
Revista noastr\ a `mplinit `n
aceast\ s\pt\mân\ 10 ani de
apari]ie ne`ntrerupt\. 

Este motivul pentru care aceast\
edi]ie a „Suplimentului de
cultur\” este una cu totul
aparte: mai vechi [i mai noi
colaboratori, „fon datori”,
membri ai echipei de ieri [i de
azi rememoreaz\ ultimul
deceniu pe scena 
publi cisticii culturale. 

~ntr-un peisaj dominat de
restructur\ri [i uneori chiar de
dispari]ii bru[te, cele 460 de
apari]ii ale „Suplimentului”
reprezint\ o adev\rat\
performan]\ de longevitate. 
~n 2004 num\rul titlurilor
culturale era consi derabil mai
mare, iar fiecare cotidian avea
m\car o pagin\ de cultur\.
Ast\zi, jurnalismul cultural 
s-a refugiat adeseori pe internet,
`n vreme ce ideea de supliment
cultural aproape a disp\rut. 
La Mul]i Ani!
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O rara avis `n peisajul
mediatic cultural autohton 

Silviu Lupescu

Apar [i dispar festivaluri – despre
Festivalul de teatru idi[ „Avram
Goldfaden“, o ini]iativ\ unic\ `n
felul ei, a]i mai auzit ceva? –, in-
vesti]iile str\ine `[i iau câmpii go-
nite de o legisla]ie care se modi-
fic\ [i ea haotic, dup\ cum bate
vântul [i o cer interesele „ale[i -
lor“. Se `nchid libr\rii [i pân\ [i
teii, chiar [i ei – o tradi]ie a Ia [u -
lui – dispar unul câte unul, rete-
za]i de escadronul fier\straielor
comandat de cine [tie ce venetic.
~ntr-un asemenea context „furtu-
nos“, faptul c\ „Suplimentul de
cultur\“ s-a `nc\p\]ânat s\ apar\
s\pt\mân\ de s\pt\mân\ vreme
de zece ani este, dac\ nu o perfor-
man]\, m\car o rara avis `n peisa-
jul mediatic cultural autohton.

Privind lucrurile din interior,
pot spune f\r\ teama de a gre[i c\
a existat o conjunctur\ de factori
care a favorizat o astfel de mai pu -
]in obi[nuit\ continuitate. Primul
ar fi echipa: o echip\ de jurnali[ti
culturali [i de colaboratori entu-
zia[ti care nu s-au l\sat cuprin[i

de lehamitea [i plictisul care ne
caracterizeaz\, [i nu chiar de azi,
de ieri. O echip\ profesionist\ afla -
t\ sub imboldul, hulit de mul]i, al
„lucrului bine f\cut“. Un alt factor
decisiv a fost colaborarea exce-
lent\ dintre „Ziarul de Ia[i“ [i Edi-
tura Polirom, dou\ institu]ii care
au asigurat logistica [i fondurile
necesare apari]iei [i difuz\rii re-
vistei, considerând-o un dar f\cut
ora[ului [i locuitorilor lui. {i, desi -
gur, un rol important l-a avut ori -
entarea revistei, a[a cum a fost ea
conceput\ de cel care a fost de la
`nceput [i continu\ s\ fie „mento-
rul“ publica]iei – George Onofrei:
o revist\ de informare destinat\
unui public larg, care s\ evi den -
]ieze evenimentele importante din
via]a noastr\ cultural-artistic\ [i
s\ men]in\ treaz interesul pentru
actul de crea]ie [i respectul pen-
tru realizatorii lui. A fost un pariu
temerar dac\ ne gândim c\ unii
au strâmbat din nas, convin[i fi-
ind c\ re]eta presei culturale nu
poate fi decât cea `nce t\]enit\, cu
recenzii [i critici de specialitate
docte, `mp\nate cu concepte, 

neologisme, formul\ri gra]ioase
[i citate care s\ situeze mai presus
de orice `ndoial\ lecturile semna-
tarului. Asta `n vreme ce al]ii
acord\ presei culturale o impor-
tan]\ zero t\iat `n patru, care nu
ar egala-o nici m\car pe aceea a
unui goag\l ceva mai r\s\rit. Cât
despre suplimentele de cultur\ ale
cotidienelor na]ionale, aproape c\
nu e cazul s\ mai amintesc. 

Fiind un moment aniversar,
nu am s\ r\spund aici a[a-ziselor
acuze de lips\ de patriotism local
care s-au f\cut auzite dintr-o di-
rec]ie sau alta. „Suplimentul de
cultur\“ nu [i-a dorit s\ fie o pu-
blica]ie provincial\. Cantonarea
geografic\ sau, mai r\u, aservirea
fa]\ de un grup local de interese
sunt cele mai mari capcane `n ca-
re poate c\dea o publica]ie. Un
ora[ care vrea s\ fie „capital\ eu-
ropean\ a culturii“ – [i FILIT e un
bun argument c\ poate – ar trebui
s\ [tie cum s\ ocoleasc\ astfel de
pericole, cum s\ dialogheze cu
]ara, cum s\ `[i promoveze valori-
le f\r\ s\ devin\ prada vanit\]ilor
locale. Dac\ Ia[ul o [i face sau nu,

e o alt\ discu]ie. Deocamdat\, pu-
blica]iile ie[ene care chiar con-
teaz\ pe plan na]ional (unele fi-
nan]ate [i din bugetul local) abia
dac\ pot fi num\rate pe degetele
de la o mân\. Ceea ce, având ̀ n ve-
dere tradi]ia de care facem atâta
caz, e cam pu]in. Pe cât i-a stat `n
puteri, „Suplimentul de cultur\“ a
punctat, uneori pe spa]ii tipografi-
ce ample, multe dintre evenimen-
tele culturale [i artistice, chiar
dac\ s-au desf\[urat la Bucure[ti,
Sibiu, Timi[oara, Cluj-Napoca sau
altundeva.

Nu sunt un adept al schimb\ri-
lor de dragul schimb\rii. „Supli-
mentul de cultur\“ trebuie s\ con-
tinue pe drumul pe care a pornit.

Echipa redac]ional\ actual\ este
cea care [tie cel mai bine ce are de
f\cut pentru ca peste al]i zece ani
s\ poat\ s\ se prezinte din nou cu
fruntea sus. M-ar bucura s\ [tiu
c\ [i peste zece ani dumneavoas -
tr\, cititorii, ve]i fi ner\bd\tori s\
g\si]i ̀ n fiece sâmb\t\ „Suplimen-
tul de cultur\“ ̀ n cutia po[tal\ sau
la chio[cul de ziare preferat. Ori
c\ ve]i accesa www.suplimen-
tuldecultur\.ro fie din curiozitate,
fie din obi[nuin]\, fie [i doar ca s\
afla]i ce s-a mai petrecut nou ̀ ntr-un
domeniu, cel cultural, un dome-
niu care pare ast\zi complet negli-
jat de ni[te politicieni indiferen]i
[i obtuzi, dac\ nu chiar – mul]i
dintre ei – ignoran]i.

Dac\ ar fi s\ ne mai minuneze ast\zi ceva, acel ceva este continuitatea. 
Firmele apar [i dispar, falimentele se ]in lan], conducerile institu]iilor se schimb\
la comand\ politic\ [i orice echip\ nou\ d\râm\ tot ce a f\cut precedenta 
(a se vedea cazul Institutului Cultural Român). 

Toni Hri]ac

Discutam cu Silviu Lupescu de-
spre posibile proiecte comune [i
d\deam exemple din Italia, unde
v\zusem „Corriere della sera“
distribuit `mpreun\ cu c\r]i de

fic]iune literar\. Silviu a spus c\
ar putea preg\ti a[a ceva, dar 
ce-ar fi s\ facem o revist\ de cul-
tur\ mai `ntâi? Argumentele sale
erau irezistibile. Editura Polirom
va ga ranta calitatea [i anvergura
na]ional\. Se va ocupa de con]i -
nutul editorial. „Ziarul de Ia[i“,
care tocmai lansase premiul na -
]io nal de proz\, va acoperi, pe lân g\
problemele tehnice [i de distri bu -
]ie, o anume nevoie de locali zare,
o afirmare valoric\ a Ia [u lui. Sil-
viu l-a adus pe George Ono frei, care
s-a dovedit a fi o ale gere deosebit
de inspirat\. 

Evolu]ia de mai apoi dovede[te
asta f\r\ doar [i poate. El [i Silviu
pot vorbi cel mai bine despre
cre[terea „Suplimentului“. Au
transformat o spe ran]\ `n certitu-
dine. {i ce certitudine! Pe pia]a re-
vistelor culturale atitudinile sunt
diverse, uneori b\tându-se cap `n
cap. Unele sunt anoste, altele au
un militantism enervant. A g\si
tonul potrivit nu-i deloc u[or.
„Su pli mentul“ este dinamic, in-
teresant [i ghidu[. ~ndr\zne] [i
`n]elept ̀ n acela[i timp. ~n]eleg in-
vidia celor din Bucure[ti. 

Eu m-a[ `ntoarce s\ accentuez

faptul c\ acest parteneriat arat\
c\ prietenia [i valoarea pot face
cas\ bun\ chiar [i `ntr-un ora[ al
orgoliilor, cum este Ia[ul. De alt-
fel, a[a cum spuneam, avem ani
buni de când derul\m [i partene -
riatul cu c\r]ile de la Polirom. ~n
fiecare mar]i distribuim câteva
sute bune din colec]iile tari ale edi -
turii. Fiecare are de câ[tigat câte
ceva din aceasta. 

~n Ia[i mai sunt locuri unde este
nevoie de cooperare [i `n]e le gere.
„Suplimentul“ poate fi un exem-
plu de `ndreptare pentru unele 
instu]ii care nu se sufer\ una pe

alta. Mare parte din valoarea
ora[ului st\ `n domeniile educa -
]iei [i culturii. De multe ori aces-
tea sunt mediate cumva de politi-
cile administra]iei locale [i cen-
trale. Acestea trei trebuie s\ g\ -
seasc\ o cale de lucru `mpreun\,
iar produsele colabor\rii pot pro -
pulsa Ia[ul la nivel na]ional [i in-
terna]ional. Proiecte precum 
FILIT, FIE sau inten]ia de a face
ora[ul Capital\ Cultural\ Euro-
pean\ pot da m\sura eficien]ei
lor. Dea Domnul ca „Suplimen -
tul“ s\-i fac\ mai de[tep]i pe cei
res ponsabili.

„Suplimentul“ s-a n\scut 
`n gr\dina Casei Pogor
Din punctul meu de
vedere, „Suplimentul de
cultur\“ s-a n\scut `n
gr\dina Casei Pogor,
acum mai bine de zece
ani, la o petrecere `n aer
liber a „Ziarului de Ia[i“. 

» A fost un pariu temerar dac\ ne gândim c\ unii
au strâmbat din nas, convin[i fiind c\ re]eta pre-
sei culturale nu poate fi decât cea `ncet\]enit\, cu
recenzii [i critici de specialitate docte, `mp\nate
cu concepte, neologisme, formul\ri gra]ioase [i ci-
tate care s\ situeze mai presus de orice `ndoial\
lecturile semnatarului. Asta `n vreme ce al]ii
acord\ presei culturale o importan]\ zero t\iat `n
patru, care nu ar egala-o nici m\car pe aceea a
unui goag\l ceva mai r\s\rit. Cât despre supli-
mentele de cultur\ ale cotidienelor na]ionale,
aproape c\ nu e cazul s\ mai amintesc.
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Zece ani de bungee jumping 
Când ai pu]in peste 30 de ani, un deceniu
`nseamn\ o perioad\ considerabil\ din via]\.
~ntr-o ]ar\ `n care lucrurile au evoluat ([i

adeseori involuat) `n ultimii ani `ntr-un ritm
ame]itor, s\ te ocupi de jurnalism cultural la
aceea[i publica]ie ne`ntrerupt atât de mult\

vreme se traduce, v\ rog s\ m\ crede]i,
printr-un noroc nemai`ntâlnit pentru
breasla aceasta.

Lucian Dan Teodorovici

~n timpul preg\tirii acestui nu m\r
al „Suplimentului de cultur\“, re-
dactorul-[ef adjunct, Anca Bara-
boi, ne-a pus unora dintre noi `n
fa]\ câteva fotografii din urm\ cu
10 ani, pe când abia `ncepuser\m
un proiect de publica]ie s\pt\mâ-
nal\ cultural\. V\zând acele foto-
grafii [i recitind caseta de redac]ie
de-atunci, care `n timp evident c\
a suferit unele schimb\ri, mi-am
dat brusc seama c\ eram, inclusiv
`n urm\ cu un deceniu, printre cei
mai b\trâni din echipa ini]ial\.
M\car din punctul \sta de vedere
se justifica func]ia cu care intram
`n proiect: cea de senior-editor.

~ns\ tot privind acele fotografii 
n-aveam cum s\ nu m\ surprind
cu o alt\ constatare, pe care am
con[tientizat-o abia acum: chiar
atât de demn fiind de func]ia de -
semnat\, aveam doar 29 de ani. A[
vrea s\ m\ ab]in s\ scriu aici vâr-
sta de-atunci a redactorului-[ef,
George Onofrei, dar chipul lui din
poza de-acum un deceniu m\
`mpiedic\ s-o fac: `mplinise, cu câ-
teva luni mai devreme, 21 de ani.
Nu [tiu dac\ vreo alt\ publica]ie
româneasc\, fie ea cultural\ sau
nu, ne putea concura `n vreun fel
ca medie de vârst\. Adic\ [tiu: 
n-ar fi avut cum. ~ns\ acesta e doar
un pasaj introductiv, nu `ncerc s\
v\ atrag `n nostalgia mea, c\ci 

`mi dau seama c\ ar fi imposibil.
Ce vreau s\ v\ spun, de fapt, 

este c\, dincolo de ceea ce ajunge
la cititori, realizarea unei reviste,
cu atât mai mult a uneia care apa-
re s\pt\mânal, creeaz\ [i o puter -
ni c\ istorie de grup. Pozele despre
care vorbeam nu m-au trimis doar
spre constat\ri pe jum\tate dulci,
pe ju m\tate amare [i `n totalitate
patetice cu privire la tinere]e [i la
trecerea vremii. Dimpotriv\, am
rememorat lucruri ce pot fi poves-
tite acum sub forma unor mici
m\rturisiri, pe care fiecare dintre
noi, cei implica]i, le g\se[te azi amu-
zante. N-am cum s\-mi amintesc
f\r\ un zâmbet, spre exemplu, de
certurile serioase (care au condus

uneori spre sup\r\ri la fel de se-
rioase) din primul an de existen]\
a revistei dintre mine [i George
Onofrei. {i-s amuzante nu doar
pri vite din perspectiva prieteniei
noastre de azi, ci [i dac\ ne amin-
tim motivele lor: uneori pe margi-
nea unui titlu de pagin\, alteori
pornind de la num\rul prea mare
de corecturi care ap\reau pe [pal-
turi, uneori pentru c\ unul sus ]i -
nea c\ o fotografie trebuie s\ apa -
r\ `n susul paginii, iar cel\lalt `n
josul ei, alteori pentru c\, pur [i
simplu, `ncepuser\m s\ ne obi[ -
nuim s\ ne contrazicem. Toate dis-
cu]iile acestea aprige dintre noi,
dar [i dintre noi [i al]i mem bri ai
echipei erau generate `ns\ exclu-
siv de realizarea revistei. {i de
pre ten]iile pe care le aveam fieca-
re de la cel\lalt. Iar pe m\sur\ ce
timpul ne-a ar\tat c\ preten]iile
pot fi satisf\cute, locul unei ne`n -
crederi pân\ la urm\ normale a
fost luat de prietenie.  

Nu scriu `ns\ o carte de memo-
rii legate de realizarea revistei,
de[i n-ar fi o idee `n totalitate ne-
potrivit\. Con[tient c\ o poz\ face
cât o mie de cuvinte, ceea ce m\ fa-
ce s\ constat c\ prin acest text al
meu abia am reu[it s\ creionez o
jum\tate de poz\, `nchei preg\tin-
du-m\ pentru o fotografie de grup
care s\-mi prilejuiasc\, peste `nc\
un deceniu, un text mai bun, mai
nostalgic [i un strop mai hot\rât.
C\ci dac\ `n urm\ cu zece ani nu
`ndr\znea nici unul dintre noi 
s\-[i `nchipuie c\ `n 2014 „Supli-
mentul de cultur\“ va avea un
num\r aniversar, parc\ ast\zi pu-
tem privi cu ceva mai mult\ ̀ ncre-
dere spre anul 2024. Iar la `ncrede-
rea pe care o avem `n prezent n-a
lucrat doar prietenia dintre noi, ci
[i prietenia cititorilor. C\rora,
prin urmare, ar trebui s\ le mul -
]umim `n primul rând. 

Cuvinte [i poze

George Onofrei

Când a ap\rut `n 2004 „Suplimen-
tul de cultur\“, jurnalismul cultu-
ral era `ntr-una dintre cele mai
faste perioade ale sale. Pia]a publi-
cistic\ se bucura de o abunden]\
de reviste de profil, iar nici un ziar
central (de la cele cu tiraje ame -
]itoare pân\ la cele de „saco[\“)
nu `[i permitea s\ dea drumul la
tiparni]\ f\r\ s\ cuprind\ m\car
o pagin\ cultural\. Adeseori chiar
dou\. Un supliment cultural la ni-
velul lui 2004 nu era v\zut nici pe
departe drept vreo excentricitate.
Din acest motiv, la apari]ia sa,
„Suplimentul de cultur\“ a tre-
buit s\ fac\ aproape un bungee
jumping editorial [i s\ duc\ nego-
cieri puternice pentru a constitui
o echip\ forte de colaboratori.
Erau vremuri `n care `]i disputai
cu revistele „concurente“ reporte-
rii de actualitate, autorii de ru-
brici permanente, speciali[tii din
diverse domenii. Nu de pu]ine ori
ap\reau nervii atunci când „con-
curen]a“ `]i sufla de sub nas sem -
n\tura râvnit\. Vremuri `n care
era de neconceput s\ nu ai un re-
porter acreditat la principalele in-
stitu]ii administrativ-culturale
(Ministerul Culturii, Institutul
Cultural Român etc.).

Tabloului descris mai sus, ̀ n mod
evident, `i lipse[te happy-end-ul,
cunoa[tem prea bine ceea ce s-a

petrecut cu presa scris\ `n ultimii
ani – o pr\bu[ire a tirajelor [i o
concediere `n mas\ a redactorilor
de la cultur\ [i de la pagina de ex-
terne. Jurnalismul cultural s-a mu -
tat pe online `n bun\ m\sur\, dar
a suferit transform\ri uria[e ge-
nerate de cerin]ele noului mediu
de comunicare. La apari]ia „Supli-
mentului de cultur\“, „html-ul“
era ̀ nc\ rege, iar a avea edi]ie elec -
tronic\ – un lucru de laud\.

~ntr-un anume sens, „Suplimen -
tul de cultur\“ a fost pu]in ̀ naintea
vremurilor sale acum 10 ani, fiind
primit `n anumite cercuri cu mari
rezerve dat fiind tonul s\u ade-
seori foarte juc\u[, alert, lipsit de
orice prejudec\]i cul turale [i ex-
tras total dintr-o zon\ provin cia  l\.
Dup\ 10 ani cred c\ ne putem l\uda
cu asta f\r\ s\ trebuiasc\ mimat\
vreo fals\ modestie. Observ\m c\
un ton relaxat, apropiat de cititor a
devenit, mai ales `n epoca social
media, regula, iar nu excep]ia.

A[ mai spune c\ `ntr-un peisaj
media dominat de haos, de impre-
vizibil 10 ani ̀ nseamn\ deja longe -
vitate pentru o publica]ie. Pe drept
cuvânt, „Suplimentul de cultur\“
a fost invidiat pentru climatul sta-
bil `n care [i-a desf\[urat activita-
tea redac]ional\. A[a este, Editura
Polirom a asigurat o stabilitate fi-
nanciar\ revistei care chiar e dem n\
de invidie – ̀ n epoca t\ierilor bru[ -
te de buget, a reorga ni z\ rilor de

tot felul. Chiar [i `n pli n\ criz\ fi-
nanciar\, cu o pia]\ de carte `n
pr\ bu[ire, nu s-a pus nici o clip\
problema afect\rii revistei. La fel,
pariul asumat de „Ziarul de Ia[i“,
care a asigurat „Suplimentului“ o
logistic\ r\mas\ unic\ `n România
(câte cotidiene centrale, bun\oar\,

mai editeaz\ m\car un ghid TV, ce
s\ mai vorbim de un s\pt\mânal
cultural?), [i-a v\zut culese destul
de repede roadele. 

Mica echip\ a „Suplimentului“
a cunoscut mai multe plec\ri [i so-
siri de-a lungul timpului. Istoria sa
e legat\ `ns\ strâns de activitatea

celor doi „SGR-i[ti“ – Victor Jalb\
[i Florin Iorga – [i de Ana-Maria
Onisei, primul redactor al revistei.
Din 2006 Anca Baraboi a preluat
sarcini redac]ionale pân\ la nive-
lul de a deveni „vioara `n tâi“ a re-
vistei, cum se `ntâmpl\ `n prezent.
~n mod evident, „nucleul dur“ de
la ̀ nceput trebuie pomenit, f\r\ de
care proiectul ar fi fost imposibil:
Lucian Dan Teodorovici, Florin
L\z\rescu [i Emilia Chiscop (cole-
giul de redac]ie `m preu n\ cu care
a fost creionat proiectul revistei [i
ulterior implementat). 

Asemenea tuturor proiectelor
esen]iale [i durabile ale Editurii
Polirom, „Suplimentul de cultu r\“
nu ar fi existat de la bun `nceput
f\r\ Silviu Lupescu, care a avut
`ncredere c\ o asemenea revist\
poate ap\rea [i se poate impune pe
pia]a revistelor culturale. Cu o li-
bertate acordat\ calculat la `nce-
put, apoi total\, echipa „Suplimen-
tului de cultur\“ a urmat un par-
curs firesc – f\r\ s\ ̀ nsemne c\ pri-
mele luni au fost tocmai u[oare. 

Sigur c\ majoritatea „confesiu-
nilor“ din acest num\r special al
revistei ]in de leg\tura sufleteasc\
a multora dintre noi cu revista pe
care o citi]i `n fiecare sâmb\t\ de
atâ]ia ani. O dat\ la 10 ani cred c\
v\ putem „permite“ dumneavoas -
tr\, cititorilor, s\ arunca]i un ochi
`n „buc\t\ria“ noastr\.

La Mul]i Ani, „Suplimentul de
cultur\“!
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Florin L\z\rescu

Am mai spus povestea tot aici, dar o reiau, c\ altfel nu e: când
a venit vorba s\ apar\ „Suplimentul de cultur\“, `nc\ lucram
`n Polirom. Am pus [i eu um\rul, cât m-a dus capul, la conce-
perea lui, ̀ ns\ nici nu m-am gândit s\ am [i eu acolo o rubric\.
Apoi, `n noiembrie 2014, când se lucra la num\rul 1, am aflat
de povestea unui personaj oarecum simpatic: un [ofer de la
Ministerul Culturii, domnul Marian, reprezenta România la
un târg de carte din str\in\tate, `n standul ]\rii noastre, ser-
vind vizitatorilor str\ini vin ro[u `n pahare de plastic. M-am
[i amuzat, m-am [i indignat. {i-aproape f\r\ s\-mi dau seama
de ce [i pentru cine o fac, am scris pe loc un text despre domnul
Marian ̀ n context european. Tocmai vroiam s\-l postez pe blo-
gul meu [i deodat\ mi-a venit ideea: „B\, da’ de ce nu-l dau eu
la ziar?“ („Suplimentul“ – fiind la pachet cu „Ziarul de Ia[i“,
ajungând [i pe masa unor oameni care de obicei nu citesc re-
viste de cultur\ – e, de fapt, un ziar). M-am dus cu povestea la
George Onofrei [i-a[a mi-am deschis o rubric\. 

Scriam de ani de zile pe blogul personal, prin varii reviste
de cultur\, publicasem dou\ c\r]i, aveam, putem zice, „un pu-
blic al meu“, ̀ ns\ am ̀ n]eles repede c\ ziarul are cu totul altul,
la care nu ajunsesem niciodat\. Mai `ntâi, o categorie de oa-
meni care m\ [tiau `ntr-un fel sau altul, personal sau din auzi-
te, dar nu erau obi[nui]i ai internetului ori ai literaturii. Din-
tre miile de rânduri publicate de mine online, ̀ n reviste sau ̀ n
c\r]i, nu-mi citiser\ nici m\car unul. Iar când au dat peste mi-
ne `n „Supliment“, au exclamat surprin[i: „Uite-l, frate, c\ [i
scrie, nu doar vorbe[te“. Apoi, o mul]ime de oameni care ha-
bar n-aveau c\ exist au prins s\ m\ citeasc\ [i s\ m\ judece
punctual, la articol, ca pe un ziarist. Din partea acestora cur-
geau cele mai nea[teptate reac]ii. Unii m\ recuno[teau du p\
poz\, pe strad\, m\ opreau [i-mi spuneau admirativ-sf\tos:
„Frumos mai scrie]i, domnu’ L\z\rescu. Ce-am mai râs la ar-
ticolul de sâmb\t\! Parc-a]i fi scriitor!“. Al]ii au protestat la
unele dintre articolele mele prin scrisori trimise la redac]ie.
Vreo doi m-au rugat s\-i ajut c-o pil\ „la ziar“, ca s\ se plâng\
de administratorul de bloc ori de firma de cablu. Cineva de la
]ar\ s-a dus la mama acas\ [i a amenin]at-o c\ m\ d\ `n jude-
cat\ pentru c\ se recunoscuse ca personaj, de[i nenumit, ̀ ntr-un
text de-al meu. C\ tot veni vorba de satul p\rin]ilor mei, acolo
„Suplimentul“ reu[ise la un moment dat s\ ocupe un loc de
cinste `n crâ[ma satului, cu pagina mea tocit\ de mâinile prin
care trecuse, doar ca s\ se afle ce mai spune „a’ lu’ L\z\rescu“
([i existau destule voci care `i strecurau mamei câte o profe]ie
sumbr\: „Nu rezist\ mult. Ai s\ vezi, or s\-l de-a afar\ de la
ziar!“)... 

~n fine, dup\ vreo câ]iva ani, `n lumea mic\ a literaturii ori
a presei locale, am ajuns cunoscut, apreciat sau `njurat `n pri-
mul rând ca L\z\rescu de la „Supliment“. Reac]ii de genul ce-
lor amintite mai sus, care ini]ial m\ bucurau [i m\ motivau,
au `nceput s\ m\ irite. Prea mul]i dintre cei care-mi citeau cu
entuziasm zeci de articole (sau cel pu]in declarau asta), ̀ n con-
tinuare nu erau tenta]i m\car s\-mi r\sfoiasc\ vreo carte.
C\p\tam din ce `n ce mai des senza]ia c\ – de[i m\ chinuiam
la fiecare articol s\ scriu cinstit, mig\los, ca la literatur\ – nu
r\mâne nimic, dar absolut nimic, `n urm\ din ceea ce scriu
acolo. Poate doar sentimentul c\ m\ complac `ntr-o l\l\ial\
pentru public, `n vreme ce a[ putea s\ cânt pentru mine. Mi 
s-a acrit [i m-am l\sat, ̀ n ciuda faptului c\ am dat prilejul unor
guri rele s\-i trânteasc\ mamei profe]ia ̀ n fa]\: „}i-am spus eu
c\ nu rezist\ la ziar? L-au dat afar\!“. 

Recunosc, `n timpul cât nu am scris la „Supliment“ am fost
tentat de nenum\rate ori s\-mi reiau rubrica. M\ opreau orgo-
liul, sentimentul de inutilitate. Apoi, dup\ ce am mai publicat
un roman, mi-a revenit `n for]\ pofta de l\l\ial\, bucuria de a
scrie „la ziar“. Pân\ la urm\, e chiar pl\cut [i poate nu cu totul
inutil s\ stârne[ti reac]ia unui necunoscut, s\-l faci s\ simt\
ceva `n plus, fie [i cât fumeaz\ o ]igar\ sau bea o cafea. 

La „ziar“

Ana-Maria Onisei

„Nu se poate a[a ceva!“ M-am l\sat câ]iva centimetri
mai jos `n scaunul negru, ergonomic – spatele-a re-
sim]it golul dintre sp\tarul pufos [i coloana mea,
acest mic spa]iu care parc\ striga [i el c\-s `n aer.
Tocmai predasem primul text pentru primul num\r
al „Suplimentului de cultur\“, un fel de bio-cronic\
despre Umberto Eco. Vorbele [fichiuitoare ale edito-
rului Lucian Dan Teodorovici, care citise textul,
ajunseser\ la mine prin redactorul-[ef, George Ono-
frei. Textul era un dezastru, plat, prea pu]in elaborat
[i-mi mai [i luase mai mult de-o s\pt\mân\ ca s\-l
predau.

***

Adev\rul e c\ nu [tiam nimic. Era anul 2004, aveam 20
[i ceva de ani, eram ̀ n anul III de facultate când a venit
propunerea s\ lucrez pentru primul s\pt\mânal de
cultur\ care avea s\ fie suplimentul unui mare coti-
dian ie[ean, exact ca-n afar\. {i m-am trezit c\ am pe
mân\ o rubric\ de carte.

A[a am plâns mai mult decât am plâns vreodat\, `n
camera de c\min cu mochet\ verde, serile când ajun-
geam acas\ dup\ editare. De-aici am `nv\]at cum s\
am grij\ de cuvinte [i ce-nseamn\ responsabilitate.
Aici am stat la ]igar\, pe holurile lungi [i gri, cu doi
dintre cei mai importan]i scriitori români de azi – Lu-
cian Dan Teodorovici [i Florin L\z\rescu. (Pe-atunci,
nu-n]elegeam pe deplin ce privilegiu e \sta.) La „Supli-
ment“ m-am minunat ̀ n fiecare diminea]\ cum George

Onofrei nu se mai dezlipea de ziare, ritualul celor pe
hârtie, gândindu-m\ c\, dup\ ce le citea, parc-ar fi
st\pânit toat\ lumea. Aici am devenit prima dat\ jur-
nalist (nu doar un fel de cronicar) dup\ ce-am pierdut
o noapte `ntreag\ s\ transcriu [i s\ aranjez un inter-
viu cu {tefan Agopian de care mi-era fric\ tare, tare. {i
tot aici mi-a luat-o inima la goan\, ca la `ndr\gosti]i,
când, invitat la un dosar, Alex. Leo {erban [i-a imagi-
nat cum decurg [edin]ele de redac]ie. Momentele când
râdeam cu Alex Savitescu [i-i spuneam cât de mult 
mi-a[ dori s\ fac\ un interviu cu Radu Cosa[u. Sau
când Constantin Vic\ mi-a zis c-am scris despre Tom
Waits de parc\ mi-ar fi fost amant. Apoi, m-am `mbu-
jorat sistematic de fiecare dat\ când Emil Brumaru a
intrat `n mica noastr\ redac]ie. 

***

~n raftul din dreapta, printre lungi coloane din lemn, e
standul de ziare din Libr\ria C\rture[ti, cea mai hype
din Bucure[ti, abia deschis\. E-un fel de grilaj alb,
`nalt, un rotisor cu urechi din hârtie. Sunt aici de la re-
viste str\ine, la „Dilema“ [i „22“. E [i „Suplimentul de
cultur\“, editat la Ia[i [i foarte citit [i la Bucure[ti. ~n
momentul de fa]\, nu prea-i alt ziar care s\ fi atins a[a
o performan]\. Au trecut doi ani. {tiu c-o s\ `ncep s\
lucrez `n presa central\. {i c\ asta nu s-ar fi `ntâmplat
dac\, cu vreo doi ani `n urm\, când George Onofrei 
mi-a spus „Hai, vino [i tu la ziar“, n-a[ fi spus „Da“. A
fost cea mai frumoas\ lec]ie despre cum n-o s\-nv\] ni-
mic niciodat\ dac\ nu m\ arunc `nainte, cu curaj.
Mul ]umesc pentru asta. 

Cea mai
frumoas\ lec]ie
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Ovidiu {imonca

Cred c\ „Suplimentul de cultur\“ a f\cut ceva
decisiv pentru cultura român\: a sprijinit liter-
atura român\. ~mi amintesc cu mare pl\cere
de campania din 2004 a Editurii Polirom,
Voteaz\ literatura tân\r\. Ei bine, „Suplimen-
tul de cultur\“ s-a pliat excelent pe acea cam-
panie, des\vâr[ind-o cu uneltele jurnalisticii:
interviuri cu autorii, [tiri [i ample relat\ri de
la lans\ri, fragmente din c\r]i, cronici literare.
{i asta nu ocazional, ci num\r de num\r. Aici
a[ situa meritul principal al „Suplimentului de
cultur\“: puterea de a transforma o carte [i un
autor român `n fapt de pres\. La 10 ani de la
acea campanie, se poate spune c\ pariul cu li -
teratura român\ este câ[tigat, atât de Editura
Polirom, cât [i de „Suplimentul de cultur\“.
Personal, mi-a[ dori ca exemplul oferit de „Su-
plimentul de cultur\“ s\ fie urmat [i de alte in-
stitu]ii de pres\. Prea rar, prea pu]in, deseori
neelocvent, avem scriitori români invita]i `n
ziare, la radio sau la televiziune. Sigur c\ sunt

[i excep]ii fericite. Dar, `ntr-o lume saturat\ de
ciorov\ielile politice, ar fi necesar s\ se aud\ [i
alte voci `n dezbaterea public\ româneasc\.
Scriitorii no[tri, care scriu [i despre istoria tu -
mefiat\ a Româ niei, dar [i despre tranzi]ia
ap\s\toare, ar putea fi interlocutori exemplari
`n dezbateri despre adev\rul acestor ani. E ne -
voie ca vocea lor s\ fie auzit\, s\ fie `n]e leas\.
Paradoxul este c\, deseori, cei din alte ]\ri – 
editori, public, jurnali[ti –, având la `ndemân\
traducerile, nu pu]ine, din literatura român\,
v\d filonul de adev\r `n scrierile scriitorilor
români. {i-i cheam\ la târgurile de carte, `i
pun fa]\ `n fa]\ cu scriitori europeni, tocmai
pentru a `nlesni un dialog necesar lumii aces-
teia. Noi, cu ai no[tri, ne rezum\m s\ facem
doar emisiuni „specializate“. Poate c\ tipul de
interviuri practicat de „Suplimentul de cul-
tur\“ cu autori români s-ar putea vedea [i „pe
sticl\“, `n programe „generaliste“. De ce n-ar fi
un scriitor român mult mai interesant decât
un om politic?

Un exemplu de
jurnalism cultural
autentic, dezinhibat 
[i cosmopolit

Carmen Mu[at

„Suplimentul de cultur\“ mi se pare o revist\ cu atât mai necesar\, cu cât
num\rul publica]iilor culturale care s\-[i propun\ s\ ofere informa]ii la zi
despre evenimente culturale, despre c\r]i [i cei care le fac nu este unul foar-
te mare. ~mi plac dinamismul, diversitatea, echilibrul [i profesionalismul
echipei care face posibil\ apari]ia „Suplimentului de cultur\“ s\pt\mânal.
Citesc aproape mereu interviurile [i comentariile din revist\ [i trebuie s\
spun c\ aceast\ formul\, foarte alert\, este un exemplu de jurnalism cultu-
ral autentic, dezinhibat [i cosmopolit, inteligent [i fermec\tor. ~n ace[ti ani,
revista a reu[it s\ coaguleze `n jurul s\u un grup din ce `n ce mai consistent
de colaboratori [i cititori, iar asta nu mi se pare deloc pu]in lucru, `ntr-un
moment `n care publicul pare mai atent la ceea ce se `ntâmpl\ pe internet
decât la publica]iile pe hârtie. A rezista zece ani pe o pia]\ cultural\ profund
distorsionat\ de un mecanism ineficient de difuzare a publica]iilor este nu
doar o performan]\ economic\, ci [i o prob\ de rezisten]\ psihic\!

Doresc „Suplimentului de cultur\“ via]\ lung\, numere cel pu]in la fel de
pline de provoc\ri culturale, cititori din ce `n ce mai mul]i [i mai fideli [i
parteneri de dialog puternici [i mereu fairplay!

Pariul cu
literatura român\
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~nceputurile mele 
`n meseria de jurnalist 

Luiza Vasiliu

Probabil c\ n-a[ fi ajuns jurnalist
dac\ George nu mi-ar fi propus, `n
primul meu an de facultate, s\ ]in
o rubric\ s\pt\mânal\ `n „Supli-
mentul de cultur\“. Dup\ ce ter-
minasem liceul, era cât pe ce s\ m\
fac actri]\, apoi era cât pe ce s\
ajung profesoar\ de limba ceh\,
apoi era cât pe ce s\ plec la un co-
legiu din mijlocul Americii, dar
m-am hot\rât `n ultima clip\ s\
dau admitere la Cluj, la Literatur\
comparat\, [i s\ v\d ce se `n tâm -
pl\. M-am mutat la 9 ore distan]\

de cas\, ̀ ntr-un c\min ̀ n care dor-
mea, juca table, g\tea [i d\dea pe-
treceri echipa de rugby a Clujului.
Citeam pe rupte. ~ntre timp, `nce-
pusem s\ scriu cronica de teatru
din „Supliment“. Aveam 20 de ani
[i nu [tiam nici cum se scrie o cro-
nic\ de teatru, nici pe ce lume
tr\iesc. La al doilea sau la al trei-
lea text, am primit un mail de la
Radu Afrim, pe care n-am cum s\-
l uit prea curând: „luiza, am citit
cronica ta la repeti]ii, cu actorii de
la sf`ntu gheorghe, [i am murit de
râs“. Era de bine, aveam primul
feedback dintr-o surs\ oficial\,

`nseamn\ c\ ceva-ceva era `n ce
scriam eu, `n afar\ de `ncrederea,
aproape inexplicabil\ pentru mi-
ne, a lui George. Dup\ primul an
de „Supliment“ (sau au fost doi?),
am c\zut de acord c\ ar fi mai bi-
ne s\ renun] la cronica de teatru,
din pricin\ c\ n-aveam acces de-
cât la spectacolele din Cluj. „Bine,
dar tot trebuie s\ scrii ceva, tre-
buie s\ ai o rubric\“, mi-a zis Ge-
orge. Despre ce-a[ fi putut s\ mai
scriu? Eventual despre despre
c\r]i, filme, muzici, locuri, oa-
meni ade v\ra]i [i oameni inven-
ta]i, adic\ despre tot ce-mi umbla

prin cap pe-atunci. Am g\sit [i-un
nume, „En]iclopedia Encarta“,
a[a cum `mi botezasem `n clasa a
noua o disket\ ro[ie pe care adu-
nam tot felul de lucruri de pe in-
ternet. En]iclopedia dureaz\ de-
atunci, iar eu am crescut odat\ cu
ea. Ne desp\r]im doar `n vacan]e,
când ne `nc\rc\m bateriile pen-
tru `nc\ un an de rubric\ s\p -
t\mânal\. ~n „Supliment“ m-au ci-
tit oameni pe care `i admi -
ram&adoram de la distan]\, Alex.
Leo {erban [i Radu Cosa[u, `n
„Supliment“ m\ citesc acum bu-
nica mea, vecinii de la etajul I,

fo[tii profesori, actualii colegi,
scriitorii mei români prefera]i, `n
„Supliment“ am descoperit ce-n -
seamn\ jurnalismul cultural [i c\
s-ar putea s\-mi plac\ s\ m\ ocup
de asta, [i tot `n „Supliment“ am
adunat timp de zece ani ceea ce se
cheam\ „`nceputurile mele ̀ n me-
seria de jurnalist“. M\ mir [i m\
bucur c\ am ajuns pân\ aici [i
sper s\ ne vedem cu to]ii la aniver-
sarea de 100 de ani, la fel ca Nou-
velle Revue Française a Editurii
Gallimard, dup\ ce se vor fi in-
ventat eclerul care nu `ngra[\ [i
teleportarea. 
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Totul a `nceput 
cu un pesc\ru[

Veronica D. Niculescu

Stau pe scena teatrului de la Sibiu, se joac\ `n
avanpremier\ Pesc\ru[ul lui Andrei {erban. 
Locul meu este chiar lâng\ ma[ina de scris a lui
Treplev. Dar eu, ca [i Nina, sunt ochi [i urechi la
Trigorin: „Trebuie s\ scriu, trebuie s\ scriu, tre-
buie...“.  Peste dou\ acte, Arkadina `i aduce lui
Treplev „revista cu noua ta povestire“. Treplev `i
mul]ume[te [i o a[az\ lâng\ ma[ina de scris, pes-
te altele. Recunosc imediat titlul revistei – este
„Suplimentul de cultur\“, citesc [i eu revista as-
ta, tare mi-ar pl\cea s\ scriu acolo. 

Dup\ spectacol, ni se `ng\duie s\ mai z\bovim
o vreme pe scen\. Acum pe ma[ina de scris este
chiar pesc\ru[ul. ~i fac o fotografie. Pas\rea
`mp\iat\ st\ cu spatele la aparatul de fotografiat,
iar lumina care bate din fa]\ `i p\trunde prin pe-
ne [i `i confer\ o `nsufle]ire bizar\.

Era la sfâr[itul lui 2006, m\ mutasem de vreo
jum\tate de an `napoi la Sibiu, dup\ ce locuisem
o vreme `n Bucure[ti [i lucrasem `ntr-un trust de
pres\, una dintre `nchisorile de catifea unde bu-
zunarul nu are griji, dar nici sufletul bucurii. ~na-
poi acas\, cu cartea de munc\ ̀ ntr-un sertar, ̀ nce-
peam ceea ce se nume[te tr\itul pe cont propriu.
Mersul pe sârm\, balans cu drepturi de autor `n
dreapta [i-n stânga, acum da, acum ba.

Peste câteva zile, am trimis poza aceea pe adre-
sa „Suplimentului de cultur\“. Nu mai [tiu ce 
mi-a]i r\spuns. Dar am `n fa]\ ziarul. ~n pagina a
treia a num\rului din 6 ianuarie 2007, e pes -
c\ru[ul meu, luminat din fa]\, cu spatele la noi. 

Au urmat ani atât de frumo[i, `ncepând cu
magnificul 2007. Am pe birou – din nou `n Bucu-
re[ti – un teanc destul de gros de articole din SdC.
Cele mai multe sunt din acei primi ani, fabulo[i
pentru Sibiu. Spectacole de teatru, concerte, ex-
pozi]ii, lans\ri de carte. Sun\ sec, dar a fost savu-
ros, am consumat câte n-a[ fi consumat altfel ̀ ntr-o
via]\. M\ uit pe titluri: Ajut\-m\, Tarantino!; 

Maratonul poeziei, 15 ore de lectur\ public\; Dar
vai, cavalerul n-are mâini!; Festivalul a crescut
mare, ora[ul i-a r\mas mic; Filme de Cannes `n
ora[ul cu un singur cinematograf; Erofeev: „Cel
mai bun spectacol f\cut dup\ vreo oper\ de-a
mea“; Herzog: S\ mori ucis din dragoste de urs;
Proiectele gonflabile ale Sibiului; Când mergi la
teatru ca s\ mori. 

Iar ̀ ntr-o zi de iarn\ de la ̀ nceputul lui 2008, cu
senza]ia c\ bat din interior cu un cioc\nel de
lemn `n coaja unui ou, am trimis la Editura Poli-
rom vestea c\ cineva, eu, adic\ nimeni – singura
mea carte de vizit\ era c\ scriu, de la o vreme, [i
articole ̀ n „Suplimentul de cultur\“ – a tradus ̀ n
tain\ [i din pur\ pl\cere o carte de Nabokov,
Ochiul. Oare ar folosi cuiva vestea asta? ~n toam-
na acelui an lansam cartea, al\turi de Bogdan-
Alexandru St\nescu [i Anca B\icoianu. ~ncepea
un drum nou, al traducerilor – de la acea iarn\ au
trecut [apte ani, `ntre timp am tradus [apte c\r]i
de Nabokov [i acum m\ b\l\cesc `n a opta, Scri-
sori pentru Vera. Traducerile m\ ]in tot mai de-
parte de actualitate, de articole – de[i m\ simt
atât de ciudat s\ spun c\ m\ ]in departe de ceva.
M\ ]in aproape. M\ ]in, pur [i simplu.

Ca s\ revin la „Suplimentul de cultur\“, al\ -
turi de teancul cu articole mai am unul, cel cu ru-
bricile „Diabloguri“, 137 de texte scrise ̀ mpreun\
cu domnul Emil Brumaru vreme de trei ani [i
jum\tate. ~nt`mpl\tor sau nu, primul se nume[te
„Fragment cu teatru“, iar ultimul „Toamn\,
toamn\“. {i tot `nt`mpl\tor – sau nu! – aceste tex-
te au fost recent reunite sub titlul Cad castane din
castani. Cartea s-a lucrat când erau mai pline tro-
tuarele de castane [i se va lansa `n exact aceea[i
zi `n care am lansat prima traducere din Nabo-
kov. La cât de straniu [i de circular curge totul,
m\ a[tept s\ prezinte cartea un pesc\ru[.

La mul]i ani [i v\ mul]umesc!

Cele patru camere ale inimii
Emil Brumaru

~i b\team de mult timp la cap pe
Silviu Lupescu, Lucian Teodoro-
vici, Florin L\z\rescu, George
Ono frei... c\ editura are nevoie de
o revist\ care s\ sus]in\ c\r]ile
ap\rute la Polirom, de interviuri
cu scriitori tineri, de patim\ la
pingea. Era limpede ca bun\ ziua!
Ei au t\cut [i au f\cut... Deodat\ 
m-au anun]at c\ apare „Suplimen -
tul de cultur\“ [i c\ ar dori o rubric\

de la mine. Ce bucurie copi l\reas -
c\, ce scrânciob bun de leg\nat cu-
vinte-n doi peri [i-o rostopasc\.
Chiar de la num\rul 0, din 2004,
am sus]inut rubrica „Dumnezeu
se uit\ la noi cu binoclul“, apoi
„Hobbitul & Absurdica“, „Crepus-
culul civil de diminea]\“ [i, `n fi-
ne, `mpreun\ cu Veronica D. Ni-
culescu, „Diabloguri“, ultima fi-
ind acum v\dit\ [i `ntr-o carte ce
st\ s\ apar\: Cad castane din cas-
tani. Amintiri de ieri [i azi.

Regularitatea de ceasornic s\p -
t\mânal, mort-copt, m-a ]inut ̀ n mâ -
n\ ani stra[nici de zile. }in minte
c\ `n timpul ultimei rubrici `nce-
puser\ s\ m\ cunoasc\ [i taxime -
tri[tii care m\ `ntrebau, capturat
`n taxi, dac\ Veronica D. Nicules-
cu e din Ia[i! La „Diabloguri“ trea-
ba era mai complicat\, trebuia s\
ne ajust\m unul dup\ altul, de -
p\[eam mereu num\rul de sem ne
[i o scoteam, uneori cu eforturi [i

discu]ii aprinse pe marginea tex-
telor, la cap\t. Dar ie[ea! Asta era
principalul. M\ sim]eam cumva
`nconjurat prietenos de redac ]ia
„Suplimentului de cultur\“, f\ -
ceam parte dintr-o echip\ tâ n\ r\ [i
inimoas\, extrem de mobil\, la cu-
rent cu tot ce este proasp\t ca o pre-
peli]\ [i important ca un hipopo-
tam... {i iat\ c\ sunt deja 10 ani de la
apari]ia acestei neverosimile re vis -
 te. Eficacitatea ei este indiscutabil\,

vivacitatea – molipsitoare, deja a
creat un soi de tradi]ie [i sper c\ va
continua pân\ o s\ ajung [i eu la a
nu [tiu câta rubric\ plesnit\-n vo-
io[ie. Deocamdat\ caut titluri, pe
urm\ m\ desf\[or la foc automat!
E o pl\cere s\ te sim]i necesar,
um\r la um\r, cu cei din redac]ia
minune! Le doresc tuturor colabo-
ratorilor via]\ ferice [i-amoroas\
cât `ncape! Plus s\n\tate [i zam-
bil\ pe fil\ !
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ZECE ANI PE PLANETA „SUPLIMENT“:

Sau despre cum
P\mântul e rotund [i noi
m\r[\luim voios pe loc

Victor Eskenasy

Pastila sa, intitulat\ dup\ Monty
Phyton, sugera c\ miza principa-
lei „probe sportive“ era atunci 
da c\ „primul ministru din Colen-
tina `l va trage de urechi pe iepu-
ra[ul B\sescu“ sau dac\ „marina-
rul de la Prim\rie `l va lipi de to]i
pere]ii pe N\stase?“. ~ntre timp,
de to]i pere]ii este lipit, afi[, ur-
ma[ul lui N\stase, Victor Ponta,
[i te `ntrebi dac\ `n România anu-
lui 2014 s-a modificat ceva funda-
mental, dac\ nu cumva tot propa-
ganda bate toba, `n detrimentul...
culturii. „Circul nostru cel de toa-
te zilele“ continu\, nu [i rubrica
lui Teodorovici, ce d\dea atâta cu-
loare ziarului...

Acum zece ani, `n acela[i prim
num\r al „Suplimentului“, atr\ -
geam aten]ia la capitolul culturii
muzicale, cât de `n urm\ eram, pe
planul strategiilor de cercetare,

cu actualizarea informa]iei [i pu-
nerea `n valoare a unor mari per-
sonalit\]i române. M\ refeream la
Sergiu Celibidache, ce-mi era drag
cu predilec]ie fiindc\ m\ apropia-
sem de el la München `n primii
ani ai exilului [i `i cuno[team vi-
sul de a scoate ̀ n fa]\ România, pe
plan cultural, printre na]iunile
europene. Nu s-a mi[cat nimic din
2004 pân\ ast\zi, `n ce-l prive[te,
nu a fost publicat\ nici o cercetare
[tiin]ific\, monografic\ despre el,
tot a[a cum pentru George Enescu
sinteza de baz\ r\mâne cea – azi
bine dep\[it\ – ap\rut\ `n 1971.

Cât de actuale r\mân conside-
ra]iile lui Alexandru C\linescu,
din acela[i prim num\r al „Supli-
mentului“! „Problema e c\ la noi 
s-a impus [...] o mentalitate de asis -
ta]i, proprie celor care, din fric\,
din rutin\, din lene sau pur [i sim-
plu din cauz\ c\ au un handicap,
a[teapt\ totul de la statul-p\rinte.

[...]Este evident c\, prin «finan]\ri»
[i «subven]ii», regimul post-decem-
brist a ̀ ncercat ([i ̀ n multe rânduri
a reu[it) subordonarea intelectuali-
lor [i a arti[tilor. Ace[tia, la rândul
lor, au re ac ]ionat prost... [i au in-
trat ̀ n criz\ de identitate. [...]Singu-
ra variant\ de a ne apropria de nor-
malitate este de a avea o lege a spon -
 so ri z\rii, o lume a afacerilor vie [i
dinamic\, un interes real din partea
statului de a proteja acele zone (bi -
bliote cile, teatrele na]ionale, ma ri -
le orchestre simfonice, monumentele

arhitecturale etc.) care nu se pot [...]
autofinan]a [i care sunt zone vitale
pentru cultura româneasc\.“

Am `ncercat [i eu s\ o spun, `n
nenum\rate rânduri, [i `n primul
rând declan[ând campania pentru
a ̀ mpiedica d\râmarea singurei case
b\trâne[ti a lui George Enes  cu p\s -
trat\ in situ, cea de la Mih\ ileni,
Boto[ani. Dac\ feedback-ul primit
de la muzicienii din România a fost
[i continu\ s\ fie dezam\gitor,
campania ini]ia t\ de „Suplimentul

de cultur\“ [i-a atins scopul, gra]ie
recentei interven]ii decisive a ar-
hitectului {erban Sturdza [i a
echipei sale. Casa lui Enescu este
salvat\! Fie [i simbolic, se poate
spune c\, gra ]ie inclusiv s\pt\mâ-
nalului nostru, România cultu-
ral\ „nu piere“. Iar cultura este
mai mult decât un „supliment“ nu -
tritiv...

Cu salut\ri lui George Onofrei
[i secretarilor s\i succesivi de re-
dac]ie, Victor, Florin [i Anca de ca-
re m\ leag\ un deceniu... ziaristic.

De fapt, câteva senza]ii nepri -
h\nite, din seria „cititorii nu m\
`ntreab\ de ce scriu de zece ani la

«Supliment», dar eu r\spund!“.
A[adar:

– pentru c\ am descoperit oa-
meni crocan]i, care m\ f\c s\
scriu zi de zi; includ aici, aproape

f\r\ deosebire, colegi [i cititori;
– pentru c\, atunci când scriu

despre un subiect cu iz politic,
sunt `njurat de cei care `l plac pe
B\sescu (dac\ `l critic) sau de cei

care `njur\ USL (dac\ scriu de-
spre aproape orice); 

– pentru c\ pot s\ m\ laud priete-
nilor din afara „ariei de aco pe rire“
c\ scriu `ntr-o revist\ tare fain\;

– pentru c\ mai primesc, din
când `n când, [pag\ `n c\r]i; e sin-
gura pe care o accept [i e de dou\
ori nepre]uit\: e de la prieteni [i e
ceea ce am redescoperit, de o vre -
me ̀ ncoace, c\ m\ calmeaz\ irevo-
cabil;

– pentru c\ `n „Supliment“ pot
s\ fac ceea ce `mi place de mor: in-
terviuri;

– pentru c\ Anca Baraboi; pen-
tru c\ George Onofrei; pentru c\
Florin Iorga; pentru c\ Luiza Va -
siliu; pentru c\ Lucian Dan Teo -
dorovici; pentru c\ Florin L\z\ -
rescu; pentru c\ Radu Pavel Gheo;
pentru c\, pentru c\... pentru c\ e
tare fain s\... mai scriu eu despre
asta.

Nu [tiu cine m-a pus, lipsit de inspira]ie, s\ r\sfoiesc
primul num\r al „Suplimentului“ nostru din
noiembrie 2004. {i ce s\ vezi? „Propaganda bate
cultura!“, comenta atunci Liviu Antonesei, `n timp ce
bunul meu prieten Lucian Dan Teodorovici – cu care
m\ v\d o dat\ pe an, pe fug\, printre c\r]i, la
Frankfurt – scria despre competi]ia pentru
pre[edin]ie, observând ironic „c\ la noi se aduc `n
continuare contribu]ii esen]iale la politologia lumii“.

Câteva senza]ii neprih\nite
La `nceputul acestui an, Alex Savitescu a pornit un proiect pe pagina sa 
de Facebook pe care `l numise „Un gând pe zi despre «Suplimentul de cultur\»“. 
Public\m mai jos una dintre post\rile scrise pentru cei 10 ani de SdC:

„Un gând pe zi despre «Suplimentul de cultur\»“ (4)

„Suplimentul“ la standul de pres\ al Academiei Kronberg

Alex Savitescu
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Radu Pavel Gheo

Mie nici acum nu-mi vine s\ cred
c\ „Suplimentul de cultur\“ are
zece ani. De unde pân\ unde?
Doar mai ieri vorbeam la telefon
cu Luci Teodorovici, care m\ invi-
ta s\ scriu la ceea ce urma s\ fie –
[i a r\mas – singura publica]ie
cultural\ s\pt\mânal\ din afara
Bucure[tiului. Nu [tiam atunci la
ce m\ `nham.

De zece ani scriu s\pt\mânal
`n „Suplimentul de cultur\“. E

ceea ce a[ numi decada mea „Su-
pliment“. ~n deceniul care a tre-
cut am blestemat `n multe rân-
duri mo mentul când se apropia
termenul limit\ pentru predarea
textului s\pt\mânal, m-am fr\ -
mântat de zeci de ori c\utând o
tem\ sau rescriind câte un text
care nu voia s\ ias\ – dar a meri-
tat. Nu-]i dai seama cât de mult bi-
ne `i face unui scriitor colabora-
rea la un s\pt\mânal pân\ nu o
`ncerci pe propria piele. Scriind
la „Supliment...“, mi-am p\strat

controlul [i disciplina `nv\]ate
odinioar\ la „Monitorul de Ia[i“,
mi-am biciuit periodic imagi na -
]ia [i mi-am impus o rutin\ crea-
tiv\ (care nu e ceva r\u, ci dimpo-
triv\). De câte ori vin `n Ia[i, m\
`ntâlnesc cu oameni care `mi
spun cât de mult le-a pl\cut unul
sau altul din textele mele recente
din „Suplimentul de cultur\“.
A[a [tiu c\ scriu pentru cineva [i
m\ gândesc de fiecare dat\ [i la
oamenii aceia care `[i g\ sesc
timp s\ citeasc\ reviste culturale.

De fiecare dat\ m\ str\duiesc s\ nu
`i dezam\gesc. Asta `n seam n\
pen tru mine rutina creativ\ de la
„Supliment“...

{i, dac\ tot e s\ privesc `n ur -
m\, v\d c\ s\pt\mânalul ie [ean a
l\ sat urme [i mai profunde `n
scrisul meu. A[a [i era menit s\
fie, de vreme ce rubrica „Românii
e de[ tep]i“ [i-a primit numele de
la titlul volumului meu de eseuri
omonim, care pe atunci era la fel
de proasp\t ca [i revista, iar acum
a ajuns la edi]ia a treia. Aniversa-
re la aniversare. Mai mult, texte
ap\rute de-a lungul timpului `n
s\pt\mânalul ie[ean [i-au g\sit

locul `n unele din volumele mele,
`n DEX-ul [i sexul [i `n Numele
mierlei. Dac\ n-ar fi fost „Supli-
mentul...“, poate c\ nici nu le-a[ fi
scris.

Acum pot spune deschis c\ am
fost convins `nc\ de la `nceput de
longevitatea „Suplimentului de
cultur\“. O pot dovedi: primul
text pe care l-am publicat `n nu -
m\rul 1, `n 13 noiembrie 2004, era
intitulat „Literatura tân\r\? A se
sl\ bi!“ [i era postdatat „noiembrie
2024“. Visez la momentul când o
s\ anivers\m dou\zeci de ani de
existen]\ a revistei (sau, dac\
vre]i, a magazinului cultural), iar
eu o s\ `l public a doua oar\ – de
data asta la momentul potrivit,
f\r\ s\ schimb nici o liter\ din el.
Sunt curios cât de actual o s\ fie
atunci.

Una dintre pozele cu care Adriana Babe]i a `nveselit paginile „Suplimentului“

A[a e omul f\cut: uneori i se pare c\ de luni pân\ vineri trece o ve[nicie, 
dar nu bag\ de seam\ cum se scurg anii. 

Decada „Supliment“

Altfel

Adriana Babe]i

~n aer plutea ceva atât de s\rb\toresc
[i de `ntrem\tor, `ncât sim]eam c\ a[
putea r\sturna mun]ii. Acum, rev\ -
zând acea zi ca pe un film, `mi dau
seama c\ starea de bine, energia de
nest\vilit, `ntreaga euforie `mi ve-
neau [i din faptul c\ eram `nconju-
rat\ de foarte mul]i oameni tineri,
de[tep]i foc [i talenta]i cât nu cuprin-
de. Vorbeau frenetic despre c\r]i [i
reviste, despre cum i s-ar putea redes-
chide publicului apetitul pentru lite-
ratura vie, pentru arta neb\trâni-
cioas\. {i despre cum se hot\râser\
s\ le serveasc\ acestor cititori o por -
]ie ̀ n plus de cultur\ printr-o nou\ re-
vist\, care voia s\ fie altfel. 

E drept, mai aveam un motiv de
bucurie. Pentru prima oar\ o revist\
(`n afara „Orizontului“ meu de pe Be-
ga) m\ invita s\ ]in o rubric\ de 4.000
de semne despre ce orice mi[un\ prin
cuhnii [i prin capul meu de buc\ -
t\reas\. Nici nu v-ar veni s\ crede]i,
drag\ Silviu Lupescu, drag\ George
Onofrei, ce [ans\ mi-a]i dat! Pentru
c\ m-a]i l\sat s\ zburd liber, mi-am
dat m\sura fanteziei [i `n pagina 10,
[i `n via]a de zi cu zi, printre oale, `n
fa]a aragazului Zanussi. Nu doar c\

mi-am desc\tu[at pana, dar am prins
curaj [i prin crati]e, ca un câ[tig\tor
la „Master Chef“. Din tot ce-am servit
pre] de doi ani `n „Ars coquinaria“ a
ie[it o c\r]ulie, Ultimul sufleu la Pa-
ris. 69 de re]ete culinare, care s-a vân-
dut bini[or pentru c\ titlul promitea
multe. 

Dar aventura mea la „Supliment“
nu s-a `ncheiat acolo. Am g\sit pen-
tru o alt\ rubric\ un nume ca din te-
lenovele, Secretul Adrianei, [i, pre] de
câ]iva ani, `n doar 3.500 de semne, am
tot povestit cum `]i pot face via]a fru-
moas\ [i senin\ micile bucurii zilnice
pe lâng\ care trecem prea u[or, une -
ori f\r\ s\ le b\g\m de seam\. Dac\ a]i
[ti ce nou\ [ans\ mi-a]i dat! ~n deplin\
libertate, dar ̀ nghiontit\ cumva de ta-
lentul [i fantezia vecinilor din celelal-
te pagini, n-am vrut s\ pierd pasul [i
ritmul, mi-am lep\dat toate corsetele
[i mi-am dat drumul. Din toat\ aceas -
t\ trud\ au ie[it la iveal\ dou\ c\r]i,
unde cred c\ m-am jucat de-a proza.
Una a ap\rut mai demult, Prozac. 101
pastile pentru bucurie, [i cealalt\ st\
s\ apar\ zilele astea: Prozac 2. 100 de
pastile `mpotriva triste]ii.

Deci, ce vreau s\ spun de fapt la
ceas aniversar? C\, odat\ cu „Supli-
mentul...“, m-am n\scut pentru a do-
ua oar\ [i eu. {i asta s-a `ntâmplat,
iubi]i coechipieri, deoarece mi-a]i
dat, prin paginile voastre, nu doar o
por]ie de cultur\ altfel, ci [i o por]ie
de via]\. Lâng\ voi, printre voi, `m -
preun\ cu voi, m-am sim]it mereu
tân\r\, plin\ de curaj, ne`ngr\dit\,
gata de orice nebuneal\. Altfel. A[a
c\ s\ cre[te]i ([i mai) mari, voio[i [i
s\n\to[i! 

Printr-un fericit joc 
al `ntâmpl\rii, botezul
„Suplimentului de cultur\“
din noiembrie 2004 s-a
suprapus anivers\rii mele.
Eram la Ia[i `mpreun\ cu cei
mai buni prieteni [i 
`mi f\ceam planuri pentru
`nc\ zece vie]i. 
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Florin Iorga

Ar fi `ns\ gre[it s\ se cread\ c\ asta
se datoreaz\ simplului fapt c\ SdC
este ultima publica]ie la care am lu-
crat `nainte de a p\r\si presa scris\
pentru o alt\ industrie. Nu, SdC mi 
s-a lipit de suflet din alte motive. Pe
de o parte, am avut o experien]\ an-
terioar\ de vreo 15 ani `n presa coti-
dian\ [i mutarea la un s\pt\mânal
cultural a avut darul de a-mi retrezi
apetitul pentru... pres\. Asta e, aici
mi-am g\sit locul. Altfel n-a[ fi stat
atât de mult, `n fond nepermis de
mult pentru oricine `[i dore[te o oa-
recare dinamic\ profesional\. Cu si-
guran]\, a contat mai ales faptul c\
am avut de-a face cu o publi ca]ie cul-
tural\ cu finan]are priva t\, nu de la
stat – [i aduc prin asta un mic omagiu

Editurii Polirom, pentru `nc\ p\]â -
narea cu care cre de `n presa cultu-
ral\ privat\ [i chel tuie `n sensul
\sta. Pe de alt\ parte, SdC mi-a prile-
juit `ntâlnirea unor oameni mi-
nuna]i. Numai simpla lor ̀ n[irare ar
dep\[i cele 2.500 de semne rezervate
acestui text. A[a se face c\, doar pen-
tru atât, ap\sarea pe ficat citat\ ante-
rior a devenit un pre] satisf\c\tor. 

S\ m\ explic: de proximitatea pu-
ternicilor zilei te saturi foarte repede
atunci când lucrezi la un cotidian, [i
motivul este evident: ace[ tia nu doar
c\ sunt  pasageri, dar, `n marea lor
majoritate, sunt inconsisten]i de-a
dreptul. ~n schimb, de `ndat\ ce treci
`n presa cultural\ descoperi c\ per-
sonalit\]ile pe care le pui pe prima
pagin\ chiar au substan]\. Sigur, o
parte dintre acestea pot manifesta
uneori orgolii incomensurabile [i au
darul de a deveni nesuferite cu o
mare u[u rin]\. Dar, spre deosebire
de oamenii politici, oamenii de cul-
tur\ `]i ofer\ mai des surpriza unei
normalit\]i nesperate [i a unei de-
cen]e aproape uitate.  

Probabil este limpede acum de ce,
dup\ mai bine de dou\ decenii de
f\cut ziare [i reviste, r\mân ag\]at
de SdC. Nu, nu este nostalgia anilor
`n care mul]i dintre cunos cu]ii mei
au crezut c\, `n calitate de secretar
general de redac]ie, eram un fel de
[ef peste secretare. Este doar `ncre-
derea ̀ ntr-un proiect frumos [i nebu-
nesc. Acesta este motivul pentru
care, reconvertit la industria servi-
ciilor IT, nu renun] la a scrie pentru
„Suplimentul de cultur\“.

{apte ani de SdC
Cât am participat la
facerea sa, `n calitate de
secretar general de
redac]ie, „Suplimentul de
cultur\“ m-a ap\sat pe
ficat nu de pu]ine ori, iar
uneori chiar tare. Dar SdC
este doar una dintre
publica]iile la care am
lucrat [i nici la altele nu
mi-a fost totdeauna u[or.
Diferen]a o face detaliul
c\ „Suplimentul de
cultur\“ mi s-a lipit de
suflet `ntr-un mod pe care
`l cred iremediabil. 

Curtea cu castani

Diana Soare

Când a sunat telefonul, ]in minte
c\ b\tea o briz\ c\ldu]\ pe malul
Dun\rii.

— Nu vrei s\ scrii la „Supliment“?
— Despre ce?
— Despre ce vrei tu.
Terminasem facultatea [i m\

`ntorsesem `n Gala]i f\r\ s\ [tiu
`ncotro s-o apuc. ~mi r\t\cisem pe
undeva elanul [i visele, eram ca
un copil r\mas ̀ n mijlocul drumu-
lui dup\ ce tovar\[ii de hârjoan\ i
s-au risipit care-ncotro. Iar acum
cineva `mi `ntindea o mân\ [i-mi
spunea c\ putem s\ ne juc\m de-a
ce vreau eu.

A[a s-a n\scut „Pove[ti de ador -
mit p\rin]ii“, prima mea rubric\
`n „Suplimentul de cultur\“, de -
spre c\r]ile copiilor de alt\dat\.
Ni[te ani, am l\sat `n fiecare
num\r câte o buc\]ic\ de suflet
imprimat\ cu cerneal\ tipogra-
fic\. {i eu, ca [i Adriana Babe]i,
Veronica D. Niculescu [i Luiza

Vasiliu, ca Emil Brumaru, Victor
Eskenasy, Lucian Dan Teodoro-
vici, Florin L\z\rescu, Radu Pa-
vel Gheo [i Dumitru Ungureanu.
To]i oamenii \[tia mari se jucau,
ca [i mine, ̀ ntr-o revist\ ca o curte
larg\, umbrit\ de castani. 

„Suplimentul de cultur\“ n-are
foi veline, nici culori vibrante sau
coper]i lucioase. Are `ns\ o inim\
a lui, a[a cum pu]ine tip\rituri
mai au. O inim\ pe care i-a pus-o
`ntre pagini, vis\tor [i entuziast,
George Onofrei, acum zece ani [i
care n-ar fi b\tut dac\ n-ar fi fost
Anca, Victor, Florin [i, acum, Adina.

Lor trebuie s\ le mul]umim pen-
tru c\ am avut unde s\ scriem
dup\ voia inimii, f\r\ s\ ne certe
nimeni dinspre ferestrele care
dau `n curtea cu castani.

De câ]iva ani, n-am mai trecut cu
semn\tura prin paginile „Suplimen-
tului“, dar mi-am f\cut prie teni pe
via]\ ([i pe moarte) aici. Singura tris -
te]e este c\ ast\zi, când ne-am strâns
cu to]ii la dep\nat amintiri, e lini[te
`n col]ul lui Alex Savitescu. Coco]at
`n castan, trebuie c\ se bucur\ totu[i
grozav c\ joaca merge mai departe...

S\ nu pui niciodat\ lac\t la poar -
t\, „Suplimentule“! 

„Clipa `n care am z\rit `ntr-un col] de anticariat coperta albastr\, pu]in julit\ 
pe la col]uri, precum genunchii mei pe vremea când Aventurile lui Habarnam 
`mi ]ineau loc de «noapte bun\», a fost cea mai fericit\ dintr-o prim\var\-ntreag\. 
{i singura `n care mi-am cump\rat [erve]ele parfumate doar ca s\ [terg de praf 
[i mucegai o copert\ de carte.“
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Curs\ lung\, SdC!

Olti]a C`ntec

Rela]ia editorial\ cu „Suplimen-
tul de cultur\“ a venit via Bruxel-
les, eram `n capitala b\trânului
continent când George Onofrei
mi-a propus colaborarea. Am ac-
ceptat! E, adic\, o rubric\ cu r\ -
d\cini europene! Titlul, „Datul `n
spectacol“, l-am gândit acoperitor
pentru toate genurile jurnalistice
potrivite artei spectacolului tea-
tral. Nu am scris numai critic\;
am f\cut [i recenzii, am luat atitu-
dine, am semnalat, am reflectat

tot ceea ce mi s-a p\rut c\ merit\
aten]ie `n arta scenic\ actual\ de
la noi [i de-aiurea. Mi-a adus prie-
teni, dar [i antipatii. A[a-i `n
bran[\, nu-i ca la fun-club! 

Una dintre cronicile mele defa-
vorabile a stârnit o reac]ie public\
stranie: nu din partea `mpri ci na -
]ilor, care m-au tocat pe la col]uri,
ci din partea... amantei (aveam s\
aflu ulterior!) autorului care de-
buta. Dramaturgul – nu spui cine,
persoan\ `nsemnat\, da’ becher –,
care [i-a f\cut la maturitate mof-
tul de-a scrie o pies\, doar ce mare

lucru?, era ap\rat printr-un arti-
col `n dou\ episoade `n care criti-
cii de teatru erau vitriola]i din
toate direc]iile. Pe moment, n-am
`n]eles reac]ia „doamnei“, dar de
prin culisele `ntâmpl\rii aveam
s\ aflu temeiurile: [i ea contribui-
se la procesul de... crea]ie! Curat
dram\! Parol!

{i tot „Datul `n spectacol“ m-a
f\cut subiect de epigram\! Rubri-
ca mea a fost „`ncondeiat\“ ̀ ntr-un
volum ̀ n sumarul c\ruia apar iro-
nizat\ `ntr-o companie ultra-se-
lect\, al\turi de Andrei Ple[u, Mir -
cea Diaconu, Radu Pavel Gheo,
Adelin Petri[or, Isaac Newton,
Omar Haysam, Laszlo Tokes, Flo-
rin Piersic [.a. Epigrama nu-i
chiar reu[it\, dar am „beneficiat“

de aten]ie pe dou\ pagini; ba ni[te
referiri la rubric\ se mai fac `nc\
`n alte dou\ locuri! Any publicity
is good publicity! Nu?

Eram `ntr-un taxi, `mi sun\ te-
lefonul, r\spund „Da, sunt Olti]a
C`ntec“, vorbesc, `nchid. {oferul
zice „chiar sunte]i Olti]a C`ntec?“.
Nu puteam nega, speram doar c\ e
ceva de bine, c\ nu are vreo rud\
`n domeniul scenic. Confirm cu
jum\tate de voce. Taximetristul:
„Doamn\, am acas\ colec]ia SdC,
citesc cât stau `n a[teptarea clien -
]ilor. Când v\ citesc, parc\ v\d [i
eu spectacolul. Le zice]i de-a drep-
tul! Dar arti[tii cum reac]io -
neaz\?“. R\suflu u[urat\, nu-i de
r\u!, r\spund: „Când `i lauzi, te
ador\, când le faci observa]ii, e[ti

du[manul lor. Critica nu-i un con-
curs de popularitate!“.

La o emisiune televizat\, mode-
ratoarea, altfel simpatic\, `mi
aminte[te de o declara]ie dintr-un
interviu, „nu am prieteni printre
oamenii de teatru“, apoi lanseaz\
o `ntrebare tr\snet: „Cum pute]i
dormi noaptea, doamn\!?“. Zic
„foarte bine, câte [apte-opt ore
ne`ntrerupt!“.

Dar cititoare a „Suplimentului
de cultur\“ sunt de la primul lui
num\r. Mi-au pl\cut structura
editorial\, semn\turile, stilul viu,
alert, de prezentare a evenimente-
lor. ~ntr-o vreme `n care jurnalis-
mul cultural nu o duce prea bine,
cursa lung\ a SdC trebuie salu-
tat\. {i continuat\!

~n „Suplimentul de cultur\“ m\ „dau `n spectacol“ 
de vreo patru ani, s\pt\mânal, 5.500-6.000 de semne,
deadline joi diminea]a. Rareori `l `ncalc extinzându-l
pân\ vineri, la prima or\.

SdC-ul mi-a luat
weekend-urile

Iulia Blaga

Nu [tiu când au trecut 10 ani, de aceea nici nu [tiu ce s\ scriu ̀ n cele 2.500-3.000 de sem-
ne cerute de Anca Baraboi. („Parc\ a fost ieri?“). Tot ce `mi vine `n minte e brusca re-
vela]ie c\ din cauza „Suplimentului de cultur\“ nu am mai avut weekend-uri de 10 ani
`ncoace. Din 2004, de când a ap\rut revista, `n toate agendele mele peste zilele de
sâmb\t\ [i duminic\ scrie – „SdC rubric\“, iar uneori [i câte un interviu sau un repor-
taj de trimis, din care cauz\ m\ l\l\iam pân\ miercurea sau joia devreme. Asta
`nseamn\ c\ s\pt\mân\ de s\pt\mân\, cu excep]ia vacan]elor de var\ [i iarn\ care au
ap\rut, dac\ nu m\ `n[el, mai recent ([i care, de fapt, nici nu-mi convin pentru c\ sunt
freelancer, deci muncesc non-stop), timp de un deceniu am reu[it s\ nu m\
`mboln\vesc sau s\ nu-mi rup mâna sau s\ nu p\]esc nu [tiu ce [i s\ nu pot da rubrica
la timp, ceea ce e o realizare. 

Cei 10 ani de colaborare cu SdC-ul au ciud\]eniile lor. Pe George Onofrei, redacto-
rul-[ef cu care uneori am lungi discu]ii telefonice, unele ̀ n contradictoriu ([tie el), l-am
v\zut la fa]\ de maxim patru ori, iar pe adjuncta lui, Anca Baraboi, niciodat\. Numai
pe câ]iva dintre ceilal]i colaboratori `i [tiu. Dac\ exist\ un prag la aniversarea de 10
ani, eu nu `l simt, pentru c\ totul s-a f\cut pas cu pas. Dup\ fiecare vacan]\ m\ a[tep-
tam s\ aud de la George c\ se `nchide revista pentru c\ Poliromul nu [i-o mai permite.

Dac\ tot sunt obligat\ s\ `mi asum ideea de aniversare, o s\ spun [i ce mi-a pl\cut,
respectiv ce nu mi-a pl\cut la revist\ (George [tie partea a doua). Mi-a pl\cut [i ̀ mi pla-
ce faptul c\ singura constrângere pe care o am e cea a pred\rii materialului. ~n rest, nu
mi-a spus nimeni: „Scrie [i tu despre cartea asta de film pe care a scos-o Poliromul“
sau, cel pu]in, s\ mi se sugereze s\ scriu despre anumite evenimente. Nici când am
scris un text foarte critic despre un documentar despre Norman Manea, prezentat la
Festivalul de la Berlin din acest an, nu m-a sunat nimeni s\-mi spun\: „Nu-l public\m
pentru c\ Manea e scriitorul Poliromului, iar tu critici un film despre el“.  Aceast\ li-
bertate mi se pare super [i e singura variant\ `n care pot lucra.

Ce nu-mi place ̀ n continuare e c\ revista nu are distribu]ia pe care o merit\ [i c\ ̀ n
Bucure[ti, de când s-a desfiin]at chio[cul de la Muzeul Literaturii, nu se mai g\se[te
(cred) decât la libr\riile C\rture[ti [i Bastilia. Mi-ar mai pl\cea s\ se schimbe pu]in [i
hârtia pe care e tip\rit\, s\ se modifice layout-ul, dar dorin]ele astea o s\ mi le pun când
o s\ suflu `n lumân\rile de pe tortul virtual. Gata, am 2.596 de semne. M\ opresc aici,
pentru c\ trebuie s\ scriu [i rubrica la zi [i e deja luni. Ca s\ m\ laud [i eu cu ceva, sunt
colaboratorul care `[i trimite primul textele (sau, cel pu]in, a[a mi s-a spus).
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SdC,
insula
mea de
jurnalism

R\zvan Chiru]\

Ultimii zece ani au `nsemnat
pentru presa româneasc\ o
dec\dere continu\, pân\ la
mo cirla `n care pare c\ ne
afund\m tot mai mult, `n loc
s\ ie[im. {i dac\ mul]i jur-
nali[ti nu au avut o cale de
sc\pare – sau nu [i-au dorit-o –
pentru mine „Suplimentul de
cultur\“ a devenit acea insul\
de jurnalism de calitate, pe ca-
re am `ncercat s\ m\ urc cu
toat\ puterea. 

Niciodat\ nu am privit pu-
blica]iile la care am lucrat ca
pe un loc de munc\. Nu am
spus niciodat\: „M\ duc la ser-
viciu“, când plecam c\tre ziar.
Pentru mine a fost tot timpul
„M\ duc la redac]ie“, un loc
unde s\-mi dezl\n]ui pasiunea
pentru investiga]ii, reportaje
[i banalele [tiri. Dar acest lu-
cru e tot mai pu]in valabil, `n
prezent, am tot mai acut senti-
mentul c\ presa devine doar o
slujb\. Mai pu]in „Suplimentul
de cultur\“, care r\mâne locul
unde m\ bucur de cuvintele
a[ezate sub form\ de articole,
unde m\ bucur c\ sunt citit, ̀ n
care savurez jurnalismul.

{i nu pot decât s\-i urez in-
sulei mele, la cei zece ani de via -
]\, s\ se transforme, cât mai
curând, `ntr-un continent.

Daniel Cristea-Enache

Din cei 10 ani ai „Suplimentului de cultur\“,
7 sunt ai mei.

~n pofida aerului de profesor distrat, sunt
un om foarte bine organizat [i cu memorie
(inclusiv afectiv\). Primul text pe care l-am
scris pentru aceast\ publica]ie a ap\rut `n
num\rul 109, 6-12 ianuarie 2007, [i avea titlul
Integrare [i dezintegrare. Pe atunci eram cu
to]ii ferici]i fiindc\ România intrase `n Uni-
unea European\. Acum, s-au `nmul]it vocile
care atunci amu]iser\: iar vin \[tia s\ ne dea
nou\ lec]ii? Noi suntem aici de minimum
dou\ mii de ani, romanii i-au copiat pe daci –
cunoa[te]i discursul [i baza lui [tiin]ific\.

{i cei c\rora le datorez rubrica `nceput\ `n
2007 (`ntre timp, i-am schimbat titlul, de la
„Bucure[ti Far West“ la „Timpuri noi“) au
con firmat ̀ ntre timp, dac\ mai era nevoie. Lu -
cian Dan Teodorovici este unul dintre cei mai
bine cota]i prozatori români de azi, George
Onofrei e un jurnalist de prim\ m\rime (guri-
le rele vor spune c\ nici nu era greu, de vreme
ce atâ]ia jurnali[ti [i-au b\tut joc de meseria
lor, devenind oameni de cas\ ai unor politi-
cieni), Silviu Lupescu e tot pe locul 1 cu Poli-
rom (de[i peisajul editorial s-a ̀ mbog\]it [i di-
versificat din 2007 `n 2014).

Vreau s\ spun c\ m\ simt bine al\turi de pro-
fesioni[tii diferitelor domenii [i c\, `n general,
timpul existen]ei noastre este finit, astfel c\ nu-l

mai consum cu veleitari agresivi. Mi-e [i fric\ s\
mai r\spund la telefon: din cinci apeluri, patru
sunt ale unor tipi cu care nu am vorbit `n via]a
mea [i care vor s\ le citesc `ntr-o s\pt\mân\
c\r]ile (mi le-au trimis deja ̀ n pdf). M\ simt bine
nu numai ca unul dintre autorii acestei reviste,
ci [i ca unul dintre cititorii s\i. E o publica]ie pe
care o cite[ti cu pl\cere [i cu folos intelectual, ne-
fiind nici indigest\, nici u[uric\. E cum trebuie.

Din cauza acestei publica]ii, era s\ devin
scriitor: Cinematograful gol, prefa]at de Co-
sa[u, e compus din texte publicate, majorita-
tea, aici. Cred c\ aceast\ devia]ie temporar\ a
unui critic literar este cea mai bun\ dovad\ a
rolului unei reviste precum „Suplimentul de
cultur\“. La mul]i ani, SdC!

Bobi (F\r\ Zah\r)

Hai s\ presupunem c\ numele
meu este Mike. Pentru c\ dac\ 
v-a[ spune numele real, ar `nsem-
na c\ deja [ti]i prea multe [i trebu-
ie s\ v\ caut [i s\ v\ `mpu[c pe
to]i. Dar, cum `mi sunte]i dragi
pentru tot ceea ce face]i, mi-ar
p\rea r\u s\ trebuiasc\ s\ fac as-
ta. Deci Mike. Am ales inten]ionat

un pseudonim americ\nesc, pen-
tru a induce `n eroare. De[i nu
cred c\ se termin\ lumea dac\ v\
spun c\ am origine rus\. Nu ave]i
decât s\ scotoci]i prin popula]ia
de 143,5 milioane de ru[i ca s\ m\
g\si]i, ha ha ha! 

Vai, ce m\ omoar\ grafia asta
latin\! V-a trebuit vou\ s\ v\ da]i
dup\ ei. Astea-s litere? Se r\su -
ce[te Dostoievski `n mormânt. De

fapt, cred c\ se r\suce[te [i {tefan
cel Mare al vostru, c\ [i el scria cu
litere de ale noastre. Am men]io-
nat dou\ personalit\]i ca s\ ̀ n]ele-
ge]i c\ [i eu am citit câte ceva pe
ici, pe colo, chiar dac\ serviciul
m\ ]ine mai tot timpul ocupat.

S\ v\ spun ce lucrez? Hmm,
sta]i s\-l `ntreb pe c\pitan, s\ v\d
dac\ am voie. Da, se pare c\ ave]i
noroc [i de data asta, nu trebuie s\

moar\ nimeni `n urma divulg\rii
acestei informa]ii. Sunt secund pe
un submarin militar cu propulsie
nuclear\. Dac\ cumva sunte]i im-
presiona]i, asta era [i ideea. Nu
oricine ajunge s\ aib\ acest job in-
credibil de interesant [i de ono-
rant, care `]i d\ posibilitatea s\ `]i
aperi patria. Un job nobil [i da,
`ngrozitor de plictisitor.

Nici nu mai [tiu dac\ e zi sau
noapte. 24 din 24 aud numai: Ivan,
23 de grade la stânga, Ivan, 25 de
grade la dreapta, Ivan, f\ aia, adu
aialalt\! Ce patrie s\ aperi, are ci-
neva curaj s\ o atace? P\i am ni[te
torpile capabile s\ dea gaur\ `n
planet\ [i s\ o transforme `n m\r -
gea. St\m scufunda]i ca pro[tii, de
zece ani, `n speran]a c\ vom avea
cândva parte de ac]iune. Odat\, de
plictiseal\, am urm\rit o balen\.
Ha ha, s-a dovedit c\ era mascul.

Dac\ a]i fi v\zut cum se zguduia
totul `n cabin\ când `ncerca el s\
reguleze submarinul! 

Noroc c\ avem conexiune la
internet. C\, `n lips\ de fete, am
`n nebuni cu to]ii. M\car a[a mai
vedem [i noi câte un filmule]. Bi-
ne, nu eu, ci colegii mei! Mie `mi
place s\ m\ informez. Cine ce a
mai scris, ce pies\ de teatru s-a
mai pus `n scen\, chestii din as-
tea. {i uite a[a, am descoperit sai-
tul vostru.

{i mi-am dat seama c\ avem ce-
va `n comun. Zece. Sunt zece ani
de când m-am scufundat [i zece
ani de când voi a]i scos n\sucul la
lumin\. Da]i-mi voie s\ v\ felicit
`n numele `ntregului echipaj. Dis-
trac]ie pl\cut\ [i s\ be]i un pahar
de vodc\ [i pentru noi. Nu e nevo-
ie s\ ne invita]i, avem prostul obi-
cei s\ r\mânem.

Text aniversar
propagandist

Din cauza „Suplimentului“
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Drago[ Cojocaru

Au trecut mai bine de zece ani de
când am stat cu George ̀ n nu mai
[tiu ce cafenea [i mi-a explicat
planul pentru „Suplimentul“.

Plan `ntocmit cu Alex [i al]ii. M-
am implicat [i eu, mai pu]in. Am
f\cut prima „fa]\“ a „Suplimen-
tului“ [i logo-ul. (Nu v\ obosi]i!
Orice mi-a]i spune, [tiu deja!) 
Pe urm\ am vrut s\ m\ trag pe 

margine. }i-ai g\sit! M\ oblig\ s\
scriu s\pt\mânal pentru ei!

Zece ani la „Suplimentul de
cultur\“ (adic\ „SdC“) – câte zece
ani, de la fiecare: de la George, de
la Anca, de la acel Florin, de
cel\lalt Florin, de la Lucian, de la
Alex, de la to]i ceilal]i. Când
tragi linie [i aduni vezi c\ inves -
ti]ia a meritat.

Pe urm\, zece ani sunt o 

performan]\ dac\ te gânde[ti la
taifunul care jumule[te presa scri -
s\ de un deceniu `ncoace. C\]\rat
pe insula lui mic\, ̀ n ochiul furtu-
nii, SdC nu numai c\ a rezistat,
dar a reu[it s\ bifeze [i câteva
puncte din planul \la ini]ial. {i al-
te câteva care nu erau prev\zute. 

Dar ce e fain la aniversarea as-
ta e c\ mai sunt o groaz\ de chestii
de f\cut `n continuare. Lumea s-a

schimbat, presa s-a schimbat,
sunt atât de multe lucruri de spus,
`n forme noi sau care abia a[ -
teapt\ s\ fie descoperite! Fiindc\
zece ani reprezint\ totu[i o baz\ a
naibii de solid\ pe care s\ po]i
construi `n continuare. {i fiindc\,
v\ spun eu, presa scris\ nici nu se
pred\, nici nu moare a[a u[or.
A[a c\, dac\ `mi permit s\ spun
„mâine“ `n redac]ia SdC, asta nu
echivaleaz\ cu un fluierat `n bise-
ric\. 

Acum, deh, [tiu: Dumnezeu are
c\i neb\nuite, iar karma e karma.
Orice este posibil. Dar parc\ m\
v\d `ntr-o diminea]\ la cafea,
dup\ alt\ emisiune la radio, [i
parc\ `l aud pe George: „Ghici ce
anivers\m anul \sta!“. {tiu ce am
s\ `i r\spund.

Putain, dix ans déjà! Cam asta i-am zis lui George
atunci când mi-a amintit de apropiata aniversare. 
M\ rog, cu alte cuvinte, c\ altfel ne-ar fi certat Anca,
iar Adina ar fi râs de noi!

Amintiri cu ursule]i

M\d\lina Cocea

Tot drumul, printre vâjâiturile
aduse de geamul deschis [i funda-
lul t\ r\g\nat al mi[c\rii trenu-
lui, ajungeau la mine jum\t\]i de
fraze: „num\r zero“, „magazin
cultural“„, „nu mai exist\“, „pul-
sul lumii culturale“.

M\ uitam la ei doi cu un fel de
duio[ie, c\ doar mi-erau dragi. Ce
s\ le spun, c\ viseaz\?

Am ajuns la prima or\ a 
dimine]ii, ne-am suit `ntr-un au-
tobuz roz de-al lui Maz\re, iar `n
vreo jum\tate de or\ eram cu pa-
pucii `n mân\, pe nisip. {i acolo
m\ a[tepta cea mai frumoas\ ma-
re pe care am v\zut-o vreodat\.
Cu r\s\ritul curgând peste ea,
marea era un animal de zoo care
dormiteaz\ pân\ când s\ `nceap\
show-ul pentru turi[ti. Atunci 
m-a lovit sentimentul de „totul este
posibil“, cu acea consecin]\ ma-
tematic\ de „o fi totu[i posibil [i
«Suplimentul» \sta“.

Câtva timp mai târziu, dup\ ce

„Suplimentul de cultur\“ fusese
lansat [i apreciat cum se cuvine
de lumea cultural\, George mi-a
propus s\ scriu, din dou\ `n dou\
s\pt\mâni, la rubrica de pop-cul-
tur\. Mai ̀ ntâi i-am zis „Da“, apoi
l-am `ntrebat: „Despre ce trebuie
s\ scriu, mai exact?“. „Ei, despre
ursule]i din \[tia de-ai t\i“, m-a
l\murit el imediat. Aham.

Plecând de la aceste instruc -
]iuni precise, am deschis cortina
spre o alt\ lume. Cea a nimicuri-
lor vesele. Broa[te celebre care
au devenit ringtone, care Bond
este cel mai carismatic, de ce mis-
terioasele numere din serialul

Naufragia]ii (Lost) apar pe amba-
laje de ciocolat\, cât de emo]io-
nant\ a fost b\b\tâia de Susan
Boyle la show-ul „Britanicii au
Ta lent“. Cumva, m\ trezeam gân-
dindu-m\ la un subiect care `nce-
pea s\ se `nvârt\ `n mintea mea
[i, `ntr-o mini-tornad\, aduna din
ce `n ce mai multe informa]ii [i
cuvinte `n jurul lui, pân\ când
ajungea pe hârtie. Tr\iam `ntr-un
Wonderland, `n care pop-cultura
b\tea realitatea.

Dup\ o vreme, m-am rezumat
la statutul de cititoare a „Suplimen-
tului“, dar am continuat s\ m\
tr\iesc ̀ n lumea aceea privilegiat\.

Sâmb\ta `mi `ncepea cu o cafea [i
Alex Savitescu, Florin L\z\res-
cu, Lucian Teodorovici, Radu Pa-
vel Gheo. Mai ales lui Alex `mi
pl\cea s\-i vânez cuvintele de ca-
re se `ndr\gostea periodic [i pe
care `ncepea s\ le utilizeze sâcâi-
tor de mult, ca un tip la `nceputul
unei rela]ii care strecoar\ câte o
vorb\ despre noua lui iubit\ `n
orice context posibil. Ultimul pe
list\ a fost „crocant“.

Undeva, la un an [i un pic du -
p\ episodul „mare“, eram la Bu -
cure[ti, `mpreun\ cu aceia[i doi
George [i Victor. „Suplimentul de
cul tur\“ fusese nominalizat la

premiul pentru cea mai bu n\ no -
u\ publica]ie. Eu `mi cum p\ra -
sem un sacou verde de catifea [i
aveam deja `n minte un discurs
modest-dar-totu[i-sunt-mân  dr\-
de-munca-mea, `n ciuda faptului
c\ eram doar ̀ nso]itoare [i nici nu
a[ fi avut ce s\ caut pe scen\. Nu
[tiu cine a câ[tigat premiul pân\
la urm\, sigur nu „Suplimentul“.
Poate dac\ s-ar uita `n urm\, cei
din juriu ar regreta acum decizia
lor. Dar nu `i condamn. Probabil
nu au crezut nici ei, cum nu am
crezut nici eu, cum nu a crezut
aproape nimeni, c\ minunile pot
dura [i zece ani.

Pentru mine,
„Suplimentul de cultur\“
a `nceput cu cea mai
frumoas\ mare pe care
am v\zut-o vreodat\.
C\l\torisem toat\ noap -
tea spre Constan]a cu doi
haiduci ai
„Suplimentului“ – George
Ono frei [i Victor Jalb\,
cel cu ideea [i cel cu
implementarea. 

|[tia au fost primii
zece, b\ie]i [i fete!

Victor Jalb\ preg\tind paginile pentru BT



Ioan Stoleru

Nefiind vreodat\ atras de repezea-
la la care te supune un cotidian,
am avut aici ocazia s\ scriu cu
aten]ia pe care-mi place s-o acord

detaliilor [i, cu ajutorul a câ]iva
oameni mereu entuzia[ti, s\ intru
`n lumea jurnalismului cultural.
Un loc unde nu mi s-a impus vreo-
dat\ o direc]ie sau alta `n aborda-
rea textelor, cum din p\cate se 

`n tâm pl\ ̀ n prea multe redac]ii de
ziare, [i unde am avut ocazia s\
cunosc scriitori, fotografi, oameni
de muzic\ [i de film, tineri sau
consacra]i. Un loc ca o gur\ de aer
pre] de câteva pagini pe s\pt\ -
mân\ ̀ n presa preaplin\ de „Scan-
dal!“, „{OC!“, „Exploziv!“ [i „N-o
s\-]i vi n\ s\ crezi!“, lozinci care 
[i-au f\cut cu timpul locul [i `n tit-
lurile ziarelor quality.

Tot datorit\ „Suplimentului“

am ajuns s\ cunosc mai `ndea-
proape [i Festivalul Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere Ia[i
(FILIT), unde-am lucrat la ambele
edi]ii ca reporter al Ziarului 
FILIT [i m-am bucurat de mult
mai multe evenimente decât dac\
a[ fi frecventat festivalul ca sim-
plu spectator. Ziarul FILIT a fost,
pentru mine m\car, un fel de va-
riant\-cotidian a „Suplimentului
de cultur\“, iar dac\ festivalul s-ar

desf\[ura pe `ntreaga perioad\ a
anului, atunci acesta ar fi cotidia-
nul la care mi-ar pl\cea s\ lucrez.

De[i m\ num\r printre mai ti-
nerii colaboratori ai revistei, scri-
ind aici doar de vreo doi ani, sper
s\ ne prind\ ̀ mpreun\ [i 20 de ani
de „Supliment“, cu la fel de multe
pagini `ntr-o lume `n care printul
se mut\ pe online [i pove[ti cel
pu]in la fel de interesante ca cele
de pân\ acum.
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Dup\ atâ]ia ani de „Opinia studen]easc\“, 
unde semnez [i-acum cu pl\cere s\pt\mânal 
cel pu]in un text, „Supli men tul de cultur\“ 
mi-a p\rut urm\torul pas firesc. 

{OC! O revist\ CULTURAL|
ie[ean\ tocmai a `mplinit 10 ANI!

Partea mea
de istorie 

Andrei Cr\ciun

Nu am fost un cititor fidel al „Suplimentului de cultur\“. De[i
a[ fi avut de ce, nu am avut `ntotdeauna cum. Prefer ziarele
tip\rite, evit edi]iile electronice, am `mb\trânit, un deceniu
de pres\ zilnic\, a[a cum duc eu `n mâinile [i `n inima [i `n
mintea cu care am scris, cânt\re[te totu[i cât alte câteva de-
cenii de meserii onorabile. Iar la Bucure[ti la edi]iile tip\rite
ale „Suplimentului“ se ajungea greu, iar uneori deloc. Le
g\seam, când [i când, `n unele libr\rii, chiar [i la s\pt\mâni
de la apari]ie. De fiecare dat\ eram `ncântat, [i nu de pu]ine
ori uluit, de atemporalitatea lor. De puterea acestor texte care
refuzau s\ se predea zilei ̀ n care plecaser\ spre cititori, de in-
credibila lor rezisten]\ la timp. A[a c\ m-am obi[nuit a[a – s\
`l citesc târziu, c\ci nu era niciodat\ prea târziu. 

Apoi am legat priete[ug virtual cu Alex Savitescu. Nu 
ne-am `ntâlnit niciodat\, vremea lui a fost mai scurt\. Ne le-
gau dragostea pentru Radu Cosa[u [i nu pu]ine lecturi comu-
ne. Am `nceput, `n urma conversa]iilor noastre online, s\ vi-
zitez tot mai des site-ul „Suplimentului“ [i nici nu ̀ n dr\z neam
s\ sper c\ `ntr-o zi `mi voi l\sa semn\tura `n paginile sale. 

Pentru mine, o semn\tur\ `ntr-un ziar nu e mai pu]in im-
portant\ decât o semn\tur\ pe un roman sau un volum de nu-
vele sau pe o plachet\ de versuri. O semn\tur\ e o semn\tur\.
Fiecare rând pe care `l scrii cuprinde `n sine obliga]ia depli-
nei seriozit\]i. 

Am primit `n toamna aceasta invita]ia de a scrie un text
despre Festivalul de Interna]ional Literatur\ [i Traducere
care face din Ia[i unul dintre pu]inele miracole ale României
de acum. Apoi, nu [tiu de ce, mi s-a oferit o rubric\. Am pri-
mit-o, cum s\ nu o primesc? Am venit dup\ zece ani [i tot nu
cred c\ e prea târziu. Poate c\ de fapt am venit la timpul cu-
venit, cum se `ntâmpl\ uneori `n via]\. 

De atunci, scriu `n „Supliment“ partea mea de istorie, cu
convingerea c\ particip la o `ntâmplare extraordinar\. Am
deja, ̀ n sertarul personal, articole scrise ̀ n avans – ̀ ndeosebi,
cronici de c\r]i, dar [i câteva instantanee din via]a mea de
ziarist totdeauna supus drumului, `n minunata c\l\torie ce
mi s-a dat. Sunt recunosc\tor. Poate chiar fericit. 

Eli B\dic\

Acum mi-am dat seama, pentru prima dat\, c\ „Supli-
mentul de cultur\“ ap\rea atunci când eu eram la
jum\tatea liceului [i m\ jucam, `mpreun\ cu un profe-
sor de român\ fain [i o mân\ de colege, de-a gazeta li -
terar\. Primul num\r pe care l-am preg\tit din revista
respectiv\ a r\mas `ntr-un sertar, nu mai [tiu de ce.
Privind `n ansamblu, chiar dac\ pare o compara]ie ne-
fericit\, realizez cât de greu este s\ tip\re[ti un maga-
zin cultural `n România. Dac\ pân\ [i la liceu, când
teribilismul vârstei `]i d\ aripi, vorba aceea, nu reu -
[e[ti s\ sco]i o publica]ie cultural\, ce s\ mai spun de
lumea „oamenilor mari“, [i-a[a destul de complicat\.
{i iat\ c\ „Suplimentul“ s-a `nc\p\]ânat s\ apar\ `n
fiecare s\pt\mân\ din ultimii zece ani. O performan]\
notabil\, mai ales dac\ lu\m `n considerare faptul c\
este primul de acest fel de pe plaiurile române[ti. Unde

mai pui c\ beneficiaz\ de o redac]ie fantastic\ – George
Onofrei, Anca Baraboi, Florin L\z\rescu, Lucian Dan
Teodorovici [.a.m.d. – [i de ni[te colaboratori de prim\
mân\ – dintre care `i amintesc, a[a, la `ntâmplare, pe
Bogdan Alexandru-St\nescu, Cristian Teodorescu,
Radu Pavel Gheo, Florin Irimia, Luiza Vasiliu, Iulia
Blaga etc., etc. Ce s\ mai, voi folosi ni[te cuvinte mari,
numai bune pentru a ne l\muri ̀ n privin]a „sta tutului“
acestuia: „Suplimentul de cultur\“ este unul dintre
cele mai importante ziare culturale de la noi. Plus unul
de a c\rui existen]\ aici [i acum sunt foarte mândr\,
chiar dac\ nu am nici un aport.

Haide]i s\ fiu [i pu]in egocentrist\ [i s\ v\ m\rturi -
sesc c\ sunt foarte ̀ ncântat\ c\, de câteva s\pt\mâni, co-
laborez cu „Suplimentul de cultur\“. Am s\rb\torit eve -
nimentul cum se cuvine, ceea ce le doresc [i celor care se
ocup\, de atâ]ia ani, de cultivarea noastr\. Se cade s\
`nchei cu un „La mul]i ani!“ prietenos [i entuziast. 

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

Florin Ghe]\u

Revenind la perioada scurs\ din
2004 `n coace, n-au fost 10 ani li-
ni[ti]i. Am avut dou\ suspend\ri
ale pre[edintelui Traian B\ses-
cu, ambele e[uate, `ns\ deceniul
a fost marcat de imprevizibilul
locatar al Cotroceniului. Traian
B\sescu a dominat clar agenda,
iar dac\ nu ar fi fost episodul din
2010 cu t\ ie rea lefurilor cu 25 la
sut\, probabil c\ marinarul ar fi
avut [i azi cuvântul decisiv `n
ale gerea succesorului s\u. Au
fost zece ani cu multe r\s turn\ri
[i momente tensionate. Am ple-
cat cu Alian]a DA (PNL-PD) [i
un PSD plin de baroni, iar 2014
ne g\se[te cam `n aceea[i logic\:
din nou o alian]\ PNL-PDL (cu
alte personaje la vârf) [i cu un
PSD mult mai ̀ nr\it [i mai mare,
dar plin de aceia[i baroni. 

B\sescu [i T\riceanu au dis -
p\rut `ntre timp din construc]ia
dreptei. Primul s-a dus la Cotro -
ceni, iar al doilea a `ncasat sca-
toalcele preziden]iale, sfâr[ind
`n final `n bra]ele stângii. Mai
mult, Traian B\sescu [i-a f\cut

`ntre timp propriul partid (PMP),
care nu a reu[it mare lucru, `n
timp ce T\riceanu [i-a croit ra -
pid PLR-ul, forma]iune care n-a
primit botezul juridic, dar nici
pe cel al aleg\torilor.

Dreapta este mai divizat\ ca
`n 2004. Atunci aveam un singur
bloc, `n prezent avem firimituri
[i iepura[i care joac\ la dou\
capete. 

De partea cealalt\, Adrian
N\stase a disp\rut din prim-plan
(`ntre timp a intrat [i la r\coare),
dar a venit garnitura tinerelului
Victor Ponta. PSD a `ncercat s\
ocupe centrul politicii româ -
ne[ti, ba chiar a avut [i tentative
de deplasare c\tre dreapta. Ui-
ta]i-v\ la evolu]ia lui Victor Pon-
ta. ~i pare r\u dup\ USL [i dup\
liberali, l-a `mbr\]i[at la un mo-
ment dat pe Crin Antonescu `n -
cât era s\-l sufoce, acum e `n dr\ -
gostit de T\riceanu. Stânga n-a
avut niciodat\ `n ultimii 14 ani
ju m\tate de electorat, iar PSD a
c\utat mereu cele 10-12 procente
salvatoare.

PSD-ul de azi [i-a perfec]ionat
metodele de lucru fa]\ de acum

10 ani, profitând, e drept, [i de
ghiotura de tr\d\tori ai dreptei,
pentru care ciolanul e mai im-
portant decât doctrina.

~n ultimii 10 ani, politica ro -
mâneasc\ a involuat. Pe fondul
manipul\rilor tot mai evidente,
actorii politici ne-au min]it `n
fa]\, ne-au prostit [i au profitat
de naivitatea unui segment de

popula]ie s\r\cit, care s-a ag\]at
naiv de promisiuni de tot felul. Alt -
fel, nu ne putem explica explozia
PPDD din 2012, când partidul
OTV era cât pe ce s\ ajung\ a do -
ua for]\ politic\ a ]\rii, dup\ USL.

La mul]i „Suplimentului de
cul tur\“ [i cititorilor s\i mult
mai inteligen]i decât `i cred po -
liticienii!

Dac\ politicienii no[tri vor scurta mandatul preziden]ial, atunci anivers\rile rotunde ale „Suplimentului 
de cultur\“ nu vor mai pica taman `n campania electoral\. ~n 2004, când a ap\rut primul num\r, România
tocmai se preg\tea s\ aleag\ ]epele lui Traian B\sescu `n fa]a arogan]ei lui Adrian N\stase. ~n 2014,
„Suplimentul de cultur\“ `mpline[te 10 ani, iar România se gr\be[te s\-[i aleag\ din nou pre[edintele,
`ntr-o tensiune cum n-a mai fost de mult `n politica dâmbovi]ean\.
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„Eu m-am consacrat în mo mentul în
care, ducîndu-m\ la flor\reasa din col] –
era în 1997 –, mi-a spus: „Nu am re]inut
cum v\ cheam\... C\ ave]i un nume com-
plicat. Nu pot s\-l ]in minte. Dar m-am
pironit în fa]a ecranului la domnul Sava.
Nu m-am mai putut desprinde! Ce fru-
mos le spune]i dumneavoastr\!”. Atunci
m-am consacrat. Atunci am în]eles c\ lu-
crurile despre care am vorbit în emi siu -
nea lui Iosif Sava erau cele pe care le dis-
cut cu prietenii din zona culturii. Am
în]eles atunci c\ felul în care eu vorbesc

nu îi respinge pe oamenii simpli. Exist\
în ce spun ceva care le sun\ nu neap\rat
familiar, ci atr\g\tor. 

Încerc s\ fac asta [i în emisiunea «Idei
în libertate» pe care o realizez la TVR
Cultural. Încerc s\ imprim ideea c\ totu[i
cultura nu este ceva înalt în sensul în care
]in degetul mic ridicat ]oapele atunci cînd
vor s\ se dea distinse, ci este o stare de
convivialitate între doi oameni.”

„Cultura nu intereseaz\ 
pe nimeni”, „nimeni nu mai
cite[te”, „n-avem bani de
c\r]i”, „cultura nu-i de noi” 
au devenit supersti]ii
asem\n\toare celor cu pisica
neagr\, trecutul pe sub scar\,
oglinda spart\ ori cifra 13. 

S|PT|M~NAL REALIZAT DE EDITURA POLIROM {I „ZIARUL DE IA{I“ • APARE S~MB|TA • PRE}: 15.000 LEI

„Nu prea sem\n cu Adrian
N\stase. De asta vin oamenii 
la conferin]ele mele.“
De vorb\ cu HORIA-ROMAN PATAPIEVICI, care a g\sit o
explica]ie a faptului c\ volumele sale se v`nd at`t de bine.

PAGINILE 10, 11, 12

PAGINILE 8, 9

Ia-]i „Suplimentul de
cultur\” ! Sub acest
îndemn ne ve]i putea
citi în fiecare sîmb\t\.
Discut\m mult, dar
steril, despre cultura
centrului [i a provinciei.
Dincolo de patriotismul
local îns\, dincolo de
orgolii [i pasiuni, de
obicei r\mîn doar
vorbele. Cîteva edituri
(pu]ine), cîteva reviste
(pu]ine), o pres\
cotidi an\ [ubred\, su-
pus\ la presiuni, [i,
uneori, un spectacol
sau un concert mai
reu[esc s\
dezmor]easc\ o via]\
cultural\ ce pare s\
lîncezeasc\ molcom [i
nep\s\tor în a[teptarea
sponsorilor, un Mecena
ce întîrzie s\ vin\.
Proiectul Editurii
Polirom [i al „Ziarului
de Ia[i” dore[te s\
rup\ nefireasca stare
de a[teptare. „Supli-
mentul de cultur\”
poate fi o prim\ provo-
care: un s\pt\mînal

cultural ce va fi editat
la Ia[i. „Nu e de ajuns
cuvîntul, trebuie s\ mai
fiu [i eu”, spunea un-
deva Emil Brumaru.
Paginile revistei r\mîn
deschise tuturor celor
care vor s\ existe prin
cuvînt, din Bucure[ti,
Ia[i, Timi[oara sau Cluj,
deopotriv\. În cotidi-

 anul adeseori cenu[iu,
o carte, un film, un
concert sau un specta–

col de teatru pot aduce
o clip\ de lumin\. 
În acest sens, menirea
unei edituri poate fi [i
aceasta: s\-[i apropie
cititorii, invitîndu-i
într-o lume care nu în-
totdeauna este doar a
imaginarului. Pe lîng\
c\r]i [i informa]ii co-
tidiene, s\pt\mînal,
Editura Polirom [i
„Ziarul de Ia[i” doresc
s\ v\ ofere, începînd
de ast\zi, ceva în plus,
un supliment. Un  „ce-
va” pe care noi 
l-am numit simplu
chiar a[a: „Supli mentul
de cultur\”.

v\zut\
din

Cultura noastr\ cea de toate zilele

Tramvaiul 13

POP-CULTURA
{oferul Marian `n 
context european  
pag. 5

C|R}I
Mateiu Caragiale
recitit de Matei
C\linescu pag. 6

ACTUALITATE
Polemic\ `ntre oamenii
de teatru  pag. 3
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