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Actorii
Na]ionalului
ie[ean acuz\: 

„Ne sim]im
sclavi pe 
mo[ia lor“
Un grup de actori ai Teatrului
Na]ional „Vasile Alecsandri“
din Ia[i s-a `ntâlnit miercuri, 11
martie, ̀ ntr-o conferin]\ cu pre-
sa ie[ean\ pentru a discuta de -
spre memoriul pe care l-au tri -
mis Ministerului Culturii. Ioan
Stoleru scrie despre nemul]u -
mirile acestora, iar C\lin Cio-
botari face o analiz\ a anilor de
directorat ai regizorului Cris -
tian Hadji-Culea la Na]ionalul
ie[ean.

» pag. 2-3

Citi]i interviul realizat de Ioan Stoleru `n » paginile 8-9

Dan Lungu `[i `mparte cu
minu]iozitate timpul `ntre scris,
activitatea de director al Muzeului
Literaturii Române Ia[i, institu]ie
pe care a readus-o la via]\, [i
managementul Festivalului Inter-
na]ional de Literatur\ [i Traducere
Ia[i, despre care se vorbe[te deja
ca fiind cel mai important festival
literar din Estul Europei. Dac\ `n
anii ’80 tremura de emo]ie când 
`i ap\rea câte o poezie `n col]ul
unei pagini de ziar local, ast\zi
este unul dintre cei mai aprecia]i
[i tradu[i autori români. Este de
p\rere `ns\ c\ mai are „ceva kilo-
grame de acumulat“ pân\ s\
ajung\ scriitorul pe care-l visa `n
adolescen]\ [i nu s-a ab\tut nicio-
dat\ de la principiile pe baza
c\rora a fost `nfiin]at Clubul 8
ie[ean acum aproape 20 de ani.

Cronic\ de carte

Nostalgie 
[i ironie

Bogdan-Alexandru St\nescu

Andrei Dobo[ scrie o poezie `n
care pune laolalt\ o voca]ie a mu -
zicalit\]ii, cultur\ poetic\, o ex-
presivitate care-i vine natural [i o
melancolie benign\. Un ciclu bun
de poeme, ca s\ nu-i zic volum. E
destul\ consisten]\ aici pentru a
ignora faptul c\ are doar 20 de
pagini.

» pag. 10

Un jurnalist 
la Bruxelles

C\t\lin Hopulele

Ora[ul de sticl\ al Belgiei macin\
principiile meseriei ca lamele
unei ma[ini de tocat. ~i `nghite pe
jurnali[ti [i-i scuip\ cochilii goale,
blocate la intersec]ia dintre „`nc\
o cerere de acreditare“ [i „`nc\ un
nonr\spuns“. 

» pag. 12

INTERVIU CU DAN LUNGU

„Am o sl\biciune pentru
marginali, minoritari exclu[i,
pentru categoriile defavorizate,
vulnerabile [i fragile“
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C\lin Ciobotari

Hadji-Culea nu venea singur la
Ia[i. Venea cu un sistem de rela]ii!
Da, c\ci pe vremea aceea numeam
„sistem de rela]ii“ cooperativa re-
gizoral\ pe care, ulterior, direc-
torul Na]ionalului ie[ean a dez-
voltat-o cu o dib\cie remarcabil\.
{i, `ntr-adev\r, la scurt timp, cei
mai importan]i regizori români
au `nceput s\ monteze aici. Dac\
prive[ti retrospectiv, `n to]i ace[ti
opt ani, nu prea ai ce s\ comen -
tezi: Silviu Purc\rete, Alexandru
Dabija, Radu Afrim, Tompa Ga-
bor, Mihai M\niu]iu, Claudiu
Goga, Alexander Hausvater [i
al]ii au lucrat cu trupa ie[ean\ [i
au produs spectacole. Mai bune
sau mai pu]in bune, mai costisi-
toare sau mai ieftine. Formal vor -
bind, fa]\ de perioada 2000-2007,
nimeni nu poate nega o intens\
„schimbare la fa]\“.

Cu toate acestea, ̀ n mod ciudat,
nimic nu s-a legat la modul pro-
fund `n evolu]ia acestui teatru al
nostru. Dup\ vreo trei ani, prin
2010, cred, am avut senza]ia tot
mai acut\ c\ Teatrul ie[ean `nce -
teaz\ s\ fie unul al comunit\]ii. E
anul din care nu am mai putut
avea dialog cu directorul Cristian
Hadji-Culea, care, `ntre timp, `[i
dezvoltase admirabile abilit\]i de
a se ascunde prin birouri sau de a
se furi[a pe lâng\ cl\dirile teatru-
lui, `n inexplicabila inten]ie de a
nu fi v\zut. De altfel, `n câteva
rânduri, l-am `ntrebat de cine se
fere[te. O alt\ tehnic\ a domnului
director era ([i este) de a fi sunat
brusc la telefon atunci când se
apropia de tine, astfel `ncât un
eventual dialog s\ nu aib\ nici o
[ans\. Concret, inabilit\]ile de co-
municare ale lui Cristian Hadji-
Culea (handicap sever pentru un
manager de teatru) au p\rut c\ se
transmit `n toate compartimen -
tele Casei lui Alecsandri (str\ve -
che denumire a Teatrului ie[ean).
Ajunsesem s\ aflu de pe surse

când vor fi programate specta-
colele luna viitoare sau cine [i ce
se preg\te[te s\ monteze. Toate
proiectele mele teatrale s-au lovit
de zidurile reci ale biroului de la
etajul `ntâi. Le-am dus la cap\t
complet paralel de un teatru care
ar fi trebuit s\ fie interesat de
c\r]i precum O istorie dialogat\ a
Teatrului Na]ional Ia[i, Cornelia
Gheorghiu, `ntre Ciocârlia [i Sa -
rah Bernhardt, Emil Co[eru, ac-
torul nostru etc. ~mi era tot mai
evident c\ astfel de propuneri nu
doar c\ nu puteau s\ aib\ [ansa
unui parteneriat, dar realmente
deranjau tihna patriarhal\ a unei
conduceri care niciodat\ nu a dat
doi lei pe cuvântul scris.

I-am atras aten]ia directorului
Cristian Hadji-Culea, [i `n privat,
dar [i `n public (acum doi ani, la
Bucure[ti, `n una din `ntâlnirile
de la Festivalul Na]ional de Tea -
tru), c\ se `ndep\rteaz\ de comu-
nitate. ~n opt ani, `n afar\ de spec-
tacolele propriu-zise, institu]ia nu
a mai organizat aproape nimic alt -
ceva. Iar când totu[i a propus o
lansare de carte sau o conferin]\,
a f\cut-o complet neprofesionist,
dintr-un fel de obliga]ie lipsit\ de
entuziasm, ca pentru a bifa ceva
undeva `n neantul de sub faimo-
sul nostru candelabru. Teatrul
nostru a devenit unul de premie -
r\, sensul larg al cuvântului cul-
tur\ fiind tr\dat sistematic de o
conducere care a crezut c\ singu-
ra ei misiune const\ `n produce -
rea de spectacole.

O alt\ problem\ despre care am
scris pân\ mi s-au [ters literele de
pe tastaturi a fost lipsa unui eveni-
ment teatral major la Ia[i. M\ nu -
m\r printre cei care nu mai cre-
deau `n Festivalul „Goldfaden“,
`ns\ aveam nostalgia atmosferei
extraordinare de la `nceputurile
lui, când Teatrul Na]ional deve-
nea un fel de topos deschis prin
care circulau nestingheri]i actori,
jurnali[ti, spectatori, somit\]i [i
anonimi... Dar Hadji-Culea n-a

pus nimic `n locul r\posatului fes-
tival. Pentru c\ ministerul l-a
obligat s\ cheltuiasc\ ni[te sute de
mii de euro, acum trei sau patru
ani a `nchi puit un soi de festival
cunoscut sub numele „Europa Est
de Tot“, o abera]ie de concept care
nu f\cea altceva decât s\ ne
afunde „de Tot“ `n provincialis-
mul de care, dup\ 2007, ni se p\rea
c\ sc\ pa sem. Lipsa unui eveniment
teatral major a avut [i are con-
secin]e majore asupra imaginii
institu]iei ie [ene `n plan na]ional
[i european, blocându-ne posibili-
tatea de a ne defini...

Tot dup\ 2010 (an cu semnifi-
ca]ii de cotitur\ ̀ n managementul
lui Cristian Hadji-Culea), direc-
torul [i-a amintit c\ este [i regi-
zor. A `nceput s\ monteze `n insti-
tu]ia pe care o conducea, pl\tindu-[i
onorarii frumoase pentru care, de
altfel, a [i fost amendat de Curtea
de Apel Ia[i, salvat la limit\ de la
`nceperea unei cercet\ri penale de
toat\ ru[inea. Din felurite motive
(estetice [i pecuniare), a re`nceput
s\ monteze [i prin alte teatre. ~l

vedeai ba pe la Cluj, ba pe la Bra -
[ov, ba te miri pe unde alt undeva.
La schimb, directorii de la Cluj, de
la Bra[ov sau de prin Te Miri pe
Unde Altundeva veneau s\ mon-
teze la Ia[i. O cooperativ\ pro fi -
tabil\ pentru oricine, mai pu]in
pentru teatru, se definea tot mai
limpede. Plus c\ regizorul Hadji-
Culea `ncepea s\-l saboteze pe di-
rectorul Hadji-Culea. Conform lo -
gicii de tip aristotelic, nu po]i fi `n
dou\ sau mai multe locuri `n ace -
la[i timp. Iar prezen]a unui direc-
tor `n teatrul pe care `l conduce
este esen]ial\.

O alt\ strategie falimentar\, pe
care nu am reu[it s\ o `n]eleg nici
pân\ `n ziua de azi, a fost un ciu-
dat principiu cantitativist: cât
mai multe titluri! Pot numi, dar 
n-o fac, actori la a c\ror uzur\ am
asistat `n to]i ace[ti ani. Actori ta -
lenta]i, `ns\ tot mai obosi]i, epui -
za]i de maratonul teatral pe care,
neputincio[i, trebuiau s\-l sus]i -
n\. ~mi amintesc ni[te spectacole
extrem de proaste, cu kilometri de
replici, jucate `n sil\ [i scoase de
pe afi[ dup\ patru-cinci reprezen-
ta]ii. Treptat, blazarea a `nceput
s\ lucreze, entuziasmul s-a diluat,
rolurile s\ semene `ntre ele, iar
ma rile speran]e construite pe de-
vize umflate s\ se pr\bu[easc\ una
dup\ alta. Hadji-Culea a refuzat
mereu s\-i priveasc\ pe actori din
postura de director. I-a privit me -
reu din postura de regizor, p\rân-
du-i-se firesc s\ le spun\ la ne -
sfâr[it pe unde s\ intr\ [i pe unde
s\ ias\ din labirinturile gândirii
sale manageriale.

La Ia[i, mai mult decât `n alte
teatre, imprevizibilul este nota do -
minant\ `n destinul unui specta-
col. La Ia[i, pot e[ua lamentabil re -
gizori pe mâna c\rora ai fi tentat
s\ mergi pân\ la cap\tul lumii. La
Ia[i, dintr-un condei tremurat pe
la etajul doi, via]a unui spectacol

se poate termina `n doi timpi [i
trei mi[c\ri. La Ia[i, regizorii ro -
mâni s-au obi[nuit s\ vin\ la ciu -
buc. La Ia[i, avoca]ii care `l ap\r\
pe director de propriile-i gre[eli sunt
pl\ti]i ca dramaturgi, prin drep-
turi de autor. La Ia[i, un Cor ni[ -
teanu `[i permite s\ fac\ cel mai
grosolan autoplagiat de care am
auzit vreodat\. La Ia[i, un primar
f\r\ minte `[i permite s\ propun\
desfiin]area unui spa]iu de joc, iar
managerul teatrului s\ nu spun\
nici „pâs“. La Ia[i, colaboratorii
externi ai teatrului, studen]i sau
tineri actori, sunt pl\ti]i `n b\taie
de joc, cu 50 de lei, sau li se pro -
pune s\ joace gratuit, de dragul
complet\rii unui CV. La Ia[i, se
fac comunicate de pres\ când
teatrul câ[tig\ un premiu cu un
spectacol regizat de directorul in-
stitu]iei care g\zduie[te premie rea
(Bra[ov), `ns\ se tace mâlc atunci
când un actor al teatrului este
nominalizat la unul dintre cele mai
importante premii din lume. La
Ia[i, C\lin Ciobotari [i al]ii nu iu -
besc teatrul, pentru c\, nu-i a[a,
au tot felul de interese meschine [i
nu vor s\ vad\ amplitudinea zbo -
rului nostru prin istorie...

Am spus/scris `n mod repetat
astfel de lucruri. Treptat, teatru-
lui i s-a p\rut c\ are ̀ n mine un du[ -
man. {i conducerii, dar [i multor
dintre actori li se p\rea mai con-
fortabil s\ r\mân\ `nchi[i `n visul
acesta steril, tapetat cu afi[e prost
f\cute [i co[uri de flori ̀ n care pre -
sim]eai ofilirea... De[i sim]eau c\
`n otrava acestui vis se afl\ sfâr[i -
tul artei lor.

Ast\zi, cu câteva ore `nainte ca
eu s\ scriu aceste rânduri, o parte
din trup\ a ie[it `ntr-o conferin]\
de pres\ [i a spus adev\rul. A fost
nevoie de opt ani! E mult, e pu]in?

Text ap\rut ini]ial pe
www.jurnalvirtual.ro

~n 2007, m-am num\rat printre cei care au crezut, cu sinceritate, `n capacitatea
lui Cristian Hadji-Culea de a relansa Teatrul Na]ional din Ia[i. Principala problem\
atunci, din câte `mi amintesc, e c\, `n afara lui Alexander Hausvater, niciunul
dintre regizorii români importan]i nu prea mai vroia s\ monteze `ntr-o 
institu]ie ce i se p\rea decredibilizat\. Când Val Condurache i-a propus lui
Cristian Hadji-Culea (pu]ini mai [tiu ast\zi!) s\ preia Na]ionalul ie[ean avea,
probabil, `n minte mai degrab\ cele dou\-trei spectacole memorabile f\cute 
pe vremuri la Ia[i de regizorul Hadji-Culea, decât managementul deplorabil 
pe care acesta din urm\ l-a probat la TVR.

TNI — neantul 
de sub candelabru
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ACTORII NA}IONALULUI IE{EAN ACUZ|:

„Ne sim]im sclavi pe mo[ia lor“.
Directorul spune c\ nu [tie
despre ce e vorba

Ioan Stoleru

Nou\ actori ai Teatrului Na]ional
„Vasile Alecsandri“ din Ia[i (TNI) –
Constantin Pu[ca[u, Dumitru N\s -
tru[nicu, Cosmin Maxim, Anto-
nella Cornici, Teodor Corban, Do-
ru Aftanasiu, Irina R\du]u, Catin-
ca Tudose [i Anne Marie Chertic –
au stat o or\ cu reporterii din pre-
sa local\ pentru a le povesti despre
problemele cu care se confrunt\
ace[tia `n cadrul institu]iei. „Noi
suntem mai mul]i cei care am
semnat acel memoriu, parte din ei
din diferite motive n-au venit, dar
au semnat. Sunt [i mul]i care ne
sus]in, dar `nc\ ezit\ s\ semneze
pentru c\ le e fric\. Asta este at-
mosfera din teatrul nostru, de te-
roare, de frica pierderii locului de
munc\“, a spus Constantin Pu[ca[u.

~n urma memoriului trimis la
Ministerul Culturii, secretarul de
stat Alexandru Oprean a venit la
Ia[i s\ stea de vorb\ cu actorii de
la TNI. „Au fost mult mai mul]i
atunci, chiar [i din cei care n-au sem-
nat“, a precizat Constantin Pu[ca[u,
spu nând c\ grupul celor care au
ini]iat protestul este sus]inut [i de

colegi actori din ]ar\, critici de
teatru [i regizori „care cunosc at-
mosfera din institu]ie [i sunt
al\turi de noi“.

Nemul]umirile actorilor sunt
legate de repertoriu, „care câteo-
dat\ cuprinde texte de proast\ ca-
litate“, [i de regizorii invita]i,
„unii dintre ei neavând ce c\uta
`ntr-un teatru na]ional, senza]ia
noastr\ fiind c\ ei vin aici `n con-
cediu“, lucruri care duc la dimi-
nuarea calit\]ii actului artistic.
De asemenea, conform memoriu-
lui trimis ministrului Culturii, „con -
ducerea teatrului nu consider\ c\
este important ca actorii s\ reali-
zeze turnee ̀ n str\in\tate [i schim -
buri culturale“. Actorii au poves-
tit cum, de nou\ ani, echipa de la
TNI merge din când `n când la fes-
tivaluri ̀ n România, deplas\rile ̀ n
str\in\tate fiind mai mult la Chi -
[in\u, „[i alea sporadice“. „Sunt o
mul]ime de festivaluri `n Europa
la care noi nici m\car nu ne `n -
scriem“, a explicat Antonella Cor -
nici, spunând c\ e important ca ac-
torul s\ vad\ [i s\ fie v\zut, „altfel
r\ mânem `nchi[i `n aceast\ cu[c\
[i nu ne mai putem autoevalua“.
Aceas ta a precizat c\ nici la Festi-
valul Interna]ional de Teatru de la
Sibiu, al treilea din Europa, unde
exist\ o burs\ de spectacole, TNI
nu s-a ̀ nscris, iar conducerea a fost
sesizat\ de aceste nemul]u miri.

Actorii au vorbit miercuri [i
despre faptul c\ nu sunt accesate

fonduri europene din cadrul unor
programe cu specific cultural,
cum ar fi proiecte de formare pro-
fesional\, „un segment important,
dar inexistent `n institu]ia noas -
tr\“ – conform sesiz\rii trimise la
Ministerul Culturii. „Chiar dac\ au
fost propuneri ̀ n acest sens (avem
colegi specializa]i `n managemen-
tul [i coordonarea proiectelor), ele
au fost refuzate din motive inex-
plicabile. [...] De[i exist\ un com-
partiment `n institu]ia noas tr\
(compartiment de cercetare, dez-
voltare [i promovare) care are `n
atribu]ii strategii, programe [i pro-
iecte, accesarea programelor euro-
pene specifice sectorului cultural
r\mâne un segment neexplorat.“

Spectacolele mor
`nainte de a fi epuizate

S-a vorbit [i despre repertoriul lip-
sit de strategie al TNI: spectacole
care trateaz\ aceea[i tem\ din 
unghiuri diferite, spectacole de tip
copy-paste (regizori care au mai
montat acele spectacole identic `n
alte institu]ii din ]ar\), spectacole
cu multiple cronici nefavorabile
din partea criticilor. Problema exis -
t\ [i din cauza faptului c\, sus]in
actorii, consiliul artistic, care are
rolul de a consilia managerul `n
ceea ce prive[te repertoriul sau de
a decide dac\ scoate sau nu produc -
 ]iile, de[i apare `n rapoartele ma -
nageriale c\ s-ar fi `ntrunit, aces ta

de fapt nu exist\. „Actorii nu [tiu
cine e consiliul artistic“, a decla-
rat Antonella Cornici. Mai mult,
consiliul de administra]ie nu are
nici un reprezentant al actorilor
`n componen]a sa.

O alt\ nemul]umire a actorilor
este faptul c\ mai mult repet\ de -
cât joac\. „Se repet\, iese specta-
colul, se joac\ de câteva ori, nu se
mai programeaz\ [i inevitabil ie-
se de pe afi[. Permanent aici mai
mult se repet\. Acele spectacole
mor `nainte de a fi epuizate. Sunt
spectacole grele, cu un efort fizic
[i psihic foarte mare“, a explicat
Antonella Cornici. Angaja]ii TNI
sunt nemul]umi]i pentru c\ se
monteaz\ foarte multe spectacole
pe stagiune, iar cele din stagiunile
precedente sunt scoase de pe afi[
pentru c\ nu mai e timp pentru
ele. „Noi producem spectacole, le
juc\m de foarte pu]ine ori [i le
cas\m. Suntem un teatru care
doar produce, dar nu joac\. Un
teatru care doar repet\, dar nu
merge la festivaluri. E un non-
sens“, a spus Teodor Corban. 

Actorii de la TNI s-au plâns [i
de faptul c\, `n repetate rânduri,
contabilul-[ef al institu]iei, Lumi -
ni]a Condurache, s-ar afla sub in-
fluen]a alcoolului la vizion\rile de
spectacole [i chiar la premiere.
„De [i am sesizat managerului ge-
neral aceste situa]ii nepl\cute, je-
nante [i lipsite de respect pentru
munca noastr\ (doamna respec-
tiv\ are [i comentarii `n timpul 

reprezenta]iilor sau al repeti]ii-
lor), nu s-a luat nici o atitudine“,
scrie `n memoriul trimis minis-
trului Culturii.

„Nu ne mai sim]im actori, nu
ne mai sim]im arti[ti. Suntem tra-
ta]i ca ni[te sclavi pe mo[ia lor“, a
spus Teodor Corban, acuzând con-
ducerea teatrului de faptul c\ nu
respect\ regulile [i legile, comi -
]ând abuzuri [i intimidând actorii
de ani de zile, care de fric\ nu s-au
adunat mai devreme.

R\spunsul conducerii

Confruntat cu acuzele actorilor,
Cristian Hadji-Culea, directorul
general al TNI, a oferit r\spunsuri
scurte, spunând c\ nu [tie despre
ce e vorba. „Nu [tiu ce scrie ̀ n acel
memoriu. ~n m\sura `n care sunt
lucruri n\scute din interesul pen-
tru buna activitate a teatrului, e
un lucru bun. Conflictele sunt ne -
pl\ cute uneori, dar utile de cele mai
multe ori. E cam tot ceea ce [tiu ̀ n
momentul \sta [i sper ca lucrurile
s\ mearg\ bine `n teatru, indife-
rent de concluziile care se vor tra-
ge `n urma acestui memoriu“, a
precizat directorul general. ~ntre-
bat ce p\rere are despre faptul c\
actorii spun c\ se simt ca ni[te
„sclavi pe planta]ie“, acesta a
men ]ionat c\ nu poate s\ comen-
teze o declara]ie, c\ habar nu are
[i c\ n-a v\zut memoriul trimis la
Ministerul Culturii.

Un grup de actori ai
Teatrului Na]ional „Vasile
Alecsandri“ din Ia[i s-a
`ntâlnit miercuri, 11 mar-
tie, `ntr-o conferin]\ cu
presa ie[ean\ pentru a
discuta despre proble -
mele [i nemul]umirile
acestora. Actorii au sem-
nat un memoriu trimis
ministrului Culturii, Ionu]
Vulpescu, `n care acuz\
grave probleme care ar
exista `n institu]ie de ani
de zile, printre care faptul
c\ teatrul ar fi 
devenit din ce `n ce mai
pu]in vizibil `n progra -
mele festivalurilor na]io -
nale [i interna]io nale,
repertoriul nu ar avea nici
un fel de strategie, iar 
actorii mai mult repet\
decât joac\ piesele.
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Ce bogat\ era bunica!

Am intrat `ntr-un magazin din
Vie na unde-am v\zut la super-
ofert\ un ]ol de un metru p\trat
care costa vreo 40 de euro. }ol-]ol,
]esut din cordele, din \la pe care
orice om de la ]ar\ ̀ l are prin cas\.
Ba chiar mi-am amintit c\ unul
ceva mai mare [i ceva mai ar\tos
are câinele p\rin]ilor mei, pus `n
cu[c\, s\ nu-i fie frig peste iarn\.
F\r\ exagerare. Am s\-i zic ma-
mei c\-i bogat\ – are zeci de metri
de ]oale din alea, ]esute pe vremea
lui Cea[c\, pe care ast\zi nici nu
prea le mai pune prin cas\, c\ nu-s
moderne. Le-a schimbat cu persane.

Dac\ m\ mai gândesc la pre ]u -
rile uria[e pe care le-am v\zut aici
pentru hran\ bio – lapte, brânz\,
ou\ etc.; un iaurt banal: 7 euro –, cu
adev\rat bogat\ era bunic\-mea.

De la haine, ]oale, carpete, saltele,
scaune, linguri [i pân\ la fiecare
`nghi]itur\ de lapte, pân\ la ulti-
ma prun\ din vârful copacului to-
tul era ABSOLUT eco, bio. Dac\-i
fac un calcul (`n pre]urile actuale,
vienez-occidentale, pentru a[a ches -
tii) la ]oale, bertu]e, alte ]e s\turi,
scaune cu trei picioare, linguri de
lemn, oale [i str\ chini de lut etc.,
de]inea o avere de câteva zeci de mii
de euro. Ce mânca zilnic ar costa la
supermarket m\car 50 de euro pe
zi. Cam 1.500 de euro pe lun\, deci.
Trai m\car de-un director de banc\!
{i ea, s\raca, habar n-a avut.

Aterizare for]at\

Am auzit o poveste de la {tef, care
musai merit\ ̀ mp\rt\[it\. Deci a[a:
`ntr-un weekend oarecare, plan de
chef nebun, super-picnic tineresc

`n p\durea Bârnova de lâng\ Ia[i.
Când n-ai ma [i n\, pân\ acolo se
poate ajunge cu orice tren care o
apuc\ spre Vas lui. B\ie]i mul]i, fe-
te multe. La fel, [i mâncare, [i
b\utur\. Sufletul vii toarei petre-
ceri, prietenul lui {tef, c\ra dup\
el o chitar\. S-au ur cat cu to]ii vo-
io[i `n primul tren.

Pe la jum\tatea drumului, su-
fletul viitoarei petreceri vine cu o
idee prin care s\-i scuteasc\ pe
to]i de preamultul mers pe jos din
gar\ pân\ la nu [tiu ce poieni]\: s\
sar\ `nainte de Halta Bârnova, c\
trenul merge `ncet la deal (pe Bu-
cium) [i nu-i problem\. Bun\ idee,
bun\ aventur\, consider\ to]i... 

~ncep oamenii s\ sar\, pe rând,
`ntr-un lan de p\pu[oi. Cu ochii
larg `nchi[i, probabil. Unu, doi,
trei... nici o problem\. Sufletul pe-
trecerii apuc\ strâns chitara [i 
se-a runc\ [i el ̀ n necunoscut... Ge-
ronimooo! [i aterizeaz\ peste-o
vac\ ascuns\ `n p\pu[oi.

Un prieten din copil\rie

Conduceam destul de repede spre
casa p\rin]ilor mei. Lumina chioa r\

a farurilor o mânjea pe cea a zilei,
nu-mi limpezea mai deloc `ntune-
ricul c\zut prea devreme, la care
se ad\uga o cea]a amestecat\ cu
fumul hornurilor de la ]ar\, `ncât
nu vedeam decât la vreo cinci me -
tri `n fa]\. Cumva, mergeam pre-
cum caii cu ochelari. La un mo-
men dat, mi s-a p\rut c\ trec pe
lâng\ o umbr\ de om, cu mâinile
adânc `ndesate `n buzunare. Apoi
mi-a venit `n cap c\ parc\ umbra
aceea ̀ mi era cunoscut\. M-am ui-
tat `n oglinda retrovizoare [i am
v\zut un semn timid, f\cut cu
mâna ridicat\ pân\ la jum\tate. 

Am oprit departe, a[teptând um -
bra. Era unul dintre cei doi mai
buni prieteni ai copil\riei mele. 
I-am deschis portiera, el a b\gat
doar capul [i m-a ̀ ntrebat, mimând
firescul, ce mai fac. L-am `ndem-
nat s\ urce mai repede, c\ m\
gr\besc. „Nu, zice el, las\, vin de

la servici [i-]i murd\resc ma [i -
na.“ „Ce dracu’?! Doar ne [tim 
de-atâta vreme! Urc\!“ A urcat [i s-a
a[ezat stânjenit, pe marginea scau -
nului, drept, f\r\ s\ ating\ tapi ]e -
ria cu spatele, cu bra]ele la piept. ~n
cei vreo doi-trei kilometri pân\ la
poarta lui, am schimbat câteva
vor be goale, stupide. Nu mai era
nimic, absolut nimic, din prietenia
copiilor care `[i petreceau mai tot
timpul liber `mpreun\, nimic din
complicitatea cu care, `mi amin-
tesc, `l ajutam s\-i scrie bile ]ele de
dragoste unei fete din satul vecin. 

„Când pleci?“, m-a `ntrebat la
coborâre. „~n dou\ ceasuri.“ „P\i,
zice, opre[te [i claxoneaz\. S\-]i
dau [i eu o sticl\ de vin sau de lap-
te. C\ m\ simt acum dator, la ce-ai
f\cut pentru mine.“ Nu glumea,
era extrem de serios. „Ce dracu’?!
Doar ne [tim de-atâta vreme!“, 
i-am zis. Iar el a `nchis portiera.

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

Toate aceste `ntâmpl\ri magice

M\ g\sesc `n plin\ situa]ie ma-
gic\. Din stânga mi se comunic\,
`n clar, c\ `n redac]ia ziarului `n
care am lucrat aproape un cinci-
nal, nu lipsit de `mpliniri m\re]e,
exist\ o doamn\, care fire[te c\ nu
putea lucra decât la corectur\, ca-
re viseaz\ noaptea care dintre per-
sonalit\]ile ]\rii [i lumii va muri
ziua. Sunt informat c\ nu o mai
sperie harul acesta, c\ s-a obi[nuit
s\ vesteasc\ pur [i simplu ce ne-
crolog va urma. Iar eu nimic n-am
[tiut despre aceasta!  

Din dreapta, `ns\, mi se spune
c\ exist\ pe p\mânt un om care `n

fiecare prim\var\ aniverseaz\
trecerea unui an, apoi a `nc\ unui
an, [i a `nc\ unui an, [i a `nc\
unui an, [i tot a[a de [aptespreze-
ce ori, de când n-a mai muncit `n
nici o zi. Iar omul acesta – f\cân-
du-se voia bunului Dumnezeu –
continu\ s\ tr\iasc\, ba chiar s\
prospere, c\ci necunoscute sunt
c\ile Aceluia. 

La centru, `ntotdeauna, `ntre
`ntâmpl\rile la zi, m\ retrag din
nou `n Manualul `ntâmpl\rilor,
capodopera lui {tefan Agopian, [i
tr\iesc aici, ca pe o insul\. 

E magnific tot ce se ̀ ntâmpl\ ̀ n

paginile acestea!, magnifici sunt
ace[ti `ngeri c\zu]i, Geograful
Ioan [i Armeanul Zadic, care cu-
treier\, dincolo de timp [i dincolo
de spa]iu, `nal]i [i lumino[i [i
schimb\tori [i plini de triumf. Sau
poate c\ nu sunt `ngeri [i nici
m\car c\zu]i nu sunt, [i cine ar
putea s\ ne ofere o oarecare l\mu-
rire? La ce folos?

Personajele lui Agopian sunt
ceea ce vor ele s\ fie [i niciodat\
nu e limpede ca `ntr-un cristal,
pentru c\ nu trebuie s\ fie limpe-
de ca `ntr-un cristal. Important es-
te c\ ele exist\: [i p\s\roiul Ulise,
[i porumbelul Evripil, [i cacode-
monul lui Cantemir, [i anticarul
Her]og, dul\ul Magog, ba chiar [i
ofi]erul Malfeior. 

Manualul este mai tân\r decât
mine cu un an. {i, `n to]i ace[ti
treizeci [i unu de ani care au tre-
cut de când a cucerit literatura ro-
mân\, nu pu]ini au `ncercat s\ `i
p\trund\ misterul, câ]iva, cei mai

temerari, s-au apropiat atât de mult
`ncât s-au v\zut nevoi]i s\ sfâr -
[easc\ orbi]i de inexplicabila fru-
muse]e textual\ a ~ntâmpl\rilor. 

Petru Cre]ia sus]inea c\ exist\
ordine `n acest univers agopian,
un univers cu legi, ca `n orice fi-
zic\, ca `n orice metafizic\. Poate.
Nu-l contest eu pe Petru Cre]ia.
Scriu doar c\ nu are nici o impor-
tan]\, c\ci Manualul cunoa[te,
ori cum, o for]\ ca o gravita]ie op -
]ional\, care `[i alege cititorii [i `i
pr\bu[e[te alene pe aripile cuvin-
telor prin r\zboaie [i be]ii [i laza-
rete.

Sunt gata s\ jur, ca orice con-
vertit, c\ am z\rit un vr\jitor tra-
versând frazele lui Agopian, c\
despre magie e vorba aici, c\ a[a
ceva scriitorii, oricât ar fi de ta-
lenta]i, nu pot s\ fac\ singuri.
Aici sunt o explozie a inspira]iei
[i o frenezie [i o s\rb\toare. 

Trec zilele [i anii [i epocile [i

timpurile [i stelele `i auresc pe
`ngerii lui Agopian, care poate c\
nici `ngeri nu sunt, [i noi nu vom
afla niciodat\ care este adev\rul
[i numai adev\rul. S\ ne `m p\ -
c\m sufletele cu ideea aceasta [i
s\ citim [i s\ recitim Manualul ca
pe o evanghelie a c\rei `n]elegere
nu ne e dat s\ o afl\m `nc\. 

Armeanul Zadic, bre, poate s\
fie [i ne`ndur\tor, Geograful Ioan,
`ns\, a[a cum tot viseaz\ la Engli-
tera, `]i smulge inima [i o schim -
b\ pe o melancolie. Dintre to]i, de
el `mi va fi cel mai dor, mai depar-
te, aici, `n realitate, unde exist\
clepsidre [i apusuri [i sfâr[ituri. 

M\ gândesc la aceste dou\ fi-
in]e ca la dou\ pisici enorme [i le-
ne[e [i triste care cândva i-au
ar\tat lui {tefan Agopian singura
cale, iar el a avut `n]elepciunea s\
le urmeze, `ntr-o `ntâmplare foar-
te fericit\ care e posibil s\ fi fost [i
un destin. 

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Via]a `mi propune, insuportabil, fantasticul. {i atunci
m\ `ntorc la {tefan Agopian [i iau `ntâmpl\rile una
dup\ alta, `ntocmai ca `n manual. 

Oameni la ocazie. Jurnal 
de `ntâmpl\ri [i personaje
Lucrez la o carte care va purta, cel mai probabil, titlul
de mai sus. Lucru bizar, nu trebuie s\ mai scriu, ci
doar s\ selectez la sânge din ce-am scris `n ultimii
doisprezece ani. {i am, f\r\ exagerare, peste 500 de
micropovestiri. Precum cele pe care [ti]i c\ le public
aici, la rubric\, precum cele de mai jos:



Uita]i-v\ [i la t\mb\l\ul de ne -
descris iscat cu ora de religie! 
N-am auzit `ns\ o dezbatere la fel
de ̀ ncins\ pe subiectul dot\rii [co-
lilor din mediul rural. {coli cu
WC-uri `n curte, s\li de clas\ `n
care cade tavanul [i profesori
prost pl\ti]i pentru care prim\ria
din sat n-are bani nici s\ le decon-
teze naveta.

S\ revenim `ns\ la sistemul
medical. Ultimele zile ne-au adus
ve[ti care nu ne dau prea multe
speran]e. La Bra[ov, o pacient\ de
83 de ani a fost g\sit\ moart\ pe
câmp, la câteva ore dup\ exter nare.

Femeia, originar\ de prin Br\ila,
dar cu rude `n Bra[ov, era `n pija-
male [i purta papuci de cas\, de[i
afar\ erau zero grade. Cine a l\sat-o
s\ plece din spital? Un medic rezi-
dent care ]inea locul medicului de
gard\. Deci nu conteaz\ experi en]a
celui care asi gur\ garda `n spital,
ci doar s\ fie cineva prin zon\ ca
s\ existe permanen]a. 

C\ nu s-au respectat procedu -
rile de externare este evident,
cum nici o anchet\ din lume nu
mai schimb\ lucrurile, cât\ vre -
me femeia [i-a pierdut via]a. ~ntre
timp, medicul care ar fi trebuit s\

asigure garda a fost destituit, dar
astea sunt detalii care nu mai
schimb\ datele problemei.

Un caz ciudat s-a petrecut [i la
Ia[i zilele trecute. Cunoscutul
universitar Tiberiu Br\ilean [i-a
pier   dut via]a `n condi]ii suspecte.
B\rbatul a venit la spital pu]in
dup\ miezul nop]ii, adus de so]ie,
iar `n primele trei ore, medicii de
la Spitalul Parhon i-au recoltat
doar sânge pentru analizele cu ren -
 te. Abia spre diminea]\ a fost che -
mat un medic cardiolog, care a de-
cis imediat transferul la Spitalul
„Sfântul Spiridon“, diagnosticul
fiind tromboembolism pulmonar.
Dou\ ore mai târziu, profesorul
Br\ilean face stop cardio-respira-
tor, e resuscitat, dar starea sa r\ -
mâne critic\. Dup\ alte trei zile,
Tiberiu Br\ilean se stinge din
via]\, la numai 55 de ani. ~n urma
sa au r\mas o mul]ime de ̀ ntre b\ri.

Cazul e mediatizat intens, iar Di-
rec]ia de S\n\tate porne[te an -
che ta. Vinovatul? Me di cul de gar -
d\, care de fapt era angajat doar
cu contract de munc\ par]ial la
Spitalul Parhon. Doctorul cu pri   -
ci na `[i pierde slujba, dar `n tre b\ -
ri le se ]in lan]. Putea fi salvat pro-
fesorul Br\ilean dac\ diagnostic-
ul era stabilit rapid? Complicat
r\s puns.

Sistemul sanitar din România
mânca `n anul 2000 aproximativ
un miliard de euro. ~ntre timp,
bugetul alocat s\n\t\]ii a crescut
de 6 ori. A crescut propor]ional [i
calitatea actului medical? N-a[
zice.

Medicii fug pe capete din sistem,
ademeni]i de salariile din clinicile
din str\in\tate, dot\rile din spi-
tale (`n ora[ele mici sau `n rural e
dezastru!) sunt la limit\, iar mo -
dul cum e tratat pacientul las\ de
dorit.

O chestiune simpl\ [i de bun-
sim]: De câte ori a]i intrat `ntr-un
spital [i habar n-a]i avut `ncotro 
s-o apuca]i? E nevoie de o lege ca
s\ g\se[ti indicatoare de orientare
la tot pasul `n curtea unui spital?
V-a]i gândit c\ `n spitalele de stat,
cu mici excep]ii, nu vezi un birou
de informare imediat ce calci pra -
gul unit\]ii? De ce astfel de biro -
uri exist\ `ns\ la unit\]ile pri-
vate? Pentru c\ acolo e vorba de

bani, iar când pacientul pl\te[te,
nu se cade s\-l la[i `n labirint. 

Exist\ o pr\pastie `n prezent `n
sistemul medical românesc. Sunt
medici renumi]i, de multe ori [efi
de clinic\, care câ[tig\ sume
imen se (unii [i zeci de mii de euro
pe lu n\!), [i medici mai tineri, cu
mai pu ]in\ experien]\, nu atât de
c\ uta]i, care pleac\ acas\ la final
de lun\ cu 2.000 sau 2.500 de lei.

Ce e de f\cut? Camere de luat
ve deri `n toate ungherele spitale -
lor? Nu suntem `ntr-un stat po -
li]ie nesc. 

La S\n\tate s-au perindat `n 25
de ani zeci de mini[tri, dar nici-
unul n-a luat taurul de coarne.
Ministerul S\n\t\]ii ezit\ s\ pro -
pun\ vreo m\sur\ concret\, iar de
mul te ori este acuzat\ f\r\ temei
breas la medical\. 

~n acest timp, pacien]ii sunt ne -
mul]umi]i c\ nu sunt trata]i cum
trebuie `n spital, `n timp ce me -
dicii invoc\ lefurile de mizerie,
supra-aglomerarea [i lipsa finan -
]\rii.

Vrem un ministru al S\n\t\]ii
sau un guvern care s\ se lupte
pentru pacien]i [i s\ caute solu]ii,
nu s\ bat\ câmpii [i s\ considere
bolnavii ni[te simple numere care
trebuie s\ tr\iasc\ sau s\ moar\
`n func]ie de buget sau de ]âfnele
unor medici pentru care serviciul
de gard\ e facultativ.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

M\ simt ca nenorocitul pierdut `n
de[ert care, dup\ ce s-a târât epui-
zat pe urmele unei oaze iluzorii
care tot dispare la orizont, se tre-
ze[te brusc exact `n mijlocul ace-
lei oaze, luat ̀ n bra]e de ̀ ns\[i fata
morgana. {tiu bine c\ locul meu
nu e aici, c\ dup\ o vreme o s\ m\
`ntorc, `ns\ profit de timpul pe ca-
re `l am [i `ncerc s\ v\d cât mai
multe. {i, cu cât v\d mai mult, cu

atât compara]ia inevitabil\ pe ca-
re o face est-europeanul ajuns `n
Occident devine tot mai dezn\ -
d\jduit\: nu, la noi n-o s\ fie nicio-
dat\ ca la ei. 

Odinioar\ credeam c\ se poate,
c\, odat\ ce frânele puse de comu-
nism au fost `nl\turate, lumea `n
care tr\iesc o s\ galopeze spre li-
bertate, civiliza]ie [i prosperitate.
Am crezut-o mult\ vreme. Acum,

dup\ dou\zeci [i cinci de ani de
e[ecuri sus]inute, nu mai pot s-o
cred. Sunt sigur c\ `n România
mai sunt destui entuzia[ti care
tr\iesc anima]i de o asemenea cre-
din]\: c\ de-acum `nainte, cu un
pic de efort civic, am putea con-
strui o lume ca `n basmele cu Oc-
cidentul prosper, democratic [i ci-
vilizat. Dar eu nu mai pot s-o fac –
iar peste dou\zeci [i cinci de ani
nici ei nu or s\ mai poat\. Or s\
vin\, poate, al]ii la fel, fiindc\ f\r\
cei din specia asta nu am fi avut
niciodat\ parte de m\runtele
schim b\ri `n bine care s-au f\cut.
~ns\ România va r\mâne o ]ar\ de
lumea a doua spre a treia, s\rac\,
corupt\ [i cu structuri de putere
feudale. A[a cum a fost dintot-
deauna.

Elve]ia e, ce-i drept, un exem-
plu extrem, o ]ar\ care de la Napo-
leon `ncoace nu mai [tie ce `n -
seamn\ un r\zboi. E [i o ]ar\ `n

care puterea central\ aproape c\
nu exist\. Nu numai cantoanele,
ci [i comunit\]ile locale au un
grad de independen]\ imens. Dar
secretul prosperit\]ii [i sigu ran -
]ei lor nu st\ doar `n structura po-
litico-administrativ\, cum nu st\
nici `n neutralitatea militar\ ori
`n b\ncile elve]iene. E efectul
unui `ndelung proces de organiza-
re a societ\]ii prin `nsumarea in-
tereselor individuale `n direc]ia
unui bine comun. Aproape pe dos
fa]\ de Balcani, unde nu [tiu cum
se face, dar urm\rirea unor inte-
rese colective duce mereu la bine-
le câtorva indivizi.

Bun\starea nu ]ine numai de
recuzit\: cas\, ma[in\, haine de
firm\ (sau m\car haine!), mânca-
re, ap\ curent\, electricitate, in-
ternet... Ast\zi aceste lucruri mai
sunt considerate un semn al pros-
perit\]ii doar `n societ\]ile `napo-
iate, unde ob]inerea lor ajunge s\
par\ un semn al progresului sau

al reu[itei sociale. ~n invidiata lu-
me prosper\ a Occidentului astfel
de lucruri sunt la fel de fire[ti ca
alfabetizarea sau buna func]iona-
re a sistemului medical (cu care
românii oricum nu se pot l\uda).
Bun\starea vine din traiul `ntr-o
societate stabil\, `n care lucrurile
func]ioneaz\ mereu pentru c\ oa-
menii au preten]ia ca ele s\
func]ioneze [i le fac s\ func]ione-
ze... E greu de explicat, [tiu. Dar e
ceva ce ei au [i noi n-o s\ avem
vreodat\.

~n Zug exist\ câteva biserici cu
ceas, vechi [i, evident, renovate.
Câteodat\, seara, când stau ̀ n fa]a
ferestrei, aud cum cele trei-patru
orologii `ncep s\ bat\ ora exact\,
toate ̀ n acela[i timp, poate cu vreo
secund\ diferen]\. E un detaliu
m\runt, dar pe mine m\ face s\
m\ simt bine. Dormi]i lini[ti]i, oa-
meni buni, toate-s `n bun\ regul\
[i mâine or s\ fie la fel, dormi]i
lini[ti]i, oameni buni.

Stau de mai bine de o lun\ `n Zug, un or\[el din
Elve]ia, [i cercetez necontenit locul cu o curiozitate
uluit\. Nu pentru c\ a[ descoperi lucruri nemaiauzite,
ci tocmai dimpotriv\: pentru c\ recunosc lucruri
despre care am tot auzit, despre care `n România se
vorbe[te de un sfert de secol – prosperitate,
normalitate, decen]\, cur\]enie, civilitate, bun-sim],
confort... ce s\ mai zic? Toate cli[eele pe care noi,
balcanicii, le asociem cu civiliza]ia occidental\ [i la
care, chipurile, aspir\m se g\sesc aici, `ntr-o lume
bine a[ezat\ [i stabil\. 

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo

Duce]i sistemul de s\n\tate la doctor!

Ca `ntotdeauna

Vorbim de lucruri mari, de programe pompoase 
de guvernare, de reform\ `n s\n\tate, dar uit\m de
lucrurile mici, care conteaz\ pentru via]a omului de
rând. Când te sim]i r\u, `]i iei inima-n din]i [i te duci 
la spital. ~n acel moment nu-]i mai pas\ c\ se reduce
TVA-ul de anul viitor sau c\ un oficial european
important tocmai a vizitat ]ara, ci speri s\ g\se[ti 
un medic care s\ te asculte. {i s\-]i dibuiasc\ boala,
pentru c\ de multe ori apar surprize nepl\cute. 
Vrei lucruri simple, a[tept\rile sunt cu totul altele
decât vorb\raia nesfâr[it\ din spa]iul public.



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 475 » 14 – 20 martie 2015

6  »  muzic\

Amintirile unui violoncelist:
Valentin Berlinsky 
[i Cvartetul Borodin

Anun]ul companiei Decca s-a
suprapus cu apari]ia `n libr\rii a
amintirilor ultimului membru al
Cvartetului Borodin, violoncelis-
tul Valentin Berlinsky, suflet al
forma]iei `n care a activat 64 de
ani, pân\ `n 2007. Berlinsky a ple-
cat din aceast\ lume `n 2008. Era
mândru c\, gra]ie lui, Cvartetul
Borodin, pe care ̀ l fondase cu vio-
lonistul Rostislav Dubinsky, `n
1943, fusese introdus `n Guinnes
Book of World Records drept cel
mai longeviv grup de muzic\ de
camer\ al istoriei.

Amintirile, ap\rute `n limba
francez\, se intituleaz\ Le Qua-
tuor d’une vie/ Cvartetul unei
vie]i, cu subtitlul: Carnete de amin-
tiri. Conversa]ii cu Vera Tepli] -
kaia. Arhive personale. Versiunea
definitiv\ a fost editat\ de o ne-
poat\ a violoncelistului, Maria
Matalaev, [i publicat\ de Editions
Aedam Musicae, la Paris.

Berlinsky s-a n\scut la Irku]k,
`n 1925, `ntr-o familie deosebit de
muzical\. Tat\l, avocat, studiase
vioara cu celebrul pedagog Leo-
pold Auer [i formase cu fra]ii s\i
un „Cvartet Berlinsky“, iar ma-
ma, cânt\rea]\, fusese o vreme
contralto `n corul Radio al URSS.
O familie, ̀ ns\, cu un dosar „prost“
sub regim sovietic, deoarece
mul]i din membrii ei activaser\
`n Garda Alb\ sau erau evrei.
Tat\l reu[ea s\ evite epur\rile
staliniste, plecând la timp de la
Petroplavosk-Kamcea]ky, unde
locuia `n 1937, pentru a se stabili
`n final la Moscova.

Valentin Berlinsky a `nceput
s\ studieze violoncelul la {coala
Central\ de Muzic\, ̀ n clasa unui
mare pedagog, Semion Kozolu-
pov, [i, ̀ n anii 1938-1942, s\ ia cur-
suri [i de muzic\ de camer\. „Era
o [coal\ excep]ional\, populat\
de studen]i talenta]i [i profesori
remarcabili“, la fel ca [i Conser-
vatorul Ceaikovski `n care avea
s\-[i completeze studiile, `n para-
lel cu participarea `n brig\zile de
muzicieni trimise pe front s\ con-
certeze pentru trupele sovietice. 

~n amintirea lui Berlinsky,
Conservatorul din Moscova „era...
un templu al artei, spre care ne
`ndreptam zilnic alergând. Greu
de imaginat ast\zi c\ studen]ii se
`ntâlneau pe coridoarele sale cu
compozitori ca Serghei Proko-
fiev, Dmitri {ostakovici, Nikolai
Miaskovski, Iuri {aporin, Visa-
rion {ebalin, cu piani[tii Hein-
rich Neuhaus [i Alexandr Gol-
denweiser. Profesorii no[tri erau
violoni[tii David Oistrah [i
Avram Iampolsky, [Lev] Zeitlin
[i [Konstantin] Mostras, violon-
celi[tii Simion Kozolupov [i Svia -
toslav Knu[evi]ki. Nume magice...“.

Cvartetul Borodin a avut [an -
sa s\ se bucure de `ndrumarea
paralel\ a unor mari pedagogi;
greu imaginabil a[a ceva ast\zi,
`n atmosfera de gelozie [i spiritul
posesiv al profesorilor prezentu-
lui, insist\ Valentin Berlinsky.
„Dac\ lucram Cvartete de Beet-
hoven, mergeam s\ le cânt\m lui
Heinrich Neuhaus, ale c\rui cu-
no[tin]e `n materie de Beethoven
erau enciclopedice, de la primul

la ultimul opus. [...]Le cântam, de
asemenea, lui Iampolski, lui Ko-
zolupov... Terian se ocupa enorm
de cvartetul nostru, dar insista s\
mergem s\ consult\m [i al]i mu-
zicieni. [...]Factorul psihologic este
crucial: tinerii muzicieni trebuie
s\-[i sporeasc\ ̀ n mod natural ca-
pacit\]ile [i resursele pentru a-[i
câ[tiga libertatea, `ncrederea...“

Data corect\ a na[terii Cvarte-
tului Borodin este 1943, cu Rosti-
slav Dubinski [i Pavel Granovski
la vioar\, Iuri Nikolaievski, alto, [i
Mstislav Rostropovici, violoncel.
Rostropovici nu a rezistat decât
dou\ s\pt\mâni disciplinei asu-
mate de cvartet, iar locul lui a fost
luat de Berlinsky. {i vioara a doua,
[i viola aveau s\-[i schimbe titula-
rii, `ntr-o prim\ etap\, pân\ `n
1952-53, cu Nina [i Rudolf Barshai.

~n iulie-august 1947, cei patru
instrumenti[ti semnau un act
fondator, o „Constitu]ie“ ale c\ -
rei articole precizau: „Cvartetul
este obliga]ia noastr\ principal\;
orice alt\ activitate este secun-
dar\“. La capitolul obliga]ii se
spe cifica: „1. Trei ore de lucru zil-
nic; 2. ~n ajun se stabile[te un
plan de repeti]ii; 3. Fiecare vine
la repeti]ie cu partea sa studiat\;
4. Orice ̀ ntârziere la repeti]ii este
pedepsit\; [...] 6. Banii de amend\
pentru `ntârzieri sunt v\rsa]i la
casa comun\ a cvartetului...“. Iar
Berlinsky adaug\ `n amintiri,
zâmbind, c\ sistemul de penaliza-
re a `ntârzia]ilor a r\mas `n vi-
goare pân\ `n... 1969!

Compania Decca a
anun]at zilele trecute c\ 
a semnat un contract cu
Cvartetul Borodin pentru
o `nregistrare nou\ a inte-
gralei Cvartetelor de {os-
takovici. Un anun] la pri-
ma vedere banal, dac\ res -
pectata firm\ de discuri
londonez\ nu ar amesteca
v\dit c\r]ile din ra]iuni de
marketing. Ni se spune,
astfel, c\ „nici un cvartet
nu interpreteaz\ reperto-
riul rusesc cu mai mult\
autoritate decât membrii
Cvartetului Borodin [i c\
„{ostakovici `nsu[i a su-
pervizat studiul de c\tre
ansamblu a fiec\ruia din-
tre cvartetele sale“.
„Borodin Quartet“, for-
ma]ie de clas\ mondial\,
ar celebra astfel, `mpre-
un\ cu Decca, cea de-a 
70-a lor aniversare. Nimic
mai `n[el\tor decât acest
„transfer de imagine“ `n
beneficiul unui grup ce 
nu a atins, totu[i, o clas\
mondial\ [i, mai ales, nu
are mare lucru de-a face
cu fostul [i adev\ratul
Cvartet Borodin.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Trebuie spus de la `nceput: Hand.
Cannot. Erase. – Steven Wilson
(2015, Kscope) este un disc de pa-
tru stele. Majoritatea publica]iilor
muzicale coteaz\ maximumul cu
5 stele. Altele folosesc punctaj cla-
sic, numerotat pân\ la 10 sau 100,
iar cele [mechere `ntrebuin]eaz\
note, ca pe portativ. Niciuna din-
tre cele accesibile mie pân\ la ora
scrierii acestui text n-a acordat
mai pu]in de 4,5 sau 9 albumului.
Eviden]a se impune, a[a c\ n-ar
mai fi nimic de ad\ugat. Recu-
nosc, sunt tentat s\ `nchei artico-
lul aici, s\ las gol spa]iul pân\ la
marginea de jos a paginii, cum
f\ceau cândva Mircea Nedelciu [i
Gheorghe Cr\ciun `n unele proze,
invitându-v\ sec: asculta]i muzica!

Tema abordat\ de Steven Wil-
son e cumplit\: singur\tatea `n
mijlocul semenilor. Iar povestea
de la care a pornit e [ocant\, pri-
vit\ din perspectiva fragilei trestii
gânditoare numit\ de Pascal om.
A[adar, `n ianuarie 2006, o tân\r\
pe nume Joyce Carol Vincent, de
38 de ani, a fost g\sit\ `n aparta-
mentul ei din Londra moart\ de
peste doi ani, aproximativ de la
Cr\ciunul 2003, fiindc\ era `ncon-
jurat\ de cadouri nedesf\cute.
Oribil [i `ntunecat peste m\sur\
nu este faptul c\ vecinii n-au sesi-
zat decesul, ci realitatea hâd\, ca
un cadavru descompus: nimeni,
dar absolut nimeni nu i-a resim]it
lipsa, n-a c\utat s\ afle ce-i cu fe-
meia, de ce tace, de ce nu apare `n
public, de ce nu d\ semne c\ ar
tr\i pe undeva. Nici familia, nici
prietenii, nici colegii de serviciu,
nici amantul, de va fi avut vreu-
nul, nici du[manii! {i asta cu toate
c\ Joyce era o fiin]\ expansiv\,
exuberant\, atr\g\toare, ambi]i oa -
s\, cum o descriau cunoscu]ii
apoi. Sigur, pove[ti macabre din
Anglia se cunosc, ba chiar au creat

o „mod\“ `n cultura occidental\.
Comparat\ cu tragediile ce m\ -
tur\ non-stop diferite p\r]i ale
Terrei, de la Ucraina vecin\, la
Orientul Mijlociu etern, la cutre-
murele din Japonia, catastrofele
ecologice din India sau China, se-
ceta din Africa sau defri[area
p\durii amazoniene (pl\mânul
P\mântului), mica dram\ din aglo -
merata [i multicolorata Lon dr\
aduce a fapt divers insignifiant. Ei
bine, nu e! Omenirea a devenit o
specie `ntr-atât de insensibil\,
`ncât nu va pregeta s\ se autodis-
trug\, f\r\ s\-[i pun\ `ntrebarea
de ce! Nim\nui nu-i pas\ de nimeni!

Pot continua cu astfel de impre-
ca]ii apocaliptice `nc\ vreo dou\-
trei pagini, pe urmele unor Cioran
sau Sf. Ioan. Ce-mi d\ o speran]\
[i-o brum\ de `ncredere c\ nu-i to-
tul pierdut e `ns\[i apari]ia discu-
lui notat superlativ. Wilson adun\
iar\[i aproape toat\ echipa cu ca-
re a `nregistrat acum doi ani The
Raven That Refused to Sing, anu -
me: Guthrie Govan, chitar\, Adam
Holzman, claviaturi, Nick Beggs,
bass, Theo Travis, flaut [i saxofon,
Marco Minnemann, tobe. N-a mai
apelat la produc\torul Alan Par-
sons, [i parc\ nu i se simte lipsa.
Steven e mai mult decât preg\tit
s\-[i asume produc]ia, [i n-o face
prima dat\. Muzicieni adi]ionali:
David Gregory, chitar\, Chad Wa-
kerman, tobe, London Session Or-
chestra, corul Schola Cantorum of
The Cardinal Vaughan Memorial
School. Vocalist\ `n piesa Perfect
Life, mezzo-soprana galez\ Kathe-
rine Jenkins exceleaz\ ̀ ntr-o parti-
tur\... vorbit\, nu cântat\! P\ trunde
`ntr-o companie eclatan t\ solista
pop [i actri]a israelian\ Ninet
Tayeb, altfel cunoscut\ din c=teva
filme de serie bubble-gum [i spec-
tacole tv cu difuzare ̀ n ]ara natal\.

Steven Wilson a izbutit s\ ofere
iar\[i un album superb. Ce `i lip-
se[te ca s\ fac\ albume unicat, me-
morabile precum cele semnate
Pink Floyd, bun\oar\? Wilson, ca
[i prietenul s\u, Robert Fripp, ex-
celeaz\ `n valorificarea propriilor
idei [i resurse creative. Fapt care
conduce la o anume monotonie,
sesizabil\ dup\ 2-3 reu[ite de
`nalt\ valoare. Po]i mânca la fieca-
re mas\ ambrozie? Po]i, dac\ e[ti
zeu. Dar noi suntem oameni... 

Elixirul [i otrava
zilelor noastre
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Ca s\ dramatizezi un asemenea
material nu e tocmai la `ndemâna
oricui! Nu oricine se poate m\su-
ra cu universul liric al lui Gellu
Naum, cu aceast\ extraordinar\
poveste despre dor, tratat\ `n che-
ia candorii. C\ci `n esen]a ei, Car-
tea cu Apolodor e despre senti-
mentul complex al dorului, afect
transformat `ntr-un traseu ini]ia-
tic, pe desenul [i `n cursul c\ruia
simpaticul pinguin de la circul bu-
cure[tean e cât pe ce s\ se ̀ nsoare,
se `mbog\]e[te, se lupt\, mai mult
sau mai pu]in viteje[te, cu bandi-
tul din Conectticut, h\l\duie[te pe
`ntregul mapamond, `[i re`ntâl-
ne[te familia, pentru ca, tot din
cauza dorului, s\ revin\ la circul
bucure[tean. Dup\ ce se confrun -
t\ cu o mul]ime de situa]ii care 
l-au `mbog\]it `n planul experien -
]ei de via]\. 

Ada Milea pe post de coordona-
tor de improviza]ie a brodat ima -
ginativ `n intersti]iile pove[tii,
ad\ugând noi straturi artistice la
nivel sonor [i vizual, prin muzica
instrumental\ [i vocal\, jocul ac-
toricesc, elementele de anima]ie.
Apolodor e personaj central, `n -
dr\gostit de geografie, priceput la
fizic\, pus `n mi[care de dor. Lista
ini]ial\ a prietenilor este supli-
mentat\ prin inventarea congela-
torului Lumi, personificarea ba-
nalului aparat electrocasnic, o
carcas\/costum pentru S`nziana
Tar]a, care, când apare, intervine,
cânt\ [i danseaz\ f\r\ cusur, pen-
tru ca secven]ele s\ fie efervescen-
te, apoi se retrage, parc\ doar pen-
tru a preg\ti revenirea ulterioar\.

Exploziv\ `n planul ideilor [i 
solu]iilor estetice, regia Adei Mi-
lea are marea calitate de a p\stra
un echilibru valid `ntre toate ele-
mentele `ncorporate `n reprezen-
ta]ie. Muzica e surprinz\toare, ju -
c\u[\, pigmentând umorul ori-
cum policolor din text [i sus]ine-
rea actoriceasc\. Micul band (Ada
Milea – chitar\, Cristian Rigman,
Anca Hanu percu]ie, back up vo-
cals Ramona Dumitrean, Adriana
B\ilescu) plus solo-urile lui Dra-
go[ Pop [i ale S`nzianei Tar]a sunt
pur [i simplu minunate. To]i au
calit\]i [i preg\tire muzical\ de
top. De unde vine comicul supli-
mentar? Din versurile lui Gellu
Naum; din asocierile [i jocurile de
cuvinte, din jonglatul cu onomato-
peele; din ping-pongul de replici
dialogate cu publicul; din r\stur -
n\rile de situa]ii punctate muzi-
cal; din `ntors\turile nea[teptate
ale epicului; din inteligen]a cu ca-
re ansamblul din scen\ alterneaz\
muzica, interpretarea actoriceas -
c\, teatrul de umbre. 

Pinguinul Adei Milea are 1,90 m,
e din trupa de la Na]ionalul clu-
jean, face [i stand up comedy,
poart\, desigur, frac [i papion, dar
[i papuci de sport vernil fluores-
cent! Doar are atâta drum de b\ -
tut! Drago[ Pop e a-do-ra-bil ̀ n pos -
tura de pinguin naiv, empatic, spon -
tan, care umbl\ de pe un meridian
pe altul, dup\ cum a decis prin scris
Gellu Naum. Actorul a g\sit solu -
]iile perfecte pentru a `mbo g\]i
personajul, improvizând, pe teh-
nicile teatrului sport, ad\u gând
noi grade fic]ionale `ng\duite, ba,

parc\ chiar cerute de nara ]iunea
naumian\ [i de datele identitar-
fic]ionale ale eroului. O face `n in-
tro-ul de prezentare, `n compania
lui Lumi, dar [i pe parcurs, acolo
unde [i atât cât permite f\r\ de-
turn\ri estetice opera de pornire. 

Pentru componenta de imagine,
Ada Milea a colaborat cu Paul Mu -
re[an, un tân\r cu carier\ deja `n
lumea autohton\ a anima]iei 2D.
Mure[an a absolvit Arte plastice
[i design la Cluj, iar `n Germania,
`ntr-un Erasmus, s-a specializat ̀ n
tehnicile anima]iei clasice. Scur-
tmetrajele sale au fost premiate la
Anim’est, Filmul de Pia tr\ [i acum
are o nominalizare la Premiile Go-
po, pentru Pui de somn. Paul Mu-
re[an e un pu[ti hipertalentat, cu
o sensibilitate special\, care [i-a
f\cut un obicei din a desena mai
`ntâi fiecare imagine pe geamul
ferestrei sale. Pentru Apolodorul
Adei Milea, a f\cut figurile din
umbrele chineze[ti care ani m\
secven]ele c\l\toriei. Componen-
ta imagistic\ are rostul ei precis,
dinamizând, transpunând `n vi-
zual unele dintre peripe]iile rela-
tate de Apolodor `n duet sau cor,
cântate de orchestra din scen\. O
orchestr\ cu rol nu numai `n
sus]inerea muzical\ live, ci [i cu
atribu]ii de personaj coral din ca-
re se nasc pe rând alte personaje.
O p\l\rie (de marinar sau cow-
boy), o cagul\ de KKK, o rasta ja-
maican\ ori o peruc\ afro, o mas -
c\ de maimu]\ [i `nc\ ceva ele-
mente de recuzit\ cu putere de sem -
nificare plus instrumente stranii,
cu specific etnic [i sound exotic,
recreeaz\ vizual [i acustic lumile
pe unde umbl\ Apolodor `n plim-
barea lui maturizatoare. Indicând
fiecare popas (Capul Nord, Africa,
SUA, Uruguay, Antarctica) pe un
glob terestru ale c\rui continente
[i oceane sunt configurate de post-
it-uri pastel!      

Publicul devine parte a distri -
bu]iei, nu e doar receptor, ci e 
sti mulat s\ se implice ̀ n reprezen-
ta]ie. Interactivitatea e parte a tex-
turii spectacolului, ̀ i e urzeal\. Spec -
tatorii de toate vârstele se prind ̀ n
propunerile [i `ndemnurile lui
Apolodor/Drago[ Pop, care le or-
chestreaz\ reac]iile, le conduce

afectivitatea, având, cum se zice,
publicul la picioare. N-ai cum s\
te sustragi, nici nu dore[ti, c\ci
con tagiunea improviza]iei inteli-
gente e invaziv\!

{i pentru c\ tot la Cluj Ada Mi-
lea s-a mai `ntâlnit o dat\ scenic
cu Gellu Naum, prin Insula, s-a
gândit c\ numai bine s-ar potrivi o
intertextualitate/interteatralitate
care s\ lege prin citare cele dou\
expedi]ii regizorale `n cosmosul
liric al poetului suprarealist. ~n car-
ne [i oase scenice, Piratul din In-
sula, Adrian Cucu, se intersecteaz\

cu Apolodor [i sus]ine un moment
al s\u, traversând postmodern
spectacolul [i interac]ionând post-
dramatic cu personajele!

Apolodor e un tonic estetic, un
cocteil de for]\ imaginativ\, emo -
]ie [i energie. De calitate premium.
Precum Cartea care l-a inspirat, spec-
tacolul Na]ionalului clujean e, sub
aparen]a jovialit\]ii ludice [i a umo -
rului suav, o modalitate de a privi
atent lumea `nconju r\ toa re, `n
`ncercarea de a o deslu[i cât mai
bine. Deja „mi-e dor, mi-e dor, mi-e
doooor“ de show-ul cu Apolodor!

Inventivitate ludic\ Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Dup\ ce, `n 2008, a realizat un concert-spectacol pornind de la Cartea cu
Apolodor (la Teatrul Act, `mpreun\ cu actorii Dorina Chiriac [i Radu Brânzaru),
acum, la Teatrul Na]ional „Lucian Blaga“ din Cluj-Napoca, Ada Milea a imaginat un
spectacol-concert `n care inventivitatea ei ludic\ a expandat `n forme noi. Surs\
de inspira]ie a fost bijuteria poetic\ a lui Gellu Naum consacrat\ pinguinului
c\l\tor, lucrare care a `nnobilat un gen literar nedrept\]it de percep]ia public\ [i
a intrat `n bibliografia de referin]\ a copil\riei. Cartea cu Apolodor a fost linia de
start `ntr-un excurs creator elaborat prin improviza]ie colectiv\. 

©
 N

ic
u 

C
he

rc
iu

©
 N

ic
u 

C
he

rc
iu



8  »  interviu

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 475 » 14 – 20 martie 2015

INTERVIU CU DAN LUNGU

„Am o sl\biciune pentru
marginali, minoritari exclu[i,
pentru categoriile defavorizate,
vulnerabile [i fragile“

Interviu realizat de 
Ioan Stoleru

~n Boto[aniul adolescen]ei
dumneavoastr\, era]i unul
din tre tinerii care citeau [i
visau s\ devin\ scriitori, `n -
s\ `n urma unei serate cu
diver[i oameni ai c\r]ii invi-
ta]i vi s-a `ntip\rit `n minte
ideea c\ prozatorii trebuie s\
fie gra[i, iar poe]ii, slabi.
Acum, privind `napoi, consi -
dera]i c\ v-a]i „`ngr\[at“ cât
s\-l ajunge]i pe scriitorul pe
care-l visa]i `n tinere]e sau
mai ave]i kilograme de acu-
mulat?

Vorbim de anii ’80, ultima
decad\ a dictaturii. Privind retros -
pectiv, mi se pare ciudat cum,
`ntr-o epoc\ invadat\ de lipsuri,
pasiunea pentru literatur\, de-
opotriv\ pentru citit [i scris, era
foarte r\spândit\. ~ntr-un Boto -
[ani destul de cenu[iu, persoane
de toate vârstele mergeau s\pt\mâ-
nal la cenacluri literare, c\ci erau
destul de multe, minim patru...
Desigur, adolescen]ii [i tinerii
erau cei mai ferven]i. ~n 1989, stu-
dent la Ia[i fiind, `n primul an,
adesea tr\geam la sfâr[it de
s\pt\mân\ o fug\ acas\, s\-mi v\d
p\rin]ii [i s\ nu ratez cenaclul de
la „Casa Tineretului“. ~mi pl\cea
la nebunie s\ citesc [i s\ scriu, ca
multor altor tineri. Visam s\ de-
venim scriitori, dar era un vis ab -
stract, c\ci se publica foarte greu
`n acele vremuri, iar noi eram bu-
curo[i s\ ne citim cele scrise unii
altora. Nici nu `ndr\zneam s\ m\
gândesc la o carte a mea, transpi-
ram de emo]ie când `mi ap\rea o

poezioar\ `ntr-un col] de pagin\ al
ziarului local sau al vreunei re-
viste literare. Statutul scriitorului
pe atunci era incredibil de `nalt.
P\trunderea `n lumea literar\
presupunea, ca un fel de ini]iere,
[i st\pânirea folclorului acelei
lumi, care cuprindea diverse lu-
cruri, de la `ntâmpl\ri din via]a
marilor scriitori, povestite din
gur\ `n gur\, la sfaturi, ponturi
sau simple bârfe. Ei bine, unul din
locurile comune era c\ pentru a
deveni prozator trebuie s\ ai oase
mari, s\ fii masiv. Eu eram uscat,
mi se vedeau coastele. Aveam
structur\ de poet, carevas\zic\.
Ceea ce m\ bucura, fiindc\ dintre
to]i scriitorii, mie – [i nu numai
mie – poe]ii mi se p\reau cei mai
adev\ra]i. Proz\ scriam rar, mai
mult ca s\ demonstrez c\ pot face
[i asta, dar eu m\ visam poet; cu P
mare, dac\ se poate. Numai c\
proza `mi ie[ea din ce `n ce mai
bine... ~n timp, am pus [i ceva kilo-
grame pe mine, a[a c\ am putut
`ncepe o carier\ de prozator. Ca s\
r\spund direct la `ntrebare, cred
c\ mai am ceva kilograme de acu-
mulat ca s\ devin scriitorul pe
care `l visam eu, cu intransigen]\,
ca adolescent.

~n ce fel v-au influen]at opt -
zeci[tii `ntâlni]i la Taberele
Na]ionale de Crea]ie „Excel-
sior“ pentru liceeni felul `n
care percepea]i literatura?

Eu veneam de la un liceu pres-
tigios, unde aveam profesori de li-
teratur\ foarte buni, plus o experi -
en]\ de cenaclu, ̀ ns\ cei pe care i-am
`ntâlnit `n aceste tabere vorbeau
cu totul altfel despre literatur\. Aveau
o alt\ defini]ie, postmodern\, care

m-a bulversat [i atras deopotriv\.
Nimic didactic, nimic tradi]iona -
list, nimic pr\fuit, nimic provin-
cial. Apoi, am avut revela]ia c\ nu
to]i autorii care conteaz\ sunt `n
manualele [colare, se vorbea cu
entuziam despre scriitori de care
nu auzisem `n via]a mea, chiar [i
români, dar `n special americani.
De-a lungul câtorva edi]ii, i-am
`ntâlnit ̀ n aceste tabere pe Mircea
C\rt\rescu, Petru Cimpoe[u, {er-
ban Foar]\, Bogdan Ghiu, Florin
Iaru, Ion Bogdan Lefter, Mircea
Martin, Mircea Nedelciu [i al]ii.
Nu erau numai optzeci[ti, `ns\ ei
erau cei mai radicali, cei mai cool.
La cursurile de proz\ ale lui Ne -
delciu, la care am mers constant,
am `nv\]at s\ desfac textul `n bu -
c\]ele, ca pe un mecanism, s\ v\d [i
s\ ̀ n]eleg cum func]io neaz\. Avea
o serie de exerci]ii foarte utile pen -
tru oricine vrea s\ scrie. Aici m-am
lecuit, de pild\, de acea boal\ a
`ncep\torului, care crede c\ asu-
pra textului nu trebuie s\ revii,
fiindc\ `i strici spontaneitatea [i
valoarea intrinsec\ pe care le d\
inspira]ia pur\. 

~n fine, ar fi multe de povestit,
dar, pe scurt, aceste tabere au fost
providen]iale pentru maturizarea
mea artistic\. Chiar dac\ erau orga-
nizate de Comitetul Central al Uni -
unii Tineretului din România.☺

~nc\ din 2002, `ntr-un interviu
publicat `n „Observator Cul-
tural“, v\ descria]i perso na je -
le ca „mutan]i ai perioadei
comuniste“, recunoscând c\
sunte]i atras mai degrab\ de
categoriile defavorizate [i fra -
gile ale societ\]ii. Vi se pare
c\ [i cititorii au devenit, cu

timpul, mai interesa]i de ti -
po logia antieroului?

~ntr-adev\r, majoritatea perso-
najelor din Raiul g\inilor [i S`nt o
bab\ comunist\! sunt astfel de
„mutan]i“, dar ̀ n celelalte romane
apar diverse alte tipologii. Am o
sl\biciune pentru marginali, mino -
ritari exclu[i, pentru categoriile
defavorizate, vulnerabile [i fra-
gile, predilec]ie ce vine dintr-o vi-
ziune postmodern\, [i nu dintr-un
misionarism social, cum am v\ -
zut c\ interpreteaz\ unii critici li-
terari. Sunt un adept al „realit\]ii
lichide“ [i al „logicilor slabe“. Cine
este atent la personajele mele [i mai
ales la firul narativ sau la struc-
tura romanelor va vedea les ne
asta. Nu fac experimente radicale,
frecvente `n postmodernismul 

românesc, `ns\ deconstruiesc `n
alt\ manier\. Nu [tiu dac\ citito-
rii actuali se ata[eaz\ mai curând
de antieroi... posibil s\ fie adev\ -
rat... Oricum, nu aten]ia fa]\ de ci-
titori mi-a determinat op]iunile `n
scrierea c\r]ilor, ci mai degrab\
background-ul cultural [i estetic.

V\ detesta]i vreodat\ perso -
najele?

Nu, absolut niciodat\. Dar mi-ar
pl\cea s\ construiesc cândva un
personaj pe care s\-l deteste citito-
rul, care s\ trezeasc\ repulsie.
Trebuie s\ fii st\pân bine pe unel-
tele tale ca s\-]i ias\ un asemenea
monstrule].

A]i explorat de-a lungul ro-
manelor pe care le-a]i scris

Dan Lungu `[i `mparte cu minu]iozitate
timpul `ntre scris, activitatea de director al
Muzeului Literaturii Române Ia[i, institu]ie
pe care a readus-o la via]\, [i
managementul Festivalului Interna]ional 
de Literatur\ [i Traducere Ia[i, despre care

se vorbe[te deja ca fiind cel mai important
festival literar din Estul Europei. Dac\ `n
anii ’80 tremura de emo]ie când `i ap\rea
câte o poezie `n col]ul unei pagini de ziar
local, ast\zi este unul dintre cei mai
aprecia]i [i tradu[i autori români. Este 

de p\rere `ns\ c\ mai are „ceva kilograme
de acumulat“ pân\ s\ ajung\ scriitorul pe
care-l visa `n adolescen]\ [i nu s-a ab\tut
niciodat\ de la principiile pe baza c\rora 
a fost `nfiin]at Clubul 8 ie[ean acum
aproape 20 de ani.
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diferite zone de limbaj, orali-
tatea ]\ranului ajuns `n `n -
treprindere `n anii ’70, argo ul
adolescen]ilor, limbajul neo-
protestan]ilor sau, mai nou,
cel al copiilor. Ave]i `n minte
alte astfel de zone de limbaj
pe care a]i vrea s\ le experi-
menta]i `n viitoarele romane?

Nu m-am gândit la asta. ~mi
face pl\cere s\ explorez noi zone
de limbaj sau mentalit\]i, dar de
obicei ajung aici, nu plec de aici.
Obsesiile, temele [i subiectele
sunt cele care m\ ghideaz\. Ori-
când pot fi g\site registre prea pu -
]in exploatate literar, cum ar fi, de
pild\, limbajul pestri] al emigran -
]ilor români `n Spania sau Italia,
`ns\ e periculos, estetic vorbind,
dac\ asta devine un scop `n sine,
fiindc\ dimensiunea etnografic\ o
poate sufoca pe cea artistic\.

Este [i aceast\ tranzi]ie de la
o zon\ de limbaj la alta o for -
m\ de a v\ reinventa ca scrii -
tor la fiecare roman?

Nu. Sau nu neap\rat. Pentru c\
nu limbajul exterior, pe care `l ex-
plorezi cu ajutorul personajelor,
este centrul de greutate al scriito-
rului, ci propria lui voce, de autor.
~ntr-o anumit\ m\sur\, este ris-
cant s\ lucrezi cu voci exterioare,
sociale, c\ci pu]ini sunt cei care
mai aud vocea autorului, care e
mult mai vizibil\, mai pregnant\
`n nara]iunile non-realiste. Pe de
alt\ parte, e drept, schimbarea zo-
nelor de limbaj d\ o anumit\ pros -
pe]ime [i, inevitabil, acoper\ arii
sociale diferite, spunând ceva de -
spre puterea de acoperire a scrii-
torului, dar nu `n mod fundamen-
tal despre arta sa. Eu m\ bucur
atunci când cititorii `mi spun, de
pild\, c\ ador\ vocea R\di]ei [i c\
Feti]a care se juca de-a Dumnezeu
e o carte inconfundabil\ marca
Dan Lungu. Asta `nseamn\ c\
sunt auzite deopotriv\ [i vocea co-
pilului, [i vocea autorului. Indife-
rent cine vorbe[te – un [omer, un
neoprotestant sau o bab\ comu-
nist\ –, undeva, pe fundalul c\r]ii,
trebuie s\ se aud\ vocea mea. Cu
aceasta din urm\ lucrez din greu
[i ̀ ncerc s\ o rafinez de la o carte la
carte. Ea se „aude“ `n modul cum
alc\tuie[ti fraza, cum duci firul
narativ, cum construie[ti structu-
ral cartea, cum pui `n rela]ie per-
sonajele [i a[a mai departe.

Cititorului de rând, când se
gânde[te la dumneavoastr\,
`i vine inevitabil `n minte [i
S`nt o bab\ comunist\!. Cre -
de]i sau spera]i c\ ve]i reu[i
s\ scrie]i romanul care s\-l

`ntreac\ pe acesta `n notorie -
tate?

Notorietatea unei c\r]i st\ ̀ ntr-o
m\sur\ nesemnificativ\ `n pute-
rea autorului. Sunt atât de multe
ingrediente `n chimia succesului,
`ncât nu se pot afla `n mâna unui
singur om. Nu spun c\ nu m-a[
bucura ca vreun alt roman s\
atin g\ notorietatea Babei comu-
niste, dar nu st\ `n for]ele mele s\
fac asta. A[adar, nu e un pariu
pentru mine. Dac\ se `ntâmpl\, e
bine; dac\ nu, la fel. Ceea ce ̀ ntr-a -
dev\r urm\resc `n mod constant
este s\-mi rafinez vocea de autor.

A]i observat diferen]e de per-
cep]ie asupra c\r]ilor dum-
neavoastr\ `n func]ie de spa -
]iul `n care au fost traduse?

Receptarea ]ine foarte mult de
background-ul cultural [i de expe-
rien]a cotidian\ a unei societ\]i.
Cu siguran]\, Raiul g\inilor [i
S`nt o bab\ comunist\! au fost re-
ceptate diferit `n ]\rile din fostul
lag\r comunist decât `n celelalte,
unde sunt percepute mai degrab\
stilul, exotismul [i umorul. Cu fie-
care traducere, cartea se re`ncar-
neaz\ `ntr-o nou\ cultur\, unde
are via]a ei.

~n ce m\sur\ s-au implicat
co piii dumneavoastr\ ̀ n scrie -
rea ultimului roman, al c\rui
personaj principal este o fe -
ti]\? V-au ajutat `n vreun fel
s\ p\trunde]i `n mintea [i `n
universul R\di]ei?

De[i pare simpl\, `n fond este o
`ntrebare destul de complicat\.
Atunci când scrii proz\, când
construie[ti personaje [i alc\tu -
ie[ti lumi, dincolo de experien]a
cultural\ personal\, de motiva]ie
[i de inspira]ie, este nevoie de o
experien]\ de via]\, de familiari-
zare cu subiectul la nivelul vie]ii
cotidiene, pentru a intra `n meca-
nismele intime de articulare a rea -
lit\]ii [i a limbajului subiec ]ilor.
~n acest sens, am `nv\]at enorm,
de-a lungul timpului, de la copiii
mei, nu numai pentru aceas t\
carte, ci [i pentru unele proze
scurte. Nu trebuie s\ `n]elegem de
aici c\ am luat scene de familie,
`ntâmpl\ri sau replici ale copiilor
mei pe care s\ le folosesc ̀ n ceea ce
scriu... M-au ajutat s\ `n]eleg lu-
mea din perspectiva copilului,
r\scolindu-mi [i straturi profunde
ale memoriei din propria copil\ -
rie, dar cred c\ ar fi imoral s\ folo-
sesc `ntâmpl\rile ca atare, dintr-o
realitate intim\, `n ceea ce scriu. 

A]i introdus `n roman [i ele-
mente din propria copil\rie?

Da. Mai ales acelea pe care le
reg\sesc [i la copiii din ziua de azi. 

„Inten]ia mea ini]ial\ a fost
s\ scriu un roman `n care
lumea e reconstruit\ prin
ochii unui copil“, a]i spus nu
o dat\ despre ultima carte a
dumneavoastr\. ~ns\ v-a ie [it
mai mult decât atât. A]i avut
parte de revela]ii scriind ro-
manul, v-a]i l\sat dus de val
sau a fost totul planificat de
la bun `nceput?

Un roman se coace `n ani buni.
De la inten]ia ini]ial\ [i pân\ la
cartea tip\rit\ pot trece [i zece sau
cincisprezece ani. Pe m\sur\ ce
proiectul cre[te [i ideile se adun\,
se `nmul]esc [i variantele posibile
de construc]ie. Nu de pu]ine ori,
chiar atunci când `ncepi s\ scrii,
ai `n cap mai multe c\i de urmat.
Când avansezi `n carte, op]iunile
se `mpu]ineaz\, c\ci textul se au-
tonomizeaz\ [i `]i impune propria
lui logic\. 

Desigur, multe lucruri erau
planificate atunci când m-am apu-
cat de Feti]a..., dar s-au `ntâmplat
destule „accidente“ pe parcurs.
Din fericire, a[ zice, c\ci asta d\
coeren]\, naturale]e [i fluiditate.
Planul ini]ial are [i un rol moti -
va]ional, ̀ ]i d\ curajul s\ te ̀ n hami
la treab\. Pu]ini sunt cei care `[i
dau seama c\ a scrie trei sau pa-
tru sute de pagini `nseamn\, din-
colo de chinurile [i incertitudinile
interioare, travaliu fizic, ore de
munc\ [i o disciplin\ feroce.

V-am auzit adesea pomenind
de Club 8. ~n ce m\sur\ v\
mai asuma]i ast\zi principii -
le enumerate `n „Ciorna unui
Manifest“?

Cele mai multe dintre ele r\ -
mân `n picioare. Profesionalism,
spirit critic, onestitate `n selec]ia
valorilor, transparen]\... Sigur c\
mi le asum!

~ncerca]i `n vreun fel s\ du -
ce]i mai departe obiectivele
Clubului prin pozi]ia pe care
o ave]i acum?

Printre altele, Club 8 a avut o
atitudine caustic\ fa]\ de provin-
cialismul evenimentelor cultu-
rale de la Casa Pogor [i nu numai
de acolo. Din pozi]ia de director la
Muzeul Literaturii Române Ia[i,
din care face parte [i Casa Pogor,
`ncerc transform\ri radicale pen-
tru Ia[ul cultural, `n sensul mo-
derniz\rii, profesionaliz\rii ma-
nagementului, cre[terii vizibili t\ -
]ii, sprijinirii crea]iei contempo-
rane [i, nu `n cele din urm\, al
promov\rii valorilor la nivel na -
]ional [i interna]ional. Sunt doi
ani de când m-am ̀ nh\mat la aceas -
t\ treab\ [i, zic eu, rezultatele `n -
cep s\ apar\. Iner]ia este mare, bi-
rocra]ia e ucig\toare, lucrurile se

schimb\ mai greu decât `mi ima-
ginam, ̀ ns\ nu po]i sta la nesfâr[it
pe margine s\ critici, trebuie la un
moment dat s\ ar\]i ce po]i face.

Fiecare centru cultural al
]\rii pare s\ fie ni[at pe un
domeniu. La Cluj avem TIFF,
`n Sibiu an de an se strâng
oameni din toat\ ]ara pentru
Festivalul de Teatru, iar la
Bucure[ti are loc Festivalul
de Muzic\ „George Enescu“.
Considera]i c\ echipa FILIT
a pl\tit, `n numele comuni -
t\]ii, o datorie fa]\ de Ia[i,
aducând ora[ul pe scena ma -
rilor festivaluri?

Geografia cultural-simbolic\
este `n continu\ mi[care [i con -
struc]ie... Dup\ ‘89, mi[c\rile de
reconfigurare s-au accelerat, iar
Ia[ul nu avea decât un singur mo-
tor institu]ional cu reac]ie: Edi-
tura Polirom. Club 8 a avut un rol
extraordinar, dar `n zona alterna-
tiv\, de atitudine critic\, f\r\ bu-
get. FILIT-ul pune Ia[ul pe harta
marilor festivaluri [i `nt\re[te
identitatea cultural\ a ora[ului.
Dup\ numai dou\ edi]ii, deja se
vorbe[te de FILIT ca despre cel
mai important festival literar din
Estul Europei. Dac\ festivalul
continu\ la acelea[i standarde,
avem mari [anse s\ fim purt\tori
de imagine pentru România `n
Eu ropa. Ar fi foarte frumos ca
atunci când pomene[ti de Româ-
nia `n lumea literar\ european\,
toat\ lumea s\ se gândeasc\ la 
FILIT [i la Ia[i. Putem ajunge aici!

Festivalul a `ncercat s\ sub-
linieze, chiar [i prin numele
acestuia, importan]a tradu -
c\torilor `n literatura inter-
na]ional\, care din p\cate de
multe ori sunt uita]i. Cum au
primit ace[tia, traduc\torii,
ini]iativa dumneavoastr\ de
a le recunoa[te meritele `n
acest fel?

Accentul pe traduc\tori este o
particularitate deloc de neglijat a
FILIT-ului, dându-i o identitate
pro prie pe pia]a european\, destul
de bogat\, a festivalurilor literare.
Traduc\torii au fost entuziasma]i
[i asta se poate vedea `n foarte de -
sele lor interven]ii publice. Prin
ceea ce declar\ ̀ n repetate rânduri,
fac un extraordinar serviciu de
imagine Ia[ului. Pe lâng\ zilele 
FILIT-ului, apreciaz\ foarte mult
[i Reziden]ele FILIT pentru tradu -
c\tori str\ini, un proiect care se de-
ruleaz\ pe ̀ ntreg parcursul anului.

De când sunte]i director al
Muzeului Literaturii Româ -
ne Ia[i, a]i reu[it s\ readu -
ce]i la via]\ o institu]ie care

p\rea pân\ atunci s\ fie `ntr-o
lung\ hibernare. A]i avut `n
minte vreun model de insti-
tu]ie de cultur\ occidental\
când a]i venit cu o nou\ vi -
ziune a cum ar trebui s\
func ]ioneze muzeul?

Nu am inventat nimic, am luat
modele de acolo unde am v\zut c\
merg [i le-am adaptat la nevoile
noastre. Nu am avut o singur\ in -
stitu]ie `n minte, ci am profitat de
faptul c\ am c\l\torit destul de
mult `n calitate de scriitor, am 
vizitat numeroase institu]ii cultu-
rale, diferite `ntre ele, de la rezi-
den]e de crea]ie la „case ale litera-
turii“ [i muzee, [i am avut ocazia
s\ v\d din interior cum func]io-
neaz\. ~n plus, am o specializare
postdoctoral\ pe sociologia artei
[i literaturii, care mi-a limpezit
multe lucruri. 

Ce efect crede]i c\ au inci-
dente precum cel iscat `n ul-
timele s\pt\mâni `n jurul Pre -
miului „Mihai Eminescu“?
Duc ele la decredibilizarea
scrii torilor ̀ n ochii publicului?

N-a[ zice. Mai degrab\ limpe-
zesc lucrurile `n lumea literar\,
ceea ce nu-i deloc r\u. Nu credeam
c\ este posibil\ o asemenea solida-
rizare a tinerei genera]ii de poe]i
[i critici literari `n jurul unor
principii. Este de bun augur.

Cum v\ afecteaz\ sau influ-
en]eaz\ func]ia de director al
Muzeului Literaturii Româ -
ne Ia[i [i cea de manager al
Festivalului Interna]ional de
Literatur\ [i Traducere Ia[i
activitatea de scriitor? Mai
ave]i timp s\ scrie]i?

~ncerc s\ v\d partea plin\ a pa-
harului. Situa]ia m\ oblig\ s\
pre]uiesc mai mult timpul pe care
`l am, s\ m\ disciplinez [i s\-l folo-
sesc mai eficient. S\ reevaluez
priorit\]ile. Cred c\ sunt pe cale
de a `nv\]a o lec]ie extraordinar\:
atunci când nu ai timp, `]i faci!
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~n ciuda acestor vitupera]iuni lip-
site de nuan]e, Ovidiu Mircean
`ncepe prin a declara c\ nu cite[te
poezie. Adic\ ori vorbe[te ̀ n necu-
no[tin]\ de cauz\, a[a cum mi-ar
indica logica textului, ori minte
spre a-[i ob]ine spuma retoric\.
~nclin spre a doua ipotez\, c\ci
opiniile atât de bine `n[urubate `n
con[tiin]\ nu pot fi formate, cred
eu, `n lipsa document\rii.

Iat\ ̀ ns\ c\ apare un poet cu to-
tul original, Andrei Dobo[, care
nu se `ncadreaz\ `n nici o ni[\, ca-
re nu scrie pentru confra]i, ci este
gata oricând s\ recite pe stadioane
omului simplu. El chiar inventeaz\

un personaj, Lobon]iu, iar simpla
lui texisten]\ nu are nimic de-a  fa-
ce cu un str\mo[ c\ruia am putea
s\-i spunem, aleatoriu, mopete.
Iar a scrie poezie care s\ se nasc\
din poezie, a parazita ironic car-
nea unui str\mo[ literar este un
act pe care omul simplu, de pretu-
tindeni, indiferent la g\[c\raia li-
terar\, l-a apreciat `ntotdeauna.
Dar hai s\ termin cu Ovidiu Mir-
cean, omul n-a f\cut altceva decât
s\-[i spun\ p\sul.

A[a cum indic\ [i titlul, ~ntâm -
pl\ri de pe strada Petuniei, Dobo[
construie[te o poezie narativ\
desf\[urat\ amplu `ntr-un spa]iu
cotidian, pus `ns\ `ntre paranteze
livre[ti, ludice. A[ `ndr\zni chiar

s\ spun c\ avem de-a face cu o pu -
r\ poezie optzecist\, care [i-a tras
toate sevele deja din Iv\nescu [i
Dimov. Colocvialitate, oralitate, o
gratuitate melancolic\ a actului
poetic, permanent dialog sub-tex-
tual `ntre un narator discret (mai
curând furnizor al imaginarului
care i se ofer\ drept fundal lui Lo-
bon]iu) [i un personaj a c\rui inte-
lectualitate e ridiculizat\ tocmai
prin punerea sa ̀ n abisul spa]iului
minimalist. Lobon]iu este `n tr-a -
dev\r un urma[ al lui mopete, ̀ n s\
unul peste care au trecut vremuri-
le, a c\rui inspira]ie nu mai are ca
surs\ doar livrescul: aceea[i me-
lancolie intelectualizat\, `ns\ un
plus dinamism, punctat de jocuri
prozodice pe care Andrei Dobo[ le
st\pâne[te foarte bine: rime inter-
ne, repeti]ii, versuri care joac\ ro-
lul de refren, pentru a puncta o
accentuare a tensiunii. Poemele
aces tea ultra dramatizate au ceva
de comic-book, unde replicile sau
onomatopeele sunt inserate `n bu-
le care ies din gura personajului.
Impresia de ludic asumat e dat\
de distan]area pe care o are nara-
torul fa]\ de opiniile [i via]a lui
Lobon]iu, de st\ruin]a pe care o
arat\ `n a construi fiecare peisaj
(de multe ori chiar o sintestezie)

prin identificarea [i utilizarea ele-
mentelor naturale, ca [i cum ar fi
piese de lego. Ac]iunile lui Lobon -
]iu sunt emfatice (nu se teme de ri-
dicol tocmai pentru c\ se [tie ac-
tor `ntr-o comedie/parodie), [tie
destul\ literatur\ pentru a fi `n -
]eles c\ orice ar face exist\ un pre-
cedent poetic. De altfel, personajul
feminin care-l `nso]e[te, Carmen,
nu cred c\ poart\ `ntâmpl\tor ca
nume substantivul care denu -
me[te poezia ̀ n latin\. La fel de bi-
ne, `ns\, ar putea fi un personaj
real, situa]ie `n care m\ voi face
eu vinovat de suprainterpretare.

Abia `n Addenda survine o fi-
sur\ ̀ n blindajul perfect al ironiei,
acolo unde are loc o impercepti-
bil\ identificare narator-personaj.
Identificare livresc\, cu ajutorul
unui mecanism proustian r\s\rit
dintr-un peisaj joycean: „A[a eram,
`ntr-o zi ploioas\, `ntr-o zi foarte
ploioas\/ tol\nit pe saltea cu fe -
reastra larg deschis\ [i citeam/ Uli -
se, o edi]ie veche, cump\rat\ de
Lo bon]iu când/ era mic (o fi cre -
zut c\-i vreun roman sf,/ a[a f\cu -
sem [i eu la 10 ani, v\zând ̀ ntr-o li-
br\rie/ Pergamentul diafan al lui
Culianu) [i// `ntorcând paginile,
descop\r zeci de ab]ibilduri/ cu
juc\tori de la CMF 90/ – ce chestie –
[i mirosul de gum\ turbo/ mi-a in-
trat `n creier ca o cascad\.// 

Da, eram cu maic\-mea ̀ n auto-
buz, pe scaun,/ `i ar\tam mândru
noua mea colec]ie de juc\tori/ dar
ea p\rea imperturbabil\ [i aveam
impresia/ c\ va izbucni `n plâns,/
cei be]i râdeau, respira]ia lor se
r\spândise printre/ scaune,/ auto -
buzul se hurduca maic\-mea mi-a
spus/ s\ nu m\ mai bâ]âi, a[a c\

am f\cut ochi de dihor/ [i m-am
distrat `n continuare `n\untru,/
`n\untru nu `n]elegeam [i i-am
[optit [i ei/ mam\ nu ̀ n]eleg nimic
dar noi mergeam s\-l ̀ ngrop\m pe
simion“.

De altfel, `n Addenda se afl\ [i
cele mai personale, mai autentic
melancolice poeme, construite par -
c\ `n contrapunct cu teatralitatea
[i ludicul apocaliptic al primei
p\r]i. Aici, pornind de la o banal\
lectur\ din Ulise, volum din care
cad surprizele Cin-Cin (parc\ a[a
se numeau, nu?) dimpreun\ cu
mirosul lor (mirosul copil\riei),
me moria se auto-declan[eaz\ (`n
mod ironic madlena e ̀ nlocuit\ de
ciunga turceasc\) [i transport\
poezia `n spa]iul copil\riei, acolo
unde naratorul-copil `[i frunz\ -
re[te colec]ia. Numai c\ cel care
cump\rase cartea era Lobon]iu
(când era mic), iar surprizele ̀ i apar -
]in. Cele dou\ personaje se identi-
fic\ ̀ n amintire, ̀ ntr-o traum\ ori-
ginar\.  

La fel, `n poemul urm\tor, ro-
lul madlenei `l poart\ o fotografie
veche, [i iar, prin intermediul
unei compara]ii cu elemente su-
primate, se face transferul spre un
prezent al degrad\rii lente, unde
mucegaiul acoper\, ̀ nvele[te exis-
ten]a a[a cum o f\cea la propriu,
`n trecut. Urmeaz\ o cvasi-paro-
diere nichitast\nescian\ (Dimi-
nea ]a panterei), iar volumul se
`ncheie cu un intro (bine`n]eles)
sacadat, o reminiscen]\ a unei di-
mine]i de mahmureal\, ̀ n care de-
taliile cap\t\ greutate monstru -
oas\, existen]a se desf\[oar\ ̀ ntr-o
vizuin\ luminat\. 

Andrei Dobo[ scrie o poezie `n
care pune laolalt\ o voca]ie a mu-
zicalit\]ii, cultur\ poetic\, o expre-
sivitate care-i vine natural [i o me-
lancolie benign\. Un ciclu bun de
poeme, ca s\ nu-i zic volum. E des-
tul\ consisten]\ aici pentru a igno-
ra faptul c\ are doar 20 de pagini.  

Andrei Dobo[, ~ntâmpl\ri de pe strada
Petuniei, Editura Tracus Arte, 2014 

Nostalgie [i ironie
{i ne-apuc\ câteodat\ o sfânt\ indignare (cacofonie premeditat\), `ncât
angren\m `n furtuna din pahar toat\ apa din jurul nostru, abia s\-i ajung\ 
unui copil de grupa mic\ s\-[i frece dantura cu ea. {i atunci ce facem? Scriem o
prefa]\, pentru c\ a[a suntem noi, arbu[ti furio[i crescu]i `n gr\dina lui Polemos,
ca s\ bag [i o aluzie textual\ destul de lame. Cam a[a l-a apucat indignarea pe
Ovidiu Mircean, de-a scris o prefa]\ unui volum(-a[) de poeme (mai mult un 
ciclu, dac\ mi-e permis) de-al lui Andrei Dobo[, b\tând apa-n piu\ despre 
starea deplorabil\ a poeziei autohtone, devenit\ materie de consum destinat\
exclusiv scriitorilor sau poe]ilor wannabe.
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LANSARE DE CARTE {I EVOCARE LA ICR

Ana Blandiana: „Pentru mine,
Leon Volovici a fost `ntotdeauna
prototipul omului bun“

Iulia Blaga

Bun\tatea [i generozitatea fiind
lucruri care `]i s\reau imediat `n
ochi la el, pe lâng\ erudi]ia [i pro-
funzimea gândirii, toate invitatele –
Ana Blandiana, Simona Sora [i
Camelia Cr\ciun – s-au referit [i
la calitatea lui uman\. Discu]iile
au fost moderate de Costel Safir-
man, `mpreun\ cu care Leon Vo-
lovici a ini]iat, acum 20 de ani,
Cercul Cultural de la Ierusalim,
iar Lilian Zamfiroiu, directorul
ICR, a girat prin prezen]a sa im-
portan]a pe care institu]ia o
acord\ evenimentului. Ana Blan-
diana: „Leon Volovici a fost un
mare intelectual, un istoric [i un
critic literar efectiv pe deasupra
profesionismului de bran[\. Era
chiar un gânditor al propriei pro-
fesiuni [i, `n acela[i timp, un `n -
]elept a[a cum apar evreii ̀ n]e lep]i
`n c\r]i. Mult peste toate astea,
pentru mine a fost `ntotdeauna
prototipul omului bun. Avea [i `n
`nf\]i[are ceva de om bun care `n -
cerca s\ echilibreze o lume c\reia ̀ i

lipsea echilibrul. Se opunea tipu-
lui isteroid de intelectual al zile-
lor noastre care se pasioneaz\ [i
]ip\. Era `ntotdeauna calm [i, `n -
tr-un fel, cred c\ inven]ia acestui
Cerc se baza pe aceast\ tr\s\ tur\
a lui, pe acest fel de a strânge la un
loc oamenii sco]ând ce era mai
bun `n ei“. 

G\zduite de Cinemateca din Ie-
rusalim unde Costel Safirman a
lucrat pân\ nu demult (Cinemate-
ca a fost condus\ mul]i ani de Lia
Van Leer, n\scut\ `n Basarabia),
`ntâlnirile Cercului Cultural de la
Ierusalim au fost mult mai mult de -
cât ni[te „`ntâlniri de cena cli[ti“,
cum a spus Ana Blandiana. Costel
Safirman a precizat c\ „demersul
nostru a fost s\ ne punem sub pro-
tec]ia culturii române [i s\ g\sim
prin ea c\i de acces la via]a so-
cial\ [i cultural\ a Israelului“.
Timp de 20 de ani, diverse perso-
nalit\]i române din România sau
din exil – scriitori, regizori, actori,
muzicieni, critici etc. – au venit `n
Israel cu sprijinul ICR, pentru di-
verse evenimente, participând [i

la aceste ̀ ntâlniri. Intelectualii ro-
mâni din Israel au fost [i ei invi-
ta]ii Cercului. Cele trei c\r]i scoa-
se pân\ acum – ~ntâlniri la Ierusa-
lim (2001), Noi `ntâlniri la Ierusa-
lim (2007) [i O lume v\zut\ de la
Ierusalim, proasp\t ap\rut\ la
Editura ICR – sunt `n mare m\su -
r\ transcripturile acestor dialo-
guri de substan]\ care nu au ni-
mic dintr-o manifestare formal\.
Toate aceste interviuri totalizeaz\
aproape 1.500 de pagini. Aproape
200 de invita]i se reg\sesc `n volu-
mul trei care cuprinde perioada
2007-2013: Norman Manea, Adria-
na Babe]i, Cristian Mungiu, Ilea-
na M\l\ncioiu, Solomon Marcus,
Maia Morgenstern, Ana Blandia-
na, Romulus Rusan, R\zvan Vasi-
lescu sau Alex. Leo {erban. 

Pe Ana Blandiana a impresio -
nat-o la aceste `ntâlniri [i patrio-
tismul netrucat al gazdelor („~n
Europa pare demodat s\ vorbe[ti
la superlativ despre popoarele ta-
le“), dar [i disponibilitatea pentru
dialog, inexistent\ [i ea `n Româ-
nia de azi („Am pierdut de mult
acas\ iluzia c\ mai pot s\ existe
cercuri de scriitori care s\ fie prie-
teni.“). Ana Blandiana l-a cunos-
cut pe Leon Volovici la Ia[i, ̀ n 1985,
cu pu]in timp `nainte de a fi inter-
zis\. Dup\ conferin]a de la Casa
Pogor, unde au f\cut cuno[tin]\,
ea a r\mas s\ dea autografe [i,
printre adul]ii care st\teau la
rând, a remarcat o feti]\ „ie[it\ din
comun“. Cineva le-a f\cut o poz\
care a devenit, când s-a inventat
internetul, viral\. Peste mul]i ani,
când scriitoarea a ajuns la Ierusa-
lim, Leon Volovici i-a ar\tat foto-
grafia `n original: feti]a din poz\
era Ania, fiica lui care are acum
propria ei familie.

„Leon Volovici avea
acest extraordinar talent
uman de a face pentru
oamenii la care ]inea tot
ce se putea face“

Leon Volovici s-a stins `n decem-
brie 2011, iar Cercul s-a `ntâlnit [i
la o lun\, [i la un an dup\ dispa -
ri]ia sa, pentru a-[i aminti de el.
Evoc\rile constituie un capitol 

separat al c\r]ii, al\turi de capito-
le ca „Cinematograful românesc:
Noul Val – A fost sau n-a fost?“,
„Cartea româneasc\ la Ierusa-
lim“, „Scriitorii de limb\ român\
din Israel“, „M\rturii“ sau „Por-
trete“ (Maia Morgenstern, Radu
Mih\ileanu [i Agnia Bogoslava).
Camelia Cr\ciun l-a avut pe Leon
Volovici `ndrum\tor pentru teza
de doctorat. S-au `ntâlnit de câte-
va ori `n aeroport, `ntre dou\ zbo-
ruri, pentru c\ ea `[i f\cea docto-
ratul la Budapesta, iar el zbura re-
gulat de la Tel Aviv la Bucure[ti,
de unde pleca spre Ia[i. Au deve-
nit prieteni. I-a fost mentor de la
bun `nceput. Ea a coordonat volu-
mul Lumea evreiasc\ `n literatu-
ra român\, cuprinzând lucr\rile
simpozionului ini]iat de Leon Vo-
lovici [i care a avut loc la Univer-
sitatea Ebraic\ din Ierusalim `n
februarie 2012, la dou\ luni dup\
moartea sa. Volumul a fost publi-
cat la Editura Universit\]ii „Al.I.
Cuza“ din Ia[i, la fel ca B. Fundo-
ianu – Benjamin Fondane: O nou\
lectur\, `ngrijit de Michael Fin-
kenthal, Claire Gruson [i Roxana
Sorescu, [i care e dedicat lui Leon
Volovici, unul dintre cei care l-a
studiat pe B. Fundoianu [i unul
dintre autorii eseurilor. Memoria
lui Leon Volovici e continuat\ [i
de edi]ia polonez\ a volumului
s\u autobiografic De la Ia[i la Ie-
rusalim [i `napoi, special editat\
pentru publicul polonez [i pe care
so]ia lui, Hania Volovici, o va lan-
sa ̀ n aceast\ lun\ ̀ n trei ora[e din
Polonia. 

Simona Sora, care l-a cunoscut
pe Leon Volovici ̀ n anii ’90, a m\r -
turisit c\ a citit O lume v\zut\ de
la Ierusalim „cu lacrimi `n ochi“
[i cu senza]ia c\ `l aude vorbind.
„Leon Volovici avea acest extraor-
dinar talent uman de a face pentru
oamenii de lâng\ el [i la care a ]i -
nut tot ce se putea face“, a spus ea
amintind de `ntâlnirile cu Came-
lia Cr\ciun din aeroport. „{ti]i
cum se coordoneaz\ tezele la noi.
Mi s-a p\rut [ocant [i incredibil c\
cineva poate s\ urm\reasc\ [i
omene[te, a[ putea spune, o tez\.
Leon Volovici voia s\ [tie cum te
situezi `n lume, ce faci, ce e cu ti-
ne, po]i s\ continui academic?“ Pe

de alt\ parte, cartea e pentru Si-
mona Sora [i o „evocare a felului
`n care [tia s\ abordeze chestiuni
foarte dure [i cât se poate de spi-
noase din cultura noastr\“, iar
exemplul pe care ea l-a dat a fost
narat de Leon Volovici `n De la
Ia[i la Ierusalim [i ̀ napoi. E vorba
despre „un fel de parabol\ hasi-
dic\“ cu [eful de cuib legionar cu
care Leon Volovici a `mp\r]it `n
1964, timp de dou\ luni, acela[i sa-
lon al unui sanatoriu de pl\mâni
de lâng\ Bra[ov. Leon Volovici nu
i-a spus c\ e evreu, `n schimb a as-
cultat confesiunile acestui om
foarte bolnav, inclusiv despre
cum biciuia evrei. Simona Sora:
„A fost ceva halucinant. Cred c\ a
tr\it concentrat drama pe care a
evocat-o `n Pogromul de la Ia[i,
când avea trei ani [i pe care [i-l
amintea. Curios e c\, atunci când
s-au desp\r]it, (...) acest om care
nu iubea pe nimeni, care-i ura pe
to]i, i-a spus: Domnule Volovici,
a[ vrea s\ vin la Ia[i s\ v\ v\d, dar
nu pot pentru c\ e plin de jidani“. 

Iar Leon Volovici `i spune in-
terlocutorului Sandu Frunz\ din
carte: „Aici au fost sl\biciunea [i
la[itatea mea, de fapt atunci tre-
buia s\-i dau cu m\ciuca [i s\-i
spun c\ [i eu sunt unul dintre ei.
Ce s-ar fi `ntâmplat? Probabil c\ 
s-ar fi pr\bu[it. Mi-a fost mil\ de
el, l-am v\zut [i cu lacrimi `n ochi
[i am dat din cap“. Acesta era Leon
Volovici.

Nu se `ntâmpl\ des ca un c\rturar s\ fie omagiat – 
`n timpul vie]ii sau postum – [i pentru bun\tatea lui.
De fapt, s\ fii bun aproape c\ nu mai e o calitate azi,
ci un punct vulnerabil. Ri[ti s\ fii luat de fraier. ~n
modestia sa, Leon Volovici, dac\ ar mai fi tr\it [i ar fi
venit `n 3 martie la lansarea volumului O lume v\zut\
de la Ierusalim, al treilea din ciclul ~ntâlnirilor Cercului
Cultural de la Ierusalim editate de Institutul Cultural
Român, ar fi deviat discu]iile spre alt pol. 
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Sunt jurnalist, scoate-m\ de-aici!

C\t\lin Hopulele

~n trei s\pt\mâni petrecute `n
Bruxelles, singurele materiale de
pres\ pe care le-am putut face au
fost cele la realizarea c\rora m-au
sprijinit românii de acolo, de pe
diferite pozi]ii `n institu]ii. {i am
putut vedea c\ cel mai mare suc-
ces `l au „jurnali[tii pasageri“, ca-
re nu sunt ancora]i `n calitate de
coresponden]i permanen]i. Oame-
nii care-[i permit s\ pun\ `n tre -
b\ri incomode f\r\ frica de a-[i pier -
de acreditarea.

Bruxelles-ul este un hub prin ca-
re toat\ lumea e mereu `n tranzit,

iar institu]iile europene, Parla-
mentul, Comisia [i Consiliul, sunt
ca ni[te g\ri. Pentru vizitatori, tu -
ri[ti, oameni politici [i pre s\. Ro-
mânia are doar trei reprezentan]i –
un reporter de la TVR care a stat
câteva luni f\r\ o camer\ de fil-
mat [i doi oameni de la Radio Ro-
mânia Actualit\]i. Vorbim de co-
responden]i, oameni tri mi[i spe-
cial de acas\ ca se scufunde `n fie-
care zi `n h\]i[ul birocratic al in-
stitu]iilor Europei unite. Am
ajuns acolo `n perioada valid\rii
raportului privind Mecanismul
de Cooperare [i Verificare, `n ace -
ea[i perioad\ `n care Syriza câ[ti-
ga alegerile `n Grecia. ~n fiecare
zi, la Comisia European\ erau cel
pu]in zece jurnali[ti greci, iar noi,
românii, ne-am `ntâlnit to]i trei
abia la anun]area MCV.

Am ajuns `n Bruxelles la sfâr -
[itul lui ianuarie, la prea pu]in
timp dup\ Charlie Hebdo [i presu-
pusele tentative de atacuri teroris-
te prin Belgia. Zona Schuman, 
sediul celor trei institu]ii impor-
tante de profil din Bruxelles, era
`n]esat\ de militari ̀ narma]i pân\
`n din]i – automate, dou\ pistoale,
„taser“ (mic dispozitiv de electro-
cutare), spray-uri lacrimogene,
flashbang-uri, telefoane prin sate-
lit, strat dublu de kevlar. Oamenii
p\reau deja `nv\]a]i cu ei, se mu-
laser\ `n peisaj – restaurant, mos-
chee, militari cu automate, Carre-
four. De altfel, prima imagine pe
care o am de pe str\zile `nguste de

dinaintea scuarului Schuman este
cea a unei bunicu]e care `ncerca
s\-i conving\ pe doi solda]i ce erau
`ntr-o pauz\ de ]igar\ `n fa]a am-
basadei Luxemburgului s\ bea o
cafea. Unul se str\duia s\ o ignore,
altul o refuza, stânjenit de insis-
ten]e. 

Alerta galben\ instituit\ cu o
s\p t\mân\ mai devreme a lovit
din plin institu]iile europene,
aceste ma[ini birocratice bine un-
se, dându-le peste cap. ~n prima zi
`n care am `ncercat s\ intru `n
Con siliul European, tocmai se
`n\spriser\ m\surile de securita-
te. Aveam cererea de acreditare
depus\ dinainte s\ plec din ]ar\,
era ajuns\ [i procesat\ de centrul
de pres\ de la Consiliu, dar nu
eram l\sat s\ intru `n cl\dire pe
ba za niciuneia dintre cele trei legi-
tima]ii de pres\ pe care le aveam la
mine. Solu]ia lor pentru a preveni
intrarea terori[tilor `n cl\dire era
simpl\ – te ]ineau la zece metri de
cl\dire, `n spatele gardului de la
intrare, [i singura metod\ prin ca-
re puteai intra era s\ te preia cine-
va din\untru. Dac\ erai pentru
pri ma oar\ venit, trebuia s\ suni
la centrul de pres\. Dac\ nu [tia]i
nici tu, nici paza num\rul de la
centrul de pres\, v\ uita]i unul la
altul [i schimba]i polite]uri. 

„Raiul“ jurnalistic 
din România

La Parlament e mai simplu – se-
siuni publice, conferin]e multe,
voturi, parlamentari. La Comisie
`ns\, unde se lucreaz\ cel mai
mult pe proiecte/texte, h\]i[ul
`ncepe la masa presei. Aveau s\-mi
povesteasc\ colegi acredita]i din
mai multe ]\ri cum au renun]at,
zi de zi, la entuziasmul de a pune
prea multe `ntreb\ri. La Comisie,

`n fiecare zi are loc un „midday
briefing“, o conferin]\ de pres\ ca-
re `ncepe la prânz [i `n timpul
c\reia jurnali[tii sunt invita]i
pen tru a li se prezenta agenda zilei
[i a pune `ntreb\ri. Admi ]ând c\,
`n general, un bun PR trebuie s\
vorbeasc\ mult, f\r\ s\ ofere alte
informa]ii decât cele stabilite,
aceast\ abilitate este dus\ la rang
de art\ la Bruxelles. Pozi]iile Co-
misiei sunt mereu la fel. Comisia
sprijin\, ̀ ncurajeaz\, militeaz\, spe -
r\, crede, admite. Syriza iese [i
spune c\ vor s\ taie leg\turile cu
Uni unea European\, s\ ias\ din
zona euro. Pia]a reac]ioneaz\,
b\ncile, mediul de afaceri la fel,
to]i taxeaz\ atitudinea Greciei
prin fel [i fel de contract\ri ale
st\rii rela]iilor `n care se afl\ unii
sau al]ii, doar Comisia e `ncre z\ -
toare `n dialog. {i trece de nivelul
diploma]iei politicoase. O s\pt\ mâ -
n\ mai târziu, Jens Stoltenberg,
se cretarul general al NATO, nu a
fost un diplomat politicos cu Pu-
tin, când Rusia a ̀ nceput s\ se ros-
togoleasc\ peste Ucraina. Nici
Mer kel, nici Hollande. Comisia a
sprijinit dialogul.

~n trei s\pt\mâni cât am stat `n
Bruxelles, chiar dac\ eram anga-
jat al Agence France Presse, nu a[
fi putut s\ citez nimic din decla-
ra]iile f\cute la „midday briefing“
de purt\torii de cuvânt. Doar când
se prezenta un proiect nou [i ve-
dea un comisar, un responsabil al
unui anume departament, existau
r\spunsuri la `ntreb\ri. ~n trei
s\pt\mâni asta s-a `ntâmplat o
singur\ dat\, `n rest, pân\ [i non-
r\spunsurile afirmative con]i neau
nega]ii. Totul cu o polite]e ire-
pro[abil\ [i cu un zâmbet ferme -
c\tor pe buze.

Am prins dou\ summit-uri, la
NATO [i la Consiliu. Am stat

lâng\ trimi[i speciali de la „New
York Times“, „Wall Street Jour-
nal“, AFP, BBC, CNN etc. Abia
atunci se mi[c\ lucrurile cu ade -
v\rat. Când ai zece oameni care-]i
pun `ntreb\ri pe acelea[i subiecte
mesteci pân\ la urm\ un r\spuns,
chiar dac\ nu-]i dore[ti asta. ~ns\
un jurnalist din România e doar
vizitator. La sesiunea de `ntre -
b\ri, purt\torul de cuvânt alege
mereu, din toate mâinile ridicate,
institu]iile cu greutate. La sfâr[it,
mul]imea presei de peste tot din
lume se bate pe cele dou\-trei `n -
tre b\ri r\mase.

Jurnali[tii din România se plâng
mereu de greutatea cu care navi-
gheaz\ prin administra]iile din
]ar\, de incapacitatea acestora de
a oferi informa]ii [i de dificultatea
de a comunica, ̀ n majoritatea oca-
ziilor, cu birourile de pres\. ~ns\
`n România dac\ purt\torul de cu-
vânt `]i pune piedici, treci peste
capul lui. La Bruxelles, dac\ faci
asta, ri[ti s\ r\mâi f\r\ acreditare. 

La Bruxelles, toate informa]iile
ob]inute pe surse sunt sub embar-
go pân\ `n momentul `n care de-
vin oficiale. ~n România, infor-
ma]iile pe surse devin fapte de
pres\ de sine st\t\toare. Nu o dat\
coresponden]ii români au fost cer-
ta]i oficial la ambasad\ sau la in-
stitu]iile europene din cauza
apari]iei unor informa]ii oferite
sub embargo `n presa din ]ar\
aproape imediat, distorsionate,
transmise haotic, din surse aflate
`n cabinetele mi ni[trilor români
care participau ̀ n vizite la Bruxel-
les. Lega]i de mâini, la ochi [i la
gur\, degeaba miros corespon-
den]ii subiecte la institu]iile euro-
pene, c\ tot ce vor putea s\ scrie
vine servit pe canalele oficiale ale
respectivelor institu]ii.

Ferit s\ fii, ca jurnalist, 
s\ te r\t\ce[ti
corespondent `n jungla
de betoane a institu]iilor
europene de la Bruxelles.
Ferit de curiozitate [i de
prea multe `ntreb\ri, dar
[i de nevoia de a primi
r\spunsuri. Fiindc\ ora[ul
de sticl\ al Belgiei macin\
principiile meseriei ca
lamele unei ma[ini de
tocat. ~i `nghite pe
jurnali[ti [i-i scuip\
cochilii goale, blocate la
intersec]ia dintre „`nc\ o
cerere de acreditare“ [i
„`nc\ un nonr\spuns“. 

Spunem NU Timbrului literar!
Campanie de strângere de semn\turi 

`mpotriva Timbrului literar

Editura Polirom v\ invit\ s\ sus]ine]i campania de str=ngere de
semn\turi `mpotriva Timbrului literar, campanie ini]iat\ de Aso-
cia]ia Editorilor din Rom=nia la sf=r[itul s\pt\m=nii trecute. 

~n Libr\riile C\rture[ti, Diverta, Humanitas [i Nemira sunt puse
la dispozi]ia tuturor celor interesa]i tabele nominale `n care cititorii
pot atrage aten]ia politicienilor c\ Rom=nia este singura ]ar\ din
lume care are o tax\ pentru lectur\ care trateaz\ cartea `n acela[i
mod cu sticlele de alcool sau pachetele de ]ig\ri.

~n perioada 11-15 martie 2015, peti]ia `mpotriva timbrului literar
poate fi semnat\ [i la standul Editurii Polirom din cadrul T=rgului de
Carte Librex, Palas Mall Ia[i.

De asemenea, cei care nu se afl\ `n ]ar\ `[i pot manifesta adeziu -
nea fa]\ de aceast\ campanie semn=nd peti]ia online ini]iat\ la
adresa http://www.petitieonline.com/signatures/spunem_nu_tim-
brului_literar/.

Aten]ie!!!

Peti]ia trebuie neap\rat semnat\ pe h=rtie, nefiind suficient\
semn\tura online (excep]ie f\c=nd cei care locuiesc `n str\in\tate).



Proza lui {tefan Agopian a pus
destule probleme cronicarilor [i
criticilor literari: probleme de
`n]elegere a textului [i de inter-
pretare avizat\ a lui. Dar, prin
compara]ie cu Sara, toate celelalte
romane poematice, simili-epice [i
fantastice ale autorului dobân-
desc o nea[teptat\ claritate. E, a[
spune, cea mai lucrat\ carte a unui
prozator atât de original, aflat la
mijlocul anilor ’80 `n plenitudinea
for]elor lui; [i `n interiorul acelei
lumi fic]ionale ob]inute (cu Tache
de catifea [i Tobit) prin intrarea
`ntr-un plan istoric dat [i r\suci-
rea lui `ntr-un prezent amorf, golit
de evenimente mari, vidat de orice.

La Sara, prima lectur\ are un
efect hipnotic, deloc propice siste-
matiz\rii ra]ionale a materiei
c\r]ii [i restructur\rii ei, din
unghi critic. Perspectiva deta[at\

a unui comentariu aplicat este
blocat\, pur [i simplu, prin dubla
viclenie a scriitorului rutinat.
Acesta ofer\, pe de o parte, expli-
ca]ii `n exces care mai mult com-
plic\ desenul romanului; iar pe de
alta, creeaz\ din fraze scene [i din
mici scene fraze `ntregi, somp -
tuoase, navetând derutant `ntre
construc]ie [i stilistic\, arhitectu-
ra c\r]ii [i expresivit\]ile ei. Abia
cu a doua lectur\, cea `n care se-
siz\m simetriile [i analogiile se-
crete, ne apropiem, dac\ nu de
centrul simbolic al romanului, cel
pu]in de identificarea unui princi-
piu de generare [i multiplicare
fantasmatic\. 

Un strat biblic acoper\ un strat
ezoteric care `nvele[te un strat
oniric, `n care se `nf\[oar\ pelicu-
la sub]ire a `ntâlnirilor [i dialogu-
rilor dintre personaje. Acelea[i

câteva mari ac]iuni [i coordonate-
le lor (conflictul dintre partida ca-
tolic\ [i cea luteran\, reverberat
`n Sibiul anului 1703, domina]ia
imperial\ ̀ n Transilvania, revolta
lui Rákoczi), la care se adaug\ ace-
le interven]ii f\cute, la scara ro-
manului, pentru a le continua sau
a le `ntrerupe au rezonan]a dra-
matic\ a unui fundal istoric mi-
nu]ios documentat [i desenat de
c\tre autor. Prin toate aceste cer-
curi, uneori distan]ate [i devenite
vizibile, ̀ ns\ de cele mai multe ori
suprapuse, Sara `[i dubleaz\ (tri-
pleaz\) substan]a narativ\. Dar
efectul de sporit\ densitate e du-
blat, la rândul s\u, de unul con-
trar: dematerializarea realului
fic]ional [i `nscrierea unor perso-
naje centrale (Sara, doctorul Is-
rael Hübner, copilul Simon Tala-
ba) `n [irul alc\tuirilor spectrale.

Paradoxal, cea mai „centrat\“ [i
mai „strâns\“ apari]ie, `n roman,
este a `ngerului Rafail preluat din
Cartea lui Tobit cu tot cu natura lui
suprauman\ [i interven]iile bene-
fice ̀ n ajutorul unui ales al Domnu-
lui. Fragmentele `n care Acela apa-
re [i gr\ie[te nu `l proiecteaz\ `n
planuri diferite, duplicate ori `nge -
m\nate, intersectate sau coincidente,

a[a cum se ̀ ntâmpl\ ̀ n cazul unor
eroi oscilan]i, disputa]i ̀ ntre via]\
[i moarte, realitate palpabil\ [i
spirit pur, lumea visului lor [i vi-
sul lumii noastre. Sara [i Tobit
vin tot de acolo, din apocrifa carte
biblic\, laolalt\ cu eliberarea, cu -
r\]irea interioar\ a demonizatei
[i recuperarea, de c\tre fiul c\l\ -
tor, a banilor tat\lui s\u drept-cre-
dincios. 

~n plin ceau[ism, {tefan Ago-
pian scrie [i public\ un roman
mustind de spiritualitate iudaic\
[i cre[tin\; [i saturat de procese
alchimice [i implica]ii cabalistice.
Pe cât de liber este autorul fa]\ de
comandamentele ideologice ale
epocii trecute, ̀ n selec]ia subiecte-
lor [i articularea unei problema-
tici personale, pe atât de autonom,
artistic, `[i configureaz\ proza `n
chiar interiorul ei. Cadrul istoric,
rama biblic\, schema cercurilor
din arborele Sephiroth r\mân un
cadru, o ram\ [i o schem\ ce nu
`mpov\reaz\ materia romanesc\.
Faptele personajelor, gesturile [i
replicile lor, trimit c\tre aceste
sfere mai `ndep\rtate sau, invers,
pot constitui un ecou al lor. Dar,
cum observa Eugen Negrici, auto-
rul nostru nu cade `n eroarea „de

a adopta spre ilustrare datele unui
mit sau ale unei mari pove[ti“. ~n
ramele ei diferite [i `n straturile
ce o `nvelesc, lumea din Sara `[i
p\streaz\ coeficientul `nalt de ori-
ginalitate.

Autorul focalizeaz\ multiplu
`ntâmpl\rile [i avatarurile perso-
najelor sale, v\zându-le de la nive-
lul lor, din fluxul experien]elor pe
care le parcurg; [i `n acela[i timp
de la o distan]\ apreciabil\, din tr-un
punct mai `nalt de observa]ie.
Prima perspectiv\ ar trebui s\ fie
mai confuz\ [i mai complicat\, iar
a doua, limpezit\ prin distan]are
[i obiectivare. {tefan Agopian pa-
re `ns\ c\ are oroare de solu]iile
epice previzibile [i de acele meca-
nisme generatoare care, odat\ in-
stalate `n scrierea unui roman, `l
fac s\ urmeze numai anumite tra-
see. Prin urmare, pentru a anula
func]ia predictiv\ a lecturii, el o
atribuie pe aceasta personajelor
`nse[i, edificate, mai toate, asupra
viitorului lor. Cititorul nu are ce
ghici dup\ acumularea faptelor
expuse, conform algoritmului unui
roman realist. C\ci totul este deja
(bine) [tiut, anticipat [i marcat `n
detaliu de c\tre umanitatea di-
vers\ din Sara. 
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

~n cerc (I)

Cel mai nou [i mai sub]ire laptop
de la Apple este nu doar extrem de
frumos, ci [i auriu. ~l v\d ̀ ntr-o re-
clam\ din plan apropiat, cu un lu-
ciu elegant [i discret, peste care lu -
mina patineaz\ ca o campioan\ mon -
dial\ la dans pe ghea]\. Suspin
f\r\ s\ vreau. Unghiul se schim -
b\, camera alunec\ peste o tasta-
tur\ perfect\ [i din nou peste
nuan]a stins\ de auriu, care de-
odat\ mi se pare cea mai frumoa -
s\ culoare din Univers. Vreau hai-
ne aurii, unghii aurii, pixuri aurii
[i oal\ de fiert legume aurie. Fon-
dul muzical, `mi dau seama, este
atât de languros, `ncât dac\ a[
`nchide ochii, a[ crede c\ ̀ n apropie-
rea mea o negres\ pozeaz\ pentru
„Playboy“. Cum apar pe rând `n

cadru tastele M, N, B, C, X [i Z, ̀ mi
dau seama cât de perfect\ este com-
bina]ia de negru cu auriul Apple.

M\ v\d intrând `ntr-o cafenea,
cu tocuri stilate, o rochie casual
neagr\ [i cu laptopul meu libe-
lul\, `ngust [i u[or. ~l ]in ca pe-o
po [et\ cu atât de mult\ natura -
le]e, `ncât toat\ lumea se opre[te
din b\ut cafea ca s\ m\ invidieze
pe `ndelete.

~n reclam\, pe ecranul Macului,
pe aceea[i muzic\ de striptease,
danseaz\ un delicat balon de s\ pun.
Când ajunge `n col]ul ecranului [i
`ncearc\ s\ evadeze, tot lap topul
se desprinde de la sol [i `ncepe s\
pluteasc\. Parc\ e o balerin\. {i eu
vreau s\ dansez ca o balerin\! R\ -
m\[i]ele mele de ra]iune `n cearc\

s\ `mi spun\ c\ totul e marketing
[i c\ e doar o modalitate prin care
`mi este vându t\ ideea c\ noul
Macbook e u[or. Nu ̀ mi pas\. Vreau
un Mac.

Are muchii perfecte [i minu nat
arcuite, iar camera alunec\ peste
ele ca peste curbele unui nud. Pri-
vesc reclama cu resemnarea pe ca-
re o aveam când urm\ ream ̀ n ado-
lescen]\ filmele cu Leonardo di
Ca  prio: [tiind c\ `ntre noi doi nu o
s\ se ̀ ntâmple niciodat\ nimic. Un
MacBook de 12 inch cost\ 1.299 de
dolari. Dar nu m\ pot st\pâni s\
vreau un Mac auriu, numai al
meu, s\ avem apoi mai multe iPad-
uri micu]e [i sub]iri [i tot aurii.

Dup\ 65 de secunde, cât a durat
reclama, mi-am dat seama c\ nu
[tiu nimic despre laptop. Ce proce-
sor are? Nu [tiu. Cum func]io-
neaz\ tastatura? Habar nu am. Are
o rezolu]ie bun\? Proba bil. {tiu c\
Apple vinde o imagine [i o face `n
cel mai senzual mod cu putin]\.
Prim-planurile, mi[c\rile de came -
r\, ritmul montajului sunt exact
din zona obscenit\]ii tehnologice.

~n ziua lans\rii noilor lapto-
puri Apple, a fost lansat [i mult-
discutatul Ceas Apple. Revista on-
line „The Verge“ a remarcat un
aspect extrem de interesant al ce-
lor dou\ premiere: ceasul, prin de-
fini]ie un accesoriu, a fost prezen-
tat punându-se accentul pe nume-
roasele sale utiliz\ri [i aplica]ii
smart. MacBookul de 12 inch a
fost lansat dându-se importan]\
nu atât specifica]iilor tehnice, cât
designului. Cu alte cuvinte, ceasul
a fost lansat ca un computer, iar
laptopul ca un accesoriu de mod\.

Apple nu sunt singurii care
`ncearc\ s\ fac\ tehnologia cât mai
sexy. Prin cadre strânse [i detalii

ale luciului [i finisajelor, acela[i
stil a fost folosit pentru HTC One
M8 [i Samsung Galaxy S6 Edge. ~n
mod similar, televizorul Super Ul-
tra HD de la Samsung, lansat la
`nceputul lui 2015, a fost promovat
drept „cel mai seduc\tor“ televizor
de pe pia]\, deoarece este curbat.
Liniile sale unduitoare au fost [i
ele filmate intens [i lent pentru
spotul video de prezentare. Dar eu,
dup\ atât de multe sen za]ii tari
tehnologice, devin ner\b d\toare s\
v\d cum va fi conceput [i promo-
vat, de exemplu, un televizor Ap-
ple. Sunt convins\ c\ liniile lui
vor fi `nc\ [i mai. Curbe.

De principiu, nu sunt o `ncuiat\. Nu am s\ m\ prefac c\
nu [tiu ce este aia pornografia. Am o idee. Am `n]eles,
acum vreo câ]iva ani, [i ce `nseamn\ pornografia
culinar\ (food porn): imagini gastronomice atât de
apetisante `ncât `ntreg creierul devine ocupat de o
singur\ dorin]\ – mâncarea. Ieri, am v\zut clipurile
publicitare de la noile MacBookuri Apple. Acum `n]eleg
[i ce `nseamn\ pornografia tehnologic\.

50 de umbre 
ale lui Apple
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„Cum pot fi determinate cele mai
bune 12 luni din istoria litera-
turii?“, se `ntreab\ Jane Ciaba-
tarri. ~n primul rând prin identifi-
carea unui m\nunchi de opere
esen]iale, c\r]i de debut sau capo-
dopere publicate `n acel an. Pe
urm\, trebuie evaluat impactul lor:
oare aceste c\r]i `nc\ le vorbesc
cititorilor, la ani buni dup\ ce au
fost scrise, exploreaz\ bucuriile [i
dilemele noastre `n moduri me-
morabile? Pe urm\, spune Jane
Ciabatarri, trebuie pus\ `ntreba-
rea dac\ apari]ia acelor c\r]i a in-
fluen]at cursul literaturii, forma
literar\ sau con]inutul sau a pro-
vocat invova]ii stilistice esen ]iale.

Criticul englez aduce `n discu -
]ie anul 1862, când au ap\rut
Amintiri din casa mor]ilor de Feo-
dor Dostoievski, Mizerabilii lui
Hugo sau P\rin]i [i copii a lui Tur-
ghenev, dar spune c\ Sallambo,
romanul publicat de Flaubert `n
acel an, nu s-a ridicat la valoarea
lui Madame Bovary.

Un alt an important ar putea fi
1899, cu opere de Kate Chopin, Jo -
seph Conrad (Inima `ntunericului

[i Lord Jim), `ns\ criticul sus]ine
c\ ~nvierea, ultimul roman al lui
Tolstoi, a fost prea mult influen]at
de convingerile politice [i reli-
gioase ale scriitorului, iar The
Awkward Age al lui Henry James
a fost mai mult „un experiment
e[uat“.

La fel, 1950 a `nregistrat apa -
ri]ia unor c\r]i esen]iale ale unor
mari scriitori, ̀ n vreme ce alte nu-
me grele ale literaturii (Heming -
way, Kerouac, Steinbeck etc.) au
venit cu c\r]i care nu s-au ridicat
la nivelul capodoperelor lor.

~n opinia lui Jane Ciabatarri,
candidatul cel mai bun la titlul de
„cel mai bun an pentru literatur\“
este anul 1925 când au ap\rut pri-
ma carte a lui Ernest Hemingway
(~n timpul nostru), Mrs. Dalloway
a Virginiei Woolf, Marele Gatsby
de F. Scott Fitzgerald, The Making
of Americans de Gertrude Stein,
Manhattan Transfer de John Dos
Passos, O tragedie american\ de
Theodore Dreiser [i Arrowsmith
a lui Sinclair Lewis.

„Anul 1925 a adus ceva unic: un
torent cultural energic [i viguros,

multe c\r]i esen]iale [i o schimba-
re de paradigm\ stilistic\“, afir -
m\ Jane Ciabatarri. „Operele lite-
rare ale anului au reflectat lumea
`n urma unei teribile `ncerc\ri.
Brutalitatea Primului R\zboi Mon -
dial, cu 16 milioane de mor]i [i 70
de milioane de oameni mobiliza]i
`n lupt\, [i-a l\sat amprenta asu-
pra Genera]iei Pierdute.“

Din punct de vedere literar,
„lumea solid\ a reali[tilor [i natu-
rali[tilor a `nceput s\ fac\ loc per-
cep]iei mi[c\toare a modernistu-
lui «eu»“, spune criticul, care d\

exemplu cartea Virginiei Woolf,
Mrs. Dalloway, al c\rei stil „re-
flect\ o percep]ie schimb\toare a
realit\]ii“, sau „experimentele cu
limbajul“ ale Gertrudei Stein, ca-
re a publicat The Making of Ame-
ricans.

~n acel timp, F. Scott Fitzgerald
`nregistra portretul flamboiant al
Americii postbelice pe care o nu-
mea „Era Jazz-ului“ `n Marele
Gatsby, `n vreme ce dezam\girile
„Visului american“ `i ofereau lui
Dreiser materialul pentru capodo-
pera O tragedie american\.

„Aceste c\r]i“, spune Jane Cia-
battari, „nu au fost doar crea]ii
ori ginale, chiar revolu]ionare. Ele
au ajutat la stabilirea ideii de mo-
dernitate. Poate c\ 1925 este cel mai
important an pentru literatur\ fi-
indc\ nu exist\ alte 12 luni `n care
s\ se fi ̀ nregistrat un asemenea dia -
log `ntre literatur\ [i via]a real\. 

Este 1925 cel mai mare an al li -
teraturii? O ultim\ dovad\ ar fi
faptul c\, 90 de ani mai târziu, per-
sonajele literare create ̀ ntr-o er\ a
transform\rilor vorbesc `nc\ noi-
lor genera]ii de cititori.“

Exist\ ani precum 862, 1899 sau 1950 care pot fi
considera]i cele mai bune perioade din istoria
literaturii, dar un alt an se ridic\ deasupra acestora,
scrie criticul Jane Ciabatarri pentru BBC News.

Cel mai bun an pentru literatur\

Suplimentul lui Jup  „Terry a luat Moartea [i
a urmat-o dincolo de u[i“
Acesta a fost mesajul postat pe control
official de Twitter, al lui sir Terry
Pratchett, autor al iubitei serii Lumea
Discului, dup\ ce acesta a `ncetat din
via]\ la vârsta de 66 de ani.

Britanicul Pratchett este considerat unul dintre
cei mai nostimi, inteligen]i [i umani scriitori din
lume. A scris `n special fantasy, dar talentul [i co-
mentariile sale p\trunz\toare l-au clasat [i printre
cei mai aprecia]i actori satirici ai ultimelor decenii.
A fost unul dintre cei mai citi]i ([i vându]i) autori
britanici `n ultimele dou\ decenii, iar c\r]ile sale au
ap\rut `n peste 85 de milioane de exemplare `n
`ntreaga lume.

Pratchett a dus ̀ n ultimii ani o lupt\ public\ [i cu-
rajoas\ cu sindromul Alzheimer, `ns\ a continuat s\
scrie, predând ultimul roman din seria Lumea Dis-
cului `n vara lui 2014.

Celebrul Neil Gaiman, prieten bun cu Pratchett
(au scris `mpreun\ romanul Semne bune), a semnat
un articol de r\mas-bun `n „The Guardian“ `n care
spune c\ Pratchett era motivat de mânia fa]\ de pro-
stie, nedreptate, nebunia oamenilor [i ochelarii de

cal. „Nu era un elf b\trân [i vesel, a fost mai mult de-
cât atât. {i, când Terry a plecat mult prea devreme,
m-am mâniat [i eu pe nedreptatea de a fi depriva]i de
20-30 de c\r]i, de o alt\ comoar\ de idei [i fraze glo-
rioase [i de prieteni vechi [i noi. Dar, cu adev\rat,
pierderea acestor lucruri nu m\ mânie a[a cum tre-
buie, ci mai mult m\ ̀ ntristeaz\, ̀ ns\ ̀ n]eleg c\ fieca-
re carte de Terry Pratchett este un mic miracol, c\
deja am avut parte de mai multe miracole [i c\ nu ne
st\ bine s\ ne ar\t\m lacomi.“
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P\zea! E ziua lui Chuck Norris!

Asta fiindc\ momentul ̀ n care fai-
mosul actor [i specialist `n arte
mar]iale a serbat `mplinirea a 75
de ani de la ziua `n care a venit pe
lume a devenit prilej de bucurie
planetar\, celebrat\ printr-o nou\
avalan[\ de „bancuri cu Chuck
Norris“.

Carlos Ray „Chuck“ Norris (ca -
re s-a n\scut, totu[i, normal, pe 10

martie 1940), fost militar, a devenit
cunoscut prin filmele sale cu arte
mar]iale (printre care celebrul Way
of the Dragon, unde `l `nfrunt\ pe
Bruce Lee) [i longevivul serial
poli]ist Walker, Texas Ranger.
Dar reu[itele sale profesionale
stau cumva `n umbra acestor
„Chuck Norris facts“ care au g\sit
`n internet mediul cel mai propice
de dezvoltare [i propagare.

Aceste glume au `nceput s\ cir-
cule online `nc\ de prin 2005, in-
spirate, probabil, de celebrul come -
diant [i star tv american Conan
O’Brian. Deliberat absurde [i având
ca subiect puterea [i virilitatea lui

Norris, popularitatea lor a devenit
cu adev\rat global\, iar ast\zi
exist\ [i un cont de Twitter
(@chuck_facts) care are 270.000 de
followeri.

Chuck Norris sus]ine c\ e foar-
te amuzat de aceste bancuri pe
seama sa [i c\ gluma favorit\ este
urm\toarea: „Au vrut s\ sculpte-
ze fa]a lui Chuck Norris pe munte-
le Rushmore, dar granitul nu e su-
ficient de dur pentru barba lui“.
~n 2007, Editura Penguin a publi-
cat antologia The Truth About
Chuck Norris: 400 facts about the
World’s Greatest Human, dar
Norris n-a fost amuzat [i i-a dat `n
judecat\ pe motiv de „`nc\lcare de
copyright“, ̀ ns\ a pierdut. Doi ani
mai târziu, a publicat el `nsu[i
The Official Chuck Norris Fact
Book.

Iat\ câteva dintre cele mai bune
bancuri:

– Cine râde la urm\, râde mai
bine. Cine râde de Chuck Norris,
râde pentru ultima oar\.

– Cel mai bun mod pentru a afla
vârsta lui Chuck Norris este s\ `l
tai `n dou\ [i s\ numeri inelele, ca
la un arbore. ~ntr-un interviu de
acum câ]iva ani, Norris spunea:
„Am 66 de ani, dar `mi place s\
spun c\ am 39 de ani [i 27 de ani de
experien]\“.

– Chuck Norris nu sun\ la
num\rul gre[it. Tu r\spunzi la te-
lefonul gre[it.

– Dac\ Chuck Norris ar fi jucat

`n filmul 300, filmul s-ar fi numit 1.
– Când Chuck Norris `noat\ `n

ocean, rechinii se ascund `ntr-o
cu[c\ de o]el.

– Chuck Norris nu va avea
niciodat\ un atac de cord. Doar cor -
dul nu e atât de nebun s\-l atace pe
Chuck Norris!

– Chuck Norris a tras odat\ un
pumn `n b\rbia unui cal. Din
acest cal s-au tras girafele.

– Chuck Norris nu respir\ aer.
El ia aerul ostatic.

– Chuck Norris a fost deja pe

Marte. De aceea Marte este o pla -
ne t\ moart\.

– Chuck Norris poate ucide
dou\ pietre cu o singur\ pas\re.

– ~n calendarul lui Chuck Norris
nu exist\ 1 aprilie fiindc\ nimeni
nu glume[te cu Chuck Norris.

– Chuck Norris nu se antre-
neaz\, el antreneaz\ halterele.

– Chuck Norris poart\ ochelari
de soare ca s\ nu fac\ r\u soare-
lui.

– Chuck Norris nu doarme, el
a[teapt\.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.Sarah Brightman se

preg\te[te s\ cânte `n spa]iu
Celebra sopran\ britanic\ lucrea -
z\ ̀ mpreun\ cu fostul ei so], com-
pozitorul Andrew Lloyd Web ber,
la o melodie pe care s\ o cânte `n
spa]iul cosmic.

Brightman se antreneaz\ `n
Ora[ul Stelelor, lâng\ Moscova,
`n vederea apropiatei ei plec\ri
`n cosmos, cu o rachet\ Soiuz, pe
1 septembrie. Soprana `n vârst\
de 54 de ani va petrece apoi 10 zile
la bordul Sta]iei Spa]iale Inter-
na]ionale, la 420 de kilometri de-
asupra P\mântului. Pentru Bright -
man, cântatul `n spa]iu repre-
zint\ o adev\rat\ pro vocare [i, ̀ n
cadrul unei conferin]e de pres\,
la Londra, ea a explicat c\ preg\te[te

acum toate detaliile tehnice ale
acestei perfor man]e. „Mi-ar pl\ -
cea s\ fiu acompaniat\ de un cor,

un copil, un alt cânt\re] sau de o
orchestr\ de pe P\mânt“, a spus
Sarah Bright man reporterilor.



— Domnule primar, dac\ v-a]i mai
gândit la oferta noastr\...
— Sincer, da, m-am gândit. Dar,
[ti]i cum e, trebuie s\ discut\m
pu]in despre, `n]elege]i, partea
leului.
— Bine`n]eles, dom’ primar, se
mai pune problema? Mergem cum
se merge?
— Ha?
— Cum se merge de obicei, pro-
centual?
— Pro cum?
— Cot\ procentual\ din valoarea
net\.
— Adic\ voi crede]i c\ eu nu m\
pricep la din astea? Ce ̀ nseamn\?
— Ar `nsemna zece la sut\.
— Ha?
— Adic\ la fiecare sut\ din 

contract, zece revin la dumnea-
voastr\.
— ~nseamn\ c\ cu cât mai multe
sute, cu atât mai multe zeceuri,
nu?
— Exact. M\ scuza]i, nu prea am
[tiut eu s\ m\ exprim. Dumnea-
voastr\ sunte]i cu calculele astea
importante.
— Normal c\ da, c\ altfel s-ar du-
ce dracului Prim\ria asta. Dar s\
[ti]i c\ nu-mi place oferta voas -
tr\. Zeceuri seam\n\ cu veceuri.
O s\ râd\ colegii de mine.
— Atunci spune]i-ne dumnea-
voastr\ o sum\ la care v-a]i gân-
dit.
— Am scris-o pe foaia asta.
— Ia s\ vedem. Hmm, cred c\ a]i
`ncurcat foile.
— Nu, asta este.

— Aici v\d doar ni[te desene.
— P\i, crede]i c\ sunt prost, s\
scriu asemenea cifre pe o foaie?
Dac\ cumva o ia vântul [i ajunge
unde nu trebuie?
— Aaaa, am ̀ n]eles, dom’ primar.
Ei, spune, cum v-a]i gândit dum-
neavoastr\ la toate. Deci aici
avem trei borcane de gem [i un
tra pez.
— Nu e gem, dar nu am avut
marcher ro[u [i am colorat cu
mov.
— V\ jur, seam\n\ cu gemul de
prune.
— Deci movul \la e ro[u, v\ asi-
gur eu.
— Am `n]eles. Deci trei borcane
de gem ro[u [i un trapez.
— Nu e gem ro[u, unde a]i v\zut
voi gem ro[u vreodat\?
— F\cea bunica mea, din m\ce[e.
Vai, era delicios cu cl\tite.
— ~mi plac [i mie cl\titele. S\-i
spui lu’ bunica ta, când mai face,
s\-mi trimit\ [i mie.
— Acum nu mai face, c\ a murit,
s\raca.
— ~mi pare r\u. Dar hai, totu[i, s\
ne `ntoarcem la treburile noastre.

— Da, corect. Deci dac\ nu e gem
[i totu[i este ro[u, `nseamn\ c\
trebuie s\ fie... past\ de tomate?
— Bingo!
— Deci trei borcane de past\ de
tomate. De opt sute sau de patru?
— Cele mai mari.
— Cele mai mari o s\ fie. Aduce
cumnata mea din Italia, te lingi
pe degete. {i la macaroane, vai ce
gust le d\! Cum facem cu trapezul
\sta? S\ mor dac\ [tiu de unde s\
v\ aduc un trapez.
— Nu e trapez, e un p\trat, dar
mi-a fugit foaia când l-am de -
senat.  
— Cu tot respectul, dom’ primar,
\sta este un trapez. P\tratul are
unghiuri drepte.
— Eu am impresia c\ voi nu vre]i
contractul \sta.
— Adev\rul este c\ seam\n\ mai
degrab\ cu un p\trat. {ti]i, am
avut strabism când eram mic. To-
tu[i ce `nseamn\ desenul acesta?
— Tare grei de cap sunte]i. De as-
ta nu o s\ ajunge]i niciodat\ pri-
mari. ~nseamn\ trei bulioane de
patralioane.  
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Turnat `n ]ara natal\ cu o parte
din interpre]i cona]ionali, inclu-
siv obi[nuitul Charlto Copley [i
membrii trupei Die Antword, dar
[i cu Dev Patel, Hugh Jackman [i
Sigourney Weaver, Chappie e o
nou\ distopie pe al c\rei fundal se
decanteaz\ tabloul contemporan
al lumii de azi, cu diferen]e ame -
]itoare `ntre boga]i [i s\raci, [i cu
o tehnologie pus\ `n slujba men -
]inerii acestor diferen]e. 

Dureaz\ vreo 20 de minute
pân\ când filmul `[i g\se[te dru-
mul, adic\ pân\ când dintr-un an-
droid-poli]ist care `i capseaz\ pe
s\racii rebeli ia na[tere, prin in-
troducerea unui program revo-
lu]ionar, un robot care simte [i
care, fiind mic [i needucat (!), se
poart\ ca un copil. Ho]ii care `l
ob]in odat\ cu sechestrarea micu-
lui geniu interpretat de c\tre Dev
Patel `i spun Chappie, iar acest

nume de c\]el se lipe[te, de fapt,
peste un robot cu siluet\ longi-
lin\, sugrumat\ ̀ n talie, care, pen -
tru c\ e inteligent, acumuleaz\
informa]ie foarte repede. (Chap-
pie e creat prin procedeul motion
capture [i are gesturile & vocea
lui Sharlto Copley.)

Totul e s\ fie informa]ie bun\ –
[i aici intervine un semn de punc-
tua]ie care transform\ filmul `n
ceva mai mult decât o distopie
obi[nuit\. Decodificat, Chappie e
un pui de om care cre[te influ-
en]at de mediu. Dac\ mediul e
bun sau dac\ i se cultiv\ p\r]ile
bune, de[i cre[te `ntr-un mediu
ostil, el se va dezvolta frumos (Cha -
ppie e talentat la pictur\). Dac\ e
`nv\]at s\ r\spund\ cu r\u la r\u,
`ntr-un mediu ostil, va perpetua
un pattern [i se va osifica, poate,
`n el. Ho]ii care sparg (din s\r\ -
cie) b\nci [i nu se mai opun nici -
unei autorit\]i au nevoie de acest
robot super-inteligent ca de o
arm\, nu pentru pasteluri – [i
aici va interveni micul geniu cal-
culatorist care, `narmat cu res-
ponsabilitatea creatorului, va
lupta cu ghearele [i cu din]ii ca
Chappie s\ nu devin\ r\u.

~ntre roti]ele unei pove[ti prea
pu]in exploatate fa]\ de poten]ia-
lul ei – trimiterile la E.T. sunt 
`ns\ evidente –, dar cu câteva mo-
mente memorabile mai ales prin

developarea uman\ a pove[tii, fil-
mul `nainteaz\ `n chingile unei
produc]ii comerciale, fiind nevoit
s\ aib\ suficiente momente de ac -
]iune ca spectatorii s\ nu-[i scoat\
mobilele, de[i e, `n fond, non-vio-
lent (Chappie le tot spune adversa-
rilor c\ nu trebuie s\ se bat\, c\
violen]a nu e bun\). {i, ajutat de
design-ul agreabil al lui Chappie [i
de felul cum reu[e[te s\ ne devin\
simpatic prin candoarea lui, el bi-
feaz\ cu aceea[i candoare [i tema
mor]ii pe care Chappie o vede ca
pe o trecere fireasc\ dintr-un corp
`ntr-altul. Ni mic mai simplu decât
s\ la[i un corp, când ]i se termin\
bateria, [i s\ iei altul la rând. 

Chappie nu are cronici prea
grozave. Pe de o parte e de `n]eles,
pe de alta e nedrept pentru c\ nu
seam\n\ cu sosul de care avem
parte, de regul\, la cinema. Nu 
mi-a p\rut r\u c\ l-am v\zut [i eu,
oricum nu stau pân\ la sfâr[it
dac\ m\ plictisesc. Pentru acele
mici momente de cinema [i pen-
tru aceast\ candoare care trece
ecranul `n ciuda tiparelor, nu re-
gret nici o secund\ c\ am b\tut dru-
mul pân\ la mallul din B\neasa. 

Chappie, de Neil Blomkamp. 
Cu: Charlto Copley, Dev Patel, 
Hugh Jackman, Sigourney Weaver,
Die Antword

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Onfray
~ntr-un interviu ap\rut luna tre-
cut\ `n „Le Point“, Michel Onfray,
filosof de stânga, face praf stânga.
„Depinde despre ce stâng\ vor-
bim... Stânga monden\, parizian\,
cea din Saint-Germain-Des-Prés?
Stânga caviar a lui BHL (Bern -
dard-Henry Lévy, n.m.)? Stânga
atât de liberal\ `ncât ap\r\ vânza-
rea copiilor justificând ̀ nchirierea
uterelor femeilor s\race de c\ tre
cupluri bogate? Stânga care pre fer
s\ se `n[ele cu Robespierre, Marx,
Lenin, Stalin, Mao, Khomeini de-
cât s\ aib\ dreptate cu Camus?“ {i
a[a mai departe. Dup\ ce Onfray
explic\ de ce-a zis `ntr-un interviu
din „Le Figaro“ c\ pre fer\ un om
de dreapta inteligent unui om de
stânga prost, filosoful e `ntrebat
care sunt intelectualii de care se
simte cel mai apropiat [i r\spunde
a[a: „Nu m\ simt apropiat de BHL
sau de Alain Minc, nici de Jacques
Attali care, mi se spune, sunt de
stânga. Ar tre bui, atunci, s\ m\ simt
mai apropiat de intelectualii de dreap -
ta? Care sunt ei, de fapt? Dac\ vre]i,
pute]i trage concluzia c\ prefer o
analiz\ just\ a lui Alain Benoist
unei analize injuste a lui Minc, At-
tali sau BHL [i c\ a[ prefera o ana-
liz\ a lui BHL care mi se pare just\
unei analize a lui Alain de Benoist
care mi s-ar p\rea injust\...“. Ma-
nuel Valls, prim-ministrul fran-
cez, membru al Partidului Socia-
list, cite[te interviul [i declar\
urm\toarele: „Când un filosof cu-
noscut [i apreciat de mul]i fran-
cezi, cum e Michel Onfray, spune
c\ Alain de Benoist, care era filoso-
ful Noii drepte `n anii ’70 [i ’80 [i
care a modelat, `ntr-o anumit\ m\ -
sur\, matricea ideologic\ a Fron-
tului na]ional (...), [i este, `n fond,
mai demn de luat `n s’eam\ decât
Bernard-Henri Lévy, asta nu poate
decât s\ `nsemne c\-]i pierzi repe-
rele“. Onfray, t\ios ca un cu]it el-
ve]ian, pune din nou lucrurile la
punct: „Ce ziceam, de fapt, e c\ eu,
care sunt de stânga, prefer o idee
just\, chiar dac\ e de dreapta, unei
idei false, chiar dac\ e de stân ga.
(...) Am impresia c\ Manuel Valls
crede contrariul, adic\ prefer\ o
idee fals\, numai s\ fie de stânga,
unei idei juste, dac\ e de dreapta.
Am verificat `n dic]ionar: asta se
cheam\ cretin. Nu e o insult\, e co-
locvial“.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga
Chappie

Pe persoan\ fizic\

Noul lungmetraj al lui
Neil Blomkamp a
debutat pe primul loc `n
box office-ul american
(`n 6 martie), dar a scos
mai pu]ini bani decât era
de a[teptat – mai pu]ini
[i decât District 9 sau
Elysium, precedentele
filme ale sud-africanului. 
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