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S-a lansat FILIT
2015 – de la
festival la
platform\
literar\
european\

La Casa Pogor s-a lansat s\p -
t\m=na trecut\ cea de-a III-a
edi]ie a Festivalului Interna]io -
nal de Literatur\ [i Traducere
Ia[i (FILIT), ce va avea loc `n
perioada 30 sep tem brie – 4 oc -
tom  brie. La eveniment au par -
ticipat Victorel Lupu, pre[e din -
te interimar al Consiliului Ju -
de ]ean Ia[i, [i Dan Lungu, ma -
na ger FILIT [i director al Mu -
zeului Literaturii Române Ia[i.
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Citi]i un articol de C\t\lin Hopulele `n » paginile 2-3

Dac\ s-ar m\sura `n bune inten]ii [i `n planuri f\cute pe un col] de [erve]el, evolu]ia Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\ ar fi una „eminamente“ ascendent\. Ia[ul ar fi fost deja ales Capital\ Cultural\
European\ pentru anul 2021, cultura s-ar fi strecurat deja `n toate ungherele ora[ului, din CUG pân\ `n
Copou, iar planurile vagi de viitor s-ar fi transformat `n proiecte concrete. ~ns\ Funda]ia Ia[i – Capital\
Cultural\ European\ pare c\ trece printr-o continu\ criz\ [i o nesfâr[it\ tranzi]ie `nc\ de la `nfiin]are. 

Cehia – Republica
Literaturii

Interviuri realizate de 
R\zvan Chiru]\

Cehia a fost invitatul special al
edi]iei din acest an a Bookfest.
{ase dintre cei mai importan]i
scriitori cehi au sosit la Bucure[ti,
unde [i-au prezentat opera [i s-au
`ntâlnit cu publicul român, sub
motto-ul „Cehia – Republica Lite -
raturii“. „Suplimentul de cultur\“
public\ interviuri cu Tomáš
Zmeškal, Kateřina Tučková [i
Mar tin Vopěnka. 

» pag. 8-9

CANDIDATURA PENTRU TITLUL DE CAPITAL| CULTURAL| EUROPEAN|:

Ia[ul are o
Funda]ie [ubred\

Cronic\ de carte

Leti]ia Branea, 
la al [aselea bis

Alina Purcaru

Au trecut 40 de ani de când a
ap\rut Drumul egal al fiec\rei
zile, romanul cu care a debutat
Gabriela Adame[ teanu [i care a
introdus `n literatura român\ un
personaj feminin de o pregnan]\
rar\: Leti]ia Branea, cea care va
reveni `n cel mai recent roman al
scriitoarei, Provizorat.
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C\t\lin Hopulele

Acum, dup\ ce ultimul s\u direc-
tor, Dan Dobo[, a plecat certându-se
cu toat\ lumea, responsabilitatea
candidaturii Ia[ului a r\mas `n
mâinile lui Florin C`ntic, care ar
trebui s\ salveze institu]ia for-
mându-[i propria echip\ de ex-
per]i na]ionali. Bonus, ieri, `n
[edin]a de Consiliu Local, boardul
Funda]iei s-a m\rit cu doi noi
mem bri: universitarul Daniel {an -
 dru [i liderul consilierilor locali
PNL, Marius Dang\.  

Istoria Funda]iei 
este una confuz\

„Trebuie s\ `n]elegem c\ a investi
`n cultur\ nu `nseamn\ s\ ne li-
mit\m la a finan]a o serie de eve-
nimente culturale. O strategie co-
erent\ `n acest sens poate duce
c\tre rebranduirea unui ora[, `l
poate face mai atractiv, atât pen-
tru turi[ti, care `l vor percepe ca
pe o destina]ie [i nu ca pe un punct
de trecere c\tre un alt obiectiv de
interes, dar [i pentru tineri, care
vor alege s\ r\mân\ [i s\ lucreze
`n Ia[i“, avea s\ declare `n iunie
2013 Philippe Kern, fondatorul [i
managerul companiei KEA Euro-
pean Affairs din Bruxelles, specia-
lizat\ pe servicii de consulta]\ [i
suport `n domeniile culturii [i a
industriilor creative. Acesta se
afla `ntr-o vizit\ de trei zile la Ia[i
`n momentele `n care `n ora[ `nc\
nu se `nfiripase gândul concret al
unei candidaturi pentru ti tlul de
Capital\ Cultural\ European\. ~n
mod surprinz\tor, cursa pentru
aceast\ titulatur\ nu a `nceput
prin asumarea de c\tre Prim\ ria
Municipiului Ia[i a obiectivului [i
prin `nfiin]area Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\
2021 (FICCE). ~n mai 2013, euro-
parlamentarul PSD, C\t\lin Ivan,
a `nfiin]at o asocia]ie cu un nume
similar al funda]iei de as t\zi, care

a func]ionat pân\ la momentul `n
care Gheorghe Nichita [i-a asu-
mat personal proiectul can didatu rii. 

Primul pas f\cut de Ia[i ̀ n aceas -
 t\ curs\ fusese ̀ ns\ ̀ ntârziat. Fun-
da]iile sau asocia]iile fuseser\
`nfiin]ate cu luni sau ani `nainte
`n cazul altor ora[e contracandi-
date. Acestea `ncepuser\ deja s\
implementeze proiecte [i aveau o
direc]ie general\ mult mai avan-
sat\. Dac\ prima ac]iune verita-
bil\ a fost realizat\ de funda]ia
ie[ean\ `n septembrie 2013, orga-
niza]ia similar\ de la Cluj f\cuse
pa[i `n direc]ia aceasta cu trei ani
mai devreme. ~n acest sens, atât la
`nfiin]area FICCE, cât [i la prezen-
tarea de anul acesta a conceptului,
sloganului [i logo-ului, organiza-
torii au putut face compara]ii cu
materialele lansate anterior de con -
tracandidatele `n aceast\ curs\. 

Boala traseismului
politic love[te 
temelia FICCE

Unul dintre cei mai importan]i [i
mai vizibili pa[i realiza]i de c\tre
institu]ie pentru `ndeplinirea sco-
pului propus a fost realizarea unei
colabor\ri `n luna februarie a lui
2015 cu Cern\u]i [i Chi[in\u, pe
aceast\ idee mar[ând de altfel
`ntregul concept al candidaturii –
realizarea unui hub est-european
al culturii.

Din 2013 [i pân\ ast\zi, structu-
ra funda]iei a r\mas constant\.
Aceasta este alc\tuit\ dintr-o adu-
nare general\ a membrilor, dar [i
dintr-un Consiliu Director, un board,
compus din pre[edintele Gheor-
ghe Nichita (primarul Ia[ului fi-
ind aflat ̀ n prezent sub arest la do-
miciliu) [i doi vicepre[edin]i – is-
toricul Florin C`ntic [i Cosmin
Coman, care conduce Direc]ia de
Dezvoltare [i Proiecte Europene din
cadrul Prim\riei. Pe lâng\ ace[ -
tia, ̀ n 2013 mai existau patru mem -
bri, consilieri locali. La momentul

respectiv, ideea era ca fiecare
membru s\ fie dintr-un partid re-
prezentat `n Consiliul Local: Ca-
melia Gavril\, PNL, inspector [co-
lar general al Ia[ului, Simona Ele-
na Vrânceanu, PSD, Florin Boca,
PPDD, [i Gabriel Surdu, PDL. ~n
urma celebrei ordonan]e Dragnea
care permitea traseismul politic,
ca la un semn, trei dintre consilie-
rii locali, membri `n boardul fun-
da]iei, au trecut la PSD.

Dobo[ s-a sim]it
nesus]inut

Demisia lui Dan Dobo[ de s\pt\ -
mâna trecut\ nu a reprezentat pri-
ma schimbare `n conducerea fun-
da]iei. ~n luna aprilie, Daniela
Cujb\, director executiv, a fost eli-
berat\ din func]ie de Gheorghe
Nichita, argumentul principal al
conducerii prim\riei fiind acela
c\ nu a putut  explica concret cum
[i pe ce a fost cheltuit bugetul FICCE.
Dobo[ a fost numit interimar pe
func]ia ocupat\ pân\ atunci de
Cujb\, `ndeplinind concomitent [i
o alt\ func]ie, cu sarcini neeluci-
date, de project manager. ~n ceeea
ce prive[te demisia lui Dan Do-
bo[, acesta [i-a anun]at-o prima
dat\ pe blogul personal, lansând o
serie de atacuri la adresa consilie-
rului local PNL Marius Dang\, ca-
re a contestat `ntr-o [edin]\ de CL
conceptul [i sigla privind partici-
parea Ia[ului la competi]ia din

2021, dar mai ales la adresa actua-
lului primar interimar, Mihai Chi -
rica. „Am rezistat `mpreun\ cu
admirabilul profesor Florin C`n tic
la nenum\rate asalturi ale agra-
ma]ilor frenetici, ale herme neu]i -
lor netermina]i (ca s\ `n]eleag\ [i
dl. Dang\, sintagma asta se refer\
la \ia care cred c\ zeii ̀ [i cr\n]\ne
copiii), ale imbecililor postaci
(idem) [i ale politicienilor dispu[i
s\ distrug\ orice pentru a `mp\ -
r\]i peste  ruine linse de aripile
triste ale ce]urilor fetide de putre-
gai politicianist liberal (ibidem)“,
a precizat acesta `n postarea de pe
blogul s\u. Dobo[ l-a numit pe Mi-
hai Chirica „funestul primar inte-
rimar“, „primar interimar galac-
tic“, l-a acuzat c\ i-a furat ideea de
a-l coopta `n boardul FICCE pe
Dan Lungu, directorul Muzeului
Literaturii Române Ia[i, [i a spus
c\ eventuala Comisie Consulta-
tiv\ ce se dorea a fi `nfiin]at\ avea
atribu]ii „doar `n imagina]ia fe-
cund\ a dlui gigantesc primar in-
terimar“.

Motivele sup\r\rii lui Dan Do-
bo[ care au condus [i la demisia
sa ]in de faptul c\ `n CL s-a votat
`nfiin]area unei Comisii Consul-
tative care s\ func]ioneze pe lâng\
boardul Funda]iei [i din care s\
fac\ parte [i Dan Dobo[, gest prin
care a interpretat c\ se dorea ca
acesta s\ fie dat la o parte din fun -
c]iile executive. Contactat de c\tre
„Suplimentul de cultur\“ pen tru a

ob]ine un punct de vedere cu pri-
vire la aceast\ demisie, Dobo[ a
precizat c\ se afl\ `n concediu. 
„N-am, domnule, nici un minut. Sunt
`n concediu. M\ suni matale pe 15
iulie, a[a, dac\ vrei s\ vorbim“, a
declarat acesta. 

Dan Dobo[, considerat
de Mihai Chirica 
„un accident“

~n ceea ce prive[te planurile cu
privire la prezentul [i viitorul
Fun da]iei, primarul interimar
Mihai Chirica a l\sat s\ se `n]e -
leag\ c\ se duc `n acest moment o
serie de discu]ii ca Florin C`ntic
s\ `[i aduc\ o echip\ al\turi de ca-
re s\ porneasc\, independent, la
construirea [i redactarea dosaru-
lui de candidatur\ pentru 2021.
„Sub premisa renun]\rii mele la
func]ia administrativ\, ca Ia[ul s\
devin\ capitala culturii europene
r\mâne principalul obiectiv. Am
avut o discu]ie personal\ cu dom-
nul Florin C`ntic, i-am `ntins mâ-
na necondi]ionat pentru acest pro -
iect. Necondi]ionatul rezumându-se
la faptul c\ el, cu echipa pe care el
[i-o cl\de[te, cu drumul pe care el
`l propune, cu forma]iunile de lu-
cru pe care el le adun\ [i cu liber-
tatea pe care el [i-o solicit\ s\
mearg\ mai departe. {i, din ferici-
re, domnul Florin C`ntic a spus c\
da, a[a vreau, a[a merg mai de-
parte“, a precizat Mihai Chirica.
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Ia[ul are o Funda]ie [ubred\
Dac\ s-ar m\sura `n bune inten]ii [i `n planuri f\cute
pe un col] de [erve]el, evolu]ia Funda]iei Ia[i –
Capital\ Cultural\ European\ ar fi una „eminamente“
ascendent\. Ia[ul ar fi fost deja ales Capital\ Cultural\
European\ pentru anul 2021, cultura s-ar fi strecurat
deja `n toate ungherele ora[ului, din CUG pân\ `n
Copou, iar planurile vagi de viitor s-ar fi transformat
`n proiecte concrete. ~ns\ Funda]ia Ia[i – Capital\
Cultural\ European\ pare c\ trece printr-o continu\
criz\ [i o nesfâr[it\ tranzi]ie `nc\ de la `nfiin]are. 

Florin Cîntic, vicepre[edinte al Funda]iei Ia[i – Capital\ Cultural\ European\, promite s\ angajeze 
o echip\ de exper]i care s\ duc\ la îndeplinire scrierea dosarului de candidatur\



El a spus c\ Florin C`ntic a accep-
tat s\ devin\ noul director al FIC-
CE, sub titulatura de director ar-
tistic, c\ are „sprijinul necondi]io-
nat al administra]iei“ [i c\ se `n -
cearc\ [i ob]inerea unui consens
politic `n sprijinirea proiectului.
„Eu cred [i `n consensul politic.
Vom continua acest demers, vrem
s\ cre\m consensul total asupra
acestui proiect [i asupra finali t\]ii
sale. Credem `n el, vrem s\ facem
toate demersurile pân\ la cap\t“, a
completat primarul interimar. 

Cu privire la demisia lui Dan
Dobo[, Mihai Chirica a precizat c\
`ns\[i prezen]a sa la funda]ie a
fost „un accident“ [i c\ fostul di-
rector al FICCE le-ar fi repro[at
membrilor boardului c\ au venit
`n audien]\ la prim\rie. „Acciden-
tul Dobo[ lua]i-l ca atare, face par-
te din trupa de scafandri [i a spus-o
[i el. {i-a permis `ntr-o modalitate
absolut mizerabil\ pentru un om
care mai [i scrie s\ ̀ i cheme pe cei
de la funda]ie s\ `i `ntrebe de ce 
v-a]i dus când v-a chemat Chirica?
I-am chemat pentru c\ e prima
dat\ când am intrat `n contact cu
acest sanctuar al obscurit\]ii `n
care nimeni nu [tia [i `nc\ nu [tie
nimeni ce se face acolo [i de ce.
Am vrut s\ [tiu [i eu unde se duc
banii \ia, m\car de amorul artei“,
a conchis primarul interimar. 

Echipa va fi aleas\ 
de Florin C`ntic

~n ceea ce prive[te viitorul aces tei
funda]ii, Florin C`ntic a precizat
c\ `n formula discutat\ cu Mihai
Chirica este dispus „s\ preia frâie-
le“ candidaturii [i s\ demareze
to]i pa[ii necesari pentru `nscrie-
rea la timp `n competi]ie. „Primul
lucru pe care `l vom face este s\ ne
`ntâlnim sâmb\t\ (n.r.: ast\zi) cu
boardul, fiindc\ eu plec apoi la Si-
biu. Acolo este Bursa spectacole-
lor pentru toate ora[ele care fac
dosarul `n acest moment [i este o
`ntâlnire extrem de important\, la
care vin [i cei din Grecia“, a declarat

Florin C`ntic. Acesta a spus apoi
c\ se preg\te[te s\ vin\ s\pt\mâ-
na viitoare cu proiectul, conceptul
[i echipa pe care do re[te s\ o com-
pun\ `n fa]a Consiliului Local [i
s\ le cear\ sprijinul, atât politic,
cât [i financiar. „Dac\ CL aprob\
ceea ce vreau eu s\ fac, atunci de
pe 1 iulie `ncep s\ scriu dosarul de
candidatur\“, a ad\u gat acesta. 

Florin C`ntic vrea s\ compun\
o echip\ de exper]i din afara
Ia[ului, persoane cunoscute la ni-
vel na]ional [i, spune acesta, pri-
cepu]i `n domeniile conexe nece-
sare realiz\rii dosarului de candi-
datur\. Exper]ii „de prim\ mân\
cu un CV impresionant“ vor lucra
al\turi de acesta [i de un român
stabilit `n Bruxelles. Viitorul di-
rector artistic al FICCE militeaz\
`ns\ [i pentru o cooperare politi -
c\, `n absen]a c\reia Florin C`ntic
spune c\ nu se va putea reu[i p\s -
trarea unui climat de lini[te. „De
la bun ̀ nceput i-am propus prima-
rului ca ̀ n board s\ fie reprezenta-
te toate partidele politice, ca s\
evi]i, atât cât se poate, c\ci el va
exista ̀ ntotdeauna, conflictul elec-
toral“, a conchis acesta. Una din-
tre propunerile pentru ocuparea
unui loc `n boardul FICCE a fost
prof.dr. Daniel {andru, venit\ din
partea PNL. Acesta a fost votat ieri
`n cadrul unei [edin]e extraordi-
nare de Consiliu Local, al\turi de
liberalul Marius Dang\, fost vice-
primar al Ia[ului `n perioada USL
[i lider al consilierilor PNL. {an-
dru a precizat c\ oricine dore[te
s\ fac\ parte din board trebuie s\
respecte o serie de obiective, pe ca-
re [i le-ar asuma [i el, individual.
„Este necesar\ demisia de ur-
gen]\ din calitatea de pre[edinte
al funda]iei a lui Gheorghe Nichi-
ta, dac\ `nc\ mai are aceast\ po -
zi]ie, dat fiind statutul pe care `l
are din aprilie `ncoace [i trebuie
insistat pe transparen]a deciziilor
[i transparen]a finan]\rii [i a fon-
durilor funda]iei“, a specificat
prof.dr. Daniel {andru. Acesta
con sider\ c\ situa]ia actual\ `n

care Ia[ul concureaz\ `mpotriva
mai multor ora[e din România „nu
este una roz“ [i c\ aceast\ con -
di]ie cultural\ pe care o are Ia[ul
este una necesar\, „dar nu sufi-
cient\“ pentru o candidatur\ va-
lid\. „Trebuie s\ nu ne ascundem
dup\ deget [i s\ privim concret [i
nu utopic. Nu ne ajut\ cu nimic
tradi]ia cultural\ dac\ nu putem
proiecta o strategie care s\ mizeze
pe condi]ia de europenitate a ora -
[ului Ia[i. Or, din p\cate, modul ̀ n
care au evoluat pân\ ̀ n prezent lu-
crurile nu sunt satis f\c\toare `n
acest sens. Nu se [tie cum au fost
cheltuite fondurile publice, nu
exist\ un raport de activitate, toa-
te problemele comparate cu ce se
`ntâmpl\ la Bra[ov, Craiova, Cluj
sau Arad ne arat\ c\ putem s\
[tergem de praf aceast\ etichet\
de capital\ cultural\ a României,
dar c\ nu ne rezolv\ problema de
fond. La ora aceasta, Ia[ul nu
ofer\ nici o vizibilitate, de[i pro-
mitea s\ aib\ [anse `n aceast\
curs\“, a ad\ugat directorul revis-
tei culturale „Timpul“.

Indiferent de numele celor care
vor fi `n boardul Funda]iei [i de
exper]ii ce urmeaz\ s\ fie coopta]i
de c\tre Florin C`ntic `n redacta-
rea dosarului, problema cea mai
important\ a candidaturii Ia[ului
pentru Capital\ Cultural\ Euro-
pean\ `n 2021 este cea a timpului.
Având `n vedere c\ funda]ia [i-a
`nceput activitatea destul de târ-
ziu, calendarul scrierii proiectu-
lui a fost dat peste cap de situa]ia
penal\ a primarului suspendat
Gheorghe Nichita, iar implemen-
tarea proiectelor de anvergur\ a
suferit `n ultimii ani, se mai poate
considera Ia[ul un candidat vala-
bil `n reprezentarea imaginii de
Capital\ European\ a Culturii?
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Priorit\]ile Funda]iei 
s-au schimbat radical 
de la `nceputul anului
~n cursa pentru ob]inerea titlului de Capital\ Cultural\ European\
pentru 2021, FICCE a alocat anul trecut un buget de 2.000.000 de lei.
Printre evenimentele organizate special pentru aceast\ curs\, ̀ ntr-un
r\spuns trimis „Suplimentului de cultur\“ la `nceputul anului de
fostul director, Daniela Cujb\, funda]ia a men]ionat Festivalul In-
terna]ional al Educa]iei (FIE), Festivalul de Art\ Performativ\
PERFORM [i o serie de evenimente de mic\ amploare, cum ar fi ex-
pozi]ii de fotografii, „Capsula Timpului – Povestea ta este [i poves-
tea Ia[ului“ sau „Suvenir din Ia[i“. Drept dovad\, cele mai impor-
tante elemente ale dosarului de candidatur\ ale Ia[ului au avut de
suferit anul acesta. Dintr-o lips\ de `n]elegere cu FICCE, reclamat\
`n paginile „Suplimentului de cultur\“ de  actorul [i regizorul Oc-
tavian Jighirgiu, director al Festivalului PERFORM, acesta din
urm\ nu a mai fost organizat. La `nceputul anului, reprezentan]ii
funda]iei considerau Festivalul PERFORM ca fiind o piatr\ de te-
melie `n zona cultural-teatral\, care „a relansat conceptul de fringe
[i a deschis perspectivele unei noi explor\ri a zonei teatrale inde-
pendente din România. Organizatorii au demonstrat c\ Ia[ul poate
construi un brand na]ional [i interna]ional prin acest festival alter-
nativ, singular ̀ n peisajul cultural românesc, conform cronicilor de
pres\ [i aprecierilor criticilor“, a spus la vremea respectiv\ Danie-
la Cujb\. 

Pe lâng\ bugetul FICCE pe anul trecut, de 2.000.000 de lei, repre-
zentan]ii funda]iei sus]in c\ s-au ad\ugat finan]\ri din dou\ proiec-
te europene. Acestea sunt „Europa pentru Cet\]eni“, prin care
Ia[ul s-a ̀ nscris ̀ n re]eaua european\ „My European City“, [i gran-
turi SEE pentru proiectul „Istoria minorit\]ilor – o abordare cultu-
ral-artistic\ a diversit\]ii“. Ultimul proiect a fost conceput `n pe-
rioada ianuarie – aprilie 2014 [i a ob]inut finan]area de 702.000 de
lei, nerambursabil\, având ca obiectiv general „sporirea dialogului
cultural prin `n]elegerea diversit\]ii culturale. Prin acest proiect
vrem s\ redefinim identitatea Ia[ului dintr-o nou\ perspectiv\. Pro-
iectul `[i propune s\ relanseze dezbaterea intercultural\, s\ desco-
pere afinit\]ile [i deosebirile acelora[i tradi]ii minoritare, exprima-
te ̀ n spa]ii europene diferite, s\ apropie operatorii culturali români
de cei din alte state europene, s\ sporeasc\ emula]ia artistic\ a ma-
rii familii de pe vechiul continent“, dup\ cum a precizat Daniela
Cujb\, despre un alt proiect a c\rui continuitate este incert\.

Gheorghe Nichita, Florin Cîntic [i Daniela Cujb\ – imagine din 6 octombrie 2014

Ex-directorul executiv al Funda]iei, Daniela Cujb\, al\turi de primarul interimar Mihai Chirica, cel care vrea s\ afle 
cum s-au cheltuit banii, „m\car de amorul artei“



Trecuser\m de Buz\u, ne a[ternu-
sem, deci, bine la drum, când ni se
f\cu inevitabil foame. Vin cu o
propunere curajoas\. S\ ocolim –
cale de [aptezeci de kilometri – ca
s\ mânc\m mici la un han `ntre
Tecuci [i Gala]i. Cineva de dinco-
lo de noi ne lumineaz\ calea [i
lu\m decizia `n]eleapt\: da, tati,
mergem la Hanu Conachi!

Degust\m ce degust\m [i c\ -
dem `ntr-o criz\ de admira]ie, ve-
cin\ cu misticismul. Prosl\vim –
online – micii ace[tia, proclamân-
du-i micii lui Dumnezeu. Muzica
din fundal e splendid\: acele indi-
menticabile balade de la ̀ nceputul
anilor ’90. A[ vrea s\ `l g\sesc pe
cet\]eanul, c\ci `l simt cet\]ean,
care a `ntocmit playlist-ul care

merge cu micii ([i mu[tarul de Te-
cuci!) [i s\ ̀ l pup pe amândoi obra-
jii. S\ l̀ pup pe obraji [i s\-i mur-
mur la ureche: bravo, nenea, bravo! 

Nu suntem singurii care ne
`ncânt\m de mici. Mai sunt dru-
me]i. Mai sunt [i italieni. Le place
[i lor. A[ vrea s\ le explic pe scurt
istoria românilor: micul este toat\
antichitatea [i toat\ rena[terea
noastr\, micul este spiritualitatea
noastr\ cea mai `nalt\, ne-am
f\cut din micul nostru catedral\
[i, a[a, cu scobitoarea `n din]i, a[ -
tept\m mântuirea neamului. Da’
nu le mai zic nimic italienilor, la -
s\ s\ nu [tie. Din difuzoare se re-
vars\ – iat\ – [lag\re autohtone
ale unor cantautori pleca]i la Dom -
nul. Oft\m. Ne tihne[te micul. 

Ne desp\r]im cu greu de aceas -
t\ oaz\, ne a[teapt\ drumul, ne
cheam\ Basarabia, ne cheam\ fra -
]ii! Revenim pe calea pe care pân\
[i h\r]ile Google o agreeaz\. ~na -
int\m spre Bârlad `ncolo, când co-
linele Molodvei ne izbesc. Pumni

de frumuse]e `n plin\ – trist\ – fi-
gur\! Parc\ ne-am fi pierdut pe dea -
lurile Toscanei [i mai multe nu.
Apoi `ntâlnim primul om. Nu e ce
trebuie primul om. E b\ut bine,
dar – hei! – e firesc – e spre sfâr[i tul
s\pt\mânii, `n miezul unei zile lu -
cr\toare [i, ca s\ fim sinceri, des-
tul de torid\. 

Ne bucur\m s\ vedem casele
bunilor moldoveni renovate, cu
aco peri[ de tabl\, zincat\, frumos.
Bravo lor! Au muncit `n perfidul
Occident [i uite c\ s-au `ntors s\
sus]in\ economia noatr\ na]iona -
l\, ̀ n special sectorul tablei zincate.

Pe nesim]ite, penetr\m dulcele
târg al Hu[ilor. Ce frumos e la
Hu[i! Acela[i sentiment cople -
[itor c\ urc\m [i coborâm coline
ca-n Italia. Vi]\ de vie cât vezi cu
ochii, de se r\suce[te Burebista,
Dumnezeu s\-l ierte, `n mormânt! 

Oprim la o cafenea, discret,
central. Chelnerii se uit\ urât la noi,
de parc\ am fi str\ini. Ce-ave]i,
h\i? Suntem noi, suntem oameni.

Lu\m dou\ sticle de Coca-Cola,
format mic, s\ avem energia nece-
sar\ s\ ne p\r\sim ]ara. Pl\ tim
cât face, ura [i la grani]\! 

E `ngrijit drumul care ne scoa -
te din România. Constat\m: se mun -
ce[te `n agricultur\, n-avea drep -
tate B\sescu, nu ne-au dec\ zut te-
renurile agricole ̀ n pârloag\. Asta
e valabil `n sud. Dar niciodat\ n-a
fost h\rnicia atuul sudului, s\ fim
noi s\n\to[i.

Uite grani]a! E vremea s\ `i
spun lui Horia o poveste care `l va
amuza, s\ mai destindem atmosfe-
ra, c\ a condus omul de am luat
forma scaunelor autoturismului
fran]uzesc `n care am pornit la
drum. Am botezat bestia asta de
ma[in\ „La Poderosa III“, ca s\ o
diferen]iem de „La Poderosa I“ [i
„La Poderosa II“, cu care ne-am

asumat alte buc\]i din ]ara noas -
tr\, `ndeosebi Valea Jiului. „La
Poderosa“ era numele motocicletei
cu care un tân\r student argenti-
nian la medicin\, Ernesto Gueva-
ra, avea s\ c\l\toreasc\, `n ur m\
cu mai bine de jum\tate de secol,
prin toat\ America Latin\. Era de-
mult, era `nainte s\ devin\ „El
Che“.

Povestea deci. Istoria, practic,
fiindc\ e adev\rat\. Se `ntâmpla
prin 2010, parc\, atunci când eu [i
un alt prieten, un ter], nu spun ci-
ne, `ntre timp persoan\ impor-
tant\, am intrat `n Basarabia f\r\
s\ avem acest drept, `n urma unui
telefon dat mi[ele[te, `n crucea
nop]ii, la cel mai `nalt nivel `n sta-
tul moldovenesc. {i iat\ cum a
fost...
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Tata tocmai a `mplinit 65 de ani.
Anul trecut, de ziua lui, am avut
timp s\-l plimb cu ma[ina pe la
Cetatea Neam]ului [i la gr\dina
zoologic\. Plus pe la vreo dou\-
trei m\n\stiri. 

A fost destul de greu s\-l scot
din cas\ (halal de mama, care vrea
oricând ̀ n excursie, chit c\ are r\u
de ma[in\), pentru c\ el e convins
c\ `n lipsa st\pânilor: „Mai intr\
vreun nebun prin curte, mai pune
mâna pe ceva... R\mân g\inile sin -
gure, le mai fur\ vulturul sau vreun
vecin... R\mâne porcul singur, se
gâtuie ca prostul cu capul ̀ n gard...
Fuge mâ]a de-acas\... Moa re câi -
nele de sete... Chit c\ la[i mult\
ap\ `ntr-o crati]\, se evapor\ `n
câteva ore de la soare“. 

Cetatea [i m\n\stirile i-au pl\ -
cut de nu avea cuvinte:

— Incredibil! A[a construc]ii,
mai rar. {i f\cute la vremea aceea!
Cine le-a f\cut? a `ntrebat admira-
tiv constructorul din el.

— {tefan cel Mare.
— Pe toate?
— Pe toate le-a f\cut {tefan cel

Mare, am zis eu, ca s\ termin\m
discu]ia.

— Ce om!
La gr\dina zoologic\ s-a speriat

de un zimbru: 
— Parc\ m\ ia, a[a, cu frig pe [i -

ra spin\rii. Dac\ sare gardul la noi?
— Nu sare, tat\, nu vezi c\-i lat

de cald, cu limba scoas\? Crezi c\
are chef s\ sar\ gardul numai ca

s\ ne `mpung\ pe noi? E obi[nuit
cu turi[tii. 

A fost impresionat de penajul
p\unilor, dar o nedumerire tot a
avut:

— De ce ]ip\ a[a de urât?
— Dracu’ [tie, a[a le combin\

Dumnezeu, nu-]i poate da de toate.
Pentru c\ au pene a[a de fru-
moase, nu le-a putut da [i un glas
deosebit. 

La cu[ca lupului, cu fa]a [i
mâinile lipite de gratii, a avut o
singur\ `ntrebare:

— Da’ unde-o fi lupul?
— St\ pe undeva la umbr\, iese

doar când are chef.
— D\-l ̀ ncolo, c\ nu iese. Hai s\

plec\m.
La cu[ca ursului – unde m\ a[ -

teptam s\-i plac\, pentru c\ a bi ne -
voit s\ apar\ [i ursul cu botul pe
labe, spre surprinderea mea –, tata
a exclamat extrem de indignat:

— Vai, s\racu’! Mi-e mil\ s\ m\

uit la el. De ce-l chinuie a[a, aici?
— Nu se chinuie. Tr\ie[te [i el

cum poate.
S-a indignat de-a dreptul:
— Nu se poate a[a ceva! Unde-i

[\fu’ gr\dinii? C\ m\ duc eu s\
vorbesc cu [\fu’, s\-i dea drumu’
la urs `n p\dure.

— ~n p\dure ar muri de foame.
Aici m\car are haleal\ asigurat\.

M\ rog, atunci a fost frumos.
De data asta, m-am dus acas\ la
sfâr[itul serviciului, frânt de obo -
seal\. Voiam s\ plec ceva mai re-
pede, dar m-au sunat de la Poli -
rom c\ mi-a ap\rut cartea ~ntâm-
pl\ri [i personaje. N-am rezistat
s\ n-o v\d. M-am uitat pe fug\
peste un exemplar la secretariat,
apoi am a[teptat s\-mi adu c\ cine-
va din depozit pachetul cuvenit
mie. 

Mai t`rziu am intrat `ntr-un
Carrefour, i-am cump\rat lu’ tata
un tort cu „La mul]i ani!”, un tri-
cou polo [i o rulet\ meseria[\ de
7,5 metri (`mi pare r\u c\ nu i-am
luat [i un topor ca lumea, cum nu-i
`n stare el s\-[i fac\). 

Tata m-a `ntâmpinat cu ace-
lea[i cuvinte, de[i uneori m\ duc

de trei ori pe s\pt\mân\ acas\:
— Greu, greu mai vii!
~n fine, am vorbit, am povestit,

am mâncat, am râs. Tata n-a p\rut
interesat de carte la fel de mult ca
mama. Apoi, când s\ ies din curte,
noaptea târziu, a devenit foarte
curios:

— Cartea ta e din aia, cu po -
ve[ti din ziar?

— Nu, tata, e jurnalul meu, e cu
multe pove[ti adev\rate din ul-
timii mei doi[pe ani de via]\, doar
cu vreo dou\ pe care le-am publi-
cat [i `n ziar. Am [i multe pove[ti
cu tine, `nc\ de pe vremea când
f\ceai navet\. De exemplu, e aia
când ]i-am dat eu cheia de la mine,
ca s\ nu a[tep]i autobuzul `n frig
[i, la plecare, mi-ai rupt clan]a de
la u[\. Ca s\ te asiguri c\ e `n -
cuiat\ bine. Apoi ai pus cheia sub
pre[.

— P\i, nu mi-ai spus. Acum ̀ mi
spui? {i ce-ai f\cut? 

— Am spart u[a. Dar greu.
— {i cum ai `nchis-o ca s\ nu

intre pe urm\ vreun nebun?
— Cite[te `n carte.
Peste un[pe zile e ziua mamei.

Tot 65 de ani. Cu totul alt\ poveste.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

De ziua lu’ tata

Cite[te-ne [i online pe 

www.suplimentuldecultura.ro

C\l\torie spre Chi[in\u. {i `napoi (II) 
N-a]i uitat, iubi]i cititori:
ne afl\m, `n corpul
acestui text, `n plin\
deplasare spre Chi[in\u.
Nu v\ teme]i: ne vom 
[i `ntoarce.



Pe de alt\ parte, Ponta nici nu-[i
imagina c\ Justi]ia `l va atinge
vreo dat\. Nu-[i putea `nchipui c\
el, premierul cel puternic, va fi che -
mat la DNA pentru a da explica]ii.

~ntre timp, la DNA s-a aprins
becule]ul. Iar fostul ap\r\tor de-
clarat al drept\]ii [i garantul
Justi]iei (mai ]ine]i minte deci-
zia PSD c\ nu-i va ap\ra `n Parla-
ment pe corup]i?) a devenit ina -
micul nr. 1 al DNA. Cât\ vreme
nu era el cel vizat, treac\-mearg\,
nu-i p\sa de baronimea pese dis -
t\, `n plus i se cur\]a partidul,
`ns\ când s-a v\zut chemat la 

audieri, Ponta [i-a dat arama pe fa]\.
De ce nu pleac\ Victor Ponta

din fruntea Guvernului? Pentru
c\ e sprijinit `n Parlament de o
ga[c\ `ntreag\ cu aceea[i fric\ de
Justi]ie [i pentru c\ nu concepe o
astfel de ie[ire din scen\. Stoma -
cul lui Ponta e mai tare ca al lui
N\stase. Dup\ ce a pierdut prezi-
den]ialele, dar [i guvernarea,
Adrian N\stase a fost mazilit ra -
pid de cei din PSD. Ponta e peste
N\stase la capitolul arogan]\ [i
mi[toc\real\, dar [i mai brutal de -
cât mentorul s\u. A rezistat cu
bine asaltului din 16 noiembrie,

apoi `ncet-`ncet a revenit la ve -
chile obiceiuri. E drept c\ a [i fost
ajutat de un Klaus Iohannis care
n-a ie[it un milimetru din limitele
Constitu]iei, de un PNL cu sufi-
ciente probleme interne, dar [i cu
destui penali care au stat la cutie,
pentru c\ ei `n[i[i au bube cu
duiumul.

Victor Ponta nu e ap\rat musai
de cei din PSD, ci de func]ia de
premier pe care o de]ine. Dac\
Ponta ar fi doar [ef de partid, f\r\
a conduce Guvernul, ar fi scos ca o
m\sea stricat\ din joc. Sunt sufi-
cien]i pesedi[ti care nu-l `nghit pe
Victora[. Unii se plâng c\ premie -
rul e tot mai greu de g\sit, c\ nu
mai st\ de vorb\ cu teritoriul, c\
nu-s b\ga]i `n seam\.

Dar cu to]ii [tiu c\ dac\ nu-l mai
sus]in pe Ponta se d\râm\ ma jo -
ritatea parlamentar\ [i pierd gu -
vernarea. Pu]ini din PSD se gân-
desc la viitorul partidului peste
un an, doi sau trei. {i o zi dac\
mai r\mân la guvernare, tot e un
câ[tig. Func]iile le ofer\ bani, con-
tracte [i influen]\. Pentru unii po -
liticieni, opozi]ia parc\ `nseamn\
condamnare la moarte. Vedem 

asta [i `n zona PNL, unde diverse
personaje au r\mas `n posturi de
conducere, chiar dac\ liberalii au
trecut `n opozi]ie. 

Pe termen mediu [i lung, ceea ce
face acum PSD-ul e sinucidere
politic\. Nu po]i defila cu un pre-
mier [i un lider de partid care va fi
chemat periodic la DNA [i care va
trebui s\ dea `n permanen]\ expli-
ca]ii pe seama situa]iei sale juridice.

Cum va mai ie[i Ponta ̀ ntre oa-
meni? Ce le va spune? C\ e lucrat
de molcomul Iohannis? Sau de
Gorghiu [i Blaga? Cum se va duce
acela[i Ponta la Bruxelles? Cum
va fi privit de oficialii europeni?
Cât\ influen]\ va mai avea pre-
mierul român?

Cei din PSD [tiu toate astea. {i
ei `[i dau seama c\ merg pe un
drum `nfundat, iar Ponta `i va du -
ce c\tre pr\pastie. Sunt dou\ vari-
ante imediate pentru PSD:

1. R\mâne cu Ponta, dar parti -
dul se duce `n cap. ~ncearc\ s\ de-
capiteze DNA [i ~nalta Curte. Ris -
cant. Klaus Iohannis n-a ie[it la atac
cu toate armele, plus c\ n-ai cum s\
te ba]i cu un pre[edinte aflat la
70% cot\ de ̀ ncredere. De asemenea,

PSD nu poate anticipa reac]ia
str\zii, ̀ n condi]iile ̀ n care [i DNA
e undeva la peste 50% `ncredere.

2. PSD scap\ de Ponta, dar
`ncearc\ s\ p\streze guvernarea.
Social-democra]ii plus alia]ii de -
]in o majoritate confortabil\ `n
Parlament. Cheia se afl\ la UNPR.
Gabriel Oprea ar putea juca rolul
negociatorului `ntre PSD [i Pala -
tul Cotroceni. Ceva de genul: „Re-
nun]\m la Ponta, dar vrem s\
p\str\m guvernarea“.

Victor Ponta nu are sc\pare,
iar finalul carierei sale politice e
tot mai aproape. Dac\ actualul pre -
mier va fi for]at `n cele din urm\
s\ plece, dar f\r\ a se `ndeplini
condi]ia de la punctul 2, atunci
PSD va sfâr[i prost. Va `nregistra
un e[ec ustur\tor `n 2016. {i la lo-
cale (`n marile ora[e!), dar mai
ales la parlamentare. 

~n PSD sunt suficien]i oameni
cu capul pe umeri, care `[i dau
seama de gravitatea situa]iei `n
care se afl\ partidul. Exist\ deja
un curent `n PSD, mic ce-i drept,
format din oameni care ar l\sa gu-
vernarea `n bra]ele unui PNL
nepreg\tit. Iar un an ar fi suficient
pentru lingerea r\nilor [i pentru
marea revenire. 

P.S.: La ora redact\rii acestui
articol, mo]iunea de cenzur\ a
opozi]iei e ̀ nc\ ̀ n dezbatere. Dar e
pu]in probabil ca Guvernul Ponta
s\ fie r\sturnat `n Parlament.
B\t\lia nu se termin\ aici, ba
chiar se va `nte]i de luni `ncolo.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Apoi, anul trecut, la col]ul str\zii
a ap\rut un container mare [i ver-
de, cu ni[te fante rotunde, pentru
colectarea sticlelor [i borca nelor. {i
oamenii au `nceput s\ hr\neasc\
h\r\baia cu sticle [i borcane de di-
mensiunile potrivite. Cum buc\ -
]ile de sticl\ mai mari nu intr\
prin guri]a containerului, sunt
l\sate undeva afar\, pe o margine
a mogâlde]ei din plastic colorat.
A[a, pe-aproape, dar acolo. Tot e
ceva.

Uite, m-am gândit, de[i mai `n -
cet [i cu hopuri, cum i-e felul bal -
ca nicului, `ncepem [i noi s\ selec -
t\m, s\ recicl\m, s\ p\str\m lumea

mai curat\. C\ nici trendurile as-
tea ecologiste nu-s un lucru r\u.
Bine c\ ne-am dat pe brazd\.

Habar n-aveam eu cât de mult
mai e pân\ departe. Am v\zut asta
abia când am ajuns `n Elve]ia, la
reziden]a literar\ din Zug, [i
doamna Uschi Jones mi-a prezen-
tat apartamentul, f\cându-mi tot -
odat\ [i un instructaj legat de folo-
sirea lui. O parte a `ndrum\rilor
]inea de interesantul „manage-
ment al gunoiului“ – [i n-a[ putea
g\si un nume mai potrivit. ~nc\ de
la `nceput am aflat c\ `n aparta-
ment exist\ dou\ recipiente diferi-
te pentru resturi menajere: unul

pentru gunoiul de rând, altul pen-
tru resturile organice. Pentru cu-
tia cu resturi organice se folosesc
ni[te saci speciali, biodegradabili,
ce nu pot fi `nlocui]i cu altceva.
Pentru cealalt\ cutie sunt buni [i
sacii de plastic obi[nuit, nenobil.
Pasul al doilea: jos, la ghena de gu-
noi, exist\ trei tomberoane – unul
pentru gunoi menajer, unul pen-
tru resturi organice [i un al trei-
lea, separat, pentru crengi, frunze
[i alte resturi de la gr\din\rit, o
ocupa]ie de care elve]ienii par ex-
trem de pasiona]i. Dac\ aveam ceva
crengi uscate prin camer\, puteam
s\-l folosesc [i pe acela. Altfel, nu.

La `nceput sistemul nu mi s-a
p\rut complicat, ci, dimpotriv\,

logic [i bine gândit. Numai c\ am
`nceput s\ am unele nedumeriri
m\runte – de exemplu, dac\ plicu-
le]ele de ceai sunt gunoi organic
sau menajer. Nu-i mare lucru, evi-
dent, dar m\ zgând\rea gândul c\
trebuie s\ m\ dovedesc la `n\l]i -
mea situa]iei, s\ fac fa]\ provo c\ rii
civiliza]ionale vestice. Nu voiam
s\ m\ trezesc la u[\ cu un elve]ian
sp\tos de la Garda Elve]ian\ a Sa-
lubrit\]ii, care s\-mi arate c\ mi-a
descoperit materiale ecologice `n
gunoiul de rând, a[a cum [i era de
a[teptat din partea unui est-euro-
pean del\s\tor. A[a c\, uneori, pur
[i simplu st\team cu câte o pieli]\
unsuroas\ de cârnat `n mân\ [i
nu m\ puteam hot\r` unde s-o

arunc: e oare biodegradabil\? e din
plastic? ce fac cu ea? Astfel am c\ -
p\tat o nou\ perspectiv\ asupra
expresiei „mai catolic decât papa“.

Sigur, nu era doar atât. ~n El-
ve]ia se recicleaz\ cu adev\rat tot
ce se poate recicla. A[a c\, dup\
cum am aflat, ziarele, foile mâz -
g\lite [i orice alte hârtii trebuiau
strânse [i depuse `ntr-un loc anu-
me din cl\dire. Cartoanele se co-
lecteaz\ separat [i se depun altun-
deva – iar aici am avut alte proble-
me de selec]ie, c\ci, de exemplu,
un banal ambalaj de aspirine e
considerat carton, `n timp ce o co-
pert\ de revist\ glossy e hârtie.
Sticlele [i borcanele goale – evi-
dent, sp\late – se pun [i ele altun-
deva, separat. ~n fine, la finalul in-
structajului mi s-a spus c\ pentru
arti[tii reziden]i de la m\n\stire,
majoritar str\ini, regulile sunt
mai laxe. Ca s\ nu se streseze ani-
malul creator, cred.

Cum deja f\ceam o selec]ie a gu -
noiului de dou\-trei ori mai com-
plex\ decât `n România, m-am `n -
trebat ce face un cet\]ean elve]ian
obi[nuit ca s\ salveze planeta. {i
am aflat, cel pu]in par]ial. E ̀ ntr-a -
dev\r mult, mult mai complicat.

Acum câ]iva ani, la ghena de gunoi a blocului nostru
a fost adus un tomberon nou, cu un statut special,
`nscris mare pe o latur\ a lui: era menit colect\rii
materialelor reciclabile, adic\ pentru hârtii, cartoane,
sticle, borcane, PET-uri. Dup\ o perioad\ de adaptare
[i mici confuzii, locatarii s-au conformat. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Gunoi pe alese (I)

„Dac\ DNA `ncepe urm\rirea mea `ntr-un dosar penal,
atunci, cu siguran]\, voi demisiona.“ Declara]ia `i
apar]ine lui Victor Ponta [i a fost f\cut\ `n decembrie
anul trecut. La vremea respectiv\, Ponta abia ie[ise
din b\t\lia preziden]ialelor. Atunci ar fi spus orice
numai s\ nu enerveze lumea [i s\ mai poat\ 
r\mâne la putere.

Ponta n-are sc\pare. 
Va pleca, dar când?
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O s\pt\mân\ printre violoni[ti
la Academia Kronberg

O sut\ de studen]i, purtându-[i pe
um\r viorile care „invadeaz\“
timp de o s\pt\mân\ ora[ul, de-
plasându-se ca mercurul ̀ ntre cele
trei cl\diri `n care au loc cursuri-
le dau un surplus de culoare [i
prospe]ime locului [i constituie
`n sine un adev\rat spectacol.
Aca demia apeleaz\ `ntotdeauna
la ospitalitatea locuitorilor ora -
[ului pentru a-i g\zdui, gratis sau
la un pre] simbolic de câ]iva eu-
ro, pe tinerii muzicieni. Nimeni
nu poate strâmba din nas atunci
când este g\zduit [i adesea hr\nit
gratis, dar fiecare cu [ansa lui de
a fi cazat mai aproape sau mai de-
parte de centrul vechi [i mai ani-
mat ̀ ntr-o aglomera]ie l\]it\ pe 18
km. Onoarea de a fi un partici-
pant activ la cursurile Academiei
Kronberg, aureolat\ de prestigiul
ei cu totul deosebit `n lumea in-
strumenti[tilor de coarde, merit\
`ns\ câ]iva km de plimbare zilnic\...

O celebr\ profesoar\ a viorii,
Ana Chumachenco, al c\rei nu-
me `l poart\ `ncepând de anul
acesta unul dintre premiile acor-
date periodic studen]ilor de c\tre
Academie, descria Kronberg-ul,
`n alocu]iunea pronunta]\ la con-
certul final al laurea]ilor cursuri-
lor de anul acesta, drept „o insu -
l\“ pa[nic\ [i luminoas\ de mu-
zic\. 

Pe o insul\, se `n]elege, senio-
rii, profesorii, ajung cu avionul.
Studen]ii, `n func]ie de buzunar,

sosesc fie cu o b\rcu]\, fie `no-
tând, mai ales cei din estul Euro-
pei. M-am `ntrebat, adesea, `n ul-
timii ani de ce singurii absen]i la
aceste cursuri, deschise tuturor
[i cu taxe de participare deloc
scumpe, la care pred\ [i o profe-
soar\ românc\ de excep]ie, cum
este Mihaela Martin, au fost vio-
loni[tii români. Am câteva expli-
ca]ii, dincolo de mijloacele limi-
tate ale multor p\rin]i din Româ-
nia [i de lipsa de viziune [i de
`ntrajutorare din partea Ministe-
rului Culturii [i a institu]iilor
muzicale ce depind de el.

F\r\ a generaliza, trebuie s\
spun c\ nu o dat\ am v\zut la ti-
nerii români acel amestec de
complex de superioritate [i de in-
ferioritate propriu mentalit\]ii
din România, ce are darul, `n fi-
nal, s\-i demobilizeze, s\-i `m -
ping\ `n suficien]\, s\-i fac\ s\-[i
plâng\ pe um\r sau s\ se arate
mândri de ce  nu au realizat, atunci
când le-au fost deschise, totu[i,
u[i. Zilele trecute am asistat la o
scen\ ce ar trebui s\ le dea de
gândit studen]ilor români. O tâ -
n\r\ violonist\ rus\ din [coala
unui excep]ional pedagog, Pavel
Vernikov, venit\ s\ se perfec]io-
neze la Kronberg la clasa lui de
m\iestrie, `i oferea unei colege
toate observa]iile f\cute de prof.
Mihaela Martin pe marginea unei
interpret\ri a Concertului pentru
vioar\ de Beethoven. {i nu nu-
mai c\ asistase la cursurile [i `n
clasa acesteia, dar `nsemn\rile,
luate con[tiincios, `nsumau vreo
cinci pagini de agend\. Mi-am
amintit de Sergiu Celibidache [i
sup\rarea lui fa]\ de infatuarea
româneasc\, de preten]ia de a fi
„cel mai bun“, „cel mai mare“
Cam `n stilul `n care sun\ [i as -
t\zi prezent\rile de concerte din
România, la care soli[tii români
sau cei veni]i din str\in\tate sunt
to]i [i ̀ ntotdeauna „cei mai buni“,
„celebri“, „de ne`ntrecut“…

Dincolo de aceste generalit\]i,
m-am bucurat foarte mult anul
acesta de prezen]a unor tineri din
România. Am asistat cu pl\cere
la presta]ia deosebit de bun\ [i
promi]\toare pentru o carier\ in-
terna]ional\ a Ioanei Cristina
Goicea, `n clasa Mihaelei Martin.
Cristina a fost audiat\ separat [i
de directorul Academiei Kronberg,

Raimund Trenkler, [i de prof. Pa-
vel Vernikov, amândoi `ndem -
nând-o s\-[i [lefuiasc\ un talent
deosebit la viitoare cursuri. 

M-am bucurat s\-l v\d la Kron-
berg [i pe Mircea Alexandru Du-
mitrescu, sosit gra]ie `ndrum\rii
prof. Nicolae Dumitru de la Li-
ceul „George Enescu“ [i a unei
sponsoriz\ri primite de la compa-
nia Bitdefender România; un
tân\r ridicat `n sl\vi poate exage-
rat ̀ n România, dar cu un evident
poten ]ial ce are nevoie neap\rat
de un bun profesor ̀ n str\in\tate.
~n sfâr[it, printre cei care au luat
pulsul competi]iei [i a nivelului
artei viorii la Kronberg, `n calita-
te de participant\ pasiv\ la cur-
suri, am cunoscut-o pe Anda Ru-
su, care studiaz\, deocamdat\, la
Târgu Mure[. Ar mai fi un cu-
vânt de spus despre cursul ascen-
dent, de mare profesionism, pe
care se plaseaz\ Academia de
Muzic\ de la Kronberg. Ultimul
anuar al Academiei, distribuit cu
ocazia cursurilor de m\iestrie, [i
care are cca. 200 de pagini, pre-
zint\ pe larg proiectul pe care se
focalizeaz\ `n prezent institu]ia.
Este vorba de construc]ia, ce ur-
meaz\ s\ ̀ nceap\ anul viitor [i s\
fie `ncheiat\ `n 2018, a unei S\li
moderne, de mare capacitate, des -
tinat\ concertelor de muzic\ de
camer\. O oportunitate „de aur“,
se spune, pentru un proiect intrat
`n procedura de dezvoltare ur-
ban\ la Kronberg [i care va fi
sus]inut `n mare parte cu fonduri
din partea statului federal ger-
man [i a landului Hessen. 

Când te gânde[ti cum se discu -
t\ numai ideea unei adev\rate s\li
de concert [i cine ̀ i pune piedici la
Bucure[ti, te apuc\ plânsul...

Kronberg im Taunus este 
o mic\ localitate balnear\,
situat\ la vreo 20 de
minute de ma[in\
dep\rtare de Frankfurt,
`ntins\ pe circa 18 km, 
`n jurul unui vechi burg
medieval [i a satului
`nconjur\tor dezvoltat
`ncepând din secolul al 
XV-lea. Ceva mai mult 
de 18.000 de locuitori
formeaz\ aglomera]ia
urban\ actual\. Nu am
amintit `ntâmpl\tor cele
câteva cifre, ele `[i au rolul
lor `n `n]elegerea felului 
`n care func]ioneaz\
principala institu]ie
cultural\, muzical\, a
ora[ului, care este
Academia Kronberg, [i
unde mi-am petrecut din
nou o s\pt\mân\ ca
spectator al claselor de
m\iestrie, anul acesta
pentru violoni[ti. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Am descoperit pl\cerea vizion\rii
concertelor pop-rock odat\ cu fil-
mul Monterey Pop Festival, v\zut
`n sala de conferin]e a Bibliotecii
Americane, `n a doua jum\tate a
anilor 1970. Tot pe-atunci a rulat
`n cinematografele noastre socia-
liste, prin nu [tiu ce minune, The
Last Waltz, rockumentarul sem-
nat de Martin Scorsese despre ul-
timul concert The Band (care n-a
fost chiar ultimul). Fragmente din
spectacole pop-rock la mod\ picu-
rau la televiziunea român\, tot
mai pu]ine [i mai diluate pe m\ su -
r\ ce rustica incult\ de la cabine-
tul 2 c\p\ta puteri discre]ionare.
Lo cuitorii de pe marginea sud-ves -
tic\ a ]\rii, mai noroco[i, puteau
s\ vad\ programele televiziunilor
iugoslave sau ungare, ba chiar [i
bulgare. (N-o s\-mi treac\ nicioda -
t\ criza de furie tr\it\ ̀ n 1988, când
bulgarii au transmis de pe Wem-
bley concertul ̀ n favoarea eliber\ -
rii lui Mandela. A vorbi atunci `n
România despre libertate [i inde-
penden]\ mi s-a p\rut o perversiu -
ne monstruoas\, ̀ mpins\ la absurd.)
Anii 1980 au adus, `n mod parado-
xal [i `n ciuda opreli[tilor oficiale,
posibilitatea de-a privi acas\ con-
certe la care n-ai fi sperat s\ ajungi
vreodat\. Videocasetofonul e apa-
ratul care a fentat zidul cenzurii,
cu rezultate interesante din punct
de vedere sociologic.

Dup\ 1990, putin]a de-a vedea
ce, când [i cum vreau a devenit ru-
tin\. Nout\]ile mi-au produs ex-
plozii de fericire cam pân\ prin
1994, când am g\sit `ntr-unul din-
tre blamatele buticuri bucure[te-
ne o band\ VHS cu Stranglers –
Video Collection –, pe care am p\s -
trat-o cu obstina]ie chiar [i când

am renun]at la videocasetofon,
dar nu [i dup\ ce am cump\rat
DVD-ul identic. Faimosul „concert
al concertelor“, Led Zeppelin –
The Song Remains The Same –, l-am
avut pe caset\ copiat\, pe caset\
original\, pe DVD [i acum pe Blu-
Ray. Cum se observ\, cam la fieca-
re deceniu s-a schimbat suportul
de p\strare, perfec]ionarea mediu-
lui aducând [i `mbun\t\]irea su-
netului, [i a imaginii. Actualmen-
te, film\rile HD par s\ ofere o ex-
perien]\ suficient de bogat\ vizual,
dar cine [tie ce mai ofer\ viitorul?
Tehnologia 4k este abia la ̀ nceput,
iar testele `ncurajatoare pentru a
spera la un home-cinema fantastic.

Am vorbit atâta despre ches -
tiuni mai degrab\ tehnice, pentru
c\ m-a surprins decizia lui Steve
Vai (sau a staff-ului s\u) de a publi-
ca numai pe DVD al 49-lea concert
din turneul Story of Light, sub titlul
Stillness in Motion (2015, Sony 
Legacy), nu [i pe Blu-Ray. (Nu-i
singurul nume de top care adopt\
formatul DVD pentru un show de
ultim\ or\; [i Depeche Mode au
editat un concert la fel, anul tre-
cut.) V\zut\ pe televizor LCD, im-
aginea este neclar\, cu unele blo-
curi de culoare estompate [i, per
total, dis confortant\. A[ fi renun -
]at s\ v\d acest concert, dac\ n-ar
fi fost vorba de Steve Vai, probabil
cel mai bun chitarist ̀ n via]\. Iar la
un con cert Vai primeaz\ muzica,
nu spec tacolul. Totu[i, folosind un
montaj alert, `n tradi]ia lui Frank
Zappa, Steve ne livreaz\ un film
ce nu te las\ prad\ plictiselii nici o
secun d\. Este ajutat de membrii
trupei: Deborah Henson-Conant,
claviaturi, voce [i harf\ portabil\;
Dave Weiner, chitar\; Philip Bynoe,
bass cu [ase corzi; [i, la tobe, Jere-
my Colson, dezl\n]uit ca un lup
mongol dintr-o pelicul\ regizat\ de
Jean-Jacques Annaud. Echipa men -
tul utilizat este performant, came-
rele de filmat par (din ce-am putut
deduce) capabile de HD, luminile nu
`mpieteaz\ mi[carea scenic\; monta-
jul, repet, ]ine curiozitatea vie (̀ ns\
nu ca Where the Wild Things Are,
2009). Nici sunetul nu este 24/96, pier-
zând parc\ ̀ n dinamic\.

Steve Vai este un perfec]ionist,
un tip cerebral care a transformat
virtuozitatea ̀ n mesaj [i dexterita-
tea `n consisten]\ expresiv\. ~n -
tre barea inevitabil\ este: de ce a
sc\zut standardul tehnic, nemul -
]umind destui fani? Poate urmea -
z\ o edi]ie „adev\rat\“? Nu [tiu.    

Regres ori nostalgie?

Prof. Mihaela Martin cu Ioana Cristina
Goicea la o clas\ de m\iestrie
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Premii [i premian]i 

N-a[ fi crezut ca un premiu s\
„fac\ mai mult r\u decât bine“,
pân\ nu am auzit afirma]ia spus\
chiar de c\tre beneficiarii dis-
tinc]iei! Ce-i drept, `n tulburata
noastr\ societate [i `n ambiguita-
tea axiologic\ instalat\, când cine-
va ob]ine o „coroni]\“, umorile
]â[nesc `n spa]iul public mai ceva
decât apa unei arteziene. La fel de
drept e [i c\, `n sfera manifest\ri-
lor finalizate cu premii, unele con-
texte nu sunt tocmai cum ar tre-
bui s\ fie. Nu m\ refer aici la evi-
den]a c\ `n arte valoarea nu poate
fi strict comensurat\, a[a ca la far-
macie (era s\ zic, ca la pia]\!), do-
meniul fiind prin excelen]\ unul
al subiectivit\]ilor. Ci vizez acele
situa]ii, numeroase, `n care nor-
malitatea competi]ional\ e  oco-
lit\. De pild\, festivaluri cu palma-
res ̀ n ale c\ror jurii se afl\ persoa-
ne legate prin rela]ii contractuale
cu unii dintre cei `nscri[i `n con-
curs. Or, iar asta se `ntâmpl\ des,
institu]ia organizatoare particip\
[i ea la `ntrecere cu invita]ii [i, ca
s\ vezi, ia nu unul, ci chiar mai
multe premii. Acordate de cei
c\rora le pl\te[te onorarii pentru
jurizare. Uneori [i componen]a ju-
riilor e stranie, unii membri nea -
vând nici pe departe expertiza ne-
cesar\. Seriozitatea [i corectitudi-
nea cu care sunt organizate ridic\
sau coboar\ aceste competi]ii, nu-
mai c\, `n goana dup\ diplome [i
trofee, ca `nsemne concrete ale
aprecierii [i valorii, toat\ lumea

concureaz\ cu toat\ lumea. Iar,
din p\cate, concuren]a nu e `ntot-
deauna fairplay, nu-i a[a?

Arta de a t\cea 

Prin fundamentele lui, art\ a cu-
vântului, teatrul are o rela]ie spe-
cial\ [i cu t\cerea. Pe care o pre -
]uie[te [i utilizeaz\ expresiv acolo
unde [i atât cât trebuie. T\cerea e
de aur, sus]ine o vorb\ de duh, iar
adev\rul ei pragmatic, cotidian e
valabil [i `n arta teatral\. Arta ac-
torului e [i arta de a studia [i st\ -
pâni pauzele, de a [ti ce [i cum s\
faci atunci când ai ori nu ai text.
M-am gândit de ceva vreme la su-
biectul acesta, exasperat\ de ne-
priceperea unor interpre]i care fie
bolborosesc cuvintele, fie le-arun -
c\ spre spa]iul destinat publicului
ca pe ceva de care doresc s\ scape.
Ca pe un corp con tondent cu care
vor s\ „ating\“ spectatorii! Verba-
litatea e cel mai important vehicul
de comunicare, iar cea scenic\ nu
e orice form\ de vorbire; trebuie
s\ fie de performan]\, s\ transfere
nu doar informa]ii, ci [i emo]ie.
Ce ne facem cu vorbitul scenic? ~n
teatrele apusene, `n cele cu tra -
di]ie [i pana[, pentru fiecare nou\
produc]ie exist\ un expert `n voce
[i rostire, care se ocup\ special de
preg\tirea distribu]iei pentru no-
ua montare. Spunerea unui text e
o form\ de dublu respect, pe de o
parte fa]\ de autor, pe de alt\ par-
te fa]\ de spectator, iar felul `n ca-
re e transmis\ partitura verbal\
are infinit\ importan]\ estetic\.

Tot de performan]\ se cer [i t\ce-
rile din scen\. Pentru a fi eficace,
t\cerea trebuie jucat\, ea nu repre-
zint\ doar o simpl\ absen]\ a textu-
lui. Pauzele actorice[ti trebuie s\
fie expresive, s\ „vorbeasc\“ prin
ele `nsele. Când nu se aude text, se
exprim\ celelalte elemente ce ]in
de actorie [i de mijloacele scenice.
Arta vorbirii are leg\turi ombilica-
le cu arta t\cerii. „Restul e t\cere“,
vorba lui Shakespeare via Hamlet.    

Un muzeu al teatrului

Am vizitat recent un spectaculos
muzeu al teatrului, construit `n
jurul ruinelor teatrului antic ro-
man din a[ezarea de secol I, „Cae-
saraugusta“, azi „Zaragoza“. Mu-
zeul e parte a unui concept care
leag\ un lan] de patru muzee de
`ndep\rtata perioad\ a originilor
imperiale ale ora[ului spaniol,
al\ turi de cele ale portului fluvial,
forului [i  termelor publice. Gân-
dit ca parte a acestui itinerar, Mu-
zeul Teatrului „Caesaraugusta“ e
situl cel mai bine conservat dintre
toate, iar maniera `n care integra-
rea sa a fost realizat\ ̀ n ambientul
citadin e ingenioas\ sub raport
muzeal. Partea exterioar\ e prote-
jat\ de un „acoperi[“ de policarbo-
nat, o construc]ie modern\, `nalt\
de 25 de metri, cât avea [i origina-
lul la vremea lui, acoperi[ ce per-
mite vizibilitate maxim\ [i prote-
jeaz\ `n acela[i timp vestigiile ar-
heologice. Un audioguide `n cinci
limbi str\ine `]i ofer\ absolut toa-
te informa]iile necesare, nu aca-
demic, ci accesibil, pl\cut, ca o fru-
moas\ introducere `n istoria tea -
trului antic [i a vremurilor ace lea
demult apuse. Pe lâng\ audiogui-
de, `n fiecare dintre punctele im-
portante ale traseului vizitatori-
lor, care ̀ i poart\ prin locurile c\l -
cate de romanii iubitori de art\, se
afl\ t\bli]e l\muritoare: pulpitum,
orchaestra, vomitorium, scaenae,
tribuna etc. Cu pu]in\ imagina]ie
po]i visa la atmosfera din tragedii-
le lui Seneca ori comediile lui
Plaut! ~n interior, machete care re-
construiesc virtual forma teatru-
lui de alt\dat\ `]i ofer\ imaginea
concret\ a ceea ce ai v\zut frag-
mentar trecând printre pere]ii de
piatr\ ai sitului. Seara, ̀ n aer liber,
pe 10 ecrane gigant sunt proiecta-
te, rezumate `n imagini a ceea ce
`nsemna teatrul acum 2.000 de
ani. {i, ca s\ `i redea vitalitatea,
frecvent au loc concerte de mu-
zic\ clasic\. ~n interior, expozi]ia
e concentrat\ pe trei tipuri de ele-
mente: arhitectura, decora ]iunile

[i func]ionarea, cu machete ce re-
fac forma ini]ial\, p\r]i de zid ex-
puse `n sol, ap\rate de podeaua
transparent\ pe care po]i s\ calci,
elemente decorative care s-au p\s -
trat sau chiar reconstruc]ii la sca-
ra 1:1 a unei p\r]i a tribunei etc.
Nu muzeu conserv\, ci muzeu in-
teractiv, apropiat, prietenos, care

te transpune `n trecut, stimu lân -
du-]i fantezia, f\cându-te parte ac-
tiv\  la ceea ce vezi. {i pe care nu-l
vei uita prea curând. Ce-i drept, de
la descoperirea ruinelor, `n 1972,
pân\ la finalizarea [antierului [i
inaugurarea muzeului, `n 2003, au
trecut 31 de ani. Lucrurile durabi-
le cer idei [i continuitate.

Una, alta, mai de var\
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Cehia — Republica Literaturii

Interviuri realizate de 
R\zvan Chiru]\

Tomáš Zmeškal: „Uram
literatura rus\, a[a c\ 
a trebuit s\ revin asupra
acesteia mai târziu“

Prima dumneavoastr\ carte,
Scrisoare de dragoste `n scrie -
re cuneiform\, a fost decla ra -
t\ un „succes peste noapte“
[i o „senza]ie literar\“. Cum
v\ sim]i]i ca senza]ie literar\?

Mi-a luat mult timp s\ ajung
acolo, pentru c\ editorii nu au
vrut s\ `mi publice cartea timp de
cinci ani, deoarece structura c\r -
]ii a fost considerat\ neobi[nuit\
pentru pia]a de literatur\ ceh\.
Dup\ publicare, am fost surprins
de succes, editorul a fost de aseme-
nea surprins, s-au vândut `n pri -
mul an 10.000 de exemplare, ceea
ce `n Cehia e foarte bine. Acum
m\ simt bine, pentru c\ primesc
oferte de la editori care ̀ nainte m-au
refuzat. 

Care au fost motivele con-
crete pe care le-au invocat
pen tru refuzul lor?

~n principiu, mi s-a spus c\ nu
am o structur\ cronologic\ linea -
r\, dar pentru mine e important
nu doar subiectul despre care
scriu, ci [i cum scriu. Cred c\ azi,

din cauza televiziunii, exist\ o pre -
siune pentru pove[ti reale [i dac\
narezi o poveste ca [i cum am fi `n
secolul al XIX-lea, nu e perceput\
corect. Dar scena literar\ ceh\
este un pic conservatoare. Exist\
acum, dac\ nu o schimbare com-
plet\ de genera]ie, cel pu]in o schim-
bare de stil. Iar eu am `ncercat s\
deschid o u[\ spre aceast\ schim-
bare. ~n plus, cred c\ editorii i-au
subestimat pe cititori, au crezut
c\ structura romanului ar fi prea
grea pentru ei. Dar cititorilor le-a
pl\cut, deci este o gre[eal\ s\-i sub -
estimezi pe cititori. 

Cum se poate ob]ine un astfel
de succes?

Nu cred c\ exist\ o re]et\ pen-
tru asta. Sunt atât de multe c\r]i
bune care r\mân nevândute [i de-
spre care publicul nu [tie. Chiar [i
`n Cehia, exist\ cinci-zece scrii -
tori foarte buni pe care toat\ lu -
mea ̀ i respect\, dar care nu au avut
noroc [i nu au atras aten]ia. Cred
c\ e `n mare parte vorba de noroc.
Eu am avut noroc c\ un foarte im-
portant critic ceh, faimos pentru
c\ este foarte dur – rar laud\ pe
cineva –, m-a l\udat pe mine. Iar
acest lucru a atras aten]ia. 

A]i fost comparat cu scriitori
cehi renumi]i, precum Hra-
bal, sau cu Salman Rushdie.
Scriitorii români v-au com-
parat cu Gogol sau Cehov.

Cum vi se par aceste compa -
ra]ii?

Eu predau creative writing [i
despre proza scurt\. Iar când vine
vorba de proz\ scurt\, trebuie s\
te raportezi la Cehov. Acesta este
pur [i simplu un maestru str\lu-
cit, este absolut uimitor. Este foarte
precis `n imagina]ia sa, dar citi-
torul nu este for]at s\ r\mân\ `n
aceste rigori, `i r\mân spa]ii pen-
tru propria imagina]ie. Noi, ̀ n Ce-
hoslovacia [i ̀ n Republica Ceh\, ̀ i
uram pe ru[i. A[a c\ abia dup\ ce
am f\cut 20 de ani, am `nceput s\
`l apreciez pe Cehov. Era obligato-
riu la [coal\, dar uram literatura
rus\, a[a c\ a trebuit s\ revin asu -
pra acesteia mai târziu. 

A]i debutat la 42 de ani. De ce
atât de târziu?

Trebuie s\ ]inem cont c\ am
avut o amânare de cinci ani, pen-
tru c\ nimeni nu a vrut s\ `mi
publice cartea. Dar am scris `nc\
de la 20 de ani, de[i nu am publi-
cat, nu am devenit oficial. Am
scris proz\ scurt\, deci se poate spu -
ne c\ am `nceput mai devreme. 

A]i plecat din Cehia la fina lul
regimului comunist, `n 1987,
dar v-a]i `ntors `n ]ara dum-
neavoastr\ dup\ zece ani `n
care a]i locuit la Londra. De
ce a]i revenit `n Cehia?

M-am ̀ ntors pentru mama mea,
care locuia `n Praga. Ea `mb\ trâ -
nea [i voiam s\ fiu mai aproape de
ea. Pe vremea aceea, nu existau
zboruri ieftine, era foarte dificil de
c\l\torit. Dac\ ar fi situa]ia de
acum, când exist\ zboruri ieftine,
nu cred c\ m-a[ fi `ntors, de fapt.
Dar atunci, un zbor costa cât dou\
salarii de-ale mele. ~n plus, mamei
mele nu `i place s\ c\l\toreasc\,
a[a c\ nu a venit niciodat\ s\ m\
viziteze la Londra. Ini]ial, ̀ mi pro-
pusesem s\ r\mân la Praga doar
un an. Apoi, mi-am dat seama c\ nu
e a[a r\u [i c\ am r\mas. {i de[i la
`nceput mi-a lipsit Londra, am
ajuns s\ `mi plac\ `n Cehia. 

Vi s-a repro[at c\ exist\ o in-
fluen]\ a literaturii anglo-
saxone asupra scrisului dum -
nea voastr\, iar `n replic\ a]i
afirmat c\ nu a]i fost con -
[tient de aceast\ influen]\. 

Am studiat literatura englez\,
deci nu aveam cum s\ nu fiu influ-
en]at. ~nainte s\ mi se publice pri-
ma carte, mi s-a spus c\ descrieri -
le mele sunt desprinse din Dickens
[i c\ nu pot s\ fac asta `n lite -
ratura ceh\. Mi s-a transmis s\
scriu ca Jan Neruda sau al]i scrii -
tori cehi, s\ rescriu cartea. Dar eu
m-am `nc\p\]ânat s\ o scriu a[a,
s\ m\ joc cu stilurile, e important
contrastul, consider c\ te `mbog\ -
]e[ti dac\ ai de a face cu mai multe
tradi]ii. Literatura ceh\ are o tra-
di]ie lung\, dar este `ntrerupt\.
A[a c\ scriitorii cehi simt nevoia
s\ se raporteze la cel pu]in o tra-
di]ie literar\ care s\ fie continu\.
Eu nu am dorit s\ fac compromi -
suri, nu am vrut s\ schimb nimic. 

Dar v-a]i p\strat aceast\ con-
cep]ie [i pentru celelalte c\r]i
pe care le-a]i scris?

~n a doua carte, structura a fost
continu\ [i am vrut s\ o fac a[a.
Iar cea mai recent\ carte este

foarte diferit\ – a fost numit\ roman
documentar – pentru c\ e non-
fic]iune, dar unii afirm\ c\ o ci -
tesc ca pe o fic]iune. Din perspec-
tiva mea, pentru c\ am studiat 
literatura, pentru c\ discut despre
literatur\, cred c\ structura litera -
r\ este o conven]ie, iar când aceast\
conven]ie devine prea folosit\ [i
publicul se obi[nuie[te cu ea, nu
mai este atractiv\. A[a c\ trebuie
s\ reac]ion\m. Dac\ vrei s\ scrii
realistic, nu po]i folosi instru-
mente de secolul al XIX-lea. 

Martin Vopěnka: 
„Un roman pe hârtie 
nu poate fi `nlocuit de
forma sa electronic\“

Mi-a]i fost descris ca un pri-
eten al României, a]i venit de
peste dou\zeci de ori aici. De
unde aceast\ deschidere [i
prietenie fa]\ de România?

Primul moment `n care am
f\cut cuno[tin]\ cu România a fost
`n anii ’80, pe vremea când eram
student [i nu exista posibilitatea
de a c\l\tori decât `n ]\ri comu-
niste. Dintre toate locurile pe care
le-am vizitat, România avea cele

Cehia a fost invitatul special al edi]iei din acest
an a Bookfest. {ase dintre cei mai importan]i
scriitori cehi au sosit la Bucure[ti, unde [i-au
prezentat opera [i s-au `ntâlnit cu publicul
român, sub motto-ul „Cehia – Republica
Literaturii“. „Suplimentul de cultur\“ a realizat,
cu aceast\ ocazie, interviuri cu Tomáš Zmeškal,
declarat „senza]ia literar\“ a Cehiei, Kateřina
Tučková, prozatoarea care a reu[it s\ vând\

107.000 de exemplare din cel de al doilea roman
al s\u, [i Martin Vopěnka, considerat un prieten
al României. Tomáš Zmeškal a reu[it s\
impresioneze `nc\ de la primul roman pe care l-a
scris, o poveste complicat\ de dragoste `ntre o
femeie [i doi b\rba]i, care acoper\ perioada de
la sfâr[itul celui de-al Doilea R\zboi Mondial
pân\ `n 1990. Romanul Kateřinei Tučková, tradus
`n române[te Dumnezei]ele din Moravia, este o

poveste despre magie [i tradi]ii vechi care
supravie]uiesc ideologiei de stat [i a devenit
bestseller absolut al literaturii cehe din ultimii
ani. Martin Vopěnka a fost prezent pentru a
doua oar\ la Bookfest, dup\ participarea sa din
2012. De altfel, romancierul – care conduce [i
propria editur\ – este un cunosc\tor al
României, pe care a vizitat-o de peste 20 de ori
`n ultimele trei decenii.
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mai mari deosebiri fa]\ de ce
[tiam eu din ]ara mea. De[i a exis-
tat aici dictatura pe care o [tim
foarte bine, eu m-am sim]it foarte
liber `n mun]ii [i satele din Româ-
nia. A[a c\ mi-a pl\cut s\ revin,
cu atât mai mult cu cât am stabilit
ni[te contacte umane foarte cor-
diale prin satele `n care am fost. 

Faptul c\ v-a pl\cut mediul
ru ral românesc e vizibil [i din
faptul c\ o parte din ac]iunea
unora dintre romanele dum-
neavoastr\ se desf\[oar\ [i
`n acest spa]iu. De ce a]i pre -
ferat totu[i o lume a s\r\ciei?

Pentru mine exist\ o diferen]\
`ntre s\r\cie [i starea de s\r\cie,
`ntre mizerie [i s\r\cie. S\r\cia
poate s\ fie fericit\. Am perceput
faptul c\ Occidentul este foarte
`ndep\rtat de izvoarele, sursele,
naturale ale civiliza]iei. Via]a la
]ar\ a avut, la timpul ei, o anumit\
rânduire, o structur\ care a fost
respectat\. 

Aceast\ perspectiv\ este mai
veche la dumneavoastr\. A]i
declarat `n 2012 c\ `n Vest oa-
menii nu se mai simt liberi,
deoarece acolo totul func]io -
neaz\ perfect, iar `n Est este
mai mult spa]iu pentru liber-
tatea interioar\. 

Cred c\ ar trebui ca `n viitor
dezvoltarea [i evolu]ia tehnic\ s\
se desf\[oare `n paralel cu p\stra -
rea structurilor noastre interioa -
re. De exemplu, când particip la
târguri de carte, `ntâlnesc di ver[i
manageri [i eu cred c\ ocupa]ia
lor este lipsit\ de esen]\. 

~n ce sens?

Am impresia c\ ei `ncearc\ s\
ajung\ la parametri economici, la
o anume eficien]\ economic\, f\r\
a se mai gândi la rela]iile umane,
la rela]iile de familie sau de dra -
goste, chiar. 

Sunte]i [i dumneavoastr\ ma -
nager de editur\. A]i afirmat
c\ publica]i [i multe c\r]i
comerciale, pentru c\ acesta
este un mod „de a aduce bani
familiei“. A[adar, e un com-
promis care nu poate fi evitat?

Din punct de vedere economic,
nu a[ putea tr\i din scris, deoa -
rece scriu cu foarte mult\ profun-
zime, cu foarte mult\ minu]iozi-
tate, ceea ce `nseamn\ c\ scriu un
roman `n doi-trei ani. A[adar, fa-
milia mea nu poate a[tepta `n tim-
pul \sta s\ `mi apar\ mie o carte,
pentru a câ[tiga ni[te bani. Dar eu
`nc\ sper c\ unele dintre roma ne -
le mele vor ajunge bestseller-uri
mondiale [i m\ vor ajuta s\ tr\ -
iesc numai din scris. 

Dar nici editura nu poate tr\i
doar din romane de calitate,
observ. C\r]ile comerciale sunt,
`n general, percepute ca fiind
de calitate redus\.

Nu a[ considera-o de calitate
inferioar\. Editez literatur\ fap-
tic\ [i `n fiecare an caut [i câteva
titluri de literatur\ bun\. Mai
ales, editez literatur\ pentru copii
[i tineret, care este ̀ ntotdeauna de
calitate, pentru c\ nu po]i face alt-
fel `n acest domeniu. 

Spera]i ca romanele dumnea -
voastr\ s\ devin\ bestselle r-
uri interna]ioanale, dar `n
acela[i timp a]i remarcat c\
volumele scrise de dumnea -
voastr\ se g\sesc foarte greu
`n alte limbi. De ce?

Greutatea vine tocmai din fap-
tul c\ scriu `n limba ceh\ [i nu 
exist\ `n lume foarte mul]i tradu -
c\tori din limba ceh\. Romanul
meu A cincea dimensiune va ap\ -
rea `n traducere `n limba englez\,
`n Marea Britanie, [i am terminat
de curând un roman, Planeta al-
bastr\, care are 700 de pagini [i
care cred c\ are toate premisele s\
devin\ un titlu cunoscut. Proble-
ma e cine o s\ aib\ `ndr\zneala s\
traduc\ un roman de 700 de pagini.

Sunte]i [i editor, [i scriitor.
Din aceast\ pozi]ie a dumnea -
voastr\ – `n ambele tabere –
cum vede]i viitorul c\r]ii pe
hârtie?

Am ajuns la concluzia c\ un ro-
man pe hârtie nu poate fi `nlocuit
de forma sa electronic\. Aceasta
poate, cel mult, s\ `l completeze.
Dar hârtia r\mâne forma de baz\.
De exemplu, anul trecut, ̀ n Marea
Britanie, dup\ unele date statis-
tice, num\rul de c\r]i `n form\

electronic\ nu a mai crescut, `n
schimb a re`nceput s\ creasc\ cu
5% num\rul celor pe hârtie. ~n
Fran]a, c\r]ile electronice nu trec
de nivelul de 5% din pia]\. ~n Ce-
hia, ca [i `n România, ne afl\m,
deocamdat\, `nc\ `n faza de cre[ -
tere a num\rului de c\r]i online,
dar, dac\ respect\m tendin]a din
Vest, probabil c\ aceast\ cre[tere
se va opri la un moment dat. 

Kateřina Tučková: „Cel
mai prost st\ poezia,
unde se vând maximum
100-200 de exemplare“

Al doilea roman al dumnea -
voastr\, care a primit `n
româ ne[te un titlu foarte fru-
mos, Dumnezei]ele din Mora -
via, a fost declarat bestseller-ul
absolut al literaturii cehe din
ultimii ani. Care sunt ingre-
dientele pentru „bestseller
ab solut“?

Nu pot spune `n general, dar `n
cazul meu a contat faptul c\ exist\
un public larg atras de subiectele
din zona ezoteric\, iar pentru pu -
blicul de specialitate a fost atr\ -
g\tor pentru c\ am avut [i o abordare
[tiin]ific\, bazat\ pe o documen -
tare temeinic\. Nu a fost literatu -
r\ pur\, e o combina]ie de pove[ti
[i extrase din arhiva securit\]ii
noastre, STB sau m\rturii [i ra -
poarte medicale, pentru c\ una
din tre aceste dumnezei]e a fost
`nchis\ ̀ ntr-un spital de psihiatrie.
Acolo a fost ]inut\ de un medic
psihiatru care colabora cu STB. ~n
anumite recenzii, chiar mi-a fost
imputat c\ am folosit prea mult
material documentar, dar pe mine
tocmai asta m-a fascinat cel mai
mult, s\ descop\r c\ile prin care
fostul regim comunist urm\rea
pove[tile private de via]\. 

A]i men]ionat, la un moment
dat, c\ nu [ti]i cum v-a]i fi
comportat ̀ ntr-o situa]ie si mi -
lar\, dac\ a]i fi tr\it `n acel
re gim.  

Eu sunt de-a dreptul bucuroas\
c\ nu a trebuit s\ tr\iesc `n comu-
nism, `ntr-un regim `n care exis-
tau restric]ii. Cred c\ e foarte difi-
cil s\ fii tot timpul sub presiune,
sub amenin]are, tu [i toat\ fami -
lia, un lucru foarte greu de ̀ ndu rat.

Cartea a devenit o pies\ de
teatru [i un scenariu de film.
Ce crede]i c\ s-a pierdut [i,
mai ales, ce s-a câ[tigat prin
aceste transferuri?

Sunt foarte mul]umit\ de pre-
lucrarea pentru piesa de teatru,
deoarece cred c\ este o pies\ solici-
tant\ pentru actori, c\ci dureaz\
trei ore jum\tate. S-a pierdut `n
primul rând toat\ munca mea de
a face citibile toate informa]iile
adunate, `ns\ o alt\ form\ de ex-
primare a artei transmite altfel
emo]ia, folose[te muzic\ [i imagini,
[i este o experien]\ foarte pu ter -
nic\. Piesa de teatru este itine -
rant\, circul\ `n mai multe ora[e
din Cehia [i astfel este popula -
rizat\ cartea mea. Dac\ s-ar reu[i
o transpunere filmic\ la fel de reu -
[it\, a[ fi mul]umit\. 

Ce `nseamn\, pentru Cehia,
un bestseller absolut?

Republica Ceh\ este un spa]iu
mic, cu foarte pu]ini cititori, a[a
`ncât cifrele noastre poate nu par
la fel de mari `n compara]ie cu li -
teratura anglo-american\, de exem -
plu, sau cea german\. La noi, se
consider\ c\ este o vânzare bu n\
dac\ se dep\[esc 5.000 de exem-
plare [i este bestseller dac\ de -
p\[e[te 10.000 de exemplare. Eu
sunt bucuroas\ c\ am reu[it s\
dep\[esc aceast\ cifr\, am vândut
107.000 de exemplare. Dar nu
vreau s\ fac caz de acest lucru. 

Sursa de inspira]ie pentru
primul dumneavoastr\ roman,
Expulzarea Gertei Schnirch,
a fost chiar apartamentul `n
care a]i locuit `n Brno. Acea
locuin]\ „a asistat mai `ntâi
la expulzarea familiilor evre -
ie[ti care au locuit acolo, de
c\tre germani, care au fost la
rândul lor alunga]i la finalul
celui de-al Doilea R\zboi Mon -
dial, `n timpul a[a numitului
«transfer s\lbatic», [i `nlo -
cui]i de familii cehe[ti“, du p\
cum afirma]i pe site-ul dum-
neavoastr\ oficial. S-ar putea
spune c\ a]i fost norocoas\ 

s\ g\si]i o poveste chiar `n
propria cas\. 

Depinde de cum prive[ti lu-
crurile. Problema expulz\rii era
de foarte mult timp cunoscut\ `n
Cehia, dar nu era abordat\ de scri-
itori. E valabil [i `n cazul dum-
nezei]elor, acestea au existat la
noi din timpurile vechi, `ns\ ni-
meni nu a abordat problema. {i
tema c\r]ii pe care o scriu acum,
despre situa]ia bisericii catolice
oprimate `n regimul comunist, s-a
discutat de foarte mult timp `n
cercurile de specialitate, dar ni-
meni nu s-a gândit s\ o pun\ ̀ ntr-un
roman. 

A]i debutat ca scriitoare de
proz\ scurt\, un gen care, `n
România, nu are mare succes
la public. Care e situa]ia `n
Cehia?

Este mai greu s\ te impui pe
pia]\ cu o carte de povestiri, pen-
tru c\ acestea se cump\r\ doar de
la autorii deja consacra]i. {i, evi-
dent, cel mai prost st\ poezia,
unde se vând maximum 100-200 de
exem plare. 

Sunte]i [i curator de art\.
Cum se influen]eaz\ reciproc
cele dou\ cariere ale dum-
neavoastr\, cea de scriitoare
[i cea de curator?

Se `mpac\ foarte bine, deoa re -
ce reu[esc s\ m\ `mpart `ntre zi -
lele cu expozi]ii [i cele f\r\, `n
care pot s\ m\ ocup de scris. ~mi
place foarte mult profesia de cura-
tor, pentru c\ pot s\ `mi aleg ar -
ti[tii pe care s\ `i expun [i, `n ge -
neral, sunt arti[ti care au o voce
pu ternic\ `n art\ [i o viziune pu -
ternic\ asupra lumii, prin urmare
`mi plac foarte mult controversele
pe care le nasc. De[i ei, ca arti[ti
plastici, gândesc altfel decât mine
ca scriitor, eu sunt foarte fericit\
pentru c\ aceste rela]ii ne `mbo -
g\]esc reciproc. 

~n care dintre cele dou\ lumi
e mai greu de supravie]uit,
`n cea a literaturii sau `n cea
a artei plastice?

Mai mult emo]ii negative sunt
`n lumea artei plastice, pentru c\
atunci când un artist plastic reu -
[e[te s\ conving\ asupra mun cii
lui cât mai mult public, apar [i
colec]ionarii operei lui [i inter-
vine aici o diferen]\ foarte mare
`n ceea ce prive[te remunera]ia.
~n literatur\, având `n vedere c\
pre]ul mediu al unei c\r]i este de
patru euro, nu sunt aceste ambi]ii
negative `ntre scrii tori. Oricum,
pân\ acum nu a reu[it nimeni, `n
ciuda tuturor r\ut\]ilor, s\ m\
fac\ s\ renun] la vreunul dintre
cele dou\ domenii. 
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Alina Purcaru 

~ntrebarea-reper „Cine este Leti -
]ia Branea?“, care apare de trei ori
`n roman, func]ioneaz\ ca o ax\
de referin]\ ̀ n corpul c\r]ii [i a or-
donat, `n acela[i timp, discursul
critic al foarte multor comenta-
tori. Tipul de personaj propus de
Gabriela Adame[teanu a generat
o exegez\ considerabil\, care a
`nglobat de la judec\]i de valoare
asupra caracterului [i a op]iuni-
lor Leti]iei Branea, la aprecieri
despre raportul dintre individ [i
un sistem ostil, constrâng\tor.
Dup\ toate grilele prin care a tre-
cut acest impresionant roman de
debut, ast\zi, `ntr-un cu totul alt
context, Leti]ia Branea se dezv\ -
luie, `n continuare, ca unul dintre
rarele personaje literare capabile
s\ catalizeze interoga]ii semnifi-
cative. A[ numi-o pe cea mai bana -
l\: `n ce m\sur\ problemele pe ca-
re le pune `n lumin\ personajul
Gabrielei Adame[teanu sunt ̀ n con -
tinuare relevante pentru cititorul

care o cunoa[te la 40 de ani dup\
apari]ie sau pentru o istorie iden-
titar\, care, `n cele din urm\, ne
pri ve[te [i ne include, fie ea [i prin
prisma fic]iunii? 

Pentru a r\spunde acestei `n -
tre b\ri, care doar pare exterioar\
romanului, dar care `l conecteaz\,
de fapt, cu un `ntreg tronson de ci-
titori [i cititoare din genera]ii di-
ferite, este util s\ arunc\m un ochi
la lumea ̀ n care se formeaz\ [i din
care se zbate s\ ias\ Leti]ia Bra-
nea. ~n linii mari, este provincia
sufocant\, `n care tr\ie[te, `mp\r -
]ind aceea[i camer\, `mpreun\ cu
mama ei, sec\tuit\ de griji [i cu
unchiul Ion Sili[teanu, fost direc-
tor de liceu, persecutat pentru un
trecut „cu probleme“. Tat\l este
absent, `nchis pentru convingeri-
le politice, situa]ie care face po zi ]ia
Leti]iei [i mai complicat\, din cau -
za „dosarului“ pe care `l va trage
dup\ ea. ~n toate aspectele, cadrul
`n care se formeaz\ Leti]ia Branea
descrie o lume privativ\, `n care
fata se orienteaz\ cu o luciditate

pe care doar sensibilitatea i-o con-
cureaz\, con[tient\ fiind la orice
pas c\ poart\ o vin\ zdrobitoare.
Acest detaliu va reap\rea mai târ-
ziu `n roman, când Leti]ia, stu-
dent\ la Litere, ̀ [i face o analiz\ [i
`[i scruteaz\ [ansele de viitor: „De
unde atât de vie urcând `n mine
senza]ia unei vinov\]ii dintot-
deauna, adânc\ [i neclar\?“. Ado-
lescentei Leti]ia, care simte nevo-
ia [i de alte contacte decât cel cu
mama [i cu unchiul, magisterul
marginalizat, adâncit ̀ n fi[e de lec -
tur\, i se repro[eaz\ „vina“ de a-[i
dori aceste lucruri, ̀ n con di]iile ̀ n
care tat\l sufer\ `n `nchisoare. 

Cadru dup\ cadru, Leti]ia Bra-
nea este surprins\ `ntr-o situa]ie
de inadecvare perpetu\, dure-
roas\, indiferent de contextul `n
care ajunge. Lumea `n care se
mi[c\ nu e f\cut\ pentru ea [i nu-i
face nici un fel de concesie, iar as-
ta se vede foarte devreme. Imediat
dup\ primele semne ale puber t\ -
]ii, unchiul Ion o apostrofeaz\,
aruncându-i o `ntrebare pe cât de
vag\, pe atât de strivitoare, ]inând
cont de toate sub`n]elesurile cu
care au `nc\rcat-o istoria norme-
lor de comportament care le pri-
vesc pe fete [i femei: „ De acum ai
`nceput-o?“. Apoi o love[te, ca s-o
fac\ [i mai con[tient\ de limitele
care o a[teapt\. Alt\ dat\, acela[i
unchi, fa]\ de care are un ata[a -
ment mai puternic decât orice
urm\ de ranchiun\, `i reamin -
te[te c\ ea, ca femeie, nu se poate
purta a[a cum ̀ [i dore[te: „Ce râzi?
Nu-i de râs, doar nu tr\ie[ti de ca-
pul t\u pe lume... crezi c-ai s\ faci
doar ce-]i place `n via]\?“. 

Leti]ia e format\, a[adar, `n
spi ritul unei vine perpetue [i al
unei submisivit\]i de necontestat
fa]\ de autoritate, iar traseul ei,
care va include distan]area fa]\ de
aceast\ matrice, `nseamn\ un tra-
valiu semi-con[tient – confuzia [i
nesiguran]a o `nso]esc pân\ târ-
ziu – c\tre o autonomie mai de-
grab\  proiectat\ decât `mplinit\.
Limit\rile pe care i le pune genul,

condi]ia social\ precar\ [i siste-
mul de valori solid-patriarhale se
`ntâlnesc cu restric]iile generate
zilnic de un sistem politic extrem
normativ [i opresiv, care se insi-
nueaz\ pân\ [i `n t\vile cu maca-
roane gri de la cantina c\minului.
~ntr-un regim care se define[te
prin frânele pe care „puterea“ le
pune tuturor, Leti]ia `ncearc\ s\
evite cea mai mare fric\, cea care
a bântuit trecutul propriei familii:
e[ecul. M\sura `n care ea ac]io-
neaz\ interesat sau „autentic“ `n
rela]ia cu Petru Arcan – la rândul
lui parte a puterii, figur\ a auto-
rit\]ii, care o `nlocuie[te pe cea a
unchiului Ion –, de exemplu, nu
poate fi aproximat\ decât supra-
punând aceste grile corectiv-coer-
citive, care i se impun protagonis-
tei Drumului de la prima propo -
zi]ie pe care o emite („Câ]iva ani
am dormit to]i trei `mpreun\, ma-
ma, unchiul Ion [i cu mine“) [i
pân\ la ultima scen\, cea `n care
`ncearc\ s\-[i disting\ propriul
chip `ntr-o vitrin\ `n care imagi-
nea i se suprapune peste cea a lui

Petru Arcan: „~n ultimul geam pe
lâng\ care am trecut am v\zut
fe]ele noastre amestecate. Doar o
clip\ am mai `ncercat s-o deslu -
[esc numai pe a mea, dar era prea
târziu“. 

Astfel de „intersec]ii“ pot s\ a[e -
ze povestea Leti]iei Branea, anco-
rat\ ea `ns\[i dintr-o constela]ie
de detalii [i referin]e hiperconcre-
te, `ntr-o dinamic\ nou\, extins\
[i foarte fertil\ pentru `n]elegerea
unei alte pove[ti: cea a construc -
]iei identitare care transpare din -
tr-o astfel de fic]iune, una care ne
prive[te, `n definitiv, pe fiecare
dintre noi. Prin modul `n care `[i
negociaz\ parcursul, alternând
ezit\ri [i vulnerabilit\]i cu strate-
giile adapt\rii la realitate, dar [i
cu rezerve surprinz\toare de for -
]\, Leti]ia Branea `[i dezv\luie [i,
a[ ad\uga, `[i rescrie parcursul la
fiecare re-lectur\, destabilizând
cititorul, cu atât mai mult cu cât
cunoa[te mai `n detaliu lumea ca-
re o con]ine. Sunt pu]ine persona-
je `n literatura noastr\ care `[i
p\streaz\ un astfel de impact. 
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Leti]ia Branea, la al [aselea bis
Au trecut 40 de ani de când a ap\rut Drumul egal al fiec\rei zile, romanul cu care
a debutat Gabriela Adame[teanu [i care a introdus `n literatura român\ un
personaj feminin de o pregnan]\ rar\: Leti]ia Branea, cea care va reveni `n cel mai
recent roman al scriitoarei, Provizorat. Debutul Gabrielei Adame[teanu apare
acum `n edi]ie definitiv\, a [asea, varianta cea mai apropiat\ de versiunea
original\, dar `n care autoarea a inclus pasaje cenzurate, al\turi de fragmentul
care face leg\tura cu Provizorat. Edi]ia propus\ acum vine `nso]it\ de dosarul
recept\rii, `n România, `nainte [i dup\ Revolu]ie, dar [i `n ]\rile `n care cartea a
fost tradus\. Este, a[adar, un text adus la zi [i, mai mult, `nso]it de fragmente 
din istoria pe care, iat\, a f\cut-o, decupaje critice `n care se oglindesc, pe lâng\
aprecierile pozitive adunate de-a lungul a patru decenii, [i tipurile de citire 
pe care acest roman le-a generat. 
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S-a lansat FILIT 2015 — 
de la festival la platform\
literar\ european\

Sute de profesioni[ti ai c\r]ii, din
]ar\ [i str\in\tate, vor veni [i `n
aceast\ toamn\ la Ia[i pentru a
participa la cel mai important eve-
niment literar al României. ~n afa -
ra celor cinci zile de festival, FILIT
a crescut organic `n direc]ia unei
platforme literare europene. Pe
par cursul acestei veri vor fi comu-
nicate numele scriitorilor care au
acceptat participarea la edi]ia din
acest an, precum [i detalii privind
programul evenimentelor. 

„Exist\ o serie de nout\]i la
aceast\ edi]ie. ~n primul rând, este
vorba despre interna]ionalizarea
festivalului – pân\ acum acesta era
interna]ional prin participare,
dar `ncepem s\ ie[im `n str\i n\ -
tate prin proiectele cu finan]are
european\. De asemenea, dac\ pâ n\
acum ne bazam pe ecourile din
presa interna]ional\ imediat dup\
FILIT, ̀ n ultimul an am ̀ nceput s\
avem tot mai multe invita]ii la
târguri, saloane, expozi]ii de carte

din Europa. Deja acest lucru `n -
seamn\ o politic\ activ\. ~n al doi-
lea rând, asist\m la transforma-
rea festivalului `ntr-o veritabil\
platform\ cultural\, prin progra-
mele de reziden]e sau ateliere ca-
re au loc pe tot parcursul anului.
Am primit invita]ia de a fi anul
acesta co-expozan]i oficiali al\turi
de Ministerul Culturii la Târgul
de Carte de la Frankfurt, care este
cel mai important eveniment de
gen din lume. Este onorant pentru
noi, `nseamn\ c\ am devenit par-
teneri importan]i pentru repre-
zentarea României `n lume, nu
nu mai ai Ia[iului. Este drumul pe
care am pornit [i acolo sper s\
ajungem – s\ devenim al\turi de
Ministerul Culturii [i Institutul
Cultural Român cea mai impor-
tant\ platform\ de promovare a li-
teraturii române `n lume“, a de-
clarat Dan Lungu, managerul FI-
LIT, director al Muzeului Literatu-
rii Române Ia[i.

Prin programele de reziden]e
pentru traduc\tori [i scriitori,
atelierele pentru traduc\tori, pro-
iectele „FILIT f\r\ frontiere“ rea-
lizate prin atragerea de fonduri
europene, colaborarea cu Repre-
zentan]a Comisiei Europene `n
Ro mânia, prezentarea festivalului
`n cadrul celor mai importante eve -
nimente ale industriei editoriale
din Europa, Festivalul Interna]io-
nal de Literatur\ [i Traducere Ia[i
a dep\[it statutul de eveni ment
cultural major, transformân du-se
`ntr-un adev\rat actor cultural.

„A[tept\m ca aceast\ a III-a
edi]ie s\ fie cel pu]in la nivelul ce-
lorlalte dou\. Din punctul de vedere

al Consiliului Jude]ean, finan]a -
rea proiectului este asigurat\. FI-
LIT a devenit de acum o marc\
important\ cultural\ a Ia[iului.
Nu am emo]ii c\ va fi o reu[it\
având `n vedere experien]a acu-
mulat\ la primele dou\ edi]ii. A[ -
tept\m `nceputul toamnei [i mu-
safirii deosebi]i“, a declarat Victo-
rel Lupu, pre[edinte interimar al
Consiliului Jude]ean Ia[i. 

Edi]ia a II-a a FILIT a avut loc
sub Patronajul Reprezentan]ei
Comisiei Europene `n România.
Colaborarea cu `naltul for euro-
pean continu\ [i `n acest an prin
intermediul unui seminar dedicat
profesiei de traduc\tor `n Româ-
nia. „Translating Europe Work -
shop“ a fost inclus `n calendarul
ac]iunilor DGT organizate `n
`ntreaga Uniune European\ sub
umbrela Translating Europe. ~n
cadrul evenimentului vor fi abor-
date teme precum traducerea lite-
rar\, strategiile de specializare
pentru traduc\torii freelance, pro -
iecte de traduceri `n cadrul firme-
lor specializate sau statutul tra-
duc\torului ̀ n institu]iile publice.

Din toamna anului trecut, prin
Muzeul Literaturii Române Ia[i,
FILIT [i Editura Muzeelor Literare
au intrat ̀ n circuitul interna]ional
al festivalurilor [i târgurilor de car -
te (Viena, Bologna, Ierusalim, Lon -
dra, Bruxelles, Budapesta, Istan-
bul, Torino), unde au avut loc deja
prezent\ri ale festivalului [i al c\ ror
rezultat benefic a fost extinderea
re]elei de colaboratori. Finan]a rea
acestor deplas\ri a fost posibil\
prin intermediul partenerilor: Mi-
nisterul Culturii [i Institutul Cul-
tural Român.

Programul de reziden]e pentru
traduc\tori a continuat [i `n 2015,
al\turi de dou\ proiecte noi: rezi-
den]e pentru autorii români, pre-
cum [i atelierele de traducere.

Muzeul Literaturii Române Ia[i,
al\turi de partenerii s\i (Asocia]ia
Cutez\torul-Telene[ti [i Biblioteca
Municipal\ Eugen Co[e riu B\l]i), a
atras finan]are nerambursabil\
prin EEA Grants: „FILIT f\r\ fron-
tiere: `n B\l]i, Republica Moldova“
[i „FILIT f\r\ fron tiere: `n Basara-
beasca, Republica Moldova“.

Anul trecut, FILIT a avut un
public total de circa 35.000 de partici -
pan]i (25.000 de spectatori ai eveni-
mentelor FILIT [i 10.000 de vizita-
tori ai Târgului de Carte Bookfest).

~n total, `n FILIT au fost impli-
cate zilnic aproape 600 de per-
soane (din str\in\tate, din ]ar\ [i
din Ia[i): scriitori, traduc\tori de

literatur\ român\ [i str\in\, ma-
nageri culturali, critici literari,
editori, profesori, jurnali[ti, blog-
geri culturali [i voluntari. Bookfest
a reprezentat, la rându-i, o desf\ -
[u rare de for]e, reunind ̀ n organi-
zare (staff-ul Asocia]iei Editorilor
din România, editori, librari, respon-
sabili de logistic\) 100 de persoane.

Invita]ii FILIT au venit anul
trecut din 18 ]\ri: Mexic, Fran]a,
Republica Moldova, Iran, Elve]ia,
Bulgaria, Danemarca, SUA, Ma-
rea Britanie, Germania, Polonia,
Spania, Italia, Ungaria, Turcia,
Suedia, Olanda, România. Ace[tia
au parcurs dus-`ntors pe cale ae-
rian\ 250.000 de kilometri.

Festivalul Interna]ional de Li-
teratur\ [i Traducere Ia[i este un
eveniment finan]at de Consiliul
Jude]ean Ia[i prin Muzeul Litera-
turii Române Ia[i.

La Casa Pogor s-a lansat
s\pt\m=na trecut\ cea
de-a III-a edi]ie a
Festivalului Interna]ional
de Literatur\ [i Traducere
Ia[i (FILIT), ce va avea loc
`n perioada 30 sep tem -
brie – 4 octom brie. La
eveniment au participat
Victorel Lupu, pre[edinte
interimar al Consiliului
Jude]ean Ia[i, [i Dan
Lungu, manager FILIT 
[i director al Muzeului
Literaturii Române Ia[i.
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– Fragment –

Titlu de ziar: O vac\ a s\rit
peste lun\

(un porc [i un curcan 
au urmat-o)

Am ciulit urechile – greieri [i cam
atât –, iar atunci un urlet de lup
din dep\rtare a sfâ[iat t\cerea.
Shalom s-a uitat la mine cu o ex-
presie gen „„Hopa, am belit-o“.
Am zis c\ urletul p\rea s\ vin\ de
la mai bine de un kilometru de
noi, a[a c\ n-aveau de ce s\-[i fac\
griji, `ns\ `n sinea mea eram tare
`ngrijorat\. Una e s\ auzi lupii
h\uind dintr-un ad\post `ncuiat
bine [i ap\rat de oameni [i câini –
[i s\ ]i se par\ o minun\]ie – [i alta
e când `ntre tine [i fiar\ nu-i decât
aerul nop]ii. {i eu m\ crezusem
dintotdeauna o fiar\, `ns\ `n seara
aia nu prea mai eram sigur\. 

— Din 1923, Turcia e republic\
preziden]ial\, poate o s\ candidez
[i eu. (Of, Doamne !) ~n Turcia se
afl\ strâm toarea Bosfor [i Marea
Marmara – ce nume frumos, nu ?
Mar-mar-a... Mar-mar... 

Lui Shalom i se acrise de-acum.
— Mai termin\ odat\ cu datele

despre Turcia. O s\ stai atâta pe
telefon, c-o s\ termini bateria [i
atunci ce ne facem, Einstein?

— Bine, a zis Tom, `ns\ n-a fost
`n stare s\ se ab]in\. Deviza Tur-
ciei e: „]ara apar]ine necondi]io-
nat poporului“. Nu [tiu ce vrea
s\-nsemne, `ns\-mi place de mor.
Bine, bine, uite, ̀ l ̀ nchid, se stinge.

Am mers mai departe, tr\n c\ -
nind `n gura mare despre tot felul

de prostii ca s\ ar\t\m c\ nu ne te-
mem deloc [i hlizindu-ne tot mai
tare la bancuri pe m\sur\ ce urle-
tele se auzeau tot mai aproape.
Str\b\tuser\m vreo trei kilo metri
când din bezn\ s-a desprins o silu-
et\, la vreo zece metri de noi,
chiar `n drum – de parc\ ie[ise la
iveal\ cât ai clipi din ochi, de par -
c\ `ns\[i bezna prinsese form\.

O form\ de lup. Un lup singu ratic.
— M\i, m\i, m\i, a f\cut lupul

rânjind ca un lup r\u.
Shalom a f\cut pe el ̀ ntr-o clip\.
— Pardon, s-a scuzat, m\ cac pe

mine de emo]ie.
~n via]a mea nu m\ luptasem

cu nimeni, nicidecum pân\ la
moarte, ̀ ns\ ̀ n noaptea aia aveam
impresia c\ venise timpul s\ m\
lupt.

Cu un Shalom m-ai cucerit

— O vac\, un porc [i un curcan
intr\ `ntr-un bar , a spus lupul.
(Din]ii albi `i luceau nelini[titor
`n lumina lunii.) Parc\ a[a `ncepe
bancul, nu? a `ntrebat.

— Pe-\sta nu-l [tiu, a r\spuns
Shalom. Nu-i `n „Tora“.

— Ur\sc bancurile, mustesc de
ostilitate latent\, s-a b\gat Tom `n
vorb\.

— Da, sigur, a spus lupul. Nu
prea mai ]in minte poanta... O
vac\, un curcan [i un porc intr\
`ntr-un bar [i barmanul face…
aaa, stai a[a, mi-am amintit… bar-
manul face: „A sosit cina !“.

— N-are nici o noim\ bancul
\sta, a spus Tom. 

~i auzeam ciocul cl\mp\nind,
fiindc\ umezeala din\ untru se 

uscase de fric\. {tiam c\ toat\ lu-
mea m\ auzea dârdâind pe picioa-
re de mi se ciocneau genunchii. 

— Ce-mi mai place bancul \sta,
a zis lupul, e preferatul meu. Ui-
ta]i ce e, [tiu c\ sunte]i departe de
cas\, pe cocla uri, [i ̀ n]eleg cum v\
sim]i]i, cât poate `n]elege un lup,
adic\ nu cine [tie ce, [i oricum nu
prea mi-e foame, a[a c\ ce zice]i,
tu, vaco, [i tu, porcule, vede]i-v\
de drum [i l\sa]i-m\ s\ discut de -
spre specialit\]ile serii cu curca-
nul de colo.

Tom p\rea gata s\ le[ine. I-am
s\rit `n ajutor.

— Am fugit de la ferm\. Eu
merg `n India, Shalom merge `n
Israel [i curcanul, `n Turcia. E o
c\l\torie istoric\.

— Ia stai, m-a oprit lupul cu laba. 
Vedeam cum `i curg balele pe

f\lci `n jos, râule]e-râule]e. S-a ui-
tat la fostul Jerry.

— Porcule, zici c\ te cheam\
Shalom ?

— Da.
— Ciudat. Nu pari evreu, a spus

lupul [i s-a pus pe hohotit, izbuc-
nind la sfâr[it `ntr-un [ir de urlete
`nfior\toare – cine [tie, poate-[i
chema tovar\[ii la mas\ pe lupe[ -
te. {i eu sunt evreu, pe linie pa-
tern\, mi-am schimbat numele
din Lupsheim `n Lup când ne-am
mutat aici din Canada. Numai c\
n-ave]i noroc, sunt genul de lup
care se ur\[te.

Atât i-a trebuit lui Shalom.
— |sta are carnea alb\, a zis

ar\tând spre Tom. 
— {i el are carnea tot alb\, a

strigat Tom ar\tând spre Shalom.
Cât ai clipi din ochi, se alegea

praful de tot, deja ne tr\dam `ntre
noi. {tiam c\ trebuie neap\rat s\
vin repede cu ceva.

— Uite ce e, lupule, i-am zis
`ncercând s\ fac pe dura (pe loc
mi-am luat un accent newyorkez),
to]i suntem animale, poate c\ unii
dintre noi sunt ceva mai s\lbatici,
a[a-i, `ns\ cu to]ii suntem fra]i [i
surori nedrept\]i]i de oameni –
ne-au pus la-ngr\[at ca s\ ne taie,
iar pe tine oamenii vor s\ te-m -
pu[te [i ]i-au r\pit pe nedrept teri-
to riile `n care vânezi de genera]ii. 

Sim]eam c\, purtat\ de emo]ia
momentului, reu[isem s\ m\ ex-
prim elocvent.

— Iar dac\ ne lu\m la har]\
`ntre noi, cine câ[tig\?

— Eu? a r\spuns lupul. Eu a[
câ[tiga dac\ ne lupt\m.

— Nu. Oamenii câ[tig\, du[ma-
nul nostru comun.

— Ah, ah, ah, `n]eleg ce vrei s\
spui, a `ncuviin]at lupul din cap.
Mda, du[manul comun. Poate c\ erau
ceva spe ran]e, `ns\ lupul a conti-
nuat: Pe mine nu prea m\ intere -
seaz\ politica. Iau curcanul [i gata.

A pornit spre Tom cu botul ple-
cat spre p\mânt, furi [ându-se
cum fac lupii, cu ochi[orii negri sti -
clindu-i de cruzime. La lumina
mobilului, vedeam chipul ̀ ngrozit
al lui Tom [i cum `i tremurau
m\rgelele de la gât ca varga. 

Dintr-odat\, `ntunericul a fost
sfâ[iat de o str\fulgerare roz, iar
lupul s-a pr\bu[it cât colo pe-o
rân\, sc\pând un scâncet jalnic pe
bot, de parc\-l `n[f\case o mân\
nev\zut\. CPLM?

Shalom `[i f\cuse elan [i se re-
pezise la lup cu toat\ for]a. Iar
Shalom e gras, nu glum\. E porc.
Lupul a r\mas n\uc o clip\, f\r\
s\ fie `n stare s\ se redreseze, `ns\
vedeam c\ `ncepeau s\ i se tre-
zeasc\ din nou `n ochi for]a [i ne-
voia animalic\ pure.

— Auzi, pentru [mecheria asta
o s\ te m\nânc la desert, gr\sane.
La asta viseaz\ tot americanul –
s\ se `nfrupte cu cotlete de porc [i
sl\nin\ dup\ mas\. 

Lupul `[i revenea deja dup\ ce
Shalom `i t\iase suflul izbindu-se
`n el. {tiam c\ nu-mi mai r\m\se-
ser\ decât câteva clipe la dispo -
zi]ie, a[a c\ m-am repezit [i am
`nce put s\-l calc pe lup `n copite
cât de tare puteam. Nu-s eu prea
vioaie, `ns\ tot sunt puternic\ [i
grea, a[a c\ am sim]it de vreo
dou\ ori cum strivesc ceva moale
[i fle[c\it sub copite.

Acum lupul se pusese pe urlat
de durere. Eram destul de sigur\
c\ tot `i rupsesem o lab\-dou\ aco-
lo, dac\ nu un picior. S-a ridicat [i
a plecat [ontâc\ind, pierzându-se
`n bezna de unde venise. Eu pu -
f\iam pe n\ri ca un taur când din
`ntuneric s-a auzit iar vocea lupu-
lui amenin]ându-ne stins:

— Las’ c\ vin eu `napoi, b\, vin
peste voi cu b\ie]ii mei din hait\.

Dup\ ce l-am cotonogit bine pe
lup, [i-a venit [i Tom `n fire, [i a
chir\it dup\ el:

— Hai s\ te v\d, fiule, tocmai
te-a b\tut m\r o vac\ de lapte! {i
porcu[oru’ \sta te-a f\cut har cea- -
parcea! Vino cu tovar\[ii t\i, s\ le
zicem cum te-au bumb\cit o mân -
dre]e de curcan, un porcu[or gr\ -
san [i o vac\ de muuuls! Buuuuia!

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 487 » 13 – 19 iunie 2015

12  »  avanpremier\

David Duchovny — Holy Cow
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul 
Holy Cow, de David Duchovny, traducere din limba englez\ de Ioana Filat, 
care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Biblioteca Polirom. Actual“.

CARTEA

Holy Cow (2015), debutul actorului David Duchovny ̀ n lumea fic]iu-
nii literare, este o fabul\ pe cât de nostim\, pe atât de emo]ionant\,
despre prietenie, religie, umanitate [i toleran]\. Elsie Bovary, o
v\cu]\ de la o ferm\ din nordul statului New York, `[i petrece via]a
senin\ p\scând, studiind celelalte animale [i p\l\vr\gind cu priete-
na ei cea mai bun\, Mallory. Lumea sa este `ns\ zguduit\ din teme-
lii când, g\sind poarta grajdului deschis\ `ntr-o sear\, se strecoar\
pân\ la casa fermierului [i afl\ cu stupoare c\ oamenii nu cresc
vaci doar pentru lapte, ci ca s\ le m\nânce carnea [i s\ le foloseasc\
pielea pentru a fabrica diverse lucruri. Dup\ aceast\ cumplit\ reve-
la]ie, Elsie hot\r\[te s\ plece `n India, unde vacile sunt considerate
sfinte [i nimeni nu se atinge de ele. I se al\tur\ `ndat\ porcul Jerry,
de curând convertit la iudaism, care vrea s\ ajung\ ̀ n Israel pentru
c\ne de porc, [i curcanul Tom, dornic s\ ajung\ ̀ n Turcia, ]ara unde
este venerat. Cei trei trec `mpreun\ printr-o gr\mad\ de peripe]ii,
care de care mai hazoase [i mai hazardate, ce pun `ns\ sub semnul
`ntreb\rii multe realit\]i ale lumii contemporane.



Exist\ totu[i nu una, ci dou\ ex-
cep]ii. Cele dou\ excep]ii se numesc
Richard Matt [i David Sweat, doi
prizonieri din statul New York,
care au evadat s\pt\ mâna trecut\
din temni]\ „`n stil Hollywood“.
Cei doi au evadat `n timpul nop]ii,
p\c\lind gardienii `n cel mai cla-
sic stil posibil – a[ezându-[i haine-
le `n pat `n a[a fel `ncât s\ par\ c\
dorm. Au s\pat un tunel printr-un
zid de o]el, s-au târât prin mai
multe tuneluri subterane, l\sând
`n urm\ un bilet pe care scria
atât: „V\ dorim o zi frumoas\!“.
Imediat, ziarele au comparat esca-
pada real\ cu cea fic]ional\,
din Shawshank Redemp tion (~n -
chisoarea `ngerilor). Filmul din
1995 spune povestea unui tân\r,
`nchis pe nedrept, care scap\ din

`nchisoare f\când o gaur\ `n pere-
tele celulei, pe care o acoper\ cu
posterele unor actri]e.

„E periculos s\ compar\m o
evadare din realitate cu un film“,
a declarat imediat Tim Robbins,
regizorul Shawshank Redemption.
Acesta a atras aten]ia c\ cei doi
sunt criminali periculo[i, afla]i
mo mentan `n liberate [i c\ ambii
au fost `nchi[i pentru omucidere.
Senza]ionalizarea evad\rii `i `m -
piedic\ pe oameni s\ asimileze
faptul c\ ace[ti criminali pot ie[i,
cu adev\rat, `n calea oricui.

Printr-o incredibil\ coinciden -
]\, un evadat din anul 1959 de la
`nchisoarea din Ohio, cea care a
inspirat ~nchisoarea `ngerilor, a
fost prins la `nceputul lunii mai.
Dup\ 56 de ani de piste gre[ite [i

urm\riri f\r\ succes, Frank Fresh -
waters, un b\rân `n scaun cu roti-
le, a fost depistat pe baza ampren-
telor [i trimis la `nchisoare pen-
tru a-[i isp\[i restul de pedeaps\.

{i `n universul televiziunii,
[tirea s\pt\mânii este tot din do-
meniul `nchisorilor. Pe 12 iunie a
fost lansat cel de-al treilea sezon
din Orange is the New Black, un
serial produs de Netflix. Acesta este
bazat pe povestea real\ a unei fe-
mei „din lumea bun\“ ajuns\ la
pu[c\rie din cauza implic\rii aproa -
pe involuntare, din adolescen]\,
`ntr-un schimb de dro guri. Produs
la grani]a sub]ire dintre dram\ [i
comedie, serialul a primit deopo-
triv\ laude [i critici pentru felul
`n care portretizeaz\ via]a `n `n -
chisoare: ̀ n serial, personajele sunt
mai colorate, regulile de la buc\t\ -
rie [i din sala de mese sunt mai re-
laxate, rela]iile sexuale `n tre de -
]inute – strict interzise ̀ n realitate –
mai romantizate. Sunt [i aspecte
pe care serialul le surprinde ̀ n mod
corect, cum ar fi nevoia de a de-
prinde rapid toate regulile scrise,
dar mai ales nescrise ale ̀ nchisorii.

Netflix nu este singurul post de
televiziune care face audien]e

enorme din povestea unor pri-
zonieri. Exist\ numeroase docu-
mentare [i reality-show-uri filma-
te `n `nchisori, ce `ncearc\ s\ sur-
prind\ diverse aspecte din via]a
de]inu]ilor: delicven]i minori pu[i
fa]\ `n fa]\ cu pu[c\ria[i cu vechi-
me, `n scopul de „a-i speria“ sufi-
cient de mult `ncât s\ nu mai co-
mit\ ilegalit\]i; pove[ti ale sarcinilor
din spatele gratiilor; interog\ri
dure; film\ri cu primele zile ale
unui nou de]inut `ntr-o `nchisoa-
re; via]a de zi cu zi a femeilor
m\ritate cu prizo nieri. Exis t\ chiar
[i un show intitulat „De]inu]ii au
talent“.

C\utând motivele pentru care
oamenii s-ar uita ̀ n num\r atât de
mare la astfel de programe TV, so-
ciologii au inventat un nou cu-
vânt: umilivertisment. Termenul
descrie pl\cerea pe care o simt te-
lespectatorii atunci când sunt
martori ai tratamentului abuziv
[i dur la care sunt supu[i partici-
pan]ii la emisiuni – `n special cele

care prezint\ arest\ri [i via]a din
`nchisori.

Este dificil de anticipat dac\
umilivertismentul ar prinde [i la
români. Momentan, nu exist\ nici
o emisiune TV bazat\ pe via]a
pu[c\ria[ilor. ~n concluzie, a[a
cum am promis, acest text nu are
nici o leg\tur\ cu ceea ce s-ar cre-
de c\ are.

De la Bucure[ti la Paris sunt vreo
2.400 de km de f\cut cu ma[ina [i
rulezi prin cinci ]\ri. Dar, retros-
pectiv privind lucrurile, nu atât
num\rul de kilometri conteaz\,
cât viteza cu care-i parcurgi. Vite-
zometrul [i kilometrajul `]i arat\
pân\ la urm\ totul: starea gene-
ral\ a drumurilor (autostr\zi,
drumuri europene [i na]ionale,
f\ga[e jude]ene, pârloage comu-
nale), regulile specifice fiec\rei zo-
ne comunitare [i gradul `n care
românul sau maghiarul, austria-
cul, neam]ul ori francezul le res-
pect\.

Bucure[ti-Arad, 560 de km, o zi
`ntreag\ de mers cu ma[ina. Ple-
ca]i la 9.00 din Bucure[ti, pe origi-
nala autostrad\ Bucure[ti-Pite[ti,
pe care fiecare band\ din cele
dou\ prezint\ denivel\ri „structu-
rale“. Ai senza]ia c\ ma[ina e
prea `nc\rcat\ pe partea dreapt\.

A[! E banda ̀ ntâi a autostr\zii Bu-
cure[ti-Pite[ti. Treci dincolo: ma -
[ina se recalibreaz\, numai bine
pentru ini]ierea unui slalom u[or
printre petice, m\rcile distinctive
ale benzii OK. Urmeaz\ reperele
atât de cunoscute `ncât devin,
cumva, necesare. Dealul Negru,
cu vânz\torii de mititei dispu[i `n
linie de atac (dar cu mai pu]ini
clien]i de data aceasta), apoi Valea
Oltului, cu peisajul splendid din
dreapta, cu atât mai comod de
contemplat cu cât gropile sinistre
din fa]\ se pot z\ri [i de la o sut\
de metri. De neuitat va r\mâne
trecerea noastr\ prin frumosul
or\[el Sebe[, `necat de un parc de
ma[ini obligate s\ circule pe un fi-
ricel de strad\. E poate modul ro-
mânesc de-a `n]elege dezvoltarea
durabil\. Turistul trebuie ]inut
cât mai mult ̀ n ograda ta, s\ se de-
prind\ cu ospitalitatea na]ional\.

E pus pe fug\; `l vom familiariza
cu filozofia slow-motion. Dup\ pri-
ma zi de c\l\torie, la Arad, am
c\zut `n paturi ca secera]i.

Arad-Salzburg, 820 de kilome -
tri, tot o zi de mers cu ma[ina. Dar
dup\ ce treci de grani]a cu Unga-
ria, totul devine cuantificabil [i
banal. ~n afara unei sta]io n\ri de
vreo jum\tate de or\ ̀ ntr-o zon\ ̀ n
care se lucra la autostra d\, lucru-
rile au decurs monoton [i previzi-
bil, pe un traseu impecabil, pe lân -
g\ un non-peisaj format din pus t\,
pust\ [i pust\. A fost timpul marii
recuper\ri: cu o vitez\ de 130 la
or\, am vâjâit prin dormi tânda
Ungarie, al\turi de o gr\ mad\ de
români, bulgari [i alte na]iona-
lit\]i puse pe cucerirea Ves tului.
~n Austria, viteza s-a p\strat, dar
condi]iile s-au schimbat. Era ca [i
cum am fi trecut, pe un joc de com-
puter, de la un nivel la altul: ̀ ntr-un
sistem mai complex, cerând nive-
luri mai sofisticate de cunoa[tere.
Priveli[tile, minunate, auto str\ -
zile, zeiss, ma [inile, pu]ine, tune-
lurile, neobi[ nuit de lungi [i
uneori ramifi cate. {tiam Austria
de iarn\; cea de var\ e la fel de fru-
moas\ [i odihnitoare. Undeva
lâng\ Salz burg, dup\ o cin\ stro-
pit\, din parte-mi, cu dou\ beri

din acelea, dormir\m ca-n Vârsta
de Aur.

Salzburg-Pont a Mousson, 690
de kilometri, a treia zi de mers
non-stop. Marea provocare a aces-
tui traseu ([i probabil a multor al-
tora) r\mâne Germania. Germa-
nia este neverosimil\ [i la pas, [i
pe ro]i. Oamenii \ia lucreaz\ con-
tinuu la autostr\zile lor, ceea ce
nu `mpiedic\ `n nici un fel trafi-
cul. Se merge pe vreo trei-patru
benzi cu o vitez\ ame]itoare; [i se
respect\, la milimetru, reguli ne -
scrise, dar impregnate pe vecie `n
con[tiin]a fiec\ruia. Ai dep\[it,
revii imediat pe banda ta. Mergi
„doar“ cu 130? Mergi pe prima sau,
cel mult, a doua band\. A treia e
destinat\ celor care chiar au trea -
b\ [i fâ[âie `ntr-o secund\ pe lân -
g\ tine. Al doilea fapt frapant pe
teritoriul german: num\rul de fa-
milii care pleac\, deodat\, `n va-
can]\, cu biciclete instalate pe
ma[ini sau la coada lor, [i dup\ ca-
re `i po]i num\ra pe membrii fa-
miliei. Un om, o biciclet\. Dou\ bi-
ciclete mari, una mijlocie [i una
mic\, asta `nseamn\ tat\l, mama
[i doi copii. O mare de ma[ini `n
jurul nostru [i râuri-râuri de ta]i,
mame, b\ie]i [i fete curgând spre
delta ne[tiut\ a vacan]ei lor. 

Sentimentul meu a fost c\ Europa
are mare noroc cu aceast\ Germa-
nie de bine, cu duduitul ei pozitiv.

Diferen]a fa]\ la douce France
e spectaculoas\. Imediat ce treci
grani]a, calitatea drumului [i a
marcajelor scade cu dou\-trei
trepte. Recazi, din utopia tehnolo-
gic\ [i din paradisul infrastructu-
rii, `n condi]ia failibil\ a omului
care lucreaz\ el cât lucreaz\ la ce-
va, dar apoi se mai [i plictise[te [i
se-apuc\ s\ citeasc\ ziarul la bis-
tro. Dar ce stil, ce clas\ au france-
zii, fa]\ de serio[ii [i pozitivii
nem]i! P\i e suficient s\ spun c\ la
Pont a Mousson am stat la un ho-
tel dintr-un muzeu, dintr-o veche
aba]ie, [i c\ diminea]a, sp\lân du-m\
pe din]i, vedeam pe geam o statuie
monumental\ stând cu spatele, ca
s\ ne edific\m asupra specificului
francez. Autostr\zi, vitez\, dep\ -
[iri... Hai s\ mai [i uit\m de che-
stiile astea, insipide `n raport cu o
conversa]ie aleas\, un vin ro[u
sec [i o noapte petrecut\ printre
tablouri [i statui.

Pont a Mousson-Palaiseau. Un
fleac de 340 de kilometri, str\b\ -
tu]i `ntr-o dispozi]ie melancolic\
[i pe un fundal pastoral. Asta cam
pân\ intri `n Paris...

Parisul este `ns\ alt\ poveste.
Parisul e a nous deux.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Acest text nu are leg\tur\ cu
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Pe drum

M\ `nvârt de câteva luni `n lumea subiectelor care
inund\ televizoarele, revistele [i internetul, dar se
pare c\ nu pot sc\pa de unul dintre ele: `nchisorile.
La [tiri – pe toate canalele. Zapez [i tot de `nchisori
dau [i pe canalele de documentare (History, National
Geographic [i Discovery). Renun] la cablu [i `mi
promit c\ m\ lini[tesc cu un serial bun, dar tocmai 
se lanseaz\ noul sezon din Orange is the New Black. 
E clar: de `nchisoare nu se scap\ u[or.



Martin [tie foarte bine ce vorbe[te
fiindc\, `n paralel cu cariera sa de
scriitor, [i-a `ncercat puterile [i ca
scenarist [i produc\tor `n indus-
tria cinematografic\ [i TV ameri-
can\. De exemplu, el a creat ̀ n anii
’80 serialul Frumoasa [i fiara, difu-
zat [i la noi de „Pro TV“, [i a lucrat
pentru serialele Zona Crepuscu-
lar\ [i La limita imposibilului.

De ce romanele din seria A
Song of Fire and Ice nu au devenit
filme de cinema, ci, `n schimb, au
stat la baza unui serial TV? ~n opi-
nia lui Marin, r\spunsul este evi-
dent [i ]ine de cât de dens\ este
ac]iunea din fiecare volum al se-
riei [i de lungimea acestor c\r]i.

„Peter Jackson a avut nevoie
de trei filme pentru a adapta
St\pânul inelelor [i tot a trebuit s\

lase multe lucruri deoparte. ~n ca-
zul meu, ar fi nevoie de trei filme
numai pentru a adapta romanul
Iure[ul s\biilor!“, explic\ scriito-
rul american.

Cartea Iure[ul s\biilor, publi-
cat\ `n 2000, este „un monstru“ de
992 de pagini [i 82 de capitole care
a ocupat tot sezonul trei din serial
[i parte din urm\torul, atunci
când a fost adaptat\.

„Gândi]i-v\ c\ ar mai fi fost ne-
voie de dou\ filme pentru Urzeala
tronurilor, dou\ pentru ~ncle[ta-
rea regilor, [i, iat\, doar pân\
acum, vorbim de [apte filme de ci-
nema [i abia am ajuns la jum\ta-
tea ciclului de romane!“, calcu-
leaz\ Martin, ad\ugând c\ „Nimeni
nu s-ar `nh\ma la a[a ceva!“.

Martin explic\ faptul c\, la ci-
nema, produc\torii [i-ar fi asumat
numai realizarea unui prim film
din serie. Continu\rile ar fi fost
realizate numai [i numai dac\
acest prin film ar fi avut succes.
Exist\ exemplul lui Phillip Pul-
lman, autorul trilogiei Luminile
nordului. Primul roman, Busola
de aur, a fost adaptat, dar f\r\ suc-
ces, [i seria s-a oprit acolo.

Pe de alt\ parte, o alt\ dificulta-
te `n adaptarea cinematografic\ a
romanelor lui Martin este dat\ de
num\rul imens de personaje [i de
linii narative. Chiar `n cel mai
bun scenariu posibil, produc\to-
rii ar fi insistat ca foarte multe lu-
cruri din carte s\ fie t\iate. „Mi-au
zis c\, dac\ ar face un film, perso-
najul principal al acestuia ar fi
fost fie Jon Snow, fie Daenerys, [i
atât. Ar ie[i un film bun, nimic de
spus, dar n-ar fi spus povestea in-
ventat\ de mine. Povestea mea este
o combina]ie de pove[ti“, explic\
scriitorul. 

Martin poveste[te c\ a propus
adaptarea c\r]ilor lui postului
HBO [i c\ a avut un avantaj: „Nu
aveam nevoie de bani, deci am
avut puterea de a spune cel mai se-
xy cuvânt de la Hollywood – nu!“.

Dar, faptul c\ Urzeala tronuri-
lor este acum un serial-fenomen
nu exclude posibilitatea realiz\rii
unui film de cinema.

Pre[edintele HBO Michael Lom -
bardo nu este foarte `ncântat de
idee [i a explicat `n martie, `ntr-un
interviu din „Entertainment Week  ley“,
c\ nu i se pare corect ca abona]ii

HBO s\ fie sili]i s\ pl\ teasc\ un bi-
let de 16 dolari pentru a vedea fina-
lul serialului lor favorit.

George R.R Martin `ns\ nu ar
avea nimic ̀ mpotriv\ ̀ n a-[i vedea
personajele pe marile ecrane,
dând deseori de ̀ n]eles c\ ar vedea
finala serialului ̀ n sala de cinema.

„De ce nu? Ce autor de fantasy
nu ar vrea s\ `[i vad\ cartea adap-
tat\ `ntr-o produc]ie cu buget de
100 de milioane de dolari? Exist\
public pentru a[a ceva [i, dac\ `l
convingem, va veni s\ vad\ fil-
mul. O vom face? Nu am nici cea
mai mic\ idee!“, spune Martin.
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Fiindc\, odat\ intrat `n
moara Hollywood-ului, 
ar fi fost f\cut praf [i
pulbere, explic\ George
R.R. Martin, `ntr-un
interviu acordat emisiunii
„The Soouth Bank Show“.

De ce Urzeala tronurilor
nu este un film de cinema

Suplimentul lui Jup  Borges [i poezia 
pe `n]elesul robo]ilor
Mai multe centre de cercetare americane au lansat
`n mai un proiect ambi]ios [i, la prima vedere, ne-
bunesc: s\ ̀ nve]e ma[inile s\ ̀ n]eleag\ [i s\ aprecie-
ze poezia [i, de ce nu, s\ le fac\ pe acestea s\ scrie,
la rândul lor, poezie.

Proiectul „Poetry4Robots“, scrie site-ul „Mother-
board“, s-a inspirat direct din conferin]ele argenti-
nianului Jorge Luis Borges, ]inute de acesta la Har-
vard, la sfâr [itul anilor ’60.

Practic, ma[inile ar trebui s\ ̀ nve]e ce este aceea
o poezie prin metadatele pe care operatorii umani le
asociaz\ unor obiecte, metadate care, `n acest caz,
nu mai sunt literale, ci mult mai poetice [i mai me-
taforice. 

~ntr-o prim\ etap\ a proiectului, internau]ii sunt
invita]i s\ scrie poeme inspirate de cele 120 de ima -
gini postate pe site-ul proiectului. Aceste poeme vor
deve ni ulterior metadate asociate diferitelor ima -
gini. ~n septembrie, cercet\torii vor prezenta rezul-
tatele [i, `ntr-o a doua etap\, vor testa capacitatea
ma[inilor de a scrie, la rândul lor, poezii.

„Poetry4Robots“ este doar unul dintre proiectele
care vizeaz\ dotarea inteligen]elor artificiale cu 

caracteristici cât mai umane. Un alt grup de cerce -
t\tori `ncearc\ s\ `nve]e ma[inile s\ identifice [i s\
recunoasc\ emo]iile umane gra ]ie expresiei chipu-
rilor prin gif-uri animate. 

Un altul are ca scop `nv\]area ma[inilor s\ iden-
tifice ambian ]ele urbane odihnitoare sau depri-
mante. ~n acest timp, robo]ii fac progrese `n com-
pozi]ia muzical\ – cercet\torii finlandezi au reu[it
s\ creeze un program capabil s\ scrie propriile lui
piese rap.



Când a ap\rut `n Dacii, `n 1967,
francezul Pierre Brice era deja o
mare vedet\, dar, culmea, nu `n
Fran]a natal\, ci mai ales `n Ger-
mania [i `n ]\rile din Est.

Brice juca `n epoc\ rolul popu-
larului [ef apa[ Winnetou `n seria
de westernuri care adaptau romanele

lui Karl May. Dar Brice ̀ [i ̀ ncepu-
se cariera de actor `n filmele unor
mari cinea[ti francezi din epoc\,
precum  Marcel Carné (Les Tri-
cheurs) sau André Cayatte (Le Mi-
roir à deux faces). Se spune c\ `m -
potriva sa „a lucrat“ faptul c\ se -
m\ na prea mult, fizic, cu Alain Delon. 

Trecut de cealalt\ parte a Ri-
nului, Pierre Brice a devenit un
superstar, de ambele p\r]i ale
Cortinei de Fier. ~n cele din urm\,
cariera sa a stat numai sub sem-
nul lui Winnetou [i, dac\ acest
personaj a ajuns s\ `l sufoce, Bri-
ce a acceptat s\ `l joace o ultim\
oar\ `n 1998, `n ~ntoarcerea lui
Winnetou.

Brice s-a stins pe 6 iunie, la Pa-
ris, la vârsta de 86 de ani, ca ur-
mare a unei pneumonii.

~n acela[i timp `n care Brice
era o vedet\ a westernurilor euro-
pene, britanicul Richard Johnson
cuno[tea apogeul carierei sale ci-
nematografice `n filme america-
ne, al\turi de alte mari vedete ale
epocii, precum Frank Sinatra,
Charlton Heston sau Laurence
Olivier. Johnson este actorul la
ca re regizorul Terence Young s-a
gândit prima oar\ pentru rolul
lui James Bond, `n primul film
din serie. Johnson a refuzat [i, cu
umor, a explicat ani mai târziu c\
„Sean Connery nu era f\cut pen-
tru rol, dar alegând cea mai nepo-
trivit\ persoan\, realizatorii au
f\cut cea mai bun\ alegere fi-
indc\ au f\cut ca filmul s\ fie
amuzant [i, astfel, s\ aib\ succes“.

~n culmea gloriei, Richard Joh-
nson a debarcat [i el, la un an
dup\ Pierre Brice, ̀ n 1968, ̀ n rolul
principal, `n al doilea film româ-
nesc despre daci, Columna. John -
son juca rolul lui Tiberius, fiind

dublat ̀ n române[te de Mircea Al-
bulescu.

Dup\ o lung\ carier\, Richard
Johnson s-a stins [i el din via]\ `n
aceea[i zi cu Pierre Brice, la vâr-
sta de 87 de ani.
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Ziua `n care au murit 
romanii din filmele cu daci
Un straniu capriciu al sor]ii a f\cut ca cele dou\
vedete europene care au jucat, la sfâr[itul anilor ’60,
`n rolurile principale `n filmele române[ti cu daci s\
`nceteze din via]\ `n aceea[i zi, 6 iunie.

„The Vulture“ a adus din nou `n
rubricile de [tiri un fapt uitat din
cariera realizatorului Ceta]eanu-
lui Kane – faptul c\, la un mo-
ment dat, Orson Wells a regizat
un scurt [i explicit film porno cu
lesbiene.

Povestea, cunoscut\ la vre-
mea respectiv\, dar uitat\ apoi, a
fost scoas\ din nou la lumin\ de
cartea Orson Welles’s Last Mo-
vie. ~n anii ’70, Wells lucra la ulti-
mul s\u film, The Other Side of
the Wind, care a r\mas netermi-
nat. Printre alte probleme, Wells
era tot mai iritat de faptul c\ di-
rectorul lui de imagine, Gary
Graver, pentru bani, pierdea
mul t\ vreme lucrând la propriul
s\u film, o produc]ie pentru

adul]i numit\ 3 A.M.: The Time
of Sexuality.

Vrând sa-i dea o mân\ de aju-
tor lui Graver, Wells [i-a propus
serviciile care, evident, au fost

acceptate. Astfel, marele regizor
a sfâr[it prin a monta o scen\ de
sex `ntre femei pe care, `ns\, nu a
rezistat s\ o monteze `n propriul
lui stil... 

Orson Wells [i filmul 
lui porno lesbian



— O s\ doar\, s\ [tii.
— Crede-m\, mai r\u o s\ m\
doar\ dac\ pic bacul. Nu mai pup
nici ma[in\, nici m\car bani de o
bere de la tata.
— Na, tu [tii mai bine. Dar de ce
tocmai Riga Fript\?
— Aloooo! Riga Crypto. Te rog eu,
fii atent! A[a simt eu c\ o s\ fie.
Tot liceul mi s-a `ntâmplat s\-mi
pice chiar subiectele la care m\
gândeam eu.
— P\i nu mai degrab\ `]i faci o
fi]uic\?
— Nu pot. De data asta o s\ stea
cu ochii pe noi ca pe butelie. A[a
nu o s\ bat\ la ochi, c\ nu are
timp comisia s\ se uite atent la ta-
tuajul meu.

— B\i, tre s\ recunosc, au venit
mul]i nebuni la mine, dar unul
care s\ vrea un tatuaj cu comen-
tariul de la Riga Crypton `nc\ nu
am `ntâlnit.
— Crypto!
— Da, da. Hai, d\ mâna stâng\
`ncoace. O s\ te rog s\ nu te ui]i,
c\ altfel gre[esc. Tu `mi dictezi [i
eu te tatuez.
— Deci scrie a[a. Publicat\ `n
1924, integrat\ apoi `n ciclul 
Uvedenrode din volumul Joc Se-
cund, poezia Riga Crypto [i Lapo-
na Enigel este subintitula...
aaaauuuu!
— Stai a[a, ia-m\ mai u[or, c\
dac\ scriu repede doare mai tare.
U-ve-den-ro-de. Repet\, te rog.

Dup\ dou\ ore

— Asta cu Luceaf\rul `ntors pot
s\ ]i-o fac la [mecherie. ~]i scriu
lur\faecuL [i se cite[te invers,
`n]elegi?
— Nu, m\i, nu o s\ am timp de
[mecherii, trebuie s\ fie punct
ochit, punct lovit.
— Hai, bine, de[i cred c\ ar fi fost
foarte tare asta. Zi-mi.
— La nivel formal, poezia este
alc\tuit\ din dou\ p\r]i, fiecare
reprezentând câte o nunt\. For-
mula compozi]ional\ este aceea a
povestirii `n ram\. Asta cu rama
v\d c\ este scris\ mai `ngro[at,
cred c\ e ceva important. Aauuu!
— P\i scriu [i eu mai gros.
— Bine. 
— Dar ce naiba `nseamn\ asta cu
rama?
— Stai s\ v\d. Aha, e vorba de po-
vestire `n cadrul unei alte poves-
tiri, `n cazul \sta e o nunt\ `ntr-o
alt\ nunt\, `n]elegi? E de la faza
aia `n care nunta[ul `i zice me-
nestrelului s\ cânte cântecul \la

pe care l-a cântat [i vara trecut\.
{i `n cântec este de fapt expus\
nunta asta alegoric\ din lumea
plantelor.
— E un fel de hitul verii. Cine o
cânta, Smiley?
— Hai, nu am chef de glume acum.
M\ [i doare mâna. Pot s\ m\ uit?
— Nu, `nc\ nu. La urm\.
— Ok. Mai scrie a[a: ̀ n concluzie,
accentul `n aceast\ balad\ cade
pe antagonismul dintre slab [i
puternic. Ion Barbu ne prezint\
drama incompatibilit\]ii [i o lege
nemiloas\ a iubirii, `n care cel
slab este sacrificat.
— cri-fi-cat. Gata?
— Gata, man.
— Mai cite[te o dat\, s\ m\ asigur
c\ n-am gre[it. Da, e corect.
— Pot s\ m\ uit?
— Da.
— Ha? N-ai scris nimic!!!
— He, he, p\i ce, eram prost s\-mi
stric firma cu tine?
— {i eu ce m\ fac?
— Tu tocmai ai `nv\]at comenta-
riul.
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Abderrahmane Sissako s-a n\s -
cut `n Mauritania, a copil\rit `n
Mali, a `nv\]at film la VGIK Mos-
cova [i tr\ie[te acum `n Fran]a.
Are 53 de ani. A devenit cunoscut
`n 1998, odat\ cu  La vie sur terre.
~n 2002 a ob]inut premiul FI-
PRESCI la Cannes cu Waiting for
Happiness, prezentat `n sec]iu-
nea Un Certain Regard, iar `n
2006 a scos Bamako, care [i el a
circulat pe la festivaluri. Timbuk-
tu e filmul s\u cu cel mai mare
ecou, ajungând s\ fie nominalizat
la Oscar pentru film vorbit ̀ n alt\
limb\ decât engleza. E o copro-
duc]ie Fran]a/Mauritania, fiind
produs de Sylvie Pialat, cea care a
coprodus [i Comoara, de  Corne-
liu Porumboiu.

Nu pot spune c\ am frem\tat
la frumuse]ea plastic\ a filmului
– care e real\, dar parc\ pu]in in-
telectual-turistic\ (gen lun\ plin\
peste sat [.a.m.d.). Ce mi s-a p\rut
mai interesant e mai degrab\ fe-
lul `n care e conceput\ povestea,
din tablouri aparent f\r\ leg\tur\
`ntre ele [i dintr-un amestec sur-
prinz\tor de comic [i tragic ce
]ine de un alt gen de sensibilitate
decât cea european\. O familie de
p\stori care locuie[te ̀ ntr-un cort
ca `ntr-un paradis, `n deplin\ ar-
monie cu natura uscat\ din jur.
Un sat unde un grup de jihadi[ti,
apar]inând Statului Islamic,
`ncearc\ s\ impun\ Sharía inter-
zicând ]ig\rile, fotbalul, muzica.
Jihadi[tii nu sunt atât de abruti-
za]i, de[i intr\ cu mitralierele `n
moschee – cei veni]i pe filier\
francez\ discut\ despre Messi [i
Zidane, iar altul fumeaz\ pe as-
cuns [i `i face o curte discret\
so]iei p\storului. Unii `ncearc\
s\ fac\ pe durii [i s\ vorbeasc\
araba, dar, pentru c\ nu o st\pâ-
nesc bine, continu\ fraza `n en-
glez\. Tot ei ascult\ seara pe la
geamuri s\ vad\ cine ̀ ndr\zne[te
s\ cânte [i `ncearc\ s\ fac\ `nre-
gistr\ri video care ies prost pen-
tru c\ nu [tiu s\ joace („când
f\ceam rap, eram `n p\cat“, tre-
buie s\ spun\ unul dintre ei). ~n
schimb, `n alte tablouri lapideaz\
un cuplu de iubi]i nec\s\tori]i
(filmul se pare c\ a plecat de la un
caz similar real petrecut `n Mali,

unde grupul militant islamist An-
sar Dine a ̀ ncercat s\ impun\ Le-
gea Islamic\ `n martie 2012). ~n
alt tablou, jihadi[tii biciuiesc o
tân\r\ pedepsit\ pentru c\ a cântat. 

Combina]ia de comic discret
(gen Elia Souleiman) [i tragedie
poate crea o panic\ difuz\ pentru
c\ oximoronul pare uneori prea
gogonat, dar cineastul se pare c\
are nevoie de ea pentru a sus]ine
teza destinului implacabil (mak-
tub) c\ruia oamenii i se supun [i
care e, de fapt, mesajul [i mai sub-
versiv al filmului. ~ntreg filmul e
construit pe amestecuri insolite.

P\storii stau `n cort, dar vorbesc
la mobil, s\tenii umbl\ pe str\zi
colbuite, dar au antene paraboli-
ce, jihadi[tii vin c\lare pe motoci-
clete [i ma[ini Toyota. 

Abderrahmane Sissako des-
crie un fel de copil\rie a Statului
Islamic, un moment când jiha -
di[tii `nc\ mai aveau ceva uman.
Filmul a intrat pe ecranele fran-
ceze `n decembrie 2014 [i nici o
lun\ mai târziu avea loc atacul
asupra redac]iei „Charlie Hebdo“.

Timbuktu, de Abderrahmane Sissako.
Cu: Abel Jafri, Hichem Yacoubi,
Toulou Kiki

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Terapie
~mi aduc aminte perfect scena.
Eram ̀ ntr-o libr\rie din Bucure[ti
cu doi prieteni buni, eu am zis
Caut ceva care s\ vindece sufe -
rin]ele din dragoste, ei au râs [i au
zis Nu exist\ a[a ceva. Nici o carte
nu te vindec\ de nimic. Au trecut
de-atunci vreo [ase-[apte ani [i tot
nu le-am dat dreptate. Continuu
s\ fac cadou c\r]i, dar nu la `n -
tâmplare, ci ]intit, ca [i cum le-a[
strecura oamenilor `n paharul cu
suc o pastilu]\ care s\-i fac\ s\ se
simt\ mai bine. Aflu de-abia acum,
dintr-un articol din „The New
Yorker“, c\ exist\ bibliote rapia,
men]ionat\ pentru prima dat\ `n
1916 `n „The Atlantic Monthly“ [i
adus\ la perfec]iune de dou\ prie -
tene bune, absolvente de Cam -
bridge [i amice cu Alain de Botton.
Berthoud [i Elderkin fac terapie
prin lectur\. ~]i pun câteva `ntre -
b\ri despre tine, despre via]a ta,
despre fricile tale [i `]i recomand\
c\r]i care s\-]i arate c\ situa]ia nu-i
chiar a[a de neagr\ pe cât pare.
Mai multe studii, realizate din
2000 `ncoace, arat\ c\ cititorii
constan]i de literatur\ „dorm mai
bine, au niveluri de stres mai
coborâte, stim\ de sine mai
ridicat\ [i rate mai sc\zute de
depresie decât non-cititorii“. A, [i
cel mai important, sunt campioni
la empatie. Berthoud [i Elderkin
au scris [i-o carte, The Novel
Cure: An A-Z of Literary Reme -
dies (Romanul leac: Remedii li te -
rare de la A la Z), unde g\se[ti
remediu pentru orice, inclusiv
pentru sentimentul rat\rii. Car -
tea a fost deja publicat\ `n 18 ]\ri
[i sper s\ ajung\ [i `n România.
Pân\ atunci, dac\ cineva `mi
spune c\ nu mai suport\ via]a
asta, c\ totu-i `n zadar, `l trimit la
Seneca [i la Marcus Aurelius. Sau
la Jonas Mekas: „O s\ `ncep s\-mi
fac griji atunci când chiar se
`ntâmpl\ ceva. De ce s\-]i faci griji
când nu se `ntâmpl\ nimic? {i
apoi, de ce s\-]i faci griji când se
`ntâmpl\? Vezi atunci ce faci.
Pierzi vremea f\cându-]i griji [i ce
crezi tu c-o s\ se `ntâmple s-ar pu -
tea s\ nu se `ntâmple niciodat\. O
s\ v\d eu ce fac când se `ntâmpl\,
n-o s\ pierd vremea“. A, apropo,
[ti]i vreo carte care s\ vindece
suferin]ele din dragoste?
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga
Subversivitate

Bacalaureat `n]ep\tor

Timbuktu e un film
interesant pentru c\
ofer\ un alt punct de
vedere asupra
jihadi[tilor, de[i dup\
atacul asupra redac]iei
„Charlie Hebdo“ a r\mas
`n urma realit\]ii, oferind
un portret [i mai prozaic
al jihadistului, dar fiind la
fel de subversiv ca `n mai
2014, când a avut
premiera mondial\ `n
Competi]ia Oficial\ a
Festivalului de la Cannes. 
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