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Gaudeamus, 750
de evenimente
plus Klaus
Iohannis

R\zvan Chiru]\

Votul diasporei din al doilea tur
al alegerilor preziden]iale nu a
contribuit doar la transforma-
rea lui Klaus Iohannis din pri-
mar al Sibiului `n pre[edinte al
României, ci a ajutat, prin ri-
co[eu, [i la promovarea edi]iei
de anul acesta a Târgului Inter-
na]ional Gaudeamus – Carte de
`nv\]\tur\. Niciodat\ pân\ acum,
un astfel de eveniment nu a mai
beneficiat de atâtea ore de
transmisie TV `n direct, de [tiri
`n prime time [i de comentarii. 

» pag. 2

Citi]i interviul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » pagina 3

L-am v\zut prima dat\ pe Marius Daniel Popescu la o `ntâlnire cu elevii Liceului „Mihai 
Eminescu“ din Ia[i `n cadrul FILIT, pe care i-a fascinat când le-a spus c\ totul din jurul lor
poate deveni literatur\. Mi-a pl\cut deta[area cu care vorbea despre faptul c\ `n Elve]ia 
nu este doar scriitor, ci [i [ofer de autobuz, ba `nc\ unul care respect\ toate rigorile acestei
meserii. La scurt timp dup\ acest moment, lui Marius Daniel Popescu i-a ap\rut o nou\ carte 
`n limba român\, Culorile rândunicii, la Editura Polirom. Un volum scris ini]ial `n francez\, 
`n care crezul scrii torului este p\strat aproape intact: totul `n jur poate fi literatur\.

INTERVIU CU SCRIITORUL MARIUS DANIEL POPESCU

„Literatura este manipulare,
iar manipularea poate fi
transformat\ `n literatur\“

Cronic\ de carte

„Poezia e bucata
aia ascuns\ din noi
pe care nu o
activ\m `ndeajuns“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

~ntotdeauna mi s-a p\rut c\ Mi-
runa Vlada se expune teribil `n
propria sa literatur\, ceea ce, zic
eu, e foarte greu de dus pentru un
scriitor. Ca o compensa]ie `ns\,
poezia, mi se pare, o face pe Miru -
na puternic\. Dac\ nu m\ crede]i
nici dup\ citirea acestui interviu,
`ncerca]i s\ prinde]i o lectur\ cu
Miruna. O s\-mi da]i dreptate.

» pag. 8-9

Confesiunea unui
cititor fericit 

Eli B\dic\

Când am citit ultima pagin\ din
cel mai recent roman semnat de
Dan Lungu, Feti]a care se juca 
de-a Dumnezeu, am avut un senti-
ment care rar m\ `ncearc\ atât de
puternic [i de subit: acela de a
milita pentru ceva. Poate p\rea o
exagerare afirma]ia mea, privit\
de la distan]\, `ns\, cel mai con-
cret, a[ milita pentru un Dan Lun-
gu `n fiecare cas\, `n fiecare bi -
bliotec\ personal\ sau public\ [i,
mai aplicat, `n mâinile fiec\rui
adult, indiferent de sex, condi]ie
material\, etnie [.a.m.d.

» pag. 10
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Gaudeamus, 
750 de evenimente
plus Klaus Iohannis

R\zvan Chiru]\

Motivul pentru care presa a fost
atât de interesat\ de edi]ia a XXI-a,
care se desf\[oar\ ̀ ntre 19 [i 23 no-
iembrie, a fost simplu: `n prima zi
[i-a lansat volumul autobiografic
`n su[i Klaus Iohannis, noul pre[e -
dinte ales al statului. Momentul a
b\tut toate recordurile din dome-
niul editorial, dac\ lu\m `n calcul
c\ au participat la aceast\ lansare
peste 3.000 de persoane care au
cump\rat circa 3.000 de exempla-
re [i care au a[teptat la coad\ pes-
te cinci ore, pentru a ob]ine un au-
tograf de la noul [ef de stat [i scrii-
tor. Spre uimirea chiar [i a celor
care s-au a[ezat la rând f\r\ prea
mari speran]e, Klaus Iohannis a
r\mas la târg, prelungind progra-
mul Gaudeamus [i folosind dou\
pixuri, pân\ când a semnat [i ulti-
mul exemplar ce i s-a pus `n fa]\.

Pas cu pas, cartea ̀ n care Klaus
Iohannis `[i descrie via]a, a fost

publicat\ de Editura Curtea Ve-
che `nc\ de la `nceputul acestui
an, dar pentru c\ „neam]ul“ era
doar primar al Sibiului nu a stâr-
nit un interes deosebit. Lucrurile
s-au schimbat complet dup\ 16 no-
iembrie, a[a `ncât miercuri, `n
prima zi a târgului, pe fondul en-
tuziasmului deosebit de dup\ ale-
geri, tirajul s-a epuizat. 

Totu[i, cei care au cump\rat
volumul s-ar putea s\ fie deza m\ -
gi]i, dup\ cum a recunoscut chiar
Klaus Iohannis. „Ceea ce n-o s\
g\si]i este senza]ionalul, sunt un
om nesenza]ional, nu am eveni-
mente senza]ionale de dezv\luit.
Nu cred c\ senza]ionalul este im-
portant `n politic\. Departe de
mine s\ dau lec]ii, nu este nici un
mijloc de a transmite o re]et\ a
succesului“, a men]ionat acesta.

Pe de alt\ parte, noul pre[edin-
te ales a reu[it deja s\ provoace o
dezbatere printre noii s\i fani,

doar cu o mic\ fraz\. „Nu exist\
alt\ re]et\ a succesului decât cea
spus\ de Einstein: 99% transpi-
ra]ie, 1% inspira]ie. De atunci nu
s-a schimbat nimic“, a declarat
fostul primar, a[a c\ imediat pe
Facebook, mai multe voci i-au re-
pro[at c\ de fapt respectivul citat
`i apar]ine lui Thomas Edison. 

Interesant este c\, dac\ la târg,
volumul tip\rit a costat doar 15
lei, la magazinele online, cartea `n

format e-book cost\ chiar mai
pu]in, doar 5,17 lei, pre] redus. 

C\r]i la 1 leu

De altfel, c\r]ile ieftine nu au lip-
sit nici la edi]ia din acest an. La
Editura Aramis, volumele pentru
copii pot fi achizi]ionate la pre]uri
`ncepând de la 1 leu. Curtea Veche
ofer\ reduceri `ntre 65% [i 90%.
La standul Editurii Litera, vizita-
torii vor g\si c\r]i pentru copii [i
pentru adul]i cu reduceri de la
25% pân\ la 70%. Volumele au ast-
fel pre]uri pornind de la 5 pân\ la
120 de lei pentru enciclopedii [i
dic]ionare. ~n fine, la Editura All,
cump\r\torii pot achizi]iona c\r]i
la 5 lei, 10 lei sau 15 lei, iar Editura
Nemira are pe toat\ perioada târ-
gului reduceri cuprinse `ntre 30 [i
50% la toate c\r]ile.

Dac\ `n al]i ani, editurile s-au
r\fuit ̀ n volume despre Suleyman
Magnificul, de exemplu, vedeta de
anul acesta este Patrick Modiano,
scriitorul francez câ[tig\tor al
Premiului Nobel pentru Literatu -
r\ 2014. Atât editurile mari, cât [i
cele mai mici au venit cu propuneri

de volume ale acestuia. Astfel, 
Editura Polirom `i public\ `n ca -
drul colec]iei „Biblioteca Polirom“
do u\ volume: Bulevardele de cen-
tur\ [i C\l\torie de nunt\, Editu-
ra Art a publicat o nou\ edi]ie a
romanului ~n cafeneaua tinere]ii
pierdute, iar Humanitas a venit la
târg cu Strada Dughenelor ~ntu -
ne coase. 

Votul diasporei din al doilea tur al alegerilor
preziden]iale nu a contribuit doar la transformarea
lui Klaus Iohannis din primar al Sibiului `n pre[edinte
al României, ci a ajutat, prin rico[eu, [i la promovarea
edi]iei de anul acesta a Târgului Interna]ional
Gaudeamus – Carte de `nv\]\tur\. Niciodat\ pân\
acum, un astfel de eveniment nu a mai beneficiat 
de atâtea ore de transmisie TV `n direct, de [tiri 
`n prime time [i de comentarii. 

– Rusia este invitatul de
onoare al edi]iei din 2014 a 
Târgului Interna]ional
Gaudeamus – Carte de
`nv\]\tur\.

– peste 400 de expozan]i sunt
prezen]i la evenimentul care
se desf\[oar\ `n pavili o nul cen -
tral al Romexpo, `n Bu cure[ti. 

– 750 de evenimente sunt
organizate la edi]ia a XXI-a
Gau deamus. 

– o Dacia Logan este Ma -
rele Premiu al Tombolei
Gaudeamus, al c\rei
câ[tig\tor va fi stabilit prin
tragerea la sor]i a biletelor 
[i a abonamentelor de intrare.

20% reducere 
la Polirom
Editurile Polirom [i Cartea Româneasc\ particip\
la cea de-a XXI-a edi]ie a Târgului Interna]ional de
Carte Gaudeamus cu peste 1.000 de titluri, toate
aflate la reducere (20%). 34 de noi titluri sunt
lansate la aceast\ edi]ie a târgului. Printre volu -
mele lansate `n acest weekend la Romexpo se
num\r\ Literatura `n totalitarism 1959-1960. Vol
VI. La r\scruce de genera]ii, de Ana S\l\jan, Feti]a
care se juca de-a Dumnezeu, de Dan Lungu, Re-
ligie, politic\ [i mit. Texte despre Mircea Eliade [i

Ioan Petru Culianu. Edi]ia a II-a rev\zut\ [i ad\u -
git\, de Andrei Oi[teanu. 

De asemenea, Cad castane din castani. Amintiri
de ieri [i azi, de Emil Brumaru [i Veronica D. Ni -
culescu, [i Harald [i luna verde, de Nora Iuga vor
`nchide seara de sâmb\t\. 

Ultima zi a târgului va fi deschis\ de lansarea
Dic]ionarului polon-român, de Constantin Geam-
ba[u, Cristina Godun, Anda Mare[, Nicolae Mare[.
Invita]i: Maja Wawrzyk, Marek Szczygieł, Amba -
sadorul Republicii Polone, prof. univ. dr. Mihai
Mitu, dr. Nicolae Mare[, prof. univ. dr. Constantin
Geamba[u. Urmeaz\ Câteva lucruri despre tine, de
Florin Irimia, AnaBASis, de Bogdan-Alexandru
St\nescu, [i America de peste progrom, de C\t\lin
Mihuleac.



Interviu realizat de
R\zvan Chiru]\

Cum v-a]i format aceast\ cre -
din]\, c\ orice fapt din jurul
nostru se poate transforma
`ntr-o poveste?

Credin]a c\ „totul este litera -
tur\“, chiar [i cel mai mic gest al
unui „anonim“, mi-am construit-o
cu dou\ elemente: o sensibilitate pe
care o consider normal\ [i expe-
rien]a vie]ii ce include tot ce am
tr\it cu ceilal]i, `n ]ar\ [i `n afara
]\rii. Expresia sau convingerea c\
„totul este literatur\“ nu face decât
s\ ne inspire c\ „totul este politic\“,
„totul este religios“, „totul este eco-
nomic“ sau „totul este filosofie“. 

Percep]iile celor din jur m\ fac
s\ „vibrez“ [i s\-i „filmez“ `n ritu-
alurile lor de fiecare zi; simt carac-
terul sacru al celorlal]i, `n orice
situa]ie a vie]ii.

Culorile rândunicii e creat du -
p\ acela[i tipar. Rezist\ frag-
mentele de via]\ pe care le
combina]i `n carte la `ntin-
derea unui roman?

Da, eu sunt sigur c\ aceste
„fragmente“ rezist\ pe parcursul,

pe „`ntinderea“ romanului: via]a
este f\cut\ din „segmente“ ce nu
sunt lineare, fragmentele mele de
via]\ sunt de fapt „capitole de
via]\ [i de carte“ ce se leag\ `ntre
ele f\r\ probleme, precum pa[ii
no[tri se continu\, unul pe altul,
pân\ la moarte.

Volumul dumneavoastr\ este
[i optimist, [i pesimist, a[a
cum mi se pare c\ sunte]i [i
dumneavoastr\. La `ntâlni -
rea cu elevii, dup\ ce v-a]i ar\ -
tat `nfl\c\rat c\ toat\ via]a e
literatur\, a]i spus c\ `n ace -
la[i timp totul este manipu-
lare. Cum se `mpac\ cele do u\
viziuni totu[i contrastante?

Eu nu sunt pesimist. Iar p\r]ile
c\r]ii ce v\ inspir\ „pesimism“
cred c\ sunt capitolele ̀ n care vor -
besc despre lucruri dure pe care le
`ntâlnim `n via]\. Trebuie s\ ne
asum\m bucuriile [i dure rile
noastre, f\r\ s\ avem starea de
pesimism. Orice literatur\ are [i
rolul de a pune „`n memoria cul-
turii, a artei“ binele... [i r\ul. De-
ci, starea mea psihic\ de fie care zi
este normal\ [i pozitiv\, iar Culo-
rile rândunicii este un roman `n
care nu putem confunda vreun
personaj cu autorul. Chiar dac\
m\ inspir din via]a de zi cu zi, eu
nu sunt `n carte. 

„Totul este [i manipulare“: da,
lumea poate fi v\zut\ [i prin
„ocheanul“ influen]\rilor de tot
felul, viziunea „literar\“ a lumii
se `mpac\ perfect cu viziunea
„ma nipul\rii“, chiar [i literatura
este o „manipulare“, chiar [i „ma-
nipularea“ poate fi transformat\
`n literatur\.

~n descrierea oficial\ a c\r]ii
se afirm\: „Culorile rându -
nicii este nu doar o carto gra -
fiere a identit\]ii pulverizate
a scriitorului migrant...“. ~n

ce m\sur\ v\ reg\si]i `n
aceast\ descriere, `n ce m\ -
sur\ faptul c\ a]i p\r\sit Ro -
mânia la un moment dat v-a
„pulverizat identitatea“?

NU mi-a pulverizat nimeni [i
nimic identitatea, sunt un individ
mul]umit de via]a de pân\ acum,
am muncit peste tot unde am fost
f\r\ s\ m\ simt „pulverizat“ : ceea
ce spun criticii despre carte nu
are nimic `n comun cu via]a mea,
romanul nu este romanul vie]ii
mele, este un roman inspirat din
via]a de zi cu zi.

Faptul c\ am p\r\sit România
nu m-a „destructurat“! A fost in-
vers: am `nv\]at o alt\ limb\ [i o
alt\ lume, am „crescut“ [i `nc\
mai „cresc“ `nv\]ând tot timpul
de la ceilal]i, peste tot. Am p\r\sit
]ara [i am r\mas Român.

Culorile rândunicii, ca [i alte
romane ale dumneavoastr\,
a fost scris `n limba francez\,
`n România ap\rând acum `n
traducere. Cât de greu v-a fost
s\ face]i literatur\ `ntr-o lim -
b\ totu[i str\in\?

Nu este nici o ciud\]enie s\
scrii `n alt\ limb\, dac\ po]i, dac\
st\pâne[ti bine acea limb\ [i
reu[e[ti s\ te impui cu „scrisul“
t\u: Matei Vi[niec scrie `n limba
francez\, la Paris, C\t\lin Dorian
Florescu scrie `n german\, la
Zurich... [i mai suntem mul]i ce
scriem `n alt\ limb\ f\r\ s\ fim
„ciuda]i“.  

Fiecare scrie ̀ n limba pe care o
st\pâne[te [i o alege, nu este obli -
gatoriu, pentru nimeni, s\-[i fac\
o oper\ literar\ sau [tiin]ific\ `n
limba matern\! Nu mi-a fost greu
s\ scriu `n francez\, aceasta mi-a
devenit a „doua limb\ matern\“,
dac\ vre]i. M-am adaptat repede
de aici, am ̀ nceput relativ rapid [i
cu u[urin]\ s\ scriu `n francez\,

am `nceput cu dou\ volume de
poezie [i acum m\ g\sesc la al doi -
lea roman. 

Cartea este tradus\ `n ro -
mân\ de Simona Modreanu.
De ce nu a]i tradus chiar
dumneavoastr\ romanul?

Nu mi-am tradus singur cartea
pentru c\ nu am timp de traduce -
re [i, `n acela[i timp, nu sunt
tr\duc\tor profesionist. Am ̀ n cre -
dere `n traduc\torii cu experien]\
[i doamna Simona Modreanu este
o foarte bun\ traduc\toare.

Sunte]i scriitor, dar [i [ofer
de autobuz `n Elve]ia. A]i con -
dus o revist\ [i ]ine]i cursuri
de literatur\ `ntr-o `nchi -
soare de maxim\ securitate
din aceast\ ]ar\. V\ plac ex-
tremele, asta e evident.

Nu-mi plac extremele sau,
dac\-mi plac extremele, atunci nu
este bun\ compara]ia. Eu sunt ca-
pabil s\ fac, [i fac bine, multe lu-
cruri diferite. Sunt [ofer profe-
sionist, `n transport public, sunt
scriitor recunoscut [i respectat,
sunt animator de ateliere de scrii -
tur\ `n [coli [i `n `nchisori, sunt

patronul unui ziar literar, sunt
„ambasador“ cultural al Elve]iei,
României [i Frantei [i plec des `n
alte ]\ri pentru conferin]e [i pre -
zent\ri de carte. Am f\cut Fa cul -
tatea de Silvicultur\ la Bra[ov,
am mai f\cut [i doi ani de Sociolo-
gie la Universitatea din Geneva,
citesc mult, `mi plac petrecerile,
am mul]i prieteni, m\ duc la pes-
cuit, `mi place vân\toarea.

Da, extremele `mi plac, `ns\
aici intr\m `ntr-un fel `n dome -
niul vie]ii mele private: `mi plac
extremele precum ̀ mi plac [i ziua,
[i noaptea.

A]i povestit la un moment
dat c\ a]i ajuns scriitor pen-
tru c\ v-a]i `ndr\gostit de An -
gela Similea. Detalia]i-ne [i
nou\ aceast\ poveste.

Am `nceput s\ scriu versuri pe
la doisprezece, treisprezece ani
pentru c\, da, `ndr\gostit de An-
gela Similea, `mi doream s\ devin
cânt\re] de muzic\ u[oar\ [i spe -
ram s\-mi creez singur muzica [i
cuvintele. Cum nu am fost bun la
muzic\, am r\mas cu „cuvintele“,
cu poezia [i cu proza. {i am scris
pân\ acum opt c\r]i. {ase de
poezie [i dou\ de proz\. 
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INTERVIU CU SCRIITORUL MARIUS DANIEL POPESCU

„Literatura este manipulare,
iar manipularea poate fi
transformat\ `n literatur\“
L-am v\zut prima dat\ pe Marius Daniel
Popescu la o `ntâlnire cu elevii Liceului
„Mihai Eminescu“ din Ia[i `n cadrul FILIT, pe
care i-a fascinat când le-a spus c\ totul din
jurul lor poate deveni literatur\. Mi-a pl\cut

deta[area cu care vorbea despre faptul c\ `n
Elve]ia nu este doar scriitor, ci [i [ofer de
autobuz, ba `nc\ unul care respect\ toate
rigorile acestei meserii. La scurt timp dup\
acest moment, lui Marius Daniel Popescu 

i-a ap\rut o nou\ carte `n limba român\,
Culorile rândunicii, la Editura Polirom. 
Un volum scris ini]ial `n francez\, `n care
crezul scriitorului este p\strat aproape
intact: totul `n jur poate fi literatur\.
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Cine are complexe cu modul româ-
nesc de a fu[eri treaba, s\ ia `n cal-
cul p\]ania mea cu ni[te prea-
cinsti]i meseria[i de la Viena. ~n
2006 am câ[tigat un premiu literar
la Târgul de Carte de la Frankfurt,
oferit de o funda]ie cultural\ aus-
triac\, sponsorizat generos de o ma-
re banc\ austriac\. Apoi a intrat pe
fir domul Wieser, editor austriac,
care a `ngro[at frumos factura ser-
vit\ b\ncii, sco]ându-mi o carte `n
edi]ie bilingv\ (româno-german\),
groas\ cât Biblia, cu coper]i cartona-
te (dintr-un roman de 250 de pagini). 

La lansarea de la Viena, organi-
zat\ de asocia]ie, unde erau peste

100 de oameni ̀ n sal\, editura nu a
trimis cartea. Oamenii de la edi-
tur\ au tot amânat câteva s\p -
t\mâni – venim mâine – [i, cu un
sfert de or\ `nainte de lansare, au
dat un telefon [i au spus c\ a mu-
rit bunica celui care trebuia s\
vin\ cu c\r]ile. 

Apoi editorul nu m-a informat
niciodat\ – cum au f\cut absolut
to]i ceilal]i editori str\ini ai mei –
despre cine [i ce a scris despre
car te, despre situa]ia vânz\rilor.
Nimic. Absolut nimic. ~ntre timp,
am trecut de mai multe ori prin
Viena, am stat acolo aproape dou\
luni, am avut lecturi publice, am

dat interviuri [i de dou\ pagini `n
ziare prestigioase, la teveuri [i
posturi de radio de-acolo. Nicioda -
t\ editorul nu [i-a manifestat cu-
riozitatea s\ m\ cunoasc\, s\ dea
un semn de via]\.

La `nceputul anului, un critic li-
terar, `n]eleg, renumit `n Austria,
Cornelius Hell, a venit special la
Ia[i s\ m\ cunoasc\ [i s\ m\ inter-
vieveze. Prilej cu care am aflat c\
`mi apare o a doua edi]ie a romanu-
lui. F\r\ nici un contract cu mine,
f\r\ nici un semn. Pur [i simplu. 

Prin august, o echip\ de filmare
s-a deplasat la Ia[i [i a f\cut un do-
cumentar despre mine [i ora[, care
va intra pe 4 posturi TV din Austria
[i Croa]ia. Regizorul Radovan Gra-
hovac mi-a reconfirmat c\-mi apare
o nou\ edi]ie a romanului. Am [i
g\sit coperta pe net. Am scris editu-
rii, am cerut explica]ii [i am primit
doar un scurt r\spuns, `n b\taie de
joc: s\ le dau un cont `n care s\-mi
depun\ ni[te bani. Am refuzat, 

evident, [i le-am spus c\ vreau s\
avem un contract negociat de am-
bele p\r]i. De-atunci, t\cere.

Tot prin august, am fost `ntre-
bat de o doamn\ vienez\ dac\ sunt
dispus s\ vin la un festival de la
Viena, `n jur de 13 noiembrie, pen-
tru ni[te evenimente cu a doua
edi]ie a romanului meu. Am ac-
ceptat [i cu gândul c\ m\car o s\-l
v\d pe domnul Wieser fa]\ `n fa]\.
Apoi, cu FILIT-ul, am uitat de dis-
cu]ie, am b\nuit c\ nu se mai face,
n-am mai primit nici o informa]ie.
Acum trei s\pt\mâni, `mi arat\
un prieten site-ul festivalului de la
Viena, unde sunt trecut cu trei
eve nimente `n dou\ zile, frumos
programate [i anun]ate public
f\r\ s\ m\ ̀ ntrebe nimeni nimic. ~i
scriu doamnei de la Viena [i o `n -
treb ce se `ntâmpl\. Dac\ mai sunt
invitat, de ce nu-mi spune [i mie
nimeni cum vin, dac\ vin? 

Acum dou\ s\pt\mâni, primesc
de la doamn\ direct un bilet de avi on:

s\ pierd aproape o zi pe drum, prin
Bucure[ti, trezindu-m\ la 3 dimi-
nea]a, cu o conexiune a[a scurt\
`ncât e imposibil s\ prind urm\ -
toarea curs\ [i s\ am [i un eveni-
ment mai pe sear\. Apoi a doua zi,
alte dou\, apoi a treia zi s\-mi iau
t\lp\[i]a acas\. Tot prin Bucu re[ti,
de[i exist\ zbor direct Ia[i-Viena.
I-am spus c\ sorry, nu se poate.
Nu se poate s\ primesc bilet f\r\
s\ fiu `ntrebat dac\ e ok, nu prea
se poate s\ prind conexiunea, nu
se poate s\ am un eveniment ̀ n ziua
`n care m\ trezesc la 3 diminea]a,
s\ am 3 evenimente ̀ n 24 de ore, s\
vorbesc despre o carte scoas\ f\r\
contract, s\ vin [i s\ plec prin Bu-
cure[ti când exist\ zbor direct din
Ia[i. Doamna de la Viena mi-a r\s -
puns uluitor: „mul]umesc c\ vii la
festival“. I-am scris din nou I DO
NOT COME!, c\ nu se poate. Dar
ea a insistat c\ se poate, `n condi -
]iile `n care [i o doamn\ din Dea -
lul V\ii ar fi `n]eles c\ [i de ce nu. 

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

Utilaje [i pistolul lui Treplev

Atunci, la ziar, `n timpul progra-
mului de lucru, l-am citit prima
dat\ pe Petre Barbu. Textele sale
duceau cu ele greutatea de a fi viu.
Nu erau altele ca ele `n toat\ gaze-
ta. Am `nceput s\ `i a[tept artico-
lele. Le primeam joia [i eram feri-
cit s\ ajung la ele cu o zi `naintea
celorlal]i cititori. Am `nceput s\ `l
`ndr\gesc pe Petre Barbu, mai ales
c\ am descoperit c\ este unul din-
tre acei oameni atât de rari care
nu abdic\ de la cuvintele sale. Am
scris mai demult c\ dac\ s-ar fi po-
gorât ~ngerul Mor]ii ̀ ntr-un prelu-
diu al Apocalipsei [i ar fi `nceput
cu nordul Bucure[tiului [i mi-ar fi
fost dat s\ salvez un singur om de
pe platforma industrial\ Pipera,
pe el, pe Barbu, l-a[ fi salvat. 

Când a scos, tot la Cartea Ro -
mâneasc\, acum doi ani, antolo-
gia Pân\ la cap\tul liniei, am fost
`n sal\ la lansare [i, fiind vremea
cald\, am `ntârziat la o gr\ din\ de
var\. Era chiar `n noaptea `n care
Adrian N\stase [i-a ratat [i via]a,
[i moartea sfâr[ind, `n drum spre
pu[c\rie, sub e[arfa Burberry.
Cum s\ ui]i a[a o noapte mare? 

De aceea, am tres\rit când Pe-
tre Barbu mi-a trimis un email

prin care ̀ mi comunica faptul c\ a
scris un roman de dragoste. De-
mult, textele sale intrau `n pagini-
le tot mai sub]iri ale gazetei f\r\
s\ le fi citit [i eu `nainte, demult
devenisem unul dintre cei mul]i,
cei la care ajungea vinerea. 

Am citit Marea petrecere, ro-
man de dragoste, f\r\ r\gaz. M-au
`ncercat furia [i dezn\dejdea, au
fost clipe ̀ n care ̀ mi doream s\ in-
tru ̀ n carte [i s\ ucid, s\-i fac drep-
tate lui Leonid Damian, personaj
crescut din carnea [i din imagi-
na]ia nebun\ a lui Petre Barbu.
Leonid Damian este un inginer
care dup\ Revolu]ie se refugiaz\
`n jurnalism, un jurnalist pauper
care se `ntoarce `n Gala]iul natal
ca s\-[i `ngroape sora care tocmai
i-a murit de cancer. 

Leonid Damian tr\ie[te cu un
picior `ntr-o realitate oribil\ [i cu
cel\lalt `ntr-un co[mar `n care se
amestec\ mânc\torii de rahat
converti]i la capitalism, votca Po-
lar, mafio]ii, branding-ul, adverti-
sing-ul, descompunerea Româ-
niei, o fat\ care cândva pe faleza
Dun\rii...

Leonid Damian ̀ ntâlne[te [i un
urs de plu[. Leonid Damian are o

so]ie [i o fiic\. Paginile scrise de
Petre Barbu se sfâ[ie ̀ ntre infinita
candoare din pove[tile pe care
Leonid Damian le inventeaz\ pen-
tru fiica sa, pagini `n care deasu-
pra acestui urs de plu[ zboar\, ca
un `nger p\zitor, domnul Baza-
van, o barz\, [i cele cumplite ̀ n ca-
re Leonid Damian umbl\ cu pro-
be, cu buc\]i din tumora cance-
roas\ a surorii sale asupra-i voind
s\ `i `ntrebe pe trec\tori, de la cei
din Obor pân\ la cei din Militari,
dac\ [tiu ce cancer, ce cancer este
acela, ce cancer are surioara lui,
c\ci medicii, uite!, nu sunt ̀ n stare
s\ afle! 

~n cartea lui Petre Barbu, lu -
mea din care venim, abundând `n
cuvinte ca „utilaje“ sau „uzina
me  canic\“, `[i cere nemilos drep-
turile. Lumea aceasta `[i cere
dreptul s\ ne umileasc\ `nc\! 

Iar oamenii lui Petre Barbu nu
pot s\ ias\ din blocurile lor comu-
niste nici m\car dup\ ce acestea
se pr\bu[esc. Se `ntâmpl\ `n Ma-
rea petrecere un univers concen-
tra]ionar pe care cu to]ii atât de bi-
ne `l cunoa[tem, `n care lumina
coboar\ peste gri doar pentru a
ar\ta c\ nu sunt multe de f\cut [i

c\ doar iubirea mai poate salva lu-
mea, dac\ lumea mai poate fi sal-
vat\ de ceva. 

Nu de pu]ine ori `n Marea pe-
trecere se recurge la Cehov, ne ̀n -
doielnic dramaturgul cel mai im-
portant din via]a lui Leonid Dami-
an, cum [i a lui Petre Barbu. Se re-
curge la pistolul lui Treplev, cel
care `n Pesc\ru[ul... 

O alt\ obsesie auctorial\: Ano-
timpurile lui Vivaldi. Din când `n
când, `ntre paginile acestui roman
de dragoste r\sun\ vioara lui 

Nigel Kennedy trecându-ne inimi-
le dinspre prim\var\ `nspre iar -
n\, r\sun\ Anotimpurile exact `n
aceast\ interpretare, r\sun\ pân\
când z\pada vie]ii curge definitiv
din clepsidra cerului.

{i atunci eu `i invidiez pe cei
care urmeaz\ s\-l descopere pe acest
mare scriitor român de la `ncepu-
tul secolului XXI. O, dac\ s-ar pu-
tea s\ fie iar acea zi de joi `n care
am citit primul Barbu [i am sem-
nat bunul de tipar cu gândul c\ fu-
sesem martorul unui miracol! 

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

~n urm\ cu ceva ani, pe când exista `nc\ presa central\, conduceam sec]ia de
publicistic\ a celui mai important cotidian din ]ara noastr\. Publicistica aceasta
nu era foarte riguros, `n conformitate cu dic]ionarele explicative ale limbii
române, definit\. Cert e c\ tot la noi, la publicistic\, ajungeau [i editorialele.
Paginile nu plecau spre tipar `nainte s\ primeasc\ bunul de tipar care consta,
formal, [i `n semn\tura mea. 

Seriozitate



~n realitate, candidatul PSD câ[tiga
primul tur, dar `n aceea[i zi pier-
duse de fapt Cotroceniul. Cozile din
diaspora au iritat o ]ar\ `ntreag\. 
I-au iritat [i pe al]ii din str\in\tate
care probabil n-aveau nici un chef
s\ voteze `n turul doi, dar au fost
adu[i aproape cu for]a de inabili-
tatea lui Ponta de a-i ]ine departe de
urne. Când m\ opre[ti s\ votez, vin
peste tine. Nu conteaz\ cât de tare e
contracandidatul, nici cine e. Vin [i
te pedepsesc. Lucru care s-a [i `n -
tâmplat.

PSD n-a ̀ nv\]at nimic din ceea ce
s-a petrecut ̀ n primul tur. Atât Pon-
ta, cât [i cei care l-au consiliat au
gândit c\ [mecheria le va merge [i

pe 16 noiembrie. Ceva de genul: ]ara
va fi calm\, TV-urile fidele `[i vor
face datoria, mai vântur\m pu]in
pericolul B\sescu [i ]inem situa]ia
sub control. Calculul PSD ar\ta ast-
fel: `n primul tur veniser\ la vot `n
str\in\tate 160.000 de oameni. Cam
un procent [i jum\tate din totalul
votan]ilor. Dublarea num\rului sec -
]iilor de votare ̀ nsemna, matematic
vorbind, aducerea la urne a unui
nu m\r mult mai mare de votan]i.
Riscant, pentru c\ trei sau cinci la
sut\ `n plus `nseamn\ altceva, mai
ales dac\ `n ]ar\ totul se joac\ la
diferen]\ mic\. ~i p\c\lim noi [i de
data asta, [i-au zis marii strategi ai
PSD. A fost demis Titus Corl\]ean

de la Externe. A fost prima gre[al\
major\ a PSD ̀ ntre cele dou\ tururi,
pentru c\ gestul retragerii lui Cor -
l\]ean a ̀ nsemnat c\ inclusiv social-
democra]ii au recunoscut c\ s-a
gre[it grav pe 2 noiembrie. Dac\ ges-
tul era `nso]it [i de cre[terea nu -
m\rului sec]iilor de votare din dias-
pora, poate c\ altul era rezultatul tu-
rului doi, iar presiunea asupra pre -
ziden]iabilului PSD era mult redu s\.
Efectul nu s-ar fi m\surat `n no u\
puncte diferen]\, ci probabil alege -
rile s-ar fi jucat la musta]\.

Au fost dou\ weekend-uri devas-
tatoare pentru candidatul Ponta, cu
proteste masive de strad\. 10-15.000
de oameni la Cluj, vreo 7-8.000 la Ti-
mi[oara, alte câteva mii la Bucu -
re[ti. N-au fost ac]iuni regizate, oa-
menii au ie[it `n strad\ de furie. 
N-au mai suportat minciuna, dema-
gogia [i manipularea.

~ntre timp, m\rturiile din dias-
por\ se `nmul]eau. ~n loc s\ rezolve
problema, PSD l-a scos la `naintare
pe Mele[canu. A c\rui presta]ie a
fost la fel de lamentabil\. De fapt,
fostul [ef SIE nu venise s\ caute so -
lu]ii pentru un vot liber al românilor

de afar\, ci avea mandat s\ po-
toleasc\ diaspora `nfierbântat\ f\r\
s\ fac\ ̀ ns\ nici o sec]ie de votare ̀ n
plus. Valul s-a tot m\rit, iar ziua de
sâmb\t\, cea de dinaintea alegeri -
lor, a fost una f\r\ precedent ̀ n isto-
ria scrutinelor din România.

Pe parcursul `ntregii zile, Par-
tidul Facebook (a[a l-a numit `n]e -
leptul Sebi Ghi]\!) s-a radicalizat, iar
noaptea de 15 spre 16 noiembrie s-a
transformat `ntr-un revelion anti-
Ponta. Dup\ miezul nop]ii au `nce -
put s\ curg\ informa]ii, poze [i fil-
mule]e cu români din Londra, Paris
[i Torino care se a[ezaser\ deja la
coad\ pentru a fi siguri c\ nimic 
nu-i va `mpiedica s\ se r\zbune pe
candidatul PSD.

Ceea ce a urmat duminic\ [tim
deja. S-au format cozi uria[e `n
str\in\tate `nc\ de la ora [apte di -
minea]a, iar furia s-a mutat rapid [i
`n ]ar\. Când `n jude]e din Ardeal
vin la vot 70 la sut\ din aleg\tori, iar
Moldova, Suceava [i Ia[ul se r\z -
bun\ pe Ponta, ̀ n mod sigur ceva s-a
`ntâmplat `ntre 2 [i 16 noiembrie. A
fost furie amestecat\ cu ur\ pe care
nu le-au anticipat nici sondajele [i
nici consultan]ii lui Ponta. 

Cert este c\ PSD a pierdut din
nou alegerile preziden]iale. A treia
oar\ la rând. Cumplit moment.
Geoan\ s-a dus la Vântu, iar Ponta 
s-a pus `n u[a sec]iilor de votare din
Paris, München, Torino, Bruxelles
[i Londra.

Singurul lucru care ̀ l mai ]ine ̀ n
via]\, politic vorbind, pe [eful actual
al PSD este guvernarea. Dac\ pleac\
de la Palatul Victoria, Ponta [tie c\
va fi scos ̀ n [uturi [i din sediul PSD. 

~n orice caz, se anun]\ luni difi-
cile pentru fostul preziden]iabil so-
cial-democrat. Urmeaz\ bugetul
plus o iarn\ complicat\ din care ori -
ce executiv iese [ifonat. ~n plus, PSD
s-a angajat ̀ n tot felul de promisiuni
`n campanie, care mai de care mai
fanteziste. 2015 va fi anul cel mai
greu pentru Victor Ponta. Cu un
pre[edinte popular la Cotroceni, cu
un PNL care va transfera din popu-
laritatea lui Iohannis [i un B\sescu
trop\ind `n opozi]ie, guvernul PSD
are [anse mici s\ supravie]uiasc\.

Vom avea a[adar un an politic
interesant, cu un guvern `n mare
suferin]\ [i un PSD preocupat s\ se
aga]e cu orice pre] de ferestrele Pa -
latului Victoria. 

Dac\ vrea s\ se bat\ cu [anse `n
alegerile din 2016, PSD ar trebui s\
se cear\ singur `n opozi]ie. Nu vom
avea o astfel de mutare din partea
lui Ponta. ~n plus, [ti]i povestea cu
plecatul câinelui de la m\cel\rie.
Dac\ nu, baronii PSD o [tiu sigur!
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Ciudat titlu, nu? S\ recapitul\m. 2 noiembrie: Ponta – 
40 la sut\, zece puncte `n fa]a lui Iohannis. Pu]ini puteau
s\ prevad\ ce avea s\ urmeze. R\sturnarea era aproape
imposibil\, având `n vedere c\ ma[in\ria PSD func]iona 
la tura]ie maxim\. Un milion de voturi `n plus `i ofereau
lini[te deplin\ lui Ponta.

}ar\ de stânga

La fel, marele partid de stânga al Ro-
mâniei a r\mas favoritul românilor
`n toate rundele de alegeri parlamen-
tare din ultimul sfert de secol. Toate
astea ne-ar `ndrept\]i s\ spunem c\
România e o ]ar\ predominant de
stânga, de vreme ce stânga ob]ine
constant victoria ̀ n alegeri. {i a[a [i e
– cu câteva nuan]\ri. ~n primul rând
românii nu sunt tocmai cei mai avi-
za]i evaluatori ai doctrinelor politice
[i nu voteaz\ ideologii. Ei voteaz\ ma-
joritar cu cel sau cei care dau ([i nu
iau) ceva concret: pensii, salarii
m\rite, ajutoare sociale – adic\ tot
ce poate da statul, guvernul ori par-
lamentul. Când se vorbe[te despre
ei, se folosesc chiar [i termeni mai
duri, cum ar fi cel de „pomanagii“.

Doar c\ lucrurile sunt, ca `ntot-
deauna, ceva mai complicate. Am
discutat cu oameni care au `ncercat
sau mai `ncearc\ `nc\ s\ r\zbeasc\
prin for]e proprii, s\ se rup\ de de-
penden]a fa]\ de stat: mici `ntre-
prinz\tori, freelancer-i, profe sio ni[ti
independen]i. ~n România e greu s\
dezvol]i o afacere privat\, dar e [i
mai greu s\ te conformezi mecanis-
melor legale greoaie [i s\ faci fa]\
nenum\ratelor taxe inventate necon-
tenit de stat. Pentru statul român
`ntreprinz\torii priva]i sunt consi-
dera]i suspec]i din start, cam ca mi-
cii negustori din perioada NEP-ului
sovietic. Ne`ncrederea `n `ntre-
prinz\torii particulari s-a perpetuat
din anii comunismului, reflectând

de fapt teama aparatului statal de
cet\]enii ce aspir\ la independen]\.
A[a c\ e mai simplu, mai u[or [i
mai lini[titor s\ fii sus]inut de stat [i
s\ r\mâi sub tutela lui. E tipul de
mentalitate perpetuat\ – azi, la fel ca
ieri – de partidul-stat de stânga [i ea
domin\ România. De altfel, o statis-
tic\ recent\ arat\ [i efectul acestui
model: salariul mediu net al anga-
ja]ilor de stat este mai mare decât al
celor din mediul privat.

Asta nu ̀ nseamn\ c\ majoritatea
românilor ̀ [i doresc s\ fie „asis ta]i“,
„pomanagii“, ci c\ mecanismele ad-
ministrative ale statului favori-
zeaz\ o asemenea op]iune. Aici vina
o poart\ `n mare m\sur\ [i partide-
le presupuse „de dreapta“, care,

odat\ ajunse la putere, au ratat sis-
tematic reformele [i s-au dovedit la
fel de corupte ca [i guvern\rile de
stânga. Românii se tem s\ dea vra-
bia din mân\ (cadoul electoral, ori-
care ar fi el) pe cioara din gard (pro-
misiunea unei prosperit\]i viitoare
improbabile, cu sacrificii sigure `n
prezent). 

Dar mai exist\ [i alte explica]ii
ale votului majoritar de stânga de la
noi. Una ar fi aceea c\ o bun\ parte
dintre cet\]enii care `n mod normal
ar vota cu ceea ce numim „dreapta“
se retrag din lumea cet\]ii. Refuzul
votului este la ei o expresie a indivi-
dualismului dus la extrem, probabil
poten]at [i de dezam\girile trecute:
n-am cu cine s\ votez [i, oricum, so-
cietatea asta nu merit\ votul meu.

~n fine, mai exist\ o categorie ma-
siv\ de cet\]eni români a[a-zi[i de
dreapta, oameni cu ini]iativ\, dor-
nici s\ duc\ un trai mai bun [i s\
reu[easc\ prin propriile for]e, [i ca-
re n-au mai suportat piedicile [i hao-
sul din România. Sunt cei care au

emigrat, alunga]i de asisten]ialis-
mul ineficient [i paralizant din ]ara
lor, de lipsa [anselor [i de corup]ia
generalizat\. Ei muncesc `n str\i -
n\tate [i de obicei voteaz\ `mpotri-
va stângii. Din pricina asta, de ei se
teme cel mai mult partidul-stat [i
`ncearc\ de câtva timp s\-i `mpiedi-
ce s\ voteze sau s\ le mai reteze din
elan. {i, ca orice stat care `[i contro-
leaz\ cet\]enii prin legi interpreta-
bile [i un aparat birocratic slugar-
nic, `n general reu[e[te.

De aceea stânga a câ[tigat, câ[ -
tig\ [i va câ[tiga sistematic alegerile
din România. ~ntr-un mod cam gro-
solan, dar eficient, `[i controleaz\ [i
selecteaz\ aleg\torii cam cum `[i
conduc ciobanii turmele de oi: cu
bâta [i drobul de sare. Fiindc\ `n
târl\ e mai sigur decât afar\, cioba-
nul are grij\ de oi]ele lui, iar dac\ le
mai mulge ori le mai tunde, o face
spre binele lor. {i mai ales are grij\
ca oile s\ r\mân\ oi, s\ nu le treac\
naibii prin cap vreo metamorfoz\
civic\. 

Am remarcat un lucru interesant: ori de câte ori `n România vine vremea
alegerilor preziden]iale, `n primul tur majoritatea voturilor se duc spre candidatul
stângii social-democrate (F.S.N., P.D.S.R., P.S.D.), oricare ar fi el. Unica excep]ie 
a reprezentat-o turul `ntâi al alegerilor din 2009, când Traian B\sescu a ob]inut 
`n prima confruntare cu Mircea Geoan\ mai mult de un procent suplimentar fa]\
de acesta – ceea ce nu `nseamn\ mare lucru, dar spune ceva despre degringolada
`n care era `n acel moment partidul care azi se confund\ cu statul.

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Cum a pierdut Ponta 
alegerile `n primul tur
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Sergiu Celibidache:
`nregistr\rile radio ORTF/INA

Am rev\zut câteva din articolele
despre felul de a da via]\ muzicii
de c\tre Sergiu Celibidache, dup\
ce un prieten american mi-a sem-
nalat seria nou\ de `nregistr\ri
live de concerte cu Orchestra Ra-
dioTeleviziunii Franceze (ORTF)
ap\rute pe disc `n Japonia, la 
casa Altus. O cas\ de discuri spe-
cializat\ pe arhive live ale mari-
lor mae[tri [i care, ̀ n anii trecu]i,
s-a remarcat prin editarea unor
concerte cu orchestrele germane
conduse de dirijorul român.

Sergiu Celibidache a fost prim-
dirijor invitat al ORTF o pe -
rioad\ scurt\, ̀ ntre 1973 [i 1975. O
orchestr\ pe care a p\r\sit-o – a[a
cum rezuma bine lucrurile un
critic `n ast\zi defuncta revist\
„Répertoire“ – „`n urma unei se-
rii de conflicte cu muzicienii,
pu]ini `nclina]i, cum se petrec
adesea lucrurile `n Fran]a, s\ ac-
cepte profunzimea `nnoitoare a
concep]iilor sale [i exigen]ele de
`nalt\ perfec]iune, pe care unii
`ndr\znesc s\ le califice drept ca-
pricii tiranice. Vor r\mâne mult

timp ̀ n memorie aceste momente
de recreere de neuitat, cu atmos-
fera lor de imponderabilitate sen-
zual\ (Ravel), de [arm hipnotic
(Valsurile lui Strauss), de jubila-
re interioar\, toate tinzând spre
perfec]iunea ideii sonore [i ira-
diere spiritual\“.

Ast\zi denumit\ Orchestra
Na]ional\ a Fran]ei (ONF), dup\
o succesiune de denumiri de la
fondarea ei ̀ n 1934 de c\tre minis-
trul telecomunica]iilor timpului,
sub bagheta Désiré Emile Inghel-
brecht pân\ `n 1943, forma]iunea
simfonic\ a cunoscut momente
de vârf [i mai pu]in bune, con-
dus\ de mari dirijori ca Manuel
Rosenthal (`ntre 1944-1947) [i Ro-
ger Desormière (1947-1951). Ser -
giu Celibidache o prelua `n 1973
de la Jean Martinon, care o con-
dusese timp de cinci ani, l\sând
`n urm\ o serie de realiz\ri re-
marcabile. Lui Celibidache aveau
s\-i succead\ nume cu rezonan]\,
dar nici pe departe de calitatea
sa, ca Lorin Maazel, Jeffrey Tate,
Charles Dutoit.

Multe dintre ̀ nregistr\rile ap\ -
rute acum legal, prin cooperarea
dintre compania Altus [i arhive-
le INA (Institutul Na]ional al Au-
diovizualului) de la Paris, au fost
cunoscute colec]ionarilor [i celor
care l-au urm\rit pe Celibidache,
atât gra]ie unor discuri semi-pi-
rat, cât [i transmisiunilor postu-
lui de radio France Musique `n

superba sa emisiune consacrat\
arhivelor [i purtând titlul suges-
tiv „Les greniers de la mémoire“
(„Hambarele memoriei“). Ultima
emisiune consacrat\ lui Celibida-
che dateaz\ – dac\ nu m\ `n[el –
din 2012, realizat\ de Karine Le
Bail [i `n ea au fost retransmise,
`ntre altele, Simfonia a 8-a de
Schubert, Ravel, Ma Mère l’Oye,
cele dou\ Suite Romeo [i Julieta
ale lui Prokofiev [i piese din con-
certe desf\[urate la Lille [i Be-
sançon.

Seria de CD-uri Altus ([i pen-
tru perfec]ioni[ti SACD-uri) are
`n ea câteva geme, cu soli[ti dragi
lui Celibidache, ca Benedetti Mi -
chelangeli (Imperialul betho ve -
nian), Martha Argerich (Concer-
tul de pian de Schumann) [i
Pierre Fournier (Concertul pen-
tru violoncel [i orchestr\ de Dvo-
rak). Simfoniile a 6-a, a 7-a [i a 9-a
de Beethoven, a 3-a [i a 4-a de
Brahms, Requiemul lui Mozart,
un disc cu piesele lui Ravel, Sim-
fonia a 5-a, a 8-a [i Dansurile ger-
mane de Schubert, Simfonia a 2-a
de Schumann, cuplat\ cu Nr. 102
de Haydn, sunt toate `n aceast\
colec]ie oficial\ de `nregistr\ri
radio, ce vine s\ le completeze pe
cele cunoscute deja, din Italia, de
la Stuttgart, Stockholm (`n curs
de apari]ie sub eticheta Weit-
blick) [i, evident, München. Aviz
amatorilor [i celor care `l iubesc
pe Celibidache.

Exact `n urm\ cu 20 de ani,
un critic anglofon, care
f\cea o trecere `n revist\ a
discografiei lui Sergiu Celi -
bidache, vorbea despre
unicitatea dirijorului
român care „`mplete[te
culmile [i v\ile `ntr-un flux
emo]ional continuu, re]i -
nând `n mod deliberat or-
chestra pe vârfuri [i re-
fuzând s\ lase steagul jos
`n pasajele de calm. El
ob]ine aceasta printr-un
control al instrumenti[ -
tilor s\i ce-]i taie r\su-
flarea [i printr-o aleas\
a[ezare `n straturi a sune-
tului instrumental“. O ob-
serva]ie asem\n\toare
f\cea `n 1989 [i un critic
de la „New York Times“,
pentru care interpretarea
unei simfonii bruckneriene
era „un obiect de lec]ie
despre cum s\ reu[e[ti un
climax formidabil `n fortis-
simo f\r\ s\ abandonezi
frumuse]ea sunetului sau
s\ fie spart ansamblul
sonorit\]ii orchestrale“.
Ceea ce, spunea el, nu prea
le reu[e[te orchestrelor
americane...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Genial\ mi[care comercial\, bri-
liant\ alegere pentru `mpachetat
[i vândut firimiturile unui festin
grandios, cinic\ exploatare a me-
moriei lui Rick Wright, lec]ie de -
spre cum visele tinere]ii devin ali-
ment comun, amurgul iluziei c\
puritatea va salva lumea... Sunt
câteva gânduri stârnite de ascul-
tarea celui mai (ne)a[teptat disc
din ultimele dou\ decenii: Pink
Floyd – The Endless River (2014,
Columbia). Oare cine va fi avut
ideea acestui „album“? Una mai
bun\ pentru scos bani nu putea
g\si! {i oricât\ pre]uire am pen-
tru emblema Pink Floyd, pentru
tot ce-au f\cut tipii de la tinere]e
pân\ la maturitate, nu-mi pot
`nfrâna sentimentul c\ sunt p\c\ -
lit. Vina, probabil, `mi apar]ine.

Orice istoric literar [tie c\
mul]i romancieri, de toat\ mâna
[i din toate timpurile, `[i pre g\ -
tesc opera printr-o serie de note,
schi]e, fraze, ebo[e, replici r\zle]e,
fulgura]ii sau fragmente mai con-
sistente. Dup\ ce romanul e gata,
publicat, difuzat, criticat etc., scrii -
torul fie arunc\ paginile, fie le
ofer\ cititorilor (exist\ o curiozita-
te pentru a[a ceva), ad\ugându-le
`n vreo edi]ie critic\ sau adnotat\
de el `nsu[i, cum a procedat Um-
berto Eco. {i muzicienii ultimilor
decenii, de la bluesmeni [i jazz -
meni pân\ la rockeri „clasici“,
procedeaz\ astfel. De multe ori
companiile de discuri au ini]iati-
va edi]iilor de lux, care con]in se-
siunile complete din studio, mun-
ca depus\ pentru titluri devenite
de referin]\. Unii fani sunt `n -
dr\gosti]i de asemenea reali z\ri,
al]ii alearg\ `nspuma]i dup\ `nre-
gistr\ri bootleg, din spectacole in-
truvabile sau concerte secrete. Iar
bani se fac de pe urma tuturor flea-
curilor, mai ales `ntr-o lume ghi-
dat\ de valori `n rapid\ mi[care...

Nu, nu m-am apucat s\ demolez
citadela Pink Floyd cu fraze terne
despre m\re]ia obligatorie. Din
exemplul oferit de ace[ti englezi
flegmatici [i de muzica lor minu-
nat\, am `nv\]at c\ po]i s\ fii om
normal [i s\ dai o capodoper\ `n -
tr-un domeniu artistic, f\r\ s\ te
compor]i ca [i când ai fi `ntrupa-
rea divinului (sau a diabolicului,
dup\ caz) pe p\mânt. Nick Mason,
bateristul, o spune `n cartea dedi-
cat\ grupului: au fost ni[te oa-
meni talenta]i, cu disciplina mun-
cii bine `nsu[it\, cu realiz\ri mu-
zicale nu mai geniale decât ale al-
tora, care s-au aflat la locul potri-
vit [i `n momentul propice. Restul
a fost treab\ de marketing. De ce
ne-am da lovi]i c\, `n amurgul
vie]ii, b\ie]ii de-alt\dat\ se pre-
teaz\ la trucuri comerciale (in-
ovând, iat\, [i-n acest domeniu!)
ca s\ ne ̀ ncânte m\car, dac\ nu s\
ne uimeasc\ printr-o metafor\?
Reac]ia depinde, fire[te, de a[ tep -
t\rile fiec\ruia. Cine a dorit o
nou\ bijuterie Pink Floyd, va fi
mai degrab\ dezam\git. Cine vrea
s\-[i scarpine indiscre]ia, nu se va
declara mul]umit cu oferta. Cine
vrea doar s\ savureze atmosfera
`n care [i-a modelat tinere]ea, poa-
te reg\si miresme ce numai pe
jum\tate `l vor ostoi. Departe de-a
rev\rsa armonii [i arii complet
inedite, The Endless River este o
repeti]ie de `nc\lzire, un soi de re-
memorare incontinent\ a ceea ce
trupa cânta odinioar\. Se pot dis-
tinge cu u[urin]\ riff-uri [i pasaje
de coloratur\ intrate `n textura
discului The Division Bell. E nor-
mal, aproape tot materialul livrat
acum drept LP original a c\zut la
finisarea precedentului. De unde
[i opinia unor muzicieni tineri [i
intransigen]i, c\ toate aceste „nou -
t\]i“ puteau figura foarte bine `n
box-set-ul de-ast\ var\, drept bo-
nus. Da, dar nu mai aduceau tot
atâ]ia bani `n conturile celor im-
plica]i, nu?

Cu mijloacele actuale hard [i
software se poate (re)edita orice
`nregistrare veche. Nimic de re-
pro[at discului de fa]\, ca realiza-
re tehnic\. La cea mai bun\ calita-
te pe CD [i vinil, sunetul este bine
echilibrat [i `n varianta, mai pre-
ten]ioas\, surround. ~ns\ `n orica-
re variant\, dup\ jum\tate de or\
plictise[te! 

Am tr\it s\ aud [i astfel de Pink
Floyd!    

Metafora [i comer]ul
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Teatrul nu mai este reprezentare,
ci strategie de documentare a
unor subiecte de actualitate. Dez-
voltat ̀ ntr-o multitudine de forme,
teatrul documentar incumb\ o
atitudine politic\, puternic critic\
la adresa societ\]ii. Iluminând din
cât mai multe unghiuri, din cele
esen]iale, tema aleas\, spectacole-
le evit\ pronun]area unei conclu-
zii, f\cându-[i scop din focalizarea
aten]iei publice asupra acelor sec-
ven]e de factual care necesit\ in-
terven]ie. Dintr-un punct de vede-
re, principalul scop asumat al tea-
trului documentar este alimenta-
rea atitudinii publice.       

Dintre practicienii teatrului do -
cumentar de la noi, Mihaela Michai -
lov s-a individualizat printr-un
pro iect personal orientat c\tre o
zon\ abundent\ `n subiecte: edu-
ca]ia, `nv\]\mântul, problemele
copilului [i ale adolescentului. Pe
care le-a adus `n aten]ie printr-un
tip special de text dramatic, testi-
monial, care adi]ioneaz\ puncte
de vedere, opinii revelatoare pen-
tru o tem\ acut\, `n varianta tea-
tru educa]ional. 

Amintiri din epoca 
de [coal\

Amintiri din epoca de [coal\ e cea
mai nou\ produc]ie realizat\ pe
un asemenea construct dramatur -
gic al Mihaelei Michailov [i al
echi pei cu care colaboreaz\ de ce-
va vreme. E un spectacol realizat
de regizorul Radu Apostol, care
recurge la derularea unor sec-
ven]e de [colaritate foarte familia-
re fiec\rui spectator, dar la care
nu s-a gândit niciodat\ ̀ n acest fel.
Personaje sunt figurile tip din ori-
ce [coal\ autohton\: elevul emi-
nent, motivat, care le [tie pe toate;
elevul dopat cu citate, cu stasuri
care garanteaz\ notele maxime, ti-
morat de reac]iile ulterioare ale
p\rin]ilor; elevul obi[nuit, cu
mici probleme de adaptare, de
performan]\; profa exigent\, care
`nsp\imânt\; diriga/dirigul super
bine inten]iona]i, dar fal[i etc. Pe
fundalul acestui colaj dramatur-
gic de situa]ii `n care se recu noa[ -
te fiecare privitor, se configureaz\
tabloul general al unui sistem
educa]ional cu foarte multe de re-
zolvat. „Dac\ fiecare copil ar pu-
tea s\ spun\ ce gânde[te f\r\ s\-i

fie team\ c\ gre[e[te, dac\ Mio -
ri]a n-ar fi mereu despre transhu-
man]\, dac\ istoria n-ar fi scris\
mereu de cei care au puterea, dac\
ipotenuzele, catetetele, Horea, Clo[ -
 ca [i Cri[an, [esurile [i podi [urile,
dacii [i romanii, Ana [i cu merele
ei [i C\lin file din poveste s-ar
`ntâlni undeva `n min]ile noas tre
[i-am `n]elege de ce le `nv\]\m,
atunci poate c\ [coala ar fi despre
fiecare dintre noi. Despre pove[ti-
le [i ̀ ntreb\rile noastre care nu au
loc `n [coli“, e un fragment din
textul care se aude `n scen\. Scris
cu realism, dar [i cu umor coro-
ziv, conceput participativ – spec-
tatorii au mici p\r]i de inter ven ]ie,
de replic\ dat\ celor din scen\ –,
spectacolul are dublu efect, reme-
morativ [i mobilizator/benefic.
Katia Pascariu [i Alexandru Poto-
cean s-au angajat [i ei `n docu-
mentarea pentru spectacol, cu
propriile amintiri [colare, fiind
astfel nu doar interpre]i, ci co-rea-
lizatori, performeri, contribuind
creativ nu doar cu [tiin]a [i expe-
rien]a actoriceasc\, dar [i cu cea
personal\.

Amintiri din epoca de [coal\ e
un proiect ini]iat de Asocia]ia Ado
[i Teatrul de Comedie, iar fiecare
reprezenta]ie se prelunge[te prin
discu]ii cu spectatorii interesa]i
de o mic\ dezbatere. La care parti-
cip\ de fiecare dat\ Mihaela Mi-
chailov, Katia Pascariu [i Alexan-
dru Potocean. ~ntâlnirile post -
spectacol sunt binevenite, pentru
c\ ofer\ realizatorilor un feedback
imediat, direct, de care echipa de
produc]ie are nevoie pentru 

evaluarea impactului materialu-
lui documentar `nf\]i[at. Publicul
]int\ e atât [colar, cât [i adult,
p\rin]i, cadre didactice, adresabi-
litatea vizându-i pe to]i implica]ii
`n educarea copiilor. 

Profu’ de religie

O alt\ component\ a programului
de curs\ lung\ al Michaelei Mi-
hailov de teatru educa]ional este
Profu’ de religie montat de Bobi
Pricop la Teatrul Na]ional „Marin
Sorescu“ din Craiova. Autorii do-
cumenteaz\ un caz devenit, din
p\cate, emblematic pentru siste-
mul autohton, maniera `n care o
`ntâmplare din [coal\ poate esca-
lada pe modelul bulg\relui de z\ -
pad\. Aici perspectiva e mai am -
pl\, cu mai multe direc]ii de inte-
res: con]inutul curriculei [colare,
atmosfera din clas\, din cancela-
rie, statutul cadrelor didactice, fa-
milia,  mass media, mai ales au-
diovizualul etc. Povestea e a unei
eleve care afirm\ c\ profesorul de
religie a mângâiat-o pe genunchi,
relatarea fiindu-i sus]inut\ de o
coleg\ care ambiguizeaz\ situa]ia.
Spectacolul e construit din mai
multe unghiuri – elevi, profesori,
p\rin]i, speciali[ti, autorit\]i,
pres\ – aduse ̀ n scen\ de Bobi Pri-
cop `ntr-o formul\ `n care fiecare
dintre actori interpreteaz\ mai
multe roluri, ̀ n care autenticul este
`nso]it de ironia de bun\ calitate.
Bobi Pricop dezvolt\ prin mizan-
scen\ toate poten]ialit\]ile deschi -
se de text. Practic, e un spectacol
de autor pentru c\ versiunea 

scenic\, regia, scenografia, coloa-
na sonor\ `i apar]in. Profu’ de re-
ligie e conceput dinamic [i bine
sus]inut actorice[te, fiecare actor
(Marian Politic, Drago[ M\ce -
[anu, Romani]a Ionescu, C\t\lin
Vieru, Raluca P\un) ipostaziind
mai multe personaje, având la dis-
pozi]ie câte un element de recu-
zit\ ori de costum, trecând cu 

firesc [i rapiditate prin toate par-
titurile care trebuie jucate. Spec-
tacolul `nf\]i[eaz\, f\r\ s\ fie par-
tizan, cât de multe chestiuni pro-
blematice are sistemul educa]ional
autohton. Pe fundal descoperi [i
referin]e la mecanismele de mani-
pulare, la felul ̀ n care este predat\
religia `n [coli, la cuprinsul ma-
nualelor studiate, la rela]iile din-
tre cei implica]i ̀ n educarea copii-
lor, la psihologia celor mici etc. E
un spectacol complex, realizat in-
teligent, care parcurge cu fluidita-
te scenic\ straturile realit\]ii, ca-
re angajeaz\ emo]ional. Emo]io-
nalitatea privitorului e activat\
prin adresarea direct\, rela]iile de
tip clasic dintre personaje sunt
transformate `n rela]ii cu cei din
sal\, cu scopul de a-i sensibiliza [i
angaja `n problema enun]at\ ar-
tistic. Structura episodic\ nu afec-
teaz\ acurate]ea faptic\, logica
scenic\ urmându-[i cursul. Inves-
tigarea cu metoda documentar\
depisteaz\ punctele fierbin]i, du-
reroase ale vie]ii publice, `ndrep-
tându-ne aten]ia c\tre ele. Solici-
tându-ne implicare!

{coala investigat\ documentar
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Formul\ foarte prizat\ a ultimelor decenii, teatrul documentar are [i `n România
adep]i valoro[i care-l practic\ `n variante personalizate. Originalitatea genului
const\ `n faptul c\ elaboreaz\ printr-un nou tip de mimesis, recuperând artistic
realitatea. Abordeaz\ altfel via]a, se apropie de ea pân\ la identificare, devenind
modalitate de investigare artistic\ a realului. 

Pinacoteca din Petrila

Profu’ de religie, de Bobi Pricop
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INTERVIU CU POETA MIRUNA VLADA

„La mine poezia a `nceput odat\ 
cu boala. A fost o dereglare, 
care m-a ajutat `ns\ s\ m\ «reglez»“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Hai s\ `ncepem cu motto-ul
blogului t\u, „Totul este
poezie“. Chiar totul? M\
sperie pu]in acest verdict. Te
rog, scrie aici ceva care s\
m\ lini[teasc\.

Uite c\ acum tu m-ai lini[tit pe
mine – `nseamn\ c\ scopul blogu-
lui a fost atins, adic\ s\ aib\ un tit-
lu care nelini[te[te. ~n principiu
da, totul e poezie când vrem noi s\
fie poezie. Blogul acela l-am creat
pentru momentele mele când to-
tul e poezie. Oricum acest blog tre-
buie pus `n leg\tur\ cu titlul blo-
gului lui Octavian Soviany, „Fic -
]iunea e singura realitate“. Erau
concepute ̀ n dialog cele dou\ mot-
to-uri. E un crez pur [i simplu, nu
are leg\tur\ cu realitatea. E extre-
mismul pe care `l cultiv prin lite-
ratur\. {i e bine s\ ne neli ni[ -
teasc\ treaba asta [i s\ ne `ndoim
de ea cât mai des.

~ntotdeauna te-am admirat
pentru energie [i curaj [i ta -
lent. Totodat\ este [i ceva,
a[a am avut mereu impresia,
grandoman `n poezia ta, ceva
histrionic, ceva nebunesc, ca
[i cum poezia ]i-ar da o pu -
tere pe care nu ai avea-o alt-
fel. Cum ai descrie puterea
pe care ]i-o d\ literatura?

Da, literatura te pune `n cen-
trul unei lumi, cea creat\ de tine,
prin tine. E clar ceva histrionic `n
actul oric\rei crea]ii, dar poate
fiecare creator devine mai mult
sau mai pu]in ostentativ cu asta.
La mine nu cred c\ acele mani-
fest\ri erau doar legate de vârsta
adolescen]ei [i a teribilismului

s\u specific, c\ci resimt [i acum
valuri din acestea de grandoma-
nie cum le nume[ti tu. Cred c\ vin
la pachet cu personalitatea mea,
cu frustr\rile mele personale, [i
mai ales cu nesiguran]a mea per-
petu\. Nu vreau s\ propun acum o
gril\ de auto-psihanaliz\ ieftin\,
dar la baz\ sunt o persoan\ foarte
timid\ [i nesigur\ pe mine [i,
ini]ial, literatura a fost catharsis
mai ales `n acest sens. M-a ajutat
s\ m\ exprim, s\ intru `n rela]ie
cu ceilal]i. M-a f\cut s\ `nv\] un
nou alfabet `n care nu mai exist\
teama, un alfabet `n care pot s\ fo-
losesc cuvintele pe care le vreau,
cum vreau, când vreau. Oricât de
banal ar suna, dar pentru mine e
adev\rat – literatura a fost de la
bun `nceput eliberare. A fost [an-
sa mea de a reconstrui ni[te lu-
cruri care nu ̀ mi plac la mine [i la
lume. De aici desigur au venit la
pachet [i o gram\d\ de alte proble-
me ale felului `n care scriu sau ale
felului `n care m\ comport `n pu-
blic.

De când obsesia cu poezia? E
obsesie sau pasiune sau ce e?

Nu [tiu dac\ e nici obsesie, nici
pasiune. La mine poezia a `nceput
odat\ cu boala, când aveam 13 ani.
A fost o dereglare, care m-a ajutat
`ns\ s\ m\ „reglez“. Poate de-aia
m\ `n]eleg atât de bine cu Angela
Marinescu [i poate de aceea a re-
zonat [i ea de la `nceput cu poezia
mea, c\ ne une[te chestia asta cu
boala [i cu fuga de vindecare prin
poezie. De aici [i leg\tura mea cu
povestea Fridei Kahlo. ~n fine, am
rezonat cam cu toate ipostazele
durerii din arte, [i chiar [i cu cele
mai cli[eizante, roman]ate. C\ci
am stat luni de zile internat\ `n
spitale, `n mai multe rânduri, [i

prin ]ar\ [i prin str\in\tate, am
stat mult `n c\rucior cu rotile fix
`n floarea adolescen]ei. {i atunci
am avut mult, mult timp la dis-
pozi]ie pe care s\ `l dedic durerii.
{i când vroiam s\ alerg, scriam
ceva. Atunci când vroiam s\ ies [i
eu la film cu un b\iat, dar nu pu-
team s\ m\ mi[c din pat, scriam
un poem de dragoste. {i tot a[a, o
re]et\ cathartic\ simplu]\ a[ zice.
Apoi, dincolo de nevoia fireasc\ [i
cumva insidioas\ de compensa]ie
pe care o c\utam `n scris, statul la
pat a fost [i o bun\ ocazie s\ fiu au-
todidact\ [i am citit enorm. Doze-
le de morfin\ se combinau, la pro-
priu, cu cele de lectur\. A[a uitam
de durere sau de neputin]\. {i din
lecturile astea au ap\rut revolta [i
interesul pentru social, pentru
structura politic\ a tuturor rela -
]iilor umane. M-a fascinat felul `n
care puterea determin\ toat\ con-
figura]ia lumii, de la grani]ele sta-
telor la anatomia corpului uman
[i cum ne raport\m la asta. ~n sen-
sul acesta cred c\ am devenit fe-
minist\ cu mult `nainte s\ [tiu
exact conceptul acesta. Nu citisem
atunci pe niciuna din autoarele fe-
ministe clasice. Pur [i simplu
sim]isem totul pe propria piele.
Sunt senzorial\ din fire, poate 

asta e [i una din marile mele li-
mit\ri. ~n]eleg mai bine chestii pe
care le simt la propriu, pe piele.
Dar revolta `mpotriva puterii [i a
manifest\rilor ei materiale [i sim-
bolice cred c\ m-a obsedat de la
`nceput, [i continu\ s\ o fac\, [i o
explorez cu toate instrumentele
pe care le am la `ndemâ n\ – poe-
zie, eseu, cercetare politic\ etc.
Aceast\ fascina]ie ce ]ine de cu-
riozitate [i de nevoia de a explora
permanent teritorii noi m-a f\cut,
cred, s\ ies un pic de pe drumul
acela cu sens unic al durerii,
frustr\rii [i nemul]umirii cronice
ca teme predilecte ale poeziei mi-
zerabiliste. {i `n felul acesta, mai
ales o dat\ cu volumul Bosnia.
Partaj, am reu[it s\ `n]eleg c\ ne-
siguran]a mea venea tocmai din
internalizarea unui discurs nor-
mativ, abuziv, `ndreptat `mpotri-
va celor slabi, a tuturor celor care
nu sunt „a[a cum ar trebui s\ fie“,
ce predomin\ ̀ n societatea noas tr\.
Cam a[a v\d poezia mea acum.
Exces [i curiozitate, empatie [i po-
lifonie. {i cam de stânga. ☺

Dar de când obsesia cu Bal-
canii? De ce tocmai Balcanii?

P\i cred c\ are leg\tur\ cu inte-
resul pentru studiul puterii [i al

confrunt\rilor dintre centru [i pe-
riferie. Studiind rela]ii interna]io-
nale, am `ntâlnit `n mai toate
abord\rile canonice o imagine a
Europei occidentale care trebuie
s\ „`mblânzeasc\“ Balcanii [i, de
fapt, tot Estul Europei ca un con-
cept larg al inferiorit\]ii, s\r\ciei,
barbariei etc. {i m-a interesat in-
tersec]ia aceasta subtil\ [i cumva
foarte violent\ `n acela[i timp `n -
tre discursul central care `l `nghi-
te, `l „dreseaz\“ pe cel marginal.
{i cu cât am citit mai mult pe te-
mele astea, cu atât  m-am sim]it
mai revoltat\ c\ tot ceea ce noi
spunem despre Balcani e doar un
mit al Vestului, dar pe care Balca-
nii `l reproduc de câteva secole [i
atunci de fapt nici nu mai [tim ce
e mit [i ce e realitate `n imaginea
asta. Sunt o groaz\ de autori care
au ̀ nceput s\ scrie pe temele astea
`ncepând de prin anii ’80 [i mai
ales apoi dup\ r\zboiele din ’90 [i
pe care i-am descoperit „acciden-
tal“ `n primul an de masterat,
când am avut o burs\ de un se-
mestru `n Austria. {i apoi, de
`ndat\ ce am ̀ nceput s\ c\l\toresc
`n Balcani, am fost absorbit\ [i
mai mult de subiectul \sta, care s-
a potrivit cum va „m\nu[\“ cu
toate temele care m\ interesau pe

Poezia Mirunei Vlada este puternic\, tandr\, uneori
agresiv\, se aga]\ de tine, vrea s\ ]ii cont de ea, te
urm\re[te mult timp. ~ntotdeauna mi s-a p\rut c\
Miruna se [i expune teribil `n propria sa literatur\,
ceea ce, zic eu, e foarte greu de dus pentru un
scriitor. Ca o compensa]ie `ns\, poezia, mi se pare, 
o face pe Miruna puternic\. Dac\ nu m\ crede]i nici
dup\ citirea acestui interviu, `ncerca]i s\ prinde]i 
o lectur\ cu Miruna. O s\-mi da]i dreptate.
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mine [i `n literatur\, [i `n cerceta-
re – renegocierea rela]iilor de pu-
tere, violen]\, durere, nesigu-
ran]\, team\ etc. Mi-am dat cu
timpul seama c\ se pot „balcani-
za“ foarte repede cei cu o structur\
din asta ca a mea, cu o stim\ de si-
ne sc\zut\, dar care se manifest\
prin megalomanie. Cam a[a sunt
[i Balcanii dac\ ar fi s\-i personi-
fic\m – pe cât de mult se desconsi-
der\ [i se lamenteaz\, pe atât de
mult se v\d ca „buricul p\mântu-
lui“, de unde [i combina]ia per-
vers\ de obedien]\ fa]\ de Vest [i
etno-na]ionalist fundamentalist.
Tensiunea asta ti pic „balcanic\“ e
foarte fertil\ pen tru literatur\,
de[i s-a dovedit uciga[\ la nivel
politic [i social. Am ironizat trea-
ba asta `n carte (e acolo un vers –
„s\ iube[ti Balcanii e o depen-
den]\. `nseamn\ c\ ai probleme
cu stima de sine“), dar, sincer, m\
gândesc serios c\ pasiunile noas-
tre nu sunt `ntâmpl\toare. Ajung
s\ ne atrag\ aten]ia lucruri care
seam\n\ cumva cu noi, lucruri de
care avem nevoie, dar `n moduri
subtile, [i ne d\m seama târziu de
asta. {i, cumva, tema Balcanilor a
fost la mine ca tema durerii. A ve-
nit pe „nepus\ ma s\“, nu a fost ce-
va deliberat, asumat, de[i, evi-
dent, niciodat\ pasiunile nu sunt
a[a, c\ la baz\ nu e nimic ra]ional,
devine apoi, când c\ut\m noi 

justific\ri. Am luat parte la un
proiect interna]ional, care s-a
`ncheiat cu o expozi]ie [i o dezba-
tere organizate `n Sarajevo, prin
2008. Dup\ experien]a tr\it\ acolo
m-am „infectat“ de „balcanit\“.
Am `ntors obsesia asta pe toate
fe]ele. Doar a[a cred c\ po]i ajun-
ge s\ ie[i un pic din cli[eu sau din
ce `]i spun al]ii pe tema aia [i s\ o
iei pe cont propriu, pe nisipuri
mi[c\toare, prin revolt\. A fost,
cred, cam aceea[i re]et\ pe care
am deprins-o `n spital când am
`nv\]at, cu mu[chii atrofia]i, s\
merg din nou.

Cum de ai f\cut {tiin]e Po -
litice când toat\ lumea se
a[tepta s\ faci Filologia? Ai
vreun regret? Ce ]i-a adus
studiul politicii?

Nu, nu regret nici o secund\.
Nu prea se a[tepta lumea s\ fac Fi-
lologie. Cei care m\ cuno[teau
`ndeaproape [tiau c\ la [coal\, pe
lâng\ Limba [i Literatura româ -
n\, fusesem olimpic\ [i la Istorie,
[i la Filozofie. ~mi pl\cuser\ [i
Economia, [i Sociologia – cam tot
ce f\ceam noi `n liceu la materia
aceea abstract\ „{tiin]e Sociale“.
{i de fapt chiar mai devreme de li-
ceu, ̀ mi amintesc c\ prin clasa a 7-a
am fost la un concurs de edu ca]ie
civic\ pe ]ar\. Trebuia s\ sus ]i -
nem ̀ n fa]a unei comisii rezolvarea

unei situa]ii de ̀ nc\lcare a dreptu-
rilor copilului. Am câ[tigat atunci,
eram `ntr-o echip\ cu mai multe
colege [i `mi amintesc c\ ne-am
inflamat foarte tare pe temele ace-
lea, voiam s\ facem voluntariat la
UNICEF etc. Apoi `ntr-a 11-a am
câ[tigat un concurs organizat de
Ministerul Afacerilor Externe pe
tema Uniunii Europene – era ceva
festivist de ziua Europei. Premiul
era o c\l\torie la Bruxelles `n tim-
pul Consiliului European din
var\, cu delega]ia oficial\ a Româ-
niei. Am v\zut de aproape cum se
desf\[oar\ un astfel de consiliu,
cu to]i liderii Europei la câ]iva
metri distan]\. Dup\ acea vizit\ la
Bruxelles am decis ferm c\ vreau
s\ studiez {tiin]ele Politice. M\
fascinau puterea [i chipurile ei.
Evident, nu politicienii. Ci pute-
rea [i formele ei de manifestare.
Asta r\spundea, cred, [i grando-
maniei mele, habar nu am. Dar
am vrut s\ dau curs pornirilor
mele civice, s\ caut mai mult `n
zona asta, s\ citesc mai mult\ isto-
rie, filozofie, c\ci, f\r\ ele, litera-
tura pierde multe `n]elesuri. De
aceea cred c\ am [i prozaizat foar-
te mult `n ceea ce am scris – am
vrut s\ pun `n poezie teme despre
care se scrie mai degrab\ `n ese -
uri sau `n proze ample. Distinc]ia
asta iluzorie `ntre public [i privat
a fost un teren fertil pentru studiile

mele, pentru aprofundarea unor
curiozit\]i personale; de aceea {tiin -
 ]ele Politice s-au potrivit mult mai
mult cu firea mea decât Filologia.  

~n timp ce lucrai la aceast\
carte, ai avut ̀ n vedere [i ceea
ce urmeaz\ dup\ scrie re-pu -
blicare, respectiv par tea `n
care trebuie s\ „share-uie[ti“
poemele cu un public?

Poemele de acolo sunt ni[te
voci. Structura oarecum narativ\
a c\r]ii a luat cumva ̀ n considera-
re [i acest fapt – c\ vocile astea se
mi[c\ pe ritmul lor [i c\ se dife-
ren]iaz\ mult prin tonalitate, nu
doar prin mesaj. Nu a fost ceva
programatic, a[a a ie[it. Cred c\
sunt momente `n care reiese che-
stia asta la lectur\, dar `n alte mo-
mente falsez sau inhib mesajul cu
histrionismul meu, strivind de
fapt vocea din poem. E un risc pe
care mi-l asum la lecturile publice
[i oricum trebuie s\ accept\m c\
autorul nu trebuie s\ fie prea mult
actor, nu \sta e scopul, e ok s\ mai
[i falseze, dar s\ o fac\ `n felul lui.
Oricum publicul e parte din carte,
ca s\ zic a[a, e ceva clar performa-
tiv acolo. Nu m-ar mira s\ se pun\
la un moment dat `n scen\ cartea
asta. Poate de aceea [i senza]ia
multora c\ are ceva „manifest“
car tea asta,  ceva demonstrativ care

pe unii `i deranjeaz\. Vocile ace-
lea `ncearc\ s\ conving\, s\ intre
`n dialog cu cel ce cite[te, s\-l
trag\ un pic de guler. Au ceva
reactiv, inten]ional [i parc\ cer -
[esc empatie. Te for]eaz\ s\ le
`n]elegi, s\ le comp\time[ti, s\ te
sim]i [i tu vinovat pentru ce li s-a
`ntâmplat. ~ncearc\ mereu s\ te
trag\ de o parte sau de alta. Asta
poate pentru c\ a[a am sim]it eu
toate m\rturiile despre Balcani `n
general pe care le-am `ntâlnit sau
citit, dar mai ales despre Bosnia,
unde nu exist\ nici o majoritate
etnic\ [i to]i vor s\ aib\ dreptate.
Toate vocile de acolo au un pro-do-
mo mai ascuns sau mai ostentativ
[i dac\ `ncerci s\ fii „neutru“ `n
fa]a lor, ̀ nseamn\ c\ n-ai priceput
nimic din ce e acolo [i e[ti respins
imediat. Pentru ei, miza reme-
mor\rii e tocmai p\rtinirea. De
aceea nici lectura acestor voci nu
cred c\ se poate face „neutru“. Am
fost subiectiv\ când am l\crimat
sau când am râs [i cu unii, [i cu
al]ii, iar asta nu am vrut s\ as-
cund [i se vede limpede la lectur\.
Dac\ cititorii vor `n]elege doar
partea asta ideologic\, care vrea
cu tot dinadinsul s\ arate ceva, [i
prin asta frizeaz\ kitsch-ul (mai
ales `n poezie), ei bine, acesta e un
mare risc. {i dac\ mul]i vor sim]i
asta `nseamn\ c\ nu mi-a ie[it ce
am sim]it.

Cum [i cât timp ai lucrat la
aceast\ carte?

Am `nceput-o prin 2012, cu câ-
teva poeme disparate, câteva par-
taje. Apoi ̀ n timp ce am studiat la
Berlin, Ljubljana [i, `n final, la
Sarajevo am scris a[a, mai mult
frânturi, foarte pu]in. Dar am
sim]it tot timpul c\ `mi st\ ceva
`n gât. Când m\ `ntrebau priete-
nii dac\ preg\tesc ceva nou, spu-
neam clar da, o carte la care scriu
chiar acum. Nu aveam nimic
concret, dar nici nu min]eam –
era mai degrab\ chestia aia din
gât. Pe hârtie nu era mare lucru.
La ̀ nceputul acestui an am intrat
ca `ntr-o bul\ temporar\, dup\
terminarea doctoratului, dup\
toat\ tensiunea aceea, a urmat
a[a mult\ relaxare. Sim]eam c\
m\ de ta[asem destul de Bosnia.
Nu mai aveam nici un scop, eram
chiar pu]in dezorientat\. {i am
`nceput s\ scriu. Am terminat
cartea doar `n câteva s\pt\mâni,
cu tot ce am mai pus deoparte de-a
lungul ultimilor doi ani. ~n mar-
tie am plecat `n Kosovo [i cartea

era aproape gata, am mai ajusta t-o
un pic cât am fost acolo [i gata. A
fost, cred, esen]ial s\ fiu deta [at\,
rupt\ cumva de locuri [i de oa-
meni, s\ m\ simt din nou „`n -
str\inat\“. Când m-am apucat de
scris n-am putut intui nimic din
ce a urmat. Din punctul \sta de
vedere a fost o experien]\ de scris
nou\ pentru mine. Pân\ acum
scri am a[a, pic cu pic, [i reve-
neam mult asupra textelor. Pe-as-
tea nu le-am lucrat deloc. Chiar [i
unde am mai sim]it striden]e, am
vrut s\ le las. Nu m\ alint acum,
dar chiar am vrut s\ am senza]ia
asta de „brut“ a textelor, mai ales
cele foarte personale, c\ [i-a[a sunt
multe pasaje de texte „ready made“.

De ce ai optat s\ legi cele do -
u\ c\r]i `ntr-una, când pu teai
foarte bine s\ ai dou\ volu me?

Nu le-am v\zut ca dou\ volu-
me niciodat\. De la bun `nceput
au fost fe]e ale acelea[i monede,
a[a cum le-am sim]it. Eu la Bos-
nia aia interioar\ despre care
scriu acolo `n prima parte nu 

puteam ajunge f\r\ experien]a
concret\ a unei distrugeri perso-
nale. ~mi e foarte clar acest lucru.
Despre un r\zboi „str\in“ pe care
nu `l tr\isem, dar pe care `l
z\ream disparat `n to]i oamenii
[i toate cl\dirile pe care le ve-
deam acolo nu puteam scrie altfel
decât a[a cum s-a scris deja pân\
acum. Cu patim\, cu patetism, cu
frustrare, cu `n str\i nare, mai de-
grab\ un r\zboi al cifrelor, al sta-
tisticilor, al v\ic\relilor, al cli[ee-
lor despre „butoiul de pulbere“
care fumeg\ `n continuu etc. Era
r\zboiul altora, nu aveam ce
c\uta acolo. Dac\ nu ajungeam
acolo dup\ experien]a unor di-
vor]uri, al p\rin ]ilor mei [i sepa-
rarea mea personal\ de fostul
meu iubit, cred c\ r\mâneam la
kilometri distan]\ de Bosnia. Dar
a[a, cumva, am realizat c\ e vor-
ba de acela[i limbaj, de acelea[i
reac]ii – de fapt, de tot ceea ce noi
[tim ̀ n mod cli[eistic c\ ar trebui
s\ fie o desp\r]ire, un divor], un
r\z boi, ceva care trebuie imediat
muzeificat, `nregimentat, cu o

etichet\, cu o sentin]\ judec\toa-
reasc\ [i gata, mergem lini[ti]i
mai departe. Inten]ia mea nu a
fost nicidecum aceea de a ridica
drama personal\ la amploarea
celei istorice petrecute `n Bosnia,
iar cei care au sim]it c\ aceast\
vanitate ar fi sursa volumului
cred c\ au citit `n alt\ gril\. Eu
am sim]it c\ de fapt nu se poate
spune nimic de spre drama alto-
ra, c\ ea r\mâne mereu abstract\
[i c\ empatia real\ (nu cea de
complezen]\, empatia „de serviciu“

pe care o ara t\ to]i când vine vor-
ba de Bosnia [i de dramele femei-
lor) exist\ doar dac\ faci eforturi
mari s\ ie[i din tine. {i ca s\ ie[i
din tine trebuie s\ ie[i din drama
ta, trebuie s\ o `n]elegi, s\ o exor-
cizezi, s\ `i `n torci pe toate fe]ele
toate cli[eele, s\ fii deta[at. {i
cumva asta am f\cut – am explo-
rat toate cli[eele care mi-au fost
la `ndemân\, toate textele „stan-
dardizate“, moarte, inexpresive
despre drama aia. {i ca s\ le v\d
am purtat ochelarii propriei dra-
me. Nu am vrut s\ fac nici un
transfer `ntre ele [i nici s\ fac ie-
rarhii `ntre cele dou\, c\ci de la
bun `nceput ele sunt una sin-
gur\. {i nu m\ refer aici la o fa-
cil\ antropomorfizare a Bosniei
ca femeie p\r\sit\, b\ tut\, frac-
turat\, cer[etoare, de[i la baz\
cam a[a am v\zut lucrurile. 

Ce poate poezia? 

Poezia poate tot ceea ce putem
[i noi. Ea nu e un supererou, care
na[te `n noi un supra-om, asta `n
nici un caz. Ea e bucata aia as-
cuns\ din noi pe care nu o acti -
v\m `ndeajuns. {i când o acti -
v\m, ea poate ceva extraordinar,
ceva ce nu credeam c\ suntem `n
stare – s\ ne fac\ mai buni.

„Poezia e bucata aia ascuns\ din noi 
pe care nu o activ\m `ndeajuns“
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Eli B\dic\

Este, oarecum, lesne de `n]eles de
ce. ~n primul rând, pentru c\ Dan
Lungu dovede[te, `nc\ o dat\
(dac\ mai era cazul), c\ este un
scriitor get-beget, pân\-n m\duva
oaselor, un scriitor care merit\
toat\ aten]ia cititorilor (români
sau str\ini). Apoi, pentru c\ for]a
sa narativ\ este atât de mare ̀ ncât
te `nghite cu totul, te trage `ntre
paginile c\r]ii sale, te cople[e[te [i
`]i ocup\ mintea complet – e
aproape o invazie literar\. Nu-mi
plac judec\]ile de valoare absolu-
te, dar, câteodat\, când entuzias-
mul se revars\, le emit. A[a c\,
iat\, Feti]a care se juca de-a Dum-
nezeu este, f\r\ doar [i poate, una
dintre cele mai bune c\r]i ale anu-
lui 2014 [i una dintre cele mai fai-
ne „piese“ literare pe care le-am
consumat eu `n ultimii ani (un
adev\rat hit, dac\ vre]i s\ p\s -
tr\m compara]ia).  

N-am s\ v\ ascund faptul c\
sunt fan\ Dan Lungu [i c\ a[tept o
nou\ carte de-a sa din 2011 – chiar
de dinainte de a fi citit ~n iad toate
becurile sunt arse, volumul din
acel an pe care l-am primit cadou
chiar la `ntoarcerea dintr-o cerce-
tare antropologic\ din Cajvana
(ve]i vedea, nu bat câmpii, pome-
nirea Cajvanei este relevant\ pen-
tru fenomenul surprins `n Feti]a
care se juca de-a Dumnezeu).
{tiam c\ proasp\tul roman urma
s\ apar\ pe 2 octombrie, chiar
când m\ aflam la Ia[i, la FILIT. {i,
nici m\car un astfel de context, `n
care abia ai timp s\ respiri `ntre
evenimente, nu m\ putea ̀ mpiedi-
ca s\ uit s\ trec pe la Bookfest-ul
ie[ean pentru a achizi]iona car-
tea. M-am bucurat a[a cum numai
un cititor pasionat de literatura
unui scriitor se poate bucura
atunci când nu am g\sit volumul
lui Dan Lungu la standul Polirom.
Straniu? Ba deloc. Faptul c\ exem-
plarele se epuizaser\ `n dou\ zile
(de joi pân\ sâmb\t\ sear\, c\ci
duminic\ am trecut pe la târg)
avea mai multe semnifica]ii, prin-
tre care [i aceea c\ scriitorul `n

cauz\ este foarte citit, lucru care
`mi pl\cea [i-mi convenea de mi-
nune. Dac\ totu[i v\ afla]i printre
cei care nu au ajuns `nc\ la aceas -
t\ carte a lui Dan Lungu, atunci
haide]i s\ plonj\m, `m preu n\, `n
cuprinsul ei. 

Se cade s\ `ncepem cu titlul.
Feti]a care se juca de-a Dumnezeu
este R\di]a, un copil cu o via]\ in-
terioar\ intens\ care, la un mo-
ment dat, ne dezv\luie unul dintre
jocurile sale preferate. A]i ghicit,
„joaca de-a Dumnezeu“, care pu-
tea fi practicat numai `n zona La-
blocuri, aproape de [coala sa,
chiar pe acoperi[ul unuia dintre
blocurile din cartier, cu un risc
mare: acela de a uita „c\ are o bu-
nic\, c\ trebuie s\ ajung\ acas\ [i
mereu se l\sa cu o chelf\neal\
zdrav\n\“ (p. 42). Principiul de
baz\ al jocului era, cum altfel, da-
tul poruncilor: „Pe o banc\, o
doam n\ `n vârst\ st\tea cu o re-
vist\ `n bra]e, iar ea `i porunci `n
[oapt\ cite[te! [i doamna prinse a
citi. Un copil de vârsta lui N\stu-
rel `[i preg\ti mingea, `[i f\cu
vânt, iar ea porunci [uteaz\! [i el
trase“ (p. 41). O superputere minu-
nat\, condi]ionat\ `ns\, c\ci feti]a
„[tia c\ nu le poate cere orice“.
Altfel, ar fi adus-o pe mama ei de
mult acas\ – nu i se poate „repro -
[a“ `ns\ c\ nu a `ncercat, `n repe-
tate rânduri. Dar, sta]i pu]in, c\
am s\rit ni[te detalii. 

Intr\m `n roman cu R\di]a,
termin\m lectura `n cerc, tot cu
vocea ei pe fundal – chiar dac\ R\ -
di]a incipitului nu prea mai sea -
m\n\ cu cea de final. Clasa a II-a 
este dificil\, mai ales dac\ ai o
`nv\]\toare care este prieten\
bun\ cu o umbrel\ cu un vârf ne-
astâmp\rat (excelent\ idee, v\
spun!), `mpins `ntre coastele unui
[colar cu o tem\ ne`ngrijit\ la ca-
ligrafie. Fiecare zi `]i d\ emo]ii,
a[a c\ te treze[ti dis-de-diminea]\
cu o vezic\ grea [i fierbinte [i dai
buzna la toalet\, ocupat\ tempo-
rar de tat\l care se b\rbiere[te,
dar cedeaz\ locul copilei, chiar
dac\ mai are jum\tate de fa]\ 
de „rezolvat“. Scena va reveni 

deseori `n amintirea feti]ei, nu
din pricina temei la caligrafie
(pentru care, de altfel, ob]ine cali-
ficativul maxim), ci pentru c\ es-
te ultima diminea]\ `n formula
aceasta. ~ntoars\ de la [coal\,
R\di]a `[i va g\si mama pe picior
de plecare, interesat\ prea pu]in
de rezultatele ob]inute de cea
mic\, gr\bit\ s\ termine cu `mpa-
chetatul [i s\ plece, nitam-nisam,
la munc\ `n Italia. Brusc, orizon-
tul se l\rge[te, `i cunoa[tem, `n
toat\ splendoarea lor, pe M\lina,
sora mai mare a R\di]ei, pe Bunul
[i pe Buna, `n casa c\rora locu -
ie[te tân\ra familie pentru a eco-
nomisi [i a câ[tiga ceva bani prin
`nchirierea apartamentului de la
bloc, pe tat\l r\mas [omer etc. Iar
imaginea dezolant\ a unei familii
pe cale de a se destr\ma st\ruie
mult timp `n mintea cititorului,
mai ales pentru c\ este privit\
prin ochii unui copil sensibil. 

De altfel, unul dintre marile
atuuri ale volumului de fa]\ este
chiar acesta: planul narativ dedi-
cat R\di]ei – perspectiva unei
feti]e care, `n ciuda faptului c\
r\mâne cu bunicii, c\ are ceea ce-i
trebuie din punct de vedere mate-
rial dup\ plecarea mamei `n Ita-
lia, c\ tat\l  nu emigreaz\ (de[i, pe
de alt\ parte, o p\r\se[te [i se
mut\ cu fiica cea mare la bloc), se
simte abandonat\. C\l\toria me-
rit\ `ns\ parcurs\ cuvânt cu cu-
vânt, rând cu rând, pagin\ cu pa-
gin\, c\ci Dan Lungu controleaz\,
`n detaliu, vocea copilei, e a[a cum
trebuie s\ fie: plin\ de candoare,
cu o doz\ m\rit\ de naivitate, pue-
ril\, inocent\. N-ai nici un dubiu
c\ cea care-]i poveste[te cum [i de
ce pleac\ mama ̀ n Italia, cum este
traiul cu bunicii, despre via]a la
[coal\ printre spanioli, italieni [i
cei f\r\ de ]ar\ (copii `mp\r]i]i
astfel dup\ locul de emigrare al
p\rin]ilor), care-]i m\rturise[te
grijile, `ndoielile, dorin]ele ei, ca-
re-]i relateaz\ jocurile sale [i toate
celelalte este R\di]a. Pariul auto-
rului – dac\ o fi pus vreunul – este
câ[tigat: universul unui copil este
creat atât de autentic `ncât nu-]i
r\mâne decât s\-l crezi [i s\ empa-
tizezi cu el. {i insist atât de mult
pe planul acesta pentru c\ aici mi
se pare c\ se vede, cel mai clar,
m\iestria condeiului. Unde mai
pui c\, din punctul meu de vedere,
R\di]a este savoarea c\r]ii, `n ju-
rul ei se `nvârte centrul de greuta-
te al romanului. 

Sigur, nici cel\lalt plan nu este
de neglijat, cel care alterneaz\ cu
vocea micu]ei: al mamei, Leti]ia,
care ne `mp\rt\[e[te fragmente

din experien]a ei italian\. Plan 
secund, cred eu, dar extrem de re-
levant pentru transform\rile prin
care trece R\di]a. S\ vede]i acolo,
dragi cititori, observa]ii fine ]esu-
te `n text, atât `n leg\tur\ cu feno-
menul migra]iei la munc\ `n
str\in\tate, cât [i `n ceea ce pri-
ve[te societatea [i mentalitatea
italian\ (cu accente diverse, de la
cum sunt v\zu]i românii `n Italia
[i pân\ la cum arat\ comunitatea
româneasc\ de acolo, prin ce trec
cei pleca]i etc.). Radiografia Ro-
mâniei postdecembriste este cum
nu se poate mai interesant\, mai
actual\, mai plin\ de sens. Dove-
dit lucru, scriitorul [i sociologul
[i-au dat mâna [i [i-au unit for]ele
`n a creiona un tablou complex al
unei realit\]i ce trebuie s\ ne
preocupe pe to]i, pe care este mu-
sai s\ o `n]elegem, tocmai pentru
a pricepe de ce ]ara aceasta arat\
a[a cum arat\. 

Incapacitatea mea de a sinteti-
za m-a adus ̀ n punctul ̀ n care nici
nu am reu[it bine s\ ajung cu im-
presiile mele ̀ n miezul romanului

lui Dan Lungu, c\ trebuie s\
`nchei. Sau poate m-a luat pu]in
valul, gra]ie entuziasmului. Poate
e mai bine a[a, v\ r\mâne s\ des-
coperi]i, pe cont propriu, zecile de
nuan]e ale textului, sutele de `n -
tâmpl\ri, realiste, psihologice, su-
prarealiste, personajele adiacente
celor principale, oameni viu colo-
ra]i, greutatea cuvintelor [i ̀ n sem -
n\tatea gesturilor, jocul [i joaca,
echilibrul perspectivelor, scriitu-
ra inteligent\, cinematografic\
(a[ putea s\ bag mâna `n foc c\ [i
acest roman va fi ecranizat, `ntoc -
mai precum Sunt o bab\ comunis -
t\!), curgerea fireasc\ a nara -
]iunii, finalul zguduitor. {i `nc\
multe altele, care refuz\ s\ `ncap\
aici. 

Dac\ ar fi s\ re]ine]i un singur
lucru din tot acest text, atunci ar fi
acesta: Feti]a care se juca de-a
Dumnezeu este o veritabil\ delica-
tes\ literar\, consu ma]i-o f\r\
grab\!

Dan Lungu, Feti]a care se juca de-a
Dumnezeu, colec]ia „Fiction LTD“,
Editura Polirom, 2014

Confesiunea unui cititor fericit 
Când am citit ultima pagin\ din cel mai recent roman
semnat de Dan Lungu, Feti]a care se juca de-a
Dumnezeu, am avut un sentiment care rar m\
`ncearc\ atât de puternic [i de subit: acela de a milita
pentru ceva. Poate p\rea o exagerare afirma]ia mea,
privit\ de la distan]\, `ns\, cel mai concret, a[ milita
pentru un Dan Lungu `n fiecare cas\, `n fiecare
bibliotec\ personal\ sau public\ [i, mai aplicat, `n
mâinile fiec\rui adult, indiferent de sex, condi]ie
material\, etnie [.a.m.d. 
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FILB, EDI}IA A VII-A

Scriitori din nou\
]\ri vin la Bucure[ti

„Cea de a VII-a edi]ie a Festi-
valului Interna]ional de Lite ra -
tur\ de la Bucure[ti st\ sub sem-
nul diversit\]ii [i, mai mult decât
atât, `ncerc\m s\ reflect\m faptul
c\ literatura, chiar mai mult decât
politica, `nseamn\ conflict“, a de-
clarat Bogdan-Alexandru St\nes-
cu, pre[edintele festivalului. 

Iar lista invita]ilor din str\i -
n\tate ai festivalului vine s\ sus -
]in\ tema edi]iei din acest an:

• Serghei Jadan (Ucraina) – unul
dintre cei mai importan]i scriitori
ucrainieni din noua genera]ie, cel
despre care criticul literar Viktor
Toporov spunea c\ are toate [an-
sele s\ devin\ laureat al Nobelului
literar: „Dintre litera]ii care acti-
veaz\ pe tot cuprinsul fostei
U.R.S.S., Jadan este scriitorul cu
cele mai multe [anse“.

• Toni Marques (Brazilia) –
prozator `n ale c\rui povestiri se
reflect\ realit\]ile Braziliei auten-
tice, pre[edintele celui mai impor-
tant festival interna]ional de lite-
ratur\ din Brazilia, FLUPP.

• Emilian Galaicu-P\un (Repu-
blica Moldova) – poet, prozator,
traduc\tor [i publicist: „Perfec]io-
nist sau nu, Emilian Galaicu-
P\un e unul dintre cei mai cul]i
(ba chiar ocul]i) poe]i români con-
temporani...“ ({erban Foar]\).

• Immanuel Mifsud (Malta) –
foarte cunoscut pentru prozele
sale extrem de provocatoare din
punct de vedere tematic, laureat
al Premiului Na]ional al C\r]ii
din Malta [i al Premiului Uniunii
Europene pentru Literatur\ pe
anul 2011.

• Andrea Bajani (Italia) – unul
dintre cei mai cunoscu]i prozatori
italieni din noua genera]ie, `n -
dr\git de cititorii români datorit\
romanului De vei lua aminte la
gre[eli (Humanitas, 2011).

• Najwan Darwish (Palestina) –
poet de o sensibilitate aparte, unul

dintre liderii noii genera]ii de
scriitori, dar [i un foarte lucid
critic al societ\]ii `n care tr\im.

• Krisztina Tóth (Ungaria) – po-
et\ [i prozatoare remarcabil\,
multipremiat\, ale c\rei c\r]i au
ap\rut `n traducere la cele mai
pres tigioase edituri europene.

• Marius Daniel Popescu (El -
ve]ia) – prozator de origine ro mâ -
n\, unul dintre membrii impor-
tan]i ai „Grupului de la Bra[ov“,
stabilit la Lausanne din 1990, unde
este scriitor (laureatul celui mai
râvnit premiu literar din Elve]ia,
„Robert Walser“, pentru romanul
s\u de debut), [ofer de autobuz [i
impresar literar pentru de]inu]i.

• Paul McAuley (Marea Brita -
nie) – autor a peste 20 de romane [i
a mai multor volume de proz\
scurt\ [i, totodat\, un artist preo-
cupat de muzic\ [i film. Laureat al
multor premii importante, pre-
cum: Philip K Dick Memorial
Award, Arthur C. Clarke Awardsau
British Fantasy Award.

• Richard Morgan (Marea Bri-
tanie) – unul dintre cei mai cu -
noscu]i autori britanici contem-
porani de literatur\ SF [i Fantasy,
tradus cu succes `n mai multe

limbi; `n ultimul timp, Morgan
scrie [i scenarii pentru graphic
novels [i jocuri video.

Oaspe]ilor din str\in\tate li se
vor al\tura, de-a lungul celor pa-
tru zile de festival, nume impor-
tante ale literaturii române con-
temporane. 

~n lista nout\]ilor pe care le
aduce edi]ia de anul acesta a Fes-
tivalului Interna]ional de Litera-
tur\ de la Bucure[ti se num\r\ [i
seara dedicat\ literaturii science
fiction [i fantasy-ului, la care vor
participa doi dintre cei mai im-
portan]i autori britanici contem-
porani, al\turi de doi dintre ma -
e[trii SF-ului românesc.

Programul complet al FILB 7 `l
g\si]i pe www.filb.ro.

Un eveniment ce poart\
amprenta ora[ului
Bucure[ti

Festivalul Interna]ional de Litera-
tur\ Bucure[ti (FILB), un proiect
ini]iat de Oana Boca, Vasile Ernu
[i Bogdan-Alexandru St\nescu,
este un eveniment interna]ional
dedicat literaturii, ce poart\ am-
prenta ora[ului Bucure[ti. FILB a
debutat `n toamna anului 2008 la
Muzeul }\ranului Român/Clubul
}\ranului [i de atunci are loc
anual.

Timp de patru zile, organizato -
rii `ncearc\ s\ rescrie harta cultu -
ra l\ a Europei, prin `ntâlniri, ce
includ lecturi publice, dezbateri [i
dialog cu cititorii, `ntre scriitorii
români [i invita]ii din str\in\tate.
Diversitatea este conceptul ce st\
la baza teoretic\ a `ntâlnirilor, in-
ten]ia organizatorilor fiind aceea
de a deconstrui ideea preconce-
put\ c\ un trecut a[ezat sub cir-
cumstan]e istorice asem\n\toare
va da na[tere unor produse cultu-
rale identice.

FILB este, ast\zi, cel mai impor-
tant festival interna]ional de lite-
ratur\ care are loc `n România.

Echipa organizatoric\ `i reu-
ne[te pe: Bogdan-Alexandru St\ -
nescu, Oana Boca, Vasile Ernu [i
Ioana Gruenwald.

~n mai pu]in de o lun\ (3-6 decembrie), `n capital\ va avea loc cea de a VII-a
edi]ie a Festivalului Interna]ional de Literatur\ de la Bucure[ti (FILB), cel mai
important festival interna]ional, independent, de literatur\ din România,
ini]iat `n 2008, de scriitorii Vasile Ernu [i Bogdan-Alexandru St\nescu, 
al\turi de Oana Boca St\nescu (manager cultural).

Suplimentul lui Jup  
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Mircea Mih\ie[ — Istoria lui Corto
Maltese, pirat, anarhist [i vis\tor 

– Fragment –

M-a fascinat, de când m\ [tiu, felul
`n care imaginea se combin\ cu en-
tit\]i fie concrete, fie abstracte pen-
tru a contribui la na[terea sensului.
~n anii ’70 [i ’80 m-am ocupat cu
oarecare insisten]\ de leg\tura din-
tre cuvânt [i imagine `n poezia an-
glo-saxon\, pe urma studiilor, atunci
`n vog\, ale lui Umberto Eco, Gru -
pului  μ, René Lindekens [i ale mul-
tor altora, cu aplica]ie asupra crea -
]iei unor mari poe]i precum Ezra
Pound, William Carlos Wi lli ams ori
Charles Olson. Privind re trospectiv,
`mi dau seama c\ acest interes, cu
juvenile ifose de savant, nu era
decât amplificarea mirajului n\scut
de banda desenat\, aliment cultural
cu care m-am hr\nit s\p t\mânal
`ncepând cu o frumoas\ zi din vara
anului 1965 (aveam unsprezece ani)
[i mult pân\ dup\ vârsta „nor-
mal\“, când astfel de lecturi nu mai
intr\ ̀ n obi[nuin]ele unui intelectu-
al presupus evoluat.

Sporadic, „citesc“ benzi desenate
[i azi, dar niciuna din lecturi nu are
prospe]imea [i persisten]a primei
`ntâlniri cu o revist\ peste care am
dat din ̀ ntâmplare, ̀ ntr-un magazin
de ziare de pe strada Eminescu din
Arad, la o sut\ de metri de casa
noastr\ de atunci. ~n mod curios, nu
resimt aceea[i atrac]ie fa]\ de ben-
zile desenate cu texte `n englez\. O
dovad\ c\ mintea mea se ̀ ntoarce la
un strat mai adânc al percep]iei,
unde imersiunea trebuie s\ con]in\
cât mai multe din ingredientele [i
contextul „pl\cerii ini]iale“. Or,
franceza a fost, ̀ n acest sens, vehicu-
lul decisiv.

Frontispiciul revistei mi s-a `nti -
p\rit `n memorie pân\ `n cele mai
mici detalii: trei litere groase, cu
contur negru, colorate diferit: P `n
ro[u, i ̀ n ocru, f ̀ n albastru. Punctul
de pe i era o bulin\ mare, `n interi-
orul c\reia se g\sea inscrip]ia: „Vai -
llant, le journal de [Pif]“. Pagina era
completat\ de câteva casete care is-
toriseau povestea eroului titular,
câinele colorat `n galben-maroniu,

sortit s\ tr\iasc\ o via]\ plin\ de
aventuri. „Vaillant“ era, dup\ cum
urma s\ aflu, atât numele anterior
al revistei, cât [i al entit\]ii care o
publica, editura Partidului Comu-
nist Francez. A[a se explica [i faptul
c\ o tip\ritur\ din „odioasa lume
capitalist\“ putea fi g\sit\ [i la
chio[curile din România lui Ceau -
[es cu. Ani `n [ir, Pif avea s\ fie un
prilej de bucurie s\pt\mânal\,
`nceput\ `n diminea]a zilei de mier-
curi, când pândeam `ncordat so si -
rea ma[inii po[tei, [i continuat\ cu
citirea [i recitirea pagin\ cu pagin\
[i episod de episod a celor patruzeci
[i opt de file. Ele semnificau tot atâ -
tea ferestre spre o zon\ radical dife -
rit\ de cenu[iul vie]ii din jur.

~n scurt\ vreme, titlul publica]iei
a fost redesenat, cele trei litere fiind
colorate ̀ n ro[u. Conceput\ ca o suc-
cesiune de plan[e de sine st\t\toare
[i de episoade care se `ntindeau pe
parcursul mai multor s\pt\mâni
sau chiar luni, revista con]inea [i
un „récit complet“, o povestire de
do u\sprezece pagini având drept
protagoni[ti nume care sunt demult
parte a galeriei mele de eroi: Robin
des Bois (varianta francez\ a haidu-
cului englez Robin Hood), Davy
Crockett (celebrul „rege al fron-
tierei s\lbatice“ din America veacu-
lui al XIX-lea), Bob Mallard [i Pu-
chon, doi aviatori de-un curaj ne -
bun, Jacques Flash, jurnalistul ca-
pabil s\ devin\ invizibil. Dup\ cum
vede]i, figuri cu nume ([i atitudini!)
anglo-saxone, ceea ce unui pro-ame -
rican aproape predestinat ca mine
(ar trebui s\ invoc multe istorii de
familie, dar nu e locul s-o fac) [i ad-
mirator, `nc\ de atunci, al „britani -
cit\]ii“ ì f\cea o enorm\ pl\cere.

Li se ad\ugau, tot cu statut de
vedete, les Pionniers de l’espérance,
dou\ cupluri multina]ionale de ex-
ploratori ai spa]iului, Nasdine Ho -
dja cel „insesizabil“ (balcanicul nos-
tru Nastratin) [i, `n povestiri cu „va
urma“, cowboy-ul Teddy Ted. La in-
tervale rare, ap\rea [i un marinar
desprins parc\ din povestirile lui
Robert Louis Stevenson, Le Cor-
moran. Evoc aici doar sec]iunile de-
senate `n stil clasicist-tradi]ional,
aproape hiperrealist, f\r\ s\ uit ̀ ns\
personajele „comice“, precum Ar -
thur, „fantoma justi]iar\“, les As,
un grup de copii ce treceau dezin-
volt [i isteric dintr-un bucluc `n al-
tul, Pif, c\]elul-titular, [i partenerul-
inamic, motanul Hercule, [i, mai
ales, Gai-Luron, câinele-filozof, cu o
expresie impasibil\ `ntip\rit\ pe

chip, [i promotorul unui umor sec,
deloc galic.

Revista era gândit\ `n a[a fel
`ncât s\-i seduc\ atât pe copiii din
clasele primare, cât [i pe cei deja tre-
cu]i de pubertate. Benzile „comice“
li se adresau celor mici, „aven-
turile“ – adolescen]ilor. N-a fost ̀ ns\
deloc limpede cine erau destinatarii
unei benzi desenate ce-[i f\cea debu-
tul `n num\rul 58 din martie 1970
(pus `n vânzare pe 1 aprilie). Cu un
an [i ceva `nainte, revista se trans-
formase radical, publicând doar
„povestiri complete“, renun]ând
a[adar la tradi]ia – glorioas\ – a „se -
riilor serializate“. Editorii intuiser\,
probabil, c\ lumea intra `ntr-un alt
fel de timp, mai pu]in r\bd\tor,
unde evenimentele se consumau in-
stantaneu, f\r\ rest. Omenirea se
gr\bea, p\[ind accelerat spre un
destin enigmatic [i contradictoriu,
al c\rei singur vector sigur era ([i a
r\mas) viteza. {i viteza imaginii.

F\r\ s\ fie anun]at\ pe copert\
(nici m\car pe pagina a doua, dedi-
cat\ de regul\ comentariilor [i auto-
comentariilor), noua band\ dese -
nat\ demara `n tromb\, cu publi-
carea, `n numere succesive, a dou\
episoade de câte dou\zeci de pagini,
`n alb [i negru. Eroul nu intra toc-
mai pe u[a din spate (prima pagin\
a episodului servea, de fapt, [i drept
reclam\), dar nu puteai s\ nu te
gânde[ti la o anumit\ precipitare,
ca [i cum irumperea sa `n lumea
dominat\ de eroi precum Rahan,
Loup-Noir, Dr. Justice [i ceilal]i i-ar
fi luat prin surprindere chiar [i pe
editori. Seria, ini]iat\ `ntr-un mo-
ment când revista atinsese un tiraj
enorm, purta numele personajului
principal, Corto Maltese, identitate
afirmat\ oarecum ezitant de respec-
tiva pagin\-afi[.

Mi-au atras aten]ia, din prima
clip\, dou\ lucruri: stranietatea de-
senului – departe de „perfec]iunea
realist\“ a plan[elor unor mae[tri
precum R. Marcello (graficianul lui
Dr. Justice, medicul care lucra pen-
tru Organiza]ia Mondial\ a S\n\ -
t\]ii), M. Sièvre (care preluase de la
duoul Lucien Nortier/Christian
Gaty seria Robin des Bois), André
Chéret, autorul lui Rahan. {i limba-
jul: textele erau lungi, divagante,
pline de referin]e culturale sau ezo-
terice. Drept urmare, episoadele nu
mai erau povestea unui [ir de
`ntâmpl\ri insolite, a unor fapte
riscante, a unor peripe]ii spectacu-
loase, ci nara]iunea aproape oni -
ric\ a unei medita]ii cu accente

cinic-sentimentale despre via]\, pri-
etenie, tr\dare, miracol [i moarte.
Doar incidental, noua band\ desena -
t\ evo ca energia tumultuoas\ a
aventurii.

Corto Maltese i se `nf\]i[a citi-
torului – `nc\ de la prima caset\ –
asemenea unei Pallas Athena ivit\
din urechea lui Zeus, cu ̀ nsu[irile [i
tr\s\turile perfect conturate: cinic,
arogant, ironic, longilin [i lene[.
Eroii de ac]iune – dominan]i `n re-
vist\ – primeau o contrareplic\ de
an vergur\. ~n contextul `n care `n -
s\[i ra]iunea de a fi a publica]iei era
s\ transpun\ ideologia – pe ju m\ -
tate basm, pe jum\tate sminteal\ – a
comuni[tilor francezi `ntr-o perpe -
tu\ lupt\ a for]elor Binelui contra
R\ului `ntruchipat de du[manul
tradi]ional al stângii: capitalul, bo-
gatul, burghezul profitor, Corto
Maltese reprezenta parc\ ie[irea
din canoanele R\zboiului Rece, re-
nun]area la confruntarea oarb\.
Personajul venea cu o salutar\ doz\
de indiferen]\ fa]\ de conven]ii.
Afi[a un je m’en fiche-ism metodic,
un individualism pronun]at [i o
sadic\ pl\cere de a sfida. Detesta
solemnitatea [i vorbea cu directe]ea

omului ce nu are nimic de pierdut [i
nici de câ[tigat din interac]iunea cu
lumea. P\rea dincolo de timp [i de
spa]iu – o prelungire amorf\ [i intri-
gant\ a uniformei marin\re[ti.

Cei doi ani [i jum\tate de evo -
lu]ie ̀ n paginile revistei s-au dovedit
`ns\, la mijlocul anilor ’70, o ne a[ -
teptat\ ramp\ de lansare pentru
personaj. Publicarea, la Editura Cas -
terman, a albumelor care con ]i neau,
cronologic [i tematic, cele dou\zeci
[i unu de episoade g\z duite de Pif au
garantat intrarea protagonistului ̀ n
noua mitologie, `n curs de consoli-
dare, a epocii. La câ]iva ani dup\ ce
plecase de la Pif pe u[a din dos, Cor-
to Maltese lua cu asalt, album dup\
album, libr\riile europene, insti-
tuind una dintre cele mai frumoase
pove[ti culturale cu pira]i cinici [i
sentimentali, cu femei exotice [i pri -
mejdioase, cu zâne concupiscente [i
elfi intrigan]i, cu agen]i ai r\ului
obliga]i s\ cedeze sub presiunea sen-
timentelor nobile [i a aspira ]iilor
`nalte, cu savan]i deghi za]i `n aven-
turieri [i, mai ales, cu un marinar-
filozof ̀ n care vibreaz\ ̀ ntreaga tensi-
une a spiritului creator `n ne ostenit\
[i zbuciumat\ c\utare de sine.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\ un
fragment din volumul Istoria
lui Corto Maltese, pirat,
anarhist [i vis\tor de Mircea
Mih\ie[, care va ap\rea `n
curând la Editura Polirom.
Prefa]a este semnat\ de 
H.-R. Patapievici.



Memorialistica, jurnalele, pagi ni -
le de coresponden]\ [i convorbi -
rile tip\rite dup\ decembrie 1989
au nu doar o miz\ comun\, ci [i o
aceea[i problem\ de fond, pe care
o solu]ioneaz\ diferit. Ele au fost
proiectate [i scrise pe o ax\ a recu-
per\rii unor adev\ruri [i traume
puse la index `n regimul trecut.
Adev\ruri istorice, la un nivel
macro, la scara ̀ ntregii ]\ri comu-
nizate cu for]a, dar [i adev\ruri
omene[ti, micro-comunitare, fa-
miliale [i personale. De aseme-
nea, traume colective [i sociale,
ap\rute din „lupta de clas\“ [i li-
chidarea burgheziei; [i traume in-
dividuale, resim]ite [i exprimate
acut. O suferin]\ enorm\, pe cât
de ̀ ntins\, pe atât de adânc\, a fost
`nmagazinat\ `n mentalul colec-
tiv, din vremea... colectiviz\rii [i
pân\ la finele epocii de aur ceau -
[ist, pentru a ie[i la suprafa]\ `n

anii ’90, prin mijlocirea numeroa-
selor memorii, jurnale, confesiuni
`ndurerat-violente. Sunt ele, f\r\
excep]ie, documente? 

Problema esen]ial\ care se pu-
ne pentru scrierile testimoniale 
este cea a onestit\]ii autorilor-per-
sonaje, deopotriv\ cu integritatea
documentar\ a m\rturiei lor. Ei
abordeaz\ acela[i interval istoric,
acelea[i evenimente majore, une -
ori aceia[i ani, raportându-se `ns\
altfel la trecut, sp\rgându-l `n „tre-
cuturi“ proprii, personalizate, care
nu seam\n\ `ntre ele [i nu mai re-
compun the big picture. Cosmeti-
zarea, stilizarea, falsificarea brut\
sau rafinat\, inven]ia sub]ire ori
grosier\ [i, pe de alt\ parte, ignora-
rea, „uitarea“ voit\, trecerea sub
t\cere, minimalizarea, negarea
distorsioneaz\ desenul ̀ ntâmpl\ri-
lor [i al faptelor, dup\ capriciile su-
biectivit\]ii [i `n sensul pledoariei

pro domo. E imposibil s\ nu ai un
frison când te gânde[ti c\, dup\ Re-
volu]ie, memorii au scris [i victi-
mele, [i c\l\ii lor. 

Simultaneitatea trecutelor [i
atât de diferitelor experien]e este
dublat\ de o simultaneitate a re-
lat\rii lor din unghiuri diverse [i
contradictorii. La limit\, expe-
rien]a de lectur\ e bulversant\.
~ntre un sfânt care `nv\luie toat\
perioada carceral\ `ntr-o lumin\ a
blânde]ii ̀ n suferin]\ [i un scelerat
ori o canalie care, non-participativ,
la rece, descriu componentele regi-
mului democra]iei populare, la ci-
ne vom g\si, mai bine precizat,
adev\rul istoric pe care-l c\ut\m?

Indiferent `ns\ de vocea care `l
exprim\ [i-l moduleaz\, desf\ [u -
r\ torul istoric e unul singur. Du p\
al Doilea R\zboi Mondial [i o scur -
t\ perioad\ de tranzi]ie c\tre „o
lume mai bun\“, `ncepând cu `n -
ceputul lui 1948 [i sfâr[ind cu
sfâr[itul lui 1989, un Partid unic,
impus [i sprijinit de sovietici, a
controlat ̀ n  mod absolut via]a po-
litic\, social\, economic\ [i cultu-
ral\ a ]\rii. Dup\ „câ[tigarea“ ale-
gerilor (de fapt, fraudarea lor gro-
solan\), acesta a lichidat orice
opo zi]ie, transformând cet\]enii
`n simpli pioni ai unei gândiri 

„revolu]ionare“ (de fapt, dictato-
riale). Toate celelalte partide au
fost desfiin]ate, laolalt\ cu insti-
tu]iile consacrate ale democra]iei
parlamentare. Vechea clas\ con -
du  c\toare [i „tovar\[ii de drum“
au luat calea deten]iei, a exilului
sau a mor]ii. Proprietatea privat\
a fost distrus\ prin na]ionalizare,
colectivizare [i cooperativizare.
Cultura a fost aliniat\, ̀ nregimen-
tat\, etatizat\ [i centralizat\.
~nv\]\mântul a fost remodelat
dup\ criteriile ideologiei unice.
Biserica a fost epurat\ [i anihi-
lat\, mânjit\ [i tolerat\. Iar via]a
fiec\rui cet\]ean al noii republici
a fost controlat\ strict [i urm\rit\
prin mijloace specifice, „operati-
ve“. La schimbarea comenzii, de
la Gheorghiu-Dej la Ceau[escu, a
existat un scurt interval de libera-
lizare. Câ]iva ani doar, `n care Ro-
mânia a r\suflat u[urat\, pe dru-
mul glorios de la interna]ionalis-
mul sovietic la na ]ionalismul pa-
ranoic. Dup\ 1971, sub o fa]\ nou\,
regimul [i-a „ascuns“ aceea[i
structur\ totalitar\ [i aceea[i ob-
sesie a controlului absolut.

Vechii comuni[ti prezint\ `n
memoriile pe care le-au scris dup\
1989 mai pu]in prezentul ascensiu-
nii lor, compromi]\tor-resping\tor,

[i mai mult epoca urm\toare, `n
care rolul activ l-a preluat „garda
na]ional\“. Din fluxul memoria-
listic [i retorica diaristic\ lipsesc,
ca din `ntâmplare, `nchisorile
cumplite din anii ’50, teroarea „ob-
sedantului deceniu“, precum [i be-
neficiile ob]inute de ei ca slujba[i
zelo[i ai regimului. Malignitatea
acestuia se vede, chipurile, abia mai
târziu, odat\ cu Ceau[escu. Pân\
atunci, totul este roz, iar dac\ nu e
chiar totul, m\car sunt in ten]ii bu-
ne, idealuri generoase, mici disi-
den]e umflate acum fabulos. 

La antipod, noii comuni[ti, tot
mai activi [i mai vocali `n paralel
cu ascensiunea Conduc\torului
lor, condamn\ vehement crimele
perioadei de sovietizare a ]\rii,
scuzând pe fa]\ politicile crimina-
le ale lui Ceau[escu. Acestea sunt
v\zute ca o compensa]ie istoric\
[i justificate prin `mpotrivirea
fa]\ de sovietici. Din nou, parcur-
gem o memorialistic\ voit sinco-
pat\ [i bine orientat\. Comuni[tii
„patrio]i“ v\d numai abuzurile
din anii ’50, nu [i omnipoten]a Se-
curit\]ii din deceniile opt [i nou\.
Nu simt frigul din case, nu v\d co-
zile la alimente, n-au aflat de
nic\ieri despre d\râmarea biseri-
cilor. 
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Sfâr[it de sezon
cu Marius Chivu la Ia[i

Astfel, joi, 27 noiembrie, de la ora
18.00, la Librarium Palas, Marius
Chivu va dialoga cu scriitorul
Florin L\z\rescu, ̀ n prezen]a mem-
brilor Clubului Logos. Turneul,
care a debutat pe 23 octombrie la Ti-
mi[oara, se va `ncheia luni, 8 de-
cembrie, de la ora 18.00, la Libr\ria
Habitus din Sibiu. Al\turi de autor,
invitat va fi [i Radu Vancu.

Vizuale, cinematografice, cele
11 povestiri despre singur\tate,
boal\ [i moarte ce compun volu-
mul `[i plaseaz\ cu predilec]ie
ac]iunea `n cotidian: cel al ora [u -
lui, marcat de `nsingurare, sau al
unei lumi rurale privite cu nostalgie

[i cu con[tiin]a acut\ a dispari]iei
sale ineluctabile. 

Solitari, eroii se caut\ pe ei ̀ n[i[i,
l̀ caut\ pe cel\lalt, dar cel mai ade-

sea a[teapt\ ceva: s\ vin\ zorii ca s\
plece la spital, s\ se termine o petre-
cere pentru a reg\si `n pat trupul
fierbinte al femeii, s\ primeasc\ un
SMS sau un telefon de `mp\care... 

Violen]a, moartea par s\ pân-
deasc\ permanent o existen]\ frag-
il\, `ntr-un univers `n care priete-
nia [i erosul pot construi pun]i sal-
vatoare `ntre individualit\]i. Cu
`ndr\zneli de limbaj pe care unii le
vor considera [ocante, prozele din
Sfâr[it de sezon sunt din aceast\
perspectiv\ o elocvent\ ilustrare a
sensibilit\]ii contemporane.

Din cuprins: Cel mai departe • `n
familie • Wyoming • Prin u[ile larg
deschise • Petrecerea • La vulturul
de mare cu pe[tele ̀ n gheare • Domi-
no • Obiecte pierdute • ~ntoar cerea •
Vieni qua! • ~n fa]a conchistadorilor

Marius Chivu a debutat `n 2012
cu volumul de poezie Vântureasa
de plastic (Premiul pentru debut al
USR [i Premiul pentru debut al 

revistei „Observator cultural“). A
mai publicat volumul de interviuri
Ce-a vrut s\ spun\ autorul (2013) [i
jurnalul de c\l\torie Trei s\pt\ mâni

`n Himalaya (2012). A editat antolo-
gia Best of. Proza scurt\ a anilor
2000 (2013), a ini]iat [i coordonat
proiectul caritabil Cartea cu bunici

(2008). Din 2005 este redactor-editor
la revista „Dilema veche“, unde
]ine cronica literar\, [i editorialist
la revista „ELLE“. 

Marius Chivu, scriitor,
cronicar literar [i
traduc\tor, `[i `ntâlne[te
cititorii din ]ar\ `n cadrul
unui turneu organizat cu
prilejul apari]iei volumului
de povestiri Sfâr[it de
sezon, `n cadrul colec]iei
„Fiction Ltd.“ 
a Editurii Polirom. 

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

The big picture (I)



Leblanc s-a n\scut pe 11 decem-
brie 1864, la Rouen, [i, de mic, a vi-
sat s\ fie scriitor. ~n 1904, un prie-
ten, Pierre Laffitte, `i „comand\“
inventarea unui personaj de foile-
ton pentru o nou\ revist\ numit\
„Je sais tout“.

A[a s-a n\scut Arsène Lupin,
gentlemanul-sp\rg\tor, odat\ cu
apa ri]ia, `n iulie 1905, a povestirii
L’arrestation d’Arsène Lupin.
Succesul a fost fulger\tor. Iar fai-
ma lui Lupin este ast\zi la fel de
proasp\t\ [i pune `n umbr\ chiar
faima p\rintelui s\u.

{i, ̀ n vreme ce ̀ n Fran]a Lu pin
este viu [i acum, ca erou `n piese
de teatru sau prin multiplele 
expozi]ii [i seminarii ce `i sunt

consacrate `n aceast\ perioad\,
publica]ia „Historie normande“
public\ un text scris de Maurice
Leblanc `n care acesta explic\ ge-
neza lui Lupin.

Leblanc `ncepe prin a povesti
cum a rezistat, la `nceput, cere -
rilor imperative ale lui Laffitte, de
a continua aventurile lui Lupin.
Apoi, `ncet-`ncet, a `nceput s\
scrie alte povestiri.

„Dintr-odat\, m-am pomenit c\
sunt prizonierul lui Arsène Lu -
pin! La `nceput, aventurile lui au
fost traduse `n Anglia, apoi `n Sta -
tele Unite, acum sunt publicate `n
`ntreaga lume.“

Legat de influen]ele sale, Le-
blanc scrie c\ „unul dintre cele mai
eficace elemente a fost lupta pe ca-
re l-am pus pe Lupin s\ o duc\
`mpotriva lui Sherlock Holmes,
travestit `n Herlock Shol mès. Pot,
totu[i, s\ v\ spun c\ Arthur Con-
an Doyle nu m-a influen]at `n nici
un fel din motiv c\, atunci când 
l-am creat pe Lupin, nu citisem
nici una dintre c\r]ile lui.

Autorii care m-ar fi putut influ-
en]a, ̀ n schimb, sunt autorii lectu-
rilor mele din copil\rie: Fenimore

Cooper, Assolant, Gaboriau, [i,
mai târziu, Balzac, al c\rui Vau-
trin m-a «lovit» puternic. Dar ce-
lui c\ruia `i datorez cel mai mult,
din multe puncte de vedere, este
Edgar Poe. Operele lui sunt, `n
opinia mea, opere clasice ale aven-
turii poli]iste [i ale aventurii mis-
terioase. Autorii care i-au succe-
dat nu au urmat amândoi aceste
c\r\ri, s-au orientat mai ales pe
partea poli]ist\. (...) Eu, unul, 
n-am c\utat s\ m\ specializez: toa-
te c\r]ile mele poli]iste sunt roma-
ne de mister, toate c\r]ile mele de
mister sunt romane poli]iste. A[
putea spune c\ personajul meu 
m-a condus pe aceast\ cale.“

Leblanc vede `n aventurile lui
Lupin un element pe care `l sub-
liniaz\ ca fiind „original“, un ele-
ment de care, spune el, nu a fost
con[tient la `nceput. „Ce vine din
noi se formeaz\ `n noi [i este, de -
seori, o revela]ie pentru noi“, spu-
ne scriitorul. „~n cazul lui Lupin
este leg\tura prezentului, a ceea
ce este cel mai modern, cu trecu-
tul, mai ales cu cel istoric sau le-
gendar. Nu este vorba de a recon-
stitui evenimentele de alt\dat\ 

roman]ându-le, a[a cum f\cea
Ale xandre Dumas, ci de a g\si so-
lu]ii unor probleme foarte vechi.
De unde [i seria de aventuri ale
lui Arsène Lupin `n care faptele
sunt contemporane, dar enigma
este istoric\. (...) A realiza un roman

de aventuri poli]iste pe baza aces-
tor date d\ o foarte mare for]\ su-
biectului c\r]ii. Acesta este, `mi
`nchipui, unul dintre motivele ca-
re au f\cut popular\ [i iubit\ per-
sonalitatea acestui Don Quijotte
f\r\ ru[ine care este Arsène Lupin.“
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S\pt\mâna trecut\,
Fran]a a serbat 150 
de ani de la na[terea
popularului scriitor
Maurice Leblanc vorbind
mai mult despre cariera
celebrului personaj
inventat de acesta:
Arsène Lupin,
gentlemanul-sp\rg\tor.

Arsène Lupin i-a furat
aniversarea lui Maurice Leblanc

Trafic de influen]\ la nivel
`nalt: Gorbaciov voia s\ afle
cine a ucis-o pe Laura Palmer
Serialul Twin Peaks se preg\te[te s\ revin\ pe mari-
le ecrane anul viitor, dar, `ntre timp, poate ad\u ga la
fascinanta lui legend\ un alt element, teribil de sim-
patic.

Zilele acestea, compozitorul Ryan Hamilton Walsh
a remarcat un am\nunt interesant `n cartea Reflec-
tions: An Oral History of Twin Peaks de Brad Dukes
[i a popularizat descoperirea pe Twitter.

Astfel, marele public a aflat c\, la data difuz\rii se-
rialului, unul dintre marii fani ai acestuia era Mihail
Gorbaciov, pe atunci lider al Uniunii Sovietice.

~n cartea lui Dukes este reprodus\ o declara]ie a
lui Jules Haimovitz, la vremea respectiv\ pro -
duc\tor TV la Aaron Spelling Productions, firma ce
producea Twin Peaks.

„~ntr-o zi, Aaron prime[te un telefon de la Carl
Lindner (coproprietar al firmei [i sus]in\tor al
pre[edintelui George Bush – n.r.) care vrea s\ afle ci-
ne este asasinul Laurei Palmer. Aaron m\ sun\ pe
mine. «Nu [tiu cine e asasinul», ̀ i spun. «E foarte im-
portant.» ~l sun pe David Lynch care zice «Nu pot s\
`]i spun». ~l sun din nou pe Aaron [i `l `ntreb cine
vrea s\ afle, iar el `mi zice «pre[edintele Bush». Ce 

s-a `ntâmplat, de fapt: Gorbaciov l-a sunat pe Bush,
care l-a sunat pe Carl, care l-a sunat pe Aaron. ~l sun
din nou pe Lynch: «N-o s\ afle nimeni altcineva, tre-
buie neap\rat s\ `mi spui cine e uciga[ul Laurei Pal-
mer». Atunci am realizat c\ nici David Lynch habar
nu avea cine a ucis-o, de fapt, pe Laura Palmer.“
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Pentru Floyd, The Endless River
este, de fapt, un „r\mas-bun“
adresat tuturor fanilor a c\ror lo-
ialitate pentru muzica forma]iei
nu a sc\zut deloc, nici m\car `n
cursul ultimelor dou\ decenii de
absen]\. The Endless River este
un eveniment, marcat ca atare [i
de faptul c\ acest disc a devenit al-
bumul cu cele mai multe preco-
menzi din toate timpurile pe Ama-
zon.uk.

Reac]ia fanilor trupei, a[a cum
se vede din precomenzi [i din
reac]iile pe re]ele de socializare,
este la `n\l]imea momentului. Cei
care ascult\ muzica Pink Floyd
sunt entuziasma]i. Nu acela[i lu-
cru se poate spune despre criticii
de specialitate care, mai ales `n
]\rile anglo-saxone, au `ntâmpi-
nat The Endless River „pe un ton
amar“.

„New Musical Express“: Discul
sun\ a ceea ce este: o compila]ie

de piese respinse la realizarea dis-
cului Division Bell (1994). Din
aceast\ perspectiv\ limitat\, dis-
cul func]ioneaz\ destul de bine,
dar nu se dovede[te niciodat\ atât
de satisf\c\tor sau solid pe cât am
fi dorit s\ fie.

„The Guardian“: Oamenii fo -
losesc expresia „not\ de subsol `n
carier\“ pentru a aduce unui disc
un palid elogiu. Aceast\ not\ `n
cariera lui Pink Floyd ar putea fi
exact ceea ce The Endless River
trebuie s\ fie: nu noul album al
unei forma]ii existente, ci un ecou
din trecut sau o ultim\, c\lduroas\,

dar lejer ne`ndemânatic\ ofert\ a
grupului“.

„The Independent“: The End-
less River este simptomatic pen-
tru starea de staz\ atins\ de un
anume rock progresiv la sfâr[itul
anilor ’70. Ar fi nevoie de o doz\
serioas\ de Syd Barrett umplut cu
substan]e psihotrope pentru ca
acest disc s\ par\ vag interesant. 

„Rolling Stone“: The Endless
River curge ca un recviem cu
ecouri familiare. Efectul este in-
evitabil cinematografic, o rebo -
binare fluid\ ce duce pân\ la pri-
mele `nregistr\ri Pink Floyd.  

~ntoarcerea lui
Giorgio Moroder
Legenda disco Giorgio Moroder, idolul celor de la
Daft Punk, revine cu primul s\u disc dup\ 30 de ani.

Noul album se va numi 74 Is the New 24, este
prev\zut s\ apar\ anul viitor, iar dintre vedetele ca-
re vor cânta pe acest album se num\r\ (deocam-
dat\)  Kylie Minogue, Charli XCX [i Britney Spears. 

Moroder, ast\zi `n vârst\ de 74 de ani, [i-a `nce-
put cariera la sfâr[itul anilor ’60, remarcându-se
mai ales `n cursul deceniului urm\tor, `n special
prin utilizarea extensiv\ a sintetizatoarelor. 

Triumful stilului disco i-a adus [i lui Moroder
consacrarea prin hit-uri precum Love to Love You
Baby, cântat de Donna Summer, Neverending Sto-
ry, What a Feeling. El a compus [i pentru arti[ti
precum Bonnie Tyler, David Bowie sau Blondie.

Moroder a creat [i muzic\ de film (de exemplu
pentru versiunea remasterizat\ a lui Metropolis) [i
a luat trei premii Oscar – pentru coloana sonor\ a
lui Midnight Express (1978), pentru cel mai bun cân-
tec pentru Flashdance (1983) [i pentru melodia 
Take My Breath Away pentru filmul Top Gun
(1986).

HBO vrea
Funda]ia lui
Asimov
Una dintre cele mai populare serii de romane din
istoria genului science fiction are o [ans\ uria[\
s\ devin\ serial TV.

Proiectul a primit und\ verde din partea pos-
tului HBO care, ̀ n colaborare cu studiourile War-
ner Bros, l-a numit „showrunner“ al acestei serii
pe Jonathan Nolan. Jonathan, fratele regizorului
Christopher Nolan, este `n mare vog\ acum, el
semnând scenariile filmelor fratelui s\u, inclusiv
recentul Interstellar. De asemenea, el a conceput
[i „conduce“ popularul serial american Person of
Interest. Tot `n aceast\ perioad\, Nolan lucreaz\,
tot pentru HBO, la un remake sub form\ de serial
al popularului film din anii ’70, Westworld.

Trilogia Funda]iei, scris\ de Isaac Asimov la
`nceputul anilor ’40, a fost considerat\ vreme de
decenii „imposibil de filmat“. Regizorul Roland
Emmerich a lucrat câ]iva ani la adaptarea c\r -
]ilor pentru cinema, dar, `n cele din urm\, a re-
nun]at la idee.

~n sfâr[it, faimosul grup
britanic a scos pe pia]\
noul s\u disc The Endless
River, primul din ultimii
20 de ani, `ntr-o
atmosfer\ general\ de
interes [i curiozitate.

Michael Jackson [i
Freddie Mercury, un
duet f\r\ cimpanzeu

La dou\ decenii de la moartea lui Freddie Mercury, forma]ia
Queen lanseaz\ pe pia]\ o nou\ compila]ie ce con]ine trei piese ine-
dite, dintre care una este un duet cu regretatul „Rege al muzicii
pop“. Noua compila]ie se nume[te Forever, titlu ce vine de la o
pies\ compus\ la pian de chitaristul Brian May, o versiune a cele-
brei melodii Who Wants to Live Forever. Este o retrospectiv\ a mu-
zicii Queen, dar, spune May, „nu a hit-urilor, ci mai degrab\ a cân-
tecelor de dragoste [i a celor mai profunde care reprezint\ evolu]ia
forma]iei“. Mercury [i Jackson au `ncercat un duet `n urm\ cu trei
decenii pe piesa There Must Be More to Life Than This. „New York
Post“ sus]ine c\, la vremea respectiv\, Mercury, enervat [i scanda-
lizat de rela]ia lui Michael cu cimpanzeul s\u, a ie[it din studio [i a
refuzat s\ mai lucreze cu acesta.



S\ afirmi c\ ninsoarea se aude
e ca [i cum ai zice c\ pe[tii vor-
besc. Dar am curajul s\ afirm c\,
cel pu]in la ora[, se aude când
ninge. Poate nu e chiar zgomotul
produs de fulgi la contactul cu so-
lul, dar sunt unele sunete care `n -
so]esc invariabil acest fenomen.

E acel sunet puternic de tabl\
care se contorsioneaz\, de faruri
care se sparg, de siren\ de poli]ie
[i de „b\, boule, da’ tu nu te ui]i c\
ninge“, specific perechilor de ma -
[ini care `ncep s\ se tamponeze

pe fondul carosabilului alunecos
[i a neaprecierii distan]ei fa]\ de
autoturismul din fa]\.

Vorbim, a[adar, despre tam-
pon\ri `n general u[oare, de v\t\ -
m\ri corporale produse doar dac\
[oferii `mplica]i au chef s\ se [i
bat\. Bo]iri prea simple ca s\ afle
de ele din ziar sau televizor. Ori
e[ti acolo, ori nu e[ti. 

Nu s-au scris c\r]i despre filo-
sofia [oferitului, dar la o analiz\
mai profund\ a fenomenului am
constatat c\ [coala de [oferi nu te

`nva]\ nimic. Adic\ `]i bag\ `n
cap a.b.c.-ul, comportamentul de
baz\, dar atât. Lipse[te cu des\ -
vâr[ire d.e.f.-ul, ca s\ nu mai zic
de g.h.i. c\ m\ apuc\ groaza. Te
`nva]\ s\ respec]i distan]a de la
care se semnalizeaz\ inten]ia de a
schimba direc]ia de mers, s\ te
asiguri `n oglinzile retrovizoare
[i s\-]i pl\te[ti rovignieta. Deci
mai plictisitor de atâta nu poate fi
decât s\ cite[ti Riga Crypto [i La-
pona Enigel.

Dar cele mai grave accidente
auto nu se produc fiindc\ nu ]i-ai
pl\tit rovignieta sau c\ ai semna-
lizat cu trei metri mai `n scurt.
Cele care ajung subiect de [tiri se
`ntâmpl\ pentru c\ cineva a con-
dus `n stare de ebrietate, cu vi-
tez\ prea mare, a adormit la vo-
lan sau toate cumulate. Nu o s\
auzi c\ [oferul autoturismului
verde a sc\pat nev\t\mat fiindc\
avea taxa de drum pl\tit\ la zi.

Avem a[adar nevoie de o re-
form\ a felului `n care [colile de
[oferi instruiesc cursan]ii. Dac\
a[ fi instructor auto, [edin]a de
conducere ar decurge cam a[a:
Bun\ ziua, domnule cursant.
~nainte de toate, hai s\ intr\m
pu]in `n acest bar. Te rog frumos,
bea cinci beri. Te mai po]i ]ine pe
picioare? Atunci mai bea dou\.
A[a, hai c\ te ajut eu s\ mergi.
Hai, u[urel, urc\-te la volan. 

{i acum o s\ te `nv\] cum s\
conduci beat, Pa[tele m\-tii! C\
dac\ nu-]i ar\t acum, o s\ mori ca
prostul. Stai drept, trage aer `n
piept, privirea `nainte, nu vomita
pe parbriz c\ avem nevoie de el!
A[a, acum bag\ vitez\! Mai mult!
Cât mai avem pân\ la curb\, un
kilometru? Pune-]i alarma telefo-
nului s\ sune peste un minut [i
culc\-te oleac\. E de datoria mea
s\ te `nv\] cum se doarme corect
la volan.
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Sunt tentat\ s\-i iert orice lui Ste -
phanie Zacharek pentru c\ scrie
mult prea bine. Ca orice film al
lui Woody Allen, Magie `n lumi-
na lunii e ca dusul la b\i odini -
oar\, dar de ce ne-am a[tepta la
altceva? Nu ne e clar c\ \sta e me-
dicamentul de care are el nevoie
ca s\ se men]in\ `n form\? |stea
sunt b\ile lui. {i se duce `n ace -
ea[i sta]iune `n care a tot fost, un-
de totul r\mâne neschimbat, de
la genericul de deschidere pe
fond negru, cu aceea[i manier\
de a da toat\ distribu]ia `n timp
ce banda sonor\ deruleaz\ jazz
clasic (acum You Do Something
to Me, de Cole Porter), cu teme
luate din aceea[i familie larg\ [i,
mai recent, cu aceea[i predis-
pozi]ie pentru trecut. Filmele lui
Woody Allen devin tot mai nos-
talgice de la an la an, iar persona-
jele parc\ `mb\trânesc [i ele pen-
tru c\ nu mai vorbesc „ca [i cum
ar mesteca terci de ov\z“ (Stepha-
nie Zacharek), ci sl\besc h\]urile.
Oricât de enervat ar fi Stan ley/ -
Wei Ling Soo (Colin Firth) de es-
crocheriile americancei medium
Sophie (Emma Stone), el n-are de-
bitul verbal [i ideile obsesive ale
personajelor interpretate de regi-
zor ̀ n filmele sale mai vechi [i ca-
re l-au impus ca tip de personaj.

Magie ̀ n lumina lunii e un film
pl\cut, chiar dac\ nu unul pe care

s\-l ]ii minte. E un popcorn movie
preparat mai bine [i din ingre-
diente mai de soi decât alt gen de
filme. Darius Khondji, care a
f\cut printre altele [i imaginea lui
Miezul nop]ii `n Paris/ Midnight
in Paris, revine cu lumina lui gal-
ben\, plasând veioze pe unde poa-
te, `n interioare elegante de vile
din sudul Fran]ei unde personaje-
le feminine `m br\ cate `n ]es\turi
u[oare, `n culori palide se pre -
umbl\ parc\ b\nuind c\ sunt
ni[te spirite invocate de un me-
dium. Bun\ parte din film nu faci
decât s\ `]i cl\ te[ti ochii [i s\ 

savurezi aceast\ excursie `n timp
(ac]iunea se petrece `n 1928), dar,
când povestea `ncepe s\ sc\r]âie,
vraja `ncepe [i ea s\ se destrame.
Normal c\ te a[teptai ca Stanley
s\ se `ndr\ gosteasc\ de Sophie,
dar baletul pe care cei doi `l fac
unul `n jurul celuilalt e mult prea
derutant [i complicat la cât de
simplu e. Acceptând miza de la
bun `nceput (cine pe cine fraie -
re[te?), spectatorul [i-ar dori poa-
te ca iluzia s\ se r\suceasc\ mai
mult `n oglin d\, astfel `ncât s\ nu
se plictiseasc\. Filmul nu are
umor decât atunci când `n cadru

apare Hamish Linklater `n pos-
tur\ de milionar stupizel zdr\n -
g\nind la ukulele serenade pen-
tru o tip\ care `l tolereaz\, dar
exist\ un soi de bun\ dispozi]ie
calm\ pe care filmul o creeaz\ [i
pe care  spectatorul o resimte la fi-
nal. Adic\ n-a durut, dar nici nu
]i-a provocat vreo revela]ie este-
tic\. Ca multe din zilele unui an,
calme [i neimportante (tot se
apropie vacan]a de iarn\).

Magie `n lumina lunii/ Magic in the
Moonlight, de Woody Allen. Cu: Colin
Firth, Emma Stone, Hamish Linklater,
Marcia Gay Harden, Jacki Weaver

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Extremi[ti
~n luna noiembrie a anului 2014, 
s-au petrecut dou\ evenimente din
care reiese destul de clar c\ e din
ce `n ce mai greu s\ fii extremist
`n ziua de azi. Dup\ cum urmeaz\.
Sâmb\t\, 15 noiembrie, locuitorii
unui or\[el din Bavaria s-au dis-
trat pe seama neonazi[tilor. Exas-
pera]i de mar[urile anuale ale neo -
nazi[tilor veni]i ̀ n pelerinaj la fos-
tul mormânt al lui Rudolf Hess,
adjunctul lui Hitler, wunsiedel-e nii
au preg\tit pe-ascuns o contra-
ofensiv\: au c\zut de-acord s\ do-
neze câte 10 euro pentru fiecare
metru parcurs de neonazi[ti pro-
gramului EXIT Deuschland, care
`i ajut\ [i-i `ncurajeaz\ pe extre -
mi[ti s\-[i p\r\seasc\ organiza]ii-
le. Participan]ii la mar[ au aflat ̀ n
timp ce m\r[\luiau c\ fiecare pas
pe care `l fac contribuie la cauza
anti-extremist\. Pe margine erau
ag\]ate bannere vesele pe care
scria „Dac-ar fi [tiut Führer-ul!“
sau „Mul]umim pentru dona]ie,
dragi nazi[ti“. Nazi[tii, probabil
[oca]i de ce li se ̀ ntâmpl\, au m\r -
[\luit cumin]i pân\ la final, unde
i-a a[teptat vestea c-au strâns
10.000 de euro. Ideea bavarezilor a
fost deja preluat\ de cet\]enii al-
tor ora[e germane. Astfel, mar[ul
neonazist planificat `n Weißen-
fels, pe 6 decembrie, va fi dublat de
o strângere de fonduri pentru imi -
gran]i [i cei care cer azil politic. In
your face, Adolf! ca s\ zic a[a. //
Dup\ ce Ku Klux Klan (da, nici eu
nu mai [tiam c\ exist\) a anun]at
c\ va folosi „for]a letal\“ `mpotri-
va celor care vor `ndr\zni s\ ias\
la mani festa]ie pe str\zile din Fer-
guson, unde un tân\r de culoare a
fost ucis de un poli]ist alb acum
câteva luni, gruparea Anonymous
a spart contul de Twitter al KKK
duminic\, 16 noiembrie. Au pos-
tat un clip ̀ n care un negru cu bur-
tic\ danseaz\ cu o cagul\ alb\ pe
cap, un comunicat („Ku Klux Klan
este un grup terorist. Membrii s\i
au mâine p\tate de sângele a mii
de fiin]e umane. LLL nu mai are
dreptul s\-[i exprime opiniile ra -
siste. [...] S\ `nceap\ cyber-r\zbo-
iul. Noi nu uit\m. Noi nu iert\m.
Ku Klux Klan, ar fi trebuit s\ v\ fi
a[teptat la asta“) [i o fotografie cu
un inorog. ~nc\ se a[teapt\ o
reac]ie din partea Ku Klux Klan. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Fulgi de tabl\

Film

Iulia Blaga

Cel mai recent film al lui Woody Allen nu e atât de r\u pe cât spune Stephanie
Zacharek `n cronica din „The Village Voice“, intitulat\ insinuant „It’s Been a Year
Already?“. Dup\ ce a v\zut anul trecut Blue Jasmine, Zacharek scria c\ am ajuns 
s\ mergem la filmele lui Woody Allen ca la o rud\, una care n-o duce prea grozav. 

B\ile lui Woody Allen
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