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Paul Celan,
evreul care 
a scris `n limba
uciga[ilor
familiei sale

R\zvan Chiru]\

Poezia lui Paul Celan e ermeti -
c\, greu de p\truns, nu e accesi-
bil\ oric\rui cititor. Probabil
tocmai de aceea lansarea de la
Bucure[ti a primului volum care
reune[te ̀ n limba român\ opera
complet\ a celui considerat unul
dintre cei mai mari scriitori de
limb\ german\ a fost organizat\
`ntr-un spa]iu ascuns, pe care
nu-l g\se[te oricine. Conceptual
Lab nu `[i dezv\luie decât vag
adresa – str. Dionisie Lupu, sec-
tor 1 – [i oricât ai c\uta pe inter-
net nu g\se[ti mai mult de atât.
A[a c\ exist\ riscul s\ treci pe
lâng\ acest spa]iu experimental
de mai multe ori f\r\ s\ `]i dai
seama c\ acolo e.
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Citi]i un interviu realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-10

Vasile Ernu a surprins cu
Sectan]ii, primul volum
din trilogia sa despre
marginali. Un intelectual
de stânga, care militeaz\
pentru laicism [i care
este foarte critic cu
biserica, a scris o carte
despre comunit\]ile 
de poc\i]i din sudul
Republicii Moldova, 
cu citate din Biblie la
fiecare `nceput de
capitol. Un roman de
non-fic]iune la persoana I,
o poveste despre religie
care se `ntinde pe un
secol, dar [i un studiu de
antropologie [i o istorie
despre modul cum
schimb\rile politice de la
Moscova sau Bucure[ti
pot afecta via]a unor
oameni care nu au plecat
niciodat\ din satul lor.  

Datul `n spectacol

Atmosfer\ de FITS

Olti]a Cântec

12-21 iunie. Festivalul Interna]io nal
de Teatru Sibiu – FITS. Edi]ia 22.
Growing smart/Smart Growing.
Teatru. Dans. Muzic\. Arte vizua -
le. Carte. Indoor/Outdoor. 
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INTERVIU CU VASILE ERNU

„Românii au obosit 
s\ râd\ [i s\ plâng\.
Suntem `n mare pericol“



Ioan Stoleru

E vineri dup\-amiaz\ [i cei de la
Asocia]ia Studen]ilor Arhitec]i
Ia[i (ASAI) `nc\ lucreaz\ de zor la
pavilionul de la intrare, o insta -
la]ie din lemn [i sfoar\. Printre ei
`[i fac loc curio[ii, pe jos sau pe bi-
ciclete, spre Strada Pogor, acum
plin\ de oameni [i standuri de tot
felul. Din când ̀ n când, mai vezi [i
câte un tân\r pe skateboard, f\ -
când slalom printre pietoni [i stâl-
pii instala]iei, gr\bindu-se `n spre
parc. „Nu, nu face asta“, e aten]io-
nat de c\tre un voluntar oricine
`ncearc\ s\ trag\ ne[tiutor de sfo-
rile pavilionului.

Cine n-are biciclet\ sau [i-a l\ -
sat-o acas\ poate oricând s\ treac\

pe la cei de la i’Velo [i, `n schim-
bul buletinului, s\ `nchirieze
dou\ ro]i pentru câteva ore. Dac\,
`n schimb, ai venit mai mult s\ le-
neve[ti, cei de la Acaju te a[teapt\
pe teras\, la un cidru sau o limo-
nad\, [i ori e[ti ghidu[ [i prinzi
loc ̀ n hamac, ori te ̀ ntinzi pe sacii
rezema]i de perete, privind lumea
de la festival `n timp ce-]i sorbi
b\utura.

Pe drumul spre Muzeul Litera-
turii Române, un copil ̀ [i exer sea -
z\ s\ritura-ntr-un picior pe [otro-
nul colorat. Arunc\ tacticos pie-
tricica [i, de[i e singur, respect\
regulile jocului. Când gre[e[te, o
ia de la cap\t. Cei mai mici stau ̀ n
co[ul cu bile de al\turi, `n timp ce
p\rin]ii se relaxeaz\ pe banc\. ~n

spatele lor au loc exerci]ii de echi-
libristic\ pe band\ („slacklining“)
cu cei de la Go Forward Coaching/
Synergy Romania, cei mai experi-
menta]i reu[ind s\ parcurg\ tra-
seul [i ]inând diverse obiecte `n
mân\. Iar dac\ te mai plimbi
pu]in descoperi [i „florile urbane“
ale celor de la Klipa, care au [i
pân\ la 2,5 metri `n\l]ime.

Idei pentru Ia[i, pe tabl\

Toat\ lumea [tie de frica celor
doi neanderthali (Centrul Cultu-
ral German), vedetele festivalului,
`mbr\ca]i `n bl\nuri groase [i tâ-
rând dup\ ei bâte uria[e. Fur\ fe-
mei [i copii, te atac\ atunci când
mai pu]in te-a[tep]i [i te las\-n pa-
ce doar dac\ `i scarpini pe burt\
sau le cedezi berea. Ba unul dintre
ei are [i-o biciclet\ preistoric\,
luat\ parc\ direct din Flintstones,
pe care o poart\ mândru dup\ el.

Undeva pe partea dreapt\ a
str\zii Vasile Pogor, pe o tabl\ ma-
re, neagr\, sub „THE CITY WE
WANT“ (en.: „Ora[ul pe care ni-l
do rim“) scris cu litere `ngro[ate,
trec\torii completeaz\ c\su]ele
goale cu ce [i-ar dori ei de la un
Ia[i mai bun. „Profesori, nu pen-
sionari recruta]i“, „Controlori de
treab\“, „Respect pentru bici cli[ti“
[i „Cl\diri vechi renovate [i re-
condi]ionate“ sunt doar câteva
din tre dolean]ele ie[enilor care au
trecut pe la Street Delivery. ~ns\
peretele pare c\ are propria via]\,
pentru c\ la fiecare câteva minute
mesajele sunt [terse, pentru a fi
`nlocuite de altele noi. Nu lipsesc
„No Nichita!“, „TEII ~NAPOI!!!“ [i
„F|R| CORUP }IE“.

~n cap\tul str\zii, pe un teren
construit din buc\]i de BCA, mai
mul]i tineri exerseaz\ mi[c\ri de
parkour. To]i trec\torii se opresc
m\car câteva clipe s\-i urm\reasc\,

câ]iva dintre ei tres\rind când au
impresia c\ cineva urmeaz\ s\ cad\,
când s\ritura e mai complicat\.

Ca de obicei, una dintre atrac -
]iile principale ale evenimentului
este b\taia cu prafuri colorate din
a doua zi a festivalului. ~n timp ce
oamenii din mijloc se bombarde a -
z\ unii pe al]ii cu pumni de pudr\,
cei de pe margine doar `[i `ntind
mâinile spre mul]ime, sperând s\
prind\ [i ei pu]in\ culoare, f\r\ s\
se p\teze pe haine. ~ns\ la final nu
mai conteaz\ cine s-a ferit [i cine
nu, to]i pleac\ zâmbind [i colora]i,
purtându-[i m\[ tile provizorii cu
mândrie copil\ reasc\ [i l\sând
strada ̀ n urma lor ca un curcubeu
amestecat ce nu se [terge pân\ `n
ultima zi.

~n fa]a Muzeului Literaturii,
un grup de copii se joac\ cu o min-
ge colorat\, pasând-o de la unul la
altul, `n timp ce, pe sc\ri, doi oa-
meni citesc câte o carte. ~n scurt
timp, mingea copiilor devine ju -
c\ria unui câine n\zdr\van. Cine
vrea s\ mai ia o pauz\ de la forfota
festivalului se a[az\ pe sc\rile 
de-aici, unde muzica nu e a[a tare,
sau merge `n spatele Muzeului s\
se pozeze cu graffiti-ul plictisit.
„Toat\ lumea s\ vin\ `n fa]a sce-
nei pentru un scurt moment de
dans“, anun]\ o voce feminin\ [i,
`n ton cu vremea pu]in mohorât\
de duminic\, b\ie]ii de la micro-
foane fac un cover dup\ S\ plou\
(Bean MC, Vali Umbr\), `n timp
ce lumea din fa]a lor `i acompa-
niaz\ `ntr-un improvizat dans al
ploii urban.

Pisicile nu polueaz\

Cum tema edi]iei de anul aces-
ta a fost „Global Warning“ („un
avertisment asupra modului `n
care ar trebui `ngrijit mediul
`nconjur\tor“), câteva dintre tara-
be se axeaz\ pe diverse metode de
`ngrijire a mediului, cum sunt cei
de la Upside Down, care promoveaz\

conceptul de „Upcycling“, trans-
formând lucruri care `[i `ncheie
ciclul de via]\ `n mediul urban,
cum ar fi bannerele stradale [i
prelatele de camion, `n produse
noi, cu o valoare mai mare, porto-
fele, gen]i sau huse de c\r]i. Unde-
va `n dreapta lor e un stand unde
stau expuse diverse „Obiecte pier-
dute“: pahare goale de cafea, PET-
uri de bere, doze de Cola. Pe fieca-
re dintre acestea mai e câte o eti-
chet\ pe care scrie „Decen]\“,
„Bun-sim]“, „Respect“ etc.

Tot `n spiritul eco, la edi]ia de
anul acesta s-a impus [i o garan]ie
de un leu pentru orice doz\, sticl\
sau pahar cump\rate de la terasa
Acaju, `ncurajând astfel partici-
pan]ii s\ aduc\ `napoi recipiente-
le, `n loc s\ le arunce pe jos. „Pisi-
cile nu polueaz\, dar tu?“, scrie pe
câteva dintre semnele de carte
f\cute de cei de la Meow & Meuw.

Cei mai mul]i oameni au venit
`ns\ doar pentru libertatea [i di-
versitatea pe care le propune festi-
valul fa]\ de un weekend obi[nuit
`n Ia[i. Fie c\ te plimbi pe strad\,
printre expozan]i, tarabe de tot fe-
lul, oameni care danseaz\ sau ca-
re joac\ board games (jocuri de so-
cietate) sau c\ stai seara la concer-
te cu prietenii, pe sc\ri sau pe
iarb\, Street Delivery pare o buc\ -
]ic\ decupat\ dintr-un weekend
mai lini[tit, de Septembrie, `n Va-
ma Veche. „Eu am venit pentru c\
este una dintre pu]inele ocazii `n
care pot s\ beau o bere `n parc, `n
aer liber, f\r\ s\ m\ `ntrebe ni-
meni nimic“, `mi spune un tân\r.
„Oare mai exist\ [i al]i hipsteri `n
Ia[i sau sunt to]i aici?“, se `ntrea -
b\ alta. Iar la plecare, când gardie-
nii anun]\ c\ se-nchide curtea
Muzeului, to]i ̀ [i târ\sc pa[ii, par -
c\ dorind s\ mai stea pre] de-un
pahar, a[a c\ se opresc `n capul
str\zii, sub instala]ia frumos lumi -
nat\ `n noapte a celor de la ASAI,
nesiguri `ncotro s-o apuce.
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S\ plou\ cu
praf colorat la
Street Delivery
Oameni lenevind `n hamac, familii cu copii jucându-se `n co[ul cu bile,
neanderthali n\zdr\vani, codi]e `mpletite, cidru [i [otron. Pentru al treilea an la
rând, strada a fost `nchis\ pentru ma[ini [i deschis\ pentru oameni, `n cadrul
Street Delivery Ia[i. ~ntre 12 [i 14 iunie, strada Vasile Pogor [i curtea Muzeului
Literaturii Române Ia[i au g\zduit ateliere, proiecte arhitecturale [i ale societ\]ii
civile, [edin]e de coaching, jocuri de improviza]ie pentru copii, concerte [i alte
evenimente pentru cele câteva mii de ie[eni care au luat parte la festival.
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Paul Celan, evreul care a scris
`n limba uciga[ilor familiei sale

R\zvan Chiru]\

L-am g\sit `n cele din urm\ vi-
neri, 12 iunie, pentru c\, la etajul
5, Andrei Oi[teanu, Gabriel Ho-
ra]iu Decuble [i George State, tra-
duc\torul poeziilor lui Paul Ce-
lan, s-au adunat s\ discute despre
Opera poetic\, modera]i de Miru-
na Vlada [i Bogdan-Alexandru
St\nescu.

„E un proiect care a `nceput
acum mult timp, `n 2009. Ne hot\ -
râser\m s\ scoatem un volum
Paul Celan, nu ne gândeam atunci
la o integral\. Dar Vasile Ernu 
mi-a zis c\ e un b\iat la Cluj care ̀ l
traduce foarte bine pe Celan. Am
descoperit pasiunea lui George
State pentru Celan, m-am conta-
minat [i eu, a `nceput lunga aler -
g\tur\ pentru drepturile de autor,
care nu sunt toate `n acela[i loc `n
Germania. Au fost ni[te condi]ii
destul de ciudate, c\ci [tiam c\ `i
va lua foarte mult timp lui George
s\ `l traduc\ pe Celan [i nu ne pu-
team asuma un termen de cinci
ani, c\ci s-ar fi terminat copy-
right-ul [i noi nu am fi apucat s\
ie[im cu cartea. Am ob]inut ca
aceste drepturi s\ se activeze `n
momentul apari]iei c\r]ii [i e pentru

prima dat\ când se `ntâmpl\ a[a
ceva“, a dezv\luit Bogdan-Alexan-
dru St\nescu, director editorial la
Polirom, din culisele apa ri]iei difi-
cile a acestei lucr\ri consistente,
care va con]ine, `n final, toat\ ope-
ra poetic\ a lui Paul Celan. 

Durata mare `n timp pentru
traducerea poetului, n\scut la
Cern\u]i ̀ n 1920 [i care s-a sinucis
la Paris `n 1970, a fost justificat\
de modul total aparte al acestuia
de a scrie poezie, dup\ cum a ex-
plicat Gabriel Hora]iu Decuble,
di rectorul Departamentului de
limbi [i literaturi germanice de la
Universitatea Bucure[ti. „Ai ne-
voie de un mare curaj pentru a te
`nh\ma la o astfel de traducere,
pentru c\ Paul Celan nu este doar
unul dintre cei mai mari scriitori
de limb\ german\ de dup\ cel 
de-al Doilea R\zboi Mondial, ci [i
unul dintre cei mai complica]i.
Poezia lui este extraordinar de er-
metic\. {i este ermetic\ deoarece
Paul Celan a fost un mare r\zvr\ -
tit, `n primul rând `mpotriva reli-
giei. Opera sa poetic\ este `ntre -
]es ut\ de astfel de aluzii, de revol-
te spontane `mpotriva lui Dumne-
zeu. Dar este un r\zvr\tit [i `mpo-
triva evreit\]ii, culmea. Limba lui
matern\ a fost germana, nu au fost
nici idi[, nici ebraica. ~n schimb,
Celan a fost pus s\ `[i descopere

evreitatea pe parcursul unei bio-
grafii accidentate. Or, descoperind-o,
s-a pozi]ionat nu foarte con for -
tabil. {i, `n fine, a fost un r\z vr\tit
`mpotriva uciga[ului, el fiind cap-
tivul acestui paradox, de a trebui
s\ scrie `n limba uciga [ului, ger-
mana“, a explicat Gabriel Hora]iu
Decuble.

A avut cu limba
german\ o rela]ie 
de iubire [i de ur\

Iar uciga[ul i-a omorât pe mama
[i pe tat\l poetului, dup\ cum a
amintit Andrei Oi[teanu. „Paul
Celan, Ancel pe numele s\u de fa-
milie real, a fost un evreu din Cer -
n\u]i, germanofon, care a trecut
printr-o imens\ traum\ `n tine-
re]ea lui, la `nceputul anilor 1940,
când Bucovina era ̀ n ̀ ntregime ̀ n
România. A trecut prin capitolul
românesc al Holocaustului, dac\
pot s\ spun a[a. Evreii de aici au
fost deporta]i `n lag\rele din
Transnistria. La fel s-a `ntâmplat
[i cu familia lui Paul Celan. Poetul
a fost luat `n ni[te brig\zi de
munc\ [i a sc\pat de aceast\ de-
portare peste Nistru, dar p\rin]ii
lui nu au avut aceast\ [ans\. Ma-
ma a fost ̀ mpu[cat\ pe drum, pen-
tru c\ nu a mai putut merge. Iar
tat\l s\u a murit `ntr-unul din

aceste lag\re. Aici este punctul de
inflexiune, trauma pe care a tr\it-o
Paul Celan, momentul `n care
via]a lui s-a schimbat definitiv“, a
precizat Andrei Oi[teanu. Acesta
a men]ionat c\ poetul a avut cu
limba german\ o rela]ie de iubire
[i de ur\. Dup\ 1944, Paul Celan a
cunoscut o perioad\ de revigora-
re, atunci când s-a mutat la Bucu-
re[ti, o perioad\ pu]in studiat\,
potrivit lui Andrei Oi[teanu. „Ce-
lan a fost angajat `n Capital\ la
Editura Cartea Rus\, unde a ̀ ntâl-
nit foarte mul]i tineri poe]i, cu ca-
re s-a `mprietenit imediat: Petre
Solomon, Nina Cassian, Maria Ba-
nu[, Gherasim Luca. A fost o epo -
c\ frumoas\ pentru poe]i. Apoi,
Celan a sim]it c\ lucrurile o iau
`ntr-o direc]ie care nu-i place. A
sim]it o rinocerizare `n gesturile
poetice ale prietenilor s\i“, a po-
vestit Andrei Oi[teanu. A[a `ncât,
`n decembrie 1947, a trecut ilegal
grani]a României pe jos, doar cu
un rucsac `n spate, la Viena. Mai
târziu, s-a mutat la Paris. 

„Toate aceste gesturi de r\z -
vr\tire sunt, de fapt, paratexte, care
`nso]esc textul poetic propriu- zis
[i de care un traduc\tor trebuie s\
]in\ seam\. Se adaug\ contextele
cultural-istorice, care sunt de ase-
menea prezente `n poezia sa. La
Celan este plin de a[a-numitele 

citate asemantice, `n sensul `n ca-
re el nu preia cuvinte sau expre-
sii, ci scheme prozodice. De aceea,
pentru un traduc\tor din Celan e
important\ r\mânerea la literali-
tatea textului. Doar `n Fran]a s-a
mai reu[it a[a ceva cu Celan [i de
aceea ̀ l felicit pe George State c\ a
reu[it s\ r\mân\ la literalitatea tex -
tului, care este singura care poate
conserva [i transcrie `ntr-o alt\
cultur\ cât mai multe paratexte
pe care poetul le-a introdus ̀ n ope-
ra sa original\“, a explicat Gabriel
Hora]iu Decuble, l\udându-l pe
traduc\torul Operei poetice. 

George State s-a declarat pro-
fund p\truns de opera lui Paul Ce-
lan, pe care `ntâi l-a tradus din pa-
siune [i abia apoi „profesionist“,
temeinic. „Nu m-am gândit c\ voi
traduce tot din acest poet, dar iat\
c\ s-a `ntâmplat. Am fost onorat.
Dar mai mult, a fost un lucru ex-
trem de benefic pentru mine, de-
oarece traducând toat\ opera, l-am
putut `n]elege `n ansamblu pe po-
et, l-am putut cuprinde“, a decla-
rat George State. Acesta a povestit
c\ l-a consumat foarte mult faptul
c\ poezia lui Paul Celan este una a
depresiei. „Mi-a fost foarte greu s\
m\ trezesc `n fiecare diminea]\ [i
s\ intru `n acest univers negru, `n
care se vorbe[te de mama ucis\,
de uciga[i. Dar am supravie]uit“,
a spus traduc\torul, care a expli-
cat c\ un cititor nu trebuie totu[i
s\ cad\ `n ispita de a se identifica
cu via]a dificil\ a poetului pentru
c\ acesta a avut un destin unic. ~n
final, George State a precizat c\ a
`nceput deja s\ traduc\ texte pen-
tru cel de al doilea volum din ope-
rele complete ale lui Paul Celan. 

Poezia lui Paul Celan e
ermetic\, greu de
p\truns, nu e accesibil\
oric\rui cititor. Probabil
tocmai de aceea, lansarea
de la Bucure[ti a primului
volum care reune[te `n
limba român\ opera
complet\ a celui
considerat unul dintre cei
mai mari scriitori de
limb\ german\ a fost
organizat\ `ntr-un spa]iu
ascuns, pe care nu-l
g\se[te oricine.
Conceptual Lab nu `[i
dezv\luie decât vag
adresa – str. Dionisie
Lupu, sector 1 – [i oricât
ai c\uta pe internet nu
g\se[ti mai mult de atât.
A[a c\ exist\ riscul s\
treci pe lâng\ acest
spa]iu experimental de
mai multe ori f\r\ s\ `]i
dai seama c\ acolo e.



V-am promis o istorie mai veche,
dar adev\rat\: s\ tot fi fost sfâr [i -
tul anului 2009 sau 2010. Am tr\it
mai mult pe drumuri – am mai ui-
tat cronologia, e firesc, de[i zia-
rist, sunt om. Era, `n tot cazul,
dup\ revolu]ia twitter din 7 apri-
lie 2009, cum [i iarn\ era. Premier
la Chi[in\u era Vlad Filat. Ne `n -
dreptam c\tre Chi[in\u la bordul
unui splendid bolid de talie mare.

Toate bune, numai c\ prietenul
al\ turi de care c\l\toream atunci
omisese c\ bolidul nu era trecut
pe numele lui. Ma[ina era `n acte
a altuia, ba ̀ nc\ a unuia de origine
arab\. D\ de mai intr\ `n Basara-
bia! {i era frig, st\tea s\ dea om\ -
tul sau poate c\ deja c\zuse prima
z\pad\, cine mai [tie? Cert e c\ se
sfâr[ea noiembrie, se preg\tea pa-
rada de 1 decembrie, c\ci la Bâr-
lad – din chiar Doamne! – am dat
far `n far cu un tanc.  

{i la grani]\, un gr\nicer ne ba-
reaz\ – cu perfect\ `ndrept\]ire –
drumul. Avea o c\ciul\ enorm\,
cum am mai v\zut doar `n filmele
`n care salvau ru[ii, dimpreun\ cu
iarna, Moscova de Napoleon. Am
f\cut atunci – pentru prima [i ulti-
ma dat\ `n via]\ – abuz de func]ia

de reporter-trubadur. Am sunat
`n ]ar\ un ter] [i ter]ul mi-a dat
num\rul lui Vlad Filat, l-am sunat
pe premierul Basarabiei, i-am spus
de la obraz c\ suntem ziari[ti ro-
mâni, uite a[a, a[a, vrem s\ intr\m
`n ]ar\, dar avem necazul \sta cu
ma[ina, uite a[a, a[a, am dat nu-
me de gazetari pe care `i [tia pre-
mierul, m\ rog, cum se face `n ca-
zul unui asemenea mic trafic de cu-
no[tin]e. Era ̀ nspre miezul nop]ii.
{i premierul i-a gr\it str\jerului
s\ ne lase s\ intr\m. {i str\jerul,
de unde pân\ atunci fusese zbir
(just!), de-acum era numai lapte [i
miere. Ne-a petrecut cu mâna la
tâmpl\ urându-ne drum bun, h\i!
Ne-a strigat `n urm\ s\ nu uit\m
s\ ̀ i spunem premierului s\ ̀ l avan-
seze ̀ n grad. A[a am intrat pe-atunci
`n Basarabia, ca `ntr-o scar\ de
bloc, cu onorurile cuvenite celui
care `l cunoa[te pe administrator. 

Acum e altfel. Avem acte la noi,
avem tot ce trebuie. Am pus deo parte
[i tradi]ionalii cinci euro (m\runt!),
despre care al]i c\l\tori ne avertiza-
ser\ c\ n-ar fi r\u s\ ì posed\m. N-a
fost nevoie! Am fost r\t\ci]i [i noi `n
labirintul birocra]iei, fiind `nvârti]i
de mâna invizibil\ a statului ca un

titirez `ntre ghi[ee. Dar am intrat,
am intrat cu bine! 

{i plec\m spre Chi[in\u. Acum,
adev\rul e c\ prima noastr\ oprire
trebuia s\ fie `ntr-o alt\ localitate, la
vreo dou\zeci de kilometri de capi-
tal\. {i m\ pune dracul, ca pe orice
reporter, s\ cer imperativ abaterea
de la drumul principal. Horia ̀ [i face
sfânta cruce `n gând [i iat\-ne in-
trând `n plin ev mediu al infrastruc-
turii. Splendid\ re]ea de [osele are
Basarabia, e splendi d\, fire[te, dar
lip se[te cu des\ vâr [ire. Drumurile
care nu duc [i nu aduc de la Chi[in\u
se cam chea m\ c\ nu exist\. 

„La Poderosa III“ ruleaz\ brav.
Rezist\. Din goana ei vedem satele
cenu[ii ̀ ntinzându-se c\tre un ori-
zont cu des\vâr[ire gri. Dep\[im
sat dup\ sat, bolgie dup\ bolgie, [i
ajungem la destina]ie. Aici – ca s\
vede]i c\ exist\ un Dumnezeu dea -
supra – nimerim `n plin\ nunt\.
Nunt\ `n Basarabia! Superb. 

Ne a[ez\m [i noi la o mas\, apar -
te de nunt\, ni se d\ vin s\ bem.

Bem vin, de[i nu bem vin. ~n noap-
te, plec\m cu un taximetrist c\tre
Chi[in\u. Vedem afi[ele electora-
le, cohorte ̀ ntregi de gospodari tot
`ntind mâna dup\ vot. 

Sunt uluit de cum s-a modificat
Chi[in\ul. Prima dat\ când am
ajuns aici, `n decembrie 2007, era
o singur\ firm\ cu adev\rat lumi -
noas\ ̀ n ora[: M-ul acelui fast-food.
Erau mili]ieni care patrulau pe
str\zi [i te legitimau dac\ erai
str\in. Acum, tinerii Basarabiei
arat\ ca tinerii oric\rei alte ]\ri
vest-europene, unde am tot fost la
cules de harfe. ~mi simt inima bu-
curându-se. O las s\ se bucure. 

Femeile Chi[in\ului de sear\
ne privesc cu drag, cum doar ele
[tiu s\ priveasc\, parc\ invitân-
du-ne la dans. Suntem pro[ti [i
ca[ti. Ne-am tratat poate prea fra-
tern surorile de dincolo de Prut.
Ne vom `ntoarce `n ]ar\ f\r\ s\ fi
gustat, pân\ la cap\t, din pocalul
acestei feroce frumuse]i. C\ci s\
vede]i cum a fost...
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~n romanul Cu sânge rece al lui
Truman Capote exist\ un perso -
naj secundar tare drag mie, care
ilustreaz\ un fapt de via]\ ce me -
rit\ re]inut. Pe scurt, o bab\ ha -
botnic\, mam\ a nu [tiu câ]i copii,
a urât vreme de [aptezeci de ani
b\utura, a considerat-o sursa de
c\p\tâi prin care r\ul se scurge `n
lume. ~mbr\cat\ mereu `n straie
de doliu, a propov\duit abstinen]a
absolut\ fa]\ de alcool, i-a f\cut
so]ului – b\utor ̀ mp\timit –  capul
calendar [i singura bucurie m\ -
run t\ a existen]ei lui, pulbere.

Pe la vreo optzeci de ani a dat o
boal\ `n bab\ [i, cum medicina se
reducea pe atunci la doar dou\-
trei remedii simple, ca s\ scape de
gura ei, un medic i-a recomandat
s\ ia zilnic un praf „special“ (de alt-
fel, la fel de t\m\duitor ca [i frec -
]ia la piciorul de lemn), amestecat
`ntr-o lingur\ cu vin. ~s bune [i
principiile, e grozav s\ te ]ii de ceea
ce ai sus]inut mereu, `ns\ cu frica

de moarte – sau ce spun eu? –, cu
`ns\[i moartea p\truns\ `n oase,
baba noastr\ a b\tut palma cu „dia -
volul“ s\ se abat\ de la credin]\,
s\ pun\ gura pe alcool. Adic\ a
`nceput s\ bea o lingur\ de praf
amestecat cu vin pe zi. Apoi [i-a
ajustat singur\ re]eta. A trecut de
la dou\, la trei linguri pe zi. A re-
nun]at la „praf“, a renun]at la lin-
gur\ [i-a trecut la o sticl\ cu vin,
pe care o ]inea totdeauna `n preaj -
m\. {i s-a vindecat de numa’-nu-
ma’, a apucat-o un chef nebun de
„hai leli]\-n deal la vie“, o poft\
nest\pânit\ de via]\, care a ]inut-o
câ]iva ani, pân\ a dat col]ul ̀ n tihn\.

Trage]i singuri, v\ rog, `nv\]\ -
tura din aceast\ istorioar\, eu
doar mi-am amintit de ea la un pa-
har de whisky, `n timp ce m\ gân-
deam ce v-a[ mai putea povesti. Beau
[i eu, ca omul, beau demult, f\r\
s\ sar prea des calul. De fapt, cred
c\ l-am s\rit o singur\ dat\ ̀ n via ]\,

ziua ̀ n care mi s-a rupt filmul, când
pentru o scurt\ bucat\ de timp 
n-am mai [tiut ce se `ntâmpl\ cu
mine, cu peste zece ani `n urm\.
Lucru care merit\ povestit:

Era `ntr-o joi. Ziua de na[tere a
cuiva de la serviciu. {i pe atunci
exista minunatul obicei al echipei
de a s\rb\tori cu to]ii, la sfâr[itul
programului, ziua oricui – fie di-
rector general, fie femeie de servi-
ciu – ̀ n sala de consiliu unde se luau
cele mai importante decizii pentru
institu]ie. Lume mult\, mâncare
[i b\utur\ pe s\turate. Sincer, n-a -
veam alt\ grij\ decât s\ m\nânc-
beau ceva  pe fug\ [i s-o tai acas\
ca s\ v\d un meci de fotbal al
echipei FC Na]ional `n cupele eu-
ropene. Dar am remarcat `n aglo -
mera]ie o oarecare apropie re `n -
tre doi prieteni care m\ iu beau
fie care `n parte, dar care se urau
`ntre ei. O chestiune mai ve che, de
la alt\ slujb\: unul fusese [eful
celuilalt, `[i f\cuser\ nasoale reci-
proc. {i m-am trezit eu c-ar fi mo-
mentul s\-i lipesc, s\-i ̀ mpac, s\ le
demonstrez c\-i imposibil s\ se
urasc\ ̀ ntre ei, de vreme ce amân-
doi m\ iubesc pe mine. Am b\ut
`mpreun\, le-am mai strecurat

poante, i-am f\cut s\ vad\ c\ nu-i
dracu’ a[a de negru cum credeau
ei. Am mai r\mas doar câ]i va,
printre care [i prietenul meu Teo.
Care-mi zice la plecare:

— L\z\, vezi c\ \[tia doi s-au 
c-am `mb\tat [i, dup\ ce se termi -
n\ aici, presimt eu c-or s\ vrea s\
vin\ acas\ la mine pentru conti -
nuare. Stai aici, p\z\[te-i, opre[ te-i,
c\ eu `s frânt de oboseal\, m\ duc
s\ m\ culc. 

I-am jurat cu mâna la inim\ c\
a[a fac, doar m\ [tie, `s om serios,
plus c\ vreau [i eu s\ o tai cât mai
repede la meciul de fotbal. Am r\ -
mas singur cu cei doi fra]i ai mei
care se urau din ce `n ce mai pu -
]in. {i foarte mult m-am bucurat.
Atât de mult `ncât n-am rezistat
solicit\rii:

— L\z\, e[ti na[pa dac\ nu te
duci `n secunda asta acas\ [i nu
aduci chitara. Facem chet\, pl\ tim
noi taxiul.

Am renun]at la meci, am luat
un taxi, le-am adus chitara. Am
b\ut de toat\ bucuria c\ au ajuns
s\ se iubeasc\ prietenii mei fo[ti
du[mani, `n timp ce unul a recitat
integral Mistre]ul cu col]i de ar -
gint, iar cel\lalt l-a acompaniat
patetic cu chitara. S-a terminat 

b\u tura, muzica, poezia, apoi 
mi-au zis:

— L\z\, ce-ar fi s\ mergem noi
pân\ la fratele Teo?

— Da’ chiar, b\, ce idee bun\,
hai s\ mergem pân\ la Teo, m-am
aprins [i eu.

Teo ne-a deschis u[a somnoros,
`mbufnat, iar eu am ]inut s\-l asi -
gur `n [oapt\, complice:

— Frate, stai lini[tit, ]i-i scot eu
pe \[tia `ntr-o clipit\ din cas\. 
N-am putut s\-i opresc, i-am adus
numai oleac\ pân\ aici, cât s\ le
fac hatârul.

Am mai b\ut cu to]ii ceva, ni-
meni nu mai era sup\rat pe ni-
meni. Era frumos. Am ie[it pe te -
rasa lui Teo s\ iau o gur\ de aer
proasp\t. Apoi mi s-a rupt filmul
vreo juma’ de or\. Ce-am f\cut
`ntre timp – nimic deosebit din
câte am aflat pe urm\, doar c\ am
b\tut câmpii cu senin\tate, am ve -
nit cu o poal\ de struguri de pe
teras\ `n sufragerie, i-am sc\pat
prin camer\ [i am c\lcat boabele
`n picioare – ̀ nc\ mai cred c\ nu s-a
`ntâmplat `n realitate, c\ e o p\c\ -
leal\ a celor trei prieteni de-ai
mei.

Apoi m-am trezit brusc [i m-am
]inut de cuvânt: i-am scos pe 
cei doi nepofti]i din casa lui Teo, 
i-am condus grijuliu pân\ la un
taxi. Apoi m-am dus [i eu pe jos
acas\, cu chitara pe um\r, s\
prind rezumatul meciului, dup\
miezul nop]ii.  

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Ziua `n care se rupe filmul

C\l\torie spre
Chi[in\u. 
{i `napoi (III) 
Am ajuns, iubi]i cititori,
`n acest penultim episod
al c\l\toriei noastre
ini]iatice, la grani]a cu
Basarabia. Sunte]i
preg\ti]i? Intr\m `n acest
paradis al harfelor! 



Aici nu vorbim `ns\ doar de
reac]ia pensionarului de rând.
Sunt angaja]i, inclusiv de la com-
paniile private, care câ[tig\ 1.200-
1.500 de lei pe lun\. Cum au primit
ei [tirea c\ marele deputat de Ia[i,
spre exemplu, Anghel Stanciu
(PSD), unul dintre ini]iatorii legii
cu pensiile nesim]ite, va lua 4.000
de lei `n plus? E adev\rat c\ omul
a trudit, a fost mai `ntâi devotat
PRM-ului lui Corneliu Vadim Tu-
dor, apoi când [i-a dat seama c\ e
greu cu partidele de buzunar a
s\rit repejor `n barca `nc\p\toare
a PSD. Iar ca lucrurile s\ nu

r\mân\ neclare, Anghel al nostru
preg\te[te deja un loc[or c\ldu],
tot `n Parlament, pentru minu na -
tul s\u fiu, Cristian Stanciu. Voia
s\-i lase colegiul, trasat `nc\ din
2008 doar cu prim\rii ro[ii, dar nu
mai e nevoie, lista PSD `l va cu -
prinde la anul [i pe juniorul bun
de gur\.

Politicienilor nu le mai pas\. Ei
cunosc reac]ia oamenilor, dar nu
dau doi bani pe cei care se duc ca
fraierii o dat\ la patru ani s\-i
voteze.

Asist\m la un dispre] f\r\ mar-
gini. {i-au tras pensii speciale, de

parc\ parlamentarul ar fi buricul
galaxiei. Cu to]ii invoc\ faptul c\ e
greu s\ faci naveta s\pt\mânal la
Bucure[ti. P\i dac\ e atât de ne-
pl\cut, iar mandatul de parlamen-
tar le ofer\ atâtea b\t\i de cap, de
ce mai candideaz\ ace[ti domni?
De ce se bat precum chiorii `nain-
tea alegerilor pentru a prinde un
loc pe liste? De ce nu r\mân acas\,
lâng\ nevast\, la locul lor de mun -
c\? De ce atâta chin? Cine ̀ i oblig\
s\ mearg\ `n Parlament? S\ stea
`n zona privat\, s\ vad\ [i ei cum
se câ[tig\ banii, dar f\r\ contracte
cu statul.

A mai fost un episod revolt\tor
s\pt\mâna asta. Ditamai premie -
rul României s-a dus aproape pe
furi[ la Baku (acolo unde nu s-a
afi[at nici un lider european mai
de soi!), dup\ care a fugit la Istan-
bul, cu avionul premierului Tur-
ciei. Informa]ia c\ Ponta e pe ma -
sa de opera]ie la o clinic\ privat\
din Turcia a venit târziu, dar ni-
meni nu [tie la ora asta de ce s-a
dus totu[i Ponta la turci pentru a
se trata.

Nu sunt clinici performante `n
România? To]i medicii renumi]i

din Bucure[ti sunt anti-PSD? {i
`n acest caz, ca ̀ n multe altele, pre-
mierul a dat-o ̀ n bar\. Ponta a mo-
tivat c\ `n ]ar\ n-ar fi g\sit „li -
ni[te [i odihn\“. Serios? B\ teau
tobele opozi]iei la geamul salonu-
lui? P\i am\râtul care se duce la
spitalul de stat [i st\ cu orele pe la
u[i pân\ s\ fie luat `n seam\ de
vreun doctor are li ni[te? Iar ̀ n sa-
lonul cu opt paturi, unde e o c\l -
dur\ sufocant\, pacientul de rând
are odih n\?

Când e vorba despre ei, cei mari,
dintr-odat\ problema e impor-
tant\. E grav, solu]ia nu e simpl\.
Parlamentarii muncesc, trebuie
r\spl\ti]i cu pensii speciale, iar
când e[ti cu func]ie mare, siste -
mul medical românesc nu mai ofe -
r\ lini[tea necesar\.

~n orice ]ar\ european\, astfel
de `ntâmpl\ri ar fi costat scump
partidul aflat la putere. ~n Româ-
nia merge [i-a[a. Politicienii `[i
v\d de interesul [i confortul lor,
noi ne vedem de s\r\cia noastr\ [i
de traiul tot mai complicat de la o
lun\ la alta. E o ruptur\ vizibil\ [i
de pe planeta Jupiter, de[i fiecare
parte (politicieni vs. popor) `[i d\

seama c\ nimic nu mai poate fi
reparat cu actuala clas\ politic\.

O ga[c\ de privilegia]i a pus
mâna pe pârghiile statului, dar
profit\ [i de o naivitate de `n]eles
din partea oamenilor. „Cine altul
mai bun? To]i sunt la fel.“ Expli-
ca]ia asta am auzit-o de sute de
ori. O [tiu [i politicienii, de asta
schimb\rile survin greu. Dar ni-
meni nu se implic\, pu]ini ies `n
strad\, pentru c\ n-au pentru ci ne,
mizeria e prea mare.

Am ajuns aproape s\ ne `n -
jur\m reciproc. Noi, aleg\torii, i-am
goni de la putere, ei se uit\ de sus
la noi, de parc\ ar fi uitat de unde
au plecat.

Cât `l prive[te pe Victor Ponta,
povestea turceasc\ nu e doar le -
gat\ de starea lui de s\n\tate. Din-
colo de problemele sale medicale,
care probabil exist\, dar au fost
prezentate `n mod exagerat, lide -
rul PSD [i-a luat un respiro. Are
trei s\pt\mâni de lini[te [i odihn\
pentru a medita dac\ mai poate
r\mâne `n func]ia de premier. Nu
piciorul `l macin\ neap\rat, ci pi-
ciorul `ncasat de la DNA. Posibil
ca \sta s\ fie motivul real al ple -
c\rii lui Ponta la Istanbul. 

Confruntat cu presiuni din
toate p\r ]ile, [eful social-demo -
crat `[i pre g\te[te ie[irea din sce -
n\. Iar PSD negociaz\ r\mâ nerea
la guver nare. Sau m\car ̀ ncearc\.
Pen tru c\ a[a-i la PSD, orice e po -
sibil, trebuie luptat pân\ la cap\t!
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

~n sfâr[it, mi-am zis, iat\ c\ fac
mai mult decât am f\cut vreodat\
pentru o planet\ curat\. Am aflat
`ns\ c\ pentru arti[tii reziden]i
din Zug regulile erau mai laxe.
Adic\ eram r\sf\]a]i. Ele, regulile
adev\rate la care se supune un el-
ve]ian responsabil, sunt mult mai
multe. Nu-i de mirare c\ `n Elve -
]ia se recicleaz\ peste trei sferturi
din gunoaiele recuperabile. Acolo
exist\ o politic\ de management a
de[eurilor bine pus\ la punct, cu

reglement\ri stricte, pe care cet\ -
]enii au `nv\]at s\ le respecte –
cam cum ̀ nva]\ românii s\ nu mai
fac\ gr\tare `n rezerva]iile natu-
rale [i s\ nu scuipe coji de semin ]e. 

Am v\zut undeva pe strad\ un
set de containere pentru colecta-
rea sticlelor. Mai exact, trei: unul
pentru sticl\ alb\, unul pentru sti -
cl\ verde, unul pentru sticl\ ma-
ro. Alte culori fie nu erau disponi-
bile din fabric\, fie aveau alte tra-
see, ce mi-au r\mas misterioase.

Apoi exist\ containere separate
pentru dozele de aluminiu, diferi-
te de cele pentru recipientele me-
talice (dar nu de aluminiu), cum
ar fi conservele. Exist\ [i unele pen -
tru bateriile [i acumulatorii con-
suma]i. {i, desigur, pe str\zi se
g\ sesc ici [i colo [i tomberoane
sau boxe pentru de[euri de hârtie,
carton [i plastic – pentru plasticul
reciclabil, fiindc\ exist\ [i plastic
care se arunc\ pur [i simplu. {i
pentru resturile vegetale de la
gr\din\rit.

Dar elve]ianul obi[nuit `[i se-
lecteaz\ gunoiul de acas\ [i duce
tot ce poate fi reciclat la a[a-numi-
tul Ökihof, depozitul ecologic sau
Eco-casa. Acolo am v\zut ce

`nseamn\ cu adev\rat selectarea
gunoiului. Ökihof e un hangar imens,
unde cei din Zug vin cu ma[inile –
multe luxoase – [i descarc\ din ele
saci `ntregi de resturi, e[alonate
cu grij\ pe categorii [i categoriu -
]e. Cui `i plac clasific\rile minu -
]ioa se, acolo ar trebui s\ se duc\.
~n hala respectiv\ exist\ nenu m\ -
rate ni[e, l\zi [i containere unde
se arunc\, dup\ rang [i soi, fiecare
de[eu [i gunoi: sticl\ alb\, sticl\
verde, sticl\ maro, por]elan, alu-
miniu, baterii, plastic reciclabil,
hâr tie, carton, textile, piele, be-
curi, neoane... [i ce-o mai fi. E im-
presionant s\ vezi cum to]i locui-
torii ora[ului, boga]i ori mai pu -
]in boga]i, ies din ma[ini, ̀ nc\rca]i

de plase [i pungi, [i stau frumos la
coad\ ca s\ arunce, la sec]iunea
potrivit\, toate resturile strânse
prin cas\, `ntr-o ordine [i disci-
plin\ elve]iene. Iar dac\ nu au
timp de a[a ceva, exist\ [i simpa-
ticul Ökibus, autobuzul ecologic,
o versiune miniatural\ a Ökihof-
ului. Ökibus-ul str\bate ora [ul [i
opre[te `n sta]ii speciale, `n a[a fel
`ncât s\ ajung\ `n toate zonele din
Zug m\car o dat\ pe s\p t\mân\.

Selec]ia `ns\[i e o munc\ `n si-
ne. S\ zic numai c\, de exemplu, o
pung\ de pâine obi[nuit\, din hâr-
tie, are un fel de ferestruic\ din
plastic sau celofan – ca [i cele de
pe la noi. Ei bine, pentru o minte
obi[nuit\ cu selectarea de[eurilor
e limpede c\ hârtia e hârtie [i ce-
lofanul e altceva. A[a c\ atunci
când arunc\ punga de pâine, cet\ -
]eanul corect dezlipe[te celofanul
[i `l pune separat, iar hârtia o pu-
ne la hârtie. E doar unul dintre
micile detalii care m\ fac s\ cred
c\ nu-i momentul s\ ne compa -
r\m cu elve]ienii. Dar nu-i nimic,
r\zbim [i noi, `ncetul cu `ncetul,
printre mun]ii no[tri de PET-uri
[i proiecte neterminate.

Povesteam s\pt\mâna trecut\ cum unul dintre primele
lucruri pe care le-am aflat când am ajuns `n Elve]ia a fost c\
trebuie s\ `mi aleg gunoiul ceva mai atent decât `n
România, dup\ vreo cinci sau [ase categorii: gunoi menajer
obi[nuit, gunoi biodegradabil, hârtie, cartoane, sticle plus
borcane [i – op]ional – resturi vegetale. Ultima categorie
`nsemna c\ dac\ primesc de la cineva un buchet de flori ([i
de ce n-a[ primi?), atunci când se usuc\, trebuie s\ `l arunc
`ntr-un container special, numai bun pentru a[a ceva. Iar
dac\ rup din codru o r\murea, tot acolo ajunge [i ea.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Gunoi pe alese (II)

Oare cum a reac]ionat electoratul `n vârst\ al PSD
când a v\zut la TV minun\]ia cu pensiile speciale? 
Le-a venit oamenilor s\ cread\? Când iei pensie 600
de lei [i nu [tii care dintre facturi s-o achi]i prima,
pentru c\ ai de luat [i ni[te medicamente scumpe,
vestea cu pensiile speciale pentru parlamentari 
a picat al naibii de prost. 

Bolnavul Ponta [i
bolnavii din Parlament
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Elogiul colec]ionarului 
de muzic\ clasic\ enescian\

B\trânul colec]ionar `n cauz\,
Cheniston K. Roland, el `nsu[i
vio lonist [i exeget al istoriei vio-
rii, un mare admirator al lui Geor-
ge Enescu, `mi scria `n continu -
are: „am acest concert al lui Enes-
cu din 1937, de mai bine de 40 de
ani, [i foarte pu]ini au auzit de -
spre el. Am fila sonor\ [i anun]ul
speaker-ului, iar acesta introduce
o mic\ bijuterie pe care m-am
gândit c\ autoarea paginii [de FB,
pianista Raluca {tirb\]], ar tre-
bui s\ o aib\, `mpreun\ cu infor -
ma ]ia relevant\. ~]i voi trimite o
copie ̀ n acela[i timp. Ar trebui s\
fac\ ̀ n mod fulger\tor turul lumii“.

~ntre timp, Cheniston a postat
pe Facebook ceea ce este mai mult
decât o „mic\ bijuterie“, un docu-
ment tulbur\tor al istoriei – `nc\
atât de incomplet cunoscut\! – a lui
George Enescu. Dup\ cu no[ tin]a
mea, nici unul dintre muzicologii

serio[i care au scris despre Enes-
cu nu a vorbit despre aceast\ `n -
registrare live, a primei p\r]i, Vi-
vace, a Dublului Concert de Bach,
avându-i ca soli[ti pe George
Enescu [i Yehudi Menuhin, difu-
zat\, se pare, `n februarie 1937 de
postul de radio new-yorkez WABC.
~n parantez\ fie spus, dac\ vre]i
s\ asculta]i documentul sonor,
intra]i pe paginile de Facebook:
„Save Enescu’s Memorial House
in Mihaileni“ sau „Operation Vil-
lage Enescu-Save the House in
Mihaileni“.

Prietenul nostru [i-a datat `n -
registrarea live a concertului cu
New York Philharmonic Simpho-
ny Orchestra „februarie 1937“. ~n
mod ciudat, concertul `n cauz\
nu figureaz\ printre cele inventa-
riate, `n mod exemplar, pe site-ul
Orchestrei Filarmonice din New
York. Despre concert se [tia deja
gra]ie men]iunii `n vechea [i uni-
ca monografie de referin]\ G.
Enescu, ap\rut\ la Bucure[ti `n
1971, [i `n detaliu gra]ie unicei
cercet\ri serioase efectuate `n bi-
bliotecile occidentale ceva mai
recent, pe urmele lui Enescu, de
istoricul ie[ean Dumitru Vitcu.
Acesta a publicat ̀ n 1994, ̀ n origi-
nal, textul unei scurte relat\ri
din „New York Times“, datat\ 25
ianuarie 1937: „Noaptea trecut\,
violonistul Yehudi Menuhin, a
`n trerupt cei doi ani de retragere
de pe scena de concert, cu o apa -
ri]ie `mpreun\ cu profesorul s\u
George Enescu, la Carnegie Hall.
Virtuozul [i maestrul s\u au cân-
tat rar auzitul Concert pentru
dou\ viori `n re minor de Bach [i
au fost aplauda]i generos de o
sal\ plin\ ochi, potrivit relat\rii
Associated Press“.      

Deci, cadoul pe care ni l-a f\cut
colec]ionarul Cheniston K. Roland
are o dat\ precis\: 24 ianuarie
1937, `nregistrarea primei mi[ -
c\ri a Concertului fiind, probabil,
difuzat\ `n februarie. Acela[i re-
marcabil colec]ionar britanic din
Liverpool, care ̀ i scria zilele aces-
tea unui amator de vioar\ din Ita-
lia, c\ posed\ sute de `nregistr\ri
de arhiv\ din Statele Unite, este
cel care a publicat cu un an `n
urm\ un alt document pre]ios
enescian, versiunea Dublului con -
cert de Bach, `n compania lui Da-
vid Oistrach, de la Moscova, `n
1946. {i acea ̀ nregistrare live este
precedat\ de un anun] de spea-
ker, de data aceasta a celui al Ra-
dioului Bucure[ti care a difuzat
concertul, ce f\cea parte din arhi-
vele trimise cadou de sovietici la
Bucure[ti `n 1958, cu ocazia eve-
nimentelor prilejuite de inaugu-
rarea Festivalului „George Enes-
cu“. Nu o s\ `n]eleg niciodat\ de
ce Casa Radio nu public\ ast\zi
aceast\ band\ [i restul `nre-
gistr\rilor primite odinioar\ de
la sovietici; singura explica]ie ar
putea fi c\ arhiva istoric\ a Ra-
dioului a fost vandalizat\ sau c\
se afl\ `ntr-o dezordine deplora-
bil\…

Din fericire, pentru a vorbi
doar de `nregistr\rile enesciene,
mai exist\  admirabilii colec]io-
nari [i restauratori ai genera]iei
vârstnice din Occident – aseme-
nea lui Michael Waiblinger (cu
excep]ionalele sale discuri publi-
cate sub eticheta Meloclassic) sau
a lui Alain Deguemel ([i casa sa
Forgotten Records) – care fac
treaba bravilor no[tri arhivi[ti [i
muzicologi. 

Voiam s\ scriu mai de
mult despre aceast\
specie pe cale de dis-
pari]ie, cel pu]in `n for-
ma ei clasic\, a unor per-
sonalit\]i ce posed\ o
cunoa[tere [i un tem-
perament renascentist,
`ntristat [i afectat de
`ncetarea apari]iei revis-
tei „Classical Recordings
Quarterly“, condus\
timp de vreo dou\zeci
de ani de doi pasiona]i
colec]ionari [i muzico -
logi, Alan Sanders [i Tully
Potter. Dac\ m-am decis
abia ast\zi este din
cauza emo]iei pe care
mi-a provocat-o un alt
colec]ionar britanic, care
`mi scria zilele trecute
imperativ c\ dore[te s\
pun\ pe pagina de Face-
book dedicat\ salv\rii [i
restaur\rii Casei lui
George Enescu de la
Mih\ileni „ni[te Enescu
live“, practic necunoscut,
fiindc\ acolo `i este
locul! Rar [i aproape de
ne`nchipuit omagiu adus
ac]iunii pe care am de-
clan[at-o `n paginile 
„Suplimentului de cul-
tur\“ `n urm\ cu aproape
trei ani…

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

A scrie despre o trup\ de rock pro-
gresiv care cânt\ doar instrumen-
tal mi se pare un exerci]iu echiva-
lent cu a desena pe cerul perfect
albastru umbre de nori. (~n gene-
ral, a scrie despre muzic\ e un ale -
xandrinism cultural intrat ̀ n obi[ -
nuin]a ultimului secol.) Rockerii
de meserie evit\ s\ vorbeasc\ de -
spre muzica lor; n\imi]ii bat câm-
pii f\r\ oprire. Stârni]i la cuvinte,
profesioni[tii divagheaz\ non[a lant
despre orice, anima]i `n secret de
nevoia unui joc secund, impur
pân\ la de nimic justificata repe-
tare a cuvintelor din patru litere,
interzise de bunele maniere, dar
nu mai pu]in derivat din esen]a
profund\ ce constituie „alimen-
tul“ muzicii lor. De peste o jum\ -
tate de veac, rockul a devenit un
fel de via]\, adoptat de indivizi che -
ma]i [i nechema]i, care sper\ s\
ating\ celebritatea sau m\car bo -
g\]ia. F\r\ `ndoial\, rockul este o
parte a culturii contemporane, cu
arti[ti autentici, dar [i cu mul]i
impostori. Beneficiari de mass-
media puse pe tiraj, nu pe infor-
mare, tagma [arlatanilor a reu[it
s\ deformeze (ori s\ deturneze?)
statutul muzicianului care se ex-
prim\ cu mijloacele timpului s\u.
Multor casc\-gur\ li se pare c\ un
ghiveci de sunete miroase artistic,
dac\ este servit cu fandoseala
„ma rilor“ restaurante (mai mult
scumpe, decât elevate), `ndeosebi
pe stadioane ghiftuite cu pl\titori
de pre] piperat. Ne-a vizitat recent
un fel de shaormar constipat, stâr-
nind aprige dispute pe re]elele de
socializare, ridiculizat de cunos -
c\tori [i ap\rat de oameni al c\ror
statut profesional p\rea s\-i scu-
teasc\ de entuziasme facile. Pen-
tru observatorul indiferent al en-
tertainment-ului actual, reac]ia
celor ofusca]i nu reprezint\ o nou-
tate; intelectuali de top las\ la o
parte morga [i danseaz\, pe la
spartul petrecerilor, tradi]ionala
manea! Ba unii `[i exerseaz\ [i ta-
lentul de guri[ti!

N-am pomenit `ntâmpl\tor de
manea. Trupa Ozric Tentacles,
despre care `ncerc a scrie câteva
fraze, str\duindu-m\ s\ imit struc -
tura compozi]iilor f\r\ s\ cad `n
pasti[\, n-ar ezita s\ `ncorporeze
„aroma“ acestui gen muzical `n
lungile [i deloc plictisitoarele sale
excursii sonore, adunate `n 21 de
albume oficiale, editate `n peste
trei decenii de existen]\ mai de-
grab\ underground. Chiar a [i f\ -
cut-o, dac\ nu gre[esc amintindu-mi
piesa Thrashing Breath Texture,
de pe albumul There Is Nothing,
din 1986. ~n fapt, „estetica ozric“
pare s\ coaguleze influen]ele mu-
zicii de pretutindeni `ntr-o mag m\
sonor\ modern\, asem\ n\ toare ce-
lei generate de Weather Report.
Baz\ fiind ritmul asigurat de tob\
[i bas, chitara lui Ed Wynne, „cre-
ierul“ trupei, completeaz\ sufi-
cient, cu versatilitate demn\ de-un
Frank Zappa, triunghiul tipic ro -
ckului. Instrumentele exotice nu
condimenteaz\ textura, transfor-
mând-o `n „ethnic fusion“, ca la
Dead Can Dance. Unul sau dou\
blocuri de claviaturi asigur\ spa -
]iu imens de experimentare a so-
nurilor neobi[nuite, de extrac ]ie
folcloric\ sau de inspira]ie SF. {i,
deloc straniu, sub tratament cu
„energie cosmic\ furnizat\ de zei -
t\]ile nordice“ (cum glume[te Ed
Wynne despre „mesajul“ trupei),
muzica popular\ curge parc\ din
instrumente celeste, ca-n mitolo-
gia primitiv\.

~n traiectoria (cuvântul carier\
le stârne[te hazul) tipilor Ozric
Tentacles trebuie remarcat\ inde-
penden]a. Primele titluri au fost
editate pe casete [i vândute cu pri-
lejul concertelor sus]inute la festi-
valuri gratuite. Ulterior, trupa 
[i-a `nfiin]at propria firm\, publi-
când profesional CD-uri [i casete
despre care [tia c\ vor fi multipli-
cate de fani. Lipsa contractului cu
o mare cas\ de discuri le-a dat li-
bertate creativ\ [i n-a t\iat benefi-
ciile dorite de componen]i. Preo-
cupa]i doar de muzic\, [i f\când
muzic\ la cea mai `nalt\ cot\, f\r\
presiunea succesului, Ozric Ten-
tacles au ajuns la un statut respec-
tabil [i la un num\r apreciabil de
cump\r\tori pe toate continente-
le, dovad\ c\ molohul showbiz
`nghite numai ce se las\ `nghi]it.

Albumul Technicians of The
Sacred (2015, Madfish/ Snapper)
poate fi cump\rat [i la noi. Trupa
`ns\ ne-a ocolit `n recent `ncepu-
tul turneu mondial. B\nui]i de ce!

Tentacule muzicale
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Staruri ale artelor spectacolului.
Arti[ti la debut `n carier\. Teatre
cu pana[: Deutsches Theatre Ber-
lin; Théâtre de la Ville Paris;
Théâtre National Bruxelles; Bur-
ghtheater Viena; Schauspiel Stutt -
gart; Meno Fortas Theatre Vil-
nius; Teatr Polski Wroclaw; Tea-
tro de la Abadia Madrid; Teatro
Stabile de Torino; Polish Theatre
Warsaw; State Drama Theatre
Tbilisi; Teatrul Odeon; Teatrul
Bulandra; Teatrul Na]ional „Lu-
cian Blaga“ Cluj; Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“ Sibiu. {coli [i aca-
demii de teatru, din 18 ]\ri. Com-
panii independente. Workshop-uri.
Conferin]e si seminarii. Bursa de
spectacole. Statistici care stau s\
explodeze: 427 de evenimente din
70 de ]\ri! Public numeros. A cres-
cut odat\ cu FITS. De toate vârste-
le. De toate categoriile. Din toate
zonele ]\rii. Turism cultural. Un
festival popular, cum visa Jean
Vilar pentru Avignon. Teatrul ca
serviciu social, ca serviciu public.
Regenerare urban\. Anima]ie `n
strad\. ~n Pia]a Mare. Pe pietonal.
~n Pia]a mic\. Urcu[ spre cetatea
Cisn\dioara. Apoi, spre Sala No -
u\. ~n total, 67 de spa]ii de joc.
~ntregul ora[ e o imens\ scen\! Jo-
ël Pommerat. Olivier Py. Peter
Stein. Armin Petras. Kazuyoshi
Kushida. Eimuntas Nekrosius.
Klaus Maria Brandauer. Neil La-
Bute. Alexandru Dabija. Mihai
M\niu]iu. Radu Alexandru Nica.
Radu Afrim. Gianina C\rbunariu.
Bogdan Georgescu. Printre al]ii.
Aleea celebrit\]ilor. Gala celebri -
t\]ilor. Implicarea `ntregii comu-
nit\]i. Reper european al artelor
spectacolului. Punct de `ntâlnire.

{i de dialog. Teme actuale. {i ardente.
Re]ele culturale: Cities on stage

(„teatre care colaboreaz\ inter-
na]ional implicând cet\]enii fiec\ -
rui ora[ pentru a crea un repertoriu
european“); Asocia]ia European\
a Festivalurilor EFFE („cre[ terea
accesului la proiecte culturale de
tipul festivalurilor prin furniza-
rea de informa]ii-cheie cu privire
la scena european\, precum [i pe
`mbog\]irea comuni t\ ]ilor europene
prin promovarea noilor tendin]e
`n inova]ie [i excelen]\ artis-
tic\“); IITM Institutul de Teatru
Mediteranean; Capitalele Cultura-
le Europene; EUNETSTAR, uniu ne
a festivalurilor de strad\; UNEECC
(re]ea academic\ `n care univer-
sit\]ile membre provin din ora[e
care au fost, sunt sau vor fi capita-
le europene ale culturii); ALTER
(festivaluri independente din Ger-
mania, Italia, Fran ]a, Marea Bri-
tanie, Unga ria, Olanda, Polonia,
România) etc.

Teatrul Na]ional „Radu Stan-
ca“, premiere: Fantoma e aici dup\
Kobo Abe, regia Kushida Kazu -
yoshi; Nathan `n]eleptul dup\
Lessing, regia Armin Petras; An-
tisocial de Bogdan Georgescu. Re-
prezenta]ii cu: Lec]ia, regia Mihai
M\niu]iu; Faust dup\ Goethe, Oi-
dip dup\ Sofocle, regia Silviu
Purc\rete. Radu Afrim: Tattoo de
Igor Bauersima [i Réjane Desvig-
nes; Girafe Fabula urbana#1 [i Bi-
zoni Fabula urbana#2 dup\ Paul
Miró. Marat/ Sade dup\ Peter
Weiss, regia Charles Müller. De ce
Hecuba de Matei Vi[niec, regia
Anca Bradu. Actorii de la TNRS, o
trup\ extraordinar\, care face
fa]\ oric\rui proiect teatral! 

Sezonul românesc. Sezonul fran -
cofon. Sezonul german. Sezonul
japonez. Sezonul israelian. Sezo -
nul chinez. Sezonul spaniol. Dans:
Amir Kolben. Barak Marshall. Gi-
gi C\ciuleanu. Ziya Azazi. Anat
Gregorio. Sengiku Bando. Lenko
Bartunkova. Michal Zahora. Pa-
trick Bonté. Jin Xing.

Muzic\: Nepoata lui Kurt Weill,
Sanda Weigel, cântând cu Lucian
Ban [i Albrecht Maurer. Din song-
urile compuse pentru piesele lui
Bertolt Brecht. Mozart Rocks.
Gospel. Fado. Junii Cindrelului,
cu „v\ru’ S\ndel“. Marius Miha-
lache, live, la ]ambal, `n Nathan
`n]eleptul [i `n concertul „Jazz
meets classic“. Muzic\ din Mon-
golia central\, cântece de munc\,
dragoste [i nunt\ din Bulgaria;
concert Holograf, Delia & Band,
Vama, Fanfara de la Cozme[ti. Con -
cert de org\.    

Arte vizuale: Dan Perjovschi [i
gardul. Ziarul orizontal, volumul 3;
„platform\ de art\ urban\ ce face o
cronic\ vie a locuitorilor din ora[
prin interven]ii site-specific cu
desene de tip comentariu social“.

Expozi]ii de fotografie: Mihae-
la Marin, Sebastian Marcovici.
Adi Bulboac\, Kenneth Reynolds.
Spectacole-lectur\ pe texte de Joël
Pommerat, Valentin Nicolau, Fritz
Kater, Daniel Veronese, Pawel De-
mirski, Dmitri Bogaslovski, Erik
Ehn. 

Program bogat de reprezenta]ii
stradale. ~n c\utarea publicului:
samba; clovni de mod\ veche; far-
mecul Indiei; distrac]ie cu ap\;
Hoola-Hoop; baletul culorilor; pa-
rada cailor imperiali; omul circ;
tango la `n\l]ime; ritmuri africa-
ne. Tot Sibiul e o mare scen\!

Filme cu spectacolele lui Kan-
tor, 100 de ani de la na[tere : Clasa
moart\, Wielopole, Wielopole. Si-
biu BookFest – Strada cu c\r]i.
Carte mult\ [i bun\. Discounturi.

Constantin Chiriac, energie
inepuizabil\: ziua manager [i
pro fesor; seara, actor. Echip\ de
festival numeroas\. {i eficient\.
George Banu, membru de onoare
la staff-uri, conferin]e, lans\ri de
carte. 

Zece zile pline. Foarte pline. De
la 8 diminea]a, la 24 seara. Ne-
somn pentru festivalier. Alegeri
grele: vrei s\ vezi [i asta, s\ as-
cul]i [i cealalt\, s\ vizionezi cât
mai mult, s\ ajungi [i dincolo. S\

vezi totul. Imposibil! Sibiu, 12-21
iunie, punct de intersec]ie a arte-
lor. {i tendin]elor. A arti[tilor. Teo -
reticienilor [i criticilor de teatru.

Clubul Festivalului. Focuri de ar-
tificii. S\rb\toare cultural\. Bu-
curie. A fost edi]ia 22 a FITS. Re-
vin la anul. Neap\rat! 

Atmosfer\ de FITS
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

12-21 iunie. Festivalul Interna]ional de Teatru Sibiu – FITS. Edi]ia 22. Growing
smart/Smart Growing. Teatru. Dans. Muzic\. Arte vizuale. Carte. Indoor/Outdoor. 
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INTERVIU CU VASILE ERNU

„Românii au obosit 
s\ râd\ [i s\ plâng\.
Suntem `n mare pericol“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

Cum s-a copt ideea acestei
trilogii? Când ai decis c\ vrei
s\ scrii o carte despre mar-
ginali?

De vreo cinci ani tot meditez la
aceast\ tem\. Tot ̀ ncerc s\ ̀ n]eleg
cum se vede lumea, cum arat\ so-
cietatea, puterea din perspectiva
celor marginali, a celor exclu[i, a
celor de la marginea societ\]ii, a
celor f\r\ putere. Prin ochii lor lu-
mea arat\ foarte diferit de lumea
majoritarilor. Raportul majoritar-
minoritar, centru-periferie nu
]ine de num\r, cantitate, ci de pu-
tere. Este rela]ia dintre cei f\r\
putere cu cei care au putere ̀ n toa-
te formele: politic\, economic\, re-
ligioas\, cultural\. 

Ini]ial am vrut s\ fie doar o car-
te. Dar mi-am dat seama c\ pot
construi o trilogie. A[a c\ am `n -
ce put cu un grup marginal reli-
gios, din stepa Bugeacului. Este is-
toria unei familii, a unei comu-
nit\]i pe durata a 100 de ani, prac-
tic a `ntregului „secol scurt“, dar
teribil care este secolul XX. Totul
se ̀ ntâmpl\ ̀ n Bugeac [i par]ial ̀ n
Transnistria [i alte zone din Ro-
mânia. Bugeacul e o zon\ care a
cunoscut multe administra]ii,
amestecat\ religios [i etnic. Cum
spune povestea devenit\ anec-
dot\: o familie a reu[it ̀ n patru ge-
nera]ii s\ tr\iasc\ `n patru ]\ri di-
ferite f\r\ a p\r\si satul niciodat\.
~ntâmpl\tor sunt din aceast\ zo -
n\, cunosc locul bine [i sunt apro-
piat de aceste secte pe care eu le
studiez [i le povestesc. Am lucrat
aproape patru ani la aceast\ carte.
Sper ca Bandi]ii s\ fie scris\ mai
rapid. 

Ai afirmat `ntr-un interviu
c\ subiectul abordat `n pri-
ma carte din trilogie, Sectan -
]ii, este unul riscant. Care
crezi c\ au fost riscu rile?

Mai `ntâi e un subiect delicat
pentru c\ vorbim de o comunitate
stigmatizat\ pe un domeniu me-
reu lunecos [i profund, cum este
cel religios. Statul [i biserica ma-
joritar\ mereu au fost iritate de
astfel de grupuri, pentru c\ ele
aduc cu sine un soi de „tulburare
a lini[tii“ [i a confortului grupu-
lui majoritar dominant. Ca s\ po-
veste[ti toate aceste complica]ii e
nevoie de multe nuan]e, fine]uri,
care mereu `]i pot sc\pa de sub
control. E un subiect riscant pen-
tru c\ trebuie s\ intri `n multe zo-
ne intime [i ri[ti s\ superi pe to]i.
Nu `ntâmpl\tor ne lipsesc astfel
de subiecte `n literatura [i antro-
pologia româneasc\. 

Mai trebuie s\ lup]i [i cu cli[ee-
le, stereotipurile, prejudec\]ile
majoritarilor, culturii dominante.
Majoritarii au mereu impresia c\
[tiu tot ce se ascunde sub acest cu-
vânt `nc\rcat negativ: sectant,
poc\it etc. {i eu ̀ ncerc s\ ar\t o lu-
me total necunoscut\, dar care e
sub privirile noastre. Trebuie s\
sparg stereotipurile. {i nu e un lu-
cru u[or. 

Riscul cel mai mare este `ns\
cel legat de stil [i tehnica aleas\:
modul ̀ n care mi-am asumat eu s\
spun povestea acestei comunit\]i.
Cartea e scris\ la persoana `ntâi.
Trec totul cumva prin propria ex-
perien]\, reflec]ie, fr\mântare. Ci-
titorul este pus `n fa]a unei confu-
zii: sectan]ii sunt Ernu? Eu folo-
sesc mult mixajul de genuri, pe ca-
re aici `l numesc „klesmer mili-
tant“, apelând la nostalgie, pasiu-
ne, fr\mântare, `ndoial\, reflec]ie.

Toate acestea sunt specifice zonei
religioase. Transform totul `n po-
ve[ti cu eroi chiar dac\ `n spate
sunt anumite construc]ii teoretice.

Dar eu vreau ca cititorul s\ vad\ o
poveste. ~ns\ cititorul r\mâne cu
aceast\ confuzie „egografic\“: Ernu
este sectant? ~n termenii bovarieni

putem spune: „Madame Bovary
c’est moi“. Recunosc c\-mi plac
acest tip de joc subversiv [i produ-
cerea unor mecanisme care mai

Vasile Ernu a surprins cu Sectan]ii, primul
volum din trilogia sa despre marginali. Un
intelectual de stânga, care militeaz\
pentru laicism [i care este foarte critic cu
biserica, a scris o carte despre

comunit\]ile de poc\i]i din sudul
Republicii Moldova, cu citate din Biblie la
fiecare `nceput de capitol. Un roman de
non-fic]iune la persoana I, o poveste
despre religie care se `ntinde pe un secol,

dar [i un studiu de antropologie [i o
istorie despre modul cum schimb\rile
politice de la Moscova sau Bucure[ti pot
afecta via]a unor oameni care nu au plecat
niciodat\ din satul lor.  
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degrab\ pun `ntreb\ri decât dau
r\spunsuri.

Dar despre ce este cartea mea?
Cartea se termin\ cu o `ntrebare:
oare ce au f\cut [i `n ce au crezut
oamenii ace[tia de au fost atât de
ferici]i chiar [i atunci când erau
trimi[i `n Gulag? Cred c\ r\spun-
sul se `nvârte `n jurul temei sal -
v\rii. Ei au g\sit un r\spuns la
`ntrebarea esen]ial\: cum ne sal -
v\m? Cartea mea este despre acest
r\spuns: care sunt condi]iile sal -
v\ rii. Salvarea `ns\ pentru mine
este un act eminamente politic.
Salvarea este un act individual,
dar care poate fi realizat doar `n
grup. S\ nu uit\m asta.

Volumul s-a bucurat de o aten -
 ]ie destul de consistent\. Pâ -
n\ [i presa cotidian\, care `n
general nu este prea intere-
sat\ de cultur\ `n România, a
scris de apari]ia volumului.
Sectan]ii, marginalii, de[i
caut\ s\ se rup\ de res tul so-
ciet\]ii, r\mân fascinan]i pen-
tru popula]ia majoritar\. Cum
vezi acest paradox?

La doar câteva zile de la apa -
ri]ia c\r]ii, m-au sunat câ]iva so-
ciologi [i antropologi români cu-
noscu]i s\-mi spun\ c\ am scris o
carte extraordinar\ [i c\ e musai
s\ vin s\ ]in ni[te prelegeri la uni-
versitate. Pentru ei, din câte `n]e -
leg, volumul este un soi de antro-
pologie scris\ ca un roman. Eu nu
m\ gândisem la asta. Dar m-am
bucurat c\ volumul poate fi citit [i
a[a. Colegi de la filosofie mi-au zis
c\ e un soi de tratat de teologie po-
litic\ scris ca un thriller. Nici la
asta nu m-am gândit `n mod spe-
cial. Un amic de prin Arabia Sau-
dit\ ̀ mi zice c\ e foarte aproape de
Panait Istrati. Asta deja m\ face
fericit pentru c\ eu `l ador pe Is-
trati. Am oameni care au citit-o
deja de câteva ori. Am oameni ca-
re au plâns. Eu recunosc c\ am
avut mari temeri cu aceast\ carte.
Am lucrat greu la ea. Dar acum

m\ minunez de aceste reac]ii foar-
te diverse [i complementare. 

Cum v\d paradoxul de care zi-
ceai? Noi, românii, suntem un me-
diu conservator [i destul de mime-
tic. Nu foarte curajos. Adic\ repe -
t\m acelea[i mantre [i `ncer c\m
doar variantele comode, pu]in ris-
cante. Ca biserica din Laodiceea,
cum spune Apocalipsa: nici rece,
nici `n clocot, ci c\ldicei. Eu me-
reu spun [i sus]in c\ noi trebuie
s\ valorific\m diferen]a, s\ deve-
nim mai radicali [i s\ producem
situa]ii de risc. De ce? Pentru c\
doar a[a putem produce o form\
de via]\ nou\, autentic\ [i crea-
toare. Sectan]ii se ̀ nscriu ̀ n aceas -
t\ logic\. Din „omul mic [i f\r\
`nsu[iri“ pot face literatur\ doar
Cehov [i Musil. ~n realitate, sun-
tem fascina]i de oameni care ris -
c\, apuca]i, nebuni dup\ ceva,
aventurieri f\r\ limite, diferi]i.

Iat\ ce poate face 
o banal\ g\leat\ 
de ro[ii

De fapt, care crezi c\ sunt me -
 canismele interne prin ca re o
persoan\ opteaz\ pentru un
curent religios minoritar, o
sect\?

E una dintre cele mai delicate
[i dificile probleme. Cel mai greu
de pus degetul. Când [i `n ce con -
di]ii se produce acest declic? Care
sunt cauzele? Eu urm\resc via]a
str\bunicului Culachi (un erou),
un tân\r din Ardealul austro-un-
gar (anii 1880), care vine spre guri-
le Dun\rii `n Bugeac penru a face
comer]. Urm\resc modul `n care
el se intersecteaz\ cu rascolnicii
ru[i, faimo[i prin spiritul lor pro-
testatar, cu evreii mesianici, de o
radicalitate excep]ional\, cu pro-
testan]ii coloni[ti germani de o co-
rectitudine exemplar\, [i `ncerc
s\ `n]eleg unde a ap\rut aceast\
scânteie. Cum, ̀ n ce condi]ii [i de ce?

{tiu c\ via]a lui ar fi fost mult
mai prosper\, mai stabil\, mai

protejat\ [i mai sigur\ dac\ ar fi
mers um\r la um\r cu  majorita-
rii. Dar alege ceva radical diferit
care `i aduce numai probleme, ne-
cazuri [i care ̀ l transform\ ̀ ntr-un
soi de „]ap isp\[itor“ al socie t\]ii.
Urm\resc tot acest parcurs al
str\bunicului Culachi [i al altor
patru genera]ii de sectan]i care
tr\iesc aici trecând prin ]arism,
România Mare, URSS, Republica
Moldova [i Ucraina. Mai avem [i
dubla confruntare teribil\ cu fas-
cismul legionar [i comunismul
stalinist. ~n carte nu dezv\lui, ci
dau doar anumite direc]ii fine de
interpretare. Cred c\ cititorul tre-
buie s\ r\spund\ singur la aceas -
t\ `ntrebare. 

Am v\zut o abordare intere-
sant\ la un post local de tele-
viziune, apropo de cartea ta:
„sectan]i vs. disiden]i“. ~n ce
m\sur\ pot fi considera]i
sectan]ii ni[te disiden]i?

Sectan]ii nu sunt disiden]i. Ar
fi prea pu]in pentru ei. Am un
erou care explic\ asta. Ei nu se ra-
porteaz\ la Leviatan, la puterea de
tot felul `n mod politic, ci religios.
Efectele `ns\ sunt politice. Disi-
den]ii, despre care am tot scris [i
pe care `i respect, sunt un soi de
dic]ionar, balama al celor dou\
puteri hegemonice ale vremii. Ei
fac parte simultan din dou\ lumi.
Din p\cate, noi avem mai degrab\
o disiden]\, mai ales cea de dup\
anii ’60, `nchipuit\ [i inventat\
post ’89. Dar avem cazuri precum
Goma, Cornea, Tudoran care me-
rit\ tot respectul. 

Sectan]ii sunt `ns\ radicalii ca-
re nu prea merg la compromis. Ei
[tiu un lucru: dac\ puterea ne
bag\ `n Gulag atunci asta `nseam -
n\ c\ noi cont\m, c\ se tem de noi,
c\ noi suntem cei corec]i [i ale[i.
Pedeapsa [i suferin]a erau un semn
al calit\]ii. Ei aveau un cu totul alt
tip de rela]ie cu puterea, iar actele
lor de multe ori aveau un efect de
o radicalitate politic\ greu de ima -
ginat pentru intelectuali. De exem -
 plu, ei nu doar c\ nu acceptau nici
o form\ de colaborare cu puterea
(nu acceptau s\ intre `n partid),
dar nu acceptau nici ca ai lor copii
s\ devin\ membri UTC. Efectele
erau dure pentru c\ ma[in\ria de
stat se punea `n func]iune: perse-
cu]ii, restric]ii, limitarea accesu-
lui [i a [anselor pentru dezvoltare.
Ar\t multe situa]ii de via]\ care
pun `n conflict grupul cu puterea,
dar [i tehnici prin care ei reu[esc
s\ rezolve situa]ii foarte complica-
te [i chiar s\ utilizeze resursele [i
s\ controleze timpul. Asta e foarte
complicat pentru c\ resursele [i
timpul sunt controlate `ntotdeau-
na de putere. Ei au `n]eles c\ tre-
buie s\ scoat\ timpul [i resursele
de sub controlul puterii dac\ vor

libertate. Ei chiar reu[esc s\ con-
struiasc\ lumi [i economii alter-
native. Despre aceste lucruri la
noi nu se prea vorbe[te, dar aici se
afl\ unul dintre cele mai intere-
sante fenomene din comunism.

Gestul banal cap\t\ semnifi-
ca]ii foarte puternice, unele
anticipate, altele nu, `n aceast\
lume a marginalilor pe care o
descrii `n carte. Cum rezi[ti
`ntr-o lume `n care banalul e
periculos?

Ei sunt ca [i evreii. Dumnezeul
lor e la purt\tor, e mereu cu ei. Nu
e undeva `n templu, sâmb\ta sau
duminica, de Pa[te [i Cr\ciun. El
e mereu cu ei. Te duci la munc\ cu
Dumnezeul t\u, vii acas\ tot cu el.
{i atunci se schimb\ toat\ logica
lucrurilor. Orice element devine
`n acest moment important. Un
simplu gest, un banal detaliu poa-
te r\sturna lumea ̀ n care se afl\ ei.

S\ dau un exemplu: sinoadele
`n kolhoz (CAP). ~n anii ’50, din
cauz\ c\ nu puteau opri furtul de
pe câmp, comuni[tii decid s\ fac\
o conven]ie cu ]\ranii. Când mer-
ge]i la lucru, pute]i lua cu voi
acas\ o g\leat\ din roada de pe câmp.
O conven]ie nescris\, respectat\

[i de ]\rani, [i de putere. Dar
aceast\ decizie pune comunitatea
despre care scriu `n mare `n cur -
c\tur\. Noi ce facem? Dar ce spu-
ne Dumnezeul nostru despre asta?
{i ̀ ncep un amplu proces de cerce-
tare a scripturilor [i dezbateri mai
ceva ca `n perioada marilor sinoa-
de. Cerceteaz\, dezbat [i decid: noi
nu putem s\ accept\m s\ lu\m ni-
mic din ce e ob[tesc pentru c\ e
furt. Iar aceast\ decizie aparent
banal\, care pentru ei era salvare
[i via]a, avea s\ aib\ un efect de-
vastator asupra celorlal]i. ~ncepe
un conflict cu lumea extern\. Pu-
terea `ncepe s\ se simt\ inconfor-
tabil [i chiar s\-i pedepseasc\, iar
popula]ia, de-a dreptul isterizat\:
adic\ voi vre]i s\ ar\ ta]i c\ sun-
te]i mai buni [i altfel? Iat\ ce poate
face o banal\ g\leat\ de ro[ii. Ia
imgina]i-v\ c\ azi am discuta la
fel de serios despre credite, despre
b\nci, despre s\r\ cie? Imagina]i-v\
c\ biserica majoritar\ ar cere eno-
ria[ilor lor s\ nu mai fac\ `mpru-
mut sau s\ nu mai returneze banii
b\ncilor. Oau! Riscant, dar asta
`nsemn\ a identifica [i confrunta
puterea hegemonic\. 

Continuare `n pagina 10

Izgoi, categoria 
cea mai de jos

A treia carte din trilogie se va numi, din câte am `n]eles, 
Izgoi-jid`. Ce `nseamn\ acest titlu [i despre ce va fi cartea?

A doua parte a trilogiei va fi despre bandi]i, o p\tur\ social\ foar-
te complicat\. Vom vorbi mult despre spa]iu concentra]ional, fur-
tul ca form\ de munc\, nesupunere, tehnici de rezisten]\, tatuaje [i
jargon banditesc. A treia parte va fi despre Izgoi, categoria cea mai
de jos, exclus\ total din comunit\]ile urbane, [i despre Jid`, adic\
despre o anumit\ categorie de evrei. Aici m\ intereseaz\ cum se
produc marginalii. Cum devin ei posibili. Dar totul povestit prin is-
torii [i pove[ti de via]\.



Continuare din pagina 9

Rela]ia sectan]ilor cu
statul român este una
destul de complicat\

„Tr\im `ntr-o societate din
Est, `n care biserica a fost [i
are un rol fundamental, im-
portant `n societate“, ai afir-
mat recent. E o declara]ie
care i-ar putea uimi pe cei
care te cunosc ca o persoan\
de stânga, care militeaz\ mai
mult pentru laicism [i sepa-
rarea bisericii de stat. (Cei de
la Times New Roman sunt `n
cea]\ acum.)

Nu-mi fac probleme cu b\ie]ii
de la TNR. Atâta timp cât au umor
totul e bine. V\d c\ am devenit
punct de referin]\. Eu stau foarte
bine cu umorul, ironia [i autoiro-
nia. Sunt crescut totu[i cu Ilf & Pe-
trov, Zo[cenko & {alom Alehem.
~ns\ ar fi bine s\ vin\ mai spre ac-
tualitate, c\ci comunismul e pu-
trezit de ceva vreme, iar umorul
ar trebui s\ loveasc\ spre puterea
hegemonic\ actual\: b\nci, corpo-
ra]ii, capital. Dar atât timp cât se
râde e bine. Doar c\ dup\ c\l\to-
ria mea recent\ prin România, ob-
serv c\ românii au obosit s\ mai
râd\ [i s\ plâng\. {i mai ales s\
spere. Suntem `n mare pericol.

Revenind. Am v\zut `ns\ c\ zo-
na fundamentalist\ gen România
Mare-~LD (n.r.: ~n linie dreapt\) e
confuzat\ r\u. Pân\ acum urlau
mereu, prin texte nesemnate, prin
amenin]\ri stupide: Ernu-comu-
nist. {i acum brusc afl\ dou\ lu-
cruri: Ernu are cel mai tare pedi-
gree anticomunist, cât toat\ comi-
sia Tism\neanu `mpreun\ nu
poate aduna. {i c\ Ernu e sectant
[i mânuie[te cuno[tin]ele teologice

[i biblice c\ l-ar invidia [i Ple[u.
Da, `n acest sens, m-am gândit [i
la „du[manii mei“. Cum eu `ns\
sunt b\iat finu] [i mult prea inte-
ligent pentru a r\spunde la gro-
bianismele lor, m-am gândit s\ le
fac un soi de tehnic\-terapie: ari-
ciul `n cea]\. Pe astfel de funda-
mentali[ti trebuie uneori s\-i
ame]e[ti, s\-i bagi `n cea]\, ca s\
vezi cum `ncepe s\ le curg\ cli[ee-
le ruginite, cum se lovesc cap `n
cap, iar unele atacuri `n loc s\ lo-
veasc\ `n Ernu, lovesc de fapt `n
patronii lor „civiliza]i“. V\d cum
mai nou dau citate din carte f\r\
s\ aib\ habar unde e Ernu, unde e
naratorul, unde sunt eroii. E co-
mic. Devin ridicoli [i asta e tehni-
ca cea mai bun\ cu astfel de ca-
zuri. De cazurile [i mai grave se
ocup\ medicina, iar la acest capi-
tol nu m\ pricep. Cu toate c\
uneori „critica ra]iunii pure“ se
ascunde `ntr-un pumn sau o
palm\.

Revenind la `ntrebarea legat\
de biseric\. Eu sunt pasionat de
p\turile de jos, de oamenii simpli,
de s\raci. Eu nu vreau s\ am cas\
`n Prim\verii, funda]ie pe Calea
Victoriei [i catafalc scump. De as-
ta eu merg cu clasa a 2-a, bat la pi-
cior ]ara [i intru descul] `n uni-
versitate. {i nu o fac din bravad\
sau mai [tiu eu ce teribilism, ci
pentru c\ nu-mi plac tendin]ele
dominante, hegemonia, dogmatis-
mul, formalismul [i alte astfel de
„isme“ care ne blocheaz\ [i `nceti-
nesc gândirea [i ac]iunea. {i când
mergi prin ]ar\, dar e valabil pen-
tru tot Estul pe care `l cunosc, nu
po]i s\ nu vezi rolul [i func]ia bi-
sericii. Ea este prezent\, ea este le-
gat\ profund de societ\]ile noas-
tre. Am câ]iva prieteni preo]i [i
aflu de la ei lucruri fascinante. De
ce? Pentru c\ ei sunt foarte bine
lega]i de baza ]\rii. Establish -
ment-ul nostru cultural este total

inutil [i a devenit doar o sugativ\
de fonduri. V\d c\ mai nou se
lupt\ `ntre ei pentru cine are pa-
pionul mai frumos, uitând c\ bale-
ga de pe papuci `nc\ nu s-a dus.
Suntem totu[i la a doua, a treia ge-
nera]ie de `nc\l]a]i. Asta e o reali-
tate care trebuie asumat\ [i reflec-
tat\. Dac\ am utiliza m\car 10%
din energiile cheltuite pentru
scandalurile interne pentru pro-
blemele importante, ]ara asta ar
ar\ta altfel.

~ns\ eu sunt critic fa]\ de bise-
ric\ pentru c\ din punctul meu de
vedere nu-[i prea `ndepline[te [i
func]ia sa social\, e prea aproape
de toate formele de putere [i `[i
abandoneaz\ deseori propriul po-
por. Sunt un om de stânga care es-
te foarte atent la fenomenele reli-
gioase [i [tie câte ceva despre teo-
logia eliber\rii [i rolul mi[c\rilor
de stânga din sânul bisericii cato-
lice `n spa]iul sud-american. E o
experien]\ care poate fi folosit\ `n
aceast\ lupt\ pentru emancipare,
progres social, egalitate, drepturi.
Avem cazul Punge[ti `n care un
preot a fost al\turi de comunitatea
sa [i nu de partea puterii, cum
suntem obi[nui]i. {i au `nvins. 

Privind cartea dintr-o per-
spectiv\ româneasc\, con-
stat c\ Sectan]ii prezint\ o
situa]ie cu totul diferit\ fa]\
de ceea ce ne imaginam noi,
de la Bucure[ti sau de la Ia[i,
cu privire la Republica Mol -
dova. Românii [i România au
contat foarte pu]in `n evo -
lu]ia Bugeacului, zona `n
care se desf\[oar\ volumul.
De unde percep]ia noastr\
eronat\? 

Cartea este [i despre ignoran]\,
necunoa[tere, cli[ee. ~mi povestea

la Timi[oara zilele acestea scriitorul
Radu Pavel Gheo c\ ei aveau un
sectant `n sat [i to]i a[a-i ziceau,
nimeni nu-i [tia nici numele. De -
spre asta e vorba. Sunt oameni de
lâng\ noi pe care `i stigmatiz\m,
le punem etichete f\r\ a `ncerca
s\-i cunoa[tem [i s\-i `n]elegem.
Eu `ncerc s\ deschid cumva ochii
cititorului, s\-i ar\t c\ undeva
lâng\ noi, aici la marginea lumii
[i geografiei, unde aparent nimic
nu se `ntâmpl\, se afl\ de fapt ade -
v\rata noastr\ comoar\. Pe care
noi nu o vedem. S-ar putea ca am\ -
râtul de la col]ul str\zii, care `n -
tinde mâna dup\ un col] de pâine
s\ fie salvatorul t\u. Gânde[te-te
la asta, mediteaz\.

~n ce prive[te rela]ia sectan -
]ilor cu statul român este una des-
tul de complicat\. De-a lungul
c\r]ii, `ncerc s\ ar\t [i rolul admi-
nistra]iei române[ti din Basara-
bia, o problem\ foarte dureroas\.
{i rolul bisericii majoritare [i mai
ales al perioadei cele mai violente:
perioada legionar\. Statul român
a l\sat urme adânci, nu mai pu]in
dureroase decât cele ale statului
sovietic. Eu `ncerc s\ nu dau ver-
dicte, ci doar s\ reflectez asupra
acestor fenomene destul de com-
plicate. Totul se bazeaz\ pe cer-
cet\ri transpuse `n pove[ti de
via]\.
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Ai promovat Sectan]ii `ntr-un turneu consis-
tent prin ]ar\. A existat un moment `n care
s\ spui c\ nu mai po]i [i s\ vrei s\ te `ntorci
la Bucure[ti?

P\i când umbli vreo 30 de zile pe drumuri, vizi-
tând zeci de localit\]i, când ai s\pt\mânal zeci de
ore pe tren [i ma[in\, mii de kilometri [i discu]ii
cu sute de oameni de la mineri, la profesori, de la
bandi]i la sectan]i [i de la prieteni la du[mani, te
mai treze[ti diminea]a [i zici: vreau acas\ s\ dorm
[i s\-l ]in ̀ n bra]e pe Sa[a, copilul meu de patru ani.
El `mi lipse[te enorm `n astfel de zile. ~ns\ nu pot
s\ nu recunosc cât de fascinant\ este aceast\ redes-
coperire a unei altfel de Românii. Eu personal a[
da un decret `n care s\ se prevad\ dou\ c\l\torii,

una vara [i una iarna, cu trenul la clasa a doua pe
rutele Bucure[ti-Timi[oasa [i Timi[oara-Ia[i. Pen-
tru cine acest decret? Pentru autodeclarata noas -
tr\ elit\ intelectual\ [i politic\. S\ mearg\ al\turi
de poporul pe care au preten]ia c\-l reprezin\. S\-i
vad\, s\-i asculte, s\-i simt\, s\-i `n]eleag\. Este in-
credibil cât\ lips\ de respect [i `n]elegere este fa]\
de propriul popor `n rândul intelectualilor [i jur-
nali[tilor `nchipui]i de la noi. 

Aceste c\l\torii sunt terapeutice. {i brusc `n -
]elegi c\ aceast\ ]ar\ se ]ine pe ei, c\ ei pl\tesc cel
mai mare pre], c\ ei sunt cei mai nedrept\]i]i [i c\
ei au o pricepere [i ̀ n]elegere a ceea ce se ̀ ntâmpl\
mult peste media elitei noastre care [i-a abandonat
poporul ̀ n lupta pentru  propriul interes [i acumu-
lare. Pace!

„Este incredibil cât\ lips\ de respect [i
`n]elegere este fa]\ de propriul popor“
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Jurassic World
de Râ[nov

Iulia Blaga

Cel mai mare parc de dinozauri ̀ n
m\rime natural\ din sud-estul
Europei [i, dup\ cum ni s-a spus la
deschidere, „parcul cu cel mai bi-
ne f\cu]i dinozauri din lume `n
momentul de fa]\“ nu e chiar atât
de mare cum speram, dar are
mul]i dinozauri (45) planta]i m\ -
runt pe un traseu care face un U
peste culmea ̀ mp\durit\. Tyrano-
saurus Rex, Velociraptor, Tryce-
raptos [i al]ii, ierbivori sau carni-
vori, cu pene sau f\r\, fioro[i sau
suavi, majoritatea pe jos, doar
unul ag\]at `n aer, cu pl\cu]e ex-
plicative `n trei limbi [i tineri su-
praveghetori `mbr\ca]i `n costu-
me kaki te transport\ poate nu cu
milioane de ani ̀ n urm\, cât ̀ ntr-un
gen de turism occidental relativ
nou pentru noi, care ̀ mbin\ infor-
ma]ia [tiin]ific\ cu amuzamentul
de bâlci. De aici unda de kitsch a
lacului cu dinozauri pu[i `n evi-
den]\ de reflectoare albastre [i
pastile tot albastre pentru toalet\
sau  mugetele de dinozauri rever-
berate din boxe. Evident, aceste
lucruri fac s\ vibreze sufletul 

copilului care intr\ mult mai u[or
`ntr-o conven]ie unde cele mai im-
probabile tr\zn\i au un aer auten-
tic. Copiii sunt fascina]i de astfel
de parcuri, dovad\ c\ cei care au
venit la deschiderea oficial\, ma-
joritatea cu tricourile cu dino-
zauri din dotare, au comentat fe-
bril toate fazele filmului. A fost o
pl\cere s\ ̀ i auzi. „S\ri! S\ri!“, le-au
strigat celor doi fra]i din film care
erau urm\ri]i de antagonistul mu-
tant Indominus rex [i se codeau s\
se arunce `n cascad\. „~n chide]i
u[a, pro[tilor!“, le-au strigat când
aceia[i copii se g\seau `ntr-o fur-
gonet\ care gonea cu u[i le deschi-
se, cu velociraptorii pe urme. Aces -
tea sunt cele mai pl\ cute proiec]ii
de filme care exist\.

La Dino Parc, sunetul e Dolby
[i probabil c\ se aude din Bra[ov
[i, pentru c\ ecranul e `nalt, vezi
perfect chiar dac\ stai pe ultimul
rând. Pentru c\ organizatorii au
tras tare ca s\ poat\ deschide par-
cul `n acela[i timp cu premiera
mondial\ a lui Jurassic World, 12
iunie, nu puseser\ foarte bine la
punct [i proiec]ia (parcul nu era
gata), prin urmare ne-am ̀ ntrerupt

de trei ori. Prilej pentru copii s\
fug\ la pipi sau s\ scandeze: „Por -
ni]i filmul! Porni]i filmul!“, ̀ n vreme
ce ta]ii f\ceau glumi]e: „Mezozau-
rul a mâncat [i camera, [i operato-
rul“ – dou\ `ntreruperi survenind
la cea mai spectaculoas\ fa z\, fil-
mat\ ̀ n plonjeu, cu un uria[ mezo-
zaur dresat ]â[nind din bazin [i
`n[f\când recompensa. 

Sunt con[tient\ c\ filmul mi s-a
p\rut extrem de distractiv [i pen-
tru c\ l-am v\zut ̀ n aer liber miro-
sind a munte [i cu comentarii
simpatice `n jur. De[i nu cred, el e
bun ̀ n sine. ~n primul rând pentru
c\ se `ntoarce la farmecul primei
p\r]i, marca lui Steven Spielberg
fiind ace[ti doi fra]i speria]i de
apropiatul divor] al p\rin]ilor care
parcurg o experien]\ ce `i ma tu -
rizeaz\ [i-i une[te. Dup\ cum se
[tie, Spielberg a regizat primele
dou\ p\r]i ale seriei [i e produ c\ -
tor executiv al celei de-a treia, pre -
cum [i a celei de fa]\. Distribuitorul
Ro Image 2000 o s\ dea, probabil,
lovitura cu filmul `n România –
m\car pân\ apare noul Star Wars:
Episode VII – The Force Awakens,
a c\rui premier\ are loc ̀ n 18 de cem -
brie 2015. Jurassic World a b\tut
toate recordurile din istorie, strân -
gând `n `ntreaga lume 500 de mi-
lioane de dolari doar dup\ primul
weekend, din care 204,6 milioane
`n America de Nord [i 100 de mi-
lioane de dolari `n China. (Buge-
tul lui a fost de 150 de milioane de
dolari).

Lume nou\ [i 
cu chef de munc\

De[i criticat de paleontologi c\
distorsioneaz\ adev\rul [tiin]ific,
filmul regizat de Colin Trevorrow
(care mai regizase ̀ nainte doar un
film independent, Safety Not Gua-
ranteed) e intens, spectaculos [i
prietenos cu spectatorul pe care `l

poart\ printr-un parc de distrac]ii
construit din dinozauri f\cu]i pe
calculator, dar care se mi[c\ veri-
dic `mpreun\ cu oamenii. Pro iec -
]ia ideal\ nu e cea `n 3D, ci `ntr-o
sal\ IMAX unde toat\ desf\[ura-
rea de for]e cap\t\ alt calibru [i
unde filmarea panoramic\ pe
acor durile muzicii compuse de
John Williams pentru filmul din
1992 (integrate ̀ n noua coloan\ so-
nor\ a lui Michael Giacchino)
cap\t\ cu totul alt\ greutate decât
pe un ecran mai mic sau, Doamne
iart\-m\, pe ecranul computeru-
lui. Cu o genez\ de mai bine de 10
ani, partea a patra a seriei nu mai
folose[te decât un singur actor din
vechea distribu]ie, pe B.D. Wong,
interpretul geneticianului. ~n rest,
toat\ lumea e nou\ [i cu chef de
munc\. Nick Robinson [i Ty Sim-
pkins, adic\ Zach [i Gray, sunt doi
fra]i trimi[i de p\rin]i s\ petreac\
un weekend `n Jurassic World-ul
condus de m\tu[a lor, Claire (Bry-
ce Dallas Howard). Aceasta e mult
prea absorbit\ de sarcina de a
avea `n grij\ 20.000 de vizitatori
zilnic pentru a-[i petrece timpul
cu nepo]ii pe care `i las\ `n grija
unei subalterne, mai ales c\ im-
portan]i investitori vin chiar
atunci `n vizit\ `mpreun\ cu pro-
prietarul parcului. Când Indomi-
nus rex, o specie ob]inut\ `n labo-
rator din gene de Velociraptor,
broasc\ [i sepie scap\ din ]arc [i

`ncepe s\ pape oamenii ̀ n calea ei,
Claire intr\ `n panic\ [i se vede
nevoit\ s\-i cear\ ajutorul lui
Owen (Chris Pratt), un „dinosaur
whisperer“ cu care avusese un
`nceput de flirt mai demult. De
aici `ncolo intriga se fixeaz\ pe
dou\ piste – salvarea lui Zach [i
Gray care au r\mas singuri `n
parc, la discre]ia lui Indominus
rex, [i distrugerea acestui mutant
care pare infailibil. Ca un film de
aventuri [tampilat Steven Spiel-
berg, Jurassic World exploateaz\
[i latura afectiv\, folosind idila cu
n\b\d\i dintre Claire [i Owen ca
surs\ de umor, nu doar pentru a
echilibra scenele de ac]iune. Sce-
nariul e intens [i echilibrat pen-
tru un action adventure, dozând
fin corzile emo]ionale – de la lacri-
mile mamei sensibilizate de apro-
piatul divor] care-i va arunca fa-
milia `n haos, pân\ la tensiunea
creat\ la apari]ia lui Indominus
Rex din care nu vedem la `nceput
decât detalii sau, [i mai devreme,
pe care `l vedem prin ochii celor-
lal]i, nou\ refuzându-ni-se con-
ven]ia câmp/contracâmp. Pentru
a m\ri echilibrul de for]e, scena-
riul introduce [i un antagonist
uman `n persoana [efului secu-
rit\]ii parcului, un sociopat inter-
pretat cu [taiful caracteristic de
Vincent D’Onofrio. Nu spun mai
mult. Probabil c\ pân\ acum a]i [i
v\zut filmul. 

Am avut o vizionare foarte pl\cut\ cu Jurassic World `n noul Dino Parc de la
Râ[nov, `mpreun\ cu oficialit\]i, organiza tori, invita]i, copii din Râ[nov, jurnali[ti
[i bloggeri (\sta e trendul, jurnali[tii sunt noii dino zauri). Deschiderea oficia l\ a
parcului a coincis cu lansarea `n cinemato grafe a p\r]ii a patra a francizei Jurassic
Park, iar evenimentul s-a consumat `n decorul din vecin\tatea cet\]ii din Râ[nov,
unde printre dinozauri de toate m\rimile (naturale, fire[te), tiroliene [i alte
atrac]ii ale unui parc de aventuri, c\b\nu]e pentru diverse activit\]i, un bar
select [i un spa]iu expozi]ional acoperit unde po]i admira Balaurul Bondoc
descoperit `n 2009 la Sebe[ de paleontologul clujean Matyas Vremir, a fost plasat
un mare ecran, oferind unul dintre cele mai pl\cute spa]ii de proiec]ie. 



Cristian Teodorescu

Lituanianul Roman Kacew nu era
la prima experien]\ de acest fel.
Doar c\, dup\ ce a ajuns `n Fran -
]a, imigrantul [i-a purtat oficial
primul pseudonim [i, sub numele
de Gary, a fost premiat de Aca de -
mia Goncourt pentru R\d\ cinile
cerului. 

Dou\ decenii mai târziu, ro-
mancierul va primi pentru a doua
oar\ Premiul Goncourt, de ast\
dat\ sub cel\lalt pseudonim, Ajar,
cu romanul Ai toat\ via]a `nainte.
Secretul celei de-a doua identit\]i
literare a lituanianului s-a aflat
de-abia dup\ sinuciderea sa, `n
1980, când Gary-Ajar avea cincizeci
[i [ase de ani. Alint e romanul pen-
tru care fostul pilot de avion, deve-
nit scriitor dup\ r\zboi, [i-a in-
ventat cel de-al doilea pseudonim. 

Sub aparen]a unui spumos roman

ludic – nu-i spun „umoristic“ de
team\ c\ cititorul de la noi ar pu-
tea `n]elege c\ e vorba de vreo
[u[\ jenant\, care l-ar fi f\cut pe
Gary s\ se ascund\ sub un alt
pseudonim – avem de-a face cu o
parabol\ din spe]a romanelor
scrise de morali[tii francezi din
secolul al XVIII-lea. Autorul osci-
leaz\ `ntre realismul unor situa]ii
insolite [i un fantastic tratat cu un
umor care-l face aproape plauzibil. 

Un domn singur [i relativ sin-
guratic, altfel un parizian obi[nu-
it, `[i ia acas\ un piton drept ani-
mal de companie. Din cauz\ c\
uria[ul [arpe se `ncol\ce[te tan-
dru pe trupul s\u, dl. Cousin `i d\
numele de Alint. Numai c\ dup\
ce achizi]ioneaz\ [arpele, sensibi-
lul ecologist nu se `ndur\ s\-l ali-
menteze cu viet\]ile care alc\tu-
iesc hrana lui cea de toate zilele.
A[a c\ pân\ s\ g\seasc\ o solu]ie

gra]ie c\reia s\ nu-[i p\teze con -
[tiin]a de ecologist c\ruia ̀ i plac [i
[oarecii [i porcii de Guineea, ca s\
nu mai vorbim de iepuri, Cousin
`[i `nfometeaz\ pitonul [i cere sfa-
turi din partea unor persoane mai
mult sau mai pu]in autorizate
asupra rezolv\rii situa]iei f\r\
ie[ire `n care se afl\. Cineva `i su-
gereaz\ s\ se `nsoare cu o femeie
simpl\ [i harnic\, asupra c\reia
s\-[i reverse afectivitatea gre[it
utilizat\. Sau, dac\ nu vrea s\ se
`nsoare, s\ se gândeasc\ la copiii
lipsi]i de hran\ din Africa. 

Cousin nu ia c\s\toria `n cal-
cul, dar asta nu pentru c\ ar avea
preferin]e sexuale care s\-l ]in\ la
distan]\ de femei, iar `n ceea ce `i
prive[te pe copiii din Africa, aju-
tarea lor n-ar schimba datele pro-
blemei sale imediate, c\ nu se
`ndur\ s\-[i hr\neasc\ pitonul, ca -
re a `nceput s\ dea semne de ina -
ni]ie. Suntem, de fapt, `n fa]a ace-
leia[i probleme insolubile din
Scrisori persane de Montequieu.
Cum poate fi cineva persan? Se
`ntreab\ francezii, `n timp ce per-
sanii veni]i `n vizit\ `n Fran]a `[i
pun la tot pasul `ntrebarea cum
poate fi cineva francez sau european.

~n romanul lui Gary-Ajar, ma -
rile `ntreb\ri sunt cum poate fi ci-
neva ecologist [i, viceversa, cum
poate tr\i cineva care n-are preo-
cup\ri ecologice. ~n dezbaterile in-
telectuale ale vremii, pe teme eco-
logice, Gary anticipeaz\ mi[c\rile
de strad\ ale ecologi[tilor, c\rora
le descoper\, totodat\, cu un umor
`nrudit cu cel al lui Alfred Jarry,
punctele slabe, `n fr\mânt\rile fi-
losofico-alimentare prin care tre-
ce personajul s\u. ~n aceea[i not\,
a reducerii la absurd, Ajar ia ̀ n dis-
cu]ie una dintre marotele din dez-
baterea public\ fran]uzeasc\ a vre-
mii, aceea dintre amici]ia `n -
dr\gostit\ versus c\snicie, `n tre -
]inut\ de rela]ia accidentat\ dintre
Sartre [i Marguerite Yourcenar,
dar [i tema existen]ialist\ a opo -
zi]iei ̀ ntre solidaritate [i singur\ta-
te pe care Ajar o reduce la absurd,
evaluând-o la nivelul rela]iilor se-
xuale cu consecin]e imediate. 

A[a c\ nu po]i s\ nu te `ntrebi
dac\ nu cumva Gary [i-a luat acest
pseudonim de team\ c\ stânga 

intelectual\ francez\, pe atunci
atotputernic\, l-ar fi putut pune la
index, ceea ce pentru un imigrant,
`n anii ’70, ar fi fost curat\ sinuci-
dere literar\, chiar dac\ Gary a
luptat ̀ n r\zboi ca aviator al Fran -
]ei [i chiar dac\ luase premiul
Goncourt. 

Cine a citit Ai toat\ via]a ̀ nain-
te, romanul pentru care Gary a
luat pentru a doua oar\ premiul
Goncourt, la o ceremonie `n care
v\rul s\u a pretins c\ el e Ajar, `n
timp ce autorul era `n sal\, are
destule motive s\ ̀ n]eleag\, o dat\
`n plus, pruden]a asimilatului li-
tuanian. E un roman despre me-
teci [i minoritari care au de-a face
cu na]ionalismul uneori implaca-
bil al autorit\]ilor franceze, fa]\
de care lituanianul Roman Ka-
cew, de[i a ajuns scriitor [i diplo-
mat francez, are sensibilitatea
special\ a metecilor, fie ei [i de
succes, ca el.

Revenind la romanul pentru
care Gary [i-a luat pseudonimul
Ajar, aici cred c\ au intervenit te-
merile diplomatului de carier\,
care s-ar fi putut trezi acuzat c\-[i
bate joc de puritatea idealist\ a
ecologi[tilor francezi, despre care
ulterior s-a aflat c\ era subven]io-
nat\ de la Moscova, [i c\ ia peste
picior marile dezbateri ale intelec-
tualit\]ii franceze din care o parte
a ei beneficia de suport sovietic,
ceea ce probabil c\ diplomatul 

Gary aflase de la servicii, dar nu
putea devoala asemenea infor-
ma]ii. Citit `ntr-o asemenea gril\
romanul s\u, Alint, nu e doar o
parabol\  pe teme ecologice, ci [i
un avertisment cu cheie despre pi-
tonul ideologic sovietic, cel c\ruia
i-au c\zut victime de bun\ voie in-
telectualii francezi de stânga, spre
deosebire de el, lituanianul, care
[tia unde duce tandra `ncol\cire a
pitonului stalinist. Din acest punct
de vedere, Alint ar fi putut fi un
roman exploziv, dac\ Gary ar fi
insistat asupra naturii politice se-
crete a parabolei sale cu un piton
care-l face pe proprietarul s\u s\
se transforme `ntr-un piton.

Având ca alibi condi]ia sa de
metec, Romain Gary a putut asis -
ta nestingherit la marea p\c\leal\
c\reia i-a c\zut victim\ juriul
Academiei Goncourt, care l-a pre-
miat pe Emile Ajar. Totu[i, `n ca-
litatea sa de cet\]ean francez, fidel
noii sale patrii, Roman Kacew 
nu-[i dezv\luie secretul `n timpul
vie]ii, ci `ntr-un text care a ap\rut
dup\ moartea lui, `ncât ai putea
presupune c\ s-a sinucis pentru a
putea m\rturisi mai devreme cine
era de fapt Émile Ajar. Sau poate
pentru c\ nu-[i mai suporta tripla
identitate.

Romain Gary (Émile Ajar), Alint,
traducere de Irinel Antoniu, 
Editura Univers, 2015
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Cum scapi de 
o tripl\ identitate
Ce faci când scrii un roman care nu se potrive[te cu imaginea scriitorului
consacrat [i premiat care e[ti? 1. ~l ]ii la sertar, pentru posteritate. 2. ~l publici 
pe numele unui amic de `ncredere. 3. Varianta cea mai complicat\: `l sco]i 
sub pseudonim. Romain Gary a ales pseudonimul. 



X-Files este doar primul nume pe
o list\ lung\ de filme, seriale, ten-
din]e de mod\ [i muzicieni care
au avut sau [i-au planificat reve-
niri spectaculoase `n anul 2015.
Meniul „Dac\ dori]i s\ revede]i“
are o ofert\ bogat\.

Filme [i seriale

Mad Max a fost, probabil, cea mai
apreciat\ re`ntoarcere a unui film
din anul 2015. Probabil c\ nimeni
nu se a[tepta de la un film de acum
30 de ani, din care toat\ lumea ]ine
minte mai degrab\ coafurile cara-
ghioase, s\ devin\ un film de ac]iu-
ne l\udat pentru spectacol, inteli-
gen]a ac]iunii [i chiar feminism.

Casa plin\ a fost una dintre co-
mediile preferate ale publicului

românesc `n anii ’90, `ndr\gostit
`n egal\ m\sur\ de fermec\toare-
le feti]e gemene, cât [i de `ntreg
clanul familiei, `n frunte cu un-
chiul Jesse. John Stamos [i Bog
Saget, precum [i o bun\ parte din
distribu]ia serialului, vor filma 13
noi episoade din Casa [i mai
plin\. Marea absen]\ din distri-
bu]ie sunt cele dou\ gemene Ol-
sen, foste adorabile celebrit\]i, ac-
tualmente creatoare de mod\.

Jurassic World, ap\rut la 22 de
ani distan]\ fa]\ de originalul Ju-
rassic Park [i realizat tot sub ba-
gheta lui Spielberg, a avut la `nce-
putul lunii iunie cea mai profita-
bil\ lansare de film din istorie.
~ntr-un prim weekend `n care a
rulat `n cinematografe, vânz\rile

din bilete au ajuns la 541 de mi-
lioane de dolari.

Twin Peaks s-a `ntors pe buzele
tuturor la sfâr[itul anului 2014,
când Showtime au anun]at c\
sunt ̀ n negocieri pentru continua-
rea celebrului serial. Din p\cate,
proiectul Twin Peaks tr\ie[te
acum dup\ propriul s\u slogan –
„lucrurile nu sunt `ntotdeauna
ceea ce par a fi“ – deoarece for]a
creatoare din spatele serialului,
David Lynch, a anun]at recent c\
este nemul]umit de bugetul oferit
[i c\ se retrage din negocieri.

Muzic\

Spice Girls au `nceput s\ alimen-
teze zvonuri privind revenirea lor
pe scen\ `nc\ din anul 2012, când
au cântat `mpreun\ `n `ncheierea
Jocurilor Olimpice de la Londra.
Blonda Emma Bunton a insinuat
`ntr-un interviu din luna mai c\
trupa de fete s-ar putea reuni `n
2016, pentru un turneu aniversar
de 20 de ani.

Janet Jackson a anun]at s\pt\ -
mâna trecut\ o serie de concerte
`n Statele Unite [i un nou album,

primul dup\ o pauz\ de [apte ani.
Blur [i Oasis `ncearc\ s\ ne

transporte [i ei `n anii ’90. Dac\
`mp\carea [i reuniunea fra]ilor
Gallagher sunt `nc\ sub semnul
zvonisticii, noul album Blur a ajuns
pe locul `ntâi `n topul vânz\rilor
din Marea Britanie. ~n cei 12 ani
de pauz\ de britpop, solistul de la
Blur s-a ocupat cu diverse proiec-
te, printre care compozi]ia de mu-
zic\ de oper\ chinez\.

Metallica este probabil numele
care nu ar trebui s\ fie pe aceast\
list\, deoarece au avut activitate
aproape ne`ntrerupt\ de la debu-
tul lor, acum 34 de ani. Totu[i, `n
2015, au fost autorii de suflet ai
unei reveniri speciale – caseta 

audio. La sfâr[itul lunii aprilie,
forma]ia [i-a lansat caseta lor de-
mo de la debutul carierei, ce
con]ine [apte piese remasterizate,
sub titlul No Life til Leather.

{i altele

La categoria „jocuri“, Final Fan-
tasy VII va fi ref\cut dup\ 18 ani
pentru Play Station, cu grafic\
mult mai bun\, spre deliciul tutu-
ror fanilor. ~n mod\, ia româ-
neasc\ merit\ [i ea o men]iune
onorabil\ ̀ n list\, deoarece a reve-
nit spectaculos, mai ales ̀ n r=ndul
celebrit\]ilor. Iar la categoria
„etc.“, a[ men]iona `n treac\t o
alt\ reapari]ie din 2015: rubrica de
popcultur\ din „Supliment“.

Nu e zi `n care, deschizând com-
puterul (mai nou, laptopul, table-
ta, portabilul, telefonul), s\ nu-]i
intre `n Inbox o sumedenie de me-
saje promo]ionale, mizând pe con-
sumatorul din tine. 

~n topul meu personal, pe pri -
mul loc este, nedetronat, un res -
taurant bucure[tean la care pe vre -
 muri am f\cut gre[eala s\ comple-
tez o hârtiu]\ lucioas\, punând [i
adresa de e-mail. Restaurantul cu
pricina are un serviciu de promo
pe cât de profesionist, pe atât de
creativ. „Daniel Cristea-Enache,
credeai c\ le [tii pe toate?“, m\ `n -
treba restaurantul acum vreo do -
u\ luni, continuând apoi `ntr-un
mod mai tradi]ional: „Dar nu [tii
noua noastr\ re]et\ de ra]\ cu por-
tocale!“. Reclama e sufletul comer -
]ului [i pân\ când sufletul comer -
]ului nu ne stârne[te curiozitatea

[i nu ne face s\ dorim cu adev\rat
ceva, comer]ul este somnolent sau
de-a dreptul muribund.

Cumva invidios pe statura de
clasici `n via]\ a marilor scriitori
din epoca trecut\ (un Preda, un
Nichita St\nescu, chiar [i Adrian
P\unescu, c\ruia i-a fost desfiin -
]at Cenaclul Flac\ra), Nicolae
Ceau [escu a decis – de la un mo-
ment dat – s\ se promoveze numai
el. Pentru cei care-[i amintesc, `n
deceniul nou\, fotografiile scriito-
rilor români de pe volumele sem-
nate de ei s-au r\rit, dup\ care au
disp\rut; la fel, emisiunile cultu-
rale; de asemenea, lans\rile de
carte [i evenimentele ce ar fi tre-
buit s\ pun\ la un loc, pentru câte-
va ceasuri, autorul de literatur\ [i
publicul s\u. Cuplul Ceau[escu con -
fiscase reclama, promovarea, o par -
te a literelor autohtone (autorii de

omagii) [i era pe cale s\ confi[te [i
bietul „comer]“ cu car tea, desf\ -
[urat oricum ̀ ntr-un cadru etatizat.

Revolu]ia din decembrie 1989 a
pus cap\t acestui drum [i a des-
chis un altul. Nu numai presa co-
tidian\ a ren\scut dup\ 1990, ci [i
literatura `ns\[i, eliberat\ de co-
mandamentele ideologice [i de
constrângerile cenzurii. Dup\ fa-
za euforic\ [i romantic\ de la `n -
ce putul anilor ’90, când totul se
vin dea pentru c\ totul se cump\ -
ra, capitalismul a `nceput s\-[i
fac\ sim]ite regulile [i `n spa]iul
aparent eterat al artelor. {i cu cât
spa]iul bunurilor simbolice a asi-
milat, din motive istorice obiecti-
ve, spiritul antreprenorial [i par-
cursul concuren]ial din economia
de pia]\, cu atât vânz\rile au deve-
nit mai importante. Pe cale de con -
secin]\, reclama a trebuit s\ joace
un rol mai important `n a le sus -
]ine [i stimula.

Iat\ de ce, ast\zi, suntem `n
plin bombardament cu reclame,
fiind ]intele unor capitali[ti veri-
tabili pe care eu `i apreciez. Chiar
m\ bucur când v\d cât\ ingeniozi -
tate este pus\ ̀ n lansarea unui pro -
 dus, inclusiv a unei c\r]i semnate
de un autor str\in sau român, de
ce nu? De ce ar trebui ca autorii
români s\ r\mân\ cunoscu]i 

numai unei secte de ini]ia]i `n ale
literaturii [i operele lor, s\ nu
ajung\ la marele public? De ce
apari]ia [i comercializarea unui
produs oarecare s\ fie mereu favo-
rizate `n raport cu apari]ia [i co-
mercializarea unui roman? De ce
scriitorului român s\ i se refuze
[ansele de a deveni – dac\ poate –
o „vedet\“ nu numai prin aceea c\
operele lui sunt omologate de cri-
tic\, ci [i prin „am\nuntul“ c\ ele
se vând? ~n fine, dar nu `n ultimul
rând, cum s\ supravie]uiasc\ o
editur\ dac\ nu vinde c\r]ile pe
care le public\ [i cum s\ le vând\
dac\ promovarea [i marketingul
nu-[i `ndeplinesc func]iile specifi-
ce? Prin urmare, se cuvin felicita-
te editurile române[ti cu bun\
promovare [i `ncurajate campa-
niile cât mai inventive ̀ n lansarea
unei c\r]i, a unei serii, a unei co-
lec]ii. Dac\ un autor român poate
fi nu numai un scriitor foarte bun,
ci [i o vedet\, atunci s\ fie. Dac\ o
editur\ poate num\ra, printre au-
torii ei, mai multe asemenea vede-
te, atunci s\ le numere (dar nu ca
pe steagurile lui Pristanda).

Problema cu adev\rat serioas\
apare atunci când func]ia de ana-
liz\, interpretare [i evaluare a cri-
ticii literare nu se mai exercit\ `n
condi]iile profesiunii date, ci se

distorsioneaz\ `n ariile celelalte.
Nu m\ deranjeaz\ mesajele primi-
te de la restaurantul bucure[tean,
fiindc\ am fost acolo [i [tiu c\ e
vorba despre o buc\t\rie first-
class. Deranjante sunt promova-
rea agresiv\ a unor autori me-
diocri, recenziile care confund\
critica [i publicitatea, recipro-
cit\]ile avantajoase, cuvintele `n
straie de s\rb\toare, dar atât de
goale, cu care e `ntâmpinat un vo-
lum `nainte chiar de a fi citit `n
`ntregime. Critica literar\ trebuie
s\ se fereasc\ de aceast\ capcan\
`n care, de prea mult\ reclam\-ca-
re-e-sufletul-comer]ului, c\dem [i
ne pierdem mintea. Mintea, adic\
luciditatea evaluativ\, discern\ -
mân tul, exigen]a. Criticul e dator
s\-[i p\streze curajul opiniei, in-
dependen]a [i acuitatea prin care
poate trece dincolo de (in)succesul
unui autor, pentru a-i m\sura va-
loarea. Nu este rolul criticilor lite-
rari s\ ne confirme c\ autorul cel
mai vândut e autorul cel mai vân-
dut [i c\ autorul cel mai pu]in vân -
dut e autorul cel mai pu]in vân-
dut. 

Punându-m\ acum `n pielea
unui „simplu“ cititor, rolul lor, al
criticilor, este s\ ne arate care
sunt autorii cei mai originali [i
mai valoro[i – [i de ce.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Celebritatea sun\
`ntotdeauna de dou\ ori

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Sufletul
comer]ului

Era data de 9, luna iunie, anul 2015. Universul era cel
obi[nuit, nu unul paralel. Pe Twitter ap\ruse o foto grafie
pe care instinctiv am crezut-o falsificat\: dou\ scaune de
pe un platou de filmare pe care scria „Mul der“ [i,
respectiv, „Scully“. Se `ntoarce serialul X-Files? E pe bune?
Dup\ câteva click-uri `n stânga [i `n dreapta zvonul s-a
confirmat: televiziunea Fox urmeaz\ s\ filmeze [i s\
difuzeze [ase episoade noi din X-Files. Acela[i regizor,
aceia[i actori, acela[i adev\r atât de greu de aflat.



– Fragment –

Vreo trei sute de poli]i[ti cu bas-
toane de cauciuc `ncercau s\ `m -
pr\[tie mul]imea n\r\va[\ care
voia s\ p\trund\ pe pista Aero-
portului. Oamenii se repezeau la
poli]i[ti, `mp\r]eau pumni [i pi-
cioare, `ncasau lovituri de bastoa-
ne, strigând: „Vrem avion! Vrem
avion!“. Unii erau doborâ]i la
p\mânt, plini de sânge, dar asta `i
`nt\râta mai tare pe ceilal]i ase-
diatori. Era o b\t\lie crâncen\ al
c\rei deznod\mânt nu putea fi
`nc\ ghicit `n clipa `n care b\rba-
tul tân\r [i Nicanor Turturic\ ajun -
seser\ `n preajma Aeroportului. 

~n spatele poli]i[tilor [i al gar-
dului protector, pe pist\, se z\rea
`ntr-adev\r o aeronav\ a companiei

AIR Moldova care p\rea gata s\-[i
ia zborul. Numai c\ absurditatea
situa]iei s\rea `n ochi: trei-patru
mii de asediatori nu ar fi `nc\put
`n acea aeronav\ nici `n visele ce-
le mai frumoase. Era `ns\ ultima
[ans\, chiar [i iluzorie, de a evada
din republic\. De aceea, Nicanor
Turturic\ [i `nso]itorul s\u se
gr\bir\ s\ se al\ture mul ]imii fu-
rioase. 

„Vrem avion! Vrem avion!!!“
Profesorul de latin\ `[i `nfipse

mâinile `n bra]ul vânjos al unui
poli]ist care o ciom\gea pe o feme-
ie despletit\, ̀ nl\crimat\, isteric\.
Primi `ns\ imediat un baston pe
spinare, o lovitur\ n\prasnic\ ce-l
trânti la p\mânt. Un piciorong `l
c\lc\ pe burt\, `n `nv\lm\[eal\,
f\cându-l s\ urle de durere. Se ri-
dic\ totu[i, cu greu, [i p\r\si, `n -
co voiat, câmpul de lupt\ pentru
a-[i linge r\nile. ~l durea foarte ta-
re spinarea [i se a[ez\ pe un rond,
urm\rind `nc\ierarea dintr-o par-
te [i gândindu-se s\ revin\ `n vâl-
toarea b\t\liei când durerea `l va
sl\bi. 

Din când `n când, ostilit\]ile
`ncetau, ambele tabere având nevoie

de odihn\ [i de regrupare. Atunci
aveau prioritate acuza]iile, decla-
ra]iile, avertismentele [i `n ju -
r\turile. 

„L\sa]i-ne s\ mergem la avion,
tic\lo[ilor! Vre]i s\ ne aresteze
transnistrenii? Nu sunte]i poli ]i[ti,
ci ni[te porci!“, striga o doamn\
cu bluza sfâ[iat\, care ]inea de
mân\ un copil `nsp\imântat. 

„~nchide botul, muiere! Du-te
acas\! Avem ordin s\ p\zim avio-
nul! Iar voi s\vâr[i]i o infrac]iu-
ne!“, se r\sti la ea un poli]ist sp\ -
tos care-[i examina cu un oareca-
re dezgust bastonul murdar de
sânge. 

„Sunte]i ni[te c\ca]i! ~n loc s\
ap\ra]i poporul, voi v\ bate]i joc
de el!“ 

„Vrem avion, canaliilor!“ 
„Pleca]i de aici, bandi]ilor! O s\

utiliz\m armele de foc!“ 
~n timpul unui asemenea ar-

misti]iu, pigmentat cu b\l\c\reli
reciproce, de cl\direa Aeroportu-
lui se apropie o coloan\ oficial\ cu
ma[ini de lux [i motociclete, care
venise dinspre ora[ cu o vitez\
ame]itoare. Mai mul]i guver nan]i,
`n frunte cu pre[edintele Nicolae
Flenchea, ie[ir\ din ma[ini [i, `n -
so]i]i de câ]iva bodyguarzi cu re-
volvere, o luar\ la fug\ spre pista
de decolare, dup\ ce un poli]ist `i
conduse spre o bre[\ camuflat\ `n
gardul protector. Gloata asediato-
rilor `nm\rmuri de uimire un mi-
nut, dar explod\ atunci când con-
duc\torilor le sc\p\rar\ c\lcâiele
pe ultima sut\ de metri care-i
desp\r]ea de avion. Faptul c\ gu-
vernan]ii `[i salvau propria piele,
dup\ ce chemaser\ cu `nfl\c\rare
poporul la lupt\, era `ntr-atât de
revolt\tor, `ncât mul]imea turb\
de furie [i de durere. 

„Tr\d\torilor! La[ilor! Porci-
lor! A]i scuipat `n sufletele oame-
nilor!!!“, url\ gloata [i se n\pusti
asupra poli]i[tilor cu o putere de
care nu mai p\rea capabil\. Lupta
re`ncepu cu o `nver[unare [i mai
mare. Acum nu mai putea fi vorba
despre armisti]ii. Rezisten]a poli -
]i[tilor trebuia frânt\ rapid, c\ci
guvernan]ii urmau s\ decoleze
peste câteva clipe. Dar ap\r\torii
ordinii publice nu voiau s\ cede-
ze, lovind [i mai abitir oamenii cu
bastoanele lor. V\zând c\ suita lui
Flenchea urc\ `n avion, Nicanor
Turturic\ fu str\fulgerat de un
gând pe cât de simplu, pe atât de
genial. ~[i croi drum cu coatele

prin mul]ime [i, ajungând `n fa]a
poli]i[tilor, ]ip\ din b\ierile inimii:
„Fra]i poli]i[ti! Ei vor pleca, iar
voi o s\ r\mâne]i aici! Ei v\ aban-
doneaz\, iar voi ce-o s\ face]i,
fra]ilor? Tancurile transnistrene
au intrat `n St\uceni!“.

Aceste cuvinte au provocat un
soi de ne`ncredere `n rândurile
agen]ilor de poli]ie care a degene-
rat foarte repede `ntr-o nea[tep-
tat\ fraternizare cu poporul. ~n -
tr-adev\r, poli]i[tii erau l\sa]i `n
voia sor]ii, ca [i oamenii cu care
ace[tia se b\teau. 

„Trebuie s\-i oprim, fra]ilor!
Avionul trebuie s\ fie al nostru!“,
]ip\ din nou Nicanor Turturic\,
`ncercând s\ transforme o mic\ iz-
bând\ `ntr-o victorie definitiv\. 

Numai c\ `n momentul `n care
atât poli]i[tii, cât [i cet\]enii se re-
pezir\ spre pista de decolare, avio-
nul buc[it cu guvernan]i se des-
prinsese deja de sol. Era prea târ-
ziu! Guvernan]ii plecau, b\gân-
du-[i picioarele `n toat\ lumea [i
r\pindu-le oamenilor ultima posi-
bilitate de salvare. Mul]imea slo-
bozi un urlet de disperare care
zgudui `mprejurimile. Nicanor
Turturic\ se holba la avionul con-
duc\torilor, care decola sprinten,
cu sentimentul c\ fusese b\gat
`ntr-o cad\ cu ap\ clocotit\. Pen-
tru ace[ti guvernan]i mi[ei [i de-
magogi votase el la ultimele ale-
geri parlamentare, pentru acest
Nicolae Flenchea, care fugea acum

din ]ar\, cu coada `ntre picioare,
dup\ ce cu o zi `n urm\ le ]inuse
discursuri patriotice. Cât de mult
[i-ar fi dorit s\ fie [i el acum `n
avionul conduc\torilor! Ce ghi-
nion teribil! 

Dintr-odat\, din t\riile cerului,
cobor` `n picaj spre ei, vuind, un
MiG-35. O rachet\ lansat\ de acest
MiG se `ndrept\ cu o vitez\ n\uci-
toare spre aeronava cu guver-
nan]i moldoveni care se `n\l]ase
deja la vreo 50 de metri deasupra
Aeroportului. Peste câteva secun-
de o explozie asurzitoare pulve-
riz\ avionul conduc\torilor ̀ n mii
de fragmente disparate.

Al\turi de al]i asediatori, Nica-
nor Turturic\ r\mase mult\ vreme
nemi[cat [i pustiit, cu privirea pier-
dut\ `n zare. Prima care-[i reveni
din amor]ire fu femeia despletit\ [i
isteric\, ciom\git\ bine de poli]i[ti.
Ea se apropia, cu ochii arzând, de
fiecare om, repetând cu `ndârjire
aceea[i fraz\ ciudat\: „Dragii mei,
v-a r\mas numai o noapte `n care
pute]i s\ face]i ce dori]i sau ce n-a]i
mai f\cut, o singur\ noapte, iar di-
minea]a vor ve ni ru[ii “.
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„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Iar diminea]a vor veni
ru[ii, de Iulian Ciocan,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Ego. Proz\“ 
a Editurii Polirom.

Iulian Ciocan — Iar
diminea]a vor veni ru[ii

CARTEA

~n ziua de 26 iunie 2020, profesorul de latin\ Turturic\ fuge din
Chi[in\u dup\ ce armata rus\ invadeaz\ Republica Moldova. Nu
reu[e[te ̀ ns\ s\ se refugieze ̀ n România pentru c\  i-a expirat pa [a -
portul. ~ntors la Chi[in\u, g\se[te aeroportul sub asediu [i, sub pri-
virile lui, un MiG doboar\ un avion burdu[it cu politicieni moldo-
veni care `ncercau s\ se salveze, iar de aici ajunge `n arest. 

Lumea aceasta imaginar\ grotesc\ are la baz\ una dintre cele
mai mari temeri ale moldovenilor. 

~ntr-un alt plan, autorul acestui scenariu futurist, un student ba-
sarabean, se `ntoarce la Chi[in\u dup\ ce a absolvit Facultatea de
Filologie `n România. E anul 1995, iar tranzi]ia rapace devoreaz\ o
sumedenie de destine. Mai multe personaje, apar]inând unor medii
sociale diferite, `[i tr\iesc cu intensitate dramele care, dintr-un alt
punct de vedere, sunt de-a dreptul ridicole. ~ncercând s\-[i publice
distopia la o editur\ mic\, tân\rul scriitor `ntâmpin\ numeroase
probleme, care culmineaz\ cu un proces kafkian, fiind acuzat de
tr\dare de patrie. 

~n Iar diminea]a vor veni ru[ii se `mpletesc dou\ pove[ti fasci-
nante, fantasticul fiind prefigurat de „realitatea“ ̀ nconjur\toare, ca
o profe]ie pentru un viitor sumbru [i `nc\rcat de incertitudini.



Al\turi de autor vor fi prezen]i la
eveniment Lucian Dan Teodorovici
[i George Onofrei.

Peste dou\ sute de mici pove[ti
reconstituie parcursul biografic
al lui Florin L\z\rescu din ultimii
13 ani [i urm\resc evolu]ia unor
personaje care le unesc `ntre ele.

De la mutarea la o nou\ gazd\ la
aventura mersului cu microbuzul
sau cu ma[ina la serviciu, toate
`ntâmpl\rile au o atmosfer\ co-
mun\ u[or absurd\, `mpreun\
creând `n final portretul indirect
al suprapersonajului Florin L\z\ -
rescu.

Florin L\z\rescu este coscena -
rist al filmului Aferim!, ecra ni zat
`n regia lui Radu Jude [i câ[ ti -
g\tor al Premiului Ursul de Argint
pentru cea mai bun\ regie la Festi-
valul Interna]ional de Film de la
Berlin, edi]ia 2015. Acesta este, de
asemenea, coscenarist al filmu -
lui Lampa cu c\ ciul\, `n regia lui
Radu Jude, câ[tig\tor a peste 50 de
premii pentru cel mai bun scurt-
metraj la festivaluri interna ]iona -
le de film, printre care Sundance,
SUA. Po vestirea care a inspirat
scenariul d\ numele volumului
publicat de Florin L\z\rescu la
Polirom, `n anul 2009.

Mai mult, acesta este unul din-
tre cei mai tradu[i autori români,
c\r]ile sale fiind publicate `n fran -
cez\, german\, spaniol\, italian\,
sloven\, maghiar\, croat\, chine -
z\. Amor]ire, cel mai recent ro-
man al s\u, a ap\rut de curând 
la una dintre cele mai importan-
te Edituri din China, People’s

Lite rature Publishing House Co.,
Ltd. (Beijing).

„Pe 15 ianuarie 2003, odat\ cu
deschiderea unui site personal,
construit de prietenul meu Dan
Ma[ca, din Târgu Mure[, m-am
apucat s\ ]in mai mult `n glum\
un Jurnal intim online, posibil
primul blog din România, prin
care doream s\ desfiin]ez imagi -
nea-cli[eu c\ scriitorul e un tip cu
capul `n nori, cu barb\ [i mort de
mult, care nu are nici o leg\tur\

cu realitatea, cu nimicurile vie]ii.
Apoi a `nceput s\-mi plac\ de-a bi -
nelea [i-am l\sat s\ curg\ pove[ -
tile directe, simple, culese de la fi -
rul ierbii sau al drumurilor pe
care le str\bat, despre lumea pe
care o v\d `n jur. (...) Prin urmare,
am «montat» vreo dou\ sute de
micropovestiri scrise `n ultimii
doi sprezece ani. C\ a ie[it o carte
cu cap – eventual [i cu coad\ – nu-
mai cititorii pot spune“, preci -
zeaz\ Florin L\z\rescu.
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~ntâmpl\ri [i personaje
cu Florin L\z\rescu la Ia[i
Joi, 25 iunie, de la ora 19.00, la Librarium Palas din Ia[i, Florin L\z\rescu – unul
dintre cei mai aprecia]i prozatori [i scenari[ti ai momentului – se va `ntâlni cu
cititorii ie[eni [i va vorbi despre volumul s\u de micropovestiri ~ntâmpl\ri [i
personaje, ap\rut recent `n colec]ia „Ego-grafii“ a Editurii Polirom.

~n perioada 1-7 iulie 2015 se va
desf\[ura la Ia[i cea de-a treia
edi]ie a Festivalului – Concurs
Coral Interna]ional pentru Tine-
ret „Gavriil Musicescu“. Eveni-
mentul este organizat de Asocia -
]ia Iubire [i ~ncredere [i `[i pro -
pune s\ ofere ora[ului, timp de o
s\pt\mân\, o experien]\ cultura -
l\ unic\, aducând `n aten]ia pu -
blicului coruri de renume atât
din ]ar\, cât [i din str\in\tate,
respectiv din Ucraina, Republica
Moldova, Italia, Grecia [i Bulgaria.

Cele peste 30 de coruri care 
[i-au anun]at participarea `n ca -
drul festivalului vor aduna `n
Ia[i aproximativ 1.200 de cori[ti
pasiona]i, precum [i mari per-
sonalit\]i ale muzicii corale in-
terna ]ionale.

Printre participan]ii de renu -
me care vor fi prezen]i la festival

se num\r\: Corul Na]ional de
Camer\ Madrigal, Corul de Ca -
me r\ Preludiu, Corala Cantores
Amicitiae, Corul Tronos al Patri-
arhiei Române, Forma]ia de Mu -
zic\ Psaltic\ Byzantion, precum
[i Corul de Copii Radio Bucu re[ti.

Conferin]a de prezentare a
Festivalului – Concurs Coral In-
terna]ional pentru Tineret „Gavriil

Musicescu“, edi]ia a III-a, a avut
loc pe 16 iunie, `n sala de consiliu
a Prim\riei Municipiului Ia[i, la
eveniment participând dirijorul
Daniela Doro[inc\, directorul
festivalului, Adrian Sârbu, direc-
tor al Funda]iei Culturale „By-
zantion“, Nina Munteanu, profe-
sor al Colegiului Na]ional de Ar-
te „Octav Bancil\“ Ia[i, [i Mihai
Chirica, primar interimar al Mu-
nicipiului Ia[i.

Accesul publicului la toate
evenimentele va fi gratuit. Mai
multe informa]ii despre Festiva -
lul – Concurs Coral Interna]ional
pentru Tineret „Gavriil Musices-
cu“ pot fi accesate la adresele:
www.iubiresiincredere.ro,
www.facebook.com/iubiresiin-
credere, www.facebook.com/
events/887304718001217/.

Concursul Coral Interna]ional
pentru Tineret „Gavriil
Musicescu“, la a III-a edi]ie `n Ia[i



— Dom’ primar, lumea parc\ nu
mai are stare. Am auzit vreo trei
pe la crâ[m\, c\ ce primar este
\sta, care nu poate rezolva nimic
`n leg\tur\ cu seceta.
— Hai, doar nu po]i pune baz\ pe
trei be]ivi.
— Nu pe trei, dar s\ [ti]i c\ to]i
sunt a[a. {i, `ntre noi fie vorba,
cu cincizeci de baxuri de vin a]i
strâns dou\ mii de voturi.
— Las\, c\ [i platforma electoral\
a fost bun\. Ce vin\ am eu c\ 
s-a stricat imprimanta tocmai
atunci? A trebuit s\ improvizez.

Ia spune-mi, popa ce a mai f\cut?
— E la pat, cu insola]ie. Dou\ zile
la rând a umblat prin sat cu pro-
cesiunea aia. S\-l fi v\zut, s\ra-
cul, ce transpirat era. A citit toat\
cartea aia de vrei opt ori, din
scoar]\ `n scoart\. {i la un mo-
ment dat a `nceput s\ vomite.
— Era beat?
— Nu, l-a b\tut soarele `n cap.
A[a p\]e[ti, te ia cu frisoane,
ame ]e[ti [i vomi]i. 
— A]i chemat asisten]a medical\?
— Am chemat SMURD-ul direct,
c\ lumea a crezut c\ e posedat [i a

`nceput s\-l calce `n picioare. Nu
[tiu cum naiba, dar `n astfel de
momente se declan[eaz\ a[a un
efect de turm\, c\ pân\ [i eu i-am
tras vreo trei [uturi.
— P\i pune]i-l pe un scaun, o tar -
g\, ceva. L-am pl\tit pentru cinci
slujbe [i nu a f\cut decât dou\.
— Nu mai vrea s\ vad\ pe ni-
meni, e `n stare de [oc.
— Bine, las\-m\ un ceas, s\ v\d
ce pot face. 

Dup\ dou\ zile

Dragi cons\teni, dup\ cum [ti]i,
nu pot s\ dorm noaptea dac\ [tiu
c\ oamenii au probleme. Mi-am
uzat toate competen]ele [i atri-
bu]iile, am dat câteva telefoane [i
iat\ rezultatul. Domnii aici de
fa]\ sunt americani exper]i `n
aducerea ploii. ~i [ti]i din filmele
cu indieni [i cowboy. Pe \sta mai
b\trân `l cheam\ Ochi de Vultur.
Ceilal]i doi sunt Picior de Lup [i
Ochi de {oim. Sunt urma[ii unui
trib indian celebru pentru ritualul

Dansul Ploii. Este atât de eficient,
`ncât `n tribul lor plou\ `ntr-una
[i nu [tiu ce s\ mai fac\ s\
opreasc\ ploaia. Acum v\ rog s\
v\ da]i cinci metri mai `n spate,
s\ facem loc pentru dans. S\-i pri-
mim cu aplauze [i cu tradi]iona-
lul: ad-o, Doamne!

Acde hatta, tagde hatta, watta
watta, taka watta, waaaaaaaaaaa!

Ungu hanga, cuntu wanga,
bang de hanta, waaaaaaaaaaa!

{i sute de s\teni st\teau cu gu-
ra c\scat\, iar din când `n când
`[i permiteau câte un „waaaaaa“
timid, parc\ `ncercând s\ ajute.
Dup\ circa jum\tate de or\, un
vânt rece a `nceput s\ bat\. {i
dinspre miaz\zi se apropiau nori
mari [i gri. Se porni o ploaie
stra[ nic\.
— Dom’ primar, indienii \[tia sunt
geniali.
— Sunt peruani, cânt\ prin Ma-
maia. I-am adus, c\ voia fiic\-mea
s\-i vad\. Bun\ treab\ cu interne-
tul \sta. Au anun]at ploaie azi [i
uite c\ plou\.
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De pild\, `n 12 iunie au intrat `n
acela[i timp cu Jurassic World
produc]ia franco-mauritan\ Tim-
buktu, regizat\ de Abderahmane
Sissako, [i filmul argentinian Po-
ve[ti tr\znite/ Relatos salvajes,
semnat de Damián Szifron. Ele se
adreseaz\ unor tipuri diferite de
sensibilitate [i, chiar dac\ virea -
z\ spre un anume manierism, tre-
buie v\zute amândou\. (Lumea `n
care tr\im e manierist\ `n pro-
por]ie de 80%. Mul]i dintre cei ca-
re se dau originali sunt formata]i
`n felul lor.) ~n cazul lui Pove[ti
tr\znite manierismul e un atu
pentru c\ filmul folose[te stereo-
tipurile pentru a le dinamita, scopul
parodiei nefiind umorul imediat,
cât subminarea conformismului.
Dac\ Timbuktu era subversiv
prin felul cum folosea fatalismul
mioritic al p\storului care se su-
pune judec\torilor grup\rii Sta-
tul Islamic, Pove[ti tr\znite plea -
c\ de la situa]ii banale de via ]\
pentru a le arunca un miez de
anar hism care le duce `n ira ]io -
nal [i incontrolabil. 

Damián Szifron a imaginat
[ase scheciuri independente care

nu au personaje sau actori `n co-
mun [i care comunic\ doar prin
felul `n care pun `n lumin\ rela -
]iile dintre oameni. Adic\ ar\ -
tând diversele ipostaze ale jun-
glei umane pe care le surprinde
pe fundalul social-economic difi-
cil al Argentinei de azi. Genericul
de deschidere suprapune numele
membrilor echipei peste fotogra-
fii cu diverse animale s\lbatice,
umorul fiind prezent de la `nce-
put (sound designerul e desemnat
printr-un animal cu urechi mari
[.a.m.d.), astfel ̀ ncât spectatorul e
setat din start pe o anumit\ frec-
ven]\. Toate cele [ase pove[ti res-
pect\ acela[i bioritm: ̀ ncep banal
[i de la un punct `ncolo logica de-
raiaz\, iar centrul de putere ̀ ncepe
s\ danseze ca o bobi]\ de mercur
de la un personaj la altul, poves-
tea neterminându-se niciodat\ `n
punctul de plecare. Nici m\car `n
cazul ultimei pove[ti al c\rei titlu,
Pân\ când moartea ne va desp\r -
]i, `ncepe s\ sune a horror când
mireasa face o criz\ de nervi la
nunt\ aflând c\ mirele a `n[elat-o
[i, dup\ ce ̀ l ̀ n[al\ la rândul ei cu
un buc\tar, `i ofer\ [i noile con -
di]ii ale uniunii: Nu divor]ez, o s\
te `n[el cu cine am chef [i o s\

profit de pe urma banilor t\i! Szi-
fron parc\ face [ase lungmetraje
din cele [ase pove[ti, `ntr-atât de
dens sunt scrise, atât de elaborat
puse `n scen\ [i atât de intens in-
terpretate de remarcabila distri-
bu]ie care num\r\ cunoscu]i ac-
tori argentinieni ca Ricardo Da-
rin (detonatorul din scheciul
Bombita), Oscar Martinez (tat\l
milionar din Propunerea), Dario
Grandinetti (unul dintre pasage-
rii din Pasternak, a lucrat cu Al-
modovar la Vorbe[te cu ea) sau
mai tân\rul Leonardo Sbaraglia
(cel cu aerul de Humph rey Bogart
din Cel mai puternic).

Faptul c\ filmul a concurat
pentru Palme d’Or la Cannes,
anul trecut, dar a deschis `n aer
liber [i Festivalul Transilvania
`n acest an spune totul despre am-
bivalen]a lui fericit\. E un film de
festival care prinde foarte bine [i
la publicul larg (de parc\ cel\lalt
public ar fi `ngust). Fra]ii Pedro
[i Águstin Almodóvar [i-au reg\ -
sit influen]ele `n film, poate [i de
aceea au acceptat s\-l coproduc\.
Aerul de comedie neagr\ `l face
popular, dar miezul e dur. Perso-
najele fiec\rei pove[ti se compor -
t\ `n situa]ii limit\ ca ni[te fiare.

Dincolo de inventarierea bestia-
rului uman, Szifron parodiaz\ ci-
nemaul fie la modul formal, sabo-
tând registre consacrate (vezi de-
lirantul Cel mai puternic, un fel
de Duelul al lui Spielberg dus atât
de departe ̀ ncât d\ ̀ n comedie, ca
ciorba fierbinte), fie jucându-se
cu a[tept\rile noastre legate de
modul ̀ n care personajele trebuie
s\ se comporte. ~n Pasternak, pa-
sagerii unui avion afl\ c\ `l [tiu
cu to]ii pe un anume Pasternak,
dar el e la man[\ [i pr\bu[e[te
avionul peste casa p\rin]ilor (ase -
m\narea cu tragedia Germanwings
e o nefericit\ prevestire ironic\).
~n Propunerea, un milionar vrea
s\ acopere accidentul auto f\cut
de fiul s\u, dar toat\ lumea cere
tot mai mul]i bani. ~n alt scheci,
un inginer detonator e permanent
amendat pe nedrept pentru par-
care `ncât pân\ la urm\ arunc\
`n aer ghi[eul de plat\ a amenzi-
lor. Pe panta dintre absurd [i
umor negru, pove[tile lui Szifron
construiesc tabloul unei societ\]i
dezam\gite [i furioase care folo-
se[te cinemaul ca pe o form\ de
drenare a con]inuturilor sufle te[ti
pe care nu i se permite s\ le expri-
me. {i cu cât\ poft\ o face!... 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Ma[ini
La 22 de ani, Jules Verne a scris un
roman despre Parisul secolu lui XX.
Secolul XX se oprea, pen tru el, `n
1960, [i era `nfior\tor. Literatura
disp\ruse f\r\ urm\, motorul so -
ciet\]ii erau tehnologia [i profitul
financiar, robo]ii con tro lau totul
(ba chiar reu[eau s\ pun\ mâna pe
ho]ii de b\nci [i s\-i bage la pu[c\ -
rie), oamenii mun ceau de le s\reau
capacele [i nu mai prindeau nici o
zi de conce diu. Romanul, conside -
rat mult prea sumbru la vremea lui,
a fost refuzat de editor, dat disp\rut
un secol ̀ ntreg [i reg\sit ̀ ntr-un seif
de-abia `n 1994. L-am citit `n gim -
naziu, `n traducerea de la Nemira,
[i l-am recitit `n salturi s\pt\mâna
trecut\, `ntr-o dup\-mas\ `n care
preg\team o dezbatere despre Bu -
cure[ti, Street Delivery [i cum po]i
face ca ora[ul s\ nu mai fie sugru -
mat de ma[ini. Jules Verne tot
pomenea `n romanul lui de „nenu -
m\ratele ma[ini care br\zdau bule -
vardele, majoritatea f\r\ cai; erau
`mpinse de o for]\ invizibil\, cu
ajutorul unui motor cu aer dilatat
prin combustia gazului. (...) Ma[i ni -
le nu costau pe zi decât a opta parte
dintr-un cal“. Ce convenabil, ce
ieftin, ce rapid. Dar Verne continu\,
câteva pagini mai `ncolo: „Ce-ar fi
zis unul dintre str\mo[ii no[tri
v\zând aceste bulevarde luminate
de o str\lucire comparabil\ doar cu
cea a soarelui, aceste mii de ma[ini
care circulau f\r\ zgomot pe bitu -
mul surd al str\zilor, aceste mii de
magazine bogate ca ni[te palate, de
unde lumina se r\spândea `n ira -
dia ]ii albe, aceste c\i de comunica -
]ie ̀ ntinse ca ni[te pie]e, aceste pie]e
vaste ca ni[te câmpii, aceste hote -
luri imense `n care se cazau somp -
tuos dou\zeci de mii de locuitori,
aceste viaducte atât de u[oare; aces -
te lungi galerii elegante, aceste po -
duri aruncate de pe o strad\ pe alta
[i, `n fine, aceste trenuri atât de
sclipitoare, care p\reau s\ str\bat\
aerul cu o rapiditate fantastic\. Ar
fi fost, f\r\ `ndoial\, surprins; dar
oamenii din 1960 nu mai erau de
mult c\zu]i ̀ n admira]ia acestor mi -
nun\]ii; profitau de ele ̀ n t\cere, f\r\
s\ fie neap\rat mai ferici]i, c\ci,
dup\ felul lor gr\bit de a umbla,
dup\ mersul lor rapid, dup\ fuga
lor american\, se sim]ea c\ demo -
nul averii `i `mpingea `nainte, f\r\
r\gaz [i f\r\ mil\“. (Jules Verne,
1860)
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

S\lb\ticie

Globalizarea
Paparudei

O fi coinciden]\ sau
stare de fapt, dar
comparativ cu 2014 `n
acest an parc\ mai multe
filme neamericane intr\
`n s\lile de la noi.
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