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Cu Cichi Chan 
[i ghei[a Zhang
Ziyi, apleca]i
asupra filmului
chinezesc

Iulia Blaga

Dup\ mai bine de 100 de filme `n
care a jucat [i vreo 10 pe care le-a
regizat, Jackie Chan d\ impresia
unei candori pe care de multe ori
o joac\, din pl\cerea de a-[i sedu-
ce publicul.

» pag. 2-3

AVANPREMIER|

» paginile 8-10

Recviem la
moartea MP3
player-ului

Drago[ Cojocaru

Firma lui Steve Jobs a provocat din
nou senza]ie cu lansarea noii lor
juc\rii, ceasul inteligent Apple
Watch. Nu to]i sunt ferici]i cu aceas -
t\ inova]ie menit\ s\ ne schimbe
vie]ile.

» pag. 14

Cronic\ de carte

Dulce ca fierea 
e glon]ul orb 
al patriei

Bogdan-Alexandru St\nescu

Sper s\ m\ ̀ n[el, ̀ ns\ cred c\ aceas -
ta este prima cronic\ scris\ despre
romanul lui Adrian Buz, 1989. De
altfel, el a fost ̀ ntotdeauna privit cu
circumspec]ie de critica literar\,
lovit\ de o timiditate suspect\ atunci
când are de-a face cu un scrii tor vo-
cal, care-[i poate argumenta singur
propriile alegeri literare [i care te
prive[te cu ironie atunci când ba]i
câmpii, obicei extrem de frecvent
al criticii noastre de `ntâmpinare.

» pag. 11

R\mas
bun,
Alex!

Mar]i, 16 septembrie, colegul [i prietenul nostru Alex Savitescu a `ncetat din via]\.
Am r\mas f\r\ unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut [i f\r\ un
condeier de excep]ie. Nici o diminea]\ de sâmb\t\ nu va mai fi la fel f\r\ articolele
sale, dup\ cum nici noi nu vom mai fi la fel de acum `nainte f\r\ prezen]a sa 
printre noi. S\-]i fie drumul lin [i s\-]i g\se[ti lini[tea mult dorit\, Alex!

Nora Iuga –
Harald [i luna
verde
„Suplimentul de cultur\“ public\
un fragment din romanul Harald [i
luna verde de Nora Iuga, care va
ap\rea `n curând `n colec]ia „Fic-
tion LTD“ a Editurii Polirom.

» pag. 12
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Cu Cichi Chan [i ghei[a Zhang Ziyi,
apleca]i asupra filmului chinezesc

Iulia Blaga

Nu [ti]i nici ce limb\ despicat\ au
fotoreporterii. „N-au g\sit o sal\
mai mic\?“ (e drept, eram cam
`nghesui]i [i, din cele patru rân duri
de scaune, dou\ au fost oricum
ocupate de echipele celor dou\ ve -
dete). „N-au pus nici un reflector
aici, o s\ aib\ \[tia numai pete
negre pe fa]\“ (e adev\rat, dac\ nu
aveai flash, `]i ie[eau toate pozele
`ntunecate, camera foto de pe
telefonul meu n-a f\cut fa]\). „Sta]i
pe margine“, le-au spus fotografii
lui Alexandru Oltean, secretar de
stat `n Ministerul Culturii, [i lui
Tong Gang, viceministru al Ad -
ministra]iei de Pres\, Radio, Cine -
matografie [i Televiziune din Chi -
na, „...ca s\ v\ putem t\ia“ (oricum
jurnali[tii veniser\ pentru Jackie
Chan [i Zhang Ziyi, cu ei doreau s\
vorbeasc\ [i pe ei voiau s\-i trag\
`n poz\). Apropo, televiziunile nu
cred c\ au redat [i discursurile

celor doi oficiali, de aceea vreau s\
v\ spun c\ reprezentantul Minis -
terului Culturii ne-a urat „o s\pt\ -
mân\ binecuvântat\ `n compania
filmului chinezesc“, ne-a anun]at
c\ „filmul ca [i produs finit a fost [i
e un liant `ntre popoare“ [i ne-a
invitat „s\ ne aplec\m la o mai
bun\ `n]elegere a filmului chine -
zesc“.

Ceea ce am [i f\cut, ne-am aple -
cat care cum a putut, `nghesui]i
câte patru pe canapele [i str\du -
indu-se s\ ajungem la microfon ca
s\ punem `ntreb\ri. Cu tot cu dis -
cursuri, conferin]a de pres\ a ]inut
jum\tate de or\ [i mult\ lume n-a
apucat s\ pun\ nici o ̀ ntrebare. Cei
mai mul]i jurnali[ti erau ori cum
operatori TV [i fotore porteri, de
aceea aparatele foto au cl\m p\nit
tot timpul (când a fost s\ fac ma -
terialul pentru Radio România
Cultural, m-am luat cu mâinile de
cap). Cei doi invita]i au fost, `n
schimb, foarte simpatici. Erau

`mbr\ca]i `n ii cu modele albastre
(Jackie Chan avea chiar dou\, puse
una peste alta, dar nu [tia dac\
trebuie purtate a[a), pe care le
aleseser\ din ce li s-a propus pe net.
Zhang Ziyi (care cic\ a mai fost `n
România acum nou\ ani) a primit
sarcin\ din partea prietenelor s\ le
ia [i lor costume populare româ -
ne[ti. Dac\ Jackie Chan [tia de
România prin intermediul gim -
nasticii, fotbalului [i tenisului,
Zhang Ziyi ne-a spus c\ tat\l ei i-a

povestit despre filmul lui Liviu
Ciulei, Valurile Dun\rii, [i ne-a
salutat cu un „Bun\ ziua, ce face]i“
`n român\. Avusese timp s\ `nve]e
pentru c\ venise cu o zi `nainte [i
vizitase studiourile Castel Film de
la Izvorani. Jackie Chan sosise
`ns\ `n aceea[i zi cu conferin]a, la
ora 14 [i cu avionul s\u personal, s-a
dus scurt la hotel, iar la 15.30 era `n
fa]a noastr\. A dat pe urm\ in ter -
viuri pentru televiziuni (`ntre b\ -
rile fuseser\ aprobate `n prea labil),

s-a `ntre]inut pu]in cu in vita]ii
Casei Româno-Chineze, ini ]iatorul
evenimentului (printre care s-au
num\rat [i Bobby P\u nescu sau
Ramona B\descu), iar seara a
decolat de pe B\neasa spre Rusia,
unde filmeaz\ Skiptrace.

Cinemaul, un instrument
pentru rela]ii economice
[i politice binecuvântate 

Cum nu puteai s\ pui mai mult de o
`ntrebare, n-am reu[it s\ afl\m
motivul real pentru care cele dou\
supervedete se deranjaser\ pân\ ̀ n
România. S\ fim serio[i, nu exis -
t\m pe pia]a filmului, nu suntem
interesan]i nici ca public, nici ca
partener pentru coproduc]ii, dar
faptul c\ Victor Ponta a fost recent
`n China [i c\, a doua zi dup\
evenimentul Jackie Chan [i Zhang
Ziyi, s-a anun]at c\ vicepremierul
Chinei va veni `n România la
sfâr[itul lui septembrie, ne face s\
ne gândim c\ cinemaul e, de fapt,
un instrument pentru binecu -
vântate rela]ii economice [i politi -
ce [i c\ cele dou\ vedete se apleac\
cu supunere patriotic\ din noile lor
pozi]ii de ambasadori onorifici ai
rela]iilor culturale româno-chi ne -
ze. Oricum, `n acest an se aniver -
seaz\ 65 de ani de rela]ii diplo -
matice `ntre cele dou\ ]\ri. „Româ -
nia e una dintre primele ]\ri din
Europa de Est care a stabilit rela]ii
diplomatice cu noua Chin\ [i m\

Uneori, mai interesante ca o conferin]\ de pres\ sunt
lucrurile care nu se v\d la televizor sau nu se citesc
printre rânduri. I-a]i v\zut la [tiri pe Jackie Chan [i
Zhang Ziyi `n ii albastre, `n deschiderea Zilelor Filmului
Chinezesc din România. Ce nu [ti]i e c\ Marius
Constantinescu de la TVR, antamat s\ prezinte dup\
conferin]a de pres\ de la Grand Cinema & More din
B\neasa Shopping City deschiderea oficial\ a
evenimentului, scotea foc pe n\ri pentru c\ o persoan\
de sex feminin din staff l-a certat c\ a venit cu sacou
gri, [i nu cu sacou negru. Marius ar fi trebuit s\-[i dea
jos sacoul [i s\ prezinte `n c\ma[\.

Jackie Chan s-a n\scut `n 1954. Pagina sa de
Facebook, unde posteaz\ mai ales poze, avea `n
11 septembrie 2014 nu mai pu]in de 62.449.620 de
like-uri. Tot acolo vedeta scrie: „Mult\ lume m\
`ntreab\: Jackie, nu ]i-e fric\ atunci când faci o
cascadorie? Sigur c\ mi-e fric\, doar nu sunt
Superman“. Wikipedia i-a contabilizat, `n
schimb, r\nile. „{i-a dizlocat pelvisul [i [i-a
rupt pe rând: degetele de la mâini [i de la
picioare, nasul, ambii obraji, coapsele, sternul,
gâtul, cotul [i coastele.“ Jackie Chan a fost pen -
tru prima dat\ cascador la 17 ani, `n filme cu
Bruce Lee. Primul rol principal l-a avut `n 1971,
`n Little Tiger of Canton. Primul mare succes a
fost Snake in the Eagle’s Shadow (1978), care a
lansat comedia kung fu ca gen cinematografic,
consacrat ulterior prin Drunken Master. ~n

1980 a f\cut primul film la Hollywood, Battle
Creek Brawl. ~n anii ’90 a refuzat roluri pe ban -
d\ la Hollywood ca s\ nu se cantoneze ̀ n acela[i
tip de personaj. Lista de hit-uri include seria
Police Story (demarat\ `n 1985), Armour of God
(1987) sau Project A (1983). Rumble in the Bronx,
seria Rush Hour [i Karate Kid, turnate `n Ame -
rica, au mers extrem de bine la box office (Rush
Hour 4 [i Karate Kid 2 sunt deja anun]ate). ~n
2012 a anun]at la Cannes c\ se retrage din
cinema, dar a revenit spunând c\ doar o s-o lase
mai moale cu b\t\ile. ~n acest an Muzeul Jackie
Chan a fost inaugurat `n Shanghai. ~ntrebat `n
ce m\sur\ crede c\ pu blicul de cinema a
evoluat odat\ cu dezvol tarea tehnicii, el a
m\rturisit: „Sunt ca un co pil de gr\dini]\. Dac\
m\ uit la Transformers, habar n-am cum poate

fi f\cut. Nu pot spune decât c\ eu fac filme de
ac]iune marca Jackie Chan. Poate c\ specta -
torii nu [tiu ce e acela film de ac]iune. Poate c\
ei cred c\ `nseamn\ efecte speciale. E Trans -
formers un film de ac]iune? Nu. E un film cu
efecte speciale. Dar nimic nu mai e imposibil
când faci film azi. Orice vrei poate fi ob]inut
prin efecte speciale. Acum 20 de ani, când am
v\zut pentru prima dat\ un film de Steven
Spielberg, l-am `ntrebat: «Cum ai pus `n acela[i
cadru un dinozaur [i un om?». «Foarte simplu»,
a r\spuns. «Am ap\sat pe un buton [i pe urm\
pe altul.» Pentru mine, am zis, e [i mai u[or
pentru c\ sar de pe o cl\dire pe alta. Sar, sar, sar
[i pe urm\ m\ duc la spital. Eu nu [tiu s\ fac
filme de ac]iune [i de reclam\. {tiu doar s\ fac
filme de ac]iune marca Jackie Chan.“

„E Transformers un film de ac]iune? 
Nu. E un film cu efecte speciale.“



bucur c\ se dezvolt\ rela]ii eco -
nomice `ntre cele dou\ ]\ri“, ne-a
spus Jackie Chan, ad\ugând:
„Doresc ca [i `n domeniul cinema -
tografiei s\ intensific\m schim -
burile“. 

„Deci exist\ posibilitatea unor
coproduc]ii sino-române?“, a `n -
trebat Liana Stanciu pentru TVR.
„O s\ m\ `ntorc, o s\ `ncerc s\ v\d
mai mult, s\ v\d dac\ pot g\si
loca]ii interesante. Dar, dac\ vin,
s\ [ti]i c\ o s\ distrug ora[ul!! O s\
fie numai explozii [i s\rituri de pe
cl\diri!“, a exclamat vedeta. Vizita
lui Zhang Ziyi la Izvorani, mi-a con -
firmat pe urm\ [i Bogdan Moncea,
Marketing Manager la Castel Film,
a fost una pur informal\, nee xis -
tând discu]ii despre vreun proiect
pe care actri]a s\-l filmeze la Bu -
cure[ti. Dar nu se [tie niciodat\.
„Am f\cut pân\ acum 21 de filme,
dar am fost preten]ioas\. ~ntot -
deauna am grij\ s\ lucrez cu echipe
[i regizori foarte buni, a[a c\
pentru mine Hollywood-ul nu e a[a
tentant. Nu e ca [i cum a[ auzi c\ se
face un film acolo [i a[ alerga s\ joc
`n el. Am f\cut Memoriile unei
ghei[e pentru c\ era o ocazie s\
ar\t c\ nu sunt doar o fat\ simpl\
din China, ci o actri]\ adev\rat\.
Nu vreau s\ se cread\ c\ tot ce pot
face e s\ sar sau s\ lovesc cu pi -
ciorul“, a spus Zhang Ziyi (nume
care am aflat c\ se pronun]\ Chan
Zâi). 

„Ce ar trebui s\ [tim despre
dumneavoastr\ [i nu g\sim pe
Vikipedia?“, a `ntrebat o jurnalist\
de la „Monitorul de Vrancea“. „Wi -
kipedia“, a corectat-o un fotograf.
„Ei, [i ai vrea s\-]i spun\ ]ie?“, a
comentat o alt\ ziarist\. Dar lui
Jackie Chan i-a pl\cut `ntrebarea.
„Mult\ lume nu [tie c\ iubesc mult
cur\]enia [i c\ sunt hiperkinetic.
Dar, de[i acum nu e nimic care s\

nu se [tie de pe net, oamenii nu [tiu
ce fac [i cum sunt eu la mine `n
camer\. S\ [ti]i c\ sunt veeery
strange. Voi sunte]i ni[te oameni
normali, dac\ obosi]i v\ pute]i
tol\ni `n public, pe când noi
suntem mereu `n alert\. Ne uit\m
dup\ aparate foto – eu, cel pu]in, le
reperez imediat, [i devenim foarte
agita]i. Iar când trebuie s\ mân -
c\m, ni se fac fotografii pe care o
secund\ mai târziu le g\sim pe net.
Dac\ cei care le-au f\cut ne ur\sc, o
s\ ne arate strâmbându-ne cu lin -
gura-n mân\. Dac\, dim potriv\, ne
plac, o s\ pun\ o poz\ `n care mân -
c\m frumos. E `nfri co[\tor ce se
`ntâmpl\... Am ajuns s\ m\ as cund
f\când filme. Uneori, când filmezi,
nu ai internet, n-ai pres\ `n jur, a[a
cum mi s-a `n tâmplat recent `n de -
[ert (n.red.: se refer\ la Dragon
Blade, turnat `n aceast\ var\ cu
John Cusack [i Adrien Brody `n
China). Am fost a[a fericit c\ nu
era wi-fi... De aceea `mi place s\
mun cesc zi de zi sau, dac\ nu fil -
mez o zi, stau `n hotel. Sunt prea
multe nout\]i [i prea multe bârfe ̀ n
ziua de azi, [i nu mai [tii `n cine s\
ai `ncredere.“

Dup\ mai bine de 100 de filme `n
care a jucat [i vreo 10 pe care le-a
regizat, Jackie Chan d\ impresia
unei candori pe care de multe ori o
joac\, din pl\cerea de a-[i seduce
publicul. Când o jurnalist\ de la
Kanal D i-a spus c\ ar trebui s\
viziteze Transilvania, regiunea de
unde provin iile pe care le poart\,
Jackie Chan i-a replicat firesc:
„Sigur, data viitoare [i o s\ vii [i tu
cu mine“. F\r\ glum\ `ns\, i-a ru -
gat pe jurnali[ti s\ transmit\ mai
departe mesajul s\u pentru fanii
din România. „Prin inter mediul
dumneavoastr\ vreau s\ le mul -
]umesc tuturor fanilor mei din
aceast\ ]ar\ [i s\ le spun c\ am

primit banii trimi[i pentru acti -
vit\]i caritabile. (...) Thank you so
much, love you all, muah muah
muah!“ Actorul este Ambasador al
Bun\voin]ei pentru UNICEF [i a
`nfiin]at `n 2008 Jackie Chan
Charitable Foundation. 
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Zhang Ziyi:
„Oricum sunt mai
tân\r\ ca tine“
De[i m\gulitoare pentru noi, a fost nefericit\ ideea
de a o aduce [i pe Zhang Ziyi `mpreun\ cu Jackie
Chan. {i ea e o supervedet\, ar fi meritat un statut
aparte, nu la pachet cu legenda filmelor de ac]iune.
Jackie Chan a pus-o `n umbr\, presa dorea s\
vorbeasc\ mai ales cu el. Dar dialogul lor a fost
interesant. 

Zhang Ziyi: „Am f\cut primul meu film acum 16
ani, când aveam 19 ani. Acum am 35.“

Jackie Chan: „A[a b\trân\ e[ti?“
Zhang Ziyi: „Oricum sunt mai tân\r\ ca tine.“
A[a cum d\ impresia [i pe ecran, Zhang Ziyi pare

de 20 de ani. Jackie Chan o tachinase, dar parc\ o [i
vedeam ca `n Marele maestru/ The Grandmaster,
ridicându-se pe vârfuri [i pocnindu-l. ~n via]a de zi
cu zi, actri]a are fibra unei gimnaste. Calm\, dar
alert\. A `nceput prin a face balet de la vârsta de 11

ani, dar a p\r\sit Beijing Dance Academy când s-a
plictisit. Primul rol `n cinema (`n The Red Home, de
Zhang Yimou) l-a f\cut pe când `nc\ studia actoria.
S-a lansat interna]ional `n 2000, cu rolul din
oscarizatul film al lui Ang Lee Tigru [i dragon/
Crouching Tiger, Hidden Dragon. Au urmat Hero [i
Casa s\biilor zbur\toare/ House of Flying Daggers
(tot de Zhang Yimou), 2046 [i Marele maestru (de
Wong Kar-wai), dar [i Rush Hour 2, unde l-a avut
partener pe vecinul s\u de la masa cu trandafiri
ro[ii din B\neasa Shopping City. ~n 2006 a f\cut
parte din juriul mare de la Cannes, iar ̀ n 2005 [i 2006
a fost inclus\ de revista „People“ pe lista celor mai
frumo[i 50, respectiv 100 de oameni din lume. Acum
st\ politicoas\ `n fa]a noastr\ `ntr-o ie cu mâneci
scurte [i motive albastre. „Cum pot face cei doi
actori de renume mondial ca cinematografia
chinez\ s\ devin\ [i mai puternic\ decât e acum pe
plan mondial?“, `ntreab\ corespondenta din Ro -
mânia a Agen]iei China Nou\. Jackie Chan r\s -
punde sincer: „Am pornit ca o ]ar\ mic\ `n materie
de cinema [i am ajuns una mare, `ns\ nu pot spune
c\ suntem deja puternici `n materie de cinema. Eu,
oricum, nu urm\resc nici putere, nici bani. Vreau
numai s\ fac filme bune“.

Zilele Filmului Chinezesc au avut loc la Bucure[ti `ntre 11 [i 18
septembrie, la Craiova se desf\[oar\ `ntre 19 [i 20 septembrie, iar la
Arad `ntre 21 [i 22 septembrie. Programul din toate cele trei ora[e
cuprinde filmele: Chinese Zodiac (2012, de Jackie Chan), Beijing
Love Story(2013, de Chen Sicheng), Full Circle(2012, de Yang Zhang),
The Flying Swords of Dragon Gate (2011, de Hark Tsui, cu Jet Li) [i
Marele maestru/The Grandmaster (2013, de Wong Kar wai).
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Am scris mare parte din articolul
de fa]\ ̀ nainte de a afla de Alex. Am
zis s\ nu-l mai termin, s\-l am=n, s\
scriu ceva despre prietenul [i cole-
gul meu de pagin\ de deasupra. 
N-a[ vrea ceva jalnic, nu p\rea de-
loc genul care s\ suporte asta, cred
c\ s-ar cruci [i s-ar ru[ina cumva –
avea un mod cu totul aparte de a-[i
manifesta jena, ceva cu „las\, omu-
le!“ –, dac\ ar vedea cum am s\rit
cu to]ii s\-l pl=ngem acum, c=nd
m\ g=ndesc c\ poate nu l-am f\cut
s\ r=d\ `ndeajuns `nainte. 

Dar, sincer, `n momentul \sta
`mi vine tare greu s\ mai scriu ce va,
orice. Poate doar faptul c\ mi-am

amintit fix ̀ n clipa asta de unul din-
tre secretele lui pe care mi le-a
m\rturisit cu pu]in timp `n urm\:
nu [tia s\ mearg\ pe biciclet\ [i m\
invidia oarecum c\ tot m\ laud cu
asta. I-am promis c\-l `nv\] eu – ni-
ciodat\ nu e prea t=rziu –, dup\
c\derea nop]ii, `ntr-o parcare pus -
tie, ca s\ nu ne facem de cacao fa]\
de cet\]enii ora[ului. {i el a r=s `n
hohote, [i-a `nchipuit faza, l-a `n -
c=ntat ideea, am b\tut palma. 

Nu-mi amintesc s\ ne fi `nt=lnit
vreodat\ [i s\ nu fi r=s `mpreun\.
De ce nu [i acum?

Am aflat c\ zilele trecute a fost la
Ia[i Festivalul Muzicii Mecanice.

Un flashback m-a lovit ca un baros
`n moalele capului: cu mul]i, mul]i
ani `n urm\ eram cunoscut `ntr-un
cerc de patru-cinci prieteni ca un
bun interpret de chitar\ clasic\.
Bun pe naiba, dar `ntr-o lume mic\
de folchi[ti la scara blocului, care
zdr\ng\nesc pe trei acorduri, eu,
care `nv\]asem s\ c=nt folosind
toate degetele de la m=ini, puteam
produce oarecare impresie. 

{i unul dintre prieteni vine ̀ ntr-o
toamn\ ca asta cu o propunere de
nerefuzat: s\ c=nt la Festivalul Mu-
zicii Mecanice din Ia[i, m\ bag\ el,
c\ lucreaz\ maic\-sa pe-acolo [i c\
se d\ o excursie gratis la m\n\stiri-
le din Bucovina. P=n\ atunci nu
mai c=ntasem cumva public dec=t
unor prieteni be]i – o gavot\ de
Bach, `n urma c\ruia unul mi-a pu-
pat m=na, iubitei – tot repertoriul –
[i portarului de la c\minul stu-
den]esc, pe sc\rile dintre etaje, un-
de repetam dup\ miezul nop]ii – ce-
lebra roman]\ anonim\ spaniol\,
pe care el o numea „Campionatul
Mondial“ (am `n]eles mai t=rziu de
ce: fusese imnul Campionatului
Mon dial de Fotbal din Mexic; Doam -
ne, de c=te ori i-am c=ntat-o: ap\rea
pe nesim]ite `n spatele meu, cu o

b=t\ `n m=n\, m\ asculta o vreme
`n t\cere, admirativ, apoi ̀ mi zicea:
„Ia mai zi Campionatu’ Mondial“).

Mai era mult p=n\ la festival.
{tiam o melodie pentru ceasul me-
canic compus\ de Handel, ca s\ fac
leg\tura cu evenimentul. {i vor-
be[te gura f\r\ mine: „D\-l dracu’
de festival! Dac\ se d\ o excursie
gratis, c=nt. V\d eu cum m\ des-
curc“. De[i eram con[tient c\-mi cra -
 p\ inima de emo]ie c=nd e s\ c=nt
fie [i `n fa]a unui singur str\ in. 

Pe urm\ am uitat. Pe urm\ m-am
v\zut trecut pe un afi[ ̀ n ora[ [i am
`nceput s\ m\ panichez. Nu-mi mai
ardea de excursii `n Bucovina nici
dac\-mi garanta cineva c\ m\ `n -
t=l nesc cu Iisus ori cu Sf=nta Maria
la vreuna dintre m\n\stirile de-acolo.

Am g\sit [i chestii `ncurajatoa-
re: hai s\ fim serio[i, c=]i oameni o
s\ vin\ la Palatul Culturii, `ntr-o
micu]\ sal\ din fundul cur]ii, s\-l
vad\ pe L\z\rescu c=nt=nd la chi-
tar\? Probabil nimeni, cel mult cei
patru-cinci prieteni care m\ [tiau
un bun interpret de chitar\. Hai ze-
ce. Hai dou\zeci. La un public mai
mare de at=t nu m\ puteam g=ndi
f\r\ s\ le[in.

{i vine ziua festivalului, m\ duc

la fa]a locului [i aflu c\ trebuie s\
c=nt nu ̀ ntr-o s\li]\ din Palatul Cul -
turii, ci afar\, l=ng\ statuia lui {te-
fan cel mare, `n fa]a tunului. Unde
se adunase\ sute de gur\ casc\ (Ra-
lu sus]ine c\ erau maximum o sut\,
dar eu nu cred, mi s-au p\rut chiar
mii), cu chef de show, `nc\l zi]i deja
de cine [tie ce al]i rockeri ori fol -
chi[ti care o d\duser\ pe muzic\
mecanic\ pentru o excursie gratis. 

Mai degrab\ m-a[ fi oferit s\ fiu
omul-ghiulea, s\ m\ catapultez nai-
bii din tunul lui {tefan cem Mare,
aprindeam [i singur fitilul, s\ fi
zburat pe l=ng\ Mitropolie, peste
Bahlui, peste Galata, s\ aterizez `n
gr\din\ acas\ la mama [i tata, s\
m\ scol, s\ merg pe jos treizeci de
kilometri `napoi p=n\ la Ia[i [i s\
fac „ta-daaaam!“ `n fa]a mul]imii.
Dar s\ c`nt la chitar\ `n fa]a lor, `n
nici un caz!

O `ntunecime mi s-a a[ezat peste
ochi, mi-a ̀ nghe]at [ira spin\rii, mi-a
luat foc capul, iar eu m-am a[ezat fru-
mos pe un sc\unel, `n fa]a tunului...

At=t am apucat s\ scriu din arti-
col `nainte de a afla de Alex [i nu
vreau s\ mai continui acum... Dac\
descoperi cumva c\ e ceva dincolo
de noapte, s\ r=zi, Alex, s\ r=zi pe
s\turate! 

Pies\ neterminat\
pentru bicicleta [i
chitara mecanic\

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

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu



Dac\ pe N\stase ̀ l mai puteai ghici,
Victor Ponta e greu de descifrat.
Azi face o declara]ie, mâine o re-
tracteaz\ [i spune c\ n-a vorbit pre-
mierul, ci deputatul. Zilele trecute
a ie[it la ramp\ [i Ponta-tat\l, cu
acea afirma]ie care a stârnit proba-
bil furie `n rândul comitetului de
p\rin]i din comuna Scobin]i. Nu
exist\ nici un copil de clasa `ntâi
sau a doua care s\ nu aib\ telefon
conectat la internet, a zis premie -
rul cel hâtru, `n prima zi de [coal\.
Ne [i imagin\m satele „bogate“ din
Vaslui, Boto[ani, Olt sau Teleor-
man, unde micu]ii se duc la toaleta
din fundul cur]ii, dar butoneaz\ de
zor telefonul `n pauz\ pentru a afla
ultimele nout\]i despre competen -
]ii din guvern.

Victor Ponta e candidatul per-
fect pentru orice tip de alegeri. Da -
c\ `l pui s\ candideze la prim\rie,

`]i va vorbi f\r\ nici o re]inere,
minute `n [ir, despre borduri, as-
falt, parcuri [i v\ruitul [colilor. Iar
dac\ are `n spate [i armata media -
tic\ care s\ umble cu el prin car -
tiere, nici primarul New York-ului
nu-i mai st\ `n cale. 

La Palatul Victoria, Victor Pon-
ta nu e doar premier, ci `ntru -
chipeaz\ o `ntreag\ institu]ie. Este
omul-orchestr\. Habar n-avem ci -
ne-s mini[trii s\i, cu ce se ocup\ ei,
dar [tim `n fiecare secund\ c\ pre-
mierul se preocup\ de ]ar\, chiar
dac\ `n spatele declara]iilor lui
lipsesc faptele. ~n jur r\mâne nu-
mai norul de fum.

Ce se va `ntâmpla totu[i cu
România dac\ Ponta ajunge la
Cotroceni? Va reu[i s\-i c\l\reasc\
pe baroni sau, dimpotriv\, va fi
Omul Plastilin\ la cheremul [ta -
bilor din teritoriu? E o chestiune la

care pu]ini se gândesc acum, dar
care va deveni subiect actual la
câteva luni doar de la preluarea
cheilor de la Cotroceni. S\ lu\m pe
rând câteva teme:

1. Justi]ia. Victoria lui Ponta la
preziden]iale ar fi cadoul perfect de
Cr\ciun pentru baronii PSD care
au probleme mari cu corup]ia. Este
zona cea mai sensibil\, pentru c\
libertatea unora e mai important\
decât orice aten]ionare dinspre
Bruxelles sau de la Ambasada
Statelor Unite. Nici un [ef social-de-
mocrat din teritoriu nu-[i `nchi -
puie c\ va trage ca prostul `n cam-
panie, c\-l va urca pe tronul cel
mare pe Victor Ponta, apoi va lua
drumul DNA-ului, ca [i cum nimic
nu s-ar fi schimbat. Punctele-cheie
vor fi ocupate treptat, unul câte 
unul: Parchetul General, ~nalta
Curte de Casa]ie [i Justi]ie, CSM,
dar mai ales DNA-ul. Re]eta e sim-
pl\. Nu vor fi schimb\ri peste noap -
te la aceste institu]ii, dar presiunea
se va `nte]i. Cât timp vor rezista oa-
menii care acum ocup\ aceste
func]ii [i cât sunt ei dispu[i s\
lupte e greu de spus, dar se pot g\si
diverse metode pentru calmarea
sistemului. Mesajul va fi clar:
„Vede]i-v\ de treab\, acum suntem
noi la putere“. Aminti]i-v\ ce se
`ntâmpla `n vremea lui N\stase [i

cine erau corup]ii ancheta]i de
DNA (fostul PNA). Coana Europa
va ap\sa [i mai tare pedala MCV,
dar crede]i c\ unor oameni ca
Maz\re sau Opri[an le va p\sa prea
mult?

2. Opozi]ia. Vedem ce se petrece
zilele astea cu ordonan]a care d\
liber la traseismul primarilor. Tu-
peul [efilor PSD din jude]e cu omul
lor la Palatul Cotroceni va cre[te.
Social-democra]ii vor avea `n mâ -
n\ tot, iar setea de r\zbunare va fi
mare. Partidele de opozi]ie vor fi deci -
mate. Pu]ini vor rezista t\v\ lu -
gului, fie c\ vorbim de parlamen-
tari, primari sau consilieri. ~n 
administra]ia local\ va exista un
singur partid, iar pentru reechili -
bra rea scenei politice la nivel
jude]ean vor fi necesare m\car do -
u\ cicluri electorale.

3. Media. {i ̀ n momentul de fa]\,
lucrurile sun\ prost. TV-urile de
[tiri [i ziarele cad ca spicele ̀ n zona
de interese a partidului aflat la gu-
vernare. Mai nou, sunt vizate [i
agen]iile de pres\. ~n teritoriu va fi
[i mai crunt. Politicul `[i va b\ga
coada peste tot. ~n unele cazuri,
presiunile vor fi directe, ̀ n altele se
va ac]iona indirect. Un simplu 
exemplu: un ziar are nevoie de dis-
tribu]ie, iar aprob\rile depind de
prim\rii. Nu e doar atât, pentru c\

inclusiv contractele de publicitate
pot fi controlate sau dirijate. 

4. Economia. Criza nu va trece
prea curând. Presupunând totu[i
c\ `ncepând din 2015 vom avea
cre[tere de patru-cinci la sut\ (pu -
]in probabil), firmele nu vor pros-
pera peste noapte. Va mai exista o
perioad\ tampon, m\car de doi-trei
ani, `n care oamenii de afaceri vor
fi pruden]i. Nimeni nu va mai risca
s\ investeasc\ f\r\ a fi sigur c\ va
ob]ine profit. Iar când banii nu se
mi[c\, economia nu are cum deco-
la. Cine nu va ]ine aproa pe, nu va
avea acces la licita]ii [i la contracte
cu statul. Deja exist\ prie tenii
politico-financiare, prin care con-
curen]ii sunt elimina]i sau li se
pun be]e `n roate.

E posibil ca Victor Ponta, dac\
ajunge la Cotroceni, s\-[i impun\
punctul de vedere, iar toate lucru -
rile amintite mai sus s\ nu se
`ntâmple? Pu]in probabil. Victor
Ponta va pleca din fruntea PSD, iar
partidul `[i va g\si liderul potrivit.
Noul [ef al statului va avea de ales:
ori intr\ `n coliziune cu partidul
din care a plecat, ori va tolera noua
stare de fapt. Vi-l imagina]i pe Pon-
ta s\ dea de p\mânt cu vreun baron
local al PSD? Da, dar numai la nivel
de declara]ii. Pentru c\ va ceda pas
cu pas, iar PSD va prelua controlul
total fluturând lozinca „Noi te-am
pus, noi te d\m jos!“. Ponta nu e
omul care s\ reziste presiunii par-
tidului. Va poza râzând pe treptele
Cotroceniului `n ap\r\torul demo -
cra]iei, dar `n spate se va muta
cinic, indiferent de consecin]e. 

Ponta pre[edinte sau cum 
vor pune mâna baronii pe România

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 452 » 20 – 26 septembrie 2014

opinii  «  5  

Oamenii de vârsta a doua... Oa-
menii de vârsta mea... Uf! ~ncep s\
m\ exaspereze. ~ncep s\ m\ `ntris-
teze. Nu a[a mi-am visat genera]ia.

~i urm\resc de o vreme – fiindc\
n-am `ncotro, sunt `n aceea[i
turm\ – [i `i v\d cum `n]epenesc
`ncet-`ncet `n opinii devenite certi-
tudini. Probabil c\ e un lucru bun:
nimic nu pare mai conving\tor de-
cât un om sigur pe el [i pe ideile lui.
Chiar dac\ `l contrazic toate rea-
lit\]ile din univers, chiar dac\ ele
sunt azi complet diferite de cele de
ieri... Le afirm\ cu aceea[i convin-
gere neclintit\ [i, da, probabil c\ e
un lucru bun. Dar e trist. Sau mi se
pare mie trist.

Oamenii \[tia, colegii mei de ge-
nera]ie, deveni]i manageri, scrii-
tori, avoca]i, [efi de ziare, politi-
cieni, directori de agen]ii sau de li-
cee, lectori universitari, medici cu
prestigiu, to]i [tiu deja totul despre
orice. To]i pot s\ dea sfaturi [i s\
traseze din câteva vorbe me[te[ugi-
te adev\rul despre lume, via]\,
Dumnezeu [i univers. M\ [i tem...

Când aveam optsprezece, dou\ -
zeci, dou\zeci [i cinci de ani, discu-
tam ̀ n contradictoriu de ni se zdrun -
cinau maxilarele. Argumentam, ne
contraziceam, ne dezl\n]uiam cu
pasiune, ne aprobam când [i când,
ne `nfl\c\ram pentru o idee sau al-
ta, ne sf\deam [i ne `mp\cam la
acelea[i ore târzii din noapte, când
se terminau berea, votca, ]ig\rile [i
citatele din tot felul de `n]elep]i [i
idio]i mai consecven]i `n opinii de-
cât noi.

Dar de-acum s-a ispr\vit. Acum
[tim. Osificata noastr\ siguran]\
ordoneaz\ lumea o dat\ pentru tot-
deauna. Nu mai exist\ polemici, 
fiindc\ nu mai avem cum s\ pole-
miz\m. Nu mai argument\m, fi-
indc\ nu mai avem argumente, ci
doar certitudini. Ne adun\m stin-
gheri [i st\m `mpreun\, fiecare cu
el `nsu[i, fiecare cu convingerile
lui, cu reperele lui, cu certitudinile
lui. Lumea de acum cincisprezece-
dou\zeci de ani era nesigur\, flui -
d\, nel\murit\ [i contradictorie,
dar sim]eam c\ puteam face orice

din ea. Acum avem fiecare o lume a
noastr\, rupt\ de celelalte, `n care
totul e definit clar [i f\r\ dubii. Si-
gur, nici nu mai putem s\ d\m sem-
ne de sl\biciune, s\ recunoa[tem
c\ am gre[it, c\ ne-am `n[elat. Asta
se `ntâmpla odat\, demult, când
aveam ca[ la gur\. De-acum nu mai
gre[im, nu ne mai `n[el\m. 

~n politic\ aveam odinioar\
idealuri. Acum avem tabere. Admi-
ram [i uram zgomotos. Acum apro -
b\m [i cârtim la bericic\. Când
vorbeam despre viitor, aveam vise.
Acum avem proiecte [i perspecti-
ve. Când ne apucam s\ scriem,
pl\nuiam opere capitale, care s\ zgu -
 duie lumea. Azi a[tept\m cronici
bune [i ne trudim s\ ne promov\m
imaginea. Visam s\ cucerim lu-
mea, iar acum vrem s-o vizit\m `n
concediu. Când vorbeam despre
viitor, ̀ l vedeam nem\rginit, incert
[i chiar terifiant, dar plin de infini-
te posibilit\]i. ~ntre timp viitorul s-
a apropiat [i-l vedem, mic [i frumos:
ma[in\, cas\, carie r\, func]ie, ad-
mira]ia sau m\carascultarea celor

din jur. Credeam c\ n-o s\ facem ni-
ciodat\ compromisuri, dar apoi am
v\zut c\ nu se poate altfel [i am
f\cut – `ns\ doar compromisuri
mici, mici de tot, fiindc\ noi nu fa-
cem niciodat\ compromisuri mari.
Nimeni nu face a[a ceva. Are fieca-
re demnitatea lui.

Asta e. Asta am devenit. Asta
suntem. Suntem buni cet\]eni,
buni famili[ti, oameni de `ncrede-
re, stâlpi ai societ\]ii. Noi [tim cum
merg treburile, fiindc\ noi le facem
s\ mearg\. {tim cum e lumea
f\cut\. Da, e drept c\ odinioar\ vo-
iam s-o schimb\m. ~mi aduc amin-
te a[a, vag... Ce necop]i eram! Lu-
mea e a[a cum e. Ce trebuia schim-
bat s-a schimbat. Uita]i-v\ la noi!
Uita]i-v\ ce facem! {i uita]i-v\ [i la
tinerii de ast\zi, haotici, dezordo-
na]i, g\l\gio[i [i f\r\ repere. Noi
nu eram ca ei, altfel nu am fi ajuns

unde am ajuns. Sigur, avem toat\
`ncrederea `n noua genera]ie, tine-
rii de azi sunt viitorul, dar vedem
foarte bine c\ le lipse[te ceva, ceva
important – ceva ce noi aveam. Am
vrea din tot sufletul s\ fie altfel, s\
fie [i ei ca noi, dar e greu. Doar noi
[tim cât e de greu, cât ne-a fost [i
nou\ de greu.

Da, ̀ n alte vremuri uram aceas t\
siguran]\ a vârstnicilor, care ne pu-
neau repede la locul nostru [i luau
decizii `n numele nostru. }in minte
foarte bine asta. Numai c\ de-acum
noi lu\m deciziile, iar noi nu sun-
tem `n nici un caz ca ei. Noi nu
gre[im. Nici s\ nu aud de a[a ceva.

~n]eleg acum de ce tinerii fac re-
volu]iile. P\cat c\ dup\ aceea `m -
b\ trânesc [i ei...

(din volumul `n preg\tire Românii e
de[tep]i, edi]ie revizuit\ [i ad\ugit\)

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Manifest `mpotriva vârstei a doua

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Victor Ponta e considerat de mul]i un `ngera[ ie[it din
spuma m\rii. Este tân\r, ambi]ios [i vorbe[te bine. Trei
calit\]i suficiente pentru bun\ parte din electorat. Unii
aleg\tori abia a[teapt\ ziua votului, pentru a pune [tampila
pe copilul minune al politicii române[ti, crescut la [coala
specialistului `n arogan]e, Adrian N\stase.
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O s\pt\mân\ muzical\ fast\

Pe cel dintâi `l cuno[team dup\
`ntâlnirile noastre repetate de la
Academia Kronberg din Germa-
nia, iar „Suplimentul de cultur\“ a
vorbit deja despre el. M-am bucu-
rat s\-i ascult primele reac]ii `n in-
terviul luat prompt de Radio Româ-
nia Muzical [i s\-l aud spunând c\,
aflat pe scena s\lii Herkules – cea
`n care a dirijat Celibidache `n pri-
mii s\i ani la München –, pl\cerea,
implicit onoarea de a cânta cu Or-
chestra Radioului bavarez, l-a f\cut
aproape s\ nu se mai gândeasc\ la
premiu. Cu siguran]\, trebuie s\
fie o senza]ie special\ pentru un
muzician adev\rat s\ fie solistul
unei orchestre de talia celei bavare-
ze, printre primele cinci orchestre
ale Europei. {i nu sunt mul]i români
care au avut aceast\ „pl\cere“...

Despre Florian Mitrea nu [tiam
mare lucru [i, `ntr-o prim\ tenta-
tiv\ de documentare, m-am bucu-
rat s\-i v\d site-ul internet de cali-
tate, profesional, a[a cum pu]ini
dintre piani[tii no[tri de valoare `l
au. Un comentariu pe Facebook m\
asigura zilele trecute c\ este un pia-
nist apreciat ̀ n Marea Britanie, un-
de studiaz\, cel pu]in `n cercul ce-
lor care cunosc [i admir\ muzica
enescian\ [i implicit pe români.
Dar, ast\zi, a fi apreciat de un cerc
restrâns de fani, `ntr-o singur\
]ar\, nu serve[te la mare lucru `n
cariera unui artist.

Premiile de la Competi]ia ARD
le vor deschide u[i noi ambilor
tineri [i le vor facilita cu siguran]\
contactele muzicale, `n viitorul
ime diat, `ntr-o lume `n care concu-
ren]a este devastatoare [i nemi-
loas\. Sper ca amândoi s\ aib\ inte-
ligen]a de a-[i c\uta [i g\si cât mai
repede agen]i-impresari, care s\-i
propulseze [i s\ se ocupe pe plan
administrativ de cariera lor mai
departe. Un lucru indispensabil, as -
t\zi! Cert mi se pare [i c\ formarea
`n str\in\tate a tinerilor muzicieni

români este ̀ n prezent – ca [i ̀ n tre-
cutul antebelic – o condi]ie sine
qua non pentru a câ[tiga acel plus
de valoare necesar pentru a fi ac-
ceptat [i a intra pe scena muzical\
interna]ional\ real\. Iar func]iona-
rii culturali din România ar trebui
s\ `n]eleag\ acest lucru [i s\ `i sus -
]in\ pe cei cu adev\rat talenta]i cu
burse serioase, nu doar de fa]ad\ [i
acordate prin rela]ii [i pile.

*

Mi se pare c\ a fost o s\pt\mân\
fast\ pe plan muzical [i dintr-o alt\
perspectiv\: aceea a [ansei pe care
a c\p\tat-o ac]iunea de salvare a ca-
sei lui George Enescu de la Mih\i -
leni, dup\ angajarea ̀ n proiect a ar-
hitectului {erban Sturdza, a filiale -
lor Bucure[ti [i Nord-Est ale Ordi-
nului Arhitec ]ilor [i a funda]iei
Pro Patrimonio. Dup\ releveul [i
lucr\rile de conservare provizorie
a casei ̀ ntreprinse luna trecut\, {er-
ban Sturdza, ni se spune, inten]io-
neaz\ s\ consolideze `nc\ anul
acesta funda]iile casei enesciene.

O expozi]ie intitulat\ „Proiect
pentru solidaritate, Casa George
Enescu din Mih\ileni“ ilustreaz\
zi lele acestea (pân\ la 10 octombrie,
la Casa Monteoru, Calea Victoriei
115), lucr\rile interven]iei de urgen]\
`ntreprinse de arhitect `m preun\

cu studen]i [i voluntari. Flyerul ex-
pozi]iei, pe care `l pute]i desc\rca
facil de pe link-ul http://tinyurl.
com/mbeu88t, explic\ seriozitatea
demersului arhitectului, pentru ca-
re, dup\ aproape doi ani de campa-
nie de pres\ `n acest s\pt\mânal,
`mpreun\ cu pianista Raluca {tir -
b\], nu `i putem fi decât recunos -
c\tori. ~n fond, nu ne-am dorit alt -
ceva decât ceea ce `[i propune
ast\zi [i campania oficial\ de res-
taurare, ce avanseaz\, deocamdat\,
prin dona]ii private [i voluntariat:
„repararea [i punerea `n folosire a
casei ca {coal\/Academie enescia -
n\, care s\ func]ioneze `m preu n\
cu autorit\]ile locale [i prin progra-
me regionale de dezvoltare. Casa...
va putea fi folosit\ astfel pen tru
educa]ie muzical\ [i cultural\ la ni-
vel na]ional [i interna]ional“. 

{i poate c\ a venit vremea [i ca
to]i privitorii de pe margine, de la
Ministerul Culturii [i Consiliul Ju-
de]ean boto[enean, la posibilii spon-
sori cu stare din jude]ul Ia[i [i, de ce
nu, la beneficiarii milioanelor de eu-
ro acorda]i de guvern Festivalului
„George Enescu“ de la Bucure[ti, 
s\-[i dea mâna [i s\ se al\ture lui
{erban Sturdza [i colectivului s\u,
sponsorizând un proiect ce nu se
poate realiza doar prin voluntariat
[i care, cu siguran]\, nu le poate face
decât onoare.

A fost o s\pt\mân\ fast\
pentru lumea muzical\
româneasc\, deoarece doi
dintre talenta]ii ei tineri, unul
care urmeaz\ studii la Berlin,
al doilea la Londra, 
s-au clasat `ntre primii trei
câ[tig\tori la categoria lor, 
la un concurs interna]ional de
prestigiu. Concursul este cel
sub egida ARD-ului, de la
München (Internationales
Musikwettbewerb der ARD
München), unul dintre cele
mai importante `n Europa, iar
muzicienii `n cauz\ sunt
violoncelistul Andrei Ioni]\,
care a ob]inut premiul al
doilea, [i pianistul Florian
Mitrea, câ[tig\tor al unui
onorabil premiu al treilea. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Nu [tiu s\ mai existe ̀ n istoria mu-
zicii rock un exemplu de probitate
precum cel oferit de Gregg Allman
fa]\ de memoria fratelui s\u, Dua-
ne. Povestea e cunoscut\ de orice
iubitor al rockului, dac\ nu [i de
oamenii aten]i la fapte banale ca-
re, adunate, se constituie ̀ n banala
via]\. Pornit\ ca o trup\ de blues-
rock, una dintre miile formate `n
America anilor 1960, Allman Brot-
hers Band a beneficiat de harul
chitaristului Duane Allman, ale
c\rui volute pe griful mângâiat cu
bottleneck-ul d\deau iluzia unor
c\l\torii prin lumi celeste. ~ns\ nu
doar fratele mai mare conta ̀ n eco-
nomia forma]iei. Dickey Betts,
cel\lalt chitarist, era la fel de abil
ca Duane `n ob]inerea senza]iilor
de levita]ie. O alegere esen]ial\
pentru sunetul special dezvoltat de
ansamblu a fost aceea de-a folosi
dou\ seturi de tobe complete. Tre-
buie precizat, [i apreciat, faptul c\
titularii bateriilor, Butch Trucks
[i Jaimoe, s-au `n]eles [i completat
de minune, f\r\ s\ se dueleze pen-
tru suprema]ie, cum se mai `n -
tâmpl\ `ntre chitari[ti, `n trupele
`n care activeaz\ doi virtuozi de
valoare sensibil egal\. Spune ceva
[i am\ nuntul c\ bateri[tii au
r\mas mereu `n componen]a tru-
pei, de-a lungul a peste patru dece-
nii de carier\ tipic\ rockului, cu
desp\r ]iri, reuniri, succese, c\ deri,
scandaluri, gesturi de caritate, fes-
tivaluri, spectacole cu biletele vân-
dute `n avans pentru mai multe
seri decât era planificat etc. etc.

~ns\ omul care [i-a impus am-
prenta definitorie pe marca `nre-
gistrat\ „The Allman Brothers
Band“ este, f\r\ `ndoial\, Gregg
All man. Vocalist de factur\ apar-
te, foarte potrivit stilului numit
southern-rock, muzician complet

[i, s-ar spune, o figur\ a vie]ii mon -
dene `n perioada c\sniciei tumul-
toase cu diva Cher, Gregg a izbutit
s\ surmonteze câteva chestiuni ca-
re pe mul]i rockeri i-au pus la po-
dea pe vecie. Moartea fratelui,
scandaluri cu poli]ia, abuzul de al-
cool [i droguri, succesul trupei [i
influen]a ei `n lumea rockului
american, toate astea r\puneau pe
cineva mai slab de `nger [i cu mai
pu]in\ credin]\ `n crucea proprie.
Cariera lui Gregg Allman e pildui-
toare pentru lumea care aplic\ dic-
tonul „pecca fortiter sed crede si-
militer“. Dac\ o fi a[a, este proble-
ma lui Gregg. Problema noastr\ e
s\-i mul]u mim fratelui cel mic
pentru minunatele fapte bune – a
se citi discurile trupei. 

Un capitol aparte `n aventura
Allman Brothers e alc\tuit din ree-
dit\ri. Am avut ocazia s\ ascult 
de-a lungul anilor aproape toate
edi ]iile unui disc de referin]\: Live
at Fillmore East, 1971. De la „origi-
nalul“ tras mono pe band\ ORWO,
la dublul LP Capricorn, vândut `n
anii de glorie ai Iugoslaviei rocke-
riste, la CD-urile `mpr\[tiate de
Mercurry/Island/Polydor, Mobile
Fidelity Sound Lab sau Universal,
fie ̀ nghesuite pe un singur disc, fie
Deluxe Edition, apoi DTS Enter-
tainment/PolyGram sau SACD
Classic Collection, 5.1, remasteri-
zat digital ̀ n Japonia sau piratat la
playstation `n Rusia, nu [tiu s\ fi
sc\pat ocazia de-a pluti `nc\ o dat\
`n atmosfera unui moment legen-
dar din via]a de concerte rock a de-
ceniilor de pân\ azi.

Nu toate apari]iile au beneficiat
de supervizarea [i grija produc\to-
rului Tom Dowd. ~n mod neobi[ -
nuit la data primei public\ri,
Dowd a supus `nregis tr\rile celor
patru concerte, din 12 [i 13 martie
1971, unui proces complicat de edi-
tare, t\ind, `nlocuind sau ad\u -
gând pasaje, ̀ n a[a fel ̀ ncât versiu-
nea [tan]at\ pe vinil con]inea cele
mai reu[ite presta]ii ale fiec\rui
instrumentist. Omogenitatea n-a
su ferit. Datorit\ interac]iunii per-
fecte dintre componen]i [i a predi-
lec]iei lor pentru improviza]ia jaz-
zistic\, discul condensa `ntr-o or\
[i-un sfert nebunia celor dou\
nop]i. Unora, procedeul le-a dis -
pl\cut, al]ii `l consider\ imposibil. 

Edi]ia 2014, Blu-Ray Hi-Defini-
tion Audio, cu toate piesele cântate,
plus cele din concertul de `nchidere
al s\lii Fillmore, ̀ n 27 iunie 1971, poa -
te va culege mul ]umirea tuturor. 

Probitate 
[i consecven]\

Flyerul expozi]iei în curs de la Casa Monteoru din Bucure[ti
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Croat cu origini bosniace, artistul a
cunoscut pe propria biografie pro-
cesul `ndelung, dureros, complicat,
pentru str\ini de ne`n]eles, pentru
cei implica]i nici acum pe deplin
elucidat al dezintegr\rii Iugosla-
viei. „Zona mea de interes e decon -
struc]ia violen]ei structurale care
se manifest\ sub forma etnocen-
trismului institu]ionalizat [i a ine-
galit\]ii sociale“, ̀ i declara Suzanei
Marjanic `ntr-un interviu inserat
`n volumul Noi practici `n artele
spectacolului din Europa de Est
editat sub ̀ ngrijirea Iuliei Popovici.
Teatrul lui Frljic arde intens, trans-
fer\ furia [i pasionalitatea cu care
artistul se raporteaz\ la istoria re-
cent\. O istorie care i-a amprentat
[i lui [i atâtor altora individualita-
tea [i via]a. Iar teatrul a devenit cea
mai important\ modalitate, singu-
ra?, de a radiografia [i `n]elege un
spa]iu geografic, multina]ional din
Europa, fr\mântat ca nici o alt\
zon\ de extremisme ale c\ror victi-
me devin categoriile cele mai fragi-
lizate. Civism, art\ emanat\ de rea-
lit\]ile sociale, art\ implicat\, mili-
tantism sunt valorile `n care crede
artistul etichetat „cel mai contro-
versat regizor din fosta Iugoslavie“.
Pentru c\ ceea ce autorit\]ile au de-
cis c\ e mai bine s\ fie a[ezat sub
pre[ ori ascuns ̀ n dulap, Frljic adu-
ce `n v\zul public.

Ur\sc adev\rul l-am v\zut la Eu-
rothalia la Teatrul German de Stat
Timi[oara, iar impactul pe care l-a
avut asupr\-mi a fost foarte puter-
nic. Totul se juca aproape de pu-
blic, de fapt, printre spectatori, un-
de, prin câteva elemente foarte sim-
ple de mobilier – masa unei buc\ -
t\rii, un pat –, e sugerat\ atmosfera
casei p\rinte[ti. ~n distribu]ie sunt

patru actori, inten]ionat nepo-
trivi]i [i ca vârst\, [i ca fizionomie
cu personajele jucate – mama, tat\l,
Frljic [i sora lui –, dar foarte talen-
ta]i [i implica]i `n stilistica de tea-
tru documentar uzitat\ de regizor.
Nu exist\ un text fix, doar un draft
pe baza c\ruia `n fiecare sear\ in-
terpre]ii cro[eteaz\ interpretativ.
{i scenariul acesta s-a n\scut tot
din improviza]iile din timpul
preg\tirii spectacolului. Inten]io-
nat nu am folosit cuvântul repe -
ti]ii, pentru c\ maniera croatului
de a `n]elege [i practica teatrul e
predispus\ mai degrab\ la o pre -
g\tire a cadrelor generale ale repre-
zenta]iei, l\sând foarte mult spa]iu
creativ actorilor. Schema textual\
e inspirat\ din via]a lui Frljic [i a
„patriilor“ sale, a c\ror istorie re-
cent\ turbionat\ de r\zboaie, ma-
sacre etnice [i religioase, uri moc-
nite sau alimentate artificial a trau-
matizat familii [i popoare. Care o
mai fi adev\rul `n aceast\ ]es\tur\
de p\ianjen ̀ n[el\toare ce te prinde
[i nu te mai las\ s\ te dumire[ti? De
aceea, Frljic strig\ `n titlu Ur\sc
adev\rul, pentru c\ nu-l poate afla
niciodat\. {i familia mic\, ai lui, [i
familia mare, ]ara, i-au `n [elat a[ -
tept\rile [i speran ]ele. Relativiza-
rea vertebreaz\ spec tacolul, punând
`n discu]ie raportul atât de fragil
dintre real [i fic]ional, dinamitând
adev\rul estetic de tip clasic, cano-
nizat, ar\ tând c\ exist\ `ntotdeau-
na o mul ]ime de variante [i de 
perspective. Personajele sunt p\r\ -
site din când `n când de interpre]i,
actorii ie[ind din roluri [i punând
sub semnul `ndoielii, al `ntreb\rii
atât faptele autobiografice, cât [i
capacit\]ile interpretative. E tea-
tru `n teatru, teatru destructurat, 

repetitiv, pentru c\ anumite scene
sunt reluate [i jucate `ntr-o cu totul
alt\ cheie [i direc]ie. Iluzia tea-
tral\, conven]ionalitatea scenic\
sunt demascate, dup\ cum demas-
cat\ e [i iluzia siguran]ei [i a dra-
gostei familiale [i comunitare.
Aparent, Frljic [i-a documentat co-
pil\ria [i tinere]ea `n cel mai pur
autobiografism. Dar a ad\ugat [i
elemente din vie]ile reale ale inter-
pre]ilor pe care `i coordoneaz\ la
vedere, ca regizor, chiar `n timpul
reprezenta]iei. ~n plan secundar,
raportul de putere dintre regizor [i
echipa lui e adus [i el `n aten]ie. Se
joac\ dinamic, violent, iar publicul
nu e numai asistent, ci [i partici-
pant, preluând emo]ional extraor-
dinara `nc\rc\tur\ energetic\ a ce-
lor la care prive[te de la mai pu]in
de 5-6 cm. 

„Crea]ia mea teatral\ are `n ve-
dere eliberarea actorilor de sub
acele structuri, ierarhii [i moduri
de gândire care devin, `n general,
standarde de lucru `n acest mediu.
Sunt interesat de metodele prin ca-
re un actor poate deveni o tem\ po-
litic\ pe scen\ [i de modalitatea
prin care ajunge la o reprezentare
autentic\, `n loc s\ r\mân\ un in-
strument“, zice Frljic `n aceea[i
sur s\ citat\. {i tot despre actor, cel
din trupa stabil\ [i teatrul ins ti tu -
]ionalizat, de stat, vorbe[te [i ̀ ntr-un
alt spectacol al lui: Blestemat s\ fie
tr\d\torul de patrie, invitat la FITS
2014. E un spectacol de autor, pen-
tru care a imaginat regia, scenogra-
fia [i muzica, intitulat dup\ un vers
din imnul fostei Iugoslavii. Aici po-
vestea e focalizat\ asupra trupei de
teatru, a celei stabile, „pân\ la pen-
sie“, din teatrele de stat. Trupa e
v\zut\ de Frljic ca o micro-comuni-
tate virusat\ [i ea de bolile mediu-
lui public `n care exist\: la[itate,
conformism, lips\ de solidaritate.
Formatul e de teatru `n teatru, `n
prim-plan e o artist\ care se r\z vr\ -
te[te contra regizorului când i se
impune s\ cânte o melodie de turbo
folk, un echivalent croat al manele-
lor. ~n timp ce colegii s\i se eschi-
veaz\, nu iau atitudine.  

Pare c\ natura conflictual\ a lui
Frljic provoac\ turbulen]e pe ori -
unde trece. A lucrat cam peste tot
`n ]\rile rupte din Iugoslavia, dar [i

`n Slovenia (Blestemat s\ fie
tr\d\torul de patrie) [i `n Polonia,
unde la Teatr Stary din Cracovia,
unde lucreaz\ celebrul Krystian
Lupa, directorul actual Jan Klata 
i-a cenzurat Comedia ne-divin\, in-
terzicându-l `nainte de premier\.
Temele puse `n discu]ie teatral\

erau antisemitismul din vremea
celui de-Al Doilea R\zboi Mondial
[i fundamentalismul bisericii cato-
lice. Subiecte mult prea sensibile la
momentul actual pentru a fi abor-
date teatral. Ca atâtea altele! Nu
cred c\ Oliver Frljic va renun]a la
ele.     

Cel mai controversat 
regizor din fosta Iugoslavie
Primul spectacol al lui Oliver Frljic pe care l-am v\zut a fost Ur\sc adev\rul, iar ceea ce 
m-a marcat [i m-a urm\rit mult\ vreme dup\ a fost energia extraordinar\ pe care mi-a
transferat-o ca spectator. A fost ca un pumn virtual `n vintre pe care l-am primit asistând 
la o poveste aparent de familie, pe care Frljic o spunea scenic cu un scop mult mai larg. 
Un scop artistic afirmat `nc\ de la primele lui crea]ii [i transformat `n credo: activism
politic prin intermediul artei scenice. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Suplimentul lui Jup  

Ur\sc adev\rul, de Oliver Frljic

Blestemat s\ fie tr\d\torul de patrie, 
de Oliver Frljic
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R\mas bun, Alex!

Alex Savitescu

Nu cred c\ am un foarte mare me -
rit pentru chestiunile scrise mai
sus. Mai curând, meritul este al
p\rin]ilor, care m-au l\sat s\ des -
chid ochii pe lume `ntr-o cas\ unde
`n fiecare camer\ era m\car o
bibliotec\. Am `nv\]at s\ citesc. {i,
când spun asta, spun c\ am `nv\]at
cum s\ citesc. Nu caut niciodat\
r\spunsuri `n c\r]i, ci-mi place s\
descop\r mereu ̀ ntreb\ri. Am o co -
lec]ie consistent\ de dileme, de care
sunt mândru. Teoretic, asta m\
face un individ viu. Asta [i al tele,
care chiar nu [tiu dac\ sunt defecte
sau calit\]i, de[i `nclin s\ `m br\ -
]i[ez prima variant\.

Sunt un bulimic depresiv, care
se sup\r\ pe iepurii din p\l\ria lui
c\ nu râd la strâmb\turile sale, iar
ceilal]i v\d `n asta un spectacol de
circ. {i cam au dreptate. Sunt un
alintat al sor]ii, fiindc\ numai unul
ca mine are [ansa de a se gândi la
toate lucrurile astea. M\ ata[ez mai
`ntâi de oameni [i, dup\ aceea, de
proiecte.

~mi place munca, dar aia f\cut\
cu suflet [i detest heirupismul, a[a
cum pe timpuri uram imaginile cu
galerii pline cu solda]i de pe sta -
dioa ne. M\ face profund ursuz
z\pada nefe[telit\; caut mereu s\
fac cazemate, cu un foarte mare zel.
Cred c\ un str\mo[ de-al meu a
dezertat totu[i, la un moment dat,
din func]ia de [ef de [antier la Zidul
lui Hadrian.

Sunt un mare puturos, `i ador

necondi]ionat pe lene[ii eficien]i
printre care `mi place s\ m\ enu -
m\r. Asta nu-nseamn\ c\ m\ iu besc.
Prea tare. Lucrez cât vreau pentru
dou\zeci[icinci de zile din treizeci,
chiar dac\ sunt mereu „la birou“. 

Visez tot timpul colorat, chiar [i
atunci când `mi amintesc de un
film alb-negru, probabil [i pentru
c\ am un foarte dezvoltat „ochi de
soacr\“, mereu c\utând nuan]e,
mereu avid s\ r\stoarne lucrurile
pe toate fe]ele, pân\ când o g\se[te
pe cea potrivit\. Sunt un om com -
plicat, care vrea mereu s\-[i sim -
plifice existen]a, dar care nu reu -
[e[te niciodat\ treaba asta. 

Sunt un c\pos `nn\scut, dar `mi
strâng repede argumentele `n ruc -
sac, atunci când cel cu care discut
emite unele mai solide. Nu-mi pare
r\u niciodat\ de gre[elile pe care le
fac onest. Po]i fi simpatic sau de -
testabil `n momentele când te legi -
timezi ca tâmpit. Cred cu t\rie c\
detestabili sunt cei care nu las\
spre risipire nici un milimetru cub
de orgoliu [i cei care nu [tiu s\
spun\ niciodat\: „Am gre[it!“.

***

Am scris rândurile de mai sus
aproape dintr-o suflare, fiindc\ am
vrut s\ fac o „spovedanie“ public\.
Nu cred c\ am scris aproape nimic
inedit acolo, pentru c\ zbaterile
noastre au, de cele mai multe ori,
numitori comuni. Le tr\im dup\
cum am fost educa]i [i le `n]elegem

dup\ cum am `nv\]at via]a fiecare
dintre noi. Cred c\ pe to]i cei ce ne
pretindem inteligen]i trebuie s\ ne
macine `ndoielile. S\ nu fim o ar -
mat\ de bipezi care gândesc [i care
se exprim\ la fel, care sunt domi -
na]i de idei fixe [i de cer titudini.

Cu triste]e, am primit, la `nce -
putul acestei s\pt\mâni, confir -
marea c\ exist\ pe lumea asta [i
oameni cu care nu am cum s\
rezonez ̀ n nici un fel. Sunt opusul a

ceea ce m\ face s\ iubesc via]a. O
armat\ de credincio[i practican]i a
s\rit ca mu[cat\ de p\r]ile moi,
atunci când imaginea Patriarhului
ce sfin]ea cu un trafalet noul sediu
al Trinitas TV a generat o su -
medenie de glume – majoritatea,
foarte bune. ~n loc s\ trateze cu umor
[i cu relaxare problema, reac]iile
lor au sem\nat, mai curând, cu cele
ale fundamen tali[tilor islamici.
Am câ]iva amici [i prieteni care au

fost pu[i la zidul infamiei de ace[ti
oameni cu r\spunsuri definitive.
~n fundal, auzeam ratatata-ul mi -
tralierelor. Cu oamenii ce-[i reduc
orizontul la un singur punct de
vedere nu prea ai cum s\ discu]i,
fie c\ temele sunt religia, politica
sau literatura. Majoritatea lor nu
viseaz\ niciodat\ colorat. Unii cred
c\ nici nu au visat vreodat\.

Not\: Text ap\rut `n „Suplimentul 
de cultur\“ nr. 446, 2014

Mar]i, 16 septembrie, colegul [i prietenul nostru Alex Savitescu a `ncetat din via]\. Am r\mas f\r\ unul dintre cei
mai buni oameni pe care i-am cunoscut [i f\r\ un condeier de excep]ie. Nici o diminea]\ de sâmb\t\ nu va mai fi

la fel f\r\ articolele sale, dup\ cum nici noi nu vom mai fi la fel de acum `nainte f\r\ prezen]a sa printre noi. 
S\-]i fie drumul lin [i s\-]i g\se[ti lini[tea mult dorit\, Alex! 

Confesiune pentru p\c\to[ii
mei [i ai celorlal]i 
Sunt un om crescut `n lumina `ntreb\rilor, nu `n umbra
certitudinilor. {tiu ce `nseamn\ sfiala, exersez de trei
decenii [i jumate `ndr\zneala. M\ apropii cu entuziasm
de apari]iile n\stru[nice din via]\, la fel cum alung
locurile comune. ~mi place s\ m\ vindec cu umor de
orice moment nepl\cut, dar `ncerc s\ nu m\ uit `ntr-o
oglind\ deformat\; de multe ori nu-mi iese, chiar de
[tiu totu[i c\ acolo e o imagine [i cam atât. 
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Lucian Dan Teodorovici

De mar]i diminea]\, m\ tot uit pe
pagina de Facebook a lui Alex. Se
`n[iruie cuvinte acolo, altele [i al-
tele, dar de fiecare dat\ ascunzând
lacrimi. Lacrimile sunt la fel, 

cuvintele sunt cele care schimb\
perspectiva. ~l cunosc de un an, de
trei, de cinci, de-o via]\, nu ne-am
cunoscut niciodat\, dar l-am `n -
dr\git citindu-l, ne-am dat ̀ ntâlnire
la o bere pentru a ne cunoa[te, am
schimbat deseori mesaje, mi-a fost

profesor... ~n toate amintirile astea,
amestecate printre cuvinte, Alex
tr\ie[te. Eu `l [tiu de mai bine de
zece ani. Iar `n ultimul dintre ace[ -
tia, tocmai `n ultimul, am devenit
buni prieteni. Ne-a apropiat mai
mult pasiunea comun\ pentru te-
nis. {i nop]ile `n care „ai no[tri“ ju-
cau pe fusuri orare `ndep\rtate, iar
noi chibi]am aici, pân\ spre dimi -
nea]\, fie la telefon, fie prin mesaje
pe Facebook. Ironia neagr\ ne-a

f\cut s\ avem, nu cu mult\ vreme
`n urm\, o discu]ie despre moarte
[i, mai ales, despre cum se scrie la
moartea unui om. Despre cuvintele
care se spun: lipsite de substan]\,
superficiale, cli[eistice, inutile,
bombastice. Din p\cate, Alex, nici
unul dintre noi nu s-a gândit atun-
ci c\, `n asemenea momente, nu
mai conteaz\ cli[eul, patetismul,
lipsa de m\sur\. Conteaz\ doar
nevoia celui care scrie de a prinde

`n cuvinte m\car un pic din via]a
celui care a plecat. A[a `ncât orice
cuvânt care ascunde lacrimi onore-
az\. O [tiu abia acum, prietene. {i
]i-o spun str\duindu-m\ s\ fiu
polemic cu tine. Iar asta pentru c\,
atunci când e[ti polemic, parc\ ai
[anse mai mari s\ pri me[ti un
r\spuns din partea ce luilalt. O s\-
mi fie tare dor de discu]iile [i de
proiectele noastre, drag\ Alex
Savitescu. 

George Onofrei

Unul dintre primii mei prieteni, dac\ nu chiar primul, s-a dus de lâng\ noi. Nu aveam nici
unul majoratul când am p\[it pentru prima oar\ la Radio Ia[i. Eu vreo 13, el vreo 17. L-am
g\sit la sec]ia Sport. Glumeam c\ `ntre noi nu e mare distan]\ ca vârst\, atâta vreme cât
ea se m\sura `n distan]a dintre dou\ campionate mondiale de fotbal sau dou\ olimpiade
(evenimente care ̀ l pasionau ̀ ntr-un mod imposibil de descris [i pe care, la cei vreo 17 ani
ai s\i, le relata `ntregii Moldove cu o verv\ incredibil\ la o asemenea vârst\).

Apoi ne-am tot dus via]a a[a: el d\dea Bacul, eu d\deam admitere la liceu, el termina
facultatea, eu deveneam boboc [i `mi era profesor („poate te prind c\ `ndr\zne[ti s\ calci
la laboratorul de radio, hai s\ evit\m vreo faz\ penibil\, da?“).

Alex a r\mas pentru mine nu doar prietenul, ci OMUL DE RADIO prin excelen]\. {i
când era directorul „Opiniei studen]e[ti“, [i [i-a dat un doctorat imposibil de greu, [i când
i-a ap\rut cartea de interviuri, [i când a devenit un profesor de isprav\ [i apoi, ce groz\vie
mi s-a mai p\rut când a devenit Director de Departament `n universitate la 30 [i ceva de
ani. Am crezut totdeauna c\ pe „altarul“ universitar se risipesc un talent [i o voce fantas-
tic\. „Carier\ academic\ ]i-a trebuit, `n loc s\-]i faci meseria la microfon!“, gândeam eu.
{i gândeam egoist, normal, pentru c\ sim]eam c\ `ntr-un fel m-a l\sat singur `n aventura
asta. Numai c\, f\r\ s\ ne d\m seama c\ am ajuns „oameni mari“, demult nu mai par-
curgeam pe jos `mpreun\ kilometri `ntregi dinspre Alexandru [i Galata spre ceea ce ne-a
marcat copil\ria [i apoi adolescen]a [i maturitatea – Radio Ia[i, ca o Mecca.

A fost al\turi de mine la „Supliment“ de la num\rul zero. Se inversase roata – el m-a
aruncat prima dat\ `ntr-o redac]ie de pres\ scris\, la „Opinia“, era momentul s\-mi iau
revan[a. Acum nimeni nu are cum s\ accepte c\ sâmb\ta trecut\ i-a ap\rut ultimul text.
O singur\ dat\ nu a putut scrie – când i-a murit tat\l, iar atunci m-a rugat sp\[it s\ `l
`n]eleg. Cum s\ nu `l `n]elegi? Om care s\ `[i iubeasc\ pân\ la adula]ie p\rin]ii ca el nu
am mai `ntâlnit.

Pur [i simplu nu `n]eleg, e peste puterile mele, ce s-a `ntâmplat. Profesorul nostru,
Daniel Condurache, ne spunea la „Opinia“, ca s\ ne bage `n sperie]i, c\ dac\ nu d\m tex-
tul la timp, o s\ ne pun\ poza noastr\ mare `n locul lui. Cui i-ar fi putut trece prin cap c\
`ntr-o zi, atât de repede, o s\ fie chiar poza lui Alex Savitescu...

Alex avea enorm de multe calit\]i, dar `n orele astea m-am gândit la una care cred c\ `l
definea cel mai bine: devotamentul. Fie c\ era unul fa]\ de oamenii pe care `i aprecia, fie
c\ era vorba despre ideile pentru care se lupta, `n articole, pân\ `n pânzele albe.

R\mâi cu bine, prieten drag! Dumnezeu s\ te odihneasc\!

Cuvinte

Omul de radio

Cel mai
generos
dintre noi

R\zvan Chiru]\

Alex este o specie rar\ `n jurnalistica
româneasc\ [i nu exagerez deloc când
spun asta, pentru c\ este cel mai generos
coleg pe care `l avem. ~ntr-o meserie
m\cinat\ de orgolii, de „eu sunt cel mai
bun, restul sunt zero“, de rivalit\]i politice
[i corup]ie, Alex este singurul care `[i
laud\ colegii cu o sinceritate [i o dedica]ie
cum nu mai exist\ `n lumea româneasc\,
le promoveaz\ opera, ac]ioneaz\ ca ei s\
fie mai bine v\zu]i. ~[i permite s\ fac\ asta

pentru c\ el nu are nimic de ascuns [i pen-
tru c\ nici nu vrea s\ câ[tige nimic. ~[i per-
mite pentru c\ o face din pur\ pl\cere. 

Alex este [i cel mai generos prieten pe
care-l cunosc. M-a impresionat cum anul
trecut a s\rit `n ap\rarea unor prieteni a -
taca]i de o publica]ie ie[ean\ cu mai mult\
convingere [i cu mai mult\ for]\ chiar
decât cei implica]i. Nu a ezitat, nu a avut
`ndoieli, a mers pân\ la cap\t, a[a cum tre-
buie s\ fie un prieten, a[a cum pu]ini din-
tre noi sunt capabili s\ fie. 

Alex, [tiu c\ ne vei ap\ra ̀ n continuare.
Alex, [tiu c\ ne vei l\uda ̀ n continuare. Iar
noi, aici, mai tri[ti, mai singuri, ne vom
bucura pân\ la cap\t de marele câ[tig c\ te
cunoa[tem. {i te rog s\ ne ier]i c\ am a[ -
teptat atât de mult s\ `]i `ntoarcem cuvin-
tele frumoase pe care tu ai [tiut s\ ni le
spui nou\ la timp.   

Anca Baraboi

Mar]i, când m-a sunat George, am vrut s\
pun mâna pe telefon [i s\ te `ntreb de ce ma-
ma m\-sii te joci cu nervii mei, c\ [i a[a-s
varz\. Dup\ care mintea mi s-a `nce]o[at,
`ntr-atât de tare `ncât m-am `ntrebat dac\ 
]i-am dat `napoi gr\tarul la care ne-ai pre -
g\tit buc\]ile alea de ceaf\ (sigur râzi `n ho-
hote de gândul meu stupid) – ]ii minte ce
sup\rat erai c\ nu ]i-au ie[it a[a cum ]i-ai fi
dorit, c\ a[a e[ti tu, perfec]ionist chiar [i
când trebuie s\ g\te[ti ni[te buc\]i de carne. 

Acum m\ uit tâmp `n monitor `n timp ce
citesc gândurile prietenilor despre tine, 
pe care trebuie s\ le a[ez frumos `n paginile
„Suplimentului“. Cuvintele mele nu se 
lea g\, a[a c\ le pun aici pe ale tale: „Dum-
nezeu `]i d\ prietenii pe care `i meri]i:

asem\n\tori, enervant de asem\n\tori, cu
acela[i tip de umor [i cu acela[i fel de a poza
`n fa]a celorlal]i când sunt m\cina]i de pro-
priile probleme, inteligen]i când tu e[ti prost
`n m\runte consecven]e, acizi când te dai
bazic [i invers, tr\gându-]i, atunci când ]i-o
meri]i, un cinstit [ut ̀ n cap, punându-]i mus -
t\]i când o iei razna, doar ca `n secunda
urm\toare s\-]i a[eze `n fa]\ oglinda cara -
ghioslâcurilor tale.“ Sunt gândurile tale a[ -
ternute pe Facebook. Despre mine sau, mai
bine zis, despre noi.

Iart\-m\, Alex, c\ n-am fost „acolo“ ̀ ndea-
juns!

P.S.: ~nc\ tresar la fiecare apel, sperând s\
fii tu, s\ m\ treze[ti din visul \sta cretin [i
s\-mi spui „soro, e[ti cu capul! hai c\ te pup
[i te-mbr\]i[ez“.

Farewell, my friend!



Viorel Ili[oi

Azi s-a stins, de tân\r, un prieten: Alex Savitescu, publicist
[i profesor de jurnalism la Universitatea din Ia[i, izvorul cu
cea mai bun\ vân\ pentru presa româneasc\. Odat\, la o
emisiune TV la care am participat amândoi, am aflat ti -
tulatura exact\ a func]iei lui: era [eful Departamentului de
Românistic\ – Jurnalism, {tiin]e ale comunic\rii [i Lite -
ratur\ comparat\ – de la Facultatea de Litere a Univer sit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza“. A recitat cu ochii `nchi[i denu-
mirea uria[\, ca pe o poezie, cu un ton voit autoironic. I se
d\ duse aceast\ p\l\rie cu pana[ str\lucitor, dar el era un om
modest ca o prisp\ de lut [i nu voia s-o poarte pe strad\.

Nici nu [tiu exact câ]i ani avea, cred c\ 35. Vârsta i se
p\rea ceva lipsit de importan]\ – a[a cum cred to]i tinerii –,
de aceea a scris ̀ n profilul de Facebook c\ e n\scut la 27 mar-
tie 1905. Citez de pe Facebook pentru c\ acolo se manifesta
mai mult prietenia noastr\ `n vremurile acestea când o
strângere de mân\, cald\, adev\rat\, a devenit ceva o extra -
vagant.

~mi pare r\u c\ nu ne-am apropiat mai mult `n via]a cea
pentru vii – p\rerea aceea de r\u f\r\ liman, când [tii c\ nu
se mai poate ̀ ndrepta nimic. Eu la Bucure[ti, el la Ia[i; iar de
când am venit [i eu `n Ia[i, pentru câteva luni, el cu treaba
lui, eu cu a mea. Dar `n pu]inele d\]i când ne-am `ntâlnit to-
tu[i am sim]it vibra]ia prieteniei, am sim]it c\ m\ prime[te
[i c\ m\ face [i pe mine s\ m\ deschid. Nu mul]i au capaci-
tatea asta de a-i face mai buni pe ceilal]i. Alex era un soi rar
de om, puteai s\ te scufunzi ̀ n el ca ̀ ntr-o ap\ limpede, cu to-
tul, [i nu ascundea nimic din tine, te l\sa mereu la vedere.

V\d acum c\ pe pagina lui se `n[ir\ coroane de cuvinte
patetice, cu like-uri izvorâte dintr-o brusc\ generozitate, nu
atât de mare ca pân\ azi, când a murit. Am avut prilejul s\
lucrez cu câ]iva studen]i de-ai lui. Am `n]eles de la ei c\-l
iubeau [i c\ era un profesor bun. {i cred [i eu, barosane, c\
ai fost un om bun [i un profesor bun. Iat\, niciunul dintre
studen]ii t\i, care te plâng acum pe pagina de Facebook,
unde râzi plin de via]\ lâng\ feti]a ta, niciunul nu spune: „A
plecat profesorul nostru iubit, s-a dus s\ scrie articole pentru
`ngeri“.

Infarct. Umblu prin fotografiile [i prin filmule]ele `n care
ap\rem ̀ mpreun\ [i-l v\d peste tot luminos [i bun. Avea jovi-
alitatea `n continu\ rev\rsare a oamenilor gra[i. {i eu sunt
gras. Râdeam de starea asta blestemat\ a noastr\ (nu-i zic de-
fect, boal\, nesocotin]\ etc.), f\ceam glume unul pe seama al-
tuia. De asta s\ fi murit? Nu cred c\ inima lui a stat fiindc\
nu-i mai putea duce trupul masiv, ci poate pofta de via]\. El
avea o inim\ mare, dar ̀ i trebuia una [i mai mare pentru cât
voia s\ cuprind\ `ntr-̀ nsa. Studen]ii lui spun asta. O [tiu [i
eu. De[i mult mai tân\r, m-a ̀ ncurajat ̀ n momentele mele de
c\dere scriind cuvinte frumoase despre mine, cu o generozi-
tate pe care nu mul]i confra]i o au.

Cred c\ el `nsu[i avea nevoie de `ncuraj\ri. Am sim]it
mereu o triste]e grea ca o ghiulea sub zâmbetul lui nelipsit.
Nu [ti]i ce sincer [i cât de tare pot râde doi oameni funda-
mental tri[ti. Triste]ii lui nu-i [tiu motivul. Nu l-am ̀ ntrebat.
M-am mul]umit s\ cred c\ `i folosea, c\ din acea ap\sare
l\untric\ ie[eau, ca vinul din teasc, rândurile acelea fru-
moase pe care le publica s\pt\mânal ̀ n „Suplimentul de cul-
tur\“. Am avut discu]ia asta cu el, odat\, dup\ o cafea cu ho-
hote de râs, [i am stabilit `mpreun\ c\ de fiecare dat\ când
vezi un om râzând trebuie s\-l `ntrebi, dac\-]i pas\ de el, de
ce e trist, ce-l doare.

Acum e prea târziu s\-l `ntreb: pe tine ce te durea, Alex?
F\r\ Alex Savitescu suntem mai pu]ini cu un ziarist, mai

s\raci cu un om.
S\-l plângem!

Not\: Text publicat pe 16 septembrie pe www.viorelilisoi.ro
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Alex Savitescu
nu va scrie
pentru `ngeri

Diana Soare

El fuma ]igar\ dup\ ]igar\ pe la uni-
versitate, `ntre cursuri, prins cu tre-
buri, dar cu un ochi mereu ̀ n monitor.
Eu scriam texte la birou, de multe ori
`ncruntat\ ba c\-i timpul prea scurt,
ba c\-i proiectul prea complicat. 
{i-apoi venea primul rând de la el,
„hel\u, Sunshine“, iar ziua redevenea
senin\. C\ a[a era Alex: din dou\ vorbe,

te f\cea s\ zâmbe[ti. Avea harul \sta,
pe care nu-l au mul]i oameni, de a
d\rui bucurie.

Sper c\ [tie, totu[i, c\-l iubim. Unii
pentru inteligen]a lui remarcabil\ [i
umorul spumos. Al]ii pentru felul `n
care [tia s\ a[tearn\ cuvintele laolalt\
[i s\ le `ncarce cu sens. Studen]ii pen-
tru c\ le-a f\cut anii \[tia mai veseli [i
i-a `nv\]at [i cum e cu [tirea, [i cum e
cu via]a. Prietenii pentru sufletul \la

mare-mare, ca o pâine coapt\ pe vatr\,
cu crust\ crocant\ [i miez pufos. 

„Sunt nebun, inconstant, pasional,
]\c\nit, b\tut ̀ n cap, c\pos, dus cu plu-
ta, haios, exacerbat, egocentric [.a.m.d.
Clar, nu sunt mai anormal decât cei-
lal]i!“, `mi scria odat\, iar eu m\ mi-
ram, râzând, de câte etichete `[i poate
lipi `n câteva secunde. Clar, nu era
mai anormal decât ceilal]i, doar mai
sensibil, poate, decât i-ar fi priit s\ fie.

*

„B\i, noi dac\ nu vorbim, cr\p\m,
asta e clar!“, `mi scria Alex acum o
lun\. B\i, Savitescule, promit c\, `n
capul meu, tu `nc\ vorbe[ti [i n-am de
gând s\ te fac vreodat\ s\ taci!

Un prieten mai pu]in
Florin Iorga

Se spune c\ un semn sigur de b\trâ-
ne]e ar fi acela când `ncepi s\ `]i nu-
meri prietenii `nc\ `n via]\. La mine
nu este cazul; nu `nc\, au mai r\mas
vreo câ]iva. Am `nceput, `n schimb,
f\r\ s\ `mi fi propus absolut deloc, s\ `i
num\r pe cei care s-au dus. Al doilea a
fost Alex Savitescu. A[a se face c\, prin
dis pari]ia lui, m-am trezit c\ ̀ nregistrez

`n jurul meu un deficit brusc [i masiv
de inteligen]\, umor [i talent. Dac\ a[
zice c\ este de neacoperit, a[ fi doar
egoist. Mai sufer\ [i presa scris\, `nc\
de dou\ ori: o dat\ prin dispari]ia tex-
telor sale din „Suplimentul de cultur\“
[i `nc\ o dat\ prin absen]a lui de la ca-
tedra unde a apucat s\ formeze prea
pu]ine genera]ii de ziari[ti. Apoi, alt\
pierdere, `ntr-o lume parc\ tot mai
`ncrâncenat\, este aceea c\ se vor auzi

sensibil mai pu]ine hohote de râs: ale
lui [i ale celor pe care `i f\cea s\ r=d\.
Cât despre pierderea resim]it\ de fami-
lie, nici nu `ndr\znesc s\ m\ gândesc
la ea. Oricâte omagii i-am aduce lui
Alex, oricât de apreciative [i de sonore
vor fi fiind acestea, ele nu pot acoperi o
absen]\. Asta e, oamenii cu o via]\
plin\ [i generoas\ las\ un gol mai ma-
re, iar Alex a fost unul dintre ei. Odih-
neasc\-se `n pace!

From Sunshine,
with love
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Dulce ca fierea 
e glon]ul orb al patriei

Bogdan-Alexandru St\nescu

1989 este anul unei duble treceri,
exploreaz\ liminalitatea unui an
sacru, cel pu]in pentru genera]ia
mea. ~n cazul de fa]\, este vorba, bi-
ne`n]eles, despre conflictul [i con-
gruen]a Istoriei cu istoria. A isto-
riei mari cu istoria personal\. A,
ve]i spune, revenim la re]eta Ernu:
nostalgia construit\ pe faptul c\
trecutul comunist se confund\ cu
perioada cea mai frumoas\ a vie]ii
noastre. C\ amintirea unor ani so-
lari pune `n umbr\ cenu[iul, atro-
cit\]ile comunismului. Nu, nu este
cazul `n 1989, pentru c\ anul res-
pectiv este, ̀ n cazul naratorului du-
blu (vom vorbi `ndat\ despre meto-
da narativ\ specular\ utilizat\ de
scriitor), perioada satisfacerii sta-
giului militar, `n varianta sa cea
mai hidoas\, adic\ cel de un an [i
patru luni. A[a c\ regimului ceau -
[ist ajuns la apogeul isteriei i se 
suprapune una dintre cele mai umi -
litoare experien]e din via]a unui
tân\r. Negru pe negru.

E un roman foarte complex, cu o
construc]ie ce ar putea p\rea prea
alambicat\, dar care, `mi dau sea-
ma, este singura ce poate acoperi
`ntreaga zon\ pe care autorul [i-a
propus s-o exploreze. ~n primul
rând, principalul teritoriu care tre-
buie cartografiat este memoria. De
aceea, primele pagini ale romanu-
lui sunt dialogale, cei doi interlocu-
tori fiind b\rbatul, maturul prezen-
tului, care se scufund\ [amanic `n
]inutul abisal al memoriei, folosind
ca feti[-pretext o fotografie veche,
din liceu. ~n acela[i timp, incipitul
are [i un aspect de relatare istoric\
(`n mod inten]ionat este adaptat [i
stilul la func]ionalitatea dorit\) –
pân\ s\ `n]eleg, am fost vag iritat,
mi se p\reau superflue datele isto-
rice, explica]iile pe care autorul mi
le oferea. Erau lucruri pe care le

[tiam foarte bine, pe care le tr\i -
sem pe propria piele. Abia `ntr-un
târziu am avut trista revela]ie c\
sunt, totu[i, pe la a doua, a treia ti-
nere]e, c\ am `nceput s\ fiu `ncon-
jurat de oameni n\scu]i dup\ 1989,
de tineri care poate au auzit despre
programul TV de dou\ ore, care
poate au auzit de pâinea [i zah\rul
date pe cartele, care au v\zut coad\
doar la lansarea noului iPhone sau
a ultimului Harry Potter. Pentru
ei, situarea istoric\ ̀ n detaliu e mai
mult decât necesar\, e un act de
igien\.

~n pasajele care preced armata
propriu-zis\, adic\ cele `n care na-
ratorul acoper\ vara dinaintea
`ncorpor\rii (acea ultim\ var\ di-
naintea vie]ii, zona cea mai solar\
a romanului), autorul p\streaz\
structura dialogal\, proza este
scris\ la persoana a doua, una din-
tre cele mai dificile alegeri `n pro -
z\, dup\ cum se [tie, dar singura
care permite infiltrarea ironiei (nu
auto-ironie, oricât de i-real poate
p\rea, dialogul are loc `ntre doi oa-
meni diferi]i, chiar dac\ `mpart
pân\ la confuzie acela[i ADN) [i
construirea unui ritm dramatic.

A[adar, acest tân\r de 18 ani, cu
capul plin de Depeche Mode, Ultra-
vox, David Bowie, The Clash, Nick
Cave sau Talking Heads, e smuls
dintr-o existen]\ normal\ pentru
unul de vârsta lui, `n timpul Epocii
de Aur, [i e trimis `n armat\, va-
rianta hardcore. Nu `nainte de a
avea parte de o experien]\ horror
la mare, al\turi de o mam\ care-[i
dovede[te incompatibilitatea exas-
perant\ cu propriul fiu pân\ pe 
ultima pagin\ a romanului, unde
trebuie s\ doarm\ pe o saltea gon-
flabil\ a[ezat\ `ntre dou\ paturi de
hotel, `ntr-unul din ele aflându-se
„o doamn\ cu nepo]ica“. Urmeaz\
o `ncercare de evadare, al\turi de
diver[i prieteni, celebrul (pe vre-
mea noastr\) Ring din Costine[ti,
celebrele nem]oaice gata s\-[i des-
fac\ picioarele pentru un româna[
pus pe profit etc. Marea de pe vre-
mea lui Cea[c\, una pe care eu am
prins-o doar copil.

Apoi, contrapunctic, excursie
ireal\ aproape, aranjat\ de tat\, la
Praga, mirajul comunismului uman,
blugi, cafea, ]ig\ri, muzic\ [i o idil\
de var\, nimic prea serios, `ns\ to-
tul cap\t\ propor]ii fantastice când
este rememorat din cazarm\.
Odat\ cu intrarea `n regimul ca-
zon, proza este scris\ la persoana I,
culorile se dilueaz\ pân\ se conto-
pesc ̀ ntr-un gri murdar, comun, to-
nul adopt\ o deta[are ironic\,

str\b\tut\ din când `n când de ac-
cese de indignare. Adrian Buz reu -
[e[te s\ recl\deasc\ `n aproape 400
de pagini spectrul c\r\miziu al
unit\]ii militare comuniste, cu toa-
te exager\rile, derapajele, persona-
jele ei caricaturale. Defileaz\ prin
fa]a mea caporali idio]i, locote-
nen]i alcoolici, indivizi minusculi
`mb\ta]i de iluzoria putere pe care
le-o dau izolarea [i cârpa cusut\ pe
um\r, veterani sadici, al c\ror unic
scop `n armata care le-a r\mas este
s\ chinuiasc\ r\canii.

Personajul nostru str\bate sfâr -
[itul lui 1989 mutându-se din ca-
zarm\-n cazarm\, de la munte `n
B\r\gan, din B\r\gan la Deveselu,
`nva]\ s\ trag\ cu tunul, are parte
de accidente stupide, e internat, e
externat, e trimis `napoi, e chinuit,
e b\tut, e umilit [i trece prin toate
cu o deta[are care-i dispare poate
doar când, asurzit de tunul pe care-l
opereaz\, `ncepe s\ `njure cu spu-
me. Revolu]ia `l prinde `n spital,
`ntr-o semi-izolare care accentuea -
z\ confuzia momentului. Autorul
joac\ `n permanen]\ alternan]a Is-
torie-istorie, pentru a putea s\ re-
construiasc\, fie [i pentru o se-
cund\, realul, clipa. Este, `n fond,
dorin]a oric\rui prozator. A[a c\
gravitatea momentului va fi spart\
de o evadare din spital `ntr-un tre-
ning roz pe care scrie NEON (au-
toarea fiind tot mama, bine`n]eles),
care str\bate `n fug\ `ntunericul,
ca un fulger. Romanul e plin, de alt-
fel, de scene amuzante, de la umo-
rul de situa]ie la cel de replic\ sau
la cel creat de discrepan]a dintre
discursul [i ra]ionamentul narato-
rului (prezent) [i ac]iunile persona-
jului (trecut).

Sunt [i pasaje care se nutresc
din filonul nostalgiei, sau din cel al
revoltei. Aici, memoria pare s\ tra -
g\ proza `ntr-o alt\ direc]ie, `ntr-un
1989 alternativ, care-[i caut\ [i mai
adânc r\d\cinile. M\ refer, bine -
`n]eles, la verile petrecute `n atelie-
rul din parc al tat\lui, la lumea
arti[tilor care-l ̀ nconjurau [i-n mij-
locul c\rora se mi[ca copilul, cel ce
avea s\ devin\ soldatul de 18 ani,
apoi naratorul matur. M\ refer,
iar\[i, la pasajele care-l surprind
de data asta `n compania mamei,
balerin\, `n culisele operei, printre
„personaje istorice“ care vorbesc,
neverosimil, atât de normal [i care
au subiecte atât de mundane. M\
gândesc la receptarea mineriadei,
la privirea de Meduz\ pe care Isto-
ria o arunc\ asupra celui care este
povestit [i care, ireversibil, `ncepe
s\ devin\ cel care poveste[te.

Sunt, a[a cum am spus, mai
multe romane aici: este un coming-
of-age novel, este roman istoric,
este roman de armat\, este fresc\
social\. Este, `nainte de toate, un

roman al tinere]ii care trebuie citit
ascultând 101, albumul Depeche
din 89.  

Adrian Buz, 1989, colec]ia „Ego. Proz\“,
Editura Polirom, 2014

Sper s\ m\ `n[el, `ns\ cred c\
aceasta este prima cronic\
scris\ despre romanul lui
Adrian Buz, 1989. De altfel,
el a fost `ntotdeauna privit
cu circumspec]ie de critica
literar\, lovit\ de o
timiditate suspect\ atunci
când are de-a face cu un
scriitor vocal, care-[i poate
argumenta singur propriile
alegeri literare [i care te
prive[te cu ironie atunci
când ba]i câmpii, obicei
extrem de frecvent al criticii
noastre de `ntâmpinare.

Pinacoteca din Petrila



– Fragment –

Anii nebuni erau pe trecute [i char-
lestonul cu fustele scurte, plisate,
co[ule]ele trase pe frunte peste
accroche-cœur. Marele Gatsby era
Everestul lui Leon. Erinia a intrat
neanun]at\ `n cabinetul doctoru-
lui, a pre]uit dintr-o privire torsul
unei Venere negre [i o reproducere
izbutit\ dup\ La Goulue de Toulou-
se-Lautrec. Abia pe urm\ a z\rit
fa]a de cret\ a doctorului, pe care
ochelarii cu ram\ de argint abia se
distingeau. A spus cu aerul cel mai
firesc: Bonjour, monsieur le docteur.
Doctorul `[i ridic\ ochii din dezor-
dinea hârtiilor de pe birou. V\zu ̀ n
fa]a lui o doamn\ la vreo 40 de ani.

O creol\. Purta un trois-quarts de
crep marocanin grena, perfect
asortat la culoarea buzelor. Sub 
jacheta lejer\, talia abia se ghicea.
Ce-i re]inuse `ns\ cel mai mult doc-
torului aten]ia a fost macul de
m\tase neagr\, aproape mototolit,
care-i atârna la rever. Probabil c\
b\ie]andrul sub]ire din spatele ei
se aplecase s\-[i lege [ireturile de la
espadrile [i ie[ise din cadru.

— Dumneavoastr\? Cu cine am
onoarea?

— Erinia. Erinia Schallmon.
— Schallmon... Schallmon...

sunte]i rud\ cu bancherul?
— Da, e so]ul meu. Dar p\rin]ii

mei au r\mas `n Grecia, la Salonic.
Lucrez `n diploma]ie. Sunt ata[at
cultural la Ambasada Greciei.

Doctorul o prive[te lung prin
lentilele groase. ~n ochii lui m\ri]i
`ncape acum, ̀ n sfâr[it, [i b\iatul cu
p\rul vâlvoi, `mpr\[tiat pe umeri.

— Sunt cople[it. {i tân\rul?
— E b\iatul meu, Leon. De fapt,

pentru el am...
— Ave]i vreo recomandare?
— Tocmai c\... [ti]i, e o urgen]\.

Chiar consulul mi-a vorbit de dum-
neavoastr\.

Leon `ncepe brusc s\ tu[easc\
[i-[i duce batista la gur\ s\ nu i se
vad\ râsul.

— Nu pot s\ v\ refuz – asta spun
[i ochii lui de sticl\ –, a[adar,
doamn\ Erinia Schallmon, ia s\ ve-
dem ce are tân\rul.

Se ridic\ de la birou [i-i spune
b\iatului s\ se `ntind\ pe cana-
peaua `nvelit\ cu o mu[ama alb\.

— Unde-i problema?
— La genunchiul drept... dar

cred c\ `ncepe [i la cel\lalt.
— Am s\ v\ rog s\ descoperi]i

genunchii b\iatului.
Erinia `ncearc\ s\ ridice cracul

pantalonului pêcheur, strâns pe
gamba `ncordat\. Nu reu[e[te [i-i
spune lui Leon s\ se dezbrace.

— De tot?
— Nu, numai pantalonul, `l li -

ni[ te[te doctorul, amuzat de spai-
ma copilului.

Pe m\sur\ ce stofa moale, de un
albastru marin, alunec\ pe coapse-
le fine, bronzate, se dezvelesc ge-
nunchii cu rotulele lor ca ni[te capa-
ce mici care acoper\ ceva ne [tiut.

— Aha, spune doctorul, pip\ind
tot mai zelos excrescen]a aia ciu-
dat\. Nu-i o problem\ grav\, dis-
tins\ doamn\, dar o s\ cear\ timp [i
r\bdare, m\ refer la dumneavoas -
tr\. Restul m\ prive[te pe mine.

— Domnule doctor, grecoaicele
sunt puternice, spune]i-mi deschis:
e grav?

— Sigur, nu e ceva care se re-
zolv\ de la sine. E vorba de un Os-
good-Schlatter destul de avansat.
Ar necesita o interven]ie chirurgi-
cal\...

Leon continu\ s\-[i road\ ab-
sent unghiile.

— O, nu. El trebuie s\ fie bale-
rin! Eu cred orbe[te `n dorin]ele pe
care nu ni le putem explica. B\iatul
nu vrea s-aud\ de altceva. Poate c\
e de vin\ [i cartea aia pe care a ci-
tit-o pân\ acum de vreo trei ori...

— Nu [tiu despre ce vorbi]i. Ce
carte?

— Indiferen]ii de Alberto Mora-
via.

Doctorul `[i potrive[te mai bine
ochelarii pe nas.

— Nu `n]eleg...
— {i acolo e vorba de un adoles-

cent pe care nu-l intereseaz\ nimic
pe lume. B\iatul meu, dac\ nu
ajunge balerin, o s\ tr\iasc\ pre-
cum un lichen dependent de un co-
pac. Dac\ o s\ g\seasc\ un copac.
Da, da, e greu cu indiferen]ii.

— {i so]ul dumneavoastr\, dis-
tinsul bancher Halevy Schallmon,
e de acord?

— Cu ce anume? Cu opera]ia?
— Nu, cu baletul.
— Sigur, de[i Levy [i-ar fi dorit

ca Leon s\ `mbr\]i[eze o carier\
mi litar\... dar el nu se amestec\ `n
educa]ia [i, cum s\ spun, ̀ n modela-
rea personalit\]ii unui adolescent.

Asta e una din atribu]iile mino re,
rezervate femeilor.

— ~n]eleg, `n]eleg. A[adar, dum-
neavoastr\ sunte]i gata s\-i face]i
pofta copilului!

— Domnule doctor, v\ rog, aici
nu e vorba de o poft\!

Leon `nceteaz\ s\-[i road\ un-
ghiile [i-l prive[te ]int\ pe medic.

— Aici e vorba de o voca]ie
cert\. E vorba de darul care i-a fost
h\r\zit. Ierta]i-m\. Sper c\ acum ̀ n -
]elege]i. Dac\ opera]ia `i va curma
orice perspectiv\ de a ajunge bale-
rin, renun]\m la opera]ie.

Fa]a b\iatului se destinde brusc
[i `ncepe s\-[i road\ din nou un-
ghiile.

— Bine, o s\ g\sesc alt\ vari an t\,
e drept, nu radical\, dar convena bil\

pentru to]i. Pentru dumneavoas -
tr\, c\-l ve]i vedea balerin. V\ pre-
vin c\ nu [tiu cât va dura aceast\
carier\, fiindc\ ̀ n timp osul se refa-
ce. Pentru b\iat, fiindc\ scap\ de
opera]ie, [i pentru mine, c\ voi
avea ocazia s\ v\ v\d mai des... deo -
camdat\ o s\-i punem piciorul `n
ghips pentru o lun\ [i o s\ vin\ pe-
riodic la control. V\ previn c\ atin-
gerea unei mobilit\]i perfecte poa-
te s\ dureze ani. E bine c\ v-a]i gân-
dit s\ veni]i la mine, acum.

— Poate tr\im o zi provi den -
]ial\! Ierta]i-m\, sunt o exaltat\. Nu
[tiu cum s\ v\ mul]umesc... [i ono-
rariul dumneavoastr\?

— L\sa]i asta! Deocamdat\
r\mâne s\ reveni]i la sfâr[itul
s\pt\mânii.
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Nora Iuga — 
Harald [i luna verde
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul Harald [i luna
verde de Nora Iuga, care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Fiction LTD“ a Editurii Polirom.

CARTEA

Gravitând `n jurul imaginii obsedante a balonului verde de pe scena
unui spectacol de balet, cartea Norei Iuga este un roman-puzzle format
din amintiri, scrisori [i fragmente de jurnal. ~mpreun\ creeaz\ un ro-
man captivant [i cutremu r\tor ce se `ntinde de-a lungul unui veac,
pendulând ne`ncetat `ntre trei genera]ii diferite. Bunicul, tat\l [i fiul,
`ndep\r ta]i unul de cel\lalt, ajung mereu ̀ n puncte comune, iar vie]ile
le sunt legate pentru totdeauna. Cei trei sunt afecta]i de ororile ce au
p\tat ̀ ntregul mapamond ̀ n secolul XX [i, de[i fiecare supravie]uie[te
`n felul lui, niciunul dintre ei nu revine cu adev\rat la vechea lui via]\.
De la lag\rele naziste la gulagul sovietic, din epoca de aur `n zilele
noastre, ̀ n Harald [i luna verde o multitudine de cioburi oglindesc fa]a
fascinant\ [i `n acela[i timp hidoas\ a lumii `n care tr\im.

AUTOAREA

Nora Iuga, poet\, prozatoare [i traduc\toare, membr\ a Uniunii Scrii -
torilor din România. Autoare a mai multor volume de poezie – Vina
nu e a mea (1968), Captivitatea cercului (1970), Scrisori neexpediate
(1978), Opinii despre durere (1980; Premiul USR), Inima ca un pumn
de boxeur (ed. I, 1982; ed. a II-a, 2000), Pia]a cerului (1986), Cântece
(1989), Câinele ud e o salcie (Cartea Româneasc\, 2013) – [i de proz\ –
S\punul lui Leopold Bloom (ed. I, 1993; ed. a II-a, Polirom, 2007; Premi-
ul USR), Sexagenara [i tân\rul (ed. I, 2000; ed. a II-a, Polirom, 2004,
2012; Premiul USR), Fasanenstraße 23 – O var\ la Berlin (2001),
Leb\da cu dou\ intr\ri (2004), Hai s\ fur\m pepeni (Polirom, 2009),
Berlinul meu e un monolog (Cartea Româneasc\, 2010) – , precum [i a
poemului-roman Feti]a cu o mie de riduri (2005; Premiul revistei „Cu-
vântul“). ~n 2007 a primit Premiul Friedrich-Gundolf, oferit de Deutsche
Akademie für Sprache und Dichtung, o recompens\ care se acord\ tu-
turor celor care contribuie la r\spândirea culturii germane `n lume. A
tradus din August Strindberg, E.T.A. Hoffmann, Nietzsche, Knut Ham-
sun, Barbara Bronnen, Elfriede Jelinek, Herta Müller, Ernst Jünger,
Oskar Pastior, Günter Grass, Aglaja Veteranyi.



Unul dintre gesturile tipice [i sem-
nificative ale unui occidental când
un om din Est, din lag\rul socialist,
`i relata `nainte de 1990 cum `[i
tr\ie[te via]a, era ridicatul din
umeri.

Desigur, occidentalul era [i a
r\mas prea politicos pentru a nu 
[i-l masca; dar cobaiul socialismu-
lui real sim]ea c\, oricâte vorbe ar
fi spus despre realit\]ile din ]ara
lui, codul celui care `l asculta dife-
rea. Dramele se tr\iesc [i se `mp\r -
t\ [esc ̀ n acela[i cerc. Dramele alto-
ra ne-ar impresiona mai mult, dac\
le-am `n]elege

R\sturnând aceast\ distan]\
geografic-cultural\ `ntr-o dimen-
siune temporal\, realiz\m c\ gene-
ra]ia foarte tân\r\ de azi e ̀ n postu-
ra occidentalului de ieri. Ororile [i
mizeria de alt\dat\ se atenueaz\
(dac\ nu se topesc cu totul) `ntr-o 

fericit\, senin\ ignoran]\ statis-
tic\. Caracteristicile regimului tre-
cut, care au modelat un anumit tip
de literatur\ [i de cultur\, trebuie
recuperate ast\zi prin studiu [i cer-
cetare. Ele nu mai intr\ `n expe-
rien]a direct\, nemijlocit\, pe pro-
pria piele a celor n\scu]i dup\ 1990.

Pentru asta sunt buni profe-
sorii, plictico[i `ndeob[te, [i tot
pis\logi, de la un regim la altul. Ei
`]i dau cu manualul `n cap (ieri la
propriu [i la figurat, azi numai la fi-
gurat) [i `]i reamintesc ceea ce de
fapt nu ai tr\it, deci nu e[ti obligat
a-]i aminti.

Comunism, totalitarism, dicta -
tur\, control, Securitate, Partidul Co -
munist Român, `n frunte cu Secre-
tarul s\u general, tovar\[ul Nico-
lae Ceau[escu, ra]ii la alimente, cozi
nesfâr[ite: ce sunt toate acestea?
Sunt ni[te vorbe al c\ror referent

devine tot mai ̀ ndep\rtat, mai ce]os.
Ce vrea s\ `nsemne, de pild\,

cenzur\? Cum po]i fi cenzurat, `n
epoca internetului? Ceea ce nu se
poate azi se putea ieri; iar ce nu se
putea ieri – se poate azi. Cele dou\
epoci, pe care mul]i le v\d, `n virtu-
tea iner]iei, `n continuitate sunt la
antipod `n punctele, esen]iale, care
determin\ structura literar\ [i ar-
tistic\. Scriitorul român avea bani,
avea timp, nu avea libertate, nu pu-
tea c\l\tori, nu putea publica decât
cu avizul cenzurii, era citit de un
public larg. ~n prezent, scriitorul
român nu are bani, nu are timp,
are libertate, poate c\l\tori, poate
publica orice, nu prea este citit. Ex-
cep]iile de la regul\ nu se iau `n
considerare. Ne intereseaz\ regula
[i formatul socio-cultural determi-
nat de ea, iar nu excep]ia explica-
bil\, [i ea, `n context.

Cu un spa]iu de mi[care extrem
de `ngust, captiv, a[a zicând, `n
propria ]ar\ dup\ 1948, scriitorul
român [i-a dezvoltat un evazio-
nism compensator. Imagina]ia a
fost nu doar un instrument scriito-
ricesc, ci [i o metod\ de supra -
vie]uire. A[a cum, `ntr-o `nchisoa-
re politic\, un de]inut `[i g\sea ali-
narea `n a scrijeli cu un ac versuri
pe o bucat\ de s\pun, orice fleac a

fost ridicat la rang de art\ de c\tre
scriitorii genera]iilor precedente.
Din acest punct de vedere, Emil
Brumaru este cel mai reprezenta-
tiv poet al perioadei: `n poemele
lui, universul mic este scanat cu
minu]ia marilor exploratori [i car-
tografi. {i e nevoie de o lume
`nchis\, de un spa]iu social cu toa-
te ie[irile blocate, pentru ca imagi-
na]ia s\ valorizeze ceea ce, `n lu-
mea liber\, e atât de firesc, de frec-
vent `ntâlnit, `ncât nu mai are re-
zonan]\.

A[a se explic\ statutul cu totul
special pe care l-a avut poezia au-
tohton\ `n Epoca de Aur a lui Nico-
lae Ceau[escu. Poe]ii erau un fel de
semizei, la concuren]\ cu fotba -
li[tii: expresia a tot ceea ce „oame-
nii muncii“ nu puteau face, pentru
c\ nu aveau dreptul; `ntrucât aces-
te drepturi fire[ti nu li se d\deau.
„C\l\toream“ prin poezie [i ne „eli-
beram“ prin roman, f\când din
aceste dou\ ecua]ii literare o form\
de supravie]uire intelectual\, prin
cultur\.

Ast\zi, c\l\torim unde dorim [i
avem toate libert\]ile din lume.
Poetul [i romancierul nu mai sunt
expresia drepturilor noastre, refu-
zate, ci ni[te oameni obi[nui]i, care
scriu [i ei acolo, [i pe care-i citim

numai [i numai dac\ avem chef.
Scriitorul de azi, prin urmare,

nu mai are `n fa]\ un public aprio-
ric receptiv, dependent, obsedat de
libertatea garantat\ exclusiv prin
imagina]ia artistic\. Noul public
este „independent“, mofturos, so-
fisticat, greu de prins [i de sur-
prins: un public cu toate op]iunile
la `ndemân\ [i care „zappeaz\“,
imediat, la literatura care-i place. A
scrie pentru acest public e infinit
mai greu decât a scrie pentru cel de
ieri, garantat de Stat [i `nchis `n
]arcul na]ional de o dictatur\ para-
noic\. A avea, ast\zi, zeci de mii de
cititori – cât num\rau cu trei dece-
nii `n urm\ mul]i prozatori [i poe]i
ai no[tri – este o performan]\
atins\ de foarte pu]ini. Mircea C\r -
t\rescu, Andrei Ple[u [i, [i... Lista
cam asta este.

Restul se zbat pentru co[ul zil-
nic `ntr-o economie de pia]\, vâ-
nând burse [i reziden]e artistice,
f\când publicistic\, `mp\r]indu-se
`n [apte pentru a-[i ]ine familia, vi-
sând la traduceri care s\ le l\r -
geasc\ publicul. Dar acela e alt pu-
blic decât cel al spa]iului cultural
autohton. Miza nu e publicul fran-
cez, ci publicul românesc.

Ce facem cu el? Ce ne facem f\r\
el?
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Un alt public

Concertele FILIT 2014: o varietate 
de genuri muzicale sub umbrela celui
mai amplu festival literar din România

Joi, 2 octombrie, Seara FILIT (ce
cuprinde, de la ora 20.00, `n Sala
Mare a Na]ionalului ie[ean, dez-
baterea avându-l drept invitat pe
scriitorul mexican Guillermo Ar-
riaga) se va `ncheia cu un concert
sus]inut de Maria R\ducanu &
Maxim Belciug: When to her lute
Maria sings. 

Maria R\ducanu [i Maxim Bel-
ciug formeaz\ un duo cu totul ine -
dit, cu roade muzicale dintre cele
mai frumoase. Fiecare `[i are pro-
pria carier\: Maria R\ducanu – 

vocea – este poate cea mai tul -
bur\toare, cea mai vibrant\ pre -
zen]\ de pe scena muzical\ de la
noi, iar Maxim Belciug s-a consa-
crat ca un artist al chitarei [i al
„~ncânt\rilor“.

Vineri, 3 octombrie, dup\ `ntâl-
nirea cu Herta Müller, laureat\ a
Premiului Nobel pentru Literatu -
r\, Filarmonica Moldova Ia[i ofer\
un concert simfonic extraordinar,
realizat special pentru FILIT. Diri-
jorul concertului va fi Mihnea 
Ignat (Spania), iar solist\ tân\ra 

violonist\ ie[ean\ M\lina Cioba -
nu. ~n program: G. Bizet – Selec]iu-
ni din Suitele Carmen, W.A.
Mozart – Concertul nr. 3 pentru
vioar\ [i orchestr\ `n sol major,
KV 216, A. Dvorák – Simfonia a IX-a
`n mi minor, op. 95, Din lumea
nou\.

Tot pe 3 octombrie, Casa FILIT
va fi gazda unui spectacol nocturn,
care va `ncepe cu 5 minute `nainte
de miezul nop]ii. Protagoni[tii
acestuia vor fi Cosmin Vaman,
Alexandra Andrei [i Trupa Spam.

~n a patra Sear\ FILIT, dedicat\
scriitorului Mircea C\rt\rescu,
vor concerta Alexandrina & Band.
Alexandrina Hristov este o artist\
complex\, dedicat\ muzicii, dar [i
picturii [i poeziei. Alexandrina
cânt\ `n român\, francez\ [i rus\.
Stilul s\u muzical este greu de
definit, dar se `ncadreaz\ `ntre pop
acustic, rock contemporan, alter-
nativ, jazz [i soul, cu elemente ino-
vatoare la nivelul compozi]iei [i
versurilor. Alexandrina apare ade-
sea pe scen\ al\turi de o trup\ de

instrumenti[ti, dar uneori `[i sus -
]ine recitalul `n formul\ voce-pian.

~n ceea ce prive[te preferin]ele
sale muzicale, Tori Amos de]ine
`ntâietate, cu care `mp\rt\[e[te
tr\s\turi precum sensibilitatea [i
versatilitatea vocii, virtuozitatea
de a cânta la pian [i sensibilitatea
versurilor, pe alocuri absurde. Al]i
arti[ti care i-au influen]at stilul
sunt PJ Harvey, Bjork, Morcheeba.

Noaptea Alb\ a Poeziei (NAP 2)
va fi „acompaniat\“ anul acesta de
muzica celor de la KUMM. Eveni-
mentul este programat s\ aib\ loc
sâmb\t\, 4 octombrie, la Casa FIL-
IT, cu `ncepere de la ora 22.30. Tru-
pa de rock alternativ KUMM a
sus]inut numeroase concerte `n
str\i n\tate, `n ]\ri precum Italia,
Germania, Cehia [i Ungaria, [i a
participat la festivaluri precum
Pepsi Sziget, Sárvár, 4+4 Days In
Motion [i Peninsula. ~n diferite
componen]e, a lansat [ase albume
de studio [i [apte videoclipuri.
Componen]a actual\: Eugen
Nu]escu (Oig\n) – chitar\, voce,

muzicu]\, Kovács András – clape,
Mihai Iordache – saxofon, U]u Pas-
cu – bas, John Ciurea – tobe.

Urm\ri]i programul complet al
FILIT pe site-ul festivalului,
www.filit-iasi.ro. De asemenea, pe
acela[i site pute]i consulta bi-
ografiile tuturor invita]ilor, pre-
cum [i informa]ii la zi privind
edi]ia a II-a a FILIT. Urm\ri]i-ne [i
pe pagina de Facebook: https://
www.facebook.com/filit.iasi.

~n total, edi]ia 2014 a FILIT va re-
uni peste 300 de invita]i de seam\ ai
literaturii mondiale [i române,
precum [i traduc\tori, manageri
culturali, critici [i jurnali[ti cultu -
rali.

Festivalul Interna]ional de Lite -
ratur\ [i Traducere Ia[i este un
eve niment finan]at de Consiliul
Ju de]ean Ia[i prin Muzeul Litera-
turii Române Ia[i. FILIT 2014 se
des f\[oar\ sub `naltul patronaj al
Repre zentan]ei Comisiei Europene
`n Ro mânia [i beneficiaz\ de par -
tene riatul B\ncii Na]ionale a Ro -
mâniei.

Festivalul Interna]ional de Literatur\ [i Traducere Ia[i
(FILIT), ce se va desf\[ura `n perioada 1-5 octombrie,
propune publicului o selec]ie muzical\ perfect
adaptat\ spiritului evenimentului. Concertul simfonic
al Filarmonicii Moldova Ia[i, reprezenta]iile oferite de
Alexandrina Hristov [i band-ul acesteia, de Maria
R\ducanu [i Maxim Belciug, trupa KUMM sau ie[enii
Cosmin Vaman, Alexandra Andrei [i Trupa Spam sunt
parte din oferta de anul acesta a celui mai amplu
eveniment literar din România.



„RIP iPod“, scrie „The Guardian“.
„Apple `[i ucide cel mai vechi pro-
dus neschimbat pân\ acum. {i nu
ne-am a[teptat ca uciderea acestui
produs clasic s\ fie f\cut\ cu atâta
brutalitate.“

„The Guardian“ vorbe[te de -
spre crim\ din punctul de vedere al
`nlocuirii unei tehnologii vechi cu
o noutate. Al]ii `ns\ v\d mai depar-
te [i vorbesc despre schimb\rile pe
care acest Apple Watch le va face ̀ n
obiceiurile noastre. {i asta fiindc\
Apple a reu[it s\ redefineasc\, pâ -
n\ acum, pia]a MP3-urilor cu iPod-
ul ([i felul `n care muzica este con-
sumat\, cu repercusiuni serioase
asupra industriei muzicale).

„Vreme de zece ani, iPod-ul
meu, `n numeroasele lui `ncarn\ri,
a fost fidelul meu companion“, se
plânge jurnalistul Mat Honan ̀ ntr-o
lung\ lamenta]ie publicat\ de re-
vista „Wired“. „Acum, el a murit.
S-a evaporat din Apple Store. A dis -
p\rut `n vreme ce to]i eram aten]i

la un ceas ridicat `n sl\vi. Este lim-
pede c\ ne confrunt\m nu numai
cu moartea iPod Classic, ci cu
moar tea player-ului portabil de
muzic\ dedicat numai acestei fun c -
]ii. Azi totul `nseamn\ numai tele-
foane inteligente [i app-uri. Orice
aparat este [i camer\ digital\. Gad-
get-ul menit s\ fac\ numai un sin-
gur lucru a disp\rut [i, odat\ cu el,
a disp\rut [i no]iunea de «cool» pe
care o presupunea. Fiindc\ iPhone
este la fel de subversiv ca o pung\
cu chips-uri [i nimeni nu mai este
definit de muzica pe care o as-
cult\.“

Jobs a prezentat primul iPod
cam la o lun\ dup\ atacurile de la
11 septembrie. Gadget-ul original
costa cam mult [i oferea o capacita-
te de stocare de 5 GB, spa]iu sufi-
cient pentru a ]ine 1.000 de melodii
`n buzunare. Marele avantaj era c\
acest player la purt\tor era conce-
put s\ lucreze integrat cu iTunes,
poarta de intrare, de fapt, spre 

iTunes Store, magazinul digital
prin care Apple vinde muzic\. iTu-
nes Store este, din 2008 `ncoace, cel
mai mare „comerciant“ de muzic\
([i nu numai) din SUA, cu o ofert\
de 37 de milioane de cântece, sute
de mii de aplica]ii, seriale TV [i fil-
me. Are aproape 570 de milioane de
conturi active de clien]i. Era evi-
dent c\ impactul asupra industriei
muzicale va fi major.

„iPod a schimbat lumea muzicii
`n mai multe feluri“, scrie „Mac-
world“. „~n vreme ce walkman-ul
Sony a democratizat ascultarea
muzicii pe strad\ sau `n drumurile
naveti[tilor, el presupunea totu[i
s\ iei cu tine casete. iPod ofer\ [an-
sa de a purta ̀ n buzunar ̀ ntreaga ta
colec]ie muzical\, plus op]iunea de
a desc\rca muzic\ de pe internet.
Deci importan]a lui nu const\ `n
aparatul `n sine, cât `n ideea c\ de
el depinde un `ntreg ecosistem.
iPod este o verig\ `ntr-un lan] ce se
`ntinde de la iTunes la computer [i
la iCloud.

Pe urm\, iPod a introdus no]iu-
nea de „shuffle“ – utilizatorii pot s\
asculte piesele `n ordine aleatorie,
aruncând astfel ̀ n aer ideea de a as-
culta cântecele `n contextul unui
album. O consecin]\ a fost sc\derea
vânz\rii de muzic\ pe format „fi-
zic“. Oamenii au ̀ nceput s\ cumpe-
re cântece `n format digital de la
magazine specializate precum iTu-
nes Store, Amazon.com etc.

De asemenea, Apple a fost acu-
zat c\ prin aceste inova]ii nu face
decât s\ dea o mân\ de ajutor

pira]ilor de muzic\ – fiindc\, m\ -
car la `nceput, majoritatea melodii-
lor din colec]iile utilizatorilor erau
piratate. „Este posibil“, crede Pa-
tric Wikström, autorul c\r]ii The
Music Industry – Music in the Cloud,
„ca iPod-ul s\ fi contribuit efectiv
la sc\derea vânz\rilor de CD-uri.
Abia din 2003, de la lansarea iTu-
nes Music Store, industria muzi-
cal\ a `nceput s\ cread\ c\ Apple o
va salva.“ 

„Muzica s-a schimbat“, scrie
„Wired“. „O vreme a p\rut c\ Ap-
ple ajut\ pirateria muzical\, ceea
ce f\cea muzica [i mai cool. Cine
naiba putea s\ cumpere 10.000 de
piese? A[a c\ Apple [i-a f\cut pro-
priul magazin [i am `nceput s\
cump\r\m din nou muzic\. Am in-
trat `n era single-ului [i a playlist-
ului. Muzica noastr\. Cântecele
noastre. Piesa conta, discul nu.
~ntregi genuri muzicale au dis p\ -
rut `n f\lcile playlist-ului. Dar noi
cream playlist-uri care vorbeau
despre vie]ile pe care le tr\iam `n
acel moment. S\ te ui]i `n iPod-ul
cuiva `nsemna s\ prive[ti `n sufle-
tul lui.“

La cap\t de linie

Cei deranja]i de impactul Apple
asupra muzicii au ricanat probabil
când au aflat c\, `ntr-o conversa]ie
din 2010 cu jurnalistul Nick Bilton
de la „New York Times“, Steve
Jobs recuno[tea c\, `n casa acestu-
ia, utilizarea produselor Apple era
destul de limitat\. „Deci copiii

dumneavoastr\ probabil c\ iubesc
iPad-ul?“, l-a ̀ ntrebat Bilton pe Jobs.
„Nu l-au folosit. Limit\m cât mai
mult folosirea tehnologiei de c\tre
copiii no[tri acas\“, a replicat Jobs. 

~n acela[i timp, o personalitate
muzical\ precum Jon Bon Jovi `l
consider\ pe Steve Jobs „responsa-
bil pentru asasinarea muzicii“.
„Pu[tii de ast\zi nu [tiu cum e s\ ̀ ]i
pui c\[tile pe urechi, s\ dai volu-
mul la maxim, s\ iei ̀ n mân\ coper-
ta unui disc de vinil, s\ `nchizi
ochii [i s\ te la[i absorbit ̀ n album“,
spunea Bon Jovi `ntr-un interviu
din „The Sunday Times Magazi-
ne“, din 2011. „Nu cunosc frumu-
se]ea de a cump\ra un disc cu banii
de buzunar bazându-]i decizia nu-
mai pe felul `n care arat\ coperta,
f\r\ a [ti m\car cum sun\ discul.
Doamne, acelea erau timpuri magi-
ce! Nu-mi place s\ par b\trân, dar
sunt [i, asculta]i-m\ cu aten]ie, pes-
te o genera]ie oamenii au s\ se
`ntrebe: «Ce s-a `ntâmplat?». Iar
Steve Jobs este personal responsa-
bil de asasinarea muzicii.“

Ast\zi, iPod a ajuns la un cap\t
de linie, cu bunele [i relele sale,
`nso]it de regretele celor care i-au
fost companioni.

„~mi lipsesc vremurile `n care
eram defini]i de muzica noastr\.
Când muzica noastr\ era `nc\ mu-
zica noastr\. ~mi e dor s\ fiu tân\r,
cu capul plin de idei subversive, cu
c\[tile `n urechi [i buzunarul plin
de cântece piratate. Nu exist\ un
app pentru a[a ceva“, scrie redacto-
rul de la „Wired“.
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Firma lui Steve Jobs a provocat din nou senza]ie cu
lansarea noii lor juc\rii, ceasul inteligent Apple Watch.
Nu to]i sunt ferici]i cu aceast\ inova]ie menit\ s\ ne
schimbe vie]ile.

Apple Watch: recviem 
la moartea MP3 player-ului
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Numit Propaganda Swing, specta-
colul este scris de c\tre dramatur-
gul sco]ian Peter Arnott [i descrie
„cariera“ band-ului Charlie and
his Orchestra, care a activat `n pe-
rioada nazist\, sub conducerea sa-
xofonistului Lutz Templin [i a
cânt\re]ului Karl Scwedler.

„The Guardian“ aminte[te c\, ̀ n
cel de Al Treilea Reich, jazz-ul era
„strict verboten“. Liderii nazi[ti, ̀ n
frunte cu Hitler, `l considerau o
muzic\ primitiv\ [i depravat\, iar
Goebbels `l declarase Entartetemu -
sik – „muzic\ degenerat\“. Din 1933,
anul `n care nazi[tii au acaparat
puterea, jazz-ul [i swing-ul (o muzi c\
adânc ancorat\ `n cultura nea gr\,

promovat\ de muzicieni evrei) au
fost strict interzise `n Germania.

Lucrurile s-au schimbat dup\ de -
 clan[area r\zboiului, când Goebbels
[i-a dat seama c\ aceast\ muzic\ se
poate dovedi o arm\ propagandis-
tic\ teribil de eficient\. 

Prin urmare, Goebbels a dispus
crearea unei trupe de muzicieni,
pl\ ti]i de guvern, care s\ `nregis-
treze mari hit-uri de gen americane,
cu alte versuri. Astfel, o melodie pre -
cum Makin’ Whoopee, din 1928, su-
na `n noua versiune a[a: „Another
war, another profit. Another Jewish
business trick/ Another season, ano -
ther reason/ For makin’ whoopee?“.

Muzica asta trebuia difuzat\ „`n

str\in\tate“, dar, pân\ la urm\, Go-
ebbels a permis s\ fie cântat\ [i `n
Germania.

Lutz Templin [i Karl Scwedler
„n-au f\cut-o pentru bani“, a co-
mentat dramaturgul Peter Arnott.
„Chiar iubeau din suflet aceast\
muzic\. Da, au f\cut un pact cu dia-
volul, `n acest caz diavolul purtând
o zvastic\. Dar, dac\ tr\ie[ti ̀ n Ber-
linul anului 1939 [i e[ti muzician,
alternativele tale sunt cam oribile.
Ce po]i s\ faci?“

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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Hercule Poirot
revine la via]\,
`n libr\rii
Dup\ ce James Bond a fost resuscitat cu succes sub
pana unui alt autor decât creatorul s\u, este rândul
unui alt celebru personaj literar s\ capete o nou\
[ans\ la via]\. The Monogram Murders, un nou ro-
man avându-l ca erou pe faimosul detectiv Hercule
Poirot, este lansat `n libr\rii, la 39 de ani de la ulti-
ma carte din serie, Cortina, publicat\ dup\ moartea
Agathei Christie.

Noua aventur\ a lui Poirot a fost scris\ de poeta
[i autoarea de romane poli]iste Sophie Hannah [i
reprezint\ o aventur\ complet inedit\ a celebrului
detectiv belgian, o aventur\ care „se insereaz\ per-
fect `n cronologia personajului“, dup\ cum preci-
zeaz\ editura.

Hercule Poirot a fost protagonistul a 33 de roma-
ne [i 52 de povestiri, scrise de Agatha Christie [i pu-
blicate `ntre 1920 [i 1975.

Primul live
Withney Houston,
la doi ani de la
moartea vedetei
De-a lungul carierei, celebra cânt\rea]\ american\ nu
a scos nici un album ̀ n concert. Primul, Whitney Hous-
ton Live: Her Greatest Performances, va fi lansat abia
anul acesta, `n noiembrie, a anun]at Clive Davis, un
mogul al muzicii renumit pentru talentul s\u de a des-
coperi noi cânt\re]i.

Whitney Houston a `ncetat din via]\ `n februarie
2012 [i, de la moartea ei, au mai fost lansate dou\ dis-
curi postume. 

Noul album, primul live din cariera ei, „va dovedi
cu vârf [i `ndesat c\ Whitney a fost cu adev\rat unic\,
prima dintre primii din toate timpurile. Pentru mine
este un album `nc\rcat de emo]ie“, a declarat Davis ca-
re a descoperit-o pe Whitney Houston la `nceputul ani-
lor ’80. 

Davis crede c\ acest disc „va ului pe toat\ lumea“. 
Live: Her Greatest Performances va ap\rea pe pia]\ pe 10
noiembrie. Va con]ine 16 piese live audio [i un DVD cu 19
piese video, inclusiv interpretarea hit-ului I Will Always
Love You din concertul pentru Noua Afric\ de Sud din
1991 [i a imnului american de la finala Super Bowl XXV.

S\pt\mâna trecut\, englezii au descoperit o versiune a
muzicii swing [i jazz la care nu se a[teptau, gra]ie unui
spectacol ce a avut loc la Teatrul Belgrade din Coventry.

Comuni[tilor 
le este dor de „Pif“
Cotidanul comunist francez
„L’Humanité“ inten]ioneaz\
s\ relanseze „Pif Gadget“, mi-
tica revist\ de benzi desenate
pentru copii din anii ’70-’80, a
anun]at vinerea trecut\, pe
„France Info“, directorul zia-
rului, Patrick Le Hyaric.

„Noi suntem proprietarii
m\rcii Pif, chiar dac\ termen
de «marc\» nu `mi place prea
mult. Sper totu[i ca, `n lunile
care urmeaz\, s\ putem lansa din nou revista pe pia]\“, a declarat
Patrick Le Hyaric.

„Pif Gadget“ a fost lansat de comuni[tii francezi ̀ n 1969, ̀ n „con-
tinuarea“ publica]iei „Vaillant“. El a fost, ̀ ncepând din anii ’70, un
veritabil fenomen de pres\, cu tiraje medii de 500.000 de exempla-
re. A disp\rut `n 1993, iar „Humanité“ a `ncercat s\ `l resusciteze
pân\ acum de dou\ ori, `n 2004 [i 2009, f\r\ succes `ns\.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Jazz pe ritmuri de
propagand\ nazist\



~n fa]a sec]iei de votare, Mel `ncer-
ca s\ par\ de ghea]\, impasibil la
bli]urile zecilor de aparate foto care
`l fulgerau din toate p\r]ile. S-a uitat
urât doar la un paparazzo imperti-
nent care se gândise s\ dea lovitura
secolului `n materie de fotografie
jurnalistic\, ̀ ncercând un instanta-
neu de jos `n sus, pe sub kiltul lui
Mel. Dar el [i-a strâns picioarele la
timp, ̀ ntocmai unei fecioare timide
aflate fa]\ `n fa]\ cu un pu[ c\ria[
proasp\t liberat. Cred c\ a sc\pat [i
o `njur\tur\ scurt\, dar t\ioas\.

Trecuser\ mul]i ani de când nu

mai purtase aceast\ ciudat\ fust\
b\rb\teasc\ [i uitase cât de ener-
vant este s\ te gâdile [i s\ te `n]epe
totodat\ stofa aceasta din lân\
brut\. Din când `n când se retr\ gea
`n ma[ina oficial\, dup\ ale c\rei
geamuri negre `[i tr\gea o sc\rpi -
n\tur\ zdrav\n\ `n zona voi nicu -
lui. Dar se `ntorcea repejor la locul
prestabilit [i `mbr\ca din nou pla-
to[a format\ din dou\ panouri. 

Pe ambele panouri scria YES.
Adic\ scria c\ da. La o prim\ vede-
re puteai crede c\ e un alt nebun 
care zice c\ e de acord, adic\ nu e
`mpotriv\. De acord cu ceva, cu 

orice. Dar era o zi prea important\
[i tot poporul sco]ian [tia c\ dife-
ren]a dintre YES [i NO conta mai
mult ca oricând. De fapt nu [tiu `n
ce m\ sur\ [tia, de vreme ce masele
erau `mp\r]ite relativ jumi-juma,
ba c\ da, ba c\ nu. 

Pentru Mel `ns\ chestiunea era
mai mult decât principial\, era per-
sonal\. Omul se vedea preg\tit s\
`ncununeze ̀ n plan real lupta pe ca-
re a dus-o pe platourile de filmare
ale filmului care a pus numele Gib-
son pe firmamentul superstaruri-
lor hollywoodiene. Pentru c\ da, a
fost doar un film, dar tr\irile lui au
fost cât se poate de reale. Momentul
crucial, `n care a ar\tat curul c\tre
trupele imperiale, a r\mas adânc
`ntip\rit `n con[tiin]a sa. Surse
r\mase anonime au afirmat c\ zile
`ntregi domnul Gibson `[i d\dea
pantalonii jos ori de câte ori vedea
vreun britanic nesco]ian prin

preajma platoului. Ap\ruse chiar o
febr\ a pariurilor, se puneau `n joc
sume frumu[ele pentru a estima
câte fire de p\r ad\poste[te cele-
brul fund. Din p\cate, nimeni nu a
avut ocazia s\ le numere, a[a c\ ma-
rile case de pariuri s-au v\zut nevoi-
te s\ dea cota unu. 

Se apropia ora de ̀ nchidere a ur-
nelor [i sondajele ar\tau c\ tab\ra
unioni[tilor avea un u[or avantaj.
Mel urma s\ moar\ a doua oar\, de
data asta pe din\untru. Sim]ea c\
trebuie s\ se implice mai mult pen-
tru independen]a Sco]iei. A[a c\ a
`nceput s\ strige cât `l ]ineau bojo-
cii: FREEDOM! Adic\ libertate. 

Procentul prounionist continu\
s\ creasc\ `n sondaje. Mel se hot\ -
r\[te s\ piar\ eroic. Urlând conti-
nuu `ntru libertate, `[i `ntoarce fai-
mosul cur c\tre camer\ [i ridic\
poalele kiltului timp de cinci minu-
te pe ceas. Patru mii trei sute nou\. 

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 452 » 20 – 26 septembrie 2014

16  »  fast food

La fel ca Europolis, [i Cripta e o co-
produc]ie româno-francez\, cu dis-
tribu]ie [i echip\ bilingve. Dup\
scenariul lui Jean Samouillan (ca-
re nu exist\ pe allocine.fr, doar im-
db.com ̀ i re]ine trei produc]ii TV),
Cornel Gheorghi]\ spune `n 82 de
minute o poveste existen]ial\ `n
care spectatorul poate reg\si [i un
comentariu sarcastic despre felul
`n care Occidentul profit\ arogant
de ]\rile s\race, acestea – la rândul
lor – „tr\gându-i-o“ cum pot. Eroul
e un om de afaceri francez, inter-
pretat admirabil de Serge Riabou-
kine (fost partener al Lumini]ei

Gheorghiu `n filmul lui Michael
Haneke, Le Temps du loup). Acest
om de afaceri (care are [i un nume
foarte comun, Leduc) a achizi]io-
nat o cl\dire veche `n B\ile Hercu-
lane, pe care pl\nuie[te s\ o trans-
forme `n ceva profitabil. Descope-
rind ni[te fresce care ar putea data
de pe vremea romanilor, deci care
ar face imposibil\ demolarea cl\ -
dirii, francezul se duce ̀ ntr-o dup\-
amiaz\ singur ̀ n cl\dire, strope[te
pere]ii cu benzin\ [i le d\ foc. Con-
secin]a gestului s\u e imediat\:
poarta de fier a cl\dirii, care se des -
chide numai din exterior, se `nchi-
de [i Leduc r\mâne prizonierul ca-
sei pe care dorea s-o distrug\. 

Povestea e riscant\ [i tocmai
aici st\ pariul pe care Gheorghi]\
`l câ[tig\ manevrând o nara]iune
f\r\ prea mult\ agita]ie. Cripta e
diferit de filmul lui J.C. Chandor,
All Is Lost, dar ceva au ele `n co-
mun – faptul c\ se sprijin\ pe un
singur personaj [i c\ sunt, dincolo
de subiect, ni[te pove[ti existen]ia-
le. ~n filmul americanului, perso-
najul central ([i singurul) era in-
terpretat de Robert Redford, la
Cornel Gheorghi]\ e actorul fran-
cez cu origini sârbo-ruse Serge
Riaboukine, care duce filmul `n
spate, de[i exist\ personaje secun-
dare care apar [i dispar. 

Regizorul l-a v\zut pe erou ca pe
un Robinson Crusoe. Da, dar ge-
nius loci se r\zbun\ pe Leduc pen-
tru arogan]a lui [i `i bareaz\ dru-
mul. Mai mult nu-i face. De aici
`ncolo Leduc se va confrunta cu
oamenii locului care `i pl\tesc lui
Leduc cu aceea[i moned\: o b\trâ-
nic\ (Sanda Toma) care e mai 

interesat\ s\ hr\neasc\ pisicile
vagaboande decât s\-i deschid\
poarta; ni[te copii care `i promit
c\-l ajut\ dac\ le d\ euro, dup\ ca-
re fug; un cuplu tipic de români
(Camelia Pintilie, Constantin Flo-
rescu), el coleric, ea vulgar\ – posi-
bil un pe[te [i prostituata lui, care,
când aud c\ prizonierul e francez,
nu [tiu cum s\-l fraiereasc\ mai
repede. (Poate c\ filmul are de
câ[tigat dac\ nu vedem aceste per-
sonaje secundare ca pe ni[te tipo-
logii române[ti anume.)

Ca [i ̀ n All Is Lost (p\strând, to-
tu[i, propor]iile), greutatea cea
mare  a pove[tii e de a face ca fieca-
re gest al eroului s\ sune tot tim-
pul credibil, deoarece spectatorul
trebuie s\ cread\ `n logica fiec\rei
scene pentru a r\mâne atent pân\
la final. Naturale]ea `nn\scut\
pentru cinema `l ajut\ pe Serge
Riaboukine s\ pice corect pe nu -
an]e [i  gesturi cât mai m\runte.
Dac\ el nu era bun, filmul se auto-
distrugea din primele cinci minute.

De[i prea multe nu se `ntâmpl\
(suspansul ]ine de cine vine, cine
revine sau de poarta care la un mo-
ment dat se deschide), nu ajungi s\
te plictise[ti. Faptul c\ nu te `n -
cearc\ mari frisoane emo]ionale e
un avantaj – tonul neutru face ca
povestea s\ devin\ emblematic\
f\r\ a fi [i emfatic\. La un moment
dat, filmul `ncepe s\ treneze, dar
regizorul nu `l las\ s\ b\lteasc\
prea mult [i, când `ncepi s\ te plic-
tise[ti, mai introduce un element.
Când `n scen\ intr\ femeia din cu-
plul de mai sus [i d\ de `n]eles c\
ar putea r\mâne, `ncepi s\ vezi [i
mai clar filmul ca pe o poveste exis -
ten]ial\. Poate c\ destinul omului
e s\ fie prizonier `n propria via]\
unde libertatea e o iluzie (ca [i 
dragostea). Neaglomerând multe
elemente [i p\strând o structur\
aerisit\, filmul devine mult mai li-
ber cu sine, permi]ându-i [i specta-
torului s\ contribuie, s\-l `mbo -
g\]easc\ [i s\ `l cread\ poate chiar
mai de[tept decât e.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Poem
pentru Alex

Am tradus poemul \sta pentru
Alex Savitescu. Pentru c\ ̀ mi lip se[ te.

Durerea ne cheam\ la lucrurile
acestei lumi

de Sherman Alexie

Aerul dimine]ii e n\p\dit de `n -
geri – Richard Wilbur

Ochii se deschid spre un telefon
albastru

~n baia acestui hotel de cinci stele.

M\ `ntreb pe cine ar trebui s\
sun? Un instalator,

Proctolog, urolog sau preot?

Cine e cel mai mult printre noi
[i merit\ cel mai mult

primul apel? ~l aleg pe tata pen-
tru c\

E uluit de telefoanele din baie.
Formez num\rul de-acas\. R\s -

punde mama. „Hei, mama“,

Spun, „Pot s\ vorbesc cu tata?“
Ea pufne[te

{i atunci `mi amintesc c\ tat\l
meu

E mort de mai bine de un an.
„C\cat, mama,“

Spun. „Am uitat c\ e mort. ~mi
pare r\u –

Cum de-am uitat?“ „E-n regul\“,
spune ea.

„I-am f\cut o can\ de cafea instant

Azi diminea]\ [i am l\sat-o pe
mas\ –

La fel ca-n ultimii, cât, dou\zeci
[i [apte de ani –

{i nu mi-am dat seama de gre [ea l\
Decât dup\-amiaz\.“ Mama râde 

La `ngerii care a[teapt\ s\ fa-
cem o pauz\

~n timpul zilelor noastre cele mai
obi[nuite

{i s\ preasl\vim uitarea
~nainte s\ ne plesneasc\ peste

suflete cu aripile lor reci.

~ngerii aceia ne apas\ [i ne tul-
bur\.

Mizeriile acelea de `ngeri ne
cal\resc ca pe porci.

~ngerii aceia, c\zând mereu, ne
prind `n curs\

{i ne târ\sc, prad\ [i `nchinare,
`n ]\rân\.
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Sacrificiul Mel-ului

Film

Iulia Blaga

Cripta, al doilea
lungmetraj al lui Cornel
Gheorghi]\ (regizor de
documentar [i fic]iune,
produc\tor, profesor de
cinema stabilit `n Fran]a),
e sensibil mai bun decât
primul, Europolis (2010).
Poate pentru c\ povestea
e mai simpl\, mai sobr\ [i
nu mai urm\re[te s\ fie
kusturician\ sau, `n orice
caz, colorat\ cu orice
pre]. Din contr\,
regizorului parc\ nici nu
i-ar mai p\sa dac\ filmul
place sau nu. 

Totul e pierdut `n cea 
mai bun\ lume posibil\
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