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Sunetele
profunde ale
Maramure[ului

R\zvan Chiru]\

„De când te na[ti [i pân\ mori,
astea toate se ̀ nvârt ̀ ntr-un cerc“,
se aude vocea unui b\ trân ma -
ra mure[ean din spatele su ne  te -
lor vechi [i al altora noi. „The
Deep Sound of Maramu re[“ este
pro iectul care le-a adu nat la un
loc. Un concept complex care com -
bin\ spectacolul audiovi zual cu
un film docu mentar, un album
muzical [i o cercetare etno-an -
tro polo gic\ despre cultura mara -
 mu re[ean\, un concept pus la
cale de un filolog, un antropo log
[i un inginer de sunet din Baia
Mare. 
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Citi]i interviul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-9

Vagonul cu vorbe

INTERVIU CU SCRIITORUL ROBERT {ERBAN

„Când scrii despre tine,
nu ai de ce [i pentru cine
s\ faci compromisuri“

Teoria României:
suntem sau nu
altfel? 

Ioan Stoleru

Conferin]a interdisciplinar\ „Este
România altfel? Avatarurile ex-
cep ]ionalismului românesc“ a reu   -
nit s\pt\mâna trecut\, pe 30 [i 31
octombrie, 50 de istorici, ese i[ti,
profesori [i sociologi la Mu zeul
Memorial „Mihail Kog\l ni ceanu“
din Ia[i.
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Strada a r\bufnit,
cheia e tot 
la politicieni

Florin Ghe]\u

A trecut doar o s\pt\mân\ de la
tragedia din clubul bucure[tean
Colectiv [i România pare c\ s-a
schimbat radical. Cei care au lipsit
zece zile din ]ar\ au reg\sit la `n -
toarcere o alt\ atmosfer\, al]i oa-
meni, gata s\ lupte `n strad\ cu cei
care au min]it f\r\ `ntrerupere `n
ultimii 25 de ani.
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Robert {erban este o
specie rar\ de scriitor, 
extrem de activ [i foarte
cuplat la actualitatea
româneasc\. Scrie poezii –
[i-a lansat recent o nou\
carte, Pu]in sub linie –,
modereaz\ emisiuni cul-
turale – acum „Piper pe
limb\“ la TVR Timi[oara –,
particip\ la organizarea de
evenimente culturale de
anvergur\ – este pre -
[edintele Festivalului Inter-
na]ional de Literatur\ de la
Timi[oara. Dar este [i jur-
nalist, a fost redactor-[ef
al portalului de [tiri cotidie -
ne Ora de Timi[, ba chiar a
[i predat jurnalism la Uni-
versitatea „Banatul“. Tocmai
de aceea, Robert {erban
este omul cel mai potrivit
pentru o discu]ie despre
literatur\ [i societatea
româneasc\. Le cunoa[te
foarte bine pe amândou\.
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Ioan Stoleru

Conferin]a „Este România altfel?
Avatarurile excep]ionalismului
românesc“ a plecat de la proiectul
unui volum colectiv ce poart\ ace-
la[i nume, coordonat de Vintil\
Mih\ilescu, Bogdan Murgescu [i
Daniel D\ianu. „Cioran, ̀ n Schim -
barea la fa]\ a României, opera lui
de tinere]e exaltat\, deplângea
faptul c\ românii nu sunt destul
de eroici, de curajo[i, de tragici ca
s\ schimbe din temelii ]ara `n ca-
re tr\iau [i c\, ̀ n realitate, prefer\
s\ discute la infinit despre Româ-
nia [i de fiecare dat\ când te `ntâl-
ne[ti cu cineva din România, el se
angajeaz\ imediat `n ceea ce Cio-
ran numea ironic «Teoria Româ-
niei». Deci to]i fac Teoria României,

`ns\ nimeni nu vrea s\ schimbe
nimic“, a deschis Sorin Antohi se-
ria de discu]ii, precizând c\ gazde-
le nu-[i propun ca alternativ\ cea
a lui Cioran de atunci, [i anume o
Românie electric\, galvanizat\, `n
delir, care s\ r\scumpere tot ce nu
f\cuser\ m\car 2.000 de ani locui-
torii ]\rii. „Dar am vrea s\ p\s tr\m
ceva din distan]a intern\, din au-
toironia [i din acest spirit decon -
structiv [i apofantic din remarcile
lui Cioran“, a completat istoricul
ideilor. Iar prin acest spirit decon -
structiv, gazdele evenimentului
[i-au propus s\ analizeze cu exac-
titate cum s-au n\scut anumite gân -
duri despre România `n cultura
român\ [i cum au evoluat ele `n
leg\tur\ cu dezvolt\rile din isto-
rie [i cu evolu]iile unor discipline,

câmpuri de studiu [i discursuri.
„Ne intereseaz\ s\ mergem pân\
la r\d\cina acestor idei despre noi
`n[ine“, a ad\ugat Sorin Antohi.

A mai precizat c\ tot spa]iul eu-
ropean este plin de cli[ee, mitologii
na]ionale [i discursuri despre sine,
iar românii, veni]i mai târziu, au
intrat puternic, odat\ cu {coala
Ardelean\, `n aceast\ for m\ de au-
todefinire. {i-a continuat istoricul
despre discursurile privind speci-
ficul na]ional, trecând prin „pro-
iectul luminos al pa[optismului“,
prin perioada protocronist\ româ-
neasc\. „{i ajungem la discu]ia din
ziua de azi, care este o decanoniza-
re a discursului normativ despre
sine [i o `ncercare de a-l `nlocui cu
un discurs al mizerabilismului“, a
explicat Sorin Antohi.

Abordarea canonic\:
„De ce este 
România altfel?“

Referindu-se la istoricul Lucian
Boia [i cartea sa, De ce este Româ-
nia altfel? (Humanitas, 2012), an-
tropologul Vintil\ Mih\ilescu a
subliniat c\, de[i povestea e mai
veche [i nu e primul autor care are
acest gen de abordare, „din motive
care pentru mine `nc\ sunt necla-
re, aceast\ carte a devenit cano-
nic\. A[a se abordeaz\ de bun- sim],
intelectual [i serios istoria româ-
nilor. {i a devenit un fenomen so-
cial, `n acest format, de la autori [i
intelectuali respectabili la discu -
]iile cu taximetri[tii, totul este
coor donat `n acest cadru“.

Vintil\ Mih\ilescu este de p\ -
rere c\ dac\ acesta este canonul
perspectivei asupra istoriei [i cul-
turii ]\rii [i el devine din ce `n ce
mai mult un fenomen de mas\,
riscurile sunt atât intelectuale, cât
[i sociale. „~ntâi [i `ntâi, mi-am
dat seama c\ nu suntem foarte si-
guri, foarte clari `n ceea ce noi
`n[ine `n]elegem prin excep]iona-
lism“, a spus antropologul, tra-
sând distinc]ia `ntre faptul social
de o anumit\ excep]ionalitate [i
discursul excep]ionalist. Mih\i les cu
a f\cut o scurt\ trecere `n revist\

a tipurilor de excep]ionalism pe
care le-a identificat de-a lungul tim -
pului, precum excep]ionalismul
mizerabilist sau negativist, excep -
]ionalismul religios sau cel isto-
ric. „M\ ̀ ntreb oare dac\ mitul voie-
vodal nu e un fel de excep ]io nalism
eroic“, a mai spus vorbitorul.

{i Sorin Antohi este de p\rere
c\ tradi]ia româneasc\ este o com-
parare infinit\ [i traumatic\ cu
Occidentul, reperul absolut al Ro-
mâniei. „Este ceea ce a construit
România modern\ `n mare m\su -
r\, aceast\ compara]ie obsesiv\
cu Occidentul [i ei cred c\ aia e
norma noastr\.“ ~n timp ce istori-
cul este de p\rere c\ ̀ n felul acesta
România `[i propune un obiectiv
prea `nalt, pe care nu reu[e[te s\-l
ating\, `n loc s\-[i propun\ ]inte
mai mici [i realizabile, Victor Ne-
umann se `ntreab\ dac\ nu cum-
va e mai important s\ urm\rim ce
obiective exist\ `ntr-o societate [i
s\ vedem cum se poate construi ̀ n
temeiul [tiin]ei, al ra]iunii.

Abordând chestiunea decalaje-
lor care se reg\sesc `n România,
Bogdan Murgescu a subliniat c\ a
pune problema deosebirilor de
dez voltare [i de stare a unor so-
ciet\]i `n astfel de termeni nu este
o paradigm\ care s\ fi fost vala-
bil\ `ntotdeauna. „Discu]ia `n ter -
meni de decalaje de dezvoltare este
legat\ de paradigma progresului
[i de ideea c\ omenirea evolueaz\
ascendent, eventual care trece prin
ni[te stadii sau `n orice caz prin
ni[te puncte m\surabile, [i care
din acest punct de vedere poa te s\
fie prezentat\ dup\ aceea `n deca-
laje fie strict cantitative sau chiar
`n forme sintetizate. «Suntem cu
50 de ani `n urm\, cu 100 de ani `n
urm\ sau doar cu trei minute `n

urm\»“, a explicat Bogdan Mur-
gescu. Profesorul a mai ad\u gat
c\ aceast\ paradigm\ a progresu-
lui este impus\ `n lumea Occiden-
tal\ ̀ n special din a doua jum\tate
a secolului al XVIII-lea, iar `n Ro-
mânia `n prima parte a secolului
al XIX-lea, când `ncepe s\ se inter-
nalizeze ideea evolu]ionismului
progresiv al omenirii. Folosind
aceast\ metod\ de m\su r\toare,
se pot aprecia lucrurile din diverse
unghiuri: când am avut prima
constitu]ie sau când s-a dat drep-
tul de vot universal. „Suntem amân -
doi, [i Daniel D\ianu [i eu, foarte
convin[i c\ nu este vorba despre
determin\ri esen]iale, eter ne [i
definitive ale realit\]ii, s\ zicem,
«România este condamnat\ de is-
torie s\ fie pe un loc coda[ `n Eu-
ropa». Suntem convin[i c\ toate
aceste realit\]i care pot fi consta-
tate pe diverse criterii sunt istori-
ce“, a spus profesorul, subliniind
c\ inclusiv durata lung\ a unor
determin\ri nu `nseamn\ perma-
nen]\,  `n mâna oamenilor exis-
tând o anumit\ modificare a rea-
lit\]ii, `n bine sau `n r\u. Acesta a
mai ad\ugat c\ avem `ns\ `n târ -
zieri serioase `n ceea ce pri ve[ te
conceperea [i ̀ n]elegerea modului
de func]ionare a lumii, [i din cau-
za faptului c\ nivelul discu]iei de
la noi este mai pu]in sofisticat de-
cât ar trebui s\ fie. 

Sorin Antohi a ]inut s\ men]io-
neze c\ nu doar România are o
problem\ `n a se plasa `n aceast\
geografie simbolic\ european\, ci
[i occidentalii. Istoricul este de
p\rere c\ occidentul are o proble -
m\ cu alteritatea, pe care `n pri-
vin]a Europei de Est a rezolvat-o
printr-un recurs masiv la orienta-
lism.
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Teoria României: suntem sau 
nu altfel? Da, dar nu iremediabil
Conferin]a interdisciplinar\ „Este România altfel? Avatarurile excep]ionalismului
românesc“ a reunit s\pt\mâna trecut\, pe 30 [i 31 octombrie, 50 de istorici, esei[ti,
profesori [i sociologi la Muzeul Memorial „Mihail Kog\lniceanu“ din Ia[i, invita]ii
`ncerc=nd s\ contureze o discu]ie `n detaliu despre „problemele conceptuale,
metodologice [i teoretice legate de discursul excep]ionalismului românesc“. Eveni-
mentul se `nscrie `n seria de conferin]e [i publica]ii „Teoria României. Patru secole
de autoscopie na]ional\“, ini]iat\ [i coordonat\ de Sorin Antohi.
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Sunetele profunde 
ale Maramure[ului

R\zvan Chiru]\

Antropologul Petru I. Pap [i ingi -
nerul Claudiu Moise au format
chiar [i o trup\, DNG 010. „Oa-
menii sunt `nv\]a]i s\ asculte ni[te
melodii, nu sunete. Ni[te melodii
care sunt crea]ie peste crea ]ie peste
crea]ie, sunt forme de recrea]ie,
`ncât au pierdut pu]in rela]ia cu
sunetul. Dar noi nu vom re`ncerca
s\ recompunem muzica popular\,
ci s\ revaloriz\m ritmuri vechi,
adev\rate, ritmuri capabile s\ tran -
smit\ mesaje“, explic\ Delia Suio-
gan, profesor la Facultatea de Lite -
re din cadrul Centrului Universi-
tar Nord din Baia Mare, ̀ n trailerul
de prezentare al proiectului.

Reconstruim structuri
ritmice [i de sunet
foarte vechi

Cercetarea etno-antropologic\ ce
va fi realizat\ `n cadrul proiectu-
lui se `ntinde pe urm\torii cinci
ani [i va presupune culegerea [i
organizarea unei baze de date on-
line [i  offline cu texte scrise, dar
[i m\rturii audio [i video despre
tradi]ia sunetului din nordul
]\rii, dup\ cum au explicat Petru
I. Pap [i Claudiu Moise. „Proiectul
promoveaz\ tradi]ia prin evolu ]ie,

pe cale experimental\. Reali zarea
materialului muzical [i gra fic s-a
concretizat `n ultimii doi ani“, a
declarat, pentru „Suplimentul de
cultur\“, Petru I. Pap.

Acest material, precum [i ceea
ce va fi adunat ulterior, se va con-
cretiza `ntr-un album muzical ce
va con]ine 12 piese. Proiectul `[i
propune s\ dezv\luie [i s\ pro-
moveze sunete [i forme mai pu]in
cunoscute chiar de c\tre români
[i cu atât mai mult de publicul
str\in. Iar ini]iatorii conceptului
au gânduri cât se poate de mari.
Datorit\ elementelor pe care le
cu prinde [i modului `n care aces-
tea vor fi prezentate, „The Deep
Sound of Maramure[“ va fi un pro -
iect de turism cultural, ce va pro-
mova cultura [i tradi]iile ma ra -
mure[ene atât `n ]ar\, cât [i `n
str\in\tate, afirm\ membrii tru-
pei DNG 010. „Proiectul s-a n\scut
din [i `n noi, ca o necesitate. Nu
combin\m sunetele vechi cu cele
experimentate de noi, ci reconstruim
structuri ritmice [i de sunet foarte
vechi, prin filtrul notei noastre
personale“, au explicat cei doi „ex-
perimentali[ti ai sunetului [i zgo-
motelor, organizatori neoficiali de
lini[te“, a[a cum se recomand\.

Antropologul Petru I. Pap [i in-
ginerul de sunet Claudiu Moise au
ales pentru experimentul lor zona
Maramure[ului, `n primul rând
pentru c\ locuiesc acolo, dar [i pen -
tru c\ regiunea „dispune de acea
form\ concentrat\ de memorie
colectiv\ extins\, care devine o

sur s\ extraordinar\ `n momentul
`n care descoperi cheia de acces.
Aceast\ surs\ nu se afl\ la vedere,
este `n spatele formelor deja ex-
ploatate, [i nu are un instrument
tipic de manifestare“. Cei doi spe r\,
desigur, `n func]ie [i de impac tul
acestui prim „episod“ din pro iect,
s\ `l extind\ [i `n alte zone ale ]\rii. 

Cercul lui Iacob

„Proiectul vrea s\ reaminteasc\
diversitatea [i s\ reafirme rolul
diversit\]ii `n aceast\ lume a su -
netului. Cel mai important este s\
recontextualiz\m aceste su nete.
Nu-i suficient s\ lu\m sec ven]e
din ceva ce credem noi c\ ne-ar
pl\cea [i ne-ar reprezenta, ci trebuie
s\ revenim la ideea de reconsti-
tuire a `ntregului“, argumenteaz\
[i Delia Suiogan. 

Prima faz\ a cercet\rii antro -
po logice, `nceput\ deja de doi ani,
va consta `n perioada urm\toare,
`n principal, din colectarea de in-
forma]ii scrise, fotografii, film\ri
[i, `n mod special, `nregistr\ri au-
dio legate de mo[tenirea sonor\ a
Maramure[ului. „A doua faz\ con -
st\ `ntr-un proces de cercetare,
analizare, organizare [i prezen -
tare a rezultatelor acestui proces“,
potrivit lui Petru I. Pap.

Toate sunetele adunate vor fi
reintregrate `n ceea ce DNG 010
nu me[te „piesa de rezisten]\“ a
pro iectului, respectiv un specta-
col audiovizual „care propune o

abordare cu totul nou\ a sune telor
vechi maramure[ene, de câ teva
sute de ani, reinterpretate `ntr-o
alt\ form\, printr-o experimenta-
re muzical\. Unele dintre sunetele
vechi puse `n valoare de c\tre
membrii trupei DNG 010 sunt re-
date cu ajutorul unor instrumente
de asemenea foarte vechi, cum ar
fi un fluier care poate fi considerat
pies\ de mu zeu, vechi de aproxi-
mativ 200 de ani“.

Pe lâng\ toate acestea, va fi lan -
sat [i documentarul Cercul lui Iacob,
un film ce-[i propune s\ prezinte
ideile total neobi[nuite ale lui Nea
Iacob, un b\trân din Vi[eul de
Sus, vizavi de lumea sunetelor [i a
formelor, idei prezentate [i `n in-
terpretarea sa absolut personal\.
„Preconiz\m lansarea filmului `n
ianuarie 2016“, a estimat antropo-
logul. Petru I. Pap are deja [i succese

`n domeniul documentarului et -
no grafic, acesta fiind regizorul unui
film de scurtmetraj, numit }api -
narii, care a fost premiat la edi]ia
din acest an a Festivalului Inter-
na]ional de Film Etnografic, la
sec]iunea „Cea mai bun\ coloa n\
sonor\ a unui film românesc“.

Dar pân\ la terminarea filmu-
lui, Petru I. Pap [i Claudiu Moise
doresc s\ lanseze restul proiectului
la Paris, la `nceputul lunii decem-
brie. „Echipa de proiect, `m preu n\
cu reprezentan]ii Ligii Studen]ilor
Români din Str\i n\ tate [i cu al]i
colaboratori care ne sprijin\ pen-
tru organizarea acestui eveniment
caut\ `n aceast\ perioad\ varianta
optim\ pentru ca desf\[urarea
aces tuia s\ aib\ loc `n cele mai
bune condi]ii“, au explicat cei doi,
precizând c\ fi nan ]area proiectului
este exclusiv privat\. 

„De când te na[ti [i pân\
mori, astea toate se
`nvârt `ntr-un cerc“, se
aude vocea unui b\trân
mara mure[ean din
spatele sunetelor vechi 
[i al altora noi. „The Deep
Sound of Maramure[“
este proiectul care le-a
adunat la un loc. Un 
concept complex care
combin\ spectacolul au-
diovizual cu un film docu -
mentar, un album muzical
[i o cercetare etno-an tro -
pologic\ despre cultura
maramure[ean\, un con-
cept pus la cale de un
filolog, un antropolog 
[i un inginer de sunet 
din Baia Mare. 



De la ̀ nceput, m\ v\d nevoit s\ ad-
mit: nu eram proustian, nu am
fost niciodat\. Flaubertian, da, de-
plin!, din adolescen]\, dar prous -
tian, deloc. De ce? Nu [tiu s\ ex-
plic prea bine de ce. Poate c\ m-a
re]inut biografia marelui Marcel.
~ntotdeauna s\rac, h\r\zit muncii
crude, nu am iubit niciodat\ copiii
unor familii atât de bogate cum a
fost familia Proust, nici lenea [i
nici senzualitatea ca ra]iuni de a
exista.

Nici m\car nu am empatizat cu
drama bolnavului care nu [i-a p\ -
r\sit, `n ultimii ani, camera sa
plin\ de dopuri de plut\, ̀ n care se
lupta s\ respire. Poate c\ perspec-
tiva memoriilor unor fluturi de

saloane nu m-a atras fiindc\ `mi
era complet str\in\. Tr\iam ̀ ntr-un
bloc de proletari, era sfâr[itul se-
colului XX, ne cam gr\beam spre
nic\ieri.

Lumea str\lucitoare plin\ de
contese, romantism de[\n]at [i
me lodram\ – nimic mai `ndep\r -
tat. Eram – ̀ n absolut – fiul unui alt
veac. Apoi, oameni care m\ nân c\
pr\jituri [i `ncep s\-[i amin teas -
c\... Nu! Pur [i simplu, tot ce [tiam
despre Marcel Proust m\ oprea
din a-l deschide cu adev\ rat. Evi-
dent, nu [tiam, deci, nimic pro-
fund despre Marcel Proust. Habar
n-aveam despre ce era, de fapt,
vorba!

Cândva chiar am e[uat `n `n -
cer carea de a duce la bun sfâr[it
~n c\utarea timpului pierdut. Pur
[i simplu nu reu[eam s\ ajung
pân\ la aceast\ capodoper\. Re-
nun]am pe la jum\tatea primului
volum. A fost unul dintre cele mai
ru[inoase e[ecuri din cariera mea
intim\ de cititor. Nu o m\rturiseam,

nici `n public, nici `n privat, dar
nici nu m\ mândream cu aceast\
ratare. 

~mi r\m\sese de la primul meu
Proust mai degrab\ o senza]ie.
Acea senza]ie era „obsesia detalii-
lor“. Un scriitor capabil s\ lucreze
cu cele mai subtile nuan]e. {tiam
c\ nu era pu]in, chiar `l invidiam
`n secret pentru aceast\ putere,
dar continuam s\ `l ocolesc.

Apoi, dintr-o `ntâmplare oare-
care, pun acum, trecut bine de ju -
m\tatea vie]ii personale, mâna pe
c\r]ulia aceasta [i m\ `mb\t cate-
goric cu aceast\ introducere la
Proust. Aceste povestiri sunt toate
ni[te str\lucitoare bijuterii. ~mi
`ncep isp\[irea. ~ncep pa[ii con-
vertirii la proustianism. 

Marcel Proust s-a n\scut `n
1871. Cele mai multe dintre textele
pe care le citesc eu acum – `n dez -
ordinea mileniului al III-lea, deja –
au fost publicate `n „Les Plaisirs
et les Jours“, `n 1896 (manuscris
respins, ini]ial, de câ]iva editori

cretini [i ignorat, dup\ publicare,
de critici la fel de cretini). Marcel
Proust avea, deci, doar dou\zeci [i
cinci de ani. E incredibil câte pu-
tea [ti – deja! – despre om acest
scriitor. 

C\ci povestirile – mai ales „Moar -
tea lui Baldassare Silvande, vicon -
te de Sylvania“, „Violante sau mon -
denitatea“, „Vacan]a melancolic\
a doamnei de Breyves“ [i „Sfâr -
[itul geloziei“ – arat\ o `n]e le gere
complex\ a ceea ce `nseam n\, la
om, dragostea, [i speran]a, [i pofta
de moarte, [i ipocrizia, [i chinuri-
le `ndoielii, [i nostalgia, [i r\t\ci-
rea, [i `mp\carea ultim\. 

Marcel Proust, cu lumea aceasta
a lui de boga]i neferici]i care au
timp s\ se opreasc\ pentru a as-
culta acordurile unei viori [i a 

dispera, m-a cucerit. A meritat a[ -
teptarea. A meritat s\ trec de trei-
zeci de ani ca s\ `n]eleg, fie [i pu -
]in, ce [tia Marcel Proust acum
119 ani, pe când abia intra `n tine-
re]e. Când m\ gândesc c\ m\ a[teapt\
`nc\ ~n c\utarea timpului pierdut…
Uneori, ignoran]a ̀ ]i deschide, iat\,
minunate drumuri. ~i mul]u mesc,
de aceea, tâmpitului care am fost. 

Marcel Proust, cu lumea ta pli -
n\ de doamne elegante [i tr\date,
de oameni de spirit, rafina]i [i
tic\lo[i, Marcel Proust, vin c\tre
tine cu o melancolie nevinde-
cat\, de care uitasem ([tii, Marcel
Proust, cum se `ntâmpl\ s\ r\t\ -
ce[ti une ori `n prima parte a
vie]ii) c\ sunt atât de bolnav, cu o
melancolie de care uitasem cât
m\ fac de vinovat...

4  »  opinii
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Am ̀ nceput s\ ̀ mb\trânesc atunci
când mi-am dat seama c\ nu exis -
t\ cale de `ntoarcere, de c\zut la
pace cu mama, [i trebuie s\ m\
trezesc zilnic la or\ fix\, de dimi -
nea]\, ca s\ m\ duc la gr\dini]\.
Pe cuvânt c\ nu mint, c\ nu-mi fal-
sific biografia. ~mi amintesc pre-
cis cum, `n vreme ce p\[eam repe-
jor-ap\sat cu o gentu]\ de tabl\ `n
mân\, `n care-mi z\ng\neau ni[te
biscui]i „opt la leu“, a `ncol]it `n
mine ideea c\ via]a poate fi [i na-
soal\, lipsit\ de noim\. Bine, nu
era nimic filozofic `n mintea mea
de-atunci, ci mai degrab\ o prim\
senza]ie de – cum s\-i zic? – bles -
temat ziua [i lumea `n care m-am
n\scut, o jale c\ deja le-am v\zut
pe toate [i c\ nimic nu merit\ s\
m\ ridic din pat dup\ de[tept\tor.
Apoi, odat\ aprins\ scânteia care
a `mperecheat primii neuroni res -
ponsabili cu asta, `n timp, ideea

ori senza]ia s-a `nr\d\cinat [i s-a
`mpânzit, cu ocazia unor diferite
momente, precum:

Era duminic\ dup\-amiaz\ [i
mi-am amintit brusc de tema
nef\cut\ la mate. Prietena mea
din clasa a II-a mi s-a confesat c\ ̀ l
iube[te pe unul dintr-a IV-a. Am
realizat – la al nu [tiu câtelea vo -
lum – c\ pove[tile nemuritoare se
sfâr[esc cam toate la fel. Chit c\
bine, dar la fel. M-am prins c\ luni
diminea]a e [i mai grav decât `n
restul dimine]ilor. Mi-a murit un
câine. Am pierdut o s\geat\ la
care muncisem vreo câteva zile.
Am spart o minge de „treijcinci“.
Am priceput c\ n-o s\ pot fi „mu[ -
chetar“, nu din vina mea – eu m\
preg\tisem intens [i corect –, ci
pentru c\ cei din jur nu vor accep-
ta niciodat\ asta. N-am putut
`n]elege de nici o culoare ce fac
die zul [i bemolul, cum [i de ce 

trebuie s\-mi mi[c mâna prin aer
la m\sura de trei p\trimi, drept
urmare am luat primul 4 din
via]\, la muzic\.

A murit Winnetou. Iubita mea
secret\ chiulea prea mult de la ore.
Profa de englez\ care-mi aducea
cu saco[a c\r]i „adev\rate“ a fost
deta[at\ altundeva. Nu m-am ni -
merit „la dansuri“ cu perechea
do rit\. De[i am falsat voit-`ngrozi-
tor, m-au selectat `n corul [colii.
La forumul pionieresc jude]ean,
nu eu am fost ales s\ merg la cel
na]ional, ci Irinel (pe care oricum
`l invidiam pentru c\ avea past\
de din]i [i s\pun cu acela[i nume),
un mutal\u cu tat\ [tab comunist.
„La dansuri“ s-a rezolvat pân\ la
urm\ s\ „cad“ cu perechea dorit\,
dar m\ c\lca pe picioare, vorbea
mult [i foarte plicticos. Peste câ]i -
va ani, am rev\zut-o `ntr-o halt\
pustie, scuipând absent\ semin]e,
cu curul pe bordur\, `n a[teptarea
personalului de Pa[cani. La reco-
mandarea profei de istorie, am
citit vreo cincizeci de pagini dintr-o
carte, cic\, de super aven turi:
Fra]ii Jderi.

Hai [i mai pe scurt, [i mai pe
repejor, c\ n-o s\ m\ `ncadrez `n
spa]iu:

~n prima zi de liceu, am r\mas
de prost cu numitul T\râ]\, sin-
guri, inutili, pe terenul de sport,
dup\ terminarea careului, pentru
c\ n-am ̀ n]eles bine din care a IX-a –
„B sau E?!“ – facem parte. Când
am nimerit B-ul, mai exista doar o
banc\ liber\, `n spate, cu scaunele
rupte. La sfâr[itul unei zile de ser-
viciu la cantin\, am privit `nde -
lung la gr\mada de oale care-mi
reveneau s\ le sp\l. Am publicat
prima carte [i nimic nu s-a schim-
bat. ~ntr-o intersec]ie oarecare de
strad\ (loc `n care v\d [i acum
aproape concret, fizic, de fiecare
dat\ când trec pe-acolo, o cruce),
am aflat deodat\ c\ cel mai iubit
prieten m-a tr\dat cumplit. Am ̀ n -
]eles pe ce s-a bazat [i cum a func -
]ionat comunismul, `ntr-o [edin]\
`n care am fost evaluat de colegii
de serviciu. Mi-am rupt un deget
la baschet [i n-o s\ mai pot cânta
niciodat\ ca lumea la chitar\ cla-
sic\. Pe un hol `mpu]it al Spitalu-
lui de Urgen]\, `nconjurat parc\
de to]i `mboln\vi]ii planetei, un
doctor mi-a spus: „Roag\-te la
Dum  nezeu ca taic\-tu s\ treac\
peste noaptea asta“. Brusc, am ob-
servat c\ am burt\. M-am plimbat
de la un spital la altul ̀ ntr-o Salvare,

a nu [tiu câta oar\, al\turi de ma-
ma, care a ridicat u[or capul de pe
targ\ [i m-a `ncurajat cu un zâm-
bet: „Moartea doamnei L\z\ res -
cu!“. M-am procopsit cu gastri t\,
atacuri de panic\, agorafobie [i nu
mai am voie s\ fumez ori s\ beau
cafea. Am [ters cu palma oglin da
aburit\ de apa cald\, mi-am tras o
zgaib\ pe obrazul stâng cu lama
„M3 power sensation“ [i am `n]e -
les c\ cearc\nele or s\ r\mân\
`ntotdeauna acolo. „Mai inteli gent
sau mai bun de-atât nu po]i fi!“

Din fericire, `ntre momentele
de mai sus – [i multe, multe altele –
au existat infinit mai multe fru-
moase. Nimic n-a luat `nc\ pentru
mine o turnur\ tragic\, nu mi-a
schimbat fundamental bucuria de
a tr\i. Nasol [i problematic e c\ pe
m\sur\ ce am trecut de 40 de ani,
mi se `ntâmpl\ din ce `n ce mai
des ca, la culcare, una dintre fa ze -
le de genul celor pomenite anteri-
or s\ mi se strecoare, f\r\ s\ vreau,
`n minte. Lucru care m\ face s\
adorm din ce `n ce mai târziu [i
aproape `n fiecare dimi nea]\ s\
m\ trezesc – de data asta `nzecit
mai intens\, r\spândit\ pân\ `n
m\duva oaselor, parc\ pân\ la ul-
tima celul\ glial\ din mine – cu
acea senza]ie din vremea gr\di-
ni]ei, când alergam cu opt biscui]i
la leu `ntr-o gentu]\ de tabl\.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

La jum\tatea vie]ii

Citesc Sfâr[itul geloziei [i
alte povestiri, o culegere
de texte din tinere]ea lui
Marcel Proust, publicat\
anul trecut la Polirom, [i
`mi pun unele `ntreb\ri.

O introducere la Proust



Incendiul nefericit din Capital\ i-a
scos pe români din amor]eal\, iar
dup\ primul protest mai zdrav\n,
Victor Ponta nu doar c\ s-a cl\ -
tinat, ci [i-a dat demisia din postul
de premier. 

Totul s-a `ntâmplat cu o vitez\
uimitoare, atipic\ pentru o soci-
etate care nu mai credea `n nimic,
cu atât mai pu]in ̀ n capacitatea de
a se mobiliza ̀ n strad\. A c\zut mi -
tul „Oricum nu rezolv mare lucru

dac\ ies la protest“, exact la un an
dup\ ce oamenii au `n]eles c\ vo-
tul lor chiar conteaz\, ba chiar
poate r\sturna ierarhia la prezi-
den]iale.

Ce s-a `ntâmplat de fapt `n ulti-
ma s\pt\mân\? A avut tragedia
de la Colectiv atât de mare efect,
pentru ca un premier s\ demi-
sioneze imediat? Nicidecum. Moar -
tea celor 32 de tineri din clubul bu-
cure[tean a fost doar paharul care

s-a rev\rsat peste o clas\ politic\
incapabil\ s\ se reformeze [i s\
]in\ pasul cu nevoile [i a[tept\rile
oamenilor. Cei care au ie[it `n
stra d\ cu zecile de mii au consi -
derat c\ sunt suficiente minciuna,
arogan]a, corup]ia [i neputin]a ce -
lor care au dus România `n acest
punct critic. Strada consider\ [i
acum c\ tinerii din Colectiv pu -
teau fi salva]i dac\ institu]iile erau
ferme [i ar fi ̀ nchis localul la timp.

De ce au ie[it acum românii din
cas\? Nu se [tia c\ se dau [p\gi
grase pentru autoriza]iile clubu -
rilor? Nu aflaser\ oamenii c\ di-
verse personaje din lumea politi -
c\ sunt de fapt proprietari mas-
ca]i ai diverselor cluburi de pe tot
cuprinsul patriei? Ba da, `ns\
tragedia din Colectiv a readus `n
mintea românilor toate ne`mpli -
nirile ultimilor ani. De[i pare ciu-
dat, cele trei zile de doliu na]ional
s-au transformat `ntr-un priveghi
al revoltei t\cute, iar covorul de
lumân\ri aprinse `n fa]a clubului

bucure[tean `n memoria victi -
melor incendiului a fost atât de
impresionant, `ncât a amplificat
furia cu fiecare candel\ a[ezat\ pe
asfaltul rece.

Nimeni nu se a[tepta `ns\ la o
asemenea amploare a protestelor.
Victor Ponta a plecat, nu [i Ga -
briel Oprea, cel care va mai sta
câteva s\pt\mâni la Interne, pân\
la instalarea unui nou executiv. E
`nc\ o dovad\ c\ unii politicieni 
n-au `n]eles nimic din ceea ce se
petrece de câteva zile `ncoace.

Ce va urma? Aici e marea enig -
m\. Cât vor mai sta oamenii `n
strad\ [i unde se va opri t\v\ lu -
gul? Cât de s\n\tos poate fi un
protest care s-ar `ntinde pe durata
a câteva s\pt\mâni? Cine va reu[i
s\ câ[tige de pe urma acestui mo-
ment? Va fi mi[carea de protest
din aceste zile atât de matur\ `n -
cât s\ coaguleze o nou\ for]\
politic\? Sunt `ntreb\ri la care ni-
meni nu poate oferi acum vreun
r\spuns. 

Totul depinde `ns\ de reac]ia
partidelor la ceea ce se `ntâmpl\
`n pie]ele din marile ora[e ale
]\rii. Dac\ liderii politici vor `n -
cerca s\ p\c\leasc\ din nou, adic\
doar s\ mimeze c\ au `n]eles
mesajul str\zii, atunci e posibil ori -
ce. N-ar fi exclus ca lucrurile s\ se
lini[teasc\ pe moment, mai ales
dup\ demisia lui Ponta, ̀ ns\ tensi-
unea ar putea reizbucni, cu [i mai
mult\ for]\, la primul pas gre[it 

al politicienilor afla]i la putere. 
~n orice caz, se observ\ de vreo

doi ani `ncoace o reactivare a spi -
ri tului civic. Timide la `nceput,
pro testele au crescut `n intensi-
tate, apogeul fiind atins `n aceste
zile, când a fost atins punctul de
fierbere.

Pe de alt\ parte, efectele ̀ n plan
politic sunt incalculabile la acest
moment. Dac\ mi[carea de pro -
test de acum va reu[i s\ `nchege o
for]\ politic\ articulat\, cu un me -
saj clar [i coerent, atunci actua -
lele partide politice vor avea mari
dificult\]i la alegerile de anul vi-
itor. Deja pot fi anticipate surprize
`n marile ora[e, acolo unde [i spi -
ritul revolu]ionar din aceas t\ pe-
rioad\ e mai pronun]at.

Cheia o de]in ̀ ns\ actorii politici.
Dac\ partidele nu-[i deschid cu
adev\rat u[ile sediilor, dac\ nu vor
promova oameni de valoare, dac\
nu vor `n]elege c\ nu mai merge
cu minciuna, [mecheria [i ho]ia,
atunci ne-ar putea pa[te o criz\
politic\ prelungit\. 

România ar trebui s\ se rea [e -
ze rapid, pentru c\ oricât de fru-
mo[i sunt tinerii care sear\ de sea -
r\ ies `n strad\, legile tot `n Par -
lament sunt votate, iar cei ca re le
scriu sunt tot politicienii. Dac\ nu
se ajunge rapid la o solu ]ie, putem
derapa `nspre anarhie, cu con-
secin]e dramatice nu doar pentru
32 sau 50 de oameni, ci pentru 20
de milioane de români. 

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XI » NR. 501 » 7 – 13 noiembrie 2015

opinii  «  5  

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Exist\, de exemplu, o p\tur\ edu-
cat\ de stânga, anticapitalist\ [i
antiamerican\, ce caut\ sistema-
tic burse, finan]\ri sau alte forme
de sprijin tocmai `n lumea sum -
br\ [i injust\ a capitalului – [i chiar
le ob]ine. Exist\, pe de alt\ parte,
in[i ce se proclam\ de dreapta,
dar care au tr\it toat\ via]a din
slujbe la stat [i sinecuri adi]iona-
le, supravie]uind bini[or ̀ n cercu-
rile lor `nchise de influen]\ [i
prestigiu, de unde vorbesc public
despre meritocra]ie [i competen]\
f\r\ a practica niciodat\ ce pre-
dic\. Marii capitali[ti de la noi
tr\iesc din banii statului [i ai 

administra]iilor locale, cu care fac
mereu afaceri profitabile, iar cea
mai sigur\ cale de reu[it\ `n afa-
ceri este s\ ai o leg\tur\ strâns\
cu un slujba[ de la stat. ~nal]ii func -
]ionari români sunt mereu preo-
cupa]i de grija poporului – nu alt-
fel decât semenii lor din perioada
comunist\ –, dar au grij\ mereu
doar de ei [i de familiile lor – nu
altfel decât `n comunism.

{i atunci mai are rost s\ vor-
bim despre capitalism sau comu-
nism `n România? De politici de
stânga sau de dreapta? S\ com-
par\m ce a fost bine ieri cu ce e
r\u ast\zi [i invers? Are, fiindc\

trebuie s\ vorbim despre ceva – c\
altceva tot nu ne prea iese, oricât
ne-am str\dui. 

Dar dac\ discut\m despre hibe-
le politice, economice, educa]iona-
le... `n fine, despre toate hibele Ro-
mâniei actuale, mai bine s\ `nce-
pem cu un adev\r simplu: Româ-
nia capitalist\ de ast\zi e rezulta-
tul României comuniste de ieri –
[i al oamenilor ce au condus-o, ca-
re sunt de multe ori aceia[i sau
provin din acelea[i reziduuri.
Exemple, câte vre]i.

De armat\ sau siguran]\ na]io-
nal\ (ex-Securitate) nici n-are rost
s\ amintim: acolo selec]ia au
f\cut-o dur [i natural fo[tii secu -
ri[ti [i militari rutina]i, mul]i me-
diocri, mul]i „mo[i B\[in\“, care au
promovat sistematic pe lâng\ ei
oameni de aceea[i teap\, cu ace-
lea[i competen]e, cu aceea[i mo-
ralitate. Militari care au tras ̀ n ci-
vili `n decembrie 1989 au condus
apoi armate, au predat la univer-
sitate, au f\cut politic\ ̀ nalt\ [i au
format noi cadre de n\dejde.

Un proces de selec]ie similar a
func]ionat pretutindeni. }in min-
te cum cândva, dup\ 1989, `n func -
]ia de inspector metodist respon-
sabil cu preg\tirea studen]ilor de
la Facultatea de Litere din Ti mi -
[oa ra a fost numit\ fosta instruc-
toare UTC pe municipiu, recalifi-
cat\ rapid `n 1990, ca mai to]i ac-
tivi[tii din liniile a doua [i a treia
(pân\ la urm\ doamna cu UTC-ul
a emigrat tot `n lumea putred\ a
capitalului, `n SUA). Mul]i lideri
PCR [i UTC au devenit rapid capi-
tali[ti de frunte. La un nivel mai
`nalt, un premier ca Victor Ponta
nu a fost decât versiunea actuali-
zat\ a unei beizadele comuniste de
top, un fel de Nicu Ceau[escu mai
pârlit. Marii ziari[ti români de ieri,
azi milionari, sunt propagandi[tii

[i turn\torii comuni[ti de alalt\ -
ieri. ~n `nv\]\mânt, haosul [i biro-
cra]ia sunt perpetuate, mai ales pe
plan local, de aceia[i inspectori,
sindicali[ti, speciali[ti `n bla-bla-
uri, [i de fidelii lor din noile gene-
ra]ii. Nu-i deloc ̀ ntâmpl\tor c\ sin-
gurele schimb\ri semnificative [i
benefice `n domeniu au fost impu-
se de un ministru al Educa ]iei for-
mat `n str\in\tate – unul pe care,
tot deloc `ntâmpl\tor, nu l-a pl\cut
mai nimeni, de la elevi la profesori
de liceu [i profesori universitari.

Asta e România de ast\zi: Ro-
mânia de ieri, cu alte etichete. Cu
al]i oameni, dar din acelea[i esen -
]e. Doar ceva mai frustra]i, mai
dezorienta]i [i mai ]âfno[i. {i –
unii dintre ei – mai b\trâni. Ce bi-
ne era `n comunism!

Când vine vorba de comunism [i capitalism, românii
sunt n\ucitor de flexibili. Las’ c\ avem un num\r de
nostalgici ai comunismului dispropor]ionat de mare –
]inând cont cât s-au c\cat `n capul lor activi[tii,
securi[tii [i con]opi[tii fostului regim –, ba[ca ni[te
cvasi-puberi care nu ]in minte nici cum ar\ta
uniforma de pionier, dar mai avem [i alte caractere,
cel pu]in la fel de buim\citoare. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Reziduuri din comunism

A trecut doar o s\pt\mân\ de la tragedia din clubul
bucure[tean Colectiv [i România pare c\ s-a schimbat
radical. Cei care au lipsit zece zile din ]ar\ au reg\sit
la `ntoarcere o alt\ atmosfer\, al]i oameni, gata s\
lupte `n strad\ cu cei care au min]it f\r\ `ntrerupere
`n ultimii 25 de ani.

Strada a r\bufnit, 
cheia e tot la politicieni.
Altfel, ne pa[te anarhia
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Toamna [i imposibilele
sale cadouri muzicale

Recordul lunii la pre] ̀ l bate de de-
parte binecunoscuta – nou\, esti-
cilor, ̀ n orice caz – cas\ de discuri
ruse Melodya, care, pe 29 octom -
brie, a lansat la Moscova un set de
50 de discuri, `nso]it de livrete `n
patru limbi [i fotografii ale pi-
anistului, toate cânt\rind peste
patru kilograme, ce aniverseaz\
`mplinirea a o sut\ de ani de la
na[terea lui Sviatoslav Richter.
Richter. Edi]ia aniversar\ de 100
de ani, cum se intituleaz\ setul,
cuprinde, potrivit companiei ru -
se, `nregistr\ri live de concert,
multe captate `n transmisiuni ra-
dio. „Setul include numeroase `n -
registr\ri inedite pân\ acum, care
vor bucura chiar inimile celor
mai erudi]i connoisseurs [i colec -
]ionari“ – sus]ine prezenta rea.

Cele mai multe discuri cu prind
`nregistr\ri [i transmisiuni radio
ale unor concerte de la Moscova,
din perioada anilor 1962-1983, iar
excep]iile ar fi de un interes cu to-
tul particular. ~ntre acestea: unul
dintre primele programe ale lui
Richter, cu Sonata ultim\ a lui
Schubert [i Tablourile dintr-o ex-
pozi]ie ale lui Mussorgski, datând
din 1949, `nregistrarea concertu-
lui dat `mpreun\ cu Nina Dorliac
la Bucure[ti, `n 1958, [i o serie de
„repeti]ii“ f\cute `mpreun\ aca -
s\, o `nregistrare a Prometeului
lui Scriabin, ̀ n care Richter cânt\
partea de pian, [i ansamblul con-
certelor de J.S. Bach, interpretate
`mpreun\ cu studen]ii de la Con-
servatorul din Moscova. Ni se
atrage aten]ia [i asupra unor
repeti]ii de programe ̀ n cuprinsul

c\rora „o ureche abil\ va detecta
modific\ri «atmosferice» abia au-
dibile“, m\rturii ale eforturilor
lui Richter de a avansa pe calea
spre „muzica absolut\“.

Setul omagial Sviatoslav Rich-
ter a fost realizat `ntr-un tiraj li-
mitat de o mie de exemplare, fie-
care cutie fiind numerotat\ [i
vândut\ cu un certificat de auten-
ticitate. Problema r\mâne  pre]ul.
Pre]urile anun]ate `n Occident,
unde setul va fi pus `n vânzare
`ncepând cu 27 noiembrie, va-
riaz\ `ntre 450 [i 550 de euro, iar o
serie de magazine online brita-
nice solicit\ deja un adaos la ta -
xele po[tale obi[nuite din cauza
greut\]ii mari…

Tot cincizeci de discuri are [i
setul pus pe pia]\ `n septembrie
de casa Sony, cu `nregistr\rile
live nepublicate ale lui Vladimir
Ho rowitz din anii 1966-1983. Aces -
ta include 13 programe `nregis-
trate, 25 de recitaluri solo date `n
14 s\li de concert diferite [i poate
fi considerat o urmare a setului
ap\rut cu un an ̀ n urm\, ce a scos
la lumin\ `nregistr\rile live ale
pianistului de la Carnegie Hall, la
New York, ̀ ntre 1943 [i 1978. Setul
precedent, ap\rut cu ocazia ̀ mpli-
nirii a 25 de ani de la dispari]ia
pianistului legendar, [i el origi-
nar din Ucraina, avea „doar“ 41
de CD-uri [i un DVD, num\rul re-
citalurilor inedite fiind de „numai“
[apte. Pre]ul este ceva mai abor-
dabil, `n jur de 130 de euro…

Dac\ nu ]ine]i neap\rat s\ v\
`mbog\]i]i colec]ia cu ̀ nregistr\ri
inedite [i v\ mul]umi]i cu ree-
dit\ri, Sony ofer\ luna aceasta un
alt set de mari dimensiuni: 81 de
discuri, `nso]ite de o carte de 420
de pagini: Glenn Gould. Colec]ia
complet\ a albumelor Columbia.
Criticul Jacques Drillon observ\
`n ultimul num\r al revistei „Dia-
pason“ c\ restaurarea benzilor [i
uneori refacerea montajelor aduc
un câ[tig sonor discutabil: bine
vizibil `n cazul lui Sibelius [i al
Partitelor de Bach din 1957, f\r\
consecin]e pentru Clavecinul bine
temperat sau primul Concert pen-
tru pian [i orchestr\ de Brahms,
ba chiar deservind `nregistr\rile,
ca `n cazul Suitelor franceze [i a
Varia]iunilor Goldberg. La circa
150 de euro, dac\ ave]i banii, un

set mai mult sau mai pu]in indis-
pensabil pentru folosul celor ce
nu-l cunosc `nc\ sau `i sunt fani
f\r\ rezerve marelui pianist…

Num\rul seturilor cu zeci de
discuri este aproape nesfâr[it, dar
dac\ m\ ̀ ntreba]i despre alegerea
mea, r\spunsul este, f\r\ rezerve,
cel ce va ap\rea s\pt\mâna aceas -
ta la casa Warner: Adolf Busch [i
Cvartetul Bush (cu subtitlul nu
tocmai corect The Complete War-
ner Recordings). Admirator de
lung\ durat\ al cvartetului, având
`n alte versiuni aproape toate
`nregistr\rile comercializate, l-am
`ntrebat pe Tully Potter, autorul
unei formidabil de bine documen-
tate monografii despre Adolf Busch
[i lumea sa, ce nout\]i adu ce setul
de 16 discuri `n raport cu edi]ia
mai veche a casei japoneze To-
shiba. Criticul britanic mi-a r\s -
puns: „o versiune a ultimei mi[ -
c\ri din Beethoven, Op.12 Nr. 3, o
alta a p\r]ii a doua din prima
mi[care a lui Brahms, Op. 78, Sa-
rabanda [i Giga din Partita `n re
minor, dou\ mi[c\ri din Sonata
`n Sol major BWV 1021 [i dou\
mi[c\ri din Sonata `n Mi major
BWV 1016, care nu a fost nicio-
dat\ `nregistrat\ complet. Lipse[ -
te Cvartetul `n la minor al lui
Brahms, ce apar]ine casei Sony,
sau mai timpuria (mai 1933) `nre-
gistrare a Trioului cu corn, dispo-
nibil\ pe un disc Appian. Pe de
alt\ parte, `n set este inclus Cvar-
tetul ̀ n Si bemol major de Brahms,
absent din cutia Toshiba, [i dou\
`nregistr\ri ale casei americane
Columbia, Beethoven, Op. 130 cu
Cvartetul Bush [i Marea Fug\ cu
Busch Chamber Players“. L\ mu -
ri]i sunte]i, pre]ul este mai mult
decât modic, a[a c\…

Pe m\sur\ ce diver[ii pro-
roci ai criticii muzicale se
`ndârjesc `n a (r\u) vesti c\
suportul CD este unul
mort, casele de discuri 
occidentale `[i dau, parc\,
mâna s\ demonstreze in-
versul. Seturi ce reunesc
zeci de discuri – sub forma
omagiilor aniversare, 
a antologiilor nostalgice
sau a unor reedit\ri remas-
terizate – apar ca ciuper-
cile. A le achi zi]iona, fie [i
selectiv, `ncepe s\ cear\ o
alo ca]ie special\ din ce `n
ce mai m\noas\ la bugetul
personal al colec]ionarului,
chiar [i atunci când
pre]urile practicate de
magazinele online nu sunt
cu totul exorbitante.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Recentele `ntâmpl\ri cu scriitorul
Radu Aldulescu, `n opinia multo-
ra cel mai bun romancier român
contemporan, au readus `n dis cu -
]ie situa]ia artistului valoros care
nu se poate `ntre]ine din vânzarea
operei sale. La Aldulescu se com-
bin\ calitatea prozelor, altruis-
mul, onestitatea cu risipa de sine
[i inabilitatea de chivernisire. ~n
cazul scriitorilor, e dovedit c\ va-
loarea nu-i totuna cu succesul de
libr\rie, a[a cum „adev\rul nu se
confund\ `ntotdeauna cu drepta-
tea“, conform adagiului consacrat,
`ntre al]ii, [i de Faulkner. Autori
„vinova]i“ de schimbarea para-
digmei literare au tr\it de foarte
multe ori modest [i au murit s\ -
raci, ̀ n timp ce cohorte de copoi ai
trendului vreunei epoci au „pro-
dus“ pe gustul publicului, cu r\s -
plat\ `ndestul\toare, [i au sucom-
bat `n onoruri publice, fiind uita]i
adeseori instantaneu. 

Dac\ ̀ n literatur\ aceste lucruri
se datoreaz\, s\ spunem, naturii
scrisului, ce presupune un public
m\car alfabetizat ori transpuneri
`n alte graiuri, `n muzic\ n-ar tre-
bui s\ g\sim astfel de anomalii.
Muzica n-are nevoie de traducere,
muzican]ilor le este necesar\ doar
o bucat\ de hârtie ca s\ pun\ audi-
toriul `n mi[care, cum demonstra
odat\ Willie Dixon. {i totu[i, ca s\
ne limit\m la spa]iul românesc,
nu exist\ vreun rocker care s\
tr\iasc\ exclusiv din beneficiul
adus de muzica sa, cântat\ cu ar-
doare, d\ruire [i talent, prin sub-
soluri improprii care iau foc (vezi
tragedia recent\). George Baicea,
cel mai bun chitarist actual, e in-
giner de sunet `ntr-un club de
noapte, dup\ ce a fost func]ionar
la vam\ ani `n [ir. Alexandru An-
drie[, cel mai complex [i complet
cantautor, este profesor la Institu-
tul de Arhitectur\. Marcian Pe-
trescu, autentic bluesman român
cu valoare interna]ional\ [i invi-
ta]i de marc\ pe discurile sale, se

`ntre]ine dând lec]ii de muzicu]\
[i construind microfoane pentru
eventuali cump\r\tori. ~n schimb,
profitori ai contextului, ni[te ama-
tori submediocri, dar cu talent re-
marcabil la `nvârteli b\noase, se
insinueaz\ `n prim-plan [i scot
discuri, pe care le vând la zilele di-
verselor sate [i ora[e de pe cuprin-
sul patriei, s\turându-[i traiul, [i
nevoile, [i neamul...

Ipostazele pomenite nu sunt
specifice showbizului autohton.
Câ]i rockeri geniali n-au ie[it nici -
odat\ din underground? Câ]i chi-
tari[ti magnifici nu s-au pierdut
dup\ apari]ii fulminante? Ca s\
scape de umbra nep\s\rii publice,
rockerului `i trebuie, `nainte de
toate, un manager serios [i com-
petent, apoi dramul de noroc pro-
priu fiec\rui om. Iar norocul se
`ntruchipeaz\, câteodat\ sau me -
reu, `n persoana altui artist, gene-
ros `nainte de toate. Unul dintre
ace[tia este, f\r\ dubii, John Mayall.
Datorit\ lui, câ]iva chitari[ti au
]â[nit din magma blues-rock pre-
cum gheizerele din subsolul vul-
canic al ]inuturilor septentriona-
le. Eric Clapton, Peter Green, Mick
Taylor sunt primele nume [tiute
de orice ascult\tor, urmate de Co-
co Montoya, Walter Trout, Buddy
Whithington, Rocky Athas, de ca-
re au auzit poate numai `mp\ti -
mi]ii de blues. Dintre ultimii enu-
mera]i, Walter Trout e cel care 
[i-a câ[tigat statut solid pe scena
de profil, f\r\ `ns\ ca muzica s\-i
garanteze venituri suficiente, `n
a[a fel ̀ ncât s\ poat\ spune c\ arta
`i asigur\ traiul.

Editând primul disc la 39 de
ani, vârst\ la care unii congeneri
se fumaser\ deja, Trout a mai
`nregistrat vreo 20 de LP-uri de
studio, plus altele `n concert, plus
colabor\ri [i multe contribu]ii. N-a
s\rit calul, s\ scoat\ 2-3 discuri
anual, nici nu s-a risipit `n experi-
mente seci. A mers continuu pe
autostrada bluesului, cu dragoste
[i d\ruire, consumându-[i ener-
gia `ntru limpezirea emo]iei tran -
smise cu chitara, nu cu puneri
eclatante ̀ n scen\. Cântând ̀ n clu-
buri [i s\li mici, propice exceselor
sentimental-bahice, ficatul lui
Walter a reclamat dou\ transplan-
turi. Programate, nu peste rând!
{ocul opera]iilor a stârnit bila nou -
lui disc: Battle Scars (2015, Provo-
gue/Mascot Music). 

(P.S.: Cu sau f\r\ exces, audi]ia
nu produce afec]iuni hepatice!)

Cicatricile artei



La Turda a lucrat regizorul Mihai
M\niu]iu un spectacol pe care 
l-am vizionat la Bucure[ti, `n Fes-
tivalul Na]ional de Teatru: Vertij.
E o poveste personal\, pe care au-
torul spectacolului o spune `n
v\zul public ca un demers catar-
tic. Fire[te, fiecare oper\, indife -
rent de gen, e `ntr-o m\sur\ au-
toreferen]ial\, dar aici e mai mult
decât atât, e rezultatul explicit al
unei situa]ii reale: „Acest specta-
col e despre mama mea, da, despre
mama mea care sufer\ de Alz -
heimer, despre mama pe care nu
am pierdut-o, despre mama mea
care, `ns\, m-a pierdut, cu toate c\
e `nc\ al\turi de mine. Cum po]i
s\ exprimi o atare sfâ[iere?“,
se/ne `ntreab\ regizorul.

Spectacolul de teatru-dans
imaginat de Mihai M\niu]iu anun -
]\ `n clar miza intim\, dar are fil-
tre de emo]ionalitate controlate
regizoral pentru a extrage poves -
tea din autobiografic [i a o plasa
`n contextul mai larg al disolu]iei
identit\]ii. Filtrele acestea las\ s\
se `ntrevad\ [i dimensiunea fi -
lial\, dar asigur\ [i o privire ana -
litic\/interogativ\ asupra a ceea
ce `nseamn\ pentru noi uitarea.
Dup\ ce `n 2006, la Teatrul Na]io -
nal Cluj-Napoca, realiza, cu Vava
{tef\nescu [i Sylvain Groud, dup\
eseurile lui George Banu, Uitarea,
Mihai M\niu]iu revine acum prin
Vertij la o nou\ medita]ie scenic\

asupra formei severe, definitive a
amneziei, asupra acestei teribile
maladii echivalente cu golul cog-
nitiv [i afectiv ̀ n privin]a trecutu-
lui. Estomparea treptat\, pân\ la
[tergere a arhivei proprii din
cauze de natur\ chimic\, provoa -
c\ fractura dintre biologic [i in-
teligent, dintre organismul nostru
ca ma[in\rie vie [i „computerul
de bord“ care ne asigur\ existen]a
ca fiin]e ra]ionale. Alzheimerul e,
pentru cel `n cauz\, pierderea
con[tiin]ei de sine,  de[irarea bi-
ografiei, iar pentru cei din jur, cu
`nstr\inarea definitiv\. 

Artist erudit, Mihai M\niu]iu
le vorbe[te spectatorilor despre
memorie [i uitare printr-un spec-
tacol construit cu mai multe mi-
jloace de semnificare: corporali-
tate, visuals, decor [i obiecte sce -
nice, sonorit\]i. Coregrafia Vavei
{tef\nescu [i a Andreei Gavriliu
traduce `n codurile corporalit\]ii
aceast\ suprem\ ironie a min]ii,
care se `ntoarce asupra ei `ns\[i
prin scurtcircuitarea releelor cu
trecutul. Cele dou\ dansatoare se
mi[c\ fie `n tandem, fie separat,
`ntr-o coregrafie conceptualizat\
care a[az\ `n desenul scenic al
trupurilor [i `n capacitatea de re -
prezentare a limbajului corporal
toate fr\mânt\rile [i suferin ]ele
uit\rii neinten]ionate de sine.
Când intri `n sal\, dansatoarele
(cinci ̀ n total, indicând pulveri zarea

personalit\]ii) se afl\ deja `n spa -
]iul de joc, iar pe cele dou\ ciclo-
rame se proiecteaz\ linii verticale
de lumin\ ̀ n mi[care. P\ trunzi sim -
bolic `ntr-o alt\ lume, a softurilor
neuronale care ne fac pe fiecare s\
fim ceea ce suntem. Com ponenta
vizual\ contribuie semnificativ,
la fel [i muzica (original\ [i remi -
xuri, {erban Ursachi) la revelarea
acestui uni vers ascuns. Imagisti-
ca scenic\ e superb\ [i rezult\ din
conjunc]ia creativ\ a ideilor lui
M\niu]iu cu sceno grafia lui Adri-
an Damian [i cu luminile lui Mar-
ius Moga: peisaje nonfigurative,
cuvinte circulând brownian pe ci-
clorame, lumini spectrale pl\s -
muiesc atmosfera de subcon[tient
b\nuit, de abis care se casc\ [i te
`nghite atunci când tot ce-ai fost
odat\ se estompeaz\, apoi devine
necunoscut. Scenografiile lui
Adrian Damian sunt `ntotdeauna
dinamice, se dezv\luie gradat,
joac\ [i ele, iar aici cele dou\ ciclo-
rame care se `ntâlnesc `n fundal
`ntr-un unghi ascu]it se deschid
spre finalul reprezenta]iei [i dau
la iveal\ cea mai frumoas\ [i mai
sugestiv\ imagine din tot specta-
colul: dou\ sc\ri paralele din
neoane sunt asaltate prin escal-
adare de soliste. Trupurile lor se
str\duiesc s\ urce treptele de lu-
min\, dar dup\ câ]iva pa[i ascen-
den]i, alunec\ [i se preling spre
sol. O dat\, [i `nc\ o dat\. Ca o

c\utare, cu ultimele puteri mne -
monice, a eului pierdut, e[uat\
`ntr-o c\dere `n gol. Ca o `ncerca -
re disperat\ de a se re ̀n\l]a spre
sine, spre propria me morie. Blu-
rat\. Fantomatic\. {i n-a renun -
]at Adrian Damian nici la obiec -
tele scenice active, aici ghea ]a `n
calupuri, a c\rei pre zen]\ indic\
topirea prin uitare, patina rea am-
nezic\. Calupurile de ghea ]\ au ̀ n
interior un lic\r luminos, ca o scli -
pire de gând captiv\ `ntr-o carce -
r\ glacial\.

Iar când din boxe r\zbate so -
nor vocea lui Marcel Iure[ ros-
tind textele scrise de fiu de-a lun-
gul bolii celei care l-a f\cut om, cu-
vintele p\trund [i sap\ ̀ n cele mai
fine resorturi ale sufletului [i
min]ii celor din sal\. {i `mi r\ -
sun\ `n urechi grav, abraziv, `nc\
[i acum.

Vertij e un spectacol puternic,
care te cutremur\ nu numai prin
miza subiectului, ci mai ales prin
realizare. E o durere surd\, sfâ -
[ietoare, pe care-o resim]i `n sto -
mac, `n partea stâng\ superi oar\
a toracelui, ̀ n fiecare ce lul\ a cor-
pului, c\ci `]i vorbe[te despre cea
mai important\ dimensiune a
umanului. Vibra]ia empatic\ vi -
ne din intimitatea abor d\rii, din
tonul re]inut, dar intens, con-
ducând la o experien]\ de inter-
ac]iune special\. Iscat dintr-o
si tua]ie familial\, Vertij devi ne
oca  zia unui circuit emo]ional
aparte. Finalul proiecteaz\ pe ci-
cloram\ fotografia alb/negru, de
tinere]e, a mamei. Ora cât du -
reaz\ Vertij e cea mai tulbur\ -
toare declara]ie de dragoste pe
care un fiu, un artist o poate face
mamei sale! 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Uitarea care aneantizeaz\
La numai câteva zeci de kilometri de Cluj-Napoca, `n micu]ul ora[ muncitoresc
Turda, func]ioneaz\ Teatrul „Aureliu Manea“. A[ez\mânt care are [i un festival,
„Teatru pe Drumul S\rii“, manifestare ingenioas\ de art\ vie, teatru [i arte
performative, care contrazice cli[eul c\ doar `n teatrele din marile ora[e 
se petrec evenimente majore. 
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INTERVIU CU SCRIITORUL ROBERT {ERBAN

„Când scrii despre tine, 
nu ai de ce [i pentru cine 
s\ faci compromisuri“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

O recenzie la volumul dum-
neavoastr\ de debut, Fire[te
c\ exagerez, ap\rut `n 1995 `n
„Adev\rul literar [i artistic“,
afirma c\ „Robert {erban ar
putea c\lca – p\strând pro-
por]iile – pe urmele lui Ion
Barbu, «anihilând» atât «poe -
zia lene[\» de factur\ tradi -
]ionalist\, cât [i cea textua -
list-biografist-postmodern\“.
Au trecut de atunci exact 20
de ani. Cum vede]i acum acea
previziune?

Pe vremea aceea mai scriam [i cu
rim\, mai f\ceam jocuri de cuvin-
te, poezeam mai  zglobiu, eram

student la Politehnic\, iar toate
acestea l-au determinat, cred, pe
cronicar s\ fac\ jonc]iunea res-
pectiv\. Mi-a pl\cut [i `mi place
Ion Barbu, e un poet uluitor. Oi fi
[i sem\nat cu el, poate. Dar `ncet,
`ncet, poezia mea a migrat din -
spre  ludicitate spre, s\ zicem, sim -
plitate. Am scris [i scriu renun -
]ând la cuvinte. Cred `n directe]e,
cred `n intensitatea versului, `n
tensiunea pe care o poezie trebuie
s\ o con]in\ [i s\ o transmit\ citi-
torului. Mai cred c\ poezia [i, `n
general, literatura trebuie s\ co-
munice cât mai eficient, rapid [i
simplu. Cu trecerea anilor, crezul
acesta mi s-a accentuat, mai ales
c\ ast\zi suntem pur [i simplu 
sufoca]i de oferta cultural\ gra-
tuit\, inclusiv de literatur\. Se
scrie enorm, iar cititorii – câ]i au
mai r\mas – sunt tot mai pu]in
dispu[i s\ fac\ eforturi de lectur\.
{i ei `ncep s\ caute alternative
mai soft, fiindc\ cititul este un
efort complex. 

~mi place s\ cred c\ scriu o poezie

ne`mpov\rat\ de cuvinte, f\r\ em-
faze, f\r\ acute.  Sunt un om direct.
{i cred c\ la fel e [i poezia pe care o
fac [i care a[a a [i fost perceput\, ca
una a firescului [i a autenticit\]ii.
Nu vreau s\ par altul decât cel care
sunt. Pân\ la urm\, poezia poate fi
drumul cel mai scurt spre cel\lalt.
Dar poate c\ nu [i cel mai bun, nu
[i cel mai lipsit de hârtoape, de li-
ghioane, de tris te]i. 

Afirma]i c\ publicul nu mai
este dispus s\ aloce timp pen-
tru citit. Crede]i c\ poetul
trebuie s\ accepte compro-
misul, dac\ e un compromis,
de a scrie mai simplu?

Nu, un scriitor n-ar trebui s\ fac\
nici un fel de compromis. Cel
pu]in `n poezie, unde nu trebuie
s\ ai un cititor „ideal“, c\ruia s\ ̀ i
vorbe[ti pe limba lui, când tu ai o
limb\ a ta. Dac\ vrea s-o `nve]e bi-
ne, dac\ nu, s\ caute `n alt\ parte,
sunt pline libr\riile [i bibliotecile
de poe]i, e plin internetul. Poezia

este o cale de a te povesti pe tine,
de a vorbi despre tine. O po]i face
`n atâtea feluri. Pe ocolite, grandi-
locvent, retoric, cu manta, ca la bi-
liard, minimalist, furios, mistic.
S\ ai ce scrie, c\ formule sunt cu
nemiluita. Important e s\ o g\ se[ti
pe aceea care te exprim\ cel mai
limpede, fluent, cea care te tr\dea -
z\ cel mai mult. Sau cea `n care te
sim]i confortabil, de[i nu sea -
m\n\ modului t\u de a fi. Dar aici
poate c\ ai o problem\ cu  autenti-
citatea. Sau poate c\ nu se obser -
v\. Eu nu scriu cum scriu cu pro-
gram. Nu `mi spun: acum scriu
clar, limpede, apoi vin cu o ava-
lan[\ de metafore, vin artificiile.
De fapt, nu [tiu nici eu cum ̀ mi ie-
se. Dac\ se ̀ ntâmpl\ asta…Poezia
mea este autoreferen]ial\, eveni-
mentele despre care scriu se pe-
trec `n jurul propriei persoane, `n
jurul copiilor mei, al celor apro-
pia]i, al prietenilor pleca]i Dincolo,
sunt amintiri, gesturi. Nu trebuie s\
inventez, trebuie s\ v\d, s\ aud, s\
simt, s\-mi amintesc, s\ retr\iesc,

s\ transcriu, `n felul meu, aceste
experien]e umane care mie mi se
par  relevante. Pentru mine. Doar
pentru mine! Când scrii despre ti-
ne nu ai de ce s\ faci [i, mai ales,
pentru cine s\ faci compromisuri.
M\car cu tine s\ fii sincer!  

„Poezia m\ 
cam plictisea“

„Domnule, ai talent, dar scrii
prost“, povesti]i c\ v-ar fi
spus {erban Foar]\ atunci
când v-a citit primele poezii,
`n liceu. La momentul respec-
tiv, nu a]i `n]eles paradoxul.
Explica]i-l pentru liceenii de
azi care viseaz\ s\ ajung\
poe]ii de mâine.

Pe vremea aceea, scriam mai mul -
t\ poezie decât citeam. M\ cam
plictisea, fiindc\ nu o `n]elegeam.
Nu eram preg\tit cu acel tip de
formul\ literar\. Eu devoram ro-
mane, citeam o carte, dou\ pe zi,
eram biblioman. Nu citeam decât
rar poezie. ~n schimb, `mi pl\cea
al naibii de mult s\ scriu, mai ales
c\ eram mai tot timpul ̀ ndr\gostit
[i le ofeream fetelor dup\ care-mi
b\tea inimioara câte o poezea,
dou\, trei; iar ele erau foarte im-
presionate... Or, {erban Foar]\ 
[i-a dat seama c\, de[i nu-mi lipsea
vâna poetic\, n-aveam lecturi. As-
ta se simte rapid, mai ales `n texte-
le `ncep\torilor. S\ scrii literatur\
`n afara literaturii, adic\ f\r\ s\ ci-
te[ti, `]i poate ie[i numai dac\ e[ti
genial. Dar [i acolo nu cred c\ te
]ine mai mult de-o carte, dou\. De-
geaba e[ti talentat, dac\ nu [tii
cum s\-]i folose[ti talentul. Nu po]i
face literatur\ f\r\ s\ vezi cum o
fac al]ii, f\r\ s\ te raportezi conti-
nuu la contextul cultural, la poezia
tân\r\, la poezia str\in\. Nu ai [an-
se s\ scrii bine f\r\ s\ cite[ti mult
[i constant. E  aproape imposibil!

Anul trecut, declara]i c\ nu
reu[i]i s\ termina]i un ro-
man la care lucra]i de ani de
zile, un roman al copil\riei [i

Robert {erban este o
specie rar\ de scriitor, 
extrem de activ [i foarte
cuplat la actualitatea
româneasc\. Scrie poezii –
[i-a lansat recent o nou\
carte, Pu]in sub linie –,
modereaz\ emisiuni cul-
turale – acum „Piper pe
limb\“ la TVR Timi[oara –,
particip\ la organizarea
de evenimente culturale
de anvergur\ – este pre -
[edintele Festivalului In-
terna]ional de Literatur\
de la Timi[oara. Dar este
[i jurnalist, a fost redac-
tor-[ef al portalului de
[tiri cotidiene Ora de Ti-
mi[, ba chiar a [i predat
jurnalism la Universitatea
„Banatul“. Tocmai de aceea,
Robert {erban este omul
cel mai potrivit pentru o
discu]ie despre literatur\
[i societatea româneasc\.
Le cunoa[te foarte bine 
pe amândou\.
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adolescen]ei dumneavoastr\.
~ntre timp, a]i mai scos o car -
te de poezie, Pu]in sub linie.
V\ e mai u[or s\ scrie]i poe zie?

Poezie po]i s\ scrii [i ̀ n salturi, sub
inspira]ie de moment, sub un flux
de evenimente, de emo]ii, de tris -
te]i, melancolii. Poezia se descarc\
mai u[or pe hârtie, `n primul rând
fiindc\ nu necesit\ o scriitur\ de
lung\ durat\. Po]i intra ̀ ntr-o stare
poetic\ mult mai u[or decât ̀ ntr-una,
hai s\-i zic, prozaic\. Am scris pro -
z\ scurt\: nu-i tot una cu textul poe-
tic. Romanul… Ce vreau eu s\ fac
cu romanul acesta necesit\ un tip
de implicare afectiv\ [i de timp, pe
care nu mi le-am permis. Nu am
avut r\gazul de a intra de-a binelea
`n m\runtaiele unei c\r]i pe care,
altfel, o intuiesc destul de exact – s\
vorbe[ti despre exactitate `n litera-
tur\, ce tr\znaie –, al c\rei final `l
cunosc, ceea ce e important. Voi pu-
tea construi epicul f\r\ nelini[tea
de a nu vedea cum se `nchide po-
vestea, `ncotro o vor lua personaje-
le, cine sunt, ce au de f\cut. Dar am
nevoie de timp pentru a scrie,
m\car dou\, trei luni `n care s\
stau cu [i ̀ n cartea asta, s\ fac parte
din ea. Am `ncercat s\ m\ apuc de
roman la `nceputul lui 2015 [i `mi
propusesem ca pân\ la sfâr[itul
anului s\ `l termin. Dar mi-am dat
seama c\ ̀ mi doream mult mai tare
s\ termin cartea de poezie pe care
am `nceput-o `n urm\ cu patru ani.
~n prim\var\, am publicat traduce-
rea `n francez\ a volumului Moar-
tea parafin\, la Editura Vinea, apoi 
mi-a ap\rut o carte-album despre
arti[ tii vizuali ai Genera]iei ’80 din
Timi[oara. Pentru ambele a fost ne-
voie de timp, [i nu pu]in. Apoi, eu
scriu greu, cu pl\cere, dar nu cu
exaltare. ~n plus, nu am f\cut nicio-
dat\ un roman [i `mi induc un fel
de team\, ca s\ fiu `n alert\. Nu
poate s\ fie ceva  extraterestru, dar
totu[i... E ca [i cum ai [ti s\ `no]i, o
faci `ntr-un lac, o faci la mare, dar
`ntr-un râu de munte nu mai ai si-
guran]a c\ e[ti un bun `not\tor. 

Dar `n acest fel exist\ riscul
s\ nu-l termina]i niciodat\. 

E adev\rat [i asta. Poate c\ nu va
fi s\ fie. ~ns\ faptul c\ ai ]inte `n
via]\, dorin]e, printre ele fiind [i
scrierea unui roman, e important.
Câteodat\, e mai important s\ do-
re[ti ceva decât s\ ai. 

„Faptul c\ presa arat\
atât de r\u `n România
e alarmant“

Activa]i `n dou\ domenii
care sufer\ enorm `n Româ-
nia, atât ca audien]\, cât [i fi-
nanciar: jurnalismul [i poe -
zia. Cum percepe]i aceast\

pozi]ionare profesional\ a
dumneavoastr\?

A]i spus un adev\r trist. Poezia nu
a fost niciodat\ altfel, niciodat\ nu
au fost vremuri bune pentru poe-
zie, zice truismul. Dar faptul c\
presa arat\ atât de r\u `n Româ-
nia e alarmant, pentru c\ e nevoie
de ziari[ti, e nevoie de câini de pa -
z\ `ntr-o societate `n care sunt
seisme foarte puternice, `ntr-o so-
cietate care nu se a[az\ dup\ 25 de
ani pe ni[te piloni. Oamenii ies
din pres\ pur [i simplu din cauza
foamei. Pentru c\ un salariu din
pres\ nu ̀ ]i asigur\ existen]a. Mai
ales dac\ ai familie. {i, atunci,
rezi[ti cât rezi[ti, dup\ care fugi,
evadezi, cau]i alt job, dac\ se poa-
te undeva unde s\ mai ai de a face
cu cuvintele. Cunosc ̀ n Timi[oara
o mul]ime de jurnali[ti foarte
buni care au renun]at la meseria
lor – pentru unii p\rea voca]ie. Pe
unii i-am `ntrebat de ce au f\cut-o,
mi-au spus c\ trebuie s\ tr\iasc\.
Dincolo de bucuria de a face pre -
s\, sunt tat\, a fost un r\spuns. Or,
salariile sunt mizere, finan ]a tori
pentru media tot mai pu]ini, iar
dac\ exist\, `ncep s\ pun\ con di -
]ii. {i aici e iar\[i un compromis
pe care `l po]i face sau nu: cel cu
propria con[tiin]\. Scrii `mpotri-
va a ceea ce crezi tu sau nu o faci,
[i renun]i? Multe renun]\ri la a
lucra `n pres\ s-au petrecut [i din
cauza acestui fenomen: nu po]i
scrie `n r\sp\r cu ceea ce crezi.
Cum s\ spui c\ e alb dac\ nu e a[a? 

Sunte]i jurnalist, mai mult,
a]i predat `ntre 1998 [i 2004
jurnalism la Timi[oara, a]i
con  dus mai multe institu]ii
de pres\. Ce [anse crede]i c\
mai are jurnalismul românesc
s\ ajung\ acolo unde ̀ [i do resc
profesioni[tii one[ti s\ fie?

Nu `mi dau seama ce se va `ntâm-
pla. De exemplu, nu prea mai po]i
face jurnalism de investiga]ie.
Am condus câteva echipe de zia -
ri[ti. Când conteaz\ doar traficul,
când conteaz\ doar „like-urile“,
când conteaz\ doar un tip de au-
dien]\, e foarte complicat s\ mai
faci pres\ de calitate. Jurnalismul
de investiga]ie `nseamn\ timp,
bani, oameni, toate ̀ n detrimentul
vizualiz\rilor. O anchet\ docu-
mentat\ dou\-trei s\pt\mâni nu
strânge nici un sfert din vizuali -
z\rile unui sân dezgolit pre] de o
secund\. Cred c\ va veni vremea
jurnali[tilor independen]i, pe cont
propriu, fie echipe mici, de doi,
trei, patru oameni, cu site-uri la
care cititorii se vor abona ca s\
afle ade v\rul. Vor r\mâne proba-
bil dou\, trei ziare mari  Mi-e greu
s\ fac previziuni, lumea se schim -
b\ atât de repede, e foarte mult\
informa]ie care scap\ nelivrat\,

precum [i pres\ care are `n spate
interese financiare [i politice pe
care le ser ve[te f\r\ s\ clipeasc\.
M\ uit de ani buni la anumite pos-
turi de televiziune [i r\mân stupe-
fiat. ~n anii ’90, chiar mai apoi,
pân\ pe la criz\, jurnali[tii m\car
`ncercau s\ salveze aparen]a, s\
nu se vad\ c\ sunt liberali, cre[ tin-
demo cra]i, sociali[ ti sau ce erau…
Acum nici m\car asta nu se mai
face, totul e pe fa]\. 

Nici presa cultural\ nu st\
mai bine financiar. 

Când a ̀ nceput criza economi c\, pa-
ginile de cultur\ au fost primele ca-
re au disp\rut din ziare. Nu doar la
noi, ci [i `n Occident. M\ uit `n pre-
sa din Timi[oara: rar mai cite[ti o
relatare de la un eveniment cultu-
ral, nu prea mai vezi nici [tiri cultu-
rale care s\ anun]e ce se va petrece
prin urbe. Informa]ia cultural\ are
o audien]\ tot mai mic\. {i cum re-
dac]iile sunt tot mai restrânse – cu
trei oameni `ncerci s\ faci ce f\ceai
cu 10-12 –, nu `]i mai convine s\
aloci un om care s\ se ocupe de do-
meniul cultural. 

Mai r\mân, slav\ Domnului,
revistele de cultur\, dar [i aici e
tot mai complicat. Au r\mas pu -
]ine s\pt\mânale, iar acelea, cu
excep]ia „Suplimentului de cul-
tur\“, doar ̀ n Bucure[ti. Revistele
ce apar `n provincie caut\ s\ nu
fie provinciale, ̀ ns\ pu]ine reu [esc.
Exist\ o presiune a locului (de fapt,
a lumii culturale de acolo) asupra
lor c\reia nu-i prea rezist\. {i ar
trebui rezistat, fiindc\ altfel nu
vor mai conta, nu vor avea cititori
[i, `n cele din urm\, vor pierde [i
sursa de finan]are. {i vor disp\ rea. 

„Când sunt evenimente
culturale gratis, 
lumea vine buluc“

Totul se reduce la bani?

Nu e suficient s\ vrei s\ faci, mai
trebuie s\ ai [i cu ce. Nu sunt `n -
deajuns implicarea, consumul de
energie, activismul, generozita-
tea, deseori trebuie bani ca s\ faci
fapte culturale. Am v\zut, de mul-
te ori, c\ atunci când sunt eveni-
mente culturale gratis, lumea vi-
ne buluc. ~n momentul `n care ai
pus un bilet de intrare, sunt deja
probleme cu publicul. Chiar dac\
se produce cultur\, trebuie finan -
]are pentru difuzarea ei. Degeaba
se scrie literatur\ `n România, da -
c\ editorii n-au cu ce s-o publice. Iar
cititorii cu ce s-o cumpere. 

Dar poate c\ [i institu]iile de
cultur\ ar trebui s\ `nve]e
s\-[i atrag\ publicul. Inclusiv

scriitorii ar trebui s\ `nve]e
s\ `[i câ[tige cititorii. 

E adev\rat [i asta. Vina scriitoru-
lui e c\ a[teapt\ ca poten]ialul s\u
cititor s\ mearg\ `n libr\rie [i s\
`i ia cartea. Or, numai `n Româ-
nia, anul trecut, au ap\rut 15.000
de titluri noi, c\r]i scrise de autori
români. Asta `nseamn\ circa 50 de
titluri noi `n fiecare zi. Pe cine s\
aleag\ un cititor? Când marile edi-
turi nu-[i pot permite decât doi, trei
oameni pentru PR, când tu, ca scrii-
tor, nu ai chef s\ te implici `n pro-
movarea propriei c\r]i, preferând
s\ r\mâi la tine `n turn, lucrurile
nu au cum s\ mear g\. Realitatea ̀ ]i
cere s\ te activezi [i ca promotor.
Adev\rat, uneori e jenant s\ o faci,
mai ales c\ e vorba despre propriul
t\u produs cultural. Pe de alt\ par-
te, mie nu-mi displace cli[eul \sta:
„copiii de hâr tie ai scriitorului
sunt c\r]ile“. Dac\ tot l-ai f\cut [i `l
sco]i `n lume, ajut\-l pe copilul \la
s\ se descurce. S\ mearg\, s\ vor-
beasc\, s\ zâmbeasc\… Gândi]i-v\
c\ nicicând ̀ n istoria omenirii nu a
fost o asemenea ofert\ de consum
cultural gratis. Po]i s\ vezi filme
gratis, s\ ascul]i concerte gratis,
po]i s\ cite[ti gratis, s\ vezi muzee
gratis. ~n nebunia asta de ofert\
cultural\, mai vii [i tu [i vrei s\ fii
b\gat `n seam\, ba chiar s\ ceri un
leu. Atunci, f\ ceva! Mai cred c\ oa-
menii din publicitate ar trebui s\
fie mai inventivi `n promovarea
culturii. Nu [tiu cum, dar e nevoie
de un vino-ncoa’…

M\ gândesc c\ o explica]ie a
atitudinii societ\]ii [i a spon-
sorilor fa]\ de scriitori poate
veni [i din faptul c\ majo -
rit\]ii dintre noi, genera ]iile
de 30-50 de ani, li s-a indus `n
[coal\ ideea c\ arti[tii sunt
s\raci, c\ s\r\cia e o con  di]ie
a crea]iei. Cât de co rec t\ cre -
de]i c\ este aceast\ percep]ie
a mea?

M\ tem c\ percep]ia dumnea-
voastr\ e corect\ [i c\ mitul scrii-
torului „s\rac, dar cinstit“ e lus -
truit din greu ̀ n [coal\, ̀ n familie,
`n mentalitatea colectiv\. De unde
s\ aib\, s\racu’, dac\ el st\ [i scrie?
E adev\rat c\ timpul pe care un
scriitor l-ar putea aloca unui alt
job (c\ci mai to]i scriitorii au m\ -
car un job) i-ar putea aduce bani,
dar el ̀ l folose[te pentru scris, pre-
ferând s\ tr\iasc\ modest. Scrisul
e pasiunea lui, e combustibilul
vie ]ii lui. Pe de alt\ parte, acest
mit al scriitorului s\rac e `ntre]i -
nut chiar de o parte dintre actorii
literaturii contemporane, tocmai
pentru c\ d\ mai bine a[a. Ser ve[ -
te mai bine orizontului de a[tepta-
re. A[a se [tie, a[a poz\m. Vre]i
poezie? Avem la pachet [i s\r\cie!
De fapt, cred c\ pu]ini scriitori

sunt cu adev\rat s\raci, majorita-
tea au surse de venit. Scriitorii sunt
jurnali[ti, profesori, redactori pe
la edituri, traduc\tori, func ]io nari
Fiecare dup\ noroc [i [coal\. Mai
greu le este pensionarilor, dar ma-
jorit\]ii acestora le e dificil `n Ro-
mânia, c\ci pensiile sunt mizere. 

S\ fii scriitor (dar nu doar scrii-
tor, ci [i artist vizual, muzician
etc.) implic\ sacrificiu de timp, de
energie, de nervi. Renun]i la mul-
te lucruri ca s\ scrii. O faci noap-
tea, poate, sau te treze[ti cu noap-
tea-n cap, scrii ̀ n salturi, din week -
end `n weekend, din concediu-n
concediu, pe tren, ̀ n tramvai, când
ai pu]in r\gaz. Nu e[ti, cum se
spune, scriitor profesionist. Nu
tr\ie[ti din scrisul t\u. Dar nu as-
ta `nseamn\ profesionist, z\u. Eu
[tiu doar doi oameni care [i-au
asumat riscul de a tr\i exclusiv
din scris. Unul este Radu Aldules-
cu, iar cel\lalt Filip Florian. Sigur
mai sunt [i al]ii, eu de ei [tiu. Po]i
tr\i doar din scris? Nu! Chiar [i
dac\ scrii un roman foarte bun, pe
care `l publici la o editur\ impor-
tant\, care te promoveaz\, tot nu
vinzi mai mult de 3.000-4.000 de
exemplare. Banii pe care `i câ[tigi
pentru un bestseller de România ̀ ]i
ajung maximum trei luni. Asta ar
`nsemna ca, din trei `n trei luni, tu
s\ scrii un roman la fel de bun, ceea
ce e imposibil. Pia]a de carte româ-
neasc\ ̀ ]i confer\ o realitate la care
trebuie s\ te adaptezi. Dar nici `n
Europa nu sunt prea mul]i scriitori
care fac doar asta. Vorbeam recent
cu portughezul Rui Zink [i ̀ mi spu-
nea c\-i prive[te cu mil\ pe scriito-
rii profesioni[ti, care nu fac decât
asta. „Pe mine m\ ajut\ foarte tare
faptul c\ sunt profesor, c\ intru `n
contact cu studen]ii, de la care aflu
pove[ti [i opinii“, mi-a m\rturisit
scriitorul portughez. Ce func]ionea -
z\ ̀ n Occident [i nu func]ioneaz\ la
noi este lectura public\, pentru ca-
re e[ti pl\tit. {i sub 300- 500 de euro
nu e pl\tit nici un scriitor care par-
ticip\ la astfel de lecturi. Câ[tigi ̀ n -
tr-o or\ cât iei, la noi, salariu, `ntr-o
lun\. 
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De la o carte de bucate,
la buc\]i literare

Cristian Teodorescu

Poate c\ [i ploie[tenii mândri de
urbea lor l-au p\strat `n memorie,
fiindc\ `i datoreaz\ lui Sevastos
prima monografie a ora[ului. B\ -
trânii vân\tori `i rostesc [i azi nu-
mele cu respect, `ntr-o serie care
`ncepe cu Sadoveanu [i continu\
cu Br\tescu-Voine[ti [i cu Mihai
Mo[andrei, pân\ s\ ajung\ la Se-
vastos. 

Lipsit de mari orgolii, spre deo -
sebire de al]i memoriali[ti-scrii-
tori care vor s\-[i scoat\ `n fa]\
meritele literare, dac\ al]ii n-o fac,
Sevastos e mândru de pozi]ia lui
de adjunct al lui Garabet Ibr\ilea-
nu, pentru care are un cult f\r\ re-
zerve, [i recunoa[te c\ anii ̀ n care
a lucrat la „Via]a româneasc\“ au

fost cei mai importan]i din via]a
lui de gazetar trecut prin multe. 

~n prima variant\ a Amintiri-
lor sale, ap\rut\ `n anii ’50, Sevas-
tos urmeaz\ exemplul lui Sado-
veanu, care a avut grij\ s\ se pun\
bine cu noile autorit\]i. ~n edi]ia
revizuit\, de fapt rescris\ `n mare
parte, care i-a fost publicat\ cu un
an `nainte de moarte, memorialis-
tul se hot\r\[te s\ lase deoparte ple -
c\ciunile politice de circumstan  ]\,
de dragul vechiului spirit al „Vie -
]ii române[ti“ care nu `ng\duia
asemenea umilin]e din partea au-
torilor pe care-i publica. 

Revista era ea o publica]ie cul-
tural\ de stânga, ]inut\ de „profe-
sorimea de la Ia[i“, cum ricanau
adversarii „Vie]ii române[ti“, dar
`n materie de gusturi literare

eclectismul lui Ibr\ileanu, cel ca-
re o ]inea redac]ional `n spate, era
mai tare decât orientarea ei. A[a
c\ aici erau invita]i s\ colaboreze
scriitori de toate culorile politice,
dincolo de poporanismul afi[at al
„Vie]ii române[ti“, care se tr\gea
din narodnicismul cu care energi-
cul Constantin Stere venise din
Ru sia. 

Sevastos nu se bag\, `n aminti-
rile lui, `n deosebirile doctrinare
care-i separau pe sociali[ti de po-
porani[ti [i nici nu intr\ `n deta-
liile „tr\d\rii genero[ilor“ care au
trecut de la socialism la libera-
lism, cu Stere `n frunte, a[a c\ ci-
ne nu [tie cum s-a ̀ ntâmplat aceast\
„tr\dare“ ar trebui s\-l citeasc\ pe
Z. Ornea, cel care limpeze[te lu-
crurile `n aceast\ privin]\. Altfel,
nu prea po]i `n]elege cum de a
ajuns Constantin Stere, dintr-un
vârf al opozi]iei de stânga, prefect
de Ia[i, iar Garabet Ibr\ileanu, din
profesor strâmtorat de liceu, dita -
mai universitarul, mai `ntâi la
Ia[i, apoi la Bucure[ti.

Sevastos nu sufl\ un cuvânt de -
spre manevrele politice gra]ie c\ -
rora „dezinteresatul“ Ibr\ileanu a
prop\[it ̀ n cariera sa didactic\. ~n
schimb, memorialistul are grij\
s\-l `nnegreasc\ pe Eugen Lovi-
nescu pentru simpla vin\ c\ l-a
contracandidat pe Ibr\ileanu la o
catedr\ universitar\. {i m\ tem
c\ n-a f\cut asta doar din spirit de
corp, ci [i pentru c\ `n anii ’50, Lo-
vinescu era pus la index. A[a c\
dincolo de un explicabil partiza-
nat fa]\ de fostul s\u profesor de
liceu cu care a devenit apoi coleg
de redac]ie, Sevastos n-a uitat c\
nu trebuia s\ supere cenzura co-
munist\, nici la a doua variant\ a
memoriilor sale. 

Cei care i-au l\udat [i ̀ i laud\ ]i -
nerea de minte memorialistului
ar trebui s\ remarce, m\car ̀ n trea -
c\t, c\ Sevastos a recurs la un truc
atunci când [i-a scris memoriile.
Ca s\ nu fie acuzat de cunosc\tori

c\ s-a f\cut c\ plou\ despre una,
al ta sau chiar c\ a deformat lucru -
rile despre care poveste[te, Sevas-
tos [i-a scris memoriile, punând
cap la cap o serie de portrete anima-
te epic, despre oamenii de la „Via]a
româneasc\“ [i despre colaborato-
rii revistei, dar f\r\ s\ scrie [i despre
sosul `n care ace[ tia se sc\ldau, de
team\, poate, s\ nu se frig\.

Ar mai fi ̀ ns\ ceva, care ]ine de
posibilit\]ile literare ale memoria-
listului. Sevastos nu e un prozator
de, cum se zice, mare respira]ie.
Vân\torul din el, aflat `n c\utare
de trofee literare la b\trâne]e, nu
[tie s\ povesteasc\ [i cum decurge
c\utarea, ceea ce pentru Sadovea-
nu, de pild\, e partea cea mai inte-
resant\ a expedi]iilor sale cinege-
tice. Sevastos, dac\ n-are ]inta `n
fa]\, nu [tie despre ce-ar putea 

povesti. La fel ca `n pove[tile lui
eco nomicoase despre feluri de mân -
care, memorialistul procedeaz\
metodic, ca [i cum ar scrie despre
ciorbele, iahniile [i fripturile pe
care le-a consumat `n tinere]e, cu
mai mult\ sau mai pu]in\ pl\cere.
Astfel c\ ceea ̀ ]i r\mâne la cap\ tul
c\r]ii e mai ales atmosfera buc\ -
t\riei redac]ionale de la „Via]a ro-
mâneasc\“, `n care se `ntâlnesc
ma e[tri, ucenici [i colaboratori ̀ n -
tr-ale producerii celui mai gustat
ghiveci cultural, cu de toate, scu-
za]i-mi pleonasmul destinat celor
nefamiliariza]i cu termenii gas-
tronomici, pe care l-a avut Româ-
nia timp de aproape 50 de ani.

Mihail Sevastos, Amintiri de la Via]a
româneasc\, colec]ia „Biblioteca
Memoria. Jurnale, autobiografii,
amintiri“, Editura Polirom, 2015

Mai cunoscut, mul]i ani, de gospodine [i de buc\tari decât de cititorii de
literatur\, Mihail Sevastos a scris o cuviincioas\ Carte de bucate care a avut
multe edi]ii [i pe care tradi]ionali[tii `n ale gastronomiei o consult\ [i azi cu
folos. Ca prozator [i poet, Sevastos nu s-a bucurat de cine [tie ce succes, `ncât
dac\ n-ar fi volumul de memorii Amintiri de la Via]a româneasc\, ar fi r\mas 
un demn coleg de breasl\ al Sandei Marin, dar f\r\ tirajele ame]itoare ale 
acestei mari preotese a buc\t\riei autohtone. 
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You will never smoke alone:
R\zboiul Mondial al Fum\torilor,
de Marin M\laicu-Hondrari

Volumul va fi lansat sâmb\t\, 22 no -
iembrie, `ncepând cu ora 18.00, la Târ -
gul de Carte Gaudeamus (care se va
desf\[ura la Romexpo, ̀ n perioada 18-22
noiembrie 2015). La eveniment vor par-
ticipa Ana Dragu [i Dan Coman, mo -
derator al acestuia fiind Lucian Dan
Teodorovici.

Romanul R\zboiul Mondial al Fu -
m\torilor face parte din colec]ia „Ego.
Proz\“, fiind disponibil [i `n edi]ie di gi-
tal\. Potrivit prezent\rii oficiale, aces-
ta nu e un roman de dragoste. Nu e de-
spre „orfanii cu p\rin]i“. Nu e istoria
unei prietenii. Nu e despre Loja Mon-
dial\ a Fum\torilor. Nu e o disto pie
politic\. Nu e despre escapade taba gi ce.
Este toate acestea la un loc. O poveste

pentru fiecare dintre noi: You will never
smoke alone.

Marin M\laicu-Hondrari este au-
torul celebrului roman Apropierea
(Cartea Româneasc\, 2010; edi]ia a II-a,
Polirom, 2014), aflat pe lista de best-
seller-uri a Editurii Polirom, roman
ap\rut `n Polonia sub titlul Bliskość, la
Editura Książkowe Klimaty, traducere
Dominik Małecki, precum [i `n Spa -
nia, cu titlul Cercanías, la Ediciones
Tras piés, traducere Elena Borrás.

Apropierea a fost nominalizat la
Premiile Radio România Cultural
(2011) [i la Premiile „Observator Cul-
tural“ (2011), iar ecranizarea romanu-
lui, `n regia lui Tudor Giurgiu, va fi
lansat\ anul viitor.

Joi, 12 noiembrie, ̀ ncepând cu ora
18.00, la Librarium Palas Ia[i (Str.
Palas nr. 1A), va avea loc lansarea
unui nou volum semnat de Varu-
jan Vosganian, intitulat Car tea po-
emelor mele nescrise. Astfel, ad-
miratorilor C\r]ii [oap telor, care
a[teptau un nou roman, Va rujan
Vosganian le face un dar surprin -
z\tor: un volum de poezii.

La eveniment vor participa,
al\turi de autor, Cassian Maria
Spiridon, Antonio Patra[ [i Doris

Mironescu. De asemenea, actorul
Emil Co[eru va lectura `n fa]a pu -
blicului prezent la eveniment câte-
va poeme ap\rute `n noul vo lum. 

Cartea poemelor mele nescrise
este o medita]ie asupra acelora[i
teme profunde ale condi]iei uma -
ne: na[terea [i moartea, iubirea [i
melancolia, rela]ia cu divinitatea
[i cu istoria. Volumul a ap\rut de
curând la Editura Cartea Româ -
neasc\, fiind dispo nibil [i `n for-
mat digital.

Editura Polirom a publicat un nou roman de Marin M\laicu-
Hondrari, unul dintre cei mai `ndr\gi]i [i mai aprecia]i scriitori
români din tân\ra genera]ie: R\zboiul Mondial al Fum\torilor. 

~ntâlnire cu Varujan
Vosganian la
Librarium Palas Ia[i



Trecuse de miezul nop]ii când auzi
un mârâit fioros din str\fundul
`ntunericului. ~l recunoscu pe dat\:
era al celei mai mari feline din sera-
iul sultanului, un tigru caucazian
cu ochi de ambr\ [i blan\ aurie.
Inima `i st\tu o clip\ `n loc pe când
se `ntreba ce – sau cine – tulburase
fiara. To]i ar trebui s\ doarm\ du[i
la ceasul \sta din noapte – oamenii,
dobitoacele, djinnii. ~n ora[ul celor
[apte coline, `n afar\ de str\jeri ca-
re-[i f\ceau rondul pe str\zi, numai
dou\ feluri de oameni puteau fi
treji: cei care se rugau [i cei care
p\c\tuiau.

Jahan era [i el treaz [i `nc\ de
pe-atunci ̀ n picioare, c\ci muncea.

„Pentru cei ca noi munca e
rug\ciune“, zicea me[terul ade-
sea. „E felul nostru de-a vorbi cu
Dumnezeu.“

„{i El cum ne r\spunde?“, `n -
trebase Jahan ̀ ntr-un rând, pe când
era mai tân\r.

„Dându-ne [i mai mult de mun -
c\, fire[te.“

Dac\ e s\ dea crezare acestor
vorbe, pesemne c\ el `[i f\ure[te o
leg\tur\ destul de strâns\ cu Atot-
puternicul, cugetase Jahan `n si-
nea lui, c\ci trude[te ̀ ndoit ca s\-[i
`nsu[easc\ dou\ me[te[uguri `n
loc de unul. Era [i cornac, [i de -
senator. Deprindea dou\ me[te[u -
guri, `ns\ avea un singur `nv\]\ -
tor pe care `l cinstea, `l admira [i

râvnea, `n tain\, s\-l `ntreac\.
Me[terul lui era Sinan, Marele ar-
hitect al seraiului.

Sinan avea sute de ̀ nv\]\cei, mii
de salahori [i `nc\ [i mai mul]i
sprijinitori [i ciraci. Cu toate as-
tea, ]inea doar patru ucenici. Ja-
han era mândru s\ se numere
printre ei, mândru, dar deopo-
triv\ nel\murit. Me[terul `l alese-
se pe el – un simplu rob, un umil
`mblânzitor de elefan]i – când avea
o gr\mad\ de `nv\]\cei `nzestra]i
la [coala seraiului. Gândul \sta,
`n loc s\-l fac\ s\ se umfle-n pene
de mândrie, dimpotriv\ – ̀ l umplea
de team\. Gândul c\ l-ar putea de-
zam\gi pe singurul om care crezu-
se `n el `n toat\ via]a lui `i muncea
mintea aproape f\r\ voie.

Ultima sarcin\ ̀ ncredin]at\ era
s\ deseneze un hamam. Me[terul
le d\duse ̀ ndrum\ri clare: un dais
de marmur\ `n\l]at ce avea s\ fie
`nc\lzit de dedesubt; conducte `n
pere]i care s\ `ng\duie aburului
s\ ias\; o cupol\ sprijinit\ pe arca-
de; dou\ u[i ce dau spre ni[te str\zi
care nu se `ntâlnesc, ca s\ `mpie-
dice b\rba]ii [i femeile s\ se vad\.
La asta lucra Jahan `n acea noap-
te de r\u augur, a[ezat la o mas\
de lemn nerindeluit `n ad\postul
lui din menajeria sultanului.

Se l\s\ pe spate, ̀ ncruntând din
sprâncene, [i-[i cercet\ desenul. I
se p\ru grosolan, lipsit de gra]ie [i
armonie. Ca de obicei, `i fusese
mai u[or s\ deseneze planul catu-
lui de jos decât s\ `nf\]i[eze cupo-
la. De[i trecuse de patruzeci de ani –
vârsta la care Mahomed ajunsese
profet – [i era priceput la me[te -
[ugul lui, mai degrab\ s\pa teme-
lii cu mâinile goale decât s\ se
`ncurce cu bol]i [i tavane. Ar fi vrut
s\ fie vreo cale prin care s\ scape
cu totul de ele – dac\ oamenii ar
putea tr\i sub cerul liber, f\r\ aco-
peri[ [i f\r\ fric\, privind stelele
[i privi]i la rândul lor de ele, f\r\
s\ se-ascund\.

Sup\rat, se preg\tea s\ fac\ alt
desen – c\ci [terpelise hârtie de la
scribii din serai – când auzi iar\[i
tigrul. ~ncremeni locului, cu spa-
tele `ncordat [i b\rbia ridicat\ [i
ascult\. Era un mârâit stra[nic,
fioros, menit s\ previn\ un du[ -
man s\ nu se apropie prea mult.

Pe t\cute, Jahan deschise u[a
[i se zgâi `n noaptea din jur. Se
`n\l]\ alt mârâit, nu la fel de stra[ -
nic ca primul, `ns\ la fel de ame-
nin]\tor. Atunci animalele se pu-
ser\ toate deodat\ pe zbierat: pa-
pagalul ]ipa ascu]it `n `ntuneric;
rinocerii mugeau; ursul le r\s -
pun dea printr-un morm\it furios.
De-al\turi, leul slobozi un r\get pe
care leopardul `l `ntâmpin\ cu un
forn\it. Undeva `nd\r\t se deslu -
[eau bufniturile `nnebunite, f\r\
[ir, pe care le f\ceau iepurii cu la-
bele dinapoi când erau `nsp\i -
mânta]i. De[i numai cinci la nu -
m\r, maimu]ele iscau o h\rm\laie
mai ceva decât un corp de o[tire –
strigau, r\cneau. Chiar [i caii `n -
ce pur\ s\ necheze [i s\ se fr\mân-
te `n grajdurile lor. ~n mijlocul
`ntregii nebunii, Jahan recunoscu
morm\itul elefantului, scurt [i
nep\s\tor, neavând nici un chef
s\ se al\ture zarvei. Ceva `nsp\i -
mânta animalele. Aruncând o man -
ta pe umeri, Jahan apuc\ opai]ul
[i se furi[\ `n curte.

Aerul era ̀ nghe]at, purtând mi-
reasma ame]itoare a florilor ier-
natice [i a buruienilor. Abia apu -
c\ s\ fac\ doi-trei pa[i, c\ ̀ i z\ri pe
câ]iva dintre `mblânzitori ghe-
mui]i laolalt\ sub un copac, [u[o -
tind. Când `l v\zur\ venind, ridi-
car\ privirile de parc\ ar fi a[tep-
tat ceva. Dar Jahan nu avea ve[ti,
ci numai `ntreb\ri.

— Ce se petrece?
— Fiarele sunt nelini[tite, ̀ i r\s -

punse Dara, ̀ mblânzitorul de gira-
fe, p\rând la rândul lui `ngrijorat.

— O fi vreun lup, `[i d\du cu
presupusul Jahan.

Se mai `ntâmplase. Acum doi
ani. ~ntr-o sear\ geroas\ de iarn\,
lupii coborâser\ `n ora[, pr\dând
deopotriv\ mahalalele evreilor,
musulmanilor [i cre[tinilor. Câ]i -
va se strecuraser\ chiar pe por]i,
Dumnezeu [tie cum, [i d\duser\
iama prin ra]ele, lebedele [i p\u -
nii sultanului, f\când pr\p\d. Zi-
le-n [ir cur\]aser\ pene `nsânge-
rate de pe sub tufe [i rugi. Dar acum
ora[ul nu era `ngropat sub z\pad\
[i nici nu era frig din cale-afar\.
Orice le nelini[tea pe animale ve-
nea din\untrul palatului.

— Cerceta]i fiecare cotlon, zise
Olev, `mblânzitorul de lei – o na-
mil\ de om cu p\rul ro[u ca focul

[i o musta]\ r\sucit\ la fel de aprins\.
Nu se hot\ra nimic pe-acolo f\ -

r\ [tirea lui. Sprinten [i vânjos,
era ]inut la mare cinste de to]i ro-
bii. Un muritor `n stare s\ stru-
neasc\ un leu era un om pe care [i
sultanul `l pre]uia parc\ pu]intel.

~mpr\[tiindu-se care `ncotro,
cerce tar\ saivanele, grajdurile,
]arcurile, saielele, cote]ele [i coli-
viile ca s\ se `ncredin]eze c\ nu
sc\pase nici o jivin\. Toate f\ptu-
rile din menajeria seraiului p\ -
reau s\ se afle la locul lor. Lei, mai -
mu]e, hiene, cerbi lop\tari, vulpi,
hermine, râ[i, capre-de-munte, pi-
sici s\lbatice, gazele, ]estoase uria-
[e, ciute, stru]i, gâ[te, porci-spi-
no[i, [opârle, iepuri, [erpi, croco-
dili, zibete, leopardul, zebra, gira-
fa, tigrul [i elefantul.

Când se duse s\ vad\ ce face
Chota – un elefant asiatic, de trei-
zeci [i cinci de ani, `nalt de [ase
co]i [i neobi[nuit de alb –, Jahan ̀ l
g\si foarte `ncordat, nelini[tit, cu
urechile fluturând ca ni[te pânze
`n vânt. ~i zâmbi animalului pe ca-
re `l [tia atât de bine.

— Ce-i? Sim]i vreo primejdie?

B\tându-l prietenos cu palma
pe-o parte, Jahan ̀ i ̀ ntinse o mân\
de migdale dulci, pe care le avea
`ntotdeauna preg\tite la chimir.

Cum nu-i st\tea `n fire s\ fac\
nazuri când i se d\deau bun\t\]i,
Chota arunc\ migdalele `n gur\
cu o leg\nare a trompei, f\r\ s\-[i
desprind\ ochii de poart\. Se
aplec\ `n fa]\, cu greutatea uria[\
sprijinit\ pe picioarele de dinain-
te, cu t\lpile sim]itoare lipite de
p\mânt, [i `ncremeni locului,
str\duindu-se s\ prind\ un zgo-
mot `ndep\rtat.

— Lini[te[te-te, nu-i nimic, `n -
gâ n\ Jahan, cu toate c\ nici el, nici
elefantul nu credeau `n ce spunea.

Când se ̀ ntorcea, ̀ l z\ri pe Olev
vorbind cu `mblânzitorii [i zorin-
du-i s\ se `mpr\[tie.

— Am c\utat peste tot! Nu se
vede nimic!

— Dar fiarele , `ncepu cineva.
Olev `i t\ie vorba, ar\tând spre

Jahan:
— Indianul are dreptate. O fi

fost vreun lup. Ori un [acal, a[ zi-
ce. Oricum, a plecat. Duce]i-v\
`napoi la culcare.
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Elif Shafak – Ucenicul arhitectului

CARTEA

Ucenicul arhitectului este un m\nunchi de istorii misterioase [i
fascinante ce se petrec pe fundalul exotic al Imperiului Otoman. La
12 ani, un b\iat pl\pând din Hindustan sose[te la Istanbul `m -
preun\ cu elefantul s\u alb, un dar f\r\ seam\n din partea [ahului
Humayun pentru sultanul Soliman Magnificul. Curios din fire, Ja-
han reu[e[te s\ descopere cele mai ascunse taine ale seraiului, jo-
curile de putere dintre dreg\tori [i intrigile cadânelor. Inventiv [i
`ndr\zne], `nzestrat cu un talent remarcabil pentru construc]ii, `n
scurt\ vreme b\iatul ajunge dintr-un umil `mblânzitor de elefan]i
ucenicul lui Mimar Sinan, unul dintre cei mai faimo[i arhitec]i din
Imperiul Otoman, ajutând la ridicarea multor moschei care ne
`ncânt\ [i ast\zi privirile. Romanul a fost nominalizat chiar ̀ n anul
apari]iei la Walter Scott Historical Novel Prize.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Ucenicul arhitectului, de
Elif Shafak, traducere din
limba englez\ [i note de
Ada Tanas\, care va ap\ -
rea `n curând `n colec]ia
„Biblioteca Polirom. Ac -
tual“, la Editura Polirom.

– Fragment –



— ~n cazul protagoni[tilor din ro-
manele marca Dan Lungu, califi-
carea de sociolog nu-]i era sufi-
cient\. Pentru explorarea acestora
`]i trebuia mai mult. Ce anume?

— Cheta la flegm\ cultiv\ acel
soi de microrealism negru, urât,
brutal, dezabuzat, pe care mai
târziu l-am numit posttraumatic,
care se `nscrie bine `n logica de-
construc]iei estetismului evazio -
nist din ultimii ani ai comunis-
mului, [i ̀ n consecin]\ titlul sinte-
tizeaz\ `ntr-o imagine [oc aceast\
filozofie a degrad\rii. 

~ntr-o bun\ m\sur\, cartea ar fi
`n spiritul a ceea ce la noi a fost
numit, nu rareori peiorativ, „mize -
rabilism“, `nrudit, de altminteri,
bini[or cu realismul noului val
cinematografic românesc. Eu cred
c\ s\ fi fost bine teoretizat [i pro-
movat, mizerabilismul, s\-i spu nem
a[a, ar fi avut mare succes ̀ n str\i -
n\tate, ̀ n el reg\sindu-se atitudinea

dominant\ a tinerei genera]ii de
dup\ c\derea comunismului. Pâ -
n\ la nostalgia genera]iei vârst-
nice, mizerabilismul ar fi fost
probabil capul de afi[. Din p\cate,
obtuzitatea [i lipsa de experien]\
`n marketing cultural a lumii li -
terare române[ti au f\cut s\ trea -
c\ momentul. De[i n-ar mai avea
ace la[i impact, sunt sigur c\ o an-
tologie a mizerabilismului româ-
nesc, cu o prefa]\ care s\ teore -
tizeze [i s\ contextualizeze bine
fenomenul, ar fi de mare interes
pentru lumea occidental\, c\ de
cea româneasc\ m\ feresc s\ mai
spun ceva. Cum `n]elege [i `[i de-
fine[te literatura noul val, care
sunt categoriile estetice domi-
nante [i atitudinile tinerei gene -
ra]ii de dup\ c\derea unei dicta-
turi reprezint\ o perspectiv\ pro -
vocatoare pentru orice editor.

~n fine, s\ revin la titlu. Anii de
dinaintea public\rii c\r]ii coincid

la mine cu lecturi intense de este -
tic\, pentru c\ tocmai preluasem
la facultate cursul de „Estetic\ [i
design social“, pe care aveam s\-l
duc câ]iva ani. Desigur, mereu 
eram tentat s\ leg lecturile mele [i
de ceea ce f\ceam ca scriitor. Una
dintre obsesiile mele din acea pe-
rioad\ era `ntrebarea dac\, sub
umbrela mai larg\ a esteticii urâ-
tului, „resping\torul“ se poate
constitui `ntr-o (sub)categorie es-
tetic\, dac\ senza]ia de grea]\ fi -
zic\, organic\ – nu ca la Sartre, ex-
isten]ial\ – poate fi recuperat\ din
punct de vedere estetic, mergând
spre r\d\cinile acestei ramuri a
filozofiei, ale cunoa[terii senzori-
ale. Astfel `ncât atunci când cine-
va mi-a m\rturisit c\ de câte ori
vede cartea mea ̀ n bibliotec\ [i ̀ [i
aminte[te de titlu `l cuprinde un
disconfort organic, am fost `n cul-
mea fericirii.

Apoi, anul 1999, `n care apare
cartea, este unul de efervescen]\
pentru Club 8. Cuprins de atmos-
fera contestatar\, boem\ [i rebel\
a clubului, am considerat titlul ca
fiind excelent pentru oripilarea
spiritelor literare `mburghezite,
conformiste, comode, `ntr-o lite -
ratur\ `n care curajul [i provo-
carea cel mai adesea au lipsit. Am

fani [i detractori ai acestui titlu,
cu argumente pro [i contra, `ns\
repro[ul c\ este un titlu care nu
poate intra `n manualele [colare
mi-e unul dintre cele mai dragi...

Rela]ia mea cu cititorul, `n ca -
zul acestei c\r]i, dar [i a urm\toa -
relor, `ncepe dup\ ce cartea este
scris\. Pân\ atunci, sunt mai de-
grab\ autist. Mi s-ar p\rea bizar
s\ vin\ Cititorul [i s\-mi spun\
cum s\ termin o carte, cum s\ ara -
te personajele, cum s\ curg\ dialo -
gurile sau ce titlu s\ pun. Nu e
vor ba de lips\ de respect pentru
cititor/Cititor, ci de o rela]ie de
egalitate.

Raportul dintre personajele
principale [i contextul social sau
atmosfer\ nu este acela[i `n toate
c\r]ile mele. Raiul g\inilor, unde
personajul principal este strada,
seam\n\ cu acele tablouri pano -
ramice, `n care nu distingi detali-
ile cl\dirilor sau fe]ele oamenilor,
`ns\ vezi ora[ul [i atmosfera. ~n
Sunt o bab\ comunist\!, fundalul
este mai degrab\ istorico-biogra -
fic decât social. Emilia Apostoae are
o psihologie relativ simpl\, la care
am fost condus de subiectul c\r]ii,
dat fiind c\ pentru nostalgia dup\
comunism aveam nevoie de eroul
epocii, adic\ de o muncitoare slab

calificat\ [i cu r\d\cini ]\r\ne[ti.
~n Cum s\ ui]i o femeie, psihologi-
ile se complic\ [i se urbanizeaz\,
se individualizeaz\, ca [i-n ~n iad
toate becurile sunt arse. Dac\ ar fi
s\ privim c\r]ile din prisma socio -
logiei, nu tipurile sociale [i nici
reconstruc]ia structurii sociale ar
fi p\r]ile tari, ci mai degrab\ me -
ta morfoza mentalit\]ii `n Raiul...,
construc]ia socio-istoric\ [i bi-
ografic\ a unui sentiment `n Sunt
o bab\... (de[i un profesor de [tiin]e
politice de la Bruxelles `mi spune
c\ el o folose[te la seminar cu stu-
den]ii pentru a le ar\ta ce proces
complicat este ab]inerea la vot),
descrierea unei lumi sociale par-
ticulare, a neoprotestan]ilor `n
Cum s\ ui]i... [i, din perspectiva
sociolingvisticii, construc]ia ver-
bal\ a raporturilor sociale, de
pild\, `n ~n iad...

Altminteri, absolut de acord,
nu sunt suficiente cuno[tin]ele de
sociologie sau de psihologie, ori -
cât ar fi ele de sofisticate, pentru a
face personaje de roman. Exist\ o
„naturale]e“ a personajelor care
vine din combinarea inefabil\ a o
mie de ingrediente, care ]ine de...
talent. Cu acelea[i ingrediente,
unii buc\tari fac un deliciu, al]ii
doar un cozonac.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

}ara `n care conteaz\
cât de lung ai p\rul

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Sociolog [i prozator

Da, noi asta am `nv\]at la [coal\:
c\ ABBA era o forma]ie satanist\.
Dac\ `mi aduc aminte, explica]ia
era c\ numele se cite[te la fel de la
coad\ la cap sau de la cap la coad\.
}in minte c\ i-am fost atunci recu -
nosc\toare profesorului respectiv
pentru c\ mi-a predat dou\ lec]ii
inestimabile deodat\. Prima era
c\ pot fi profesori atât de needuca]i

`ncât s\ nu [tie ce este \la un pa -
lindrom. A doua, s\ tratez cu umor,
compasiune [i surzenie tempo-
rar\ inep]iile tuturor justi ]iarilor,
religio[i sau nu, care ̀ [i ̀ ndreapt\
ar\t\torul [i invecti vele spre tot
ceea ce nu `n]eleg.

A trebuit, de-a lungul vie]ii, s\
`mi aduc aminte aceast\ lec]ie de
nenum\rate ori. Dar la fel de mult
ca `n ultima s\pt\mân\, nicio-
dat\. Cuvântul „satani[ti“ a plutit
pe deasupra s\rb\torii de Hal-
loween, peste trupurile celor care
s-au „dedat la ritualuri demonice“
`n Colectiv, peste pletele tuturor
celor care `[i las\ p\rul mai lung
de câ]iva centimetri, peste pu[la -
malele care aleg muzica rock `n
loc s\ `nve]e bine, peste frun]ile
tuturor celor care strig\ `n loc s\
tac\ [i, `n general, peste to]i cei
care `[i tr\iesc via]a altfel decât
scrie `n manualul de „cum s\ ai o
existen]\ cuminte“.

S\ vorbim, deci, un pic despre
satanism. Dac\ nu [ti]i cum s\ `l
identifica]i, pe internet, minuna -
tul [i vastul internet, exist\ chiar
un ghid al bunului cre[tin de a 

detecta muzica demonic\. Iat\ câ -
teva simptome clare: muzica dr a -
ci lor vorbe[te despre homosexuali,
avort, rebeliune adolescen tin\.
Este demonic tot ceea ce con ]ine
cuvinte precum „negro tei“, „pe -
peni“, „mi[c\“ sau „baby“ (mai
pu]in `n cazul `n care este imediat
urmat de cuvântul „Jesus“). ~n
cazul `n care versurile sunt cu -
min]i, trebuie s\ fim aten]i la ritm.
Ritmul dr\cesc este produs `n pri -
mul rând de tobe, un instrument
mult mai periculos de cât chiar
chitara electric\, mai ales c\ pro -
vine din Africa, unde este folosit
`n ritualuri demonice de voodoo.
~n compara]ie cu ritmul corect,
cel de trei p\trimi, `n care sunt
scrise melodii frumoase [i armo-
nioase precum valsurile sau me -
nueturile, sunt semn al satanis-
mului ritmuri de rap precum bum
bum bop sau rata tada bum bum ta!

~n compania select\ a sata -
ni[tilor de la Abba s-au mai aflat
[i alte forma]ii suspectate de ace-
lea[i apuc\turi. Cei de la Queen
au fost acuza]i c\ ̀ n „Another One
Bites the Dust“ apare un vers 

despre marijuana, dac\ ascul]i
me lodia invers. Eagles cei pa[ -
nici, Slayer cei furio[i, Beatles cei
cu min]i au fost [i ei acuza]i c\ [i-au
ascuns mesaje dr\ce[ti `n ver-
suri. Beyoncé este `n vizorul justi -
]iarilor deoarece pe b\ie]elul ei `l
cheam\ Blue Ivy, care citit invers
este Eulb Yvi, ceea ce ar `nsemna
„fiica lui Lucifer“. Lady Gaga a fost
acuzat\ c\ e satanist\ doar pe mo-
tivul c\ „uit\-te [i tu un pic la ea“.

Adev\ratul pericol vine acum
totu[i dintr-o cu totul alt\ parte.
Este nevoie de vigilen]\ maxim\
din partea numero[ilor de]in\tori
ai Adev\rului Suprem. Papa, Su-
veranul Pontif `n persoan\, se

preg\te[te de lansarea primului
s\u album de muzic\, `n care sunt
combinate fragmente din discur-
surile sale din spaniol\, italian\
sau englez\ cu parte instrumen-
tal\ [i imnuri religioase. Ceea ce
ar trebui s\ `i pun\ pe gânduri pe
vajnicii ap\r\tori ai bunelor mo -
ravuri este c\ albumul va fi unul –
aproape c\ nici nu pot s\ scriu – de
rock (ROCK!) progresiv. Albumul
se va intitula Pope Francis: Wake
Up!. Asta seam\n\ un pic cu ceea
ce strig\ satani[tii \[tia ai no[tri
`n strad\ – „România, tre ze[te-te!“.
Poate c\ asta ar trebui s\ `i pun\
`ntr-adev\r pe gânduri pe to]i cei
aten]i la lungimea p\rului.

Eram `n clasa a [asea
când profesorul nostru de
religie ne-a spus c\ ne va
dezv\lui numele unei for-
ma]ii sataniste. Ne-am
]inut cu to]ii r\suflarea,
pentru c\ pe atunci era la
mod\ s\ fii metalist. {i
eram mai cu to]ii meta -
li[ti, [i scriam Slayer pe
caietele noastre. Profe-
sorul s-a `ntors cu spatele
spre clas\, cu creta spre
tabl\ [i de sub mâna lui
au ap\rut cele mai nea[ -
teptate patru litere: ABBA.



„Este un joc pe care `l joc uneori.
Se nume[te «câte comentarii tre-
buie s\ citesc pe internet pân\ s\
`mi pierd `ncrederea `n umani-
tate?». De cele mai multe ori, r\s -
punsul este: un singur comenta riu“,
scrie Adam Felder, un specialist
`n media digital\, ̀ n articolul „Cum
comentariile alte reaz\ percep]ia
calit\]ii site-urilor [i afecteaz\
traficul“, publicat de revista „The
Atlantic“.

Felder, la prima vedere, pare a
avea dreptate. Prima impresie pe

care o las\ comentariile, pe orice
site ar fi ele postate, este cea a unei
mase de idei [i afirma]ii stupide,
ignorante, agresive, mustind de
ur\. Concepute ini]ial ca un spa]iu

de dezbatere, ele au devenit locuri
unde bunul-sim] este anulat [i
reprezint\, din ce `n ce mai mult,
o problem\. 

Prin urmare, ast\zi exist\ dou\
tendin]e `n media digital\: unii
suprim\ cu totul comentariile,
al]ii caut\ s\ reformuleze modali-
tatea de a comenta.

„~n ambele cazuri“, scrie „Slate“,
„lucrurile stau la fel. Spa]iile de co-
mentarii din subsolul artico lelor
au devenit un loc de defulare pen-
tru frustra]i analfabe]i, de insulte
sau de dezbateri `n afara subiectu-
lui. Rezultatul? Nu sunt citite de ni-
meni [i devin uneori surse de pro -
bleme juridice [i de imagine proas -
t\ pentru institu ]iile media. Ar mai
trebui ad\ugat la acestea [i con-
statarea faptului c\ moderarea lor
cost\ timp [i bani“.

Revista „Wired“ face o list\ a
pu blica]iilor americane care au re -
nun]at, numai anul acesta, la sec -
]iunea de comentarii, dup\ ce
Motherboard, site-ul de [tiin]\ [i
tehnologie de la „Vice“, a optat
pentru o sec]iune de mod\ veche
de „scrisori pentru editor“. Pe
list\ apar Bloomberg, „The Verge“
[i „The Daily Beast“, printre al]ii.

Din punctul de vedere al multo -
ra, asemenea zone de defulare
sunt periculoase. Un articol din
2013, publicat `n „The New York-
er“, pomene[te de multe studii le -
gate de problema comentariilor [i

a comportamentelor online. Vor -
be[te despre „o difuzie a respon -
sabilit\]ii“, c\ „r\spunderea per-
sonal\ este mai difuz\ `ntr-un
grup, oamenii tind s\ ̀ i dezumani -
zeze pe ceilal]i [i s\ devin\ tot mai
agresivi“.

Ce se `ntâmpl\ atunci când re-
nun]i la comentarii? Scade trafi-
cul pe site, a[a cum sus]in unii?
Articolul din „The Atlantic“ spu -
ne c\ dimpotriv\. Se d\ exemplul
publica]iei „National Journal“,
care a eliminat comentariile (stâr -
nind furia unora). Site-ul, scrie
„The Atlantic“, pare s\ o duc\ bi -
ne, indicatorii de trafic au crescut.
Ce s-a `ntâmplat? „T\ind comen-
tariile, site-ul poate atrage aten]ia
mai bine asupra con]inutului care
merit\ cel mai mult, adic\ asupra
articolelor publicate“, scrie au-
torul articolului.

„E prea devreme s\ spui c\ sec -
]iunile de comentarii sunt pe moar -
te, exist\ multe site-uri care le
p\streaz\, inclusiv noi“, scrie
„Wired“, „dar e corect s\ afirmi c\
se contureaz\ o tendin]\ de a `n lo -
cui aceste comentarii cu altceva.“ 

Sec]iunile de comentarii trebu ie
`nlocuite cu acel „altceva“ fiindc\,
altfel, mass-media digital\ se teme
c\, `n felul acesta, social media ar
ceda monopolul acestei interactiv-
it\]i [i, `n plus, este con[tient\ c\,
`n marea mas\ de post\ri „rele“,

exist\ [i con]inut original care ar
trebui scos `n eviden]\.

Cum s\ faci a[a ceva? Publi ca -
]iile „Quartz“ [i „Medium“ expe -
rimenteaz\ modele clasice de tip
„Note“, care permit cititorilor s\
fac\ mici comentarii pe marginea
unui pasaj dintr-un articol. „Wa -
shington Post“ [i „The New York
Times“ au creat, `mpreun\ cu Mo -
zilla Foundation, „The Coral Proj-
ect“, un grup care studiaz\ solu]ii
„tehnice“ pentru noi formule de in-
terac]iune care s\ favorizeze en-
gagement-ul utilizatorului, dându-
le mai mult\ sau mai pu]in\ au-
tonomie prin cla sarea lor pe „nivele
de ̀ n credere“. CNN, mai simplu, in-
vit\ spectatorii s\ comenteze pe
re]elele sociale.

O modalitate interesant\ de a
controla comentariile este ceea ce
Medium nume[te curated conver-
sation, adic\ o „dezbatere edita t\“.
Este dat exemplul unui articol pu -
blicat de „The Atlantic“, un articol
important pe un subiect foar te sen-
sibil. La articol, comentariile au
fost blocate, dar publicarea lui a
provocat o dezbatere animat\ pe
re]elele sociale, bloguri [i alte 
site-uri. Echipa „The Atlantic“ a
se lec]ionat e-mail-urile primite,
pos t\rile de pe bloguri [i comen-
tariile de pe alte site-uri, apoi le-a
strâns [i postat pe site sub forma
unei serii de articole numit\ „dez-
batere“ asupra subiectului propus.
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~n subsolul articolelor,
comentariile au devenit 
o prezen]\ inevitabil\ `n
aceste zile pe internet.
Pentru a crea o platform\
de discu]ii sau, mai sigur,
pentru a genera trafic,
dorite, folosite, hulite,
ele sunt o condi]ie sine
qua non a tot ceea ce se
public\ online, `ntr-o er\
a presei la ceasul social
media. Dar dac\ ele fac
mai mult r\u decât s-a
dorit? Dac\ era lor a
ajuns la final?

Sfâr[itul comentariilor

Suplimentul lui Jup  



De[i r\spunsurile au fost anoni -
me, mul]i dintre cei intervieva]i
au vorbit public, a[a ca scenaris-
tul Damon Lindelof, care a de-
clarat c\ serialul lui favorit a fost
„Twin Peaks, care mi-a schimbat
literalmente felul de a gândi“.

Pe primul loc `n acest top s-a
clasat serialul Friends, difuzat
de NBC `ntre 1994 [i 2004, finalul
acestuia fiind vizionat de peste
52 de milioane de telespectatori –
locul patru `n topul celor mai
vizionate finale de seriale din is-
torie. 

Breaking Bad (AMC, 2008-2013)
se claseaz\ pe locul al doilea,
având un uria[ succes, mai ales
c\ serialul a fost „refuzat“ la 

`n ce put de posturi precum HBO
sau Showtime.

Pe locul al treilea, Dosarele X
se dovede[te `nc\ foarte popular,
`n ajunul unei a[teptate resus-
cit\ri sub forma unei noi mini -
serii. „Când a ap\rut, nu mai exista
ceva similar la TV“, spune Chris
Carter, creatorul seriei. 

Urzeala tronurilor, ̀ nc\ ̀ n pro -
duc]ie [i `n culmea popularit\]ii,
se plaseaz\ pe locul al patrulea.
„Nu este un serial despre binele
care lupt\ cu r\ul, este un serial
despre oameni mâna]i de bune
inten]ii care intr\ `n conflict unii
cu ceilal]i pentru c\ au viziuni
diferite asupra lumii“, explic\
David Benioff, unul dintre cocrea-
torii seriei.

Seinfeld, difuzat de NBC `ntre
1989 [i 1998, se plaseaz\ pe locul al
cincilea.

El este secondat, pe locurile
imediat urm\toare de Clanul So-
prano (6), Saturday Night Live
(7), I Love Lucy (8), Mad Men (9)
[i Familia Simpson (10).
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Acestea sunt cele mai bune
seriale din toate timpurile –
topul speciali[tilor
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Care e cel mai bun serial
TV realizat vreodat\?
Dorind s\ afle r\spunsul 
la aceast\ `ntrebare, „The
Hollywood Reporter“ a
efectuat o anchet\ printre
2.800 de oameni care
lucreaz\ `n capitala diver -
tis mentului american,
Hollywood, fiind ches tio -
na]i, printre al]ii, 799 de
actori, 365 de produc\tori
[i 268 de regizori.

James Bond,
masculul care
vindec\ lesbienele
O scrisoare apar]inând lui
Ian Fleming [i care va fi
scoas\ luna aceasta la lici-
ta]ie dezv\luie unul dintre
„talentele ascunse“ ale cele-
brului agent 007.

Scrisoarea se refer\ la
una dintre cele mai cunos-
cute Bond girls, Pussy Ga-
lore, care apare ̀ n romanul/
filmul Goldfinger. Un anu -
me dr. Gibson i-a scris `n 1959 lui Fleming: „de[i nu sunt psihopa-
tolog, cred c\ a fost o mic\ r\utate din partea dvs. s\ schimba]i o les-
bian\ criminal\ `ntr-una dintre cuceririle lui Bond“. 

~n ultimul capitol din Goldfinger, Bond o seduce pe Pussy Galore
despre care se [tie c\ este atras\ doar de femei.

Fleming i-a r\spuns doctorului Gibson c\ „Pussy Galore avea
nevoie doar s\ `ntâlneasc\ b\rbatul potrivit care s\ fac\ ce trebuie
pentru a-i vindeca maladia psihopatologic\“.

Adic\ exact tipul de afirma]ie care ar putea provoca un boicot
frenetic din partea comunit\]ii gay.

Vacan]e „dictatoriale“
`n Dubai
Universul concentra]ional al seriei
distopice pentru adoles cen]i Jocu -
rile foamei va fi recreat sub forma
unei atrac]ii ̀ ntr-o nou\ franciz\ de
parcuri temati ce, pri mul dintre
acestea urmând a fi des chis `n
Dubai.

Vizitatorii parcului Motiongate vor
putea intra `n lumea Districtului 12,

unde sunt ̀ nchi[i eroii seriei. Dup\
Dubai, aceste atrac]ii vor fi inaugu-
rate `n parcuri similare, ce ur mea -
z\ a fi des chise `n China [i Statele
Unite. 

Al\turi de Jocurile foamei, [i
alte filme vor oferi tema unor atrac -
]ii pentru vizitatori: Step Up, Diver -
gent, Now You See Me[i saga Amurg.

Robin Williams: 
nu depresia l-a ucis
~ntr-un interviu acordat ̀ n aceas   -
t\ s\pt\mân\ revistei „People“,
Susan Schneider, v\ du va cele-
brului actor, a vorbit despre bo-
lile care l-au m\cinat pe acesta.

~n 2014, imediat dup\ sinu-
ciderea lui Robin Williams, Su-
san declara c\ so]ul ei luptase
cu maladia Parkinson, cu de-
presia [i cu anxietatea. ~n noul
interviu, ea dezv\luie faptul c\

Williams suferea de demen]a cu
corpi Lewy, o maladie neu ro -
vegetativ\ incurabil\ ale c\ rei
simptome sunt greu de dife -
ren]iat de maladiile Parkinson
[i Alzheimer.

„Nu depresia l-a ucis, depre-
sia a fost, s\ zicem, doar unul
dintre cele 50 de simptome, [i
`nc\ unul dintre cele mai mici“,
a declarat Susan Schneider.



Degeaba ie[im `n strad\, vor veni
al]ii la fel de corup]i. E ca [i cum ai
spune c\ degeaba m\ sp\l, c\
oricum o s\ transpir iar. Degeaba
m\nânc, c\ oricum fac caca. Degea -
ba te na[ti, c\ pân\ la urm\ ori cum
mori. Refuz acest tip de lamentare.
Prefer s\ m\ implic activ. S\
`ncerc s\ schimb ceva, chiar dac\

la final voi fi la fel de s\rac. M\car
voi l\sa `n urm\ o ]ar\ mai pros-
per\ [i mai curat\. Apoi pot s\
mor, c\ na, de asta m-am n\scut.

A[ intra `n politic\ [i n-a[ intra.
C\ mi-e lene s\ m\ trezesc di -
minea]a. Dar de la un[pe `ncolo a[
`ntoarce mun]ii. S\ nu crede]i c\
vânez vreun post cald de ministru.
M\ las\ rece asta. Nu am de gând
s\ fac jocul vreunui grup de in-
terese. ~n schimb, s\ fiu premier
parc\ nu mi-ar suna r\u. Am 1,72,
dar pot s\-mi pun pantofi cu talp\
`nalt\. ~ns\ nu cred c\ asta ar con-
ta. ~n\l]imea mea va fi una moral\.

Voi avea doi metri patruzeci. Pen-
tru c\ un om integru pare mare. 

Gata cu jaful! S\ vin\ la mine
\[tia cu p\durile. B\i, nesim]i ]ilor,
mai am pu]in [i v\d marea de la
balconul casei mele. Unde-s codrii
no[tri seculari, ha? Ce, te crezi `n
p\durea lu’ m\-ta? A[a le-a[ spu ne,
pe bune, verde `n fa]\. C\ eu am de
toate [i nu fac jocul nim\ nui. {i ei
vor `ncerca s\ m\ cum pere: Vai,
domnul premier, dar poate reu[im
s\ facem cumva s\ fie bine pentru
toat\ lumea, adic\ noi [i dumnea -
voastr\ V\ dau afar\, b\! Dar [ti]i,
dom’ premier, ne-am gândit c\ poate

vre]i s\ v\ relaxa]i uneori ̀ n week-
end. Eu nu m\ relaxez, b\i, c\ nu
am timp! Eh, dac\ cumva v-a]i face
timp, pofti]i aici cheile de la o vil\
din Bu[teni.

Afar\!! {i l\sa]i cheia aici. 
Sistemul sanitar este corupt [i

to]i se prefac c\ nu v\d asta. Fiind -
c\ marile firme produc\toare de
medicamente vor s\ aib\ ca pa-
cient o ]ar\ cât mai bolnav\. Voi
crede]i c\ eu nu [tiu c\ mitui]i doc-
tori, pe c\i ocolite, ca s\ prescrie
medicamentele voastre [i nu pe
cele ieftine? C\ `i trimite]i prin va-
can]e exotice pe banii firmei, `n

vreme ce oamenii se `nghesuie câ -
te trei `ntr-un pat de spital? B\, voi
[ti]i c\ eu de la balconul casei mai
am pu]in [i v\d marea? Vai, dom’
premier, dar nu trebuie s\ ne jude-
ca]i atât de dur. Nu v\ judec eu, v\
judec\ justi]ia, c\ imediat rezolv [i
cu \ia. Dar nu mai bine merge]i
`ntr-o excursie, undeva, s\ vede]i
marea de aproape? Ne ocup\m noi
de tot. A, da, v\ ocupa]i voi? Afa -
r\!!! Mâine trimit controalele pe
voi. Eu nu sunt ca ceilal]i, nu am
nevoie de nimic, vreau doar s\ fac
]ara asta s\ func]ioneze. ~mi ajun -
ge casa din Bu[teni.
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S\ `ncerc totu[i ceva. Reclama aia
interminabil\ la bere care ne bân-
tuia de ceva timp nu era decât pre-
ludiul. Spectre e conceput ca o 
reclam\ de 148 de minute la tot ce
vrei. ~n orice cadru `l vezi pe Da-
niel Craig, orice unghi [i orice fir
de lumin\ `i pun `n eviden]\ nu
doar fa]a machiat\ cu grij\ [i cor-
pul lucrat la sal\ timp de [ase luni,
ci [i ochelarii, costumul, flanela,
jean[ii, pantofii, ghetele – toate de
firm\ –, costuma]ia fiindu-i mereu
adecvat\. 

Directorul de imagine Hoyte
van Hoytema, devenit cunoscut
odat\ cu Tinker Tailor Soldier
Spy, `[i face intrarea `n serie `nlo-
cuind digitalul cu c\ldura filmu-
lui pe 35mm, ceea ce e foarte bine.
Dar, mai mult ca oricând, agen tul
007 e azi o efigie nu doar pentru c\
e un personaj legendar, ci pentru
c\ a devenit un vehicul. Spectre e
primul Bond la care m-am concen-
trat cu greutate pe poveste pentru
c\ aten]ia ̀ mi era distras\ de rolul
de cuier pentru branduri al prota-
gonistului. E adev\rat, Spectre e
al doilea cel mai scump film din
toate timpurile – 300.000.000 de do-
lari, la egalitate cu Pira]ii din 
Caraibe: La ca p\tul lumii [i dup\
Pira]ii din Ca rai be: Pe ape [i mai

tulburi, dar sigur c\ o s\ scoat\ cu
mult peste ce a investit. Exist\ [i
precedentul – Skyfall a fost Bond-
ul cu cele mai mari `ncas\ri. Dar
unde e cinemaul `n aceast\
ecua]ie care a devenit deja o aface-
re pe care nimeni nu o ascunde?

Ca s\ ias\ calculele de pe hârtie
[i intr\rile s\ corespund\ ie[iri-
lor, `n pre]ul de 300 de milioane de
dolari ni se livreaz\ mai multe lo-
ca]ii cu figura]ie mult\ (Me xic,
Londra, Roma, Maroc, Aus tria), un
prototip de Aston Martin creat spe -
cial pentru film care se urm\re[te
cu o alt\ superma[in\ prin Roma
adormit\, implozii [i explozii de

mari decoruri, cascadorii ame]i -
toare cu elicopterul, cascadorii cu
avionul printre brazi [i, pe urm\,
iar explozii pân\ ui]i firul ac]iu-
nii. La un moment dat, te plicti-
se[ti, dar filmul tot nu se termin\,
chiar dac\ austriacul Christoph
Waltz `[i pune la b\taie `ntregul
arsenal de r\u t\]i (l-am uitat pe
Javier Bardem?, oricum apari]ia
`n penumbr\ a lui Blofeld e mi[to),
iar Léa Seydoux `ncearc\ s\-l ]in\
pe erou cât mai mult lâng\ ea, `n
vreme ce cealalt\ Bond girl din
film, Monica Bellucci, are doar un
intermezzo, poa te pentru c\ e cea

mai `n vâr st\ Bond girl din serie –
50 de ani. 

Un alt motiv pentru care Spec-
tre nu mi-a pl\cut este ie[irea lui
Judi Dench din serie. Elegan]a [i
inteligen]a ei `l echilibrau cel mai
bine pe Daniel Craig. De[i e `n
continuare anturat de femei, Bond
e acum doar un tip sec, ̀ ndr\gostit
de propria imagine. I-ar fi trebuit
nu o Léa Seydoux  liric\ (dup\, 
ce-i drept, o scurt\ introducere de
femeie independent\), ci o scorpie
mai de[teapt\ ca el al\turi, s\ 
nu soarb\ din [ampanie decât
`ntrebându-se dac\ nu cumva e

otr\ vit\. Supradimensionata la-
tur\ liric\ – neconving\toare fa]\
de cât de dur pare Bond – e anun -
]at\ `nc\ din genericul de deschi-
dere de le[inata „Writing’s on 
the Wall“ a lui Sam Smith, care va
ajunge probabil hit pentru c\ e
`mpins\-n fa]\ de film, dar care e
cu totul ubliabil\ (sic!). Ce s\ mai
zic? Nu mai zic nimic. M\ `mbrac
[i m\ duc la miting. S\-[i dea [i
Bond demisia!

Spectre, de Sam Mendes. Cu: Daniel
Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux,
Ben Wishaw, Ralph Fiennes, Naomi
Harris, Monica Bellucci

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia BlagaDespre spectre
Cum s\ scrii despre filme
când ai sta numai pe
Facebook ca s\ afli nou -
t\]i despre revo lu]ia
colectiv\, mai ales c\ 
a c\zut Guvernul? 

Cu mân\ de fier
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