\t\liile (pierdute) cu 

orgoliul celui care [tie c\ Istoria es-
te un catalog de crime [i de erori.
Melancolia ironic\ a lui Corto este
marca identitar\ a exploratorului
ce nu ezit\ s\ devin\, din martor,
actor al vremurilor sale. Un actor
ce-[i p\streaz\ distan]a, tradus\ `n
luciditatea vis\toare cu care va
contempla peisajul b\t\liei. Om al
tainei, Corto Maltese se afl\ `n afa-
ra [i `nl\untrul secolului s\u.

Enigma lui Corto Maltese nu va
fi niciodat\ descifrat\ de Pratt. Bio-
grafia lui Corto se constituie din
f\râme [i din aglomer\ri de ima -
gini. Fiecare text expune, cinema-
tografic, o f\râm\ din eul s\u. Ere-
ditatea sa este la fel de fabuloas\ [i
de `nc\rcat\ ca aceea a lui Pratt.
~ntre Mediterana [i Cornwall, Cor-
to `ntinde o punte care este cea a
misterului. Profesia sa este, cu o
sintagm\ clasicizat\, onorabil\,
dar incert\. El este un gentilhom-
me de fortune, o expresie dincolo
de care se ascunde trecutul tulbu-
rat al unui pirat atipic. Tov\r\[ia
cu sanguinar-ciclotimicul Raspu-
tin este indiciul apartenen]ei la
aceast\ tagm\ a marinarilor ce na-
vigheaz\, ̀ ntotdeauna, sub propriul
lor pavilion. 

Ca [i Spade ori Marlowe, Corto
Maltese are oroare de cuvintele
mari, preferând nuan]ele `n locul
exalt\rii g\unoase. Sedus de `ntin-
sul oceanelor, Corto este la mijloc
de r\u [i bun, prins `n monada `n
care `l `nchide Pratt, din chiar mo-
mentul genezei sale. Simbolic, na[ -
terea [i moartea lui Corto ne r\ -
mân inaccesibile, pân\ la cap\t.
Corto apare spre a nu muri nicio-
dat\. {i poate c\ r\zboiul din Spa-
nia este locul `n care Corto va ajun-
ge spre a lupta al\turi de Malraux,
cel hipnotizat de ac]iune. Moartea
lui se petrece `n acel teritoriu al vi-
selor din care s-a ivit. 

Ciclul lui Corto Maltese este or-
ganizat de Pratt `n jurul peisajelor,
legendelor, erotismului [i arome-
lor. Peregrin\rile acestui marinar
f\r\ flot\ [i pirat vis\tor se supra-
pun peste harta ce recompune
`ns\[i identitatea tradi]iei cu care
dialogheaz\ scriitorul. De esen]a
acestei postmodernit\]i latine a lui
Pratt este apelul la intertextualita-
te; de la versuri la fotografii [i mi-
turi, toate sunt prinse `n acest at-
hanor `n care proza grafic\ pre-
par\ un extract puternic aseme nea
opiului. Simbolic, femeile lui Cor to
Maltese se hr\nesc, toate, din a ceas -
t\ magm\ carnivor\ [i oniric\. 

Se du c\toare [i doar aparent ino -
cente, ele `l `nso]esc pe Corto `n pe-
riplul s\u. 

Vr\jitoare sau revolu]ionare,
conspiratoare sau aventuriere, ele
las\, pe buzele lui Corto, urma unui
s\rut. Este ̀ n Corto Maltese o urm\
din magnetismul lui Humprey Bo-
gart, cel din Casablanca, dup\ cum
este vizibil\ `n senin\tatea cu care
se desparte de iubirile sale lucidita-
tea de conquistador a lui Clark Ga-
ble, cel din Gone with the wind. Os-
cilând `ntre aburii b\uturii [i
gra]ia unui vers din Rimbaud sau
un pasaj din Utopia lui Morus, Cor-
to este, rând pe rând, filosof, pirat,
revolu]ionar f\r\ cauz\, actor [i re-
gizor al propriului destin. Ie[ind
din paginile lui Pratt, el intr\ `n
substan]a fantasmatic\ a veacului
pe care `l str\bate, cu ochii c\tre
stelele din care coboar\ vraja pe ca-
re doar el o poate sim]i, ca o fiin]\
de pe alt t\râm. Fiu al ]ig\ncii din
Gibraltar, Corto nu este doar un
marinar cu cercel ̀ n ureche – el este,
`n ceea ce are mai adânc, o punte
care se `ntinde `ntre t\râmul lui
Oberon sau al lui Ogun Feraille [i
universul populat de oameni apteri
[i comuni. 

Simbolic, prima apari]ie a lui
Corto, cel de dinainte de Corto, un
Corto ce poart\ numele, straniu, de
Tipperary O’Hara, se produce pe
fundalul decorului dominat de te-
nebre [i spirite al Africii, ̀ n Ann de
la jungle. Credincios unei linii ce
urc\ pân\ la Verne [i Rider Hag-
gard, Pratt coloreaz\ harta Africii
cu propriile sale râuri [i obsesii.
Voiaj ini]iatic `n inima unei Africi
ce ̀ [i relev\ calitatea de teritoriu al
mitului `n libertate, primul text `n
care `l putem ghici pe Corto este

oma giul grafic [i literar pe care Pratt
`l aduce unei `ndr\gostiri ce `[i are
r\d\cinile ̀ n ereditatea sa familia l\. 

Din fiul ofi]erului italian fascist,
Pratt devine poetul care invoc\ gla-
surile unui p\mânt ce `[i conserv\
poten]ialul de a fascina [i transfor-
ma pe cei care `l viziteaz\. ~n acest
col] de Afric\ de Est britanic\, ce
evoc\ [i liniile cinematografice din
The african queen, Corto, cel de di-
nainte de Corto, este, ca [i Pratt din
textele lui Manara, Vergiliu care
ofer\ tinerilor ̀ n c\utare de lumin\
[i experien]\ un drum la cap\tul
c\ruia str\luce[te, vernian, o stea a
sudului ce desfide orice imagina]ie.
Din chiar acest moment al preisto-
riei sale, Corto este asociat acestei
lumi de dincolo [i de dincoace de
Europa. Ar fi greu de imaginat un
Corto r\mas pe uscat, `mbr\când
haine burgheze. Traiul de marinar
este deghizamentul perfect pentru
cel care de]ine secretul, divin, al
vis\rii [i aventurii.
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12  »  avanpremier\

„Suplimentul de
cultur\“ public\ `n
avanpremier\ un
fragment din volumul
Camera obscur\. Vis,
imagina]ie [i banda
desenat\ de Ioan
Stanomir, care va
ap\rea `n curând la
Editura Cartea
Româneasc\.

Ioan Stanomir — Camera obscur\.
Vis, imagina]ie [i banda desenat\ 

AUTORUL

Ioan Stanomir este profesor universitar la Facultatea de {tiin]e Politi-
ce a Universit\]ii din Bucure[ti. Dintre c\r]ile publicate: O lume
disp\rut\. Patru istorii personale, urmate de un dialog cu H.-R. Pata-
pievici (al\turi de Paul Cernat, Angelo Mitchievici [i Ion Manolescu),
2004; Explor\ri `n comunismul românesc (al\turi de Paul Cernat, An-
gelo Mitchievici [i Ion Manolescu) volumul I, 2004, volumul al II-lea,
2005, volumul al III-lea, 2008; Spiritul conservator. De la Barbu Catar-
giu la Nicolae Iorga, 2008; Teodoreanu reloaded (Angelo Mitchievici,
Ioan Stanomir), 2011, Junimismul [i pasiunea modera]iei, 2013, Con-
fruntând revolu]ia. Burke [i inventarea conservatorismului, 2013.

CARTEA

Cartea de fa]\ este o invita]ie la c\l\torie. Dincolo de coper]ile acestui
volum, se `ntrevede un continent de semne, lumini [i culori. Prin pute-
rea ei de a da trup `nchipuirilor noastre [i de a uni cuvântul [i imagi-
nea `n cadrele ei narative, banda desenat\ este expresia rafinat\ [i
unic\ a sensibilit\]ii moderne. Departe de a fi un gen minor, ea este
`nc\rcat\ de tradi]ie [i deschis\ c\tre temeritatea experimentului. Des-
coperirea ei este redescoperirea propriului nostru curaj de a visa. 

„Ioan Stanomir este unul dintre pu]inii exploratori experimenta]i,
de o cert\ erudi]ie [i o maxim\ acribie, ai imaginarului prodigios al
benzii desenate, iar volumul consacrat acestuia, Camera obscur\. Vis,
ima gina]ie [i banda desenat\, desf\[oar\ h\r]ile [i portulanele unei
geografii mirifice, vaste [i tulbur\toare. Cosmopolit\ [i eclectic\, ban-
da desenat\ este `nsufle]it\ de spiritul viatic al aventurii [i libert\]ii,
mul]i dintre eroii ei legendari ̀ mbinând o incurabil\ noble]e, cu o min-
te ager\ de detectiv [i cu un idealism imbatabil.“ – Angelo Mitchievici
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„Pentru noua tabl\ de valori accep-
tate, Caragiale a fost g\sit «politic
corect», ̀ n timp ce punerea lui Emi -
nescu la patul lui Procust al noului
canon importat din «]\rile progre-
siste» a ar\tat f\r\ dubiu c\ fostul
poet na]ional al României clasice e
«politic incorect».

Cum ar fi putut fi altfel? Ca poet
na]ional, Eminescu nu mai poate
supravie]ui, deoarece noi ie[im azi
din zodia na]ionalului. Poet cano-
nic Eminescu nu mai poate fi, deoa-
rece revolu]ia sociologic\ din `n -
v\]\mântul superior care a avut
loc dup\ 1990 a adus la putere stu-
dio[i care fac alergie la auzul cu-
vântului canon [i manifest\ ten-
din]a s\ pun\ mâna pe revolver
când aud cuvântul tradi]ie. Pro-
fund el nu mai poate fi considerat,
deoarece categoria profundului,
nefiind postmodern\, nu mai e
prizat\ de intelectualii progresi[ti.

Interesant Eminescu nu mai
poate fi, deoarece tot ce e interesant
`n Eminescu e pur german, iar azi
nu se mai consider\ interesant
decât ce vine din zona anglo-sa -
xon\, care e contrariul germanit\ -
]ii. Din punct de vedere politic, 
Eminescu pare a fi irecuperabil.

Categoriile lui Eminescu? Azi,
nimeni nu mai poate vorbi despre
sursele originare ale sensibilit\]ii
sale f\r\ a trebui s\ pun\ totul
`ntre ghilimele, adic\ f\r\ a face cu
ochiul, f\r\ a-[i cere scuze ori f\r\
a-l scuza, luându-l de fapt peste pi-
cior. ~ntr-o epoc\ `n care viziunile
mai sunt licite doar la cinema (ceea
ce i-ar fi pl\cut lui Max Weber),
Eminescu nu ne mai poate ap\rea
decât ca exasperant de `nvechit.
Or, se [tie, supremul argument
`mpotriva cuiva, azi, este sentin]a
«e[ti `nvechit». Iar cultura român\
din ultimii ani, `n lupta pentru 

integrare euro-atlantic\, nu do re[te
decât s\ scape de tot ce este «`nve-
chit» – adic\ s\ fie progresist\.

Pentru nevoia de chip nou a
tinerilor care `n cultura român\ de
azi doresc s\-[i fac\ un nume bine
v\zut `n afar\, Eminescu joac\
rolul cadavrului din debara.“

Am citat copios dintr-un text
vechi de zece ani, semnat de Horia-
Roman Patapievici, intitulat „Inac-
tualitatea lui Eminescu `n anul
Caragiale“ [i publicat `n „Flac\ra“
(nr. 1-2, 2002). Mai aveam pu]in [i
reproduceam integral acest articol
pe baza c\ruia Patapievici a fost
numit denigrator al lui Eminescu.
Pe câte site-uri [i bloguri am v\zut
comentarii (cu [i f\r\ nickname-uri)
`n care autorul era `mpro[cat cu
l\turi pentru „anti-eminescianis-
mul“ s\u? De câte ori imaginea „ca-
davrului din debara“ a fost livrat\,
public, ca traducând metaforic con-
vingerile sale?

Nu mai conteaz\ textul propriu-
zis al lui H.-R. Patapievici. Acesta a
scris (unde? undeva!) c\ Eminescu
este cadavrul nostru din debara
(sau, pe telefonul na]ional f\r\ fir,
scheletul din dulap), ceea ce l-a f\ -
cut pe un domn semnând Hadrian
Tomescu s\ scrie pe voxbanat.ro

un text cu titlul „Un scelerat: Horia
Roman Patapievici“. „Ce-o fi g\sit
B\sescu la el? Poate l-a fascinat
afirma]ia c\: «Eminescu este sche-
letul nostru din dulap. Pân\ nu
sc\p\m de el nu intr\m ̀ n Uniunea
European\»!“ 

Am `ncheiat citatul din Hadrian
Tomescu, care „citeaz\“ la rândul
s\u din H.-R. Patapievici fraze pe
care acesta din urm\ nu le-a scris.
Dl Hadrian Tomescu va continua,
cu aceea[i elegan]\ argumentativ\,
s\ se refere ̀ n contradictoriu la opi-
niile mai sus-men]ionate, totu[i ne-
exprimate ca atare de obiectul criti-
cii sale, vorbind (domnul Hadrian)
de „seria scârbo[eniilor avortonu-
lui Patapievici“, serie pe care dom -
nul Hadrian o descrie ca fiind
„imen s\“. Din p\cate, analistul nu
enumer\ „scârbo[eniile“, ci trece
mai departe pentru a se opri: „ne
oprim aici, din grea]\“. Relevant\
va fi concluzia desprins\ de dom-
nul Hadrian `n lumina acestor con-
sidera]ii: „Individul este patibular,
iar locul lui este ori la `nchisoare,
ori la ospiciu“.

{tiu deja ce mi se va spune
acum. Pentru a-l ap\ra pe H.-R. Pa-
tapievici, decupez interven]ii joase
ale unor „critici“ pe care e u[or s\-i

comba]i. Fiindc\ se descalific\ sin-
guri. 

Dar oare câte asemenea comen-
tarii a trebuit s\ suporte Patapie-
vici? {i de ce? Cum este s\ cite[ti
un articol `n care, falsificându-se
un text al t\u, s\ fii numit „scele-
rat“ [i „avorton“? A]i f\cut aceast\
experien]\? E curiozitatea mea le-
gat\ de acei intelectuali ai no[tri
atât de relaxa]i când e vorba s\ fie
calomnia]i colegi ai lor; [i care se
fac livizi la cea mai m\runt\ obiec -
]ie. Deci cum e? Cum ar fi? Dac\ am
fi noi ̀ n cauz\ am fi la fel de senini?
Cum l-am citi atunci pe domnul Ha-
drian?

Ne-am obi[nuit cu ideea c\ tot ce
e mai r\u se afl\ `ntr-un spa]iu pu-
blicistic numit „România Mare“,
bine delimitat [i la o distan]\ profi-
lactic\ de comunitatea intelectuali-
lor [i a oamenilor cumsecade. C\
„România Mare“ este acolo – [i noi
suntem dincoace. {i c\ asta e tot:
cele dou\ lumi nu se vor `ntâlni ni-
ciodat\.

S\ corect\m aceast\ reprezenta-
re oarecum idilic\ a spa]iului nos-
tru public. C\ci domnul Hadrian
vorbe[te `n numele Timi[oarei. Or,
mie abia acest lucru `mi pare mon-
struos.

Domnul Hadrian (I)

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

– Fragment –

La cinci luni dup\ moartea ei, `ntr-o
noapte cald\ [i umed\ de aprilie, cu
o lun\ plin\ care se autocanoniza
deasupra copacilor, plutind f\r\
efort – [i radiind de lumin\ binecu-
vântat\ – spre tronul lui Dumne zeu,
Sabbath s-a `ntins pe p\mântul care
acoperea sicriul ei [i a strigat:

— Drenka, pizd\ depravat\ [i mi-
nunat\ ce e[ti! M\rit\-te cu mi ne!
M\rit\-te cu mine!

{i, cu barba lui alb\ ̀ n ]\rân\ – pe
mormânt nu crescuse `nc\ iarb\ [i
nici piatr\ n-avea la c\p\tâi –, [i-a
`nchipuit-o pe Drenka lui: `n sicriu
era lumin\, iar ea ar\ta ca pe vre-
muri, `nainte ca boala s\-i r\peasc\
rotunjimile ispititoare – coapt\,
plin\, disponibil\. ~n acea noapte
purta costumul tirolez al Silvijei. {i
râdea de el.

„Ei, deci acum m\ vrei doar pen-
tru tine. Acum“, spunea ea, „când nu

mai e[ti obligat s\ fii numai cu mine,
s\ tr\ie[ti numai cu mine [i s\ te
plictise[ti numai cu mine, acum sunt
destul de bun\ ca s\-]i fiu so]ie“.

„M\rit\-te cu mine!“
„Mai `ntâi trebuie s\ mori“, i-a

r\spuns ea, zâmbind ispititor, [i a
ridicat rochia Silvijei, ca s\-i arate c\
nu purta chilo]i – avea ciorapi negri,
cu portjartier, dar chilo]i nu. Cu
Drenka, chiar [i moart\, i se scula
`ntotdeauna. Vie sau moart\, Dren-
ka `l f\cea s\ se simt\ iar ca la
dou\zeci de ani. Chiar [i la tempe -
raturi sub zero grade, i se scula de
fiecare dat\ când ea l̀ ademenea ast-
fel din sicriu. Se obi[nuise s\ se a[eze
cu spatele la nord, pentru ca vântul
`nghe]at s\ nu-i bat\ direct peste
scul\, dar trebuia totu[i s\-[i scoat\ o
m\nu[\ ca s\ reu[easc\ s\ [i-o frece,
iar uneori mâna ne`nm\ nu[at\ `i
`nghe]a atât de tare, `ncât trebuia 
s\-[i pun\ iar m\nu[a [i s\ schimbe
mâna. Venea la mormântul ei `n
multe nop]i.

Vechiul cimitir era la aproape
zece kilometri de ora[, pe un drum
nu prea circulat, care [erpuia prin
p\dure, apoi cobora `n zigzag pe ver-
santul vestic al muntelui, unde se 
unea cu un fost drum pentru ca -
mioane, acum desfiin]at, care du cea
la Albany. Cimitirul era a[ezat `ntr-
un lumini[ de pe un deal care urca
domol pân\ la un desi[ str\ vechi de
cucut\ [i pini albi. Era frumos,
lini[tit, fermec\tor din punct de
vedere estetic, poate cu o atmosfer\
melancolic\, dar nu era un cimitir
care s\ te deprime de la intrare – era
atât de pitoresc, `ncât uneori putea
s\ dea impresia c\ n-are nici o
leg\tur\ cu moartea. Era vechi,
foarte vechi, de[i pe dea lurile `nveci-
nate existau unele chiar [i mai vechi,
cu pietre funerare – acum strâmbe –
care datau din pri mii ani de colo-
nizare a Americii. Primul om ̀ nmor-
mântat acolo – un anume John
Driscoll – fusese `n gropat `n 1745. Ul-
tima fusese Drenka, `n ultima zi de
noiembrie a anului 1993. 

Din cauza celor [aptesprezece fur-
tuni de z\pad\ din acea iarn\, de
multe ori `i fusese imposibil s\

ajung\ la cimitir chiar [i `n serile
când Roseanna pleca `n grab\ cu
ma[ina ei cu trac]iune integral\ la
câte o `ntâlnire a Alcoolicilor Ano -
nimi [i el r\mânea singur. Dar când
drumurile erau cur\]ate, vremea era
bun\, soarele apusese, iar Roseanna
era plecat\ de acas\, urca cu Chevy-
ul lui pân\ sus, pe Battle Mountain,
parca la intrarea cur\]at\ a unui
traseu turistic din estul cimitirului,
aflat la vreo patru sute de metri de
acesta, [i mergea pe [osea pân\ la
cimitir, iar acolo, ferindu-se pe cât
posibil s\ folo seas c\ lanterna, `[i
croia drum prin tre troienele care
luceau `n[el\tor pâ n\ la mormântul
ei. Nu se ducea niciodat\ acolo `n
timpul zilei, oricât l-ar fi `mpins ne -
voia, de team\ s\ nu dea peste unul
din cei doi Matthew ai ei sau, ̀ n fond,
peste oricine s-ar fi putut `ntreba de
ce p\pu[arul c\zut `n dizgra]ie la
polul frigului din acea regiune, 
considerat\ a fi „congelatorul“ sta -
tului, `n toiul celei mai cumplite
ierni din istoria local\, st\tea s\ se
re culeag\ la mormântul nevestei
fâ[ ne]e a patronului pensiunii.
Noap  tea putea face tot ce dorea,

nev\zut de nimeni `n afar\ de n\lu-
ca maic\-sii.

„Ce vrei? Dac\ vrei s\ spui ce-
va...“ Dar maic\-sa nu comunica
niciodat\ cu el [i tocmai de aceea
`nclina alarmant de tare spre convin-
gerea c\ ea nu era o halucina]ie: dac\
ar fi halucinat, atunci nimic nu l-ar fi
`mpiedicat s\ halucineze [i vorbe
pentru ea, s\-i completeze realitatea
cu o voce ca aceea cu care-[i `nsu -
fle]ea el p\pu[ile. Apari]iile astea 
erau mult prea regulate ca s\ fie o
abera]ie a min]ii... asta dac\ nu cum-
va mintea lui devenise aberant\, iar
irealitatea avea s\ se agraveze pe
m\sur\ ce via]a devenea chiar [i mai
insuportabil\. Chiar era insuporta-
bil\ f\r\ Drenka. Nici nu mai avea o
via]\ – poate doar la cimitir.

Philip Roth — 
Teatrul lui Sabbath 
„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i un fragment
din romanul Teatrul lui Sabbath de Philip Roth, care a ap\rut
anul trecut la Editura Polirom, `n traducerea Iuliei Gorzo.



Ce este „final cut“, dreptul de a alege
montajul final al unui film? Este unul
dintre cele mai pre]ioase prerogative
ale regizorilor f\r\ de care „nu ar meri-
ta s\ faci filme“, cum spune cineastul
britanic Mike Leigh. „Motiva]ia mea
vi ne din aceast\ libertate“, explic\ [i
regizorul turc Nuri Bilge Ceylan, câ[ -
tig\tor al Palme d’Or anul acesta la
Cannes, cu Winter Sleep.

„Final cut“ este un „premiu“ pentru
care se dau lupte `nver[unate. Numai
anul acesta au existat la Hollywood câ-
teva momente tensionate. Darren Aro-
nofsky, de exemplu, a reu[it s\ `i con-
ving\ pe produc\torii de la Paramount
s\ aprobe filmul Noe `n versiunea sa, ̀ n
ciuda protestelor grupurilor religioase.
Olivier Dahan, regizorul lui Grace de
Monaco, s-a ciond\nit `ns\ mult cu dis-
tribuitorul [i produc\torul Harvey
Weinstein, care credea c\ montajul fi-
nal „este prea sumbru“. Tot Weinstein
a cerut modific\ri `n montajul lui
Snowpiercer, pelicula sud-coreeanului
Bong Joon-ho.

Spre deosebire de „vremurile de
aur“, ast\zi, mai ales ̀ n ceea ce prive[te
filmele realizate de marile studiouri,
pu]ini regizori mai au dreptul de „final
cut“, cu excep]ia unor autori de catego-
rie grea precum Steven Spielberg sau
James Cameron. Dar chiar [i un de -
]in\tor al acestui drept `l poate pierde
dac\ dep\[e[te bugetul stabilit sau tim-
pul alocat realiz\rii filmului. 

Motivul? Costurile din ce `n ce mai
mari ale realiz\rii [i promov\rii unui
film la Hollywood. Nici un studio nu
are curajul s\ lase montajul final al
unei produc]ii atât de costisitoare la la-
titudinea unui singur om, oricât de ta-
lentat ar fi acesta.

B\t\liile dintre produc\tori [i regi-
zori au ajuns s\ capete alura unor con-
frunt\ri `ntre comer] [i art\, scrie
„BBC News“. Produc\torii vor ̀ ncas\ri

fabuloase [i nu las\ nimic s\ stea `n ca-
lea acestor `ncas\ri: nici lungimea fil-
mului, nici complexitatea plotului, nici
finalul care trebuie s\ cadreze cu
a[tept\rile publicului-]int\.

Istoria a re]inut astfel de `nfrunt\ri
epice. De exemplu, b\t\lia lui Ridley
Scott de a impune versiunea sa ̀ n cazul
lui Blade Runner (1982). ~n cazul lui
Brazil, al lui Terry Gilliam, studiourile
Universal au fost silite s\ `l distribuie
`n SUA cu mare greutate [i numai dup\
ce a fost remontat sub supravegherea
regizorului.

Uneori `ns\, se crede c\ intruziunea
produc\torilor ar remedia unele excese
ale regizorilor. De exemplu, s-a spus c\
recentele Hobbit de Peter Jackson [i
Lincoln de Steven Spielberg sunt cam
lungi [i ar fi trebuit scurtate.

Cedarea dreptului 
de „final cut“ `n schimbul
unor „compensa]ii“

Nu totdeauna controlul creativ asupra
unui film reprezint\ o astfel de pro-
blem\; deseori, rela]ia produc\tor-regi-
zor este una de colaborare. „~mi place

s\ montez eu filmul, dar [tiu c\ lucrez
`ntr-un mediu atât de colaborativ `ncât
nu vreau s\ refuz s\ `mi `mbun\t\]esc
filmul doar fiind opac la sugestiile alto-
ra“, spune Ned Benson, autorul dramei
romantice The Disappearance of Elea-
nor Rigby.

Al]i regizori [tiu c\ trebuie s\ cede-
ze dreptul de „final cut“ `n schimbul
unor „compensa]ii“. „Pl\te[ti pentru pri -
vilegiile tale“, spune Mike Leigh, auto-
rul biografiei Turner, prezentat\ anul
acesta la Cannes. Leigh [tie c\ dac\ ar
fi cedat din controlul lui asupra monta-
jului final, ar fi primit mai mul]i bani
pentru realizarea filmului.

Mul]i sunt de p\rere, spune „BBC
News“, c\ dac\ regizorul nu decide for-
ma final\ a filmului, este, `n multe ca-
zuri, un lucru bun `n ce prive[te calita-
tea artistic\ a peliculei. Dar numero[i
critici sus]in c\ multe dintre cele mai
reu[ite produc]ii ale marilor studiouri
din ultimii ani sunt acelea `n care vi-
ziunea regizorului a fost respectat\. Cel
mai des invocat exemplu: Gravity, fil-
mul lui Alfonso Cuaron, unul dintre
marii câ[tig\tori la Oscarurile din
acest an.
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Când regizorii [i finan]atorii se lupt\ asupra
formei finale a unui film exist\ tendin]a de 
a vedea `n aceast\ b\t\lie o `nfruntare `ntre
art\ [i comer]. Dar este corect\ o asemenea
imagine? se `ntreab\ „BBC News“.

„Final Cut“: „dreptul seniorului“
`n industria filmului 

Toat\ lumea [tie mirosul c\r]ilor vechi
din biblioteci [i anticariate. De aseme-
nea, to]i [tiu cum miros c\r]ile noi.
„A[a cum este cazul cu toate parfumu-
rile, mirosul c\r]ilor este datorat unor
compu[i chimici“, scrie site-ul „Com-
poundChem“.

Se pare c\ mirosul c\r]ilor este greu
de explicat chiar [i de c\tre chimi[ti, fi-
indc\ nimeni nu a prea studiat acest su-
biect. ~n plus, exist\ o mare varietate de
produ[i – sute – folosi]i la realizarea 

volumelor, produ[i care variaz\ de la o
carte la alta. ~n general `ns\, mirosul
c\r]ilor are trei surse: hârtia [i chimi-
calele folosite la ob]inerea ei, cerneluri-
le tipografice [i adezivii utiliza]i la lega-
rea c\r]ilor.

Parfumul c\r]ilor vechi este datorat,
spune „CompoundChem“, mai ales pro -
duselor con]inute `n hârtie, produse a
c\ror compozi]ie a fost studiat\ de cei
ce se preocup\ de prezervarea c\r]ilor.

„Hârtia con]ine mai ales celuloz\ [i

mici cantit\]i de lignin\ care provin
din lemnul folosit la fabricarea hârtiei.
Hârtia de calitate con]ine mai pu]in\
lignin\, element care, `n arbori, are
scopul de a ]ine laolalt\ fibrele de celu-
loz\, dând astfel t\rie lemnului. Tot lig-
nina este responsabil\ [i pentru `ng\l -
benirea hârtiei. Oxidarea o descompu-
ne `n acizi care, apoi, descompun celu-
loza“, explic\ „CompoundChem“.

Mirosul c\r]ilor vechi vine tocmai
din aceast\ degradare chimic\. ~n cazul
c\r]ilor noi, procedee chimice moderne
permit reducerea cantit\]ii de lignin\,
dar celuloza tot se va descompune la un
moment dat – iar c\r]ile noi vor degaja [i
ele, mai târziu, parfumul de c\r]i vechi.

Mirosul c\r]ilor vechi:
pu]in\ chimie
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Fenomenul Tetris e greu de des -
cifrat. Un joc cu un concept extrem
de simplu de `n]eles [i mai greu de
explicat, un joc care nu are „final“
[i nici „câ[tig\tori“, ci doar ju -
c\tori care fac cele mai multe punc-
te. „Tetris e simplu de ̀ nv\]at, greu
de st\pânit, iar natura lui adictiv\
`l face cu adev\rat special“, explic\
Henk Rogers, directorul companiei
Tetris.

Alexei Pajitnov a creat jocul la
`nceputul anilor ’80, pe vremea
când lucra la laboratorul de infor-
matic\ al Academiei de {tiin]e din
URSS. Trebuia creat un program
simplu care s\ dovedeasc\ puterea
de calcul a computerelor – „ceea ce
era scuza mea pentru a scrie jocuri“,

recunoa[te programa-
torul.

Lui Pajitnov i-a ve -
nit ideea jocului `n iu-
nie 1984 [i, `n anii
urm\ tori, l-a construit.
„Spuneam c\ `ncerc
s\ rezolv problemele
de programare, dar de
fapt nu m\ puteam opri din jucat“,
recunoa[te el `ntr-un interviu pen-
tru „The Guardian“. 

Cum versiunea de PC a jocului
ajunsese deja prin contraband\ `n
Ungaria, iar `n URSS `ncepuse Pe-
restroika, Pajitnov a reu[it s\
vând\ jocul, adic\ a cedat drepturi-
le vreme de zece ani statului sovie-
tic. Tetris a fost unul dintre prime-
le software-uri vândute de ru[i `n
Occident [i a `nceput s\ fie distri-
buit de companiile vestice.

Henk Rogers a descoperit jocul
`n 1988, la Consumer Electronics

Show, `n Las Vegas, [i
a plecat imediat la
Moscova pen tru a bate
palma cu Elorg, orga-
nismul de stat sovietic
ce controla comerciali-
zarea de soft ware.

Con tractul a fost
sem nat `n cele din ur -

m\ printre avoca]i, oameni de afa-
ceri [i agen]i KGB. „Le-am dat cel
mai bun contract din industrie:
clar, concis, f\r\ «bullshit». Elorg 
l-a folosit ca model pentru toate ce-
lelalte afaceri ale lor. Rivalii de la
Maxwell, care ar fi vrut [i ei Tetris,
au fost furio[i, au f\cut chiar lobby
la Gorbaciov!“

„N-am f\cut mul]i bani la `nce-
put“, poveste[te Alexei Pajitnov.
„Eram `ns\ fericit fiindc\ priorita-
tea mea era s\ v\d oamenii bucu-
rându-se de jocul meu.“

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
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Tarantino: „Nu vreau
s\ cred c\ am fost
insultat de Godard“
Jean-Luc Godard este un idol pentru Quentin Taran-
tino; chiar numele companiei regizorului american,
A Band Apart, este inspirat de filmul Bande a part,
din 1964.

Maestrul francez `ns\ nu are o p\rere bun\ despre
autorul lui Pulp Fiction [i, `ntr-un interviu acordat
postului France Inter `n timpul Festivalului de la
Cannes, l-a tratat drept „s\rman“ [i „faquin“, termen
care `n limba francez\ `nseamn\ „om f\r\ valoare“.

Când Tarantino a ]inut o conferin]\ de pres\ la
Cannes – cu ocazia `mplinirii a dou\ decenii de când
a câ[tigat Palme d’Or cu Pulp Fiction –, el a fost ime-
diat `ncol]it de ziari[ti.

„Jean-Luc Godard v-a insultat. Ce ave]i de spus
despre asta?“, l-a `ntrebat un ziarist de la Canal+.

Tarantino a ̀ ncercat s\ se eschiveze, spunând c\ el
nu crede c\ Go-
dard a spus a[a ce-
va [i c\ ar vrea fie
s\ primeasc\ o do-
vad\, fie ca idolul
s\u s\ `i spun\ `n
fa]\ ceea ce ar fi
spus `n interviu.

Cât se „mai
`ntinde“ Urzeala
tronurilor
~n vreme ce al pa-
trulea sezon al
popularului seri-
al TV a marcat
un nou final tri-
umf\tor, George
R.R. Martin, au-
torul seriei de ro-
mane ce au stat la baza lui, a l\murit, pentru fani, ca-
re sunt planurile sale.

Martin a explicat revistei „Entertainment Weekly“
c\ seria sa Un cântec de foc [i ghea]\ va con]ine [apte
romane [i c\, pe moment, se lupt\ s\ termine volumul
al [aselea.

„Planul meu este s\ ̀ nchei ciclul cu volumul al [ap-
telea. Ini]ial vroiam sa scriu trei c\r]i. Pove[tile tind
`ns\ s\ se dezvolte pe m\sur\ ce le scriu“, a explicat
Martin.

Planul lui Martin este foarte important pentru
HBO fiindc\ ac]iunea serialului Urzeala tronurilor
„merge“ atât de repede `ncât, foarte curând, aceasta
va ajunge din urm\ ac]iunea din romane.

~mpline[te 30 de ani de
existen]\ pe 6 iunie [i
r\mâne jocul care d\ cea
mai sever\ [i mai
redutabil\ dependen]\. Se
nume[te Tetris, a fost
inventat `n Rusia sovietic\
de c\tre programatorul
Alexei Pajitnov [i s-a
vândut `n peste 150 de
milioane de exemplare. 

„Sherlock“ i-a `ntins 
o capcan\ lui 
Judi Dench
Nimeni nu `i rezist\ lui Benedict Cumberbatch, simpaticul erou al
serialului britanic Sherlock, nici m\car legendele celei de a [aptea
arte.

Pentru a ob]ine ce dorea, Cumberbatch a „organizat o ambus-
cad\“ pentru Judi Dench, sub ochii amuza]i ai spectatorilor care
asistau duminica trecut\ la festivalul britanic Hay, la care au par-
ticipat ambii actori. 

Vreme de luni de zile, eroul din Sherlock `ncerca s\ o conving\
pe actri]a `n vârst\ de 79 de ani s\ joace `mpreun\ `n The Hollow
Crown, o miniserie BBC ce se inspir\ din piesele istorice ale lui
William Shakespeare. Dench `ns\ a ignorat mesajele actorului.

~n weekend-ul trecut, la Festivalul Hay, Benedict Cumberbatch
a asistat la o conferin]\ despre dramaturgia secolului al XVI-lea, ]i -
nut\ de Judi Dench. A[ezat `n primul rând, Cumberbatch a `ntre-
bat-o de fa]\ cu publicul: „Vre]i s\ juca]i cu mine ̀ n Richard III?“. Iar
Dench nu a avut `ncotro [i i-a r\spuns „da“ `n aplauzele audien]ei.

Tetris, 30 de ani
de dependen]\

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



— A]i venit pentru `mb\ls\ma-
re, da? 

— O s\ facem [i asta, dar mai
`ntâi s\ v\ d\m vestea cea bun\. 

— Nu [tiu ce veste bun\ `mi pu-
te]i da cu bunica pe mas\. 

— {tia]i de promo]ia noastr\? 
— Sincer, nu urm\resc pro -

mo]iile de la firmele de pompe fune-
bre, c\ nu te gânde[ti `n fiecare zi
c\ ai nevoie de a[a ceva. 

— V\ `n]eleg, dar a]i avut inspi-
ra]ia s\ apela]i la cea mai serioas\
dintre ele. 

— P\i, am pus mâna pe laptop [i

prima care mi-a ap\rut la c\utare,
la aia am sunat. 

— {i a]i intrat automat la trage-
rea la sor]i. 

— S\ nu spune]i c\ am câ[tigat
ceva. 

— Dumneavoastr\ nu, dar buni-
ca dumneavoastr\ a câ[tigat... o ex-
cursie la Rio! 

— Dar poimâine este `nmor-
mântarea. 

— Nici nu poate fi vorba de a[a
ceva. Pofti]i, am aici biletul de
avion. 

— Bine, dar ea nu a c\l\torit 

niciodat\ cu avionul, plus c\ este [i... 
— Exist\ o prim\ oar\ pentru

toate. I-am luat la clasa a doua, dar
nu cred c\ se sup\r\, nu? 

— Nu cred, c\ ea [i `n autobuz
prefera s\ stea `n picioare. Acum
nu prea `n]eleg cum o s\ stea pe
scaunul avionului, dac\ apuc\ s\
`n]epeneasc\ `ntins\. 

— Nu apuc\. O preg\tim ime-
diat pentru asta. O a[ez\m `nc\ de
pe acum  pe un scaun, s\ se rigidi-
zeze ̀ n pozi]ia corect\. Are haine de
var\? 

— Un tricou vechi al meu, cu
care mai plivea florile de dup\ bloc. 

— Nu e nevoie de el, tricou `i
punem noi, cu logoul firmei. Tre-
buie s\ ne facem [i noi reclam\. M\
refer la fust\ sub]ire sau pantaloni
scur]i, eventual ni[te sandale. 

— M\ uit imediat prin [ifonier.
Vreau s\ v\ `ntreb `n ce const\ ex-
cursia asta. 

— P\i, ̀ ntr-o prim\ faz\ o s\ stea
dou\ zile pe plaj\ la Copacabana,
unde toat\ lumea din jur o s\ 

primeasc\ de poman\ câte un pa-
har de mojito. 

— Nu e problem\ cu c\ldura?
— O s\ o a[ez\m pe un pat de cu-

buri de ghea]\, ca pe pe[tii din su-
permarket. Ventilator, spray de
mu[te, totul este planificat `n deta-
liu. Apoi, `n a treia zi, o ducem s\
viziteze statuia lui Iisus din Rio.
Acolo va sta circa cinci ore, lâng\
un banner cu firma noastr\. Vom
`ncerca s\ o fotografiem al\turi de
persoane de pe toate continentele. 

— O duce]i [i pe stadion? 
— P\i nu v-am explicat c\ sun-

tem cei mai serio[i? Normal, pe
trei[pe iulie o s\ fie prezent\ la me-
ciul de final\. ~i vom lega mâna
dreapt\ cu o sfoar\, ca s\ par\ c\ d\
din ea, `n caz c\ vreo camer\ de fil-
mat o prinde `n obiectiv. Dac\ o s\
joace Brazilia cu Spania, da]i-v\
seama, o s\ fie experien]a vie]ii ei.
M\ rog, a mor]ii ei. Iar la final, când
lumea va ie[i din stadion, vom fil-
ma puhoiul de oameni, ca s\ par\ c\
to]i fac parte din cortegiul funerar.
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Realizarea unui film biografic de -
spre cel care a schimbat istoria Po-
loniei [i a Europei de Est a ̀ ntârziat
pân\ acum dintr-un motiv foarte
simplu: Lech Wałesa ̀ nc\ tr\ie[te [i
nimeni nu s-a `ncumetat s\ fac\ un
film biografic cu el `n coast\. Era
nevoie de cineva de statura lui An-
drzej Wajda, prieten cu Wałesa (i-a
dat [i un rol mic `n Omul de fier,
1981), care s\ se arunce ̀ n acest pro-
iect dificil. Dar nici Wajda, nici sce-
naristul Janusz Glowacki nu au do-
rit o biografie comod\ [i c\ldu]\, iar
cineastul polonez – ajuns la 88 de
ani! – a spus `n repetate rânduri c\
acesta e cel mai dificil proiect al s\u.
Dar tot el ad\uga c\ trebuie s\ duc\
proiectul la bun sfâr[it, citându-l
chiar pe Lech Wałesa cu al s\u cele-
brul dicton: „Nu vreau, dar trebuie!“. 

Pentru un cineast de aproape 90
de ani, Wałesa/ Wałesa Man of Ho-
pe/ Wałęsa. Człowiek z nadziei e 

incredibil de antrenant. El urm\ -
re[te traiectoria eroului s\u de la
sfâr [itul lui 1970, când s-a aflat `n
miezul revoltelor muncitorilor de
pe [antierul naval din Gdansk, ar\ -
tând cum 10 ani mai târziu via]a fa-
ce din el liderul muncitorilor [i, de
aici, al nou-̀ nfiin]atului sindicat So-
lidaritatea. Sindicatul aglutineaz\
nemul]umirea locuitorilor din
Gdansk [i a polonezilor, ducând `n
1989 la c\derea regimului comunist,
eveniment care va antrena reconfi-
gurarea tuturor statelor comuniste
din Europa. Filmul re]ine [i mo-
mentul premiului Nobel pentru Pa-
ce, ridicat `n 1983 de so]ia lui Wałe-
sa, pentru c\ el se temea c\, dac\ se
va duce `n persoan\ la Oslo, nu va
mai putea s\ reintre `n ]ar\.

Dar nu doar Lech Wałesa e pe
primul plan. Nu cred c\ ni s-a p\ rut
celor care am v\zut filmul la avan-
premiera din 29 mai, de la cinema
Studio din Bucure[ti, dar dup\ cele
câteva cuvinte adresate de Danuta
Wałesa ne-am dat seama c\ aceasta
n-a fost [i nu e genul de so]ie supus\
(„aprig\ femeie!“, cum se spunea
odinioar\). Primele cuvinte pe care
ni le-a adre sat, f\r\ s\ zâmbeasc\,
au fost: „Nu m\ a[teptam s\ fi]i a[a
pu]ini“ (primele cinci-[ase rânduri
erau libere). Andrzej Wajda o cu-
noa[te [i mai bine pentru c\ echili-
breaz\ `n permanen]\ „aventurile“
revolu]ionare ale so]ului cu privi-
rea mus tr\ toare, dar iubitoare a Pe-
nelopei, care cre[te tot mai mul]i co-
pii pe m\sur\ ce so]ul e tot mai an-
trenat `n activit\]ile lui (cuplul are
opt copii, ultimul n\scut `n 1985).
Cum o fi reu[it aceast\ femeie s\
creasc\ mai mult singur\ opt copii
când so]ul ei era mai mereu dat

afar\ de la serviciu? Pe scen\, 
Danuta Wałesa a mai remarcat c\
cea care o interpreteaz\ `n film, Ag-
nieszka Grochowska, e „dulce, dar
n-a avut de jucat un personaj prea
dulce“. Nu e chiar a[a. Andrzej Waj-
da vine cu privirea celui care [tie
cum se vor sfâr[i lucrurile, pentru
c\ plec\rile lui Wałesa la greve [i
proteste urmeaz\ acela[i ritual al
l\s\rii acas\ a ceasului [i a verighe-
tei, `n caz c\ nu se mai `ntoarce, lu-
cru care prin repeti]ie aduce mai
mult o not\ comic\. Noi [tim c\ Wa-
łesa se va `ntoarce, [i `nc\ cum! 

Pe lâng\ reconstruirea Poloniei
`n comunism prin detalii autentice
de scenografie, costume, imagine
care nu te las\ nici o clip\ se te ̀ ndo-
ie[ti de adev\rul lor, filmul con]ine
[i imagini de epoc\ introduse tot
mai frecvent, pe m\sur\ ce [i Lech
Wałesa devenea tot mai cunoscut,
astfel `ncât s\ fie filmat. Ele sunt in-
tercalate fluid `n poveste [i, la un
moment dat, figura actorului care ̀ l
joac\ pe Wałesa, Robert Wieckie-
wicz, e supraimpresionat\ peste
ima gini de arhiv\, astfel `ncât totul
pare incredibil de real. (Procedeul a
fost folosit prima dat\ de Philip
Kaufman `n filmul TV Hemingway
& Gellhorn, ie[it cu un an mai de-
vreme decât filmul lui Wajda, adic\
`n 2012.) Copertele filmului, care fur-
nizeaz\ [i câteva semne de carte, ]in

de interviul pe care Lech Wałesa l-a
acordat celebrei jurnaliste italiene
Oriana Fallaci, `n martie 1981. Ele
dau filmului coloana vertebral\ [i
sugereaz\ [i pozi]ia lui Wajda,
aceea a cuiva care dore[te s\ `[i
`n]eleag\ eroul, cu bune [i rele. Waj-
da sugereaz\ c\ Wałesa ar fi semnat
o `n]elegere cu puterea pentru a fi
eliberat chiar când so]ia i-a n\scut
primul copil, `n 1970, [i `l vede pe
Wałesa ca pe un om integru, robust
[i optimist, dar orgolios, inflexibil [i
egoist pentru c\ pune mereu fami-
lia pe planul doi. 

Cred c\ atât pentru tinerii polo-
nezi, cât [i pentru tinerii români
n\scu]i dup\ 1990, Solidaritatea [i
Revolu]ia Român\ sunt lucruri ca-
re le sunt cu atât mai str\ine cu cât
le sunt vârâte mai adânc pe gât la
[coal\. Dar un astfel de film, jucat
irepro[abil – Robert Wieckiewicz
(cu cele cinci must\]i diferite `n
func]ie de perioad\) g\se[te perfect
cheia carismei personajului –, cu
muzica rock din acele vremuri care
`nsiropeaz\ imaginile [i cu toat\ di-
ficultatea de a discerne `ntre ce e 
imagine de arhiv\/ade v\r [i ce e re-
constituire/reinterpretare poate fi
mult mai eficient. Pentru Andrzej
Wajda e mai mult de-atât, e `ncheie-
rea trilogiei `ncepute `n 1977 cu
Omul de marmur\ [i continuate `n
1981 cu Omul de fier. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Poetul
Jang Jin Sung e un fel de P\unescu
nord-coreean, doar c\, ̀ n loc s\ ara-
te ca un bard bine hr\nit, are mai
degrab\ aerul unui fin t\ietor de
sushi. ~n 1999, cu 12 ani `nainte de
moartea lui Kim Jong II, a intrat `n
cercul de apropia]i ai conduc\toru-
lui iubit: a scris poeme de propa-
gand\, a lucrat `n serviciile de con-
tra-spionaj, a dus-o bine. Dar binele
nu l-a ]inut mult. ~n 2004, a fugit din
]ar\ [i a devenit unul dintre cei
mai sus-pu[i tr\d\tori nord-co-
reeni. Acum e redactor-[ef la „New
Focus International“, un site dedi-
cat actualit\]ii nord-coreene. Con-
tinu\ s\ primeasc\ amenin]\ri cu
moartea. {i-a scris memoriile (vo-
lumul se cheam\ Dear Leader) [i
d\ interviuri. Unul dintre ele a
ap\rut la finalul lui mai pe site-ul
Maclean’s [i e uluitor. Jang Jin Sung
e un tip care a contribuit la crearea
mitului oficial al unui dictator,
scriind inclusiv o istorie a dinastiei
Kim menit\ s\ legitimeze preten]ii-
le asupra Coreei de Sud, un tip care
a stat la mas\ cu Kim Jong Il, care
a fost un mic zeu peste ceilal]i oa-
meni [i care, ̀ ntorcându-se dup\ 10
ani de absen]\ `n or\ [elul natal, a
tr\it [ocul vie]ii lui dup\ ce a v\zut
execu]ii publice [i brig\zi care adu-
nau cadavrele de pe strad\. A fugit
`n Coreea de Sud `ntr-o diminea]\,
f\r\ s\-[i ia r\ mas-bun de la ai lui,
cu ochelari de soare pe ochi care s\-i
ascund\ lacrimile. O s\-mi r\mân\
`n minte mult\ vreme de-acum
`ncolo rândurile despre Byron:
„C`nd l-am citit prima dat\ pe By-
ron, mi-am spus |[tia sunt la fel ca
oamenii din Coreea de Nord! Au
emo]ii la fel ca oamenii pe care `i
[tiu [i eu, [i vie]ile lor seam\n\ cu
a mea. Era mai real decât orice fel
de literatur\ nord-coreean\ peste
care d\ du sem pân\ atunci. Am
plâns `n timp ce citeam. M\ mi[ca
faptul c\ literatura chiar poate s\
reflecte realitatea, spre deosebire
de «realitatea» stabilit\ de stat. Poe-
mul care mi-a pl\cut cel mai mult
se numea «Corsarul», cu un pirat
`ndr\gostit. ~nainte s\-l descop\r
pe Byron, credeam c\ «drag» era
un nume pentru Kim Jonj Il – o ca-
litate care `i fusese atribuit\ [i care
`i apar]inea numai lui. A fost [o -
cant s\ aflu c\ [i oamenii normali
puteau fi «dragi» sau «mari» sau
«iubi]i»“.

444

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

Bobi 

Final de meci, 
final de om

Film

Iulia Blaga

Lansat la Bucure[ti `n
prezen]a Danutei Wałesa
[i `n acela[i timp cu
lansarea, `n cadrul
Salonului de Carte
Bookfest, a volumului
autobiografic al acesteia
Visuri [i secrete, filmul lui
Andrzej Wajda e o lec]ie
de istorie mai bun\ decât
zece manuale. 

Wałesa
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