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LE I

A fost sau n-a
fost anun]at\
comasarea
Operei cu
Na]ionalul?

George Onofrei

Duminica trecut\ s-a consumat a
doua edi]ie a Galei Premiilor
Ope relor Na]ionale Române, o
ini ]iativ\ lansat\ de Beatrice
Ran cea la Ia[i. ~ntr-unul dintre
discursurile sale din timpul Ga-
lei, regizorul Andrei {erban a
f\cut o declara]ie surprinz\toare:
Opera ie[ean\ trebuie s\ se unifi-
ce cu Teatrul Na]ional, `n acest
fel `ncetând „jocul de-a [oarecele
[i pisica“. 

» pag. 3

Cronic\ de carte

Dan Lungu, managerul Festivalului Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i:

„Tot mai mult\ lume
este interesat\ 
s\ ajung\ la FILIT“

Citi]i articolul semnat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-9 

Opera a f\cut
spectacol `n
cartierele Ia[ului

Ioan Stoleru

~n cadrul celei de-a doua edi]ii a
Fes tivalului Interna]ional al Edu-
ca]iei, Opera Na]ional\ Român\
Ia[i a sus]inut, `n perioada 23-26 iu-
nie, o serie de concerte ̀ n cartierele
Ia[ului.

» pag. 2

Religia polimerilor –
studiu de caz

Bogdan-Alexandru St\nescu

Cu atât mai bun mi se pare M. Du -
]escu, cu cât evit\ schema poeti -
z\rii comune [i-[i asum\ spune rea
unei pove[ti, continu\ firul narativ
desf\[urat `n {i toat\ bucuria ace -
lor ani tri[ti.

» pag. 10

Cronic\ de carte

Noua [i minunata
via]\ a lui Harap Alb 

Florin Iorga

F\r\ deraieri [i f\r\ pagini inutile,
cu r\sturn\ri de situa]ie palpitante
[i numeroase trimiteri politice, Re-
latare despre Harap Alb de Stelian
}urlea e o poveste savuroas\. Se
cite[te repede [i cu pl\cere, iar la
urm\, dup\ ce ]i-a stârnit apetitul,
te las\ cu o poft\ nes\]ioas\ de c\r]i
bune [i cu vreo câteva curiozit\]i. 

» pag. 11

Edi]ia din 2014 a Festivalului In-
terna]ional de Literatur\ [i Tradu -
cere (FILIT) Ia[i se anun]\ specta -
culoas\. Num\rul de scriitori [i
traduc\tori invita]i va fi mai mare
anul acesta, iar printre cei care 
au confirmat deja prezen]a se afl\
nume importante ale literaturii
mondiale, precum Herta Müller,
laureat\ a Premiului Nobel pentru
Literatur\, [i David Lodge, unul
dintre cei mai iubi]i [i aprecia]i
prozatori britanici. Directorul festi-
valului, scriitorul Dan Lungu, a ex-
plicat pentru „Suplimentul de cul-
tur\“ c\ aceast\ a doua edi]ie vine
[i cu evenimente noi precum
„Reziden]ele FILIT pentru tradu c\ -
tori str\ini“ sau un proiect de pro-
movare a muzeelor literare ie[ene.
Festivalul Interna]ional de Litera -
tur\ [i Traducere Ia[i va avea loc
anul acesta `ntre 1 [i 5 octombrie.
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Opera a f\cut spectacol 
`n cartierele Ia[ului

Ioan Stoleru

Mar]i seara, Esplanada Oancea din
T\t\ra[i e ca de obicei plin\ de
via]\. Oameni care se plimb\ sau
stau pe b\nci la umbr\, b\trâni ca-
re joac\ table [i discut\ ̀ n jurul me-
selor rotunde [i p\rin]i cu copiii. ~n
fa]a scenei FIE, unde se pre g\te[te
concertul [i de unde acum se aude
muzic\ electronic\, atmosfera e
`ntre]inut\ de un b\iat [i-o fat\ pe
picioroange, `mbr\ca]i `n albastru.
Copiii alearg\ `n jurul lui, iar el se
joac\ cu ei sau mai sperie `n glum\
câte-un trec\tor, `n timp ce ea se
plimb\ printre oameni, la un mo-
ment dat aplecându-se s\-i ofere o
floare unei domni[oare. Ca-ntr-o
comedie, un domn `n costum ne-
gru, cu baston, p\l\rie [i pictat pe
fa]\, se apropie de copii, `i face s\
z=mbeasc\, glume[te cu ei, `i trage
de nas sau se face c\ le pune piedi -
c\, pentru ca apoi s\ râd\ ̀ mpreun\.

Al]i copii danseaz\, se joac\ pe
lâng\ scen\ sau se plimb\ cu bici-
cleta de colo-colo. Un b\rbat din pu-
blic, nemaiavând r\bdare pân\ la
concert, `ncepe a dansa `n fa]a sce-
nei, ceilal]i amuzându-se de mi[ -
c\rile improvizate de acesta.

~n curând, tenorul Adrian Iones-
cu apare pe scen\ [i face câteva
probe de voce, dup\ care concertul
`ncepe cu vestita Granada de Au-
gustin Lara. Forfota de pe espla-
nad\ se calmeaz\, fiecare g\sindu-[i
câte un loc, `n picioare sau pe
b\nci, de unde s\-l urm\reasc\ mai
atent pe b\rbat, iar cei mici dan-
seaz\ `n continuare, acum pe muzi-
ca acestuia. Vânz\torii de la maga-
zinele de haine din jur ies [i ei `n
fa]a pr\v\liilor pentru a urm\ri
spectacolul. Adrian Ionescu `i ce-
deaz\ scena mezzosopranei Laura
Scripcaru, care urmeaz\ s\ cânte
aria „Habanera“ din Carmen de
Georges Bizet. Un b\trân jovial 
m\-ntreab\ dac\ nu vreau s\-i iau
locul, pe banc\, spunând c\ el a tot
stat.

Cântec [i dans

Dac\ la `nceput spectatorii sunt
doar câ]iva, unii timizi [i curio[i,
pe m\sur\ ce spectacolul avan-
seaz\ ace[tia se strâng cu zecile 
[i-apoi sutele pe Esplanada Oan-
cea. P\rin]i care-[i plimb\ copiii `n
c\rucioare se opresc s\ asculte [i ei
câteva piese [i-apoi nu mai pleac\,
iar la ferestrele [i pe terasele blocu-
rilor din jur po]i vedea oameni care
absorb concertul. ~n timpul duetu-
lui „Hanna – Danilo“ (V\duva Ve-
sel\ de Franz Lehar), tenorul dan-
seaz\ câteva secunde cu soprana
Irina Scafaru. De sub copacii
`nflori]i, publicul entuziasmat aplau -
d\ dup\ fiecare melodie, iar copiii

care nu danseaz\ se joac\ printre
p\rin]i [i bunici.

Soprana Mihaela Gr\jdeanu in-
terpreteaz\ „Aria Adelei“ din Lilia-
cul de Johann Strauss, iar tenorul
Adrian Ionescu nu-i d\ pace. Se
apro pie galant, ea `l respinge, el
danseaz\ `n jurul ei, ea `l ignor\,
cânt\ pu]in `mpreun\ [i, când vede
c\ nu este b\gat `n seam\, scoate
ceasul de buzunar, num\rând pe
degete, tot mai mirat, câte secunde
poate soprana s\ ]in\ vocea sus. Jo-
cul celor doi atrage aplauzele celor
din fa]a scenei, care uit\ pentru câ-
teva momente c\ sunt pe Esplana-
da Oancea din T\t\ra[i [i se las\
purta]i de magia spectacolului [i-a
muzicii.

Maria de Buenos Aires,
`n T\t\ra[i

Urmeaz\ duetul Tony – Maria [i „I
feel pretty“ din piesa West side story

de Leonard Bernstein [i-apoi Maria
de Buenos Aires de Astor Piazzola,
iar câteva cupluri se ]in `n bra]e sau
danseaz\ u[or pe ritmul melodiilor.
Cum esplanada e deja plin\, unii
p\rin]i [i-au urcat copiii pe umeri,
s\ poat\ vedea [i ei scena, `n timp ce
al]ii ̀ ncearc\ s\-i calmeze pe cei mai
neast`mp\ra]i s\ nu fac\ g\l\gie sau
s\ sune din claxoanele bicicletelor.
{i, apropo de copii, pe scen\ a urcat
[i Corul Juniorilor Ope rei, care
`mpreun\ cu soprana Mihaela
Gr\jdeanu au cântat „Do, Re, Mi“ [i
„Lonely goatherd“ din Sunetul 

muzicii de Richard Rogers, apoi
„Stric tul necesar“ („Bare necessities“)
din Cartea Junglei de George Bruns.
Ultima melodie, un brindisi de Giu-
seppe Verdi, ̀ i aduce pe scen\ pe to]i
soli[tii, care-i invit\ pe cei din public –
acum sunt aproape pâ n\-n stra d\ de
mul]i – la dans [i bucurie.

Spectacolele de oper\ `n cartiere
au avut loc luni pe {tefan cel Mare [i
mar]i [i joi `n T\t\ra[i. Cel de mier-
curi, din Alexandru cel Bun, a fost
anulat din cauza vremii [i reprogra-
mat s=mb\t\, 28 iunie.

~n cadrul celei de-a doua
edi]ii a Festivalului
Interna]ional al Educa]iei,
Opera Na]ional\ Român\
Ia[i a sus]inut, `n perioada
23-26 iunie, o serie de
concerte `n cartierele
Ia[ului. Programul realizat
de c\tre Beatrice Rancea,
managerul ONRI, a cuprins
arii din Carmen de
Georges Bizet, Liliacul de
Johann Strauss, V\duva
vesel\ de Franz Lehar [i
alte opere celebre [i s-a
`ncheiat cu câteva melodii
interpretate `mpreun\ cu
corul de Juniori al Operei.

Programul spectacolelor realizate 
de c\tre ONRI `n cartiere:

Augustin Lara – „Granada“ – Adrian Ionescu
Georges Bizet – Carmen – „Habanera“ – Laura Scripcaru
Johann Strauss – Liliacul – „Csardas“ – Cristina Simionescu
Franz Lehar – V\duva Vesel\ – „Aria Viliei“ – Diana Bucur
Johann Strauss – Liliacul – „Aria Adelei“ – Mihaela Gr\jdeanu
Leonard Bernstein – West side story – „duet Tony – Maria“ – Irina

Scafaru Ro[u – Adrian Ionescu
Leonard Bernstein – West side story – „I feel pretty“ – Diana Bucur
Astor Piazzola – Maria de Buenos Aires – Laura Scripcaru
Emmerich Kalman – Silvia – duet nr. 12 Silvia – Edwin Cristina

Simionescu – Adrian Ionescu
Lucio Dalla – „Caruso“ – Adrian Ionescu
Emmerich Kalman  – Silvia – „Csardas“ – Irina Scafaru Ro[u
Johann Strauss – Liliacul – duet nr. 9 – Diana Bucur – Adrian

Ionescu
Richard Rodgers – Sunetul muzicii – „Do, Re, Mi“ – Mihaela

Gr\jdeanu + Juniorii Operei
Richard Rodgers – Sunetul muzicii – „Lonely goatherd“ – Mihaela

Gr\jdeanu + Juniorii Operei
George Bruns – Cartea junglei – „Strictul necesar“ – Juniorii 

Operei
Giuseppe Verdi – Brindisi – To]i soli[tii
La clavinov\: Simona Gâdei
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A fost sau n-a fost
anun]at\ comasarea
Operei cu Na]ionalul?

George Onofrei

Afirma]ia lui {erban nu a trecut
neobservat\ `nc\ din seara Galei,
mai ales c\ `n mediile profesionale
[i jurnalistice zvonuri privind un
proiect de comasare a celor dou\
institu]ii-emblem\ ale ora[ului exis -
tau de ceva vreme. Mai mult decât
atât, `n edi]iile din 24 [i 26 iunie ale
„Ziarului de Ia[i“ au fost tratate pe
larg conflictele dintre cei doi mana-
geri: Beatrice Rancea [i Cristian
Hadji-Culea. „Andrei {erban a f\ -
cut repeti]ii `n frig [i a g\sit u[i `n -
chise“, a spus Rancea, f\când refe-
rire la perioada `n care regizorul a
montat Troienele [i Indiile galante
la Ia[i (toamna anului 2012). Troie-
nele ar fi trebuit s\ fie co-produs de
oper\ [i de teatru, `ns\, explic\
Hadji-Culea, „a venit `ntr-o perioa -
d\ `n care programul de repeti]ii [i
premiere al teatrului fusese de
mult stabilit [i anun]at“. 

~ntrebarea care s-a pus ulterior,
legitim\, de altfel: [tie Andrei {er-
ban ceva mai mult decât cunoa[te
opinia public\? A fost discursul s\u
menit a „testa“ reac]ia fa]\ de amin -
tita unificare sau a exprimat, pur [i
simplu, o dorin]\ personal\? 

Surse ale „Suplimentului de cul-
tur\“ din cadrul Ministerului Cul-
turii [i Patrimoniului Na]ional 
ne-au confirmat c\ fostul ministru,
Daniel Barbu, ar fi fost convins c\,
din punct de vedere financiar, tre-
cerea sub un management comun a

celor dou\ institu]ii ar aduce o eco -
nomie important\ la buget. Conform
unui draft de proiect legislativ, Ope -
ra Na]ional\ Român\ Ia[i [i Tea-
trul Na]ional „Vasile Alecsandri“ ar
fi urmat s\ fie conduse de un sin-
gur manager, cu câte un director
artistic pentru oper\ [i teatru, iar
departamentele contabile [i admi-
nistrative s\ fie unificate, desfiin -
]ându-se astfel posturi din afara ar-
tisticului. Cert este c\ Barbu nu a
mai dorit sau nu a mai avut timpul
s\ promoveze ulterior o astfel de
ini]iativ\.

Un eveniment care poate fi pro-
bat `ns\ este anun]ul de scoatere la
concurs a postului de manager al
Teatrului Na]ional „Vasile Alec-
sandri“, Cristian Hadji-Culea con-
ducând `n acest moment institu]ia
din pozi]ia de interimar. ~n mo-
mentul `n care se profilau mai
mul]i candida]i (unii chiar ie[eni),
anun]ul a disp\rut f\r\ nici o expli-
ca]ie de pe site-ul ministerului.

Revenind la comasare, ideea a
fost primit\ cu mult\ r\ceal\ de
mediul teatral local. Principala te-
mere este c\ o asemenea schimba-
re ar duce la izolarea actorilor [i a
regizorilor de teatru, `n favoarea

unor bugete mai generoase pentru
reprezenta]iile de oper\.

Ce observ\m `n acest moment: `n
vreme ce imaginea Na]ionalului
ie[ean a avut enorm de suferit `n ul-
timii ani prin lips\ de expunere, de
viziune de orice fel, cea a Operei a
crescut „ca voinicul din poveste“.
„S\ nu vrei s\ afli c\ e premier\ la
Oper\, [i tot afli cumva“, ̀ mi spunea
un amic zilele trecute, dând din
umeri când venea vorba despre acti-
vitatea teatrului din aceast\ stagiu-
ne. De[i Hadji-Culea a adus regizori
de prim\ m\rime din România pen-
tru a monta la Ia[i, spectacolele nu
au atras (decât cu o excep]ie parc\
menit\ s\ confirme regula) aten]ia
juriului de nominaliz\ri al UNITER.
De altfel, de[i Ia[ul a g\z duit anul
trecut Gala UNITER, singurele pre-
mii ob]inute de insti tu ]ia-gazd\ au
fost cele pentru `ntreaga activitate.
Singurul motiv de mân drie al actua-
lului management de la TNI pare s\
fie un premiu de arhitectur\, ob]i -
nut pentru conceptul „Teatru la cub“.

De cealalt\ parte, Beatrice Ran-
cea s-a concentrat foarte mult nu nu-
mai pe spectacole, dar a c\utat s\
ofere unui public foarte variat eveni-
mente conexe, precum tradi ]io nalul

concert `n aer liber care deschide
stagiunea, [i s\ consolideze imagi-
nea Operei prin evenimente precum
„Gala Operelor Na]ionale Române“,
transmis ̀ n fiecare an ̀ n prime time
de Televiziunea Român\. Fiecare
nou spectacol sau eveniment este
`nso]it de o campanie de promovare
agresiv\ [i conferin]e de pres\ pe ca-
re nu le rateaz\ nici o institu]ie me-
dia local\ – motivul e unul pragma-
tic: pleac\ sigur cu o [tire. Conteaz\,
evident, [i imaginea glamour a lui
Beatrice Rancea, recunoscut\ de pu-
blicul larg gra]ie apari]iilor TV `n
show-uri de mare audien]\.

Cu toate repro[urile care se pot
aduce Operei, un lucru e sigur: per-
severen]a, construirea unei bune
imagini care transcede mediul cul-
tural [i atinge pân\ [i zona de mas\,
numele importante atrase `n pro-
duc]ii grandioase, precum [i cultiva-
rea unor vedete (soprane, tenori, di-
rijori etc.), crearea de evenimente
speciale `n care sunt puse `n valoa-
re corul [i orchestra au dus la un re-
zultat palpabil, despre care vor be[ -
te tot ora[ul. Toate acestea ̀ n vreme
ce Teatrul Na]ional, care ar trebui,
`n mod firesc, s\ atrag\ un public
mai numeros decât „ni[a“ numit\

oper\, pare c\ nu exist\ ̀ n percep]ia
general\. 

Confruntându-ne cu realitatea
descris\ mai sus, unii se pot `ntreba
pe drept cuvânt dac\ un manage-
ment unic al lui Beatrice Rancea nu
ar putea duce la o vizibilitate mai
mare a TNI [i la un program cultu-
ral mai articulat. ~ns\, scuzat\-mi fie
compara]ia, ca [i `n cazul discu]iei
despre fuziunea PNL-PDL, apar dile-
me greu de rezolvat, de exemplu ce
denumire va purta institu]ia nou
creat\? Nimeni nu va fi foarte fericit
ca numele lui „Vasile Alecsandri“
s\ dispar\ din titulatur\, dup\ cum
tot ie[eanul ̀ ]i va indica cl\direa tea-
trului, pu]ini fiind aceia care ar pu-
tea s\ `]i r\spund\ unde este cl\di-
rea operei. {i o ultim\ remarc\ pe
acest subiect – dac\ tu, ca Minister al
Culturii, consta]i un management
dezastruos al unei institu]ii din su-
bordine, atunci cum e mai logic s\
ac]ionezi: sanc]ionezi lipsa de per-
forman]\ ori semnezi pentru coma-
sare ca s\-]i iei de-o grij\ s\ mai
cau]i o echip\ de conducere compe-
tent\? Unde mai pui c\ o concuren]\
cultural\ serioas\ `ntre Oper\ [i
TNI ar fi foarte s\n\toas\, iar fiecare
ie[ean amator de art\ ar avea numai
de câ[tigat.

Duminica trecut\ s-a
consumat a doua edi]ie a
Galei Premiilor Operelor
Na]ionale Române, o
ini]iativ\ lansat\ de Beatrice
Rancea la Ia[i. M-am ferit de
obi[nuitele reac]ii la cald pe
care le `mp\rt\[esc de obicei
pe Facebook, deoarece, 
`ntr-unul dintre discursurile
sale din timpul Galei,
regizorul Andrei {erban 
a f\cut o declara]ie
surprinz\toare: Opera
ie[ean\ trebuie s\ se unifice
cu Teatrul Na]ional, `n acest
fel `ncetând „jocul de-a
[oarecele [i pisica“.
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Herr Sepp, 

Când eram copil, dreptunghiul
aproximativ din fa]a blocului era
arena `n care pe mine m\ strigau
„Balnit“ (chiar a[a, nu putea unul
s\ zic\ „Balint“), pe vecinul de la
cinci – „Hagi“, pe c\pc\unul cu pal -
me cât umbra fiec\ruia dintre noi,
„Bumbescu“, iar „L\c\tu[“ era
sl\b\nogul de serviciu al sc\rii. Nu
[tiu cum st\tea treaba ̀ n echipa ad-
vers\, dar b\nuiesc c\ [i acolo se
g\sea câte un Andone, Klein, Ma-
teu] sau C\m\taru. Cred c\ nu-i
cunoa[te]i pe oamenii \[tia, nu au
conturi `n Qatar [i nici afaceri cu
petrol sau gaze `n Rusia... E inutil
s\ v\ mai spun c\ nici unul dintre
noi, ]â[tii \ia de acum aproape 30
de ani, nu am prins nici m\car o
musc\ `ntre ghetele cu crampoane
[i iarba de pe stadion, dar\mite s\
mai fi ajuns [i cunoscu]i pentru nu
[tiu ce medalii câ[tigate. Cu toate
astea, am tr\it cu cultul \sta al
spor tivului-model [i al echipei-sim -
bol [i am f\cut acelea[i lucruri lipsite

de originalitate s\vâr[ite [i de ge -
nera]iile dinainte, [i de cele de
dup\, de la decupat poze din ziare [i
articole, la adunat postere, colec -
]ionat stickere [i fanioane [i naiba
mai [tie ce.

Sportul profesionist este o foarte
seduc\toare iluzie comercial\ (ier-
ta]i-mi pleonasmul!). Una gândit\
pân\ `n cele mai mici detalii, `n
]\rile cu economie relativ s\n\ toa -
s\. Evident, fotbalul este sugativa
tuturor calit\]ilor de business [i
nici nu are cum s\ fie altfel. S-au
scris c\r]i, s-au sus]inut doctorate,
s-au creat modele de afaceri din
ceea ce au conceput cele dou\ mari
cluburi spaniole (Real [i Barce lo -
na) sau Manchester United. Spor -
tul `nseamn\, de foarte mult timp –
de fapt, dintotdeauna, dar aici ro-
manticii au s\ protesteze vehement
[i u[or duios –, o afacere. E o afa -
cere la fel de profitabil\, atunci
când ea e sus]inut\ de con]inut, ca
aia a tip\ririi bancnotelor. Aici,
[tiu c\ deja zâmbi]i laaaarg... Sta]i
a[a! Ca s\ vinzi, ai nevoie de mo -
dele. Ca s\ ai modele, trebuie ca ele

s\ fie credibile. Ca s\ fie credibile,
trebuie s\ aib\ constan]\. Ca s\ fie
constante, trebuie s\ fie antrenate.
Ca s\ fie antrenate... M\ opresc
aici. Aici e industria: `n acest ne -
sfâr[it lan] al sl\biciunilor, unde,
de[i poate suna paradoxal, echili-
brul este dat de micile imperfec -
]iuni ale fiec\rei componente; a[a
se creeaz\ coeziunea, atunci când
marketingul [tie c\ nu poate face
ceea ce [tie s\ fac\ managementul,
când managementul e con[tient c\
nu are idee cum se [lefuie[te un ta -
lent, dar lucrul \sta este st\pânit la
perfec]ie de un biet antrenor.

~l recitim oricând cu pl\cere pe
Jules Verne (era un vis\tor, sigur ̀ l
urâ]i), pentru c\ ne ofer\ cea mai
elementar\ form\ a bucuriei: jocul.
~n c\r]i [i `n sport, tr\irile sunt sin-
cere [i profund intime, chiar dac\,
`n cazul sportului, ele par a deveni
u[or exhibi]ioniste. Jocul, joaca de
fapt, este cel care ne d\ form\, a[a
cum un Pepsi sau un whisky ca -
p\t\ sens [i semnifica]ie atunci
când e turnat `n paharul potrivit.

Exist\, `n dulcea dependen]\ a
industriei de spectatori [i a specta-
torilor de creatorii industriei, o sin-
gur\ condi]ie necesar\ ca toat\
aceast\ „magie“ s\ capete valen]e:
onestitatea. Nu vreau s\ confunda]i
onestitatea cu sinceritatea (oare
[ti]i ce `nseamn\ m\car una dintre
ele?): nici chibi]ii, nici vânz\torii
de iluzii nu sunt sinceri cu ceilal]i,
dar sunt one[ti – sau fair-play –
atunci când se raporteaz\ la marfa

de pe tarab\. O veche pild\ spune
c\ o afacere este bun\ atunci când
ambele p\r]i au sentimentul c\ au
scos maximum de profit. Dar, ca s\
se petreac\ treaba asta, trebuie ca
obiectul tranzac]iei lor s\ fie va -
loros.

Herr Sepp, fi]i, m\car acum, la
senectute, cu gândul la microbi[ti,
dac\ nu a]i avut niciodat\ nimic din
Jules Verne: l\sa]i-v\ [i l\sa]i-ne! 

Epistol\ c\tre elve]ianul Grinch

Pentru c\ tot m-au b\tut la cap,
sâmb\ta trecut\ am fost [i mi-am
prelungit contractul cu Orange,
mi-am luat un telefon nou, un
abonament mai scump, s\ am tra -
fic mai mare pentru internet. Nu-mi
plac smarturile, nu-mi place s\ m\
uit pe net la telefon. Dac\ intrasem
de vreo zece ori `n via]a mea pe net
de pe telefon, de[i aveam inclu[i `n
abonamentul vechi nu [tiu câ]i
megabi]i-megavr\jeal\. Acum `ns\
mi-am luat mul]i, foarte mul]i me -
gabi]i-megavr\jeal\, smart vr\ jea l\
ca s\ poat\ mama [i tata s\ vor-
beasc\ [i s\ o vad\ pe sor-mea `n
Anglia, pe Skype (internet pe calcu-
latorul lor nu se poate trage, de[i
firul Romtelecom trece pe la cinci
metri de cas\; de doi ani `mi spun
c\ „nu e c\su]\ liber\, s-a[tept\m

c\su]\ liber\ – practic [i concret, s\
moar\ cineva cu net –, c\ altfel
cost\ cam 50.000 de lei s\ plas\m
c\su]\ nou\ [i nu se merit\ pentru
noi“).

~i ̀ ntreb pe \ia de la Orange care
mi-au vândut vr\jeala: „Dom’le, da’
cam cât ]in megabi]ii \[tia de mi 
i-a]i dat?“. „Nici n-o s\ apuca]i s\-i
consuma]i chiar dac\ sunte]i non-
stop conectat la net.“ „Dar dac\
vorbesc pe Skype?“ „Chiar [i a[a,
ave]i cât `ncape, ore `ntregi de stat
pe Skype.“ Bine, zic. 

Pentru c\ a fost ziua sor\-mii,
m\ duc la ]ar\ [i preg\tesc marea
conexiune Londra-Doro[cani. {i
frate, se deschide, func]ioneaz\, se
aude, se vede impecabil, mai bine
decât pe laptopul [i conexiunea
mea de-acas\. Tata a [i plâns oleac\

de emo]ie. Cic\ tot ̀ i spunem noi c\
a[a ceva e posibil, dar el n-a crezut
o secund\. S\ vorbe[ti [i s\ vezi
limpede omul la telefon – tocmai la
Londra, din fa]a casei tale – e un
miracol. Am vorbit `n jur de o or\
pe Skype. 

Bun, a doua zi, zic hai s\ v\d
cât\ megavr\jeal\ s-a consumat.
Primesc un mesaj de la stelu]\-
osut\-diez [i nu-mi cred ochilor:
COSTURI SUPLIMENTARE – 80
de euro. Frate, m\ gândesc, parc\
am vorbit cu bunicu’ pe Venus [i 
n-am [tiut eu cât cost\ treaba asta.
Aproape zbor pe u[\ c\tre sediul
Orange, m\car s\ am o vorb\ cu \la
care m-a asigurat c\ am „zeci de
ore de net“ incluse `n abonament.
Nu-mi explic cum – probabil de la
energia negativ\ declan[at\ de cos-
turile suplimentare –, fix la ie[irea
din bloc, primesc un telefon de la
Orange. ~ncepe o doamn\:  

— Domnule L\z\rescu, [ti]i,
dumneavoastr\ a]i avea de pl\tit 80
de euro costuri suplimentare. 

O iau din vole, smash cu ghem
de nervi: 

— Cum e posibil a[a ceva, doam -
n\? ~mi cump\r abonament scump,
canguru’ sau ghepardu’ lu’ pe[te –

m\ rog, un animal costisitor –, v\
dau o c\ru]\ de bani pe lun\ [i
dumneavoastr\ m\ taxa]i din pri-
ma cu un extra de 80 de euro pentru
doar o or\ de stat pe net? 

— Sta]i, zice, c\ n-o s\-i pl\ti]i.
Vi-i facem noi cadou, pentru c\
sunte]i clientul nostru. Doar o s\
apar\ pe factur\ cu minus.

— P\i, de ce?
— Noul dumneavoastr\ abona-

ment devine efectiv de luna vii toa re.
— P\i, eu am semnat contractul

cu dumneavoastr\ acum trei zile.
De ce nu l-a]i schimbat?

— ~mi pare r\u, a[a e procedura.
— De ce naiba nu m-a avertizat

nimeni? Am spus la ce-mi trebuie
netul, cum `l voi folosi, am `ntrebat
expres dac\ pot intra pe Skype.

— Nu [tiu. Eu v\ spun care-i
procedura.

— Adic\ eu v\ pl\tesc pentru o
chestie de care n-o s\ beneficiez
decât peste o lun\?

— Nu ne-a]i pl\tit nimic.
— Nimic, doamn\, doar vechiul

abonament, ani `n [ir, mereu la
timp, a[a cum o s\ vi-l pl\tesc [i pe
\sta. 

— Asta e procedura, n-avem ce
face. Ca s\ nu mai ave]i probleme,

noi v-am t\iat accesul la internet
pân\ luna viitoare.

M\ mai calmez, totu[i insist:
— Doamn\, dar eu vreau s\

pl\tesc pe ce-am semnat contract
acum trei zile.

— Nu se poate. A[a e procedura.
Dar n-o s\ pl\ti]i cei 80 de euro. O
s\ apar\ pe factur\ cu minus.

A ̀ nceput s\-mi explice procedu-
ra ca unui tâmpit. Nici nu voiam 
s-o ascult. Cu sau f\r\ procedur\,
cu orice tip de abonament, `i spun
c\ mi se pare aberant ca pentru o
or\ de stat pe net s\ fii taxat cu 80
de euro.

— Nu e aberant. Acestea sunt
costurile pentru vechiul dumnea -
voastr\ tip de abonament. 

~i fac pe loc un calcul:
— S\ zicem c\, teoretic, pe vechiul

abonament, eram tâmpit [i a[ fi
stat dou\ ore zilnic pe net (stau [i
mai mult, c\ am treab\). Dar s\
zicem dou\ ore. Ori treizeci de zile.
{aizeci. Ori optzeci de euro ora, pa-
tru mii opt sute de euro. Vi se pare
normal ca `ntr-o lun\, pentru dou\
ore de conexiune la net, s\ po]i fi
taxat cu aproape cinci mii de euro?

Mi-a r\spuns din nou, mecanic:
— Acestea sunt costurile! 

Procedura
portocalei mecanice

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

Mi-a[ dori ca m\car 20% din rândurile de mai jos s\ ajung\ la tovar\[ul Sepp Blatter [i s\-l
fac\ s\ ias\ din pelteaua propriului s\u cinism. ~l [ti]i, e acel domn de aproape 80 de ani, cu
privire lipicioas\ [i alur\ de pinguin, care face [i desface soarta fotbalului mondial. Cred c\
nici Danny DeVito nu ar fi `n stare s\-l joace pe acest Don Corleone elve]ian, [eful unei
asocia]ii ce organizeaz\ campionate mondiale de unde `[i colecteaz\ taxa de [mechera[,
l\sând `n urm\ stadioane ce vor fi transformate `n `nchisori.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Nu demult un adolescent ]igan, ori-
ginar din România, aproape c\ a
fost ucis ̀ n b\taie ̀ ntr-un cartier din
Paris. Acuzat de furti[aguri m\ -
runte, el a fost luat cu for]a de un
grup de tineri, dus undeva [i stâlcit
`n b\taie. Se pare c\ va supravie]ui,
dar asta nu schimb\ foarte mult si-
tua]ia. Astfel de lucruri se `ntâm -
pl\ tot mai des. A[adar, `n ciuda
eforturilor atâtor organiza]ii mili-
tante `mpotriva rasismului, a ape-
lurilor la toleran]\, a campaniilor
mediatice pentru promovarea ega-
lit\]ii `ntre oameni, lucrurile stau
tot atât de prost ca pe vremuri?

Chiar mai r\u de-atât. {i asta
pen tru c\ situa]ia e mult mai com-
plicat\.

~n primele zile de dup\ atacul
asupra tân\rului din România presa
era ̀ mpânzit\ de acuza]ii de rasism
[i intoleran]\ fa]\ de ]igani – sau
romi, termenul corect politic. S-a
vor bit despre ura de ras\, despre si-
tua]ia precar\ a unei popula]ii ame -
nin]ate, despre majoritarii na]io na -
 li[ti [i xenofobi, mai ales c\ `n
Fran]a Frontul Na]ional al lui Ma-
rine le Pen tocmai fusese votat cu
g\leata la alegerile pentru Parla-
mentul European. {i – lucru la pri-
ma vedere surprinz\tor – dup\ ace-
le câteva zile discu]ia despre ra -
sism [i xenofobie s-a stins parc\ de
la sine. Nimeni n-a mai pomenit-o.
Ca [i cum n-ar fi fost.

Explica]ia dispari]iei temei ra -
siste, care altfel prinde de minune,
este `ns\ foarte simpl\. Ba chiar de
dou\ ori simpl\. Mai `ntâi fiindc\,
din câte se pare, ciom\girea tân\ -
rului român a fost o reglare de con-
turi `ntre cei care de]ineau contro-
lul asupra afacerilor dubioase din
cartier [i „str\inii“ care le-au ̀ nc\l -
cat teritoriul. ~n al doilea rând (de[i
s-ar putea s\ par tenden]ios) fiind -
c\, tot din câte se pare, b\t\u[ii au
fost ni[te francezi... m\ tem c\ „ma-
grebieni“ iar nu-i un termen corect
politic, a[a c\ hai s\ zicem francezi
originari din nordul Africii sau
cet\]eni francezi de origine arab\.
Ceva pe-acolo. Oricum, nu erau albi.

C\ci acesta este unul din tabuu-
rile societ\]ii occidentale moderne.
Nu-l dezavuez, nu-l laud, doar constat:

rareori `ndr\zne[te cineva s\ acu-
ze de rasism o minoritate dezavan-
tajat\ din perspectiva oficial\, un
cet\]ean minoritar care agreseaz\
unul majoritar, o ga[c\ de tineri
africani care t\b\cesc un francez
spelb. Rasismul, xenofobia, intole-
ran]a sunt adesea asociate automat
cu majoritatea opresoare alb\. Nu
f\r\ temei: odinioar\ lucrurile au
stat a[a, din motive numeroase, ce
]in de istoria recent\ a civiliza]iei
umane. Dar asta nu `n seamn\ c\
au stat doar a[a sau c\ lucrurile nu
s-au schimbat deloc `n ultimele de-
cenii. Exist\ `ns\ o con di]ionare
ideologic\, care a inculcat cet\]ea-
nului occidental mediu o con[ti-
in]\ a vinov\]iei sale implicite.
Aceast\ condi]ionare `[i are origi-
nea `ntr-un proiect generos, cel de
eliminare a discrimin\rii rasiale
sau de orice alt fel, declan [at `n Eu-
ropa Occidental\ [i `n America de
Nord ca reac]ie la o autentic\ stare
de subordonare [i oprimare a ne-
caucazienilor.

~ns\, ca orice proiect asumat cu
entuziasm [i apoi dus la extrem, [i
acesta a uitat c\ rasismul, ca tot ce
]ine de umanitate, e r\spândit des-
tul de uniform pe suprafa]a plane-
tei. Prostia, intoleran]a, ura de ras\
nu sunt `n sine caracteristici rasia-
le ale albilor sau ale oricui altcuiva.
Le poate avea oricine. {tiu, ne e
mai greu s\ ne imagin\m un rasist
negru decât unul alb, un xenofob
]igan decât unul român (sau fran-
cez „de ba[tin\“), iar când `ncepem
s\ b\nuim c\ ei exist\, ne bloc\m,
ului]i [i confuzi. Probabil c\ o ase-
menea posibilitate a blocat [i dis-
cursul mediatic [i politic antirasist
`n zilele de dup\ agresarea adoles-
centului rom român – asta [i b\nu-
iala c\, pân\ la urm\, s-ar putea s\
fie o simpl\ r\fuial\ ̀ ntre interlopii
de cartier. Dar dac\ s-ar descoperi
c\ interlopii francezi sunt albi, a[a-i
c\ incidentul tot ar sem\na a rasism?

M\ gândesc ce clare erau lucru-
rile când lumea era `nchis\ `n
cli[eele [i cercurile ei politice, gra -
ni]ele erau p\zite strict [i noi [tiam
c\ ̀ n America albii spânzur\ negri,
iar `n România suntem cu to]ii
egali. Acum, cu deschiderea asta
global\, s-a complicat treaba [i cu
rasismul. Dar tot nu e bine s-o spu-
nem prea des.

{tim c\ rasismul e un
flagel care izbucne[te
mereu, `ntr-o form\ sau
alta, chiar [i `n cele mai
civilizate locuri din lume.
Mereu apar alte victime,
al]i nevinova]i uci[i din
stupidul motiv c\ fac
parte dintr-o ras\ ori etnie
dispre]uit\ sau urât\ ca
atare. Negrii, indienii,
]iganii, evreii – `ntr-un
moment sau altul, `ntr-un
loc sau altul de pe glob,
to]i au fost b\tu]i, umili]i
[i omorâ]i doar pentru c\
erau membrii unei etnii
anume. Chiar atât de idio]i
s\ fie oamenii? Chiar mai
r\u de-atât.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Complicat 
cu rasismul
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AFACEREA TAMAR IVERI: 

O sopran\ concediat\ 
de pe scenele de oper\ 
pentru homofobie

Scandalul `n lumea operei este `n
toi de o s\pt\mân\ [i nu pare s\ se
lini[teasc\. Dezv\luirea `n lumea
`ntreag\ c\, `n mai 2013, pe pagina
de Facebook a sopranei a fost pos-
tat\ o scrisoare deschis\ c\tre pre -
[edintele Georgiei, cerându-i s\
opreasc\ „tentativele energice de a
aduce «materiile fecale» ale Occi-
dentului ̀ n mentalitatea oamenilor
folosind propaganda“ [i ap\rând
dreptul georgienilor „de a da peste
bot“ minorit\]ii sexuale ce partici-
pa la parada anual\ gay la Tbilisi,
`n Ziua Interna]ional\ de Combate-
re a Homofobiei, i-a fost fatal\. La 5
iulie, soprana georgian\ urma s\
cânte `ntr-o nou\ montare la Opera
din Sydney, `n Australia, `n rolul
Desdemonei din Otello-ul verdian.
La sfâr[itul s\pt\mânii trecute, di-
rec]ia Operei de la Sydney a anun -
]at brusc c\ „Opera Australia a
ajuns la o ̀ n]elegere cu Tamar Iveri
pentru `ntreruperea imediat\ a
contractului ei cu compania“. Deci-
zia Operei din Sydney a urmat

unor relat\ri, potrivit c\rora Ope-
ra de la Bruxelles, „La Monnaie“, i-a
anulat contractul pentru premiera
din 2015 a unui spectacol cu Un bal
mascat.

Tamar Iveri, o revela]ie pe sce-
na operei la debutul ei `n Occident,
la Festivalul de la Salzburg [i apoi
la Opera din Viena, `n 2004, [i care
a avut, `n ultimul deceniu, o ca -
rier\ deosebit de frumoas\ pe mari-
le scene de oper\ ale lumii, pare s\
fie `n acest moment complet izo-
lat\, calendarul spectacolelor pen-
tru anul `n curs, postat pe site-ul ei
internet, fiind total gol. Opera din
Sydney a calificat textul scrisorii,
care circul\ ̀ n prezent ̀ n traducere
englez\, drept „imoral“, „excesiv“,
iar presa interna]ional\ semnala
c\ nu este vorba de nici o „conspi-
ra]ie“ malefic\ ̀ mpotriva sopranei.
Organiza]ia LGBT din Georgia,
Identoba, aflat\ `n spatele difuz\rii
textului `ncriminat, a anun]at ex-
plicit c\ sus]ine boicotul interna -
]ional `mpotriva sopranei. Un re-
cent mesaj al acestei grup\ri apre-
cia [i c\, dac\ Tamar Iveri nu va
g\si o cale inteligent\, credibil\, de
a-[i cere scuze, cariera ei de viitor
se va limita la apari]ii doar pe sce-
nele din Rusia...

Or, ap\rarea [i scuzele sopranei
nu au fost „excesiv“ de conving\ -
toare. Scrisoarea – se ap\ra ea – ar
fi fost menit\ s\ previn\ acte de
violen]\ ale reprezentan]ilor unei
societ\]i georgiene conservatoare,
condus\ de Biserica ortodox\, dar,
dup\ toate indiciile, a fost postat\

dup\ ce, la 17 mai 2013, mii de geor-
gieni condu[i de preo]i au atacat vio-
lent, `n centrul ora[ului Tbilisi, mili-
tan]ii pentru drepturile minorit\ ]ilor
sexuale. Textul contradictoriu al ce-
lor trei pagini sus]inea c\ Tamar
Iveri ar avea numero[i „prieteni [i
rude gay“ (sic!) [i c\ ea, „ca persoan\
(!), condamn\ orice fel de violen]\“.
So]ul ei, „un foarte om pios [i cu o ati-
tudine dur\ fa]\ de gay“, ar fi fost au-
torul pasajelor `ncriminate, introdu-
se abuziv pe Facebook.

Omul „foarte pios“ [i-a revelat ̀ n -
tre timp, din nou, convingerile pe
aceea[i pagin\ de Facebook a so pra -
nei, scriind `ntre altele: „Tr\iesc `n
Europa de câ]iva ani [i pot face
compara]ia `ntre con[tiin]a geor-
gian\ [i cea european\. Pân\ [i `n
prezent, gândesc c\ societatea geor-
gian\ nu este `nc\ preg\tit\ pentru
a `mp\rt\[i cultural ceva din via]a
european\ [i c\ Georgia de ast\zi
nu este gata pentru punerea ̀ n apli-
care [a gândirii] europene“. Este
ceea ce spune, `n felul s\u, [i dirijo-
rul Valeri Gergiev, atunci când ia
ap\rarea prietenului s\u, pre[edin-
tele rus, [i a legisla]iei represive a
regimului Putin. A[a c\, `n ultim\
instan]\, probabil c\ pronosticuri-
le venite din Georgia, afirmând c\
soprana Tamar Iveri risc\ s\ fie
primit\ `n urm\torii ani doar pe
scenele de oper\ ale Rusiei, sunt ve-
ridice. Unde, cum reac]iona pe Fa-
cebook o pianist\ originar\ din Ro-
mânia, pân\ acum „nu a avut nici o
problem\ s\ cânte operele «mate-
riei fecale»... Ceaikovski!“.

Cine `[i `nchipuie ast\zi, 
`n epoca globaliz\rii
comunica]iei [i a re]elelor
de socializare, c\ mai
poate ascunde ceva dup\
ce [i-a f\cut publice
convingeri dubioase [i
jignitoare, pentru a nu 
le numi de-a dreptul
reac]ionare, se `n[al\
amarnic. Iar lumea
artistic\, fie ea a
litera]ilor sau a muzicii,
nu face excep]ie, cum a
dovedit-o zilele acestea
oprobiul interna]ional
suferit de o cunoscut\
sopran\ georgian\, Tamar
Iveri. Cei peste 5.500 de
fani `nregistra]i pe pagina
ei de Facebook nu par
deloc convin[i c\
schimbarea fotografiei
generice, transformat\ cu
premeditare – de nu o fi
fost disperare – `ntr-o
imagine cu `ndemnul
„Pace. Dragoste.
Armonie“, i-a modificat 
cu adev\rat convingerile.
Doar 39 de like-uri...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Când l-am auzit prima dat\ pe
trompetistul Hugh Masekela?
F\r\ `ndoial\, atunci când, `n va-
ra lui 1977 (sau 1979?), am v\zut la
Biblioteca American\ filmul dedi-
cat Festivalului de la Monterey,
unicul loc din lume unde visez, cu
ochii spre `n\untru deschi[i, c\
m\ aflu mereu, `n 16-18 iunie 1967.
Sincer s\ fiu, nu prea m-am omo-
rât cu firea dup\ muzica lui Mase-
kela, un amalgam fericit de pop-
jazz influen]at de ritmurile popu-
lare africane. Timbrul trompetei
sale nu m-a lovit afectuos precum
al versatil-[armantului Miles Da-
vis [i nici nu m-a t\iat ca polizorul
abraziv „umflat“ de Dizzy Gilles-
pie. (Ca s\ nu-l pomenesc pe sfâ -
[ietorul Chet Baker...) ~ns\ g\ -
seam ceva necunoscut [i inexpli-
cabil `n sunetele `mpr\[tiate de
Hugh, ceva ispititor [i iritant `n
egal\ m\sur\; iar asta func]iona
ca un magnet de al c\rui cap nu
m\ puteam apropia, deoarece
semnul „magnetului“ din mine
avea aceea[i polaritate. Fire[te,
„cântecul de vindecare“, Bajabula
Bonke, [i presta]ia grupului de
vraci transfigura]i `n sunet, sub
ploaia proiec]iilor video nebuloa-
se, pe scena de la Monterey, care
nu mi-au p\r\sit niciodat\ celule-
le memoriei, vor fi jucat rolul as-
cuns [i pervers-benefic al sub-
stan]elor narcotice, c\rora An-
drei Oi[teanu le-a dedicat un ad-
mirabil studiu. (N-am pomenit
`ntâmpl\tor de asta, fi]i pe pace;
se cunoa[te bine rolul drogurilor
`n muzica ultimului secol – jazz,
blues, rock, pop etc.) 

De câte ori am avut ocazia s\ pun
`n aparat un disc cu numele lui
Hugh Masekela pe copert\, singur
sau al\turi de altele la fel de cele-
bre (Fela Kuti), m\rturisesc f\r\
jen\ c\ doar faptul de a fi fost la Mon -
terey `mi stârnea curiozitatea. De

cele mai multe ori suportam, ca
un amant alungat de iubit\, muzi-
ca bine f\cut\, argumentat\ teh-
nic [i sentimental, dar f\r\ leg\ -
tur\ cu mine, f\r\ s\ m\ prind\ ̀ n
mrejele-i ca un descântec al popu-
la]iilor zulu, nguni, khosa, ndebe-
le, swazi sau vreun alt trib pu]in
cunoscut din Africa. Impresio-
neaz\ traseul de muzician al lui
Masekela: de la simpl\ „trompet\
african\“ (1962) la explozia din
Promise of The Future (1968),
pân\ la simbolicul Black to The
Future (1998) [i la „`ntoarcerea
acas\“ (a câta?), cu mai recentul
Jabulani (2012). Nu-i un miracol.
Ca mul]i jazzmeni care n-au avut
parte de-un public larg, generos ̀ n
]\rile de origine, Hugh Masekela
a emigrat `n SUA, acolo unde ex-
primarea sa artistic\ putea fi
apreciat\ [i r\spl\tit\ la adev\ra-
ta-i valoare. A[a au f\cut destui
jazzmeni, din toate p\r]ile lumii,
[i m\ gândesc musai la România,
vezi Eugen Ciceu sau Nicholas Si-
mion, ca s\ dau dou\ exemple. {i
Joe Zawinul a parcurs acela[i tra-
seu: n\scut `n Viena, s-a afirmat
la New York; iar Viena era, totu[i,
capitala muzicii, nu a apartheidu-
lui, nici a comunismului!

Mi-au pl\cut, pe discurile lui
Masekela, mai degrab\ piesele ca-
re aveau o bogat\ coloratur\ afri-
can\, chiar dac\ nu pricepeam ni-
mic din vocalizele hipnotice `n
dialecte pe cale de dispari]ie. As-
culta]i oricând Ingo Pow-Pow, de
pe discul Home Is Where The Mu-
sic Is (1972), [i dac\ nu v\ treze[te
nici o fibr\ a sufletului, `nseamn\
c\ fiin]a voastr\ a uitat leag\nul
omenirii. Care nu-i Africa, a[a cum
proclam\ evolu]ioni[tii, ci copi -
l\ria. De unde [i titlul piesei ̀ n en-
glez\: Children’s Song...  

Perioada funk a lui Masekela,
din anii 1980, am gustat-o `nde-
lung pe compila]ia African Bree-
ze, editat\ prin 1996 sub eticheta
Emporio. Uitasem de ea, când o
alt\ „recolt\“ mi-a umplut urechi-
le de bucurie, ca un torent sc\pat
din Mkhomazi Wilderness Area:
Liberation: Best of HM. Un SACD
perfect conturat `n surround, a
c\rui pies\ final\ este imnul adus
truditorilor de oriunde [i dintot-
deauna: Coal Train (Stimela).

Dup\ ascultarea lui, nu mai e
nimic de zis.

Magul &
magia Africii

Tamar Iveri al\turi de Ioan Holender
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Ani la rând a repudiat declarativ [i
efectiv textele clasice, dar mai nou
Radu Afrim pare s\ le fi dat de gust.
Dup\ Cehov, Lorca, I.L. Caragiale,
Shakespeare, acesta din urm\ tot la
Ia[i, acum celui mai popular direc-
tor de scen\ din România i s-a pus
la dispozi]ie sala mare. Pentru care
a ales un titlu ce d\ bine pe afi[ul
unui Na]ional, integrându-se per-
fect `n aria preocup\rilor tematice
predilecte ale regizorului – son-
darea cu mijloacele teatralului a
problematicii familiei, a iubirii `n
toate formele ei. Radu Afrim a
rea[ezat piesa norvegianului `ntr-o
form\ dramaturgic\ f\r\ mari sur-
prize pentru cunosc\torii retoricii
sale regizorale: text condensat,
structur\ filmic\, vizualitate domi-
nant\, proiec]ii video, elemente de
cabaret, tragicomic, aer oniric etc.
Tratarea clasicei piese e chiar sur-
prinz\tor de temperat\ pentru un
artist care folose[te autorii intra]i
`n istoria teatrului pe post de su-
port al propriei scriituri scenice.
Conservându-i `n subsidiar `n pri -
vin]a ac]iunilor dramatice, p\s -
trând `n mont\ri doar liniile ge -
nerale ale epicului [i o oarecare fi-
delitate `n privin]a personajelor.  

La Ia[i, proiectul cu Ibsen [i Fe-
meia m\rii nu a reu[it cum spera

toat\ lumea. Principala suferin]\ a
produc]iei este lipsa de fluen]\,
senza]ia c\ elementele care-o com-
pun nu se potrivesc, nu se leag\, c\
merg `n direc]ii artistice difuze.
Versiunea scenic\ e devitalizat\,
rece. Nu `n sensul unei r\celi de tip
nordic, datorat\ lui Ibsen, ci inca-
pacit\]ii interpre]ilor de a ne con -
vinge prin ceea ce joac\.

Radu Afrim are renumele unui
creator care [tie foarte bine s\ lu-
creze cu actorii, s\-i aleag\ v\zând
`n ei poten]ialul nev\zut de ceilal]i,
adesea nici de posesori, s\-i des -
copere ori reinventeze, modelându-i
`n cursul preparativelor de pân\ la
premier\. De aceast\ dat\ n-a avut
mân\ prea bun\, alegerile ner\s -
punzând adecvat a[tept\rilor. Per-
sonajele sunt inconsistente teatral
din punctul de vedere al con struc -
]iei actorice[ti. Interpre]ii par s\
mai fi avut nevoie de timp, reflec]ie
[i lucru pentru a `n]elege cum ar
trebui s\ arate eroii ̀ n pielea c\rora
intr\. Sunt indeci[i [i inconstan]i,
c\utând o direc]ie `n care s\ se
a[eze interpretativ. Motiv pentru
care neclare r\mân [i proiec ]iile
afective ale personajelor. Nu exist\
rela]ii solide, fiecare joac\ `n alt\
stilistic\, unii prea atenuat, al]ii tu -
rând inutil motoarele actorice[ti. 

~n contextul spectacular, Ellida
(Irina R\du]u Codreanu) ar trebui
s\ fie o femeie ale c\rei contururi
caracteriale se dezv\luie pe par-
curs, s\ fie ca apa pe care n-o po]i
prinde, care-]i scap\ printre degete.
E o vis\toare pentru care libertatea
[i iubirea autentic\ sunt punctele
cardinale ale fericirii. ~n scen\
`ns\, vedem o femeie prozaic\, f\r\
mister [i evolu]ie, previzibil\. Hans
(Andrei Sava) e [ters [i liniar. Tâ -
n\rul actor uzeaz\ de o naturale ]e
de la care sper\ totul, dar care nu-i

aduce decât banalitate. ~n rolurile
fiicelor, Hilde (Ada Lupu) e exage -
rat\, iar Bolette (Ana Apetrei) e pur
[i simplu pierdut\, fiind `nc\ prea
crud\ pentru o partitur\ atât de
mare. ~n „doctorul Wangel“, Ionu]
Cornil\ r\mâne la suprafa]a lu-
crurilor, tratându-[i personajul im-
precis actorice[te, cu prea mult\
lejeritate, lipsindu-l de complexita -
tea necesar\. Dumitru N\stru[ -
nicu (Profesorul) e abrupt, s\rind,
[i la propriu [i la figurat, de la o
ipostaz\ la alta. Iar pentru „Un
str\in“, Cosmin Maxim are o abor-
dare pe care am mai v\zut-o [i `n
alte spectacole. ~n mai multe spec-
tacole. 

{i un spectator
contrariat

„~n scenografie e con]inut\ bun\
parte din ideea regizoral\“, `i
povestea Radu Afrim Oanei Stoica
`ntr-un interviu inserat `n volumul
Noi practici `n artele spectacolului
din Europa de Est. {i ̀ n spectacolul
ie[ean, regizorul [i-a tradus viz iu -
nea `ntr-un lirism al vizualit\]ii,
transfigurând st\rile Ellidei [i ale
celor din jur `ntr-o imagistic\ efi-
cient\ senzorial [i afectiv. Alina
Herescu [tie cum s\ metaforizeze,
punând `n contrast elegan]a exte-
rioar\ a decorurilor [i proiec]iile
video cu interioritatea [ubrezit\ de
absen]a afec]iunii, care-i macin\ [i

devasteaz\ pe eroi. Transparen]e,
luminozitate l\ptoas\ refac seman-
tic o lume acvatic\ sub semnul c\ -
reia st\ `ntreaga produc]ie. Colec -
]ia de animale, fie ̀ mp\iate, fie imi -
tate plastic, e din seria obiectelor
scenice recurente la Afrim. Pe[tii
revin cu cea mai mare frecven]\;
f\r\ preten]ia unei inventarieri
precise, sunt probabil majoritari
(exemplele care-mi vin rapid `n
minte – Lucia patineaz\, Când
ploaia se va opri, Feti]a din bolul
pe[telui auriu). ~n Femeia m\rii,
pe[tii sunt [i „`n carne [i oase“, [i
butaforie, iar `ntrebarea „de ce
revine regizorul la pe[ti, ce semni -
fic\ prezen]a lor?“ se impune `n or-
dinea logicii. P\strând propor]iile,
r\spunsul e similar celui la o `ntre-
bare celebr\: „Ce scrie `n cartea de
care nu se desparte Hamlet?“. Scrie
`ntotdeauna ceea ce-[i `nchipuie
privitorul! Bestiarul subacvatic
din Femeia m\rii mai include
secven]e filmate cu o orc\ [i ono-
matopeele ei, o gravur\ cu animale
marine [i o caracati]\ modelat\,
toate cu rol nu doar de citare ambi-
ental\, ci [i de semnificare.

Dup\ o or\ [i jum\tate, specta-
torul p\r\se[te sala contrariat: Fe-
meia m\rii de la Teatrul Na]ional
„Vasile Alecsandri“ Ia[i e precum o
cochilie sidefat\: frumoas\ la pri -
vit, dar dezam\gitoare pentru c\ nu
red\ sunetul magic al oceanului. 

Un spectacol dezam\gitor
Reinvitat la Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri“ Ia[i cu speran]a de-a salva ce
mai poate fi salvat la aceast\ institu]ie
aflat\ `n deriv\ estetic\ de mai multe
sezoane, Radu Afrim a f\cut ce [i cât s-a
putut: a optat pentru un clasic, Henrik Ibsen,

Femeia m\rii; l-a reinterpretat scenic dup\
propriul canon regizoral; [i-a al\turat `n
echip\ o scenograf\ de mare for]\
imaginativ\, Alina Herescu, doi video
designeri talenta]i, Andrei Cozlac [i Iustin
{urp\nelu, a f\cut casting [i a repetat. 

Ce-a ie[it? Un spectacol construit ingenios
`n plan vizual, cu un atr\g\tor strat poetic
derivat din metaforizarea imagistic\,
nesus]inut `ns\ interpretativ la acela[i nivel,
fracturând fluxul emo]ional cu partea
nev\zut\ a s\lii, publicul. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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DAN LUNGU, MANAGERUL FESTIVALULUI INTERNA}IONAL DE LITERATUR| {I TRADUCERE IA{I:

„Tot mai mult\ lume
este interesat\ 
s\ ajung\ la FILIT“

R\zvan Chiru]\

Festivalul Interna]ional de Li -
teratur\ [i Traducere va avea
loc anul acesta sub patronajul
Reprezentan]ei Co misiei Eu-
ropene `n România. Ce `n seam -
n\ pentru FILIT intrarea, `nc\
de la a doua edi ]ie, sub acest
patronaj?

~n primul rând,  este o `ncuraja-
re extraordinar\ pentru noi, orga-
nizatorii, care ne-am str\duit din
r\sputeri s\ ias\ un eveniment de
clas\. Apoi e o recunoa[tere a ca-
lit\]ii, a seriozit\]ii [i a faptului 
c\ spiritul european chiar a r\zb\ -
tut din ceea ce am f\cut. De aseme-
nea, se vede c\ zona pe care [i-a
propus s\ o acopere festivalul este
una inspirat\, de interes ̀ n vederea 

promov\rii valorilor europene, cu
poten]ial mare pentru o lung\ pe-
rioad\ de timp. Nu ezit s\ o spun c\
e un semn bun [i pentru Ia[i, aflat
`n plin\ competi]ie pentru titlul de
Capital\ Cultural\ European\. ~n
cadrul FILIT 2014, Reprezentan]a
Comisiei Europene `n România va
organiza un seminar dedicat tra-
ducerii filmului documentar, cu
speciali[ti de prim\ mân\. V\d aici
`nceputul unei colabor\ri de durat\.

FILIT se anun]\ deja mai ex-
tins `n compara]ie cu 2013.
Dac\ anul trecut au venit la
Ia[i 200 de invita]i – scriitori,
traduc\tori, jurnali[ti –, pen-
tru toamna 2014 a]i preconizat
deja 300 de persoane invitate. 

Num\rul invita]ilor este ̀ n cre[ -
tere, fiindc\ avem noi idei, tot mai

mul]i parteneri [i tot mai mult\ lu-
me este interesat\ s\ ajung\ la FI-
LIT. Poate n-o s\ v\ vin\ a crede,
dar sunt destui scriitori sup\ra]i c\
n-au ajuns pân\ acum la festival
sau care fac presiuni pentru a fi in-
vita]i la FILIT 2014. Paradoxul este
urm\torul: cu cât ai mai mul]i invi-
ta]i, cu atât num\rul sup\ra]ilor
cre[te. Nu e comod, dar se pare c\
`n România asta face parte din re-
gula jocului.

Ce evenimente noi vor fi orga-
nizate `n timpul festivalului?

Structura evenimentelor este `n
linii mari aceea[i: `ntâlniri la Casa
FILIT, la Teatrul Na]ional, dialog
`n licee sau cu membrii Alecart,
spectacole, mese rotunde profesio-
nale. Temele `ntâlnirilor vor fi alte-
le [i vor fi anun]ate la momentul
potrivit. Evident, nu va lipsi edi]ia
ie[ean\ a Bookfestului. Nout\]ile
absolute fa]\ de 2013 sunt Rezi-
den]ele FILIT pentru traduc\tori,
prin care [ase traduc\tori nativi,
din român\ `ntr-o limb\ str\in\,
vor fi g\zdui]i timp de o lun\ pen-
tru a lucra la un proiect care s\
pun\ ̀ n valoare patrimoniul literar
românesc [i un proiect de promo-
vare a muzeelor literare ie[ene,
printr-o serie de reportaje ce vor fi
publicate `ntr-un volum distribuit
`n cadrul FILIT. Reporterul special
din acest an este Viorel Ili[oi. De
asemenea, artistul vizual Matei Be-
jenaru preg\te[te special pentru
FILIT 2014 un film de mediumetraj
despre poetul Emil Brumaru, care
a `mplinit `n acest an 75 de ani.

Presa a relatat c\ pentru 2014
preg\ti]i mai multe „partene -
riate strategice“. Despre ce este
vorba mai precis?

Este adev\rat, dezvolt\m o ade -
v\rat\ „politic\“ de alian]e cultu-
rale, atât la nivel na]ional, dar mai
ales interna]ional, ale c\rei roade
se vor vedea cât de curând. Cum
prefer s\ vorbesc mai degrab\ de
rezultate decât de proiecte, a[tept
s\ vin cu lucruri certe.

Edi]ia din 2014 a Festivalului
Interna]ional de Literatur\ [i Traducere
(FILIT) Ia[i se anun]\ spectaculoas\.
Num\rul de scriitori [i traduc\tori invita]i
va fi mai mare anul acesta, iar printre cei
care au confirmat deja prezen]a se afl\
nume importante ale literaturii mondiale,
precum Herta Müller, laureat\ a Premiului
Nobel pentru Literatur\, [i David Lodge,
unul dintre cei mai iubi]i [i aprecia]i

prozatori britanici. Directorul festivalului,
scriitorul Dan Lungu, a explicat pentru
„Suplimentul de cultur\“ c\ aceast\ a
doua edi]ie vine [i cu evenimente noi
precum „Reziden]ele FILIT pentru
traduc\tori str\ini“ sau un proiect de
promovare a muzeelor literare ie[ene.
Festivalul Interna]ional de Literatur\ [i
Traducere Ia[i va avea loc anul acesta
`ntre 1 [i 5 octombrie. 

» Prima edi]ie a FILIT a avut loc anul trecut [i a adus 
la Ia[i circa 200 de invita]i din 17 ]\ri, care au
participat la peste 100 de evenimente. Organizatorii
au estimat c\ publicul total care a venit la aceste
manifest\ri a fost de aproximativ 26.000 de persoane.
Despre festival au relatat 100 de jurnali[ti acredita]i
din Ia[i, Bucure[ti, dar [i din str\in\tate. Referin]e
despre festival au fost publicate `n presa din Fran]a
(„Le Monde“), Germania („Deutschlandradio Kultur“,
„Frankfurter Allgemeine Zeitung“), Italia, Spania,
Bulgaria. FILIT a fost nominalizat anul acesta la
premiile Radio România Cultural pentru 2013, 
la sec]iunea „Proiecte culturale [i festivaluri“.

» „Poate n-o s\ v\ vin\ 
a crede, dar sunt destui
scriitori sup\ra]i c\ 
n-au ajuns pân\ acum la
festival sau care fac
presiuni pentru a fi
invita]i la FILIT 2014.
Paradoxul este urm\torul:
cu cât ai mai mul]i
invita]i, cu atât num\rul
sup\ra]ilor cre[te.“
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Herta Müller [i David Lodge 
vin anul acesta la FILIT

Herta Müller, laureat\ a Premiului
Nobel pentru Literatur\, David
Lodge, unul dintre cei mai iubi]i [i
aprecia]i prozatori ai lumii, consi -
derat un clasic `n via]\ al litera-
turii britanice, Norman Manea [i
Mircea C\rt\rescu, credita]i anual
`n presa interna]ional\ cu mari
[anse la Nobel, se vor `ntâlni cu
publicul din România la Ia[i, `n
toamna acestui an.

Lista scriitorilor care au accep-
tat s\ participe la FILIT prinde con-
tur, astfel organizatorii au f\cut
publice o parte dintre confirm\ri. 

Laureata Premiului Nobel pen-
tru Literatur\, Herta Müller, va
veni la Ia[i anul acesta. ~n 2013, cu
pu]in timp `nainte de prima edi]ie
a FILIT, scriitoarea a suferit o in-
terven]ie chirurgical\ de urgen]\
[i a anulat toate evenimentele sale
pân\ la finalul anului trecut. Dup\
ce a fost nominalizat\ pentru a
treia oar\, pe 8 octombrie 2009 i-a
fost decernat Premiul Nobel pentru
Literatur\, pentru „densitatea poe -
ziei [i sinceritatea prozei cu care a
descris plastic universul dezr\ -
d\cina]ilor“, fiind a dou\sprezecea
femeie care prime[te aceast\ dis-
tinc]ie. 

Scriitorul britanic David Lodge
este unul dintre cei mai populari
autori str\ini `n România, fiind de-
opotriv\ apreciat de critica lite rar\,

dar [i de un public foarte larg. Ac-
ceptul lui Lodge de a participa la
FILIT este cu atât mai important cu
cât apari]iile sale publice `n ultimii
ani au fost extrem de pu]ine `n
cadrul festivalurilor, iar aceasta este
prima sa vizit\ `n România. Repu-
tat romancier, dramaturg [i sce-
narist, David Lodge se num\r\
ast\zi printre clasicii `n via]\ ai li -
teraturii britanice [i mondiale.

Primele confirm\ri

Iat\ lista primelor nume pe care
FILIT le face publice pentru edi]ia
de anul acesta:

Scriitori str\ini: Herta Müller
(Germania), David Lodge (Marea
Britanie), Sahar Delijani (Iran, `n
prezent locuie[te `n Italia), Romain
Puertolas (Fran]a), Monika Peetz
(Germania), Care Santos (Catalu-
nia-Spania), Edward Hirsch (SUA).

Scriitori români: Radu Aldules-
cu, George B\l\i]\, Lavinia Bra -
ni[te, Mircea C\rt\rescu, Magda
C=rneci, Vasile Ernu, Norman
Manea, Ioana Nicolaie, Marta Pe-
treu, Andrei Ruse, Ana Maria San-
du, Simona Sora, Bogdan Suceav\,
Ion Vianu, Matei Vi[niec, Alexan-
dru Vlad.

Traduc\tori: Marily Le Nir (Fran -
]a), Inger Johansson (Suedia), Lora
Nenkovska (Bulgaria). 

Echipa FILIT se afl\ permanent
`n contact cu autori, editori, agen]i
literari pentru ca evenimentul de
la Ia[i s\ beneficieze de prezen]a
unora dintre cele mai importante
nume ale literaturii mondiale [i
române. Pân\ `n luna septembrie,
lista va fi permanent actualizat\. 

FILIT este un proiect anual fi-
nan]at de Consiliul Jude]ean Ia[i [i
realizat prin Muzeul Literaturii
Ro mâne Ia[i.

Nume mari ale
literaturii mondiale au
confirmat deja prezen]a
la cea de-a doua edi]ie 
a Festivalului
Interna]ional de
Literatur\ [i Traducere
Ia[i (FILIT). 

Festivalul Interna]ional de Lite -
ratur\ [i Traducere Ia[i (FILIT) va
avea loc anul acesta sub Patronajul
Reprezentan]ei Comisiei Europene ̀ n
România. Pe lâng\ acordarea presti-
giosului s\u patronaj, Reprezentan]a
va participa `n mod activ la progra-
mul FILIT prin organizarea `n cadrul
evenimentului a unui seminar dedi-
cat temei subtitr\rii. Acesta va fi rea -
lizat `n colaborare cu Universitatea
„Al.I. Cuza“ din Ia[i [i Europe Direct

[i va fi finan]at integral prin inter-
mediul antenei Direc]iei Generale
Traduceri la Bucure[ti.

FILIT s-a bucurat `nc\ de la prima
sa edi]ie de sprijinul B\ncii Na ]ionale
a României, iar programul a fost con-
ceput `n strâns\ leg\tur\ cu partene -
rii institu]ionali din Bucure[ti, Ia[i,
precum [i interna]io nali.

„Asumarea FILIT de c\tre Repre -
zentan]a Comisiei Europene la Bu-
cure[ti nu doar c\ ne onoreaz\, dar

semnific\ ̀ n acela[i timp un certificat
de calitate [i o prob\ a dimensiunii
europene a evenimentului. Miza
noastr\ a fost de la bun `nceput s\
punem Ia[iul cultural pe harta Eu-
ropei. Ia[iul merit\ s\ fie gazda unui
festival care s\ se ̀ nscrie ̀ n galeria se-
lect\ a evenimentelor de top la nivel
european [i nu numai“, a declarat
Dan Lungu, managerul FILIT [i di-
rectorul Muzeului Literaturii Româ -
ne din Ia[i.

20 de pagini de traducere
Unul dintre cele mai curajoase programe ce se desf\[oar\ sub
egida FILIT este cel al reziden]elor pentru traduc\torii din lim-
ba român\ `ntr-o limb\ str\in\. Fiecare reziden]\ se deruleaz\
pe o perioad\ de 30 de zile, `ntre 1 iulie [i 31 octombrie 2014,
`ntr-un interval ales de c\tre traduc\torul/traduc\toarea c\ -
reia i se acord\ finan]area, potrivit unui comunicat de pres\.
Beneficiarul are obliga]ia de a traduce un num\r de 20 de pa -
gini din lucr\rile unui autor/scriitor al c\rui nume se leag\ de
unul dintre muzeele componente Muzeului Literaturii
Române Ia[i sau de Memorialul Ipote[ti – Centrul Na]io nal de
Studii „Mihai Eminescu“. „Programul vizeaz\ s\ dezvolte co-
operarea cultural\ regional\ cu scopul promov\rii patrimo -
niului li terar [i al crea]iei contemporane la nivel interna]io-
nal, `ncurajând astfel mobilitatea traduc\torilor profesioni[ti
[i sus]inând proiectele acestora“, precizeaz\ organizatorii FILIT.

FILIT 2014 ob]ine Patronajul 
Comisiei Europene `n România
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PE SCURT

Bogdan-Alexandru St\nescu

Da, este o poezie a corpora]iilor, un
dic]ionar al simbolurilor, o dez -
vr\jire a codurilor care stau la baza
func]ion\rii unui palier socioprofe-
sional ce `nghite din ce `n ce mai
mul]i dintre tinerii 30+. Ce mi se
pare `ns\ esen]ial la poezia din
franceza un avantaj este feti[izarea
excesului, pentru c\ aceast\ poezie
nu-[i propune disecarea, exploata-
rea lucidit\]ii, ci tocmai o scufun-
dare `n jungla acestor simboluri.
Oricât a[ c\uta un echivalent `n
poezie, numele care-mi vin `n min-
te sunt ale unor pictori sau proza-
tori. M. Du]escu d\ dovad\ de

aceea[i voluptate a b\l\cirii `ntr-o
jungl\ de coduri ale noii lumi pe ca-
re o g\sim la Houellebecq, toute
proportion gardée. Alienarea indi-
vidului `n aceast\ lume, singur\ta-
tea sa `n mijlocul polimerilor cor-
porati[ti, prânzurile raw-vegan,
chit-chat-ul de pân\ la [i dup\
check-in, munca lipsit\ de discer -
n\mânt, neasumarea vie]ii ca ata-
re, desprinderea de ea, rapida alu-
necare `n depresie, toate astea le
v\d [i la Bret Easton Ellis (cu unica
diferen]\ – major\ – c\ scriitorul
ame rican, de[i observ\ toate astea
cu acuitate, se arunc\ cu o bucurie
nevrotic\ `n acest univers). Ca ati-
tudine – rezisten]\ `n fa]a unei noi
societ\]i care `nghite h\lci `ntregi
dintr-una veche, esen]ialmente ru-
ral\ – l-a[ asocia mai curând mo-
dernismului american, figurativ,
din pictura a[a-zis realist\ de secol
XX, de tipul Wyeth-Hopper, `ncli-
nând spre cel de-al doilea, care ur-
meaz\ dou\ direc]ii: via]a de birou,
unde exploateaz\ tensiunile, inclu-
siv sexuale, apoi via]a american\
de zi cu zi (noapte cu noapte), unde
greutatea cade pe singur\tatea in-
dividului. Am pe peretele sufrage-
riei o reproducere a Plasatoarei lui
Hopper, o siluet\ feminin\ care st\
`n spatele perdelelor unui cinema-
tograf, `n timpul proiec]iei. E un 
tablou de o triste]e inegalabil\. A[
delimita atitudinea aceasta de en-
tuziasmul constructivismului [i al
futurismului `n fa]a tehnologiei: l\ -
sând la o parte c\ tot avântul lor s-a
transformat fie `n comunism, fie `n

fascism, lumea lui Du]escu este
una postistoric\, aproape post-apo-
caliptic\, unde rezultatul rela]iei
cu obiectele [i cu feti[urile corpora-
te este unul aproape pornografic.

Ce face Du]escu `n acest volum:
`ntâi creeaz\ lumea codurilor (Ma-
trix?), un e[afodaj care-i permite
s\-[i afi[eze erudi]ia `n domeniu [i
s\ elimine orice urm\ de poezie din
poezie. E interesant c\ p\streaz\ `n
spatele polimerilor o con[tiin]\ ca-
re observ\ [i câteodat\ judec\, [i
cred c\ e esen]ial pentru cel care
vrea s\ intre `n lumea asta s\ fi ci-
tit {i toat\ bucuria acelor ani tri[ti
tocmai pentru a `n]elege c\ de aici
nu lipse[te un anumit lirism ]inut
`n frâu. Simpla con[tientizare a
unei sensibilit\]i pe care ai v\zu t-o
construindu-se sub ochii t\i `n pri-
mul volum aduce cu sine o infuzie
de lirism `n butaforia corpora-
tist\. Se petrec pe fundal drame [i
dramolete (intruziuni de umanita-
te) cum ar fi concedierea bonei ca-
re doarme lâng\ copil, surprins\
de camerele instalate de p\rin]i,
managerul Corneliu („domnul
Cor neliu“), care duce c\]eilor de
acas\ oase de la un restaurant din
Viena etc.

Urm\torul ciclu, Nisipurile de
aur 2010, readuce la suprafa]\ preg-
nan]a acelui Eu din volumul ante-
rior, mi[carea fiind acum invers\ –
din dou\ puncte de vedere: acolo
aveam o progresie spre superficiu
(de la copilul care este tot afectivi-
tate [i sensibilitate, la maturul
tân\r care intr\ `n aceast\ lume de

coduri-polimer, iar motorul poetic
era generat de moartea tat\lui, o fi-
gur\ de o importan]\ cople[itoare
`n poezia lui M. Du]escu), aici 
drumul este `n sens opus, vocea se
redescoper\, `[i reg\se[te timbrul
prin analizarea [i exploatarea sin-
gur\t\]ii de cuplu, prin exploata-
rea tandre]ii triste `n fa]a feti]ei
nou-n\scute, dar [i prin folosirea
unei drame exterioare (incidentul
mor]ii bebelu[ilor de la Maternita-
tea Giule[ti). Aici, fondul melanco-
lic e mascat prin utilizarea rimei,
prin asumarea unei m\[ti ludice.

Spre deosebire de Nisipurile...,
Octombrie implic\ o adâncire [i o
internalizare a conflictului, tonul
devine mult mai grav, pe alocuri
cap\t\ un jucat aspect eseistic.
Ceea ce mai treze[te afectivitate `n
acest cuplu este sentimentul de vi-
nov\]ie, o autostimulare cinic\, un
fel de hei-rup sentimental: „ultima
oar\ când a vrut s\ o strâng\ `n
bra]e/ a fost din pricina unui val de
c\ldur\ sau de vinov\]ie sau mil\,
sau/ toate deodat\// `ntr-o noapte,
ea dormea lâng\ el, [i el nu s-a `n -
durat s-o trezeasc\/ singur, cu ochii
propti]i `n tavan, `ntr-o dispozi]ie
a[adar/ mai delicat\ ca un fluture
sechestrat `n iatacul prin]esei/ [i-a
amintit cum obi[nuia s-o jigneasc\
foarte violent/ `n urm\ cu 2 sau 3
ani// erau zile când `i repro[a c\
nu câ[tig\ destul/ c\ banii, adic\,
pe care ea ̀ i aduce ̀ n cas\/ sunt jig-
nitor de pu]ini“. 

Volumul se `ncheie cu un poem
care rade tot, arde, pârjole[te. E o

declara]ie de renun]are, cred, nimic
nu mai poate cre[te dup\ ce ai pre -
s\rat sare, nu-i a[a? Nu vreau s\ 
citez din el, pentru c\ trebuie citit
integral. Este, iar\[i, antipoetic,
pentru c\-[i asum\ o sinceritate ne-
poetic\: e un strig\t de dor pentru
tat\l primului volum [i o invocare
a Divinit\]ii, o `ntoarcere la un soi
de primitivism originar, `ntr-o lu-
me polimerizat\.

Dac\ e totu[i s\ ie[im din litera-
tur\ [i s\ `ncerc\m s\ `n]elegem
nevroza care st\ la baza unui ase-
menea volum (las inten]ionat acum
`n afara discu]iei tehnica poetic\),
ea poate fi g\sit\ `n cezura total\
care a intervenit ̀ n via]a unei gene-
ra]ii din care fac parte, `ntre co-
pil\ria [i prima adolescen]\ [i tine-
re]ea/maturitatea membrilor ei.
Fie c\ este vorba despre falsul me-
diu urban comunist, care numai
urban nu era, fie c\ este vorba de -
spre via]a de provincie, amintirea
acelei copil\rii face imposibil\ tre-
cerea lin\ c\tre noul tip de societa-
te corporate. Suntem o genera]ie de
fantome care zorn\ie din lan]urile
legate la picioare.

M. Du]escu, franceza un avantaj,
Editura Pandora M, 2014  

Cu atât mai bun mi se
pare M. Du]escu, cu cât
evit\ schema poetiz\rii
comune [i-[i asum\
spunerea unei pove[ti,
continu\ firul narativ
desf\[urat `n {i toat\
bucuria acelor ani tri[ti
(continuare semnalat\
prin reluarea unui ciclu,
tactic\, pe care o mai
`ntâlnim la Dan Sociu, dar
care are acolo valen]e
diferite, scopul lui fiind de
a marca stilistic [i tematic
desp\r]irea de ceea ce
`ncepuse `n volumul
anterior). 

Religia polimerilor —
studiu de caz

Sunt o bab\
comunist\! de 
Dan Lungu: 
11 traduceri [i
peste 20.000 de
exemplare vândute
`n România

Romanul Sunt o bab\ comunist\! de
Dan Lungu a fost publicat s\pt\mâ-
na trecut\ deEditura Bokvennen din
Norvegia, traducere de Steinar
Lone. Este cea de-a unsprezecea
tradu cere a romanului, unul dintre
bestseller-urile Polirom – peste 20.000
de exemplare vândute –, reeditat `n

anul 2011 `n colec]ia „Top 10+“, dar
[i cu prilejul lans\rii filmului omo-
nim (`n regia lui Stere Gulea), `n
anul 2013, `n edi]ie limitat\.

Sunt o bab\ comunist\! a mai fost
tradus `n: Fran]a (Actes Sud), Aus-
tria (Residenz ), Italia (Aisara, dou\
edi]ii), Spania (Pre-textos), Ungaria
(Jelenkor), Bulgaria  (Faber Print
Ltd.), Polonia (Czarne), Turcia
(Apollon Yayincilik), Grecia (Kas-
taniotis), Croa]ia (Filmat Naklada).

Cartea a ap\rut la Polirom `n pa-
tru edi]ii (2007 – colec]ia „Ego.
Proz\“, 2010 – colec]ia „Fiction Ltd.“,
2011 – colec]ia „Top 10+“, 2013 –
edi]ie limitat\) [i este disponibil\ [i
`n format digital.

De 112 s\pt\mâni, edi]ia digital\
a romanului ocup\ primele pozi]ii

`n Top 10 cele mai vândute ebook-uri
Polirom. 

Versiunea francez\ a c\r]ii a fost
dublu nominalizat\ la Premiile Eu-
ropene Jean Monnet, Fran]a, 2008, iar
versiunea polonez\ a fost nomina -
lizat\ la premiul pentru literatur\
cen tral-european\ „Angelus“, ̀ n 2011.

~n 2010, a avut loc premiera piesei
de teatru Baba comunist\, un
monolog sus]inut de actri]a olandez\
Theaa Rijsewijk [i regizat de Henk
Kleinmeijer, pe scena Teatrului
Bouwkunde din Deventer, Olanda.

Sunt o bab\ comunist\! a fost
adaptat\ cinematografic `n regia lui
Stere Gulea, dup\ un scenariu de
Stere Gulea, Lucian Dan Teodorovici
[i Vera Ion. Filmul a fost lansat ̀ n cine -
matografele din ]ar\, `n august 2013. 

~n decembrie 2013, la Ateneul
T\t\ra[i din Ia[i, a avut loc pre-
miera pe ]ar\ a piesei Sunt o bab\
comunist\, dup\ romanul omonim
al lui Dan Lungu, cu un text adaptat
[i `n regia lui Lucian Dan Teodo -
rovici.

~n aprilie 2014, `n Sala Studio a
Teatrului Maghiar „Csiky Gergely“

din Timi[oara, a avut loc specta-
colul-eveniment Sunt o bab\ comu-
nist\, `n interpretarea uneia dintre
cele mai mari actri]e din Ungaria,
Csoma Judit. Spectacolul de la Ti-
mi[oara a fost o produc]ie a Teatru-
lui „Katona Jozsef“ din Budapesta,
care a pus `n scen\, de altfel, roma -
nul lui Dan Lungu, `n anul 2013.
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Noua [i minunata via]\ a lui 
Harap Alb d\ruit\ de Stelian }urlea

Florin Iorga

Dac\ scrierea poate fi considerat\ o
`ndeletnicire dificil\, atunci re-
scrierea e cu siguran]\ [i mai difi-
cil\. Capcanele terenului b\t\torit
sunt numeroase [i poate c\ cea mai
mare o reprezint\ c\utarea [i ob -
]inerea originalit\]ii, c\ci nu e de-
loc simplu s\ reinventezi o poveste
nealterând-o foarte tare, dar [i
`mbog\]ind-o considerabil `n ace -
la[i timp. Ca s\ câ[tigi un astfel de
pariu `]i trebuie stof\ de prozator,
nu glum\. Iar Stelian }urlea, [tim
deja, o are. 

Mai mult decât simple
retu[uri [i ad\ugiri 
la originalul lui Creang\

Cunoscu]ii Ochil\, Setil\, Fl\mân -
zil\, P\s\ri-L\]i-Lungil\ [i Geril\
sunt repu[i `n basm al\turi de Vor-
bil\, un personaj nou, mai exact un
cronicar ce se poate l\uda cu un CV
impresionant, dat fiind c\ a lucrat
cu... Shakespeare [i Marlowe. Re -
ve nind, cei [ase eroi `i sar `n ajutor
lui Harap Alb, a c\rui via]\ se com-
plic\ imens din cauza ma[ina]iu-
nilor Spânului, un om viclean [i de
o cruzime rar\, aflat `n solda lui
Ro[u ~mp\rat. 

Dar s\ nu crede]i c\ lucrurile r\ -
mân ̀ n stadiul unor simple retu [uri
[i ad\ugiri la originalul lui Crean -
g\. Ac]iunea este par]ial scoas\ din
zona basmului [i plasat\ undeva
`ntr-un Ev Mediu incert, ̀ ntr-un con -
text geopolitic ce ne sun\ oarecum

cunoscut, inocen]a basmului fiind
spulberat\ de lupte dramatice [i
tr\d\ri care te ]in sub tensiune.
~ntr-un astfel de context, ne fac cu
ochiul personaje reale precum {te -
fan cel Mare, [i ne `mpiedic\m pl\ -
cut de trimiteri la Shakespeare,
Machiavelli, Corneille sau Rabelais. 

~ns\ tonul grav doar pe alocuri,
ce face din Relatare despre Harap
Alb o carte foarte provocatoare
pentru adul]i instrui]i, este alter-
nat inspirat cu glume, snoave [i is-
torisiri incredibile, pline de far mec.
Ve]i g\si pasaje pline de un umor
de-a dreptul savuros, care v\ vor
smulge hohote de râs, dar [i pagini
iscusite de analiz\ strategic\ rea -
lizat\ dup\ toate regulile artei. 

Deliciile unei pove[ti
bine alc\tuite 
[i bine spuse

Apelând la vocea cronicarului (ba
la persoana `ntâi, ba la persoana a
treia), care prin conven]ie este au-
torul relat\rii, Stelian }urlea [i-a
creat pretextul ideal pentru o abor-
dare stilistic\ de efect. Scrie, se
simte din avion, cu poft\ [i cu gân-
dul la muzicalitatea frazei. Umbl\
relaxat `n zonele arhaice ale voca -
bularului [i, atunci când simte c\
este necesar, nu ezit\ s\ inventeze
cuvinte. ~n felul acesta, reu[e[te s\
nu piard\ autenticitatea basmului.

~n plus, atmosfera ̀ i iese fix.  „P\ -
durile r\m\seser\ `n urm\, ver -
dea]a se `mpu]inase treptat, mai
r\s\reau ici [i colo smocuri g\lbejite

[i scaie]i. De jur `mprejur nu ve -
deai decât p\mânt uscat [i piatr\.
Cronc\nitul corbilor r\suna lu -
gubru.“

Da, r\mâi cu impresia c\ au-
torul se joac\ uneori, [i nu numai
stilistic, ceea ce `ntrege[te carac-
terul ludic al romanului. C\ci, `n
pofida dramei, accentele picare[ti
sunt bine conturate. Apoi, timpul
istoric [i timpul basmului sunt
`mpletite `ntr-o manier\ surprin -
z\toare `n primul moment, dar,
odat\ ce ai `n]eles conven]ia, `n -
cepe s\ `]i plac\. Contribuie sensi-
bil la asta [i scriitura vioaie, re -
ferin]ele culturale, poantele [i exo-
tismul sau monstruozitatea perso -
najelor. Textul te fur\ atât de bine,
`ncât sunt fragmente masive `n
care ui]i c\, de fapt, este vorba de-
spre o relatare despre jocurile pu -
terii [i despre perpetua c\utare,
acestea fiind abil mascate sub for-
ma unei pove[ti delicioase. 

Atât de aproape 
[i atât de departe 
de basmul original

Aventurile incredibile de-a lungul
[i de-a latul a trei continente sunt
captivante [i au un dinamism
aproa pe hollywoodian. Apetitul au-
torului de a `mbog\]i personajele
clasice este uria[ [i le creioneaz\
biografii uluitoare. Ochil\, de pil -
d\, cel despre care se spune c\
poate vedea pas\rea ascuns\ `n
cr\ p\tura de pe partea cealalt\ a
muntelui, a h\m\lit `mpreun\ cu
un maur sângeros pe un vas de pi-
ra]i [i s-a luptat prin Caraibe cu o
caravel\ a conchistadorilor `n
`ncercarea de a le fura acestora au-
rul luat de la inca[i. Geril\ cel um-
blat ̀ n nordul ̀ nghe]at al Europei a
contribuit la consolidarea unui re-
gat, este piroman [i inventeaz\
arme incredibil de eficiente. Cât de-
spre Harap Alb, acesta este nu doar
viteaz [i iste]. E erudit `n adev\ra -
tul sens al cuvântului, [ahist de
clas\ [i, de nevoie, ajunge s\ joace
[i fotbal, e drept o versiune tim-
purie a acestuia. 

Ceea ce surprinde pl\cut este
felul `n care toate aceste aparente
elucubra]ii amuzante ajung s\ se
lege. Defectele, calit\]ile [i expe-
rien]ele anterioare ale personaje -
lor sunt livrate dozat [i ajung s\

justifice cursul sinuos al nara]iunii
`ntr-o construc]ie curajoas\ [i efi-
cient\ c\ci, de[i o `mpinge foarte
departe de basmul ini]ial, reu[e[te
s\ nu `i piard\ parfumul. C\ veni
vorba, iat\ o mostr\: „Cur]ile bo -
iere[ti se `nvecinau cu hanuri din
tis\ [i case din lemn de gorun,
scunde [i ̀ ngr\m\dite una-ntr-alta,
cu uli]e pline de praf, pu]ind, când
nu adia suflarea pustiei, a pi[at de
cal [i a balig\, pline de plozi des -
puia]i care chir\iau fug\rind gâ[te
grase [i câini“. 

O carte ce-]i stârne[te
apetitul pentru c\r]i bune

~n fine, avem o carte demn\ de luat
`n seam\, aceast\ a doua edi]ie fi-
ind binevenit\. Pe lâng\ seriozita -
tea pur literar\, se cuvine a-i fi men -
]ionat\ [i seriozitatea elabo r\rii

arhitecturii sale. Rezultatul final
este o versiune postmodern\ a
cunoscutului basm, amuzant\ [i to-
todat\ sobr\. Lectura las\ senti-
mentul unui lucru bine f\cut, se
simte mâna unui profesionist. F\r\
deraieri [i f\r\ pagini inutile, cu
r\sturn\ri de situa]ie palpitante [i
numeroase trimiteri politice, Ha -
rap Alb 2.0 (`i putem spune [i a[a) e
o poveste savuroas\. Se cite[te re-
pede [i cu pl\cere, iar la urm\,
dup\ ce ]i-a stârnit apetitul, te las\
cu o poft\ nes\]ioas\ de c\r]i bune
[i cu vreo câteva curiozit\]i. Care
dintre basmele române[ti s-ar mai
preta la a fi rescrise [i cine s-ar mai
`ncumeta s\ se `nhame la un ase -
menea proiect? 

Stelian }urlea, Relatare despre Harap
Alb, edi]ia a doua rev\zut\, Editura
Cartea Româneasc\, 2014

Cu remake-urile suntem destul de obi[nui]i
din cinematografie, dar ele exist\ [i `n
literatur\. Teoretic, re]eta este simpl\: se ia
un text [i se rescrie. Practic `ns\, lucrurile

sunt ceva mai complicate, pentru c\
rezultatul trebuie s\ fie un text cel pu]in la
fel de bun ca primul. Dac\ nu se `ntâmpl\ a[a,
atunci avem de-a face cu un e[ec [i este mai

bine s\ r\mân\ la sertar. Nu acesta este cazul
pentru Relatare despre Harap Alb de Stelian
}urlea, care a ajuns la cea de-a doua edi]ie la
Cartea Româneasc\.

FO
TO

: D
in

u 
La

z\
r



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 447 » 28 iunie – 4 iulie 2014

12  »  avanpremier\

M. Du]escu —
Uranus Park

– Fragment –

~nc\ n-am `nv\]at s\ m\ comport
corespunz\tor cu cei care vin dintr-o
alt\ cultur\. Mi-e team\ c\ sunt prea
slab [i nu reu[esc s\ m\ impun `n
fa]a celor care vin dintr-o alt\ cul-
tur\.

— Dup\ cum [ti]i, sunt `mputer-
nicit de Bruno van Duijn s\ anali-
zez `mpreun\ cu voi posibilitatea
`nfiin]\rii unui birou Bruno van
Duijn la Bucure[ti. Practic, de-asta
am r\mas acum al\turi de voi.

Tremur\ carnea pe mine: Juli -
an, ogarul \sta cosmopolit, ne trans -
mite c\ a fost `mputernicit de Bru-
no van Duijn s\ analizeze `mpre -
un\ cu noi (eu, Alina [i dl Corneliu)
posibilitatea `nfiin]\rii unui birou
Bruno van Duijn la Bucure[ti –
splendid! „Nu, eu nu sunt arhitect,
ci Business Manager – birourile
din Londra [i Rotterdam ne aduc
aproximativ 20% profit net pe an,
ceea ce devine `ngrijor\tor – pe de
alt\ parte, suntem din ce `n ce mai
solicita]i pentru proiecte ̀ n Est – din
câte mi s-a explicat, Bucure[tiul

are privilegiul unei pozi]ii geogra-
fice ideale, inclusiv pentru ipoteza
unei expansiuni c\tre Orientul
Mijlociu – da, exact, `n]eleg c\ a]i
aflat c\ Bruno urmeaz\ s\ contrac-
teze mai multe lucr\ri `n Dubai, al
c\ror onorariu total de proiectare
se va situa `n jurul cifrei de 8 mi-
lioane – euro? – nu, nu, dolari ame-
ricani – m\ ierta]i, ar fi trebuit s\
fiu mai specific – OK, mi se pare to-
tu[i important s\ stabilim c\ Ura-
nus Park nu va fi a[a-numitul test
baby al acestui viitor birou – cu toa-
te astea, putem anticipa c\ prin
aducerea la Bucure[ti a unui brand
cunoscut la nivel global vom reali-
za o contraofensiv\ la monopolul
impus de cele 3-4 firme din Bucu-
re[ti, care controleaz\ momentan
pia]a proiectelor mari – avem nevo-
ie s\ form\m o echip\.“

— Nu va fi simplu. E o perioad\
foarte delicat\; nu va fi simplu de-
loc, intervin sobru, etalându-mi ul-
timele resurse de autoritate profe-
sional\, `ncercând de fapt s\-mi ca-
muflez angoasele.

— Dar nu exist\ o coal\ de Arhi-
tectur\ local\? De unde provin ab-
solven]ii? m\ chestioneaz\ ogarul
lui Bruno.

— Ba da, `i zic, are peste 100 de
ani. Dar sunt alte motive...

— Adic\?
— Lipsa arhitec]ilor preg\ti]i

pentru proiectele mari, desf\[urate
pe mul]i ani, `n condi]ii de lucru
multina]ionale [i cu exigen]e cres-
cute. Lipsa unor arhitec]i cu expe-
rien]\ consistent\, capabili s\ lu-
creze `ntr-un birou de talia Bruno
van Duijn [i care s\ fie [i angaja-
bili, adic\ pl\ti]i pe salariu... indife-
rent de salariu...

— ~n]eleg. E oarecum normal,
un arhitect trecut de 40 de ani are
deja lucr\rile lui.

— ...apoi mentalitatea româ-
neasc\, pe care `n mod evident n-o
cunoa[te]i, [i care presupune in-
consecven]\, chiul, posibilitatea
sustragerii de documenta]ii tehni-
ce [i informa]ii confiden]iale din
birou. Sau instabilitatea anga ja -
]ilor care au dobândit o experi en]\...

— Pe ace[tia `i putem motiva cu
salarii mai mari...

— ...de fapt, mentalitatea gene-
ral\ a arhitec]ilor de aici [i de
aproape oriunde, care accept\ cu
greu un job necreativ, ce presupu-
ne aten]ie [i rutin\. Chiar dac\ nu
sunte]i arhitect, presupun c\ v\

imagina]i cum sun\ „detalii de exe-
cu]ie la un turn `n Dubai“ pentru
orice arhitect care nu e nici indian,
nici chinez, nu?

— Haide]i s\ `ncerc\m un busi-
ness plan schematic, ne arbitreaz\
domnul Corneliu. Alina, te rog, ne
aju]i?

Alina iese din sal\ [i revine ime-
diat cu un set de markere. Trece la
tabl\, toc, toc, [i `ncepe s\ scrie.
Domnul Corneliu continu\, adre-
sându-se tuturor:

— Cum vede]i organigrama unui
astfel de birou? Horia?

— Depinde de num\rul de pro-
iecte. Pentru c\ dac\ sunt proiecte
mari, trebuie câte un [ef de proiect
la fiecare lucrare.

— Exact, m\ completeaz\ Ju-
lian, olandezul, ogarul, p\pu[a. In-
ten]ia noastr\ ar fi s\ stabilim pen-
tru `nceput o structur\ ierarhic\
format\ din trei Senior Architects,
care r\spunde fiecare de câte un
Junior Architect. Ce salariu are un
Junior `n Bucure[ti?

— Maxim 700 de euro pe lun\,
salariu brut, `i r\spund, [i p\pu[a
face ochii mari – `i place ce aude.
Revine apoi la normal:

— ~n regul\. {i un Senior, un [ef
de proiect?

— 2.000? Dar v-am zis, e greu de
angajat pe salariu.

— Oricum ar fi, sunt la jum\tate
din cât pl\tim `n Rotterdam. {i mai
pu]in de un sfert din salariile pe ca-
re suntem nevoi]i s\ le pl\tim ̀ n bi-
roul din Londra. Deci probabil c\
putem oferi 12.000 de euro salariu
brut anual pentru un Junior.

— Alina, noteaz\, te rog, spune
dl Corneliu, `n timp ce Alina com-
pleteaz\ diagrama pe tabl\.

— Al\turi de ei, putem spera c\
g\sim 3 arhitec]i cu experien]\ pe
care s\-i pl\tim cu 35.000 pe an [i o
secretar\ care va fi mul]umit\ cu
maxim 5.000. Biroul va fi condus de
un International Manager pe care
`l vom aduce din Rotterdam; poate
reu[im s\ convingem unul din aso-
cia]ii lui Bruno s\ se mute la Bucu-
re[ti. Va trebui s\-i asigur\m un

salariu brut anual de 250.000 de eu-
ro, la care se vor ad\uga cheltuieli
pentru chirie, ma[in\ [i [colariza-
re copii. A[ vrea s\ [tiu `ns\ care
sunt costurile unui Local Mana-
ger... Vreau s\ spun, un arhitect lo-
cal care s\ se ocupe de formarea [i
motivarea echipei, de rela]ia cu ad-
ministra]ia public\ [i de alte pro-
bleme locale, inclusiv implementa-
rea pro iectelor pe care le vom con-
tracta aici, norme tehnice sau che-
stiuni legislative specifice. Deci...
Horia? E[ti interesat?

— Eu am biroul meu, angaja]i...
`i r\spund, ca [i când a[ fi fost lovit
de un abces mental.

— ~l trecem pe Horia cu 60.000
brut anual, plus 5% p\r]i sociale
din firm\, intervine dl Corneliu, ro-
bust, peste mine.

A fost pentru a doua oar\ `n de-
cursul acestei [edin]e. {i pentru a
doua oar\ i-am sim]it solzii de
ghea]\ din privire.

— Alina, ai notat? `ntreab\, f\r\
s\ m\ sl\beasc\ din ochi, [i conti-
nu\: trecând mai departe, e nevoie
de 30 de metri p\tra]i per persoan\,

dat fiind faptul c\ un astfel de birou
va produce kilometri p\tra]i de de -
se ne lun\ de lun\, ceea ce `nseam -
n\ c\ trebuie s\ g\sim un spa]iu de
circa 250 de metri p\tra]i. Ideal ar fi
o cl\dire cu personalitate `n zona
central\, deci la costurile de pân\
acum putem ad\uga o chirie de
aproximativ 30.000 de euro pe an,
impozabili. Computerele [i echipa-
mentele complementare ar mai fi
25.000, doar `n primul an, [i mobi-
lierul 10.000, la fel.

— Care sunt costurile legale
pentru `nfiin]area unei firme `n
România, `ntreab\ olandezul.

— Taxele nu sunt mari. Dar tot
ce `nseamn\ Business Develop-
ment prelu\m noi, iar asta include
[i logistica, [i partea legal-adminis-
trativ\; pute]i lua `n calcul 20.000
de euro.

— OK. Ajungem la 550.000 cu to-
tul? Cam a[a, nu?

— Da, confirm\ Alina, [i subli-
niaz\ cu markerul ro[u: 550.000.
Adaug\: euro. {i dedesubt: start up,
1st year.

„Suplimentul de
cultur\“ public\ `n
avanpremier\ un
fragment din romanul
Uranus Park de M.
Du]escu, care va ap\rea
`n curând `n colec]ia
„Ego. Proz\“ a Editurii
Polirom.

AUTORUL

M. Du]escu (n. 1979, Alexan-
dria) este arhitect [i lector la
Universitatea de Arhitectur\
[i Urbanism „Ion Mincu“ din
Bucure[ti.

~n urma câ[tig\rii concursu -
lui organizat de Editura Cartea
Româneasc\, public\ `n 2010
volumul de poezie [i toat\ bu-
curia acelor ani tri[ti – distins
ulterior cu premiile na]ionale
„Iustin Pan]a“ [i „Mihai Emi -
nescu“ pentru debut.

~n 2014 a mai publicat volu-
mul de poezii franceza un
avantaj, Editura Pandora M.

CARTEA

Un tân\r arhitect prime[te [ansa vie]ii lui când, la
scurt timp dup\ absolvirea facult\]ii, este recrutat
de un afacerist pentru un proiect de propor]ii `n Bu-
cure[ti. Aruncat `ntre rechinii imobiliari, e obligat

s\ se autodep\[easc\ mereu pentru a-[i g\si un loc
`n lumea nemiloas\ a dezvoltatorilor imobiliari.
Trebuie s\ uite de familie, de prieteni [i s\ se con-
centreze asupra unui singur scop: supravie]uirea
`ntr-un domeniu `n care orice pas gre[it poate duce
la un dezastru profesional.
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„Alecsandri este un autor capital,
plin de fine]e [i spirit, viabil `n
poezie, dram\, proz\, `ntâiul care
trage folos din poezia popular\,
coloan\ solid\ [i elegant\ a litera-
turii noastre, care a intuit toate rafi-
namentele emo]iei, `n fine un scri-
itor `ncânt\tor. Eminescu e un ge-
niu. Ce vrea s\ zic\ asta?“

G. C\linescu ne explic\: „Alec-
sandri iube[te femeia, [i una din ele
moare tuberculoas\. Poetul l\cr\ -
meaz\ pu]in, sentimentalizeaz\, [i
se simte dup\ aceea s\n\tos [i vesel.
Iubirea n-a p\truns pân\ la inim\ [i
n-a zguduit creierul, f\cându-l s\ re-
examineze legile universului. Emi-
nescu `ns\, de o gravitate extraordi-
nar\, `[i face o religie din dragoste:
«C\ci te iubeam cu ochi p\gâni/ {i
plini de suferin]i,/ Ce mi-i l\sar\
din b\trâni/ P\rin]ii din p\rin]i.»
Veronica Micle, femeie inteligent\

[i talentat\, se juca `n chip gra]ios,
de «petite poésie», cu un astru `n
fl\c\ri. Este evident c\ «Luceaf\rul»
fusese conceput demult, `n clipe de
gelozie [i mâhnire, pentru c\, `n
«Convorbiri literare» din decem-
brie 1875, Veronica se arat\ plic-
tisit\ de luceaf\r [i atras\ de un alt
ins, care i se p\rea soare“.

Cronica mizantropului, pe care
G. C\linescu o ]inuse, sub pseudoni -
mul Aristarc, `n „Adev\rul literar
[i artistic“, „Jurnalul literar“, „Vre-
mea“ [i „Lumea“, nu cadra cu eufo-
ria oficial\, obligatorie la intrarea
`n lumea nou\, socialist\. Printr-o
piruet\ a convingerilor afi[ate,
marele critic a renun]at la mizan -
tropie pentru demofilie [i la izolarea
de societate ̀ n favoarea activ\rii en-
tuziaste `n sânul ei. Cronica mizan -
tropului a devenit Cronica optimis-
tului [i ceva din modul caracteristic

al autorului de a gândi problemele
culturii [i ale lumii printr-o prism\
de subiectivitate `ntoars\, contra-
dictorie, polemic\ s-a pierdut. ~ns\
rubrica lui din „Contemporanul“ a
avut un impact formidabil [i un rol
formativ greu de cuantificat. ~ntr-un
context profund viciat de mono cro -
matismul ideologic, vocea lui G. C\ -
linescu, stilul s\u inimitabil, verva
ideatic\ marcau o excep]ie de la re -
gul\, o pat\ de culoare `n cenu[iul
epocii.

Tableta publicat\ pe 17 ianuarie
1964 [i dedicat\ lui Eminescu, la 114
ani de la na[terea poetului, este rele -
vant\ atât pentru tiparul stilistic al
criticului, cât [i pentru tabla lui de
valori estetice. E [tiut c\ G. C\lines-
cu fixase de tân\r o [tachet\ foarte
`nalt\ pentru critica noastr\, afir-
mând c\ nu e critic adev\rat acela
care nu a dat o carte despre cel mai
important autor român [i stabilind,
prin Via]a, respectiv Opera lui Mi-
hai Eminescu, dou\ referin]e obli -
gatorii `n domeniu. Textul de fa]\
por ne[te de la o nou\ edi]ie a bi-
ografiei sale, scris\, cum spune, „cu
o mare vibra]ie sufleteasc\“, dar [i
cu o documentare mig\loas\. Criticul
revine acum asupra figurii spiritului

creator eminescian, ar\tând o dat\
`n plus ne`n]elegerea cu care con-
temporanii l-au `nve[mântat pe po-
et, tr\gându-l ̀ n sfera unei anecdotici
dubioase [i exultând pe marginea
micilor ciud\]enii ale unui mare
artist. Fire[te c\ nu to]i contempo-
ranii lui Eminescu au procedat astfel,
dar adev\rul e c\ spiritele comune [i
chiar cele mai cultivate `m p\rt\[esc
pl\cerea de a urm\ri nu conturul
esen ]ial al creatorului, ci liniile sub -
]iri, nevrotic-tremu r\toa re, ale pro -
ble  melor lui omene[ti, prea ome -
ne[ti... De altfel, `n versu rile din
Scrisoarea I, Eminescu ̀ [i anticipa cu
o uimitoare limpezime posteritatea.

~ndep\rtându-se de aceast\ per-
spectiv\, G. C\linescu urm\re[te
profilul eminescian pornind de la
compara]ia unor versuri erotice [i
stabilind o enorm\ diferen]\ specifi -
c\ ̀ n raport cu „veselul Alecsandri“
[i pasionala Veronica Micle. Un
scrii tor „`ncânt\tor“, „coloan\ soli -
d\ [i elegant\ a literaturii noastre“,
Alecsandri nu are for]a geniului
eminescian, gravitatea extraordi-
nar\ a celui care, f\cându-[i o re-
ligie din dragoste, ajunge s\ pun\ ̀ n
chestiune, cu for]a sentimentului [i
a intelectului, legile universului. Iar

`ntre versurile gra]ioase [i corecte
gramatical ale Veronic\i Micle [i
cele ale modelului ei literar, distan -
]a artistic\ este [i mai mare, pri -
mele p\rând simple nota]ii lirice `n
albumul unei foste domni[oare de
pension. Criticul are grij\ s\ scoat\
`n eviden]\ decalajul. {i pe când era
mizantrop, [i pe când devenise opti-
mist, C\linescu avea o doz\ de miso -
ginism.

Urmeaz\ fraza de `ncheiere, care
este un plastic portret critic, un
fragment recapitulativ [i concluziv
`n spa]iul c\ruia argumentele avan -
sate anterior sunt ̀ nsufle]ite printr-o
imagistic\ excep]ional\. „Un geniu
este, de plânge sau de râde, un gân-
ditor care las\ o dâr\ de foc pe tra -
iec toria lui cosmic\, dând o lec]ie de
construc]ie umanit\]ii.“ 

Ultima secven]\, „constructiv\“,
nu poate `n[ela decât vigilen]a cen-
zorilor din epoc\. Vorbind despre
Eminescu, criticul vorbe[te, implicit,
despre tot ceea ce scap\ `n]elegerii
comune [i spiritelor `nguste, nor -
mei nivelatoare, mediei aritmetice
ob]inute prin adunarea pu]inelor
cifre mari cu multele cifre mici [i
`mp\r]irea sumei la un num\r bine
determinat.

Optimismul lui C\linescu

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

– Fragment –

— Treburile gospod\riei pur [i
simplu nu sunt stilul meu, spunea
ea.

El era suficient de inteligent ca s\
`n]eleag\ adev\rul din cuvintele ei;
suficient de inteligent `ncât s\ nu se
a[tepte ca ea s\-[i modifice imaginea
despre sine, ca femeie educat\. Era
sursa principal\ a vitalit\]ii [i feri-
cirii ei.

~n timpul unei ierni aspre nu
reu[ir\ s\ g\seasc\ nici un servitor.
O buc\t\reas\ neserioas\ venea
când aveau invita]i, dar restul tre-
burilor c\deau `n sarcina lui Geor -
gie. Era anul `n care Jill studia lite -
ratura francez\ la universitatea Co-
lumbia, `ncercând s\-[i termine bi-
ografia lui Gustave Flaubert. De 

obicei Jill st\tea seara la biroul ei din
dormitorul lor, lucrând la carte. Bib-
ber dormea. Georgie putea fi `n bu -
c\t\rie, lustruind argint\ria [i obiec -
tele de bronz. Purta [or] [i bea
whisky. Era `nconjurat de cutii de
]ig\ri, supor]ii pentru bu[teni ai
[emineului, boluri, c\ni [i un sertar
mare cu argint\rie. Nu-i pl\cea s\
lustruiasc\ argint\ria, dar dac\ n-ar
fi f\cut-o s-ar fi `nnegrit. Cum spu -
sese Jill, nu era stilul ei. Nu era `ns\
nici stilul lui, [i nici nu fusese educat
pentru asta, dar chiar dac\ el, cum
spunea ea, nu era intelectual, nu era
totu[i nici atât de neintelectual `ncât
s\ accepte toate vulgarit\]ile [i cli -
[eele care `nso]eau lupta pentru ega -
litate sexual\. {tia c\ lupta era una
recent\, c\ e real\ [i inexorabil\; iar
dac\ ea evita sarcinile ei domestice,
el sim]ea c\ era posibil ca ea s-o fac\
f\r\ s\ vrea. Fusese crescut\ ca o in-
telectual\, dar emanciparea ei era ̀ n -
c\ pus\ sub semnul `ntreb\rii `n
multe domenii, astfel c\, de vreme ce
el p\rea s\ se bucure de mai mult\
libertate [i s\ de]in\ o pozi]ie tra -
di]ional\ mai puternic\, era rolul lui
s\ cedeze ̀ n chestiuni precum gos po -
d\ria. {tia c\ nu fusese alegerea ei s\
fie crescut\ ca o intelectual\, ̀ ns\ ale -
gerea f\cut\ de al]ii p\rea irevocabil\.

Natura lui accentuat sexual\ `i
atribuia lui Jill tandre]e, c\ldur\ [i
`ntunericul suprem al iubirii; dar
oare de ce, se ̀ ntreba el ̀ n timp ce lus-
truia furculi]ele, p\rea s\ existe o
anu mit\ contradic]ie `ntre aceste
atri bute [i posedarea unei min]i
limpezi ? El [tia c\ intelectul nu e un
atribut masculin, de[i agregatul tra-
di]iei pusese `n mâinile b\rba]ilor
puteri decisive pentru atât de multe
secole ̀ ncât dezv\]area de vechea lor
suprema]ie trebuia s\ dureze destul
de mult. Dar de ce instinctele sale l̀
f\ ceau s\ se a[tepte ca femeia pe care
o ]inea `n bra]e `n fiecare noapte 
s\-[i ascund\, m\car, cultura? De ce
p\ rea s\ existe o problem\ ̀ ntre iubi -
rea enorm\ pe care el o sim]ea fa]\
de ea [i capacitatea ei de a `n]elege
teoria cuantic\?

Ea cobor  ̀ la parter [i se opri `n
u[a buc\t\riei, privindu-l cum lucrea -
z\. Sentimentele ei erau calde. Cât de
bun, tandru, hot\rât [i ar\tos era
b\rbatul cu care se c\s\torise. Cât de
important\ era pentru el casa lor.
Dar apoi, `n timp ce l̀ privea, senti-
mentele ei se r\cir\ brusc, ajungând
la o `ndoial\ paroxistic\. Era el, a[a
cum st\tea aplecat deasupra mesei din
buc\t\rie, f\când munca unei femei,
cu adev\rat un b\rbat? Se m\ritase

oare cu o jum\tate de b\rbat, cu o
abera]ie? ~i f\cea pl\cere s\ poarte
[or]? Era el un travestit? {i era oare
[i ea aberant\? Dar asta era inadmi -
sibil, ca [i ra]ionamentul care ar fi
f\cut-o s\ `n]eleag\ c\ el lustruia ar -
gin t\ria pentru c\ era obligat s-o
fac\. Brusc, `ntr-un col] al imagina -
]iei ei ap\ru ca prin cea]\ un vaga -
bond brutal, un marinar p\ros [i
be]iv care ar fi b\tut-o sâmb\t\ sea -
ra, [i-ar fi f\cut poftele grosolane cu
ea [i ar fi pus-o s\ frece podeaua `n
patru labe. |sta era tipul de b\rbat
cu care ar fi trebuit s\ se c\s\to -
reasc\. Acesta fusese destinul ei. El
privi spre ea, `i zâmbi tandru [i o
`ntreb\ cum merge cartea ei.

— Ça marche, ça marche, spuse
ea greoi, [i se `ntoarse la biroul ei de
la etaj.

„Micul Gustave nu se `n]elegea
deloc cu b\ie]ii de la [coala lui“, scri -
se ea. Era `ngrozitor de nepopular...

Dup\ ce `[i termin\ treaba Geor -
gie se duse [i el ̀ n dormitor. ~[i trecu
mâna `ncet prin p\rul ei.

— Stai s\ termin paragraful \sta,
spuse ea. 

~l auzi cum face du[, `i auzi pi-
cioarele goale pe covor ̀ n timp ce tra-
versa `nc\perea [i se arunca fericit
`n pat. ~mpins\ ̀ n mod egal de datorie

[i dorin]\, dar `nc\ cu gândul la
splendorile lui Flaubert, Jill se sp\l\,
se d\du cu parfum [i veni lâng\ el `n
patul `nc\p\tor, care, cu lenjeria lui
curat\ [i frumos mirositoare [i cu lu-
minile pl\cute ale celor dou\ veioze,
sem\na `ntr-adev\r cu un ascunzi[
din p\dure. Bosquet, se gândi ea,
brume, bruit. Apoi, ridicându-se `n
capul oaselor `n bra]ele lui, exclam\
„Elle avait lu Paul et Virginie et elle
avait rêvé la maisonette de bambous,
le nègre Domingo, le chien Fidèle,
mais surtout l.amitié douce de quel -
que bon petit frère, qui va chercher
pour vous de fruits rouges dans de
grands arbres plus hauts que le
clochers, ou qui court pieds nus sur
le sable, vous apportant un nid
d’oiseau“...

— Fir-ar a dracului ! spuse el.
Vorbise pe un ton foarte sup\rat.

Se ridic\ din pat, lu\ o p\tur\ din du-
lap [i `[i a[ternu patul `n living.

„Suplimentul de cultur\“ 
v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din povestirea „O
femeie american\ educat\“,
de John Cheever, care face
parte din volumul Povestiri.
Integrala prozei scurte.
Cartea a ap\rut la Editura
Polirom, `n 2011, `n
traducerea lui Ciprian {iulea.

John Cheever — O femeie
american\ educat\



Dup\ o carier\ de legend\ `n anii
’70 [i ceva din ’80, Monty Python 
s-au desp\r]it dup\ realizarea fil-
mului The Meaning of Life. De
atunci, ei s-au mai strâns `mpre -
un\ `n câteva ocazii, ultima oar\,
`n echip\ complet\, `n 1989, cu pri-
lejul unei emisiuni speciale pentru
aniversarea a 20 de ani de la `nfiin -
]are. Au fost apari]ii ocazionale, nici -
odat\ o reuniune formal\. Acum, ei
revin (la cap\tul unor „`ndelungate
discu]ii secrete“) cu un spectacol ce
va avea loc pe 1 iulie la O2 Arena,
`n Londra, un show care va con]ine
„câteva dintre cele mai mari hituri
Monty Python `ntr-o abordare no -
u\, modern\, foarte pythoneasc\“.
Acesta a fost planul ini]ial. Dar
când, `n noiembrie, toate biletele 
s-au vândut ̀ n doar 43,5 secunde, al-
te cinci show-uri au fost anun]ate.

Adev\rul este c\ aceast\ reuniu-
ne a fost `ntâmpinat\ cu ne`ncrede-
re [i comentarii acide `n Marea
Britanie. Mai sunt Pythonii capa-
bili s\ re`nvie „vechea magie“?
„Trupele rock precum Rolling Sto-
nes, ale c\ror membri au 60 sau 70
de ani, au poate impresia c\ pot s\
scape dup\ ce fac turnee intermi-
nabile `n care cânt\ despre cum s\
ag\]i tinerele, dar Pythonii sunt su-
ficient de iste]i ca s\ `n]eleag\ mai
bine situa]ia“, a comentat un critic.

Atitudinea public\ a celor cinci
Pythoni reuni]i nu a ajutat lucruri-
le. La conferin]a de pres\, cei cinci
afi[au o plictiseal\ abia mascat\, la
un chat promo]ional John Cleese
[i-a v\rsat b\utura pe moderator,
Michael Palin a declarat pu    blic c\
„multe din materialele noastre

sunt de doi lei“, iar Terry Gilliam a
fost de p\rere c\ reuniunea `n sine
„este deprimant\“ [i a pus la `ndo-
ial\ inteligen]a trupei [i relevan]a
stilului ei de umor ̀ n ziua de ast\zi.

Pe urm\, sunt zvonurile c\ Pytho -
nii fac aceste spectacole doar pen-
tru bani – au nevoie de o sum\ uri -
a[\ pe care trebuie s\ o pl\ teasc\
dup\ ce au pierdut un proces legat
de roialit\]ile musicalului lor, Spa-
malot. Plus, spun apropia]ii, John
Cleese are de pl\tit o sum\ imens\
(12 milioane de lire sterline) fostei
so]ii, Terry Jones are o ipotec\ etc.

„Evident c\ e pentru nenoroci]ii
aia de bani!“, a declarat Eric Idle
pentru „The Independent“. „E ca s\
pl\tim datoriile de dup\ proces. Dar
numai `n Anglia sunt oameni capa-
bili s\ declare c\ fac un spectacol de
amorul artei! Nimeni din show bu-
siness nu lucreaz\ pe gratis.“

„One down, five to go“

De fapt, ideea acestui show a ap\ -
rut când Idle, disperat s\ fac\ rost
de bani, s-a consultat cu prietenul s\u
Jim Beach, managerul lui Queen.
„Ne-a spus c\ numai o sea r\ de
spectacol la O2 ne-ar ajuta s\ ne

pl\tim datoria. Dintr-odat\, o plic-
ticoas\ discu]ie de afaceri s-a tras-
format `n `ntâlnire de crea]ie [i
toat\ lumea a fost fericit\“, poves-
te[te Idle. „E o chestie minunat\. E
extraordinar s\ po]i s\ aduni lao-
lalt\ ni[te tipi care sunt prieteni de
50 de ani, s\ faci un show Python
pentru ultima oar\, s\ ie[i pe scen\
[i toat\ lumea s\ vad\ spectacolul
t\u, iar tu s\ spui «Asta e, asta e ul-
tima noapte». Nimeni din show bu-
siness nu are oportunitatea asta.
Niciodat\ nu [tii care va fi ultimul
spectacol.“

Pentru bani sau nu, Monty Python
sunt gata s\ se bucure de aceste ulti-
me nop]i pe scen\ [i o fac ̀ n stilul ca-
racteristic. Deasupra scenei st\
scris „One down, five to go“ („unul
s-a dus, au mai r\mas cinci“ – o refe-
rire ireveren]ioas\ la decesul lui
Graham Chapman, al [aselea mem-
bru al trupei, `n 1989). Ceilal]i –
John Cleese, Eric Idle, Terry Jones,
Terry Gilliam [i Michael Palin –,
to]i trecu]i de 70 de ani, calculeaz\
caustic: „avem 357 de ani `mpre -
un\“. „Dup\ 70 de ani, ne-am pier-
dut cu to]ii ru[inea“, promite Terry
Gilliam.
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Celebra trup\ de comedie britanic\ se reune[te pe scen\ pe 1 iulie, pentru un
spectacol ale c\rui bilete s-au vândut `ntr-un timp record. Imediat dup\ revenirea
„din [oc“, lumea a `nceput s\ `[i pun\ `ntreb\ri: este spectacolul de r\mas-bun 
al unei glorioase institu]ii a umorului sau doar o `ncercare de a face bani? 
{i una, [i cealalt\, au explicat membrii trupei.

~ntoarcerea lui Monty Python:
pentru bani, dar nu numai

Un nou scandal a izbucnit zilele tre-
cute `n lumea muzicii pop dup\ ce
a ap\rut online, neoficial, un clip
pentru o pies\ a lui Lady Gaga, un
videoclip pe care [efii casei de dis-
curi hot\râser\ s\ nu `l dea publi-
cit\]ii.

~n acest video pentru piesa Do
What You Want, vedeta apare
goal\ `mpreun\ cu R Kelly `ntr-un
scenariu pe care criticii l-au decla-
rat „o adev\rat\ reclam\ pentru

viol“. Clipul este regizat de Terry
Richardson, fotograf extrem de
controversat, realizator al altui clip
foarte comentat, Wrecking Ball, al
lui Miley Cyrus.

Clipul lui Lady Gaga a fost fil-
mat ̀ n septembrie anul trecut [i ur-
ma s\ aib\ premiera `n decembrie,
dar, `n ultima clip\, Gaga a amânat
lansarea, oficial, invocând „un ma -
na gement prost“. „Toate videoclipu-
rile mele de succes au fost concepute

`ntr-o perioad\ `n care eram odih-
nit\, iar creativitatea mea a fost
onorat\“, a declarat vedeta. „Cei
care mi-au tr\dat acum `ncrederea
[i-au b\tut joc de timpul [i s\n\ta-
tea mea [i m-au l\sat singur\ s\ re-
zolv problemele ivite.“

Toat\ situa]ia este inflamat\ de
faptul c\ R Kelly a fost judecat [i
achitat `n noiembrie anul trecut
pentru de]inere de material porno-
grafic cu minori, iar Richardson,
regizorul, a suportat `n ultima vre-
me un [ir de acuza]ii de abuz se-
xual din partea modelelor cu care a
lucrat.

Ultimul clip al lui Lady Gaga,
„o reclam\ pentru viol“
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Creat\ `n anii ’20, colec]ia reune[te
tot ceea ce bol[evicii considerau a
fi „nefast ideologic“ pentru popor.
Atunci, bol[evicii au transformat
mmzeul Rumian]ev `n biblioteca
Lenin, `n cadrul c\reia a fost creat
un departament special unde a fost
stocat\ literatura „compromi]\toa-
re“ confiscat\ de la aristocra]i –
lucr\ri erotice pe care, sub denu-
mirea de „C\r]i pentru doamne“ `n
era de dinainte de Revolu]ie, era „de
bonton“ s\ le ai ascunse ̀ n bibliotec\.

~n anii ’30, sunt ad\ugate toate lu -
cr\rile (confiscate [i ele) tratând se-
xualitatea uman\ [i contracep]ia.
Departamentul secret „erotic“ este
`mbog\]it apoi gra]ie lui Nicolai
Skorodumov, directorul Bibliotecii
Universit\]ii de Stat din Moscova,
care, toat\ via]a, a strâns desene [i
c\r]i erotice. NKVD-ul a pus mâna
pe „comoara“ lui Skorodumov abia
dup\ moartea acestuia, dar a refu-
zat s\ pl\teasc\ vreo rubl\ v\duvei
pe motiv c\ obiectele „nu prezint\
interes [tiin]ific sau istoric“. Toate
aceste obiecte „sulfuroase“ nu au
fost expuse niciodat\ public. Au
stat `ns\ la dispo zi]ia demnitarilor
comuni[ti, precum Mihai Kalinin,
care erau mare amatori de erotism
[i pornografie.

Chiar [i Skorodumov a reu[it s\
`[i adune colec]ia, se pare, gra]ie
protec]iei [efului NKVD (precurso-
rul KGB), Genrich Iagoda, [i el con-
sumator vorace de material porno-
grafic.

Cele mai „noi“ obiecte ad\uga-
te colec]iei dateaz\ din anii ’60-’80,
„mar f\“ provenit\ `n special din

confisc\rile de la vam\. „Se confis-
ca orice era considerat «necuviin-
cios»“, explic\ Marina Cestnic de la
Biblioteca din Moscova: un album
cu fotografii cu forma]ia Beatles,
mai multe volume din Kama Sutra,
un album Picasso etc.

Ast\zi, colec]ia este par]ial des-
chis\ publicului fiindc\ conduc\to-
rii bibliotecii nu sunt de acord care
dintre aceste obiecte merit\, cu
adev\rat, s\ fie expus.

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\

875
de titluri 

disponibile

Adres\: Ia[i, B-dul Carol I, nr. 4, etaj 4, CP
266, tel. 0232/ 214.100, 0232/ 214111, fax:
0232/ 214111

Senior editor:
Lucian Dan Teodorovici 

Redactor-[ef:
George Onofrei

Redactor-[ef adjunct:
Anca Baraboi

Tehnoredactare:
Adina Ciocoiu

Rubrici permanente:

Adriana Babe]i, Bobi (F\r\ zah\r), 
Drago[ Cojocaru, Daniel Cristea-Enache, Radu
Pavel Gheo, Florin L\z\rescu, Luiza Vasiliu. 

Carte: 
Doris Mironescu, C. Rogozanu, 
Bogdan-Alexandru St\nescu, Codrin Liviu
Cu]itaru, Daniel Cristea-Enache, Florin Irimia. 

Muzic\: Victor Eskenasy, Dumitru 
Ungurea nu.

Film: Iulia Blaga. Teatru: Olti]a C`ntec.

Caricatur\: 
Lucian Amarii (Jup).

Grafic\: 
Ion Barbu. 

TV: 
Alex Savitescu.

Actualitate:  
Robert B\lan, R. Chiru]\, Georgel Costi]\,
Veronica D. Niculescu, Ioan Stoleru, 
Elena Vl\d\reanu

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribu]ie: Mihai Sârbu, tel. 0232/ 271333.
Media Distribution S.R.L., tel. 0232/ 216112

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament: 18 lei (180.000) pentru
3 luni; 36 lei (360.000) pentru 6 luni; 69 lei
(690.000) pentru 12 luni

Tipar: Print Multicolor

Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

Philip Roth,
adaptat la cinema
Romanul Pastorala american\, al scriitorului laureat
`n 1998 cu premiul Pulitzer, va fi adus pe ecrane cu
Ewan McGregor `n rolul „Suedezului“.

Regizorul filmului va fi australianul Philip Noyce,
care a mai realizat, printre altele, Dead Calm, Patriot
Games sau Salt, iar adaptarea este semnat\ de scena-
ristul John Romano (Avocatul din limuzin\).

Este a treia adaptare a unui roman de Philip Roth
realizat\ de studiourile Lakeshore Entertainment
dup\ The Human Stain [i Elegy.

Ewan McGregor va interpreta rolul personajului
principal, Seymour Levov, poreclit „Suedezul“, un om
de afaceri de succes a c\rui existen]\ se pr\bu[e[te
dup\ ce fiica lui, militant\ `mpotriva r\zboiului din
Vietnam [i a capitalismului american, devine „terorist

politic“. Romanul Pas -
torala american\ a
fost publicat `n 1997 [i
a fost distins cu pre-
miul Pulitzer pentru
fic]iune `n 1998.

Film\rile sunt pro -
gramate s\ ̀ nceap\ ̀ n
Pittsburgh, Pennsyl-
vania, `n martie 2015.

Michel
Houellebecq,
economist?
~l [tim ca scriitor, poet,
depresiv, glume] [i chiar
uneori cânt\re]... dar,
pentru Bernard Maris,
Michel Houellebecq este
`nainte de toate un econo-
mist, scrie „MyBoox“. „C\r]ile lui vorbesc despre
s\n\tatea public\“, afirm\ Maris `n volumul Houel-
lebecq, économiste ce va fi publicat de Editura Flam-
marion `n aceast\ toamn\.

„La fel cum, citind Kafka, `n]elegi c\ lumea este o
`nchisoare, citind Orwell, c\ hrana pe care o pri -
me[ti este o minciun\, citind acest aspect economic
al lui Houellebecq, pe care am s\ vi-l dezv\lui, ve]i
`n]elege c\ acest clei care v\ frâneaz\ pa[ii, v\ `n -
moaie, v\ `mpiedic\ s\ v\ mi[ca]i [i v\ face atât de
tri[ti [i neferici]i este de natur\ economic\“, spune
Maris.

Bernard Maris este economist, Consilier General
la  Banque de France [i ziarist cunoscut ale c\rui ma-
teriale sunt difuzate de France Inter [i sunt publica-
te de „Nouvel Observateur“, „Figaro Magazine“, „Le
Monde“ sau „Charlie Hebdo“.

Publica]ia „Moscow News“ 
a dezv\luit existen]a, la
Biblioteca de Stat (fost\
sovietic\) din Moscova, a
unei colec]ii de peste 12.000
de obiecte, imagini [i
literatur\ erotic\ confiscate
pentru vina de a fi
exponentele „ideologiei
burgheze“. O colec]ie
interzis\ publicului vreme 
de decenii, dar deschis\
pentru uzul [i delectarea
demnitarilor comuni[ti.

Lectura, interzis\
`n pu[c\riile
britanice
Un scandal a izbucnit `n Anglia dup\
ce ministrul Justi]iei a hot\rât interzi-
cerea trimiterii c\r]ilor, revistelor, a
hârtiei [i a timbrelor de]inu]ilor.

Motivul? Crearea unor „condi]ii
mult mai spartane“, a explicat minis-
trul. „Ministrul Chris Grayling are o
politic\ sever\ `nc\ de la nominalizare. El vorbe[te constant de pe-
deaps\, uitând func]ia fundamental\ a `nchisorii, cea de reabilita-
re a de]inu]ilor“, a explicat Lord Ramsbotham, inspector al peni-
tenciarelor. Mai mul]i scriitori britanici s-au mobilizat `mpotriva
acestei decizii, semnând o peti]ie online. Printre ace[tia se num\r\
Salman Rushdie, Julian Barnes, Ian McEwan sau Martin Amis.

~n acest timp, `n ultimii ani, `n Brazilia se discut\ un proiect
prin care de]inu]ilor li se reduce pedeapsa cu o lun\ pentru o car-
te citit\ [i analizat\.

Colec]ia „infernal\“ 
a Bibliotecii din Moscova,
deschis\ doar 
pentru comuni[ti

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



Hai, admit, poate c\ elevii de a opta
nu mai au chef de `nv\]at, poate c\
tenta]iile cotidiene sunt prea multe
ca s\-[i mai fac\ timp s\ citeasc\.
Dar, chiar dac\ [i-ar fi f\cut, tot de-
geaba ar fi fost. Pentru c\ ar fi trebuit
s\ rezolve un subiect de limb\ [i lite-
ratur\ român\ absolut cretin. Nu
[tiu cine l-a elaborat [i ce frustr\ri
avea, dar am sincera senza]ie c\ da -
c\ reu[e[te cineva s\ ia not\ ma-
xim\, ar trebui f\cut automat mem-
bru al Academiei. Adic\, recunosc,
`mb\trânesc [i eu [i devin ursuz, dar

nu po]i, frate, s\ mutilezi puterea de
expresie a elevului, dându-i s\ rezol-
ve asemenea subiecto[enie. 

Nu am destul spa]iu s\ scriu de -
spre tr\irile adolescentului de clas\
a opta raportat la poezia „Rânduri
pentru Anul Nou“ de Ion Minulescu,
a[a c\ o s\ m\ concentrez asupra ul-
timei cerin]e a subiectului de exa-
men. 

Zice a[a: redacteaz\, `n 80-150 de
cuvinte, o scurt\ nara]iune `n care
s\ prezin]i o ̀ ntâmplare petrecut\ ̀ n
timpul particip\rii la o `ntâlnire 

organizat\ de [coal\, cu un scriitor
contemporan. 

~n compunerea ta, trebuie:
– s\ relatezi o `ntâmplare, respec-

tând succesiunea logic\ a evenimen-
telor;

– s\ precizezi dou\ elemente ale
contextului spa]io-temporal;

– s\ ai un con]inut adecvat ce-
rin]ei;

– s\ respec]i precizarea referitoa-
re la num\rul de cuvinte.

Rezolvare.

Eu sunt elev ̀ n clasa a opta la {coa-
la General\ din Le]cani. Doamna pro-
fesoar\ de român\ ne-a anun]at c\ a
trimis o scrisoare c\tre domnul An-
drei Ple[u, cel mai contemporan scrii-
tor din România, scrisoare prin care 
l-a invitat s\ viziteze [coala noastr\ cu
ocazia hramului comunei. Ea este to-
todat\ [i diriginta noastr\.

~n cadrul [edin]ei cu p\rin]ii s-a
hot\rât c\ trebuie renovat\ sala de
clas\ [i f\cut cur\]enie ̀ n curtea [co-
lii cu ajutorul elevilor [i al p\rin -
]ilor. Tat\l meu, care este zugrav, s-a
oferit s\ v\ruiasc\ pere]ii clasei, `n
schimbul unei note de zece pentru
mine. Doamna a zis c\ e [antaj [i 
mi-a pus opt.

Doamna dirigint\ a dat jos de pe
perete portretul lui Ion Creang\ [i 
i-a desenat cu markerul ni[te oche-
lari foarte gro[i, spunând c\ astfel va
ar\ta foarte asem\n\tor cu scriito-
rul contemporan Andrei Ple[u.

Eu am primit ordin s\ cur\] curtea
[colii de toate c\c\rezele de capr\ [i
s\ v\ruiesc tulpinile celor doi corco-
du[i.

Doamna dirigint\ a aflat c\ po[ -
ta[ul s-a `mb\tat [i a sc\pat tolba cu
coresponden]\ `n iaz, a[a c\ scrisoa-
rea nu a mai ajuns nic\ieri.

Ce frumos este Andrei Ple[u!
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Filmul a avut o genez\ mai lung\
[i un scenariu ini]ial scris de Lu-
cian Dan Teodorovici [i Florin
L\z\rescu dup\ debutul `n proz\
al lui Ioan T. Morar, Lindenfeld
(scos de Polirom, `ntr-o prim\
edi]ie, ̀ n 2005). Acum, pe genericul
final scrie c\ filmul are la baz\ ro-
manul lui Ioan T. Morar, „repoves-
tit“ de Lucian Dan Teodorovici [i
Florin L\z\rescu, fiind realizat
`ns\ dup\ scenariul lui Adrian
Lustig. „Practic“, din povestea din
carte, care folosea flashback-uri [i
se concentra pe organizarea unei
mari `nscen\ri care s\ `l fac\ pe
eroul re`ntors din Germania (unde
a f\cut avere) `n Lindenfeld s\
cread\ c\ satul e `nc\ viu, Radu
Gabrea a p\strat pu]ine lucruri.
Parc\ pentru a ne face s\ sesiz\m
distan]a luat\ fa]\ de carte, pe
erou nu `l mai cheam\ Klaus Ber-
nath, ci Ulrich (Ully) Winkler, iu-
bita din adolescen]\, Gudrun, se
nume[te Helga [i nu mai moare `n
lag\rul din Siberia, ci e reg\sit\ `n
Lindenfeld, singur\ cu pisicile ei,
iar `nscenarea cu pricina e con-
tras\ `ntr-un capitol scurt, aproa-
pe de final. Asta „incumb\“ mai
pu]ine personaje decât `n carte, o
produc]ie mai ieftin\ [i o poveste
mai intimist\. Radu Gabrea a jus-
tificat modificarea scenariului

ini]ial printr-un coup de foudre cu
„decorul fabulos“ al „ruinelor“ din
Lindenfeld, de[i scenele din locu in -
]a Helg\i sunt filmate `n studio, la
Atlantis Film. 

Nu am reu[it s\ `n]eleg ce se
afl\ dedesubtul termenului de „re-
povestit“ [i nu cunosc detalii pi-
cante despre renun]area la colabo-
rarea cu tandemul Teodorovici &
L\z\rescu, dar mie filmul mi s-a
p\ rut sensibil, coerent [i cu un
ritm pe care ̀ l sus]ine de la ̀ nceput
[i pân\ la sfâr[it, de[i partea cu ac-
torii de la Timi[oara (oricât de
simpatic ar fi Nicodim Ungureanu
sem\nând a fotbalist din RDG) era
din alt film – mai ales Mircea Dia-
conu, cu o octav\ mai sus decât
to]i. Restrângerea scenariului a
dus pân\ la urm\ la o formul\ con-
venabil\, bine sus]inut\ de sceno-
grafie [i imagine, [i care devine
chiar emo]ionant\ prin interpre -
t\rile lui Victor Rebengiuc [i Vic-
toriei Cocia[. Cei doi actori sunt
sarea [i piperul filmului, care f\r\
ei nu ar fi existat. ~ntre ei exist\ o
complicitate cu totul special\. ~mb\ -
trânit\ cu o masc\ prostetic\ adu -
s\ din Germania (dup\ cum am
aflat la conferin]a de pres\), Victo-
ria Cocia[ are lini[tea omului `n
vârst\ pentru care fiecare gest e im -
portant, iar lini[tea ei comunic\

foarte bine cu lini[tea lui Victor
Rebengiuc, al c\rui personaj cu de-
but de Alzheimer `[i `ncheie con-
turile cu via]a, de[i nu [tii ce pune
la cale. E ceva de Amour `n scene-
le dintre cei doi, de love story cre-
puscular, de[i filmul lui Gabrea
nu are tragismul filmului lui Mi-
chael Haneke. E un film emo]io-
nant f\r\ a fi un „film de festival“.
E riscant pentru c\ nu prea are
ac]iune [i pentru c\ `ntre Ully [i
Helga nu se `ntâmpl\ mai nimic,
dar acest aer de iubire crepuscu-
lar\ care nu cere nimic d\, prin cei
doi actori, mai mult\ greutate fil-
mului decât ar fi dat o desf\[urare
de for]e cu multe efecte [i cu o 

arhitectur\ mult mai complex\.
Dac\ filmul ar fi preluat exact po-
vestea din roman, Gabrea ar fi f\ -
cut un fel de Nunt\ mut\. A[a, a
f\cut un love story care le-a permis
celor doi actori s\ joace ̀ n surdin\.
P\cat c\ e prea mult Pachelbel,
mai exact Canonul `n D Major. Ra-
du Gabrea e mare fan Werner Her-
zog, care a folosit acela[i canon `n
Enigma lui Kaspar Hauser. Pe cât
de mare fan e, pe atât de des e invo-
cat\ piesa, ̀ n interpret\ri diferite [i
pe instrumente diferite. Asta nu fa-
ce filmul mai sensibil decât e (mai
obositor, da!), ci demonstreaz\ c\
nostalgia filmului e nostalgia regi-
zorului, ceea ce e `n avantajul lui.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Dylan
Prima oar\ când l-am v\zut pe Dy-
lan, acum aproape 10 ani, am tra-
versat jum\tate de Germanie cu
rucsacul `n spate, am schimbat tre-
nuri, am stat `n g\ri, am mâncat
sendvi[uri sub]iri [i pu]ine, [i, tot
drumul, ca s\-mi ]in mintea ocu-
pat\, m-am gândit cum o s\ se urce
Dylan pe scen\ [i o s\ spun\:
„Bun\ searaaaaa, Erfurt! Ce mai fa-
ce]i? Sunte]i bine? Ei, atunci m\
bucur. {tiu c\ se afl\ `n seara asta
aici o fat\ din România, e primul ei
concert mare, cu adev\rat MARE,
[tiu c\ a venit de departe ca s\ m\
vad\, a[a c\, drag\ Luiza, You’re
Gonna Make Me Lonesome When
You Go o s\ fie pentru tine. Aplau-
ze pentru Luiza!“. Am avut loc `n
fundul s\lii – mai degrab\ o sal\ de
sport decât o sal\ de concert, cu
gradene pe stânga [i pe dreapta –,
de unde-l vedeam pe Dylan mic cât
un chibrit dintr-o cutie de chibri-
turi, iar Dylan nu numai c\ nu mi-a
f\cut nici o dedica]ie, dar n-a spus
nici m\car „Bun\ seara, Erfurt!“, a
morm\it ceva de-abia la final,
`nainte de ultima pies\, când [i-a
prezentat b\ie]ii din trup\. Atât.
Am fost dezam\git\ crunt, era ca [i
cum mi-ar fi promis ceva [i nu s-ar
fi ]inut de cuvânt. De[i, [tim cu
to]ii, Bob Dylan nu-mi promisese
nimic. Acum trei zile, Dylan a avut
concert la Sala Palatului din Bucu-
re[ti. Am reu[it s\ intru printr-o
ma nevr\ nea[teptat\ [i m-am a[e -
zat `n rândul 2, pe locurile de VIP.
La 20.30 fix, s-au stins luminile `n
sal\, iar Dylan, foarte mic sub o p\ -
l\rie foarte mare, a urcat pe scen\.
A cântat aproape tot concertul ]in-
ându-se cu mâna dreapt\ de stati-
vul microfonului, balansân du-se de
pe-un picior pe altul – mi[care su-
prem\ de dans atunci când ai 73 de
ani –, a zâmbit, s-a [i alintat de câte-
va ori, a stat mult la pian, a survo-
lat mul]imea cu aeroplanul-muzi-
cu]\, a fost acolo, `n fa]a noastr\,
fragil [i atent, protejat de o lumin\
slab\ de bar plin de fum. L-am ier-
tat pentru Erfurt, de data asta ̀ ndu-
io[area a fost prea mare, trecuser\
totu[i 40 de ani de când cântase pri-
ma dat\ Tangled Up In Blue. Eu
`mplinesc 40 de ani `n 2024. Sper ca
Dylan s\ fie tot aici. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Capacitate 2014

Film

Iulia Blaga

Titlul celui mai nou film al lui Radu Gabrea e inten]ionat ambiguu. O dat\ c\ 
sun\ a declara]ie de dragoste pentru satul Lindenfeld, p\r\sit de [vabii care `l
populaser\ (urma[ii germanilor veni]i din Boemia), `n al doilea rând pentru c\,
oricât de greu ne-ar veni s\ credem din partea lui Radu Gabrea, filmul e un 
love story (de[i asumat, dup\ cum se vede, doar pe jum\tate). 

Amour. Pe ruinurile
Lindenfeldului
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