
Alice, ghid
prin bibliotec\

Alina Purcaru

Alberto Manguel este un adev\rat
mag-povestitor, un iubitor al c\r -
]ilor care a f\cut din tema cititului
un nucleu luminos, un centru care
continu\ s\ genereze volume de
eseuri, unul mai atr\g\tor decât
altul. Erudi]ia lui cald\, lipsit\ de
morg\, afabilitatea stilului [i ge -
nerozitatea intelectual\ ne sunt
cunoscute, pân\ acum, prin cele
trei traduceri ap\rute la Editura
Nemira, c\r]i care pun `n lumin\
o minte iscoditoare, ludic\, inso-
lent\, mereu atent\ la detaliul
semnificativ, al\turi de o memo-
rie prodigioas\.
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C\r]i de luat
`n vacan]\

Eli B\dic\

Luna iulie e chiar vârful sezo -
nului concediilor, a[a c\ ne-am
gândit c\ v-ar prinde bine câte-
va recomand\ri de c\r]i de luat
cu voi `n vacan]\, chiar dac\
pleca]i la mare, la munte, `n ex-
cursii prin ]ar\ sau prin lume.
Nu de alta, dar vacan]ele sunt
mai faine cu c\r]i `n rucsac, iar
momentele de lini[te sunt mai
pline `n compania pove[tilor. 
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Citi]i interviul realizat de Eli B\dic\ `n » paginile 8-10

INTERNA}IONAL

INTERVIU CU DAN GRIGORE {I DIA RADU

„S\ vezi lumea `n Si bemol
`nseamn\ s\ fii pu]in
deasupra lucrurilor“

Cronic\ de carte

Uneori, o carte de interviuri te poate obosi, pot exista pasaje care treneaz\, care `ntrerup ritmul sau care
nu te prind nicicum. Nu este deloc cazul aici. Am citit Lumea `n Si bemol (Polirom, colec]ia „Ego-grafii“,
2016) dintr-o suflare. Jurnalista Dia Radu conduce cu mân\ ferm\ amplul interviu, prin `ntreb\ri precise,
pe alocuri, surprinz\toare, incitante. Decupeaz\ [i pune cap la cap, cu grij\ pentru personajul s\u [i
povestea lui, o biografie deloc obi[nuit\, un destin fabulos, `n]esat de suferin]e, triste]e, piedici, dar [i plin
de victorii `nsemnate. Iar maestrul Dan Grigore, unul dintre cei mai valoro[i piani[ti pe care `i are Româ-
nia, r\spunde `ntreb\rilor ([i provoc\rilor) cu franche]e, cu istorii savuroase [i un umor nebun. Lumea `n
Si bemol e, categoric, o lume aparte. Am p\truns `n aceast\ lume `ntr-o sear\ de iunie [i am continuat
c\l\toria prin interviul pe care `l ve]i citi `n urm\toarele rânduri. 

Brexit is
coming: cât 
de afectat 
este Urzeala
tronurilor?

Drago[ Cojocaru

Asta a fost printre primele `ntre -
b\ri rostite imediat dup\ anun -
]area rezultatului referen dumului
din Marea Britanie, poate chiar
`ntrebarea cu num\rul doi dup\
„{i acum ce facem?“.
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Romanul Negustorul de `ncepu-
turi de roman a ob]inut Premiul
Na]ional de Proz\ al „Ziarului de
Ia[i“, edi]ia 2014, [i a fost nomina -
lizat la Premiile revistei „Obser-
vator cultural“, edi]ia 2014, sec]iu -
nea „Proz\“. De asemenea, ro-
manul a ob]inut Premiul literar
„Augustin Fr\]il\“, edi]ia 2014.

Edi]ia francez\ a romanului a
ap\rut la Jacqueline Chambon, `n
traducerea lui Laure Hinckel, cu
titlul Le marchand de premières
phrases. Romanul a mai ap\rut [i

`n Brazilia, la É Realizações, tra-
ducere de Tanty Ungureanu, cu ti-
tlul O Negociante de Inícios de Ro-
mance.

Decernarea premiului Jean
Monnet va avea loc sâmb\t\, 19
noiembrie, `n cadrul Festivalului
„Littératures Européennes“.

Printre laurea]ii Premiului lite-
rar Jean Monnet se num\r\: Anto-
nio Tabucchi, Arturo Pérez-Re-
verte, Patrick Modiano, J.G. Bal-
lard, Antonio Muñoz Molina, Erri
De Luca, Christoph Ransmayr.

„S\ nu fi]i uimi]i dac\ `ntr-o
bun\ zi libr\riile nu vor mai vin-
de romane, ci computere concepu-
te s\ scrie romane, `n func]ie de
fantasmele dumneavoastr\ secre-
te. Absolut nimeni nu va mai fi in-
teresat de c\r]ile altuia, ne vom
citi propriile noastre romane, co-
mandate dispozitivelor personale
de scris autofic]iune. To]i vom fi
scriitori. Talentul nu va mai fi un
privilegiu. Iar cei mai vanito[i
sau mai frustra]i dintre noi vor
`ncerca, poate,  s\ angajeze [i câte
o fiin]\ uman\ c\reia s\-i cear\ s\
citeasc\ romanele scrise `n nu-
mele nostru de c\tre softuri sofis-
ticate. Ace[ti „cititori de profesie“
– ei `n[i[i scriitori, la rândul lor –
vor fi atât de rari, ̀ ncât vor cere s\
fie pl\ti]i foarte scump, iar uneori,
chiar cu pre]ul vie]ii.“ (Matei
Vi[niec)
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Premiul Jean Monnet pentru Negustorul 
de `nceputuri de roman, de Matei Vi[niec

Matei Vi[niec este laureatul din acest an al Premiului
Jean Monnet, oferit de Festivalul „Littératures
Européennes“ din Cognac, Fran]a, pentru romanul
Negustorul de `nceputuri de roman, ap\rut la Editura
Cartea Româneasc\, `n anul 2013, dar [i `n edi]ie 
de buzunar, `n colec]ia „Top 10+“ a Editurii Polirom, 
`n anul 2014. 

Editura francez\ Belfond va
publica romanul Hotel Univer-
sal, de Simona Sora, ̀ n luna oc-
tombrie a acestui an, `n tradu-
cerea lui Laure Hinckel.

Este cea de-a doua tradu -
cere a romanului premiat de
Academia Român\ (Premiul
„Ion Creang\“, edi]ia 2014), fi-
nalist la Premiul literar „Au-
gustin Fr\]il\“, edi]ia 2013, [i
câ[tig\tor al Premiului revis-
tei „Accente“ pentru proz\.

Romanul a mai ap\rut `n
2014 la editura croat\ Bozice-
vic, `n traducerea lui Adrian
Dumitru Oproiu [i Anei
Brnardic Oproiu.

Hotel Universal a ap\rut `n
anul 2012 `n colec]ia „Ego.
Proz\“ a Editurii Polirom, iar
`n anul 2014, ̀ n colec]ia de best-
seller-uri a editurii, „Top 10+“.

Fic]iune autobiografic\ [i
exerci]iu spiritual, Hotel Uni-
versal este romanul unei lumi
disp\rute, o lume amestecat\,
cosmopolit\ [i crud\, `ns\ cu
valorile esen]iale intacte.

Se spune c\, la `nceput, Ho-
telul Universal se afla exact `n
centrul Bucure[tilor. Loc stra-
niu, cu nenum\rate cotloane [i
pivni]e ̀ ncurcate, hotelul de pe

Gabroveni a avut mai multe
vie]i: a ars de câteva ori, s-a
ref\cut [i a fost martorul unor
dramolete consemnate `n croni-
cile vremurilor. A supravie ]uit,
cu multe modific\ri, perioadei
comuniste, iar dup\ 1989 a deve-
nit c\min studen ]esc, tr\ind o a
treia via]\, la fel de imprevizibil\,
pân\ s\ fie revendicat de fo[tii s\i
proprietari [i ̀ nchis recent. 

„Hotel Universal e un ro-
man extraordinar, cu o fraz\
rar\, unduioas\, ambigu\ (som -
nambul\?) [i, `n acela[i timp,
de mare precizie, cum pu]ini o
au `n scrisul românesc; pe
umerii acesteia, Simona Sora a
construit o lume unic\, r\v\ -
[itoare, un veac ([i mai bine)
de matriarhat (`n care [i b\r -
ba]ii sunt mai curând femei),
]esut subtil [i profund, senzo -
rial, fantasmal [i spiritual, un
veac sc\ldat `n melancolie [i o
lume care e, `n acela[i timp,
dezechilibrat\ [i armonioas\.
Senza]ia pe care am avut-o la
lectur\ a fost una de frumuse]e
r\v\[itoare, de[i n-ar trebui s\
uit\m complexitatea, foile [i
straturile acestei lumi, adânca
lor relevan]\ uman\ [i is-
toric\“, sus]ine Sanda Cordo[.

„Cred cu t\rie c\ `n Simona
Sora se ascunde un prozator cu
sim]ire acut\, cu gustul mis-
terului psihologic turnat `n re-
tortele unui senzualism ar-
dent. Prea mult, prea subtil [i
prea bine se simte autoarea
`ntre arcanele scriiturii corpo-
ralit\]ii, ca s\ nu `ntrevezi
scriitorul «cu adânci p\cate»
ascuns t\cut [i pânditor, cu
cearc\n voluptuos, `nd\r\tul
dosarelor buc[ite ale grefieru-
lui hermeneutic“, consider\
Dan C. Mih\ilescu.

Hotel Universal, de Simona
Sora, va ap\rea `n Fran]a

Editura Polirom v\ invit\ sâmb\t\, 2 iulie, la ora 17.00, la Librarium Palas Ia[i
(Str. Palas 7A, intrarea dinspre Carusel), la o `ntâlnire cu celebrul actor Ion
Dichiseanu, prilejuit\ de lansarea volumului Am fost rivalul regelui. Povestea
mea de iubire cu Sara Montiel, intrat de curând ̀ n portofoliul editurii, [i ̀ n format
digital. Amfitrion al evenimentului va fi jurnalistul George Onofrei.

La jum\tatea anilor ’60, Ion Dichiseanu o cunoa[te la Festivalul de Film de la
Beirut pe Sara Montiel, actri]\ [i cânt\rea]\ celebr\ `n acea vreme, [i se
`ndr\goste[te de ea la prima vedere. Dup\ pu]in timp, când Sara ajunge la Bu-
cure[ti pentru a sus]ine o serie de concerte, vrea s\-l `ntâlneasc\. A[a `ncepe
povestea lor de iubire. Ea r\mâne o perioad\ `n România [i l̀ `nso]e[te peste tot,
`n restaurantele [i cluburile din Bucure[ti, la teatru sau la film\ri, dar [i ̀ n excur-
sii prin ]ar\. Când prime[te propunerea de a juca ̀ ntr-un nou film, Sara pleac\ ̀ n
Spania [i cere ca rolul principal masculin s\-i fie dat lui Dichiseanu. Cum ̀ ns\ dis-
cu]iile actorului cu autorit\]ile române se prelungesc, cei doi nu se mai v\d timp
de opt ani...

„Tr\iam ceva ca un miraj. Topi]i unul dup\ altul, nu vedeam [i nu auzeam
nimic, eram doar noi doi. Ca doi adolescen]i... Nu am putut uita nici o clip\
aceast\ dragoste nebuneasc\ [i, a[a cum s-a [i dovedit, imposibil\“, sus]ine Ion
Dichiseanu.

„Confesiunea maestrului penduleaz\ `ntre amintiri de la film\ri, unde a
cunoscut celebrit\]i ale vremii, [i aceast\ mare `ntâlnire care i-a schimbat via]a.
Dac\ ne gândim bine, nu i-a schimbat atât via]a, cât sufletul. Impresionant\ `n
rela]ia celor doi – dar mai ales ̀ n felul ̀ n care a tr\it Ion Dichiseanu aceast\ rela]ie
– este nevoia lui de a o privi pe Sara nu ca pe un star, ci pur [i simplu ca pe un om
care, un timp, i-a fost al\turi. Iat\ de ce povestea lor nu poate fi comparat\ nici cu
nop]ile nebune de amor petrecute de celebra cânt\rea]\ cu Ernest He mingway,
nici cu rela]ia cu «rebelul f\r\ cauz\» James Dean, nici cu povestea ei cu Severo
Ochoa, omul de [tiin]\ spaniol de reputa]ie interna]ional\, de]in\torul Premiului
Nobel, sau cu actorul italian Giancarlo del Duca-Viola. Cartea lui Ion Dichiseanu
este de fapt o scrisoare de dragoste. Nu un e-mail. Nu un SMS. E scris\ de mân\,
pus\ ̀ ntr-un plic cu timbru [i expediat\ ̀ n tolba po[ta[ului.“ (Lauren]iu Damian)

Ion Dichiseanu la Ia[i:
Am fost rivalul regelui.
Povestea mea de iubire
cu Sara Montiel
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Eli B\dic\

Am `ncropit o list\ (subiectiv\, nu
se poate altfel) de opt titluri (aranja-
te alfabetic, dup\ numele de familie
al autorilor) care, sper eu, v\ vor
`nso]i c\l\toriile. Am `nclinat pu -
]in balan]a spre proza autohton\ –
cinci dintre volumele recomandate
sunt semnate de autori români –,
spre fic]iune – trei sunt c\r]i de
nonfic]iune, una migrând chiar, pe
alocuri, spre zona fic]ional\ – [i
spre c\r]i recente – de anul acesta
(cea mai „veche“ este publicat ̀ n ia-
nuarie, cele mai noi sunt de dou\-
trei s\pt\mâni ap\rute). 

• Darul lui Serafim, de Simona
Antonescu (Cartea Româneasc\,
martie 2016) – roman `n patru
p\r]i (Malaxa, „Miss România“,
Luca [i Matei [i Pa[tele Blajinilor)
[i pe trei voci, cu trei protagoni[ti
(Nicolae Malaxa, Agl\i]a Vl\doia-
nu [i Eliza Moruzi Sl\tineanu),
uni]i de un cer[etor b\trân, Sera-
fim, `nzestrat cu un dar special, fi-
re[te, a[a cum anun]\ [i titlul.
Toate drumurile converg spre 
Biserica Amzei, `n seara de Vovi-
denie, iar de acolo pove[tile fac
salturi `n timp. Un volum bine
strunit, ce recupereaz\ istorii [i
personaje din anii ’30, care te
plimb\ prin Bucure[tiul interbe-
lic seduc\tor [i se cite[te cel mai
bine `n mi[care. 

• Cazemata, de Tudor Ganea
(Polirom, colec]ia „Ego.Proz\“, iu-
nie 2016) – tot un roman, de data
aceasta un debut (foarte bun).
Punctele forte ale prozei scrise de
Tudor Ganea sunt oralitatea (ar-
gou, dialoguri vii, credibile) [i fan-
tasticul (inserat lin `n real), pe un
schelet detectivistic, cu personaje
memorabile – din care-i extrag
doar pe Olube, protagonistul c\r]ii,

un pescar alcoolic slobod la gur\,
pe Borhot, patronul unui bar, pe
Coco, proxenet pe linie patern\,
Lin]oi, vagabond, fiul Turcoaicei
[i al lui nea Baban [.a. Citind Ca-
zemata – nu v\ l\sa]i am\gi]i de tit-
lu, nu e ceea ce pare –, ve]i c\l\tori
prin zone ce cap\t\ valen]e misti-
ce, de la Delt\ la cartierul con -
st\n]ean Falez\-Nord [i Balta
Br\i lei. V\ va aminti, secven]ial,
de un Voiculescu sau un F\nu[
Neagu. Lua]i-o la plaj\, va fi inte-
resant\ lectura.  

• Dincolo de ferestre, de Irina
Georgescu Groza (Casa de pariuri
literare, colec]ia „Debut“, mai
2016) – dou\zeci [i dou\ de poves-
tiri ̀ ncadrate ̀ ntr-o altfel de ram\:
„Acolo locuiesc `ngerii [i, cât e 
ziua de lung\, ei `mpletesc pentru
Dumnezeu [osete cu fir de aur [i
pijamale groase, `n timp ce `i po-
vestesc ce se ̀ ntâmpl\ pe p\mânt“
(p. 7). Martorii ace[tia din umbr\
ne las\ s\ privim dincolo de feres-
tre, s\ surprindem lumea `n mo-
mente sensibile, de cump\n\,
`ntotdeauna la grani]\. Un volum
`nchegat, pe tonalit\]i [i `n rit-
muri diferite, construit ba `n real,
ba `n fantastic, cu finaluri nea[ -
teptate [i ilustra]ii (de Kiki Geor-
gescu) pe m\sur\. E greu de cre-
zut c\ cel pu]in câteva dintre pro-
zele scurte de aici nu v\ vor locui. 

• Ea [i El. Biografia unei rela]ii,
de Aurora Liiceanu (Polirom, se-
ria de autor „Aurora Liiceanu“,
mai 2016) – o poveste de dragoste
atipic\ (o Ea [i un El trecu]i de
anii tinere]ii, cu bagaje sociale [i
culturale), care dureaz\ zece ani
[i se sfâr[e[te brusc, din dorin]a
lui de a se re`ntoarce la so]ie. 
Vocea Ei se percepe clar, prin 

confesiuni directe, pe când vocea
Lui se recompune din scrisori, 
e-mailuri, pagini de jurnal. Amân-
doi sunt observa]i, iar rela]ia lor
este analizat\, reconstituit\ de un
al treilea personaj, reputatul psi-
holog Aurora Liiceanu, care scrie
un volum distinct de toate celelal-
te pe care le-a]i citit pân\ acum din
aceast\ serie, un soi de „roman de
nonfic ]iune“, a[a cum `l numea
Cristian Teodorescu la lansarea
c\r]ii de la Bookfest. Iar elemente-
le livre[ti pres\rate nu fac decât
s\ incite [i mai mult la lectur\.

• Pascal deseneaz\ cor\bii, de
Radu Niciporuc (Cartea Româ-
neasc\, februarie 2016) – `nc\ un
volum de proz\ scurt\ (opt poves-
tiri din universul maritim, care se
`ntind pe pu]in peste 170 de pa-
gini). Cel mai bun de anul acesta,
pân\ acum, un soi de debut (spun
„soi“ pentru c\ avem parte de un
debut matur, nu e nimic care s\
tr\deze ̀ nceputurile ̀ ntr-ale scrie-
rii) al lui Radu Niciporuc, „un om
al m\rii“, cum el `nsu[i se pre-
zint\. O voce aparte `n literatura
român\ contemporan\, un stil
unic, fraze [i ritm controlate per-
fect, o scriitur\ sofisticat\. Aven-
turi pe mare povestite, la persoa-
na I, de un singur narator-martor
(cu excep]ia unei singure poves-
tiri, unde este [i protagonist), de
pe t\râmuri `ndep\rtate, exotice,
pline de tâlc [i farmec, de drame [i
de descoperiri, v\ a[teapt\ s\ le
lua]i `n vacan]\ [i s\ v\ bucura]i
de ele, la mare sau aievea. 

• Inventeaz\ ceva, de Chuck Pa-
lahniuk (Polirom, colec]ia „Bi-
blioteca Polirom. Actual“, ianua-
rie 2016) – cine ̀ l [tie pe Palahniuk,
[tie c\ nu e un scriitor comod ori

pudic. Inventeaz\ ceva cuprinde
dou\zeci [i trei de proze cu zvâc,
amuzante, deviante, violente, de-
ocheate, pline de ironii la adresa
societ\]ii americane contempora-
ne, a conformismului, consume-
rismului, superficialit\]ii. Titlul
spune multe, define[te, concep-
tual, `ntregul volum – altfel spus,
nu ve]i reg\si nici o povestire care
poart\ acest nume, cum se obi[nu-
ie[te; e mai degrab\ un mesaj s\dit
[i printre rânduri. Strecura]i volu-
mul `n bagaje doar dac\ sunte]i
preg\ti]i s\ fi]i scutura]i pu]in.  

• Arta de a cere, de Amanda
Palmer (Vellant, februarie 2016) –
am citit cartea aceasta de nonfic -
]iune de 382 de pagini pe ner\su-
flate (scuza]i cli[eul!). N-am crezut
niciodat\ c\ un volum care are
subtitlul potrivit pentru mult bla-
matele c\r]i de self-help (Cum am
`nv\]at s\ nu-mi mai fac griji [i 
s\-i las pe ceilal]i s\ m\ ajute) m\
va prinde atât de tare [i m\ va face
s\ subliniez [i notez mai bine de ju -
m\tate din volum. E meritul scrii -
turii oneste a Amandei Palmer, al
pove[tilor sale de via]\ absolut in-
credibile, care schimb\ optica. 
Dezinhibata solist\ a trupei The
Dresden Dolls, poet\, feminist\, ac-
tivist\, so]ia scriitorului Neil Gai-
man, reu[e[te performan]a de a con-
vinge [i a inspira prin ac]iunile sale,
de a-]i da speran]\ c\ nu totul este
pierdut. V\ va `mblânzi canicula. 

• Eu o s\ vorbe[te dr\gu] când -
va, de David Sedaris (Publica, co-
lec]ia „Narator“, iunie 2016) – cum
trebuia s\ fie `n lista aceasta [i o
carte care s\ descre]easc\ frun]ile,
s\ relaxeze, u[or de parcurs, am
ales un nou volum tradus la noi
din scrierile cunoscutului autor

american de satir\ David Sedaris
(ap\rut `n 2000, `n SUA), care a
fost, de curând, la Bucure[ti
(gra]ie conferin]ei „The Power of
Storytelling“ [i Publica). Eu o s\
vorbe[te dr\gu] cândva are dou\
p\r]i, una ̀ n care prozele urmeaz\
firul domestic – familia autorului,
dar [i vârstele sale – [i cealalt\ ca-
re aduce `n prim-plan experien]a
personal\ a locuirii ̀ n Fran]a, res-
pectiv a ̀ ncerc\rii de a ̀ nv\]a lim-
ba francez\. De[i prima parte
scormone[te `n via]a lui Sedaris,
cu un umor greu de egalat, cea 
de-a doua serie de eseuri este de
fapt cea mai spumoas\. V\ garan-
tez râsete cu lacrimi `n ochi. 

Nu m\ pot ab]ine s\ nu tri[ez,
a[a c\, `n ultimele rânduri, mai
amintesc `nc\ dou\ volume exce-
lente, poate-poate v\ vor atrage
aten]ia: Quimera, de Paul }anicui
(Humanitas, noiembrie 2015) [i Is-
tanbul Istanbul, de Burhan Sön-
mez (Polirom, mai 2016). Gata, lec-
turi pl\cute!

C\r]i de luat `n vacan]\
Luna iulie e chiar vârful
sezonului concediilor, a[a
c\ ne-am gândit c\ v-ar
prinde bine câteva
recomand\ri de c\r]i de
luat cu voi `n vacan]\,
chiar dac\ pleca]i la
mare, la munte, `n
excursii prin ]ar\ sau prin
lume. Nu de alta, dar
vacan]ele sunt mai faine
cu c\r]i `n rucsac, iar
momentele de lini[te
sunt mai pline `n
compania pove[tilor. 



John Williams este unul dintre
acei mari scriitori americani care
nu sunt socoti]i dintre cei mai
mari, ca [i cum o astfel de ierarhie
ar avea un sens [i nu ar fi mai ales
hazard. John Williams a primit, e
adev\rat, National Book Award
`n 1974, pentru cartea Augustus,
dar [i atunci a `mp\r]it premiul
cu John Barth, care culegea to]i
laurii cu Himera. {i, cine `i mai
cite[te ast\zi pe Williams [i pe
Barth?

John Williams nu a avut o
via]\ cu adev\rat spectaculoas\,

de care media s\ profite. A luptat
[i el pe front, `n Al Doilea, a ajuns
pân\ `n India [i `n Birmania, dar
el nu a fost Ernest Hemingway.
John Williams a lucrat zeci de ani
la Universitatea din Denver, dedi-
cându-se literaturii. El a fost un
profesor. 

Stoner este cel de-al treilea ro-
man pe care l-a scris (dintr-un to-
tal de cinci, ultimul fiind, de altfel,
neterminat). William Stoner este
[i el un profesor, la Universitatea
din Missouri. Fiu al unor fermieri
din Vestul Mijlociu, tân\rul 

Stoner pleac\ s\ fac\ o [coal\ pen-
tru fermieri. ~n timp ce era `ntre-
bat, la un curs introductiv `n lite-
ratura englez\, ce semnifica]ie
are un anumit sonet de-al lui Sha-
kespeare, Stoner se bâlbâie [i nu
poate r\spunde nimic. De-atunci,
via]a sa se schimb\. Ne afl\m `n
fa]a unei revela]ii. Renun]\ la stu-
diul agriculturii [i se dedic\, fana-
tic, literaturii. 

Stoner nu pleac\ pe frontul Pri-
mului R\zboi Mondial, precum
colegii s\i de genera]ie. R\mâne
la Universitate, `[i ia masterul [i
apoi doctoratul [i accept\ un post
de profesor aici, ascunzându-se de
lume `ntr-o bibliotec\. El nu a ur-
cat treptele carierei academice
mai sus de lector. 

Stoner duce o via]\ pe care
prea mul]i ar cânt\ri-o [i ar g\si-o
banal\. Dar tocmai aici, tocmai
aici este m\iestria lui John Wil-
liams! El reu[e[te s\ dea vie]ii
acestui profesor care tr\ie[te prin
literatur\, fiind inapt pentru rea-
litate, o semnifica]ie profund\,
uni versal\. Noi, cu prea pu]ine ex-
cep]ii, noi suntem Stoner – asta ne
arat\ John Williams.

A[a ne trec [i nou\ vie]ile,
c\utând aiurea un rost, luând de-
cizii, regretând, iubind, ducând

r\z boaie stupide, `ndep\rtân du-ne
de ai no[tri, pân\ la o groaznic\
desp\r]ire `n viu, exact a[a. Apoi,
r\mân moartea [i uitarea. 

Ce a r\mas `n urma lui Stoner?
La moartea sa, colegii doneaz\ bi-
bliotecii Universit\]ii un manus-
cris medieval, care `[i ia locul pe
raft la „Sec]iunea de C\r]i Rare“.
Manuscrisul era `nso]it de ins-
crip]ia „Oferit Bibliotecii Univer-
sit\]ii din Missouri `n memoria
lui William Stoner, membru al Ca-
tedrei de Englez\. Din partea cole-
gilor.“ {i atât.

John Williams reu[e[te, a[a -
dar, s\ scrie o carte sincer\, bru-
tal\, adev\rat\, emo]ionant\, `n -
c\rcat\ de triste]e, insuportabil\.
E greu s\ treci prin paginile vie]ii
lui Stoner, fiindc\ e ca [i cum ai
citi tot timpul `ntr-o oglind\. Nu e
de mirare c\ `n 1965, când a fost
publicat\, a trecut neobservat\, fi-
ind descoperit\ decenii mai târ-
ziu. Stoner e exact ca un mesaj
`nchis `ntr-o sticl\, aruncat `n
oceanul timpului, f\r\ disperare
[i f\r\ mari speran]e. Stoner ne
rezum\.

Iar la moartea sa, William Sto-
ner se bucur\ singur de marea tre-
cere, se bucur\ egoist, ca un copil.

La moartea sa `[i `ntinde degetele
sub]iri `n c\utarea c\r]ii sale. {i
ce dac\ aceast\ carte „fusese ui-
tat\ [i nu servise nim\nui la ni-
mic“?! Era cartea lui, l\sase `n ea
o parte din el, iar partea aceea
avea s\ `i supravie]uiasc\, [i
aceast\ supravie]uire i-a dat vie]ii
lui Stoner un sens. 

Apoi, „degetele i s-au relaxat [i
cartea pe care-o ]inea a alunecat
`ntâi ̀ ncet, apoi mai repede pe tru-
pul nemi[cat [i a c\zut `n t\cerea
din camer\“. {i atât. 
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Luna asta mi-a venit factura la gaz
supra`nc\rcat\ de aproape 20 de
ori. {tiam c\ dac\ nu trimi]i tu in-
dexul de consum, ̀ ]i fac ei o estima-
re, dar totu[i... Pe scurt, ̀ ntr-o lun\
de var\, E.ON a estimat c\ voi con-
suma 300 de metri cubi de gaz, `n
condi]iile `n care n-am f\cut asta
nici `n cea mai friguroas\ lun\ de
iarn\, când duduia centrala non-
stop. Consumasem sub 15. Am tri-
mis o sesizare pe e-mail [i, cum n-
am primit r\spuns, dup\ câteva zi-
le, am zis c\ hai s\ dau [i-un tele-
fon. 

Sun la firm\, ascult un robot,
ap\s tot felul de taste la `ndemnul
lui, ca s\ ajung la cineva care se
ocup\ de o a[a problem\, aud vreo
zece minute o melodie tâmp\,
`ntrerupt\ de mesajul „Momentan,
nici unul dintre agen]ii no[tri nu
este disponibil. V\ rug\m a[ -
tepta]i“, apoi `mi r\spunde `n

sfâr[it o voce de femeie cu accent
ardelenesc:

— Bun\ ziua, cu ce v\ putem
ajuta?

M\ prezint. ~i prezint pe scurt
problema. 

— Da]i-mi un cod de client.
Alerg la laptop, caut contractul,

`i dau codul.
— V\d c\ ave]i [i cont online. S\

v\ explic: dumneavoastr\ trebuie
s\ v\ activa]i citirea automat\...

— {tiu asta, e activat\, dar pur
[i simplu am uitat luna asta s\ tri-
mit indexul.

— P\i, ̀ n situa]ia asta, robotul a
f\cut o estimare pe baza profilului
dumneavoastr\ de consumator [i
v-a eliberat factur\.

— Doamn\, dar robotul \la-i ne-
bun? 

— Nu `n]eleg?
Nu are [i el o noim\ `n ce face?

Practic m\ oblig\ s\ v\ pl\tesc `n
avans un consum pe care nu l-am
f\cut, pentru urm\toarele cinci-
[ase luni. Cum estimeaz\?

— V-am mai spus, se enerveaz\
doamna. ~n baza profilului dum-
neavoastr\ de consumator de anul
trecut...

— P\i anul trecut nu aveam
contract cu dumneavoastr\.

— Citi]i `n partea dreapt\ de pe
contul dumneavostr\ online [i ve]i
vedea...

— Am citit, [tiu c\ se face esti-
mare, m\ a[teptam la asta pentru
c\ nu am trimis indexul, dar vreau
s\ `n]eleg cum s-a ajuns concret la
o estimare de dou\zeci de ori mai
mare [i dac\ nu se poate schimba
asta?

— Trebuie s\ face]i o sesizare
scris\.

Am f\cut [i nu am primit nici
un r\spuns.

— Trebuie s\ a[tepta]i treizeci
de zile.

— Timp `n care mie `mi t\ia]i
gazul pentru c\ nu am pl\tit fac -
tura.

— Nu v\ face]i dumnevoastr\
griji, c\ nu v\ taie nimeni. {i ori-
cum se compenseaz\, nu o s\ mai
pl\ti]i pe urm\.

— Doamn\, v\ rog s\ nu ridica]i
vocea. Da]i-mi s\ vorbesc cu robo-
tul dac\ v\ enerva]i, poate el e mai
calm.

— Da’ unde urlu eu la dumnea-
voastr\?, se enerveaz\ ea [i mai ta-
re.

— Doamn\, eu am spus s\ nu ri-
dica]i vocea, nu c\ a]i urlat.

Se for]eaz\ s\ se calmeze.
— Bine, v\ ascult. Dar eu vreau

s\ v\ spun s\ citi]i online...

— Doamn\, am citit online [i nu
m-am l\murit, de asta am sunat s\
vorbesc cu un om. Pute]i s\-mi
r\spunde]i la o ̀ ntrebare concret\?

— Care?
— Robotul \la cine-i, Dumne-

zeu?! N-are [i el un st\pân, nu se
mai poate negocia cu el, nu poate fi
`ntors, dac\ eu v\ dovedesc, cu po-
za contorului, c\ robotul a supraes-
timat enorm?

— Nu, a[a a estimat robotul.
Trebuie s\ pl\ti]i. 

M-am enervat r\u [i eu. Am
amenin]at c\ m\ duc la protec]ia
consumatorului [i am trântit tele-
fonul. Apoi am citit pe net pove[ti-
le a zeci de oameni care s-au luat la
b\taie cu robotul de la E.ON, 
l-au purtat [i prin tribunale [i tot n-
au reu[it s\-l `ntoarc\.

{i tocmai când eram pe punctul
de a pl\ti factura aberant\, ca s\
nu-mi taie \[tia gazul, am primit
un e-mail: „Referitor la solicitarea
dvs. cu nr..., v\ inform\m c\ s-a re-
calculat factura“. {i era, normal,
de vreo 20 de ori mai mi c\. Sec,
f\r\ nici o scuz\, dar sunt mândru
c\ am `nvins robotul. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Robotul

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Stoner (volum ap\rut `n colec]ia Biblioteca Polirom,
`n 2014), de John Williams,  chiar este – cum s-a scris
[i `n „The New York Times Book Review“ – „romanul
perfect“. 

Profesorul



Fotografia a f\cut rapid turul me-
diei române[ti, `ns\ doar B\nic\,
bun actor se pare, nu se recu noa[ -
te `n fotografie. E un trucaj, zice
omul. 

„A fost un gest a[a. N-a ajuns
mâna lui la gura mea. E o pros -
tie“, a spus PSD-istul bucuros de
verdictul scrutinului din CJ Pra-
hova, ad\ugând c\ nu s\rut\ nici
mâna preotului.

Un primar PSD din Arge[ a fost
re]inut la doar trei s\pt\mâni de
când a câ[tigat alegerile locale.
Dan Stroe, primarul localit\]ii
Bradu din jude]ul Arge[, a fost
re]inut pentru 24 de ore pentru
dare de mit\. Aten]ie, dare [i nu
luare de mit\. 

Edilul PSD-ist a fost re]inut

miercuri de procurorii DNA `n
urma unui flagrant f\cut pe baza
unui denun]. Dan Stroe a vrut s\
cumpere cu suma de 8.000 de euro
un consilier UNPR pentru a ob]i -
ne majoritatea `n Consiliul Local
din comuna pe care o p\store[te.
Iat\ c\ am aflat cam cât cost\ s\
cumperi un consilier `ntr-o co-
mun\ oarecare din ]ar\. ~ntre-
barea nu e de unde are domnul
primar banii \[tia, ci `n cât timp
urma omul s\-[i recupereze in-
vesti]ia. {i cum? P\i oricât de
s\rac\ ar fi comuna cu pricina, tot
s-ar fi f\cut o licita]ie (sau o atri -
buire direct\) pentru trei creioane
[i cinci ascu]itori. Iar comisioa -
nele ar fi acoperit rapid paguba
pricinuit\ de cump\rarea consi -
lierului lips\ la apelul majorit\]ii.
~n definitiv, ce mai ̀ nseamn\ 8.000
de euro la un buget comunal pe
patru ani? O nimica toat\.

Cele dou\ exemple, cu B\nic\
prahoveanu’ [i B\nu]ul arge[ean,
arat\ de fapt cât de minunat\ este

politica româneasc\ [i care este
nivelul la care s-a ajuns. Pe de o
parte, bucuria f\r\ margini a un-
ui PSD-ist c\ partidul lui a luat
[efia CJ `n Prahova, de cealalt\
parte, un edil care n-avea majori-
tate ̀ n consiliu, dar o poate el aran-
ja, ca la pia]\, punând pe ta ra b\
8.000 de euro pentru un tr\d\tor.

~n nici un jude], pre[edintele
sau vicepre[edin]ii n-au fost ale[i
`n func]ie de vreun program pe
care s\-l prezinte colegilor din
consiliu. Peste tot s-au f\cut târ-
guri, negocieri la vedere sau as-
cunse, tocmeli de toat\ jena. 

C\ tot s-a cam terminat cu con-
stituirile de consilii, se pot trage
totu[i câteva concluzii. PSD a
câ[tigat deta[at etapa negocie -
rilor, reu[ind s\ triumfe inclusiv
`n Timi[ sau Bihor, jude]e `n care
rezultatele n-au fost grozave pen-
tru social-democra]i. PSD a nego-
ciat cu toat\ lumea. A f\cut ma-
jorit\]i ̀ n principal cu ALDE, apoi
cu UNPR, dar nu s-a dat `n l\turi

s\ fac\ alian]e [i cu UDMR sau
chiar cu PMP; acolo unde avea
nevoie neap\rat de voturile con-
silierilor celor dou\ partide. 

Dragnea a dovedit `nc\ o dat\
c\ e maestru ̀ n arta negocierii, un
fel de Hrebenciuc 2. Pentru a nu
l\sa PNL la butoanele consiliilor
jude]ene din Mure[ [i Bihor, PSD
a oferit [efiile celor de la UDMR.
Numai s\ nu le ia PNL-ul. 

Ziceam `ntr-un comentariu an-
terior c\ PNL a pierdut mai zdra -
v\n decât o arat\ scorul. Pe votul
de la CJ, liberalii au fost ̀ n spatele
PSD la doar 5-6 puncte, `ns\ harta
CJ-urilor arat\ foarte r\u pentru
PNL. Decalajul s-a m\rit, iar PNL
a dovedit nu doar c\ a `ncasat-o
r\u de tot `n Bucure[ti, ci [i faptul
c\ e un partid `n deriv\, care nu
are cu cine s\ negocieze.

Probabil c\ acesta a fost [i mo-
tivul precipit\rii PNL de a `ncepe
discu]iile cu UNPR pentru o posi-
bil\ alian]\, vorbindu-se chiar de-
spre o iminent\ fuziune cu par-
tidul lui Valeriu Steriu. Liberalii
au vrut s\ arate c\ au alia]i, c\ 
nu-s chiar p\r\si]i de to]i actorii
de pe scena politic\. Posibil s\ fi
fost vizat T\riceanu la [efia Senat-
ului, apoi fotoliul l\sat liber de
Zgonea la Camera Deputa]ilor.

Numai c\ socoteala de acas\ nu s-
a potrivit cu cea din târg. PSD-i[tii
lui Dragnea i-au l\sat din nou pe
liberali ̀ n ofsaid. Liberalii mai pot
lua doar sigla UNPR, pentru c\
partidul e dezmembrat bucat\ cu
bucat\ de cei de la PSD. {apte sen-
atori UNPR au anun]at `ntr-o sin-
gur\ zi trecerea la PSD. Cic\ la
Camera Deputa]ilor, trecerile se
mai amân\ ni]el. Posibil ca PSD
s\ le fi oferit liberalilor prilejul s\
mai poarte `nc\ o rund\ de dis -
cu]ii cu UNPR, dup\ care s\ ur -
meze [i lovitura final\. Liberalii
n-au pierdut doar [ansa de a se
trezi peste noapte cu 40 [i ceva de
parlamentari `n plus [i, astfel, cu
posibilitatea schimb\rii majori -
t\]ii din Parlament, ci au reu[it s\
irite ̀ nc\ un segment al propriilor
aleg\tori [i a[a dezam\gi]i de ul-
timele gesturi.

~n ciuda scorului relativ strâns
`ntre PSD [i PNL de la locale, dis-
tan]a dintre cele dou\ partide
cre[te vizibil. Este inexplicabil
cum un partid care a dat pre[edin-
tele `n urm\ cu mai pu]in de doi
ani ajunge `ntr-o astfel de situa]ie.
Iar la modul cum decurg lucru -
rile, doar o minune mai poate
`mpiedica PSD-ul s\ nu ob]in\ `n
toamn\ majoritatea ̀ n Parlament. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Am fost un microbist norocos. Ge-
nera]ia mea a apucat s\ vad\ acea
Craiova Maxima care lupta de la
egal la egal cu Fiorentina, Leeds
United, Kaiserslautern, Benfica
Lisabona (echipe mai puternice
atunci decât sunt azi) [i care, `n
1983, se califica `ntr-o semifinal\
de cup\ european\ – o premier\
pentru România. Dinamo Bucu-
re[ti nu `mi pl\cea `n mod deose-
bit, dar m-am bucurat s-o v\d `n
1984 `n semifinalele Cupei Cam-
pionilor (actuala Champions Lea-
gue), dup\ ce `i elimina pe italie-
nii de la Inter Milano. Iar peste doi
ani, `n 1986, a venit inegalabila
performan]\ a Stelei, care cucerea

Cupa Campionilor Europeni.
Cam tot pe atunci, `n 1983, na -

]ionala de fotbal a României `n -
vingea cu 1-0 proasp\ta campioan\
mondial\, Italia lui Paolo Rossi, Di-
no Zoff, Conti, Bettega. Un ziar din
epoc\ trântea atunci titlul na]iona-
list-comunist „Dacii au `nvins ro-
manii“ – prin golul dacului Ladis -
lau Bölöni, dac\ mai ]ine minte ci-
neva. C\ci fotbalul a fost mereu o
confruntare simbolic\ `ntre na -
]iuni, cluburi, ora[e, un fel de lupt\
pentru suprema]ie sau m\car pen-
tru prestigiu, purtat\ cu armele
pa[nice ale sportului.

Regimurile totalitare, de la cel
nazist pân\ la cele comuniste, au

[tiut s\ valorifice din plin func]ia
simbolic\ [i spectacular\ a spor-
tului. Au pompat bani, resurse [i
energii imense `n aproape toate
sporturile, stimulându-le artificial
(`n toate sensurile cuvântului). Au
folosit succesele sportive `n r\zbo-
iul de propagand\ `mpotriva ad-
versarilor ideologici. ~n acela[i
timp, pe plan intern, acelea[i vic-
torii erau o surs\ de stimulare a
mândriei patriotice, controlat\ de
partidul-stat. Nu doar fotbali[tii
Stelei, ci `ntreaga Românie a tr\it
acea bucurie imens\ de acum trei-
zeci de ani, când clubul sportiv al
armatei R.S.R. a cucerit Cupa
Campionilor. Fiecare dintre noi
`nvinsese prin procur\ C.F. Barce-
lona, ap\rase patru penaltiuri,
`mp\rt\[ise victoria Stelei [i cuce-
rise o cup\ mic\ a campionilor.

Ceea ce s-a cl\dit atunci, spre
slava statului socialist, a fost ex-
ploatat din plin dup\ pr\bu[irea
acestuia. ~n 1990, la campionatul
mondial din Italia, România ajun-
gea `n optimi, dup\ un egal cu 

Argentina lui Maradona [i Canig-
gia [i o victorie simbolic\ ̀ mpotri-
va Uniunii Sovietice. ~n 1994, `n
Statele Unite, aproximativ aceea[i
echip\, a[a-numita „genera]ie de
aur“, ajungea `n optimile Cupei
Mondiale, dup\ ce `nvingea Co-
lumbia, S.U.A. [i Argentina. S\
`nvingi Argentina! Da, acel meci a
fost probabil apogeul fotbalului
românesc. C\ci unde sunt azi Di-
namo sau Universitatea Craiova?
Unde e Steaua, campioana Euro-
pei? {i mai ales unde-i na]ionala
care juca de la egal la egal cu ma-
rile echipe ale lumii?

Da, am fost o genera]ie de mi-
crobi[ti noroco[i. Mai noroco[i
decât cei care i-au apucat pe Do-
bay, Baratky, Wetzer sau Stanciu
(cu totul alt Stanciu decât cel de

azi) [i chiar decât cei ce au v\zut
pe teren genera]ia lui Dobrin,
Ric\ R\ducanu, Dumitrache, Dem -
brovschi. Mi-e mil\ de microbi[tii
de azi. ~n luna mai au fost bombar-
da]i cu rememor\ri nostalgice ale
finalei Cupei Campionilor din
1986, iar ̀ n iunie au v\zut o echip\
a României `mpiedicat\, obosit\
[i, `ntr-un final, `nvins\ de Alba-
nia. Gloria trecutului [i mizeria
prezentului.

Numai c\ dezastrul fotbalistic
de azi `[i are sursa exact `n gloria
noastr\ de ieri. {i e legat de evo-
lu]ia `ntregii societ\]i române[ti
postrevolu]ionare. C\ci, a[a cum
spuneam, fotbalul e un sport po-
pular [i reflect\ foarte bine starea
societ\]ii `n care se dezvolt\. Dar
mai vorbim s\pt\mâna viitoare.

Pasionat fanatic al fotbalului nu cred s\ fi fost
vreodat\, dar mi-a pl\cut dintotdeauna sportul \sta
atât de popular, pentru c\, spre deosebire de golf,
tenis sau hipism, e – sau m\car era – popular. Un
sport de echip\, colectiv [i democratic. Un liant social
global. La fotbal ne pricepem to]i. {i asta nu e r\u.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Un microbist norocos

B\nic\ a pupat mâna
noului [ef al Consiliului
Jude]ean Prahova, un
tân\r de vreo 30 de ani.
Nu e vorba de B\nic\
actorul, ci de B\nic\
Alexandru, consilier
jude]ean PSD, liderul
organiza]iei de
pensionari din Prahova. 

B\nic\ prahoveanu’ [i B\nu]ul arge[ean
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De la Andris Dzenítis
E(GO) la György and
Márta Kurtág play Kurtág

De la letoni am primit [i dou\ 
CD-uri de excep]ie. Cel dintâi, The
Fruit of Silence (Fructul t\cerii),
este o selec]ie de muzic\ coral\
leton\ contemporan\, interpretat\
de Corul Radiodifuziunii Letoniei,
[i a fost recompensat cu un premiu
Grammy. Cel de-al doilea, care face
parte dintr-o serie special\ ce pre -
zint\ compozitorii contemporani
letoni, se intituleaz\ E(GO) [i a fost
o surpriz\ s\ descop\r calitatea ex-
cep]ional\ a muzicii compuse de
Andris Dze nítis (n\scut ̀ n 1978). Pe
scurt, ce ar mai fi de semnalat este
c\ discurile, ap\rute sub egida ca-
sei private Skani [i a Centrului Le -
ton de Informare Muzical\ (LMIC),
se bucur\ de promovare interna -
]ional\ prin intermediul unei com-
panii de rela]ii publice germane,
„Accolade PR“, c\reia i s-a cerut nu
numai s\ distribuie cât mai larg
posibil CD-urile, dar s\ se ocupe [i
de asigurarea unor recenzii [i cri -
tici `n presa occidental\. ~n paran-
tez\ fie spus, la Bucure[ti, a[a ceva
r\mâne un soi de vis, la fel ca [i
ideea de a avea o serie special\ de
discuri consacrate compozitorilor
români contemporani...

Aceea[i calitate de excep]ie a
dis curilor, ca `ntotdeauna, o pot in-
voca [i pentru ultimele apari]ii

primite din Ungaria, `n serviciu de
pres\, de la compania Budapest
Music Center Records. Cu ocazia
anivers\rii vârstei de 90 de ani a
compozitorului György Kurtág,
n\s cut pe 19 februarie 1926 la Lugoj,
BMC a publicat o selec]ie de `nre -
gistr\ri inedite, de studio [i live, 
realizate ̀ ntre anii 1955 [i 2001. Dis-
cul se intituleaz\ György and Már-
ta Kurtág play Kurtág (BMC CD
233) [i include o selec]ie din Jocuri/
Játékok [i Suita la patru mâini
(1950-1951). Din mul]imea `nre -
gistr\rilor lor de arhiv\, lui György
[i Mártei Kurtág li s-a cerut s\ alea -
g\ piesele cele mai conving\toare
din punct de vedere artistic [i care,
scrie `n prezentarea CD-ului An-
drás Wilheim, au demonstrat pu -
blicului, `n cursul concertelor de la
sfâr[itul anilor 1970, c\ seria de
Jocuri este departe de a fi una de
pie se de studiu. ~n fapt, ea reflect\
momente esen]iale din evolu]ia com -
pozitorului. Pentru exegetul lui
Kurtág, „acest disc este mai mult
decât un simplu document. De[i
este, f\r\ discu]ie, un document, `n
sensul c\ p\streaz\, poate, un ultim
moment al unei mari epoci inter-
pretative, când tradi]ia a fost ̀ ncor-
porat\ `n `ntregime `n noutate,
demonstrând c\ istoria poate s\

continue, c\ nu exist\ punct de rup-
tur\. Cineva se poate `ntreba dac\
aceast\ epoc\ a disp\rut ̀ n mod ire-
vocabil. Pentru a r\spunde acestei
`ntreb\ri, din fericire exist\ lucruri
ce pot fi un ghid, asemenea acestui
disc, care este (pentru a cita titlul
uneia dintre compozi]ii) un soi de
«Voiaj `n trecut»“.

Cel de-al doilea CD remarcabil
primit de la compania Budapest
Music Center Records ilustreaz\
arta unei pianiste, Adrienne Krausz,
fost\ elev\, `ntre al]ii, a lui György
Kurtág, [i a dou\ artiste de mare
clas\, Yvonne Lefébure [i Livia
Rév. Impus\ pe scena interna]io -
nal\ gra]ie unor premii ob]inute ̀ n
competi]ii de renume `n anii 1989-
1993, Adrienne Krausz al\tur\ pe
disc cea de-a Doua Sonat\ pentru
Pian, op 36, de Rahmaninov [i So -
nata `n si minor de Liszt. Ea `[i
prezint\ singur\ discul, semnalând
printre altele c\ sonata compozitoru-
lui rus a fost pus\ pe hârtie, ̀ n prima
versiune, `n 1913, exact la 60 de ani
dup\ cea de Liszt. ~n opinia pianistei,
„Rahmaninov este continuarea di-
rect\ a «marii tradi]ii romantice a
lui Liszt», nu numai `n spirit, dar [i
pe plan practic: v\rul [i, pentru un
moment, profesorul s\u, Alexander
Ziloti, a fost elev al lui Liszt ̀ n ultimii
ani ai acestuia la Weimar, iar mai
târziu un mare [i entuziast propaga-
tor al artei lisztiene“.

Adrienne Krausz mai spune c\
„am crescut cu con[tiin]a c\ So -
nata lui Liszt este mo[tenirea
na]ional\ a tuturor piani[tilor un-
guri. [...]Dup\ 25 de ani nesfâr[i]i de
`nv\]at-rev\zut-interpretat-l\sat s\
se odihneasc\-muncit-rev\zut, am
oprit procesul pentru un moment.
Aceast\ `nregistrare este un soi de
termometru muzical [i emo]ional a
ceea ce suntem, Sonata `n si minor
[i cu mine, la 18 august 2015“. Fru-
mos spus, nu r\mâne decât s\ o as-
culta]i pe discul BMC CD 223...

~n timp ce de la Bucure[ti `mi parveneau [tirile cu totul
decep]ionante despre abandonarea de c\tre noul minis tru
al Culturii a proiectului lui Vlad Alexandrescu de con-
struc]ie a unei noi s\li de concert, de la Riga primeam o
revist\ cu un CD ata[at, intitulat\ „Muzica `n Letonia“.
Civilizat conceput\ [i tip\rit\, asemenea oric\rei
publica]ii similare din Occident, revista include un articol
cu titlul „~n c\utarea unei case pentru muzic\“. Aflu din el
c\ o ]ar\ cu numai dou\ milioane de locuitori [i-a con- 
s truit `n ultimii cinci ani trei s\li noi de concert – pe lâng\
Arena Ring, sala multifunc ]ional\ de la Riga, cea mai mare
din statele baltice, care poate primi pân\ la 15.000 de
spectatori – `n centrele sale istorice, toate gra]ie cofi-
nan]\rii de c\tre Fondul European pentru Dezvoltare 
Regional\. Ultima dintre ele, denumit\ GORS („Spirit“), 
deschis\ `n 2013, a fost construit\ dup\ planurile a doi
cunoscu]i arhitec]i letoni, partea acustic\, remarcabil\, 
fiind realizat\ de exper]i suedezi din Göteborg, cu mate-
riale produse `n Letonia. Misiunea ei, explic\ letonii, este
de a deveni „un centru de amprente muzicale interna -
]ionale [i al curentelor mondiale“. F\r\ comentarii!

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Recent a revenit pe scen\ Rodion
Ro[ca, „creierul“ trupei Rodion G.A.
care ne-a uimit tinere]ea cu punk-
electronic avangardist, epurat de ga-
blonzuri. Dup\ un sfert de veac,
„p\rintele muzicii electronice româ-
ne[ti“ constat\ c\ e mai cunoscut `n
afara ]\rii decât `n\untru. Invitat la
festivaluri importante din str\in\ta-
te ca nume de referin]\ pentru
spa]iul nostru geografic, aici are sta-
tut de „curiozitate“, fapt nu tocmai
confortabil pentru moralul artistu-
lui care „nu (se) vinde“. {i nu vinde,
pentru c\ muzica sa n-are unsu ro -
[enie s\ `nlesneasc\ turnatul b\utu-
rii pe esofagul amatorilor de dis-
trac]ie „la maxim“. Ce pune Rodion
Ro[ca ̀ n und\ necesit\ educa]ie mu-
zical\, f\r\ de care accesul `n para-
dis e blocat. {tiu c\ aceste cuvinte
nu-l pot consola pe Rodion c\ la un
concert ̀ l ascultau circa 40 de specta-
tori. ~ntr-o lume a spectacolului ief-
tin, valoarea nu e atestat\ de nu -
m\rul amatorilor ocazionali, ci de fi-
delitatea celor care pricep ce aud,
apreciaz\ ce primesc [i tr\iesc pen-
tru a g\si alte bucurii aparent ne -
`nsemnate. Pentru astfel de oameni,
o pies\ uitat\ la un cap\t de band\
magnetic\ are mai mult\ valoare de-
cât un show `n Pia]a Constitu]iei...

Situa]ia lui Rodion Ro[ca mi-a
reamintit alta asem\n\toare, a tru-
pei germane Die Krupps. Doi tipi
anima]i de aceea[i viziune necon-
ven]ional\ asupra muzicii rock, Jür-
gen Engler [i Ralf Dörper, s-au apu-
cat „s\ cânte“ pe la `nceputul anilor
1980. Ei foloseau chitara, claviaturile
[i percu]ia electronic\ `ntr-un fel ce
continua experimente anterioare
semnate Kraftwerk, Can, Amon
Düül II, Ash Ra Tempel, Popol Vuh
[i alte nume pu]in cunoscute din
aria de referin]\ denumit\ krau-
trock. Primele trei albume aveau
toate ingredientele genului: experi-
mentalism la maximum, obscuritate

compozi]ional\, inedit orchestral.
De nepre]uit pentru puri[ti, au fost
borne de trecere pentru armurierii
sunetelor, crescu]i parc\ `n bunc\re
militare cu reguli stricte. {apte ani
de taton\ri, c\ut\ri, `ncerc\ri, f\r\
discuri imprimate, s-au topit abia `n
1992, când albumul I (editat de
Rough Trade) scotea Die Krupps din
zona comer]ului incert cu elitisme
snoabe [i-o plasa `n miezul pur pro-
letar al rockului, definit „industrial“
din motive stridente. Anii urm\tori,
vreo cinci, au adus `nc\ patru albu-
me ce stabilizau sunetul personal,
deta[au Die Krupps de h\rm\laia
generic\ [i-i d\deau pregnan]a mar -
[ului de tancuri Panzer. N-ai cum
evita locurile comune [i metaforele
uzate când vine vorba despre acest
grup definitoriu pentru scena muzi-
cal\ european\, de la sfâr[itul mile-
niului trecut. Agresivitatea vocal\,
riffurile chitaristice lipsite de artifi-
cii ̀ nduio[\toare, trimiterile explici-
te (i.e. cover-versions) la piese cele-
bre din heavy-metal, spectacole so-
bre ca luptele de gladiatori `n arene
plebeiene au dus Die Krupps acolo
unde pu]ine trupe viseaz\: grup cult
pentru oameni ar]\go[i. (Nu degea-
ba e adorat `n Rusia!) Un pic a lipsit
ca traiectoria s\ e[ueze `n mains-
tream, fapt dorit de orice cânt\re] fu-
dul. Prin 1997-1998, moda rockului
„industrial“ generase o infla]ie de
trupe, unele germane, altele ameste-
cate, `ncât oricine mânuia stângaci
un sintetizator se putea crede artist
ne`n]eles. Al]i [apte ani, tipii din Die
Krupps au lucrat proiecte solo, au in-
trat `n combina]ii insolite, c\utând
s\-[i exprime ideile autentic [i nova-
tor. C\ au revenit dup\ 2007 la for-
mula consacrat\, nu-i de mirare.
Uneori te ajut\ mai mult ce [tii bine
s\ faci, decât ce crezi c\ po]i s\
`nve]i, cu speran]a c\ materia nou
asimilat\ va contura `n chip ideal
mesajul t\u. 

~n ultimul deceniu, cei de la Die
Krupps au reeditat primele albume,
au publicat suficiente compila]ii [i
remixuri ca s\ r\mân\ ̀ n aten]ie, au
scos alte dou\ discuri absolut remar-
cabile. {i totu[i... Un concert din tur-
neul european de-an]\r] este acum
pe blu-ray: Live im Schatten der Rin-
ge (AFM Records, 2016). ~n fa]a sce-
nei, abia vreo trei-patru sute de spec-
tatori. Asta nu-i popularitate, ci fide-
litate! 

Popularitate 
sau fidelitate



Din amplificare r\sun\ acorduri
de hip-hop, iar alte personaje, Ger-
trude [i Claudius, stau impasibile,
privind `n gol, `n dou\ cu[ti meta-
lice. Pe plasmele plasate peste tot,
se vede o figur\, despre care mai
târziu `]i dai seama c\ e a Fanto-
mei. De fapt, a lui Marius Andrei
Alexe-Bean MC, de la Subcarpa]i,
forma]ie a c\rei muzic\ amor-
seaz\ drama shakespearian\. Pro-
logul avanseaz\ structurile esteti-
ce care ranforseaz\ mizanscena, o
abordare anticanonic\ a tragediei
prin]ului danez.

Regizoarea men]ioneaz\ `n
programul de sal\ c\ ideea `ntre-
gului proiect a germinat `n jurul
arti[tilor de la Subcarpa]i, care
fac muzic\ electronic\, hip-hop [i
dubstep aplicate pe teme melodice
din folclorul românesc. ~n princi-
pal, `n jurul lui Marius Andrei
Alexe-Bean MC [i al lui Valentin
Popescu – Vali Umbr\, care nu
doar au compus melodiile ce se
aud pe tot parcursul spectacolu-
lui, vreme de aproape trei ore, [i
`]i r\sun\ `n timpane `nc\ mult\
vreme dup\, ci apar [i live, ca per-
sonaje/interpre]i. Compozi]iile
lor anvelopeaz\ povestea din Da-
nemarca de odinioar\, `i impun
stilul [i registrele, aducând-o `n
anul 2016, traducând-o `n limbajul
zilei. Cunoscutele situa]ii drama-
tice shakespeariene cap\t\ am-
prenta vremurilor prezente, care
par c\ au ie[it din matc\, tulbura-
te moral [i valoric, derutante [i
confuze. ~n povestea bardului de
la Stratford-upon-Avon ne recu-
noa[tem pe noi, cei de-acum, iar
asta i se datoreaz\ [i lui Peca {te-
fan, realizatorul traducerii. Noua
t\lm\cire a devenit o opera]iune
de remixare dramaturgic\, res-
pectând arhitectura original\ a

textului, episoadele conflictului,
lista de dramatis personae, forma-
tul `n versuri, dar rescriind prac-
tic piesa `ntr-o vorbire curent\.
Exprim\rile sunt de acum, acelea
de care ne lovim `n cotidian, cu
neologisme, dar [i cuvinte mai de-
coltate, formul\ri uzuale, menite
s\ ne portretizeze vremurile `n
plan verbal. {colit prin institute
promotoare ale noilor dramatur-
gii [i antrenat ̀ n demersuri prece-
dente de actualizare lingvistic\,
unele chiar din Shakespeare (Po-
veste de iarn\, Iulius Caesar), Pe-
ca {tefan a oferit o versiune scutu-
rat\ de desuetudini, remodelat\
textual pe spiritul timpului. Spec-
tacolul Na]ionalului timi[orean e
croit din start pentru o nou\ gene-
ra]ie, nu numai de vârst\, ci mai
ales de mentalitate, pentru aceia
dintre noi care tr\im o secven]\
istoric\ foarte complicat\, develo-
pat\ prin st\ri la intersec]ia revol-
tei cu grea]a, furia [i neputin]a,
`ntr-o societate corupt\, destabili-
zat\ ̀ n forurile ei etice [i axiologice. 

Construc]ia regizoral\ e eclec-
tic\, un eclectism asumat, s\ vâr -
[it ̀ n niveluri sematice, din limba-
je scenice diferite, suprapuse, li-
vrate mareic spre spectator. Ver-
bal, muzical, vizual, ambiental
sunt straturi prin care actorii cir-
cul\ cu firesc, se simt ̀ n largul lor.
Liantul e underground-folclorul
celor de la Subcarpa]i, muzica lor
auzindu-se permanent, uneori re-
petitiv, par]ial ̀ nregistrat\ (sound
design Ioan U]u Pascu), dar [i cu
secven]e live, vocal [i instrumen-
tal. Matei Chioariu, `n rolul titu-
lar, le ]ine isonul, `n plan de egali-
tate. Spectacolul debuteaz\ cu un
intro al lui Hamlet, construit ̀ n ju-
rul `ntreb\rii ontologice „A fi sau
a nu fi?“, raportarea la moarte ca
faz\ final\ a parcursului terestru
fiind tratat\ din perspectiva filo-
sofiilor de via]\ actuale, ̀ n care si-
nuciderea e gest suprem de rebe-
liune, form\ absolut\ a libert\]ii
de decizie, unic\ modalitate de re-
zolvare a unor contradic]ii ce vi-
ciaz\ fundamental raporturile in-
terumane. Hamletul lui Matei Chioa -
riu e deprimat, cinic, flegmatic, ̀ ntr-o
lume pasiv\, lipsit\ de reac ]ie, 

care accept\ nefirescul familial [i
social. Prin]ul Danemarcei e `n -
so]it mereu de umbra tat\lui, `n -
truchipat de Marius Andrei Ale-
xe-Bean MC fizic [i vocal/muzi-
cal, dar [i ca un ecou scenic con-
cret al celui disp\rut, a c\rui in-
fluen]\ se manifest\ ̀ n continuare
asupra propriului fiu. Ada Lupu
Hausvater a reconturat liniile de-
finitorii ale personajelor centrale:
a mutat accentul asupra rela]iei
robuste dintre Hamlet [i Regele
asasinat; a imaginat-o pe Regina
Gertrude (Claudia Ieremia) ca pe
o femeie superficial\ care accept\
rapid noua situa]ie; pe Claudius
(Ion Rizea) ca pe „un rege penal“,
un ipocrit ce pozeaz\ `n „noul
tat\“; iar pe Ofelia (Cristina Kö-
nig) ca pe un spectru al candorii,
cu evidente reminiscen]e infanti-
le, iubindu-l necon di]ionat pe
prin].  

Scenografia a recurs la formule
minimaliste [i materiale `n vog\.
Iuliana Vâlsan a lucrat cu trans-
paren]ele, aluminiul, cu plasme,
fundaluri, cortine, pantaloni de
sce n\ manevra]i `ntr-o dinamic\
elaborat\, ingenioas\ `n privin]a
efectelor de maxim\ expresivitate
plastic\. Costumele sunt de o mo-
dernitate a c\rei simplitate sofisti-
cat\ precizeaz\ temporalitatea [i
caracterizeaz\ protagoni[tii. ~ntr-o
cromatic\ neutr\, sumbr\, rezu-
mat\ la alb, negru [i nuan]e `ntre
cele dou\. Proiec]iile realizate de
Kotki Visuals contribuie substan -
]ial la imaginarul scenic, comple-
tând „decorul“ [i mecanica vi-
zual\ printr-o scenografie vir-
tual\ generatoare de semnifica]ii. 

Hamletul timi[orean `]i pune
la `ncercare anduran]a de specta-
tor, testând-o `n cele trei ore cât
dureaz\, dar te prinde [i men]ine
`n siajul lui. Conceptul e etalat din
primele secven]e, derularea con-
servându-i parametri artistici.
Muzica e dinamul `ntregului, din
armoniile [i tempoul ei c\p\tând
forme o viziune regizoral\ refor-
matoare. Una dintre recitirile cele
mai `ndr\zne]e din ultimele dece-
nii de la noi, al\turi, dar atât de di-
ferit\, de aceea a lui Radu-Alexan-
dru Nica de acum câ]iva ani, de la
Na]ionalul din Sibiu. 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Hamletul Adei Lupu
Hausvater de la Teatrul
Na]ional „Mihai
Eminescu“ din Timi[oara
`ncepe `nc\ din foaier,
unde spectatorul e
`ntâmpinat de membrii
familiei regale. ~n
semiobscuritate, fum,
printre raze laser, un
personaj cu hanorac [i
glug\ tras\ peste cap 
se plimb\ de colo-colo. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Când vremurile 
ies din matc\
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INTERVIU CU DAN GRIGORE {I DIA RADU

„S\ vezi lumea `n Si bemol
`nseamn\ s\ fii pu]in
deasupra lucrurilor“
Uneori, o carte de interviuri te poate obosi,
pot exista pasaje care treneaz\, care
`ntrerup ritmul sau care nu te prind nicicum.
Nu este deloc cazul aici. Am citit Lumea `n
Si bemol (Polirom, colec]ia „Ego-grafii“, 2016)
dintr-o suflare. Jurnalista Dia Radu conduce
cu mân\ ferm\ amplul interviu, prin
`ntreb\ri precise, pe alocuri, surprinz\toare,
incitante. Decupeaz\ [i pune cap la cap, 

cu grij\ pentru personajul s\u [i povestea
lui, o biografie deloc obi[nuit\, un destin
fabulos, `n]esat de suferin]e, triste]e,
piedici, dar [i plin de victorii `nsemnate. Iar
maestrul Dan Grigore, unul dintre cei mai
valoro[i piani[ti pe care `i are România,
r\spunde `ntreb\rilor ([i provoc\rilor) cu
franche]e, cu istorii savuroase [i un umor
nebun. Lumea `n Si bemol e, categoric, o

lume aparte. Am p\truns `n aceast\ lume
`ntr-o sear\ de iunie [i am continuat
c\l\toria prin interviul pe care `l ve]i citi 
`n urm\toarele rânduri. Dialogul cu
protagonistul Dan Grigore [i autoarea 
Dia Radu a fost pres\rat de bucurii [i râsete
(cuvinte-cheie, pe care le ve]i reg\si `n
text), de mir\ri [i descoperiri, care sper s\
v\ acapereze [i pe dumneavoastr\, cititorii. 

Interviu realizat de 
Eli B\dic\

S\ (te) bucuri

Cum a]i ajuns `n formula
aceasta, Dan Grigore `n dia-
log cu Dia Radu?

Dan Grigore (D.G.): Am f\cut
dou\ interviuri `mpreun\ [i ne-a
pl\cut.

Dia Radu (D.R.): ...ne-am
emo]ionat, am râs, au fost inter-
viuri pline de miez, a[a c\ a venit
firesc. Maestrul Grigore mi-a spus
c\ vrea s\ fac\ o carte cu mine, 
m-a ̀ ntrebat dac\ vreau, iar eu i-am
spus „da“ imediat, nici nu m-am
gândit la ce `nsemna asta.

Cu ce a[tept\ri a]i pornit `n
construirea volumului?

D.R.: Am preferat s\ m\ las
purtat\ de curiozitate [i de potri-
virea care exista `ntre noi `n mod
natural. Nu cred c\ a[ fi acceptat
s\ fac aceast\ carte dac\ nu a[ fi
sim]it o afinitate...

D.G.: La lansare ai spus altfel,
ai zis c\ e o nepotrivire, iar eu 
te-am pus la punct. (n.r.: Râde.)

D.R.: Da, a[a am spus, c\ aceas -
t\ carte s-a n\scut dintr-o nepotri-
vire. Nepotrivire, `n sensul c\ nu
suntem din acela[i domeniu [i nu
sunt o cunosc\toare `ntr-ale muzi-
cii – sigur c\ ascult cu mult\ pl\ -
cere muzic\, iar toate melodiile [i
concertele de care se vorbe[te ̀ n car -
te sunt ascultate de zeci de ori...

D.G.: I-am [i cântat, am mers ̀ n
camera mea de studiu, salonul cu

pian, [i am tapat Concertul nr. 3 de
Rahmaninov, care apare ̀ n pove[ti...

D.R.: Cumva, cartea s-a construit
cu acest soundtrack. ~ntorcându-m\
la ce ziceam, nu eram prieteni [i

nici nu eram din aceea[i genera -
]ie. Dar cu toate nepotrivirile
aces tea exterioare, am sim]it c\
facem parte din aceea[i familie
spiritual\, c\ avem acela[i limbaj,

c\ ne apropie acelea[i valori. Re-
zolv\rile pe care Maestrul le-a
g\sit propriei sale vie]i, felul ̀ n ca-
re a dep\[it toate piedicile [i greu -
t\]ile mi se par cumva cunoscute,

chiar dac\ biografia mea e radical
diferit\. Salvarea pe care a g\sit-o
maestrul Grigore este cea pe care –
`ndr\znesc s\ cred – a[ fi g\sit-o [i
eu `n locul dumnealui.

Dan Grigore cu Cella Delavrancea la centenarul
acesteia `n anul 1987
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Ce v-a adus cartea aceasta,
personal [i profesional?

D.G.: Am spus ni[te lucruri ca-
re trebuie spuse [i pe care le-am
tr\it. Cea mai mare bucurie pe ca-
re mi-a dat-o cartea aceasta este c\
am primit semnale de la oameni
tineri c\rora volumul le-a dat cu-
raj, iar asta e foarte important
pentru mine.

D.R.: Cea mai mare bucurie a
fost munca la aceast\ carte. Chiar
dac\ a transcrie este o munc\ de
rob, eu m\ bucuram s\ petrec [i
acas\ câteva ore `n plus cu maes-
trul. Acolo, `n `ntâlnirile noastre,
au fost orele cele mai mustoase,
acolo ne-am emo]ionat [i am fost
`n miezul lumii. 

D.G.: Asta este [i una dintre bu-
curiile mele, cred c\ se vede `n
carte c\ am avut pl\cerea de a sta
de vorb\ cu Dia.

D.R.: Apoi, sigur, au venit [i ce-
lelalte bucurii, cele concrete: c\ 
s-a scris de bine despre carte, c\ 
s-a vândut foarte bine la Bookfest,
feedback-ul unor prieteni sau al
unor oameni care nu aveau habar
de zona muzical\ [i, gra]ie volu-
mului, s-au deschis foarte tare
c\tre muzic\, sau al unor jurna -
li[ti care mi-au spus c\ nu [tiau c\
este atât de savuros maestrul Gri-
gore. 

D.G.: Ion Vianu, care e un om
de condei [i de mare cultur\, mi-a
spus c\ a citit cartea pe ner\sufla-
te [i c\ i s-a p\rut extraordinar\.
M-am bucurat grozav. 

Chiar a[a [i citim `n „Argu-
ment“: „(...) cartea aceasta 
s-a n\scut din bucurie“. Cum
au decurs zilele de discu]ii,
pe ce schelet s-au mulat, ce a
presupus documentarea in-
terviurilor succesive? 

D.R.: N-a fost vorba de nici o
preg\tire special\. Mi s-a p\rut
mult mai important s\ ascult mu-
zic\ de pian `ntre discu]iile noas-
tre s\pt\mânale decât s\-mi bat
capul cu ani [i date. Ne `ntâlneam
o dat\ pe s\pt\mân\ la so]ii Grigo-
re acas\, `ntr-o camer\ umbroas\
[i r\coroas\, care ne-a salvat nu o
dat\ de ar[i]a verii. Dup\ dou\-
trei-patru ore de cafele [i pove[ti,
plecam la mine, unde urmau ni[te
zile de transcrieri, alte ore petre-
cute cu vocea dumnealui, cu glu-
mele noastre, cu cl\mp\nitul ghe-
ru]elor Tarei, c\]elu[a maestrului,
pe parchet. Transcriam `n ritmul
lor, `mi notam idei de `ntre b\ri,
editam, `ncercam s\-mi dau sea-
ma unde n-am insistat `ndeajuns.
Cu totul, mai bine de jum\tate 
de an...

Munca de transcriere e un
chin. Cum te-ai `mp\cat cu
as ta, s\pt\mânal?

D.R.: ~nc\ nu s-a inventat o
ma[in\rie care s\ fac\ asta `n lo-
cul nostru. {i, oricum, nu [tiu
dac\ a[ putea s-o folosesc. Eu edi-
tez `n timp ce transcriu, iar pen-
tru asta am nevoie s\ ascult vocea
interlocutorului, m\ folosesc de
tot felul de detalii aparent nesem-
nificative din `nregistr\ri pentru
a reda conversa]ia cât mai bine.
Detest partea asta de [antier a
unui interviu. {i totu[i, nu pot lu-
cra f\r\ ea. {i da, a fost [i greu,
pentru c\ a trebuit s\-mi v\d [i de
`ndatoririle s\pt\mânale pentru
revista la care lucrez. Dar a fost
un „greu“ care s-a ̀ mpletit cu mul-
te bucurii. E foarte frumos senti-
mentul c\r]ii care se leag\. La
`nceput, ai zece pagini, apoi mai
adaugi zece, [i `nc\ zece, sim]i
cum cre[te, cum povestea te prin-
de din ce `n ce mai mult – pentru
c\, de[i este o carte de interviuri, e
un fir acolo care te ]ine, tremuri
pentru personajul c\r]ii, vrei s\
vezi unde a ajuns, cum a ie[it
dintr-o situa]ie sau alta...

S\ (te) a[tep]i 

„Mi-a spus odat\: «{tii, eu
aud lumea `n Si bemol». (...)
S\ auzi lumea `n Si bemol
`nseamn\ s\ ai auz absolut“
(pp. 107-109), povesti]i `n
leg\tur\ cu Cella Delavran -
cea. De ce a]i decupat titlul
volumului chiar de aici, din-
tr-o fraz\ rostit\ de Cella
Delavrancea? E foarte intere-
sant c\ apare propozi]ia aceas-
ta chiar la mijlocul c\r]ii,
dup\ ce te familiarizezi cu
Dan Grigore [i parcursul
s\u. 

D.G.: Cred c\ reiese [i din carte
c\ rela]ia mea cu Cella a fost ex-
traordinar\. To]i mi-au spus c\
pasajele `n care vorbesc despre
prietenia mea cu Cella sunt cele
mai impresionante, c\ se v\d
c\ldura, dragostea, rela]ia cu totul
special\ pe care am avut-o.

D.R.: Este adev\rat c\ vorbim
despre o fraz\ care nu apar]ine
maestrului, dar indirect [i prin
extensie vorbe[te [i de dumnea-
lui. Un talent deosebit `]i deschide
ochii [i te face s\ tr\ie[ti cu totul
altfel. ~]i schimb\, pân\ la urm\,
viziunea asupra lumii. S\ vezi lu-
mea `n Si bemol `nseamn\ s\ fii
pu]in deasupra lucrurilor, s\ le
`n]elegi [i filtrezi altfel. 

D.G.: Iar la centenarul ei i-am
cântat trei piese, a doua fiind un
intermezzo de Brahms `n Si be-
mol. {tiam c\ va recunoa[te [i va
realiza c\ `i e dedicat. {i a[a a fost.

Am\nuntul acesta nu e `n carte.
D.R.: Când maestrul Grigore

cânta, iar Cella era `n sal\, ea cân-
ta odat\ cu dumnealui, st\tea cu
mâinile pe [al [i f\cea mi[c\rile
pe care dumnealui le f\cea la pian. 

Revenind `ns\, muzica `]i d\
privilegiul de a vedea lucrurile `n
perspectiv\. Ceea ce este cu ade -
v\ rat valoros este cum a reu[it
maestrul s\ sublimeze artistic toa-
te nenorocirile unei vie]i. 

D.G.: Nu numai via]a influen -
]eaz\ opera, ci [i opera influen ]ea -
z\ via]a.

D.R.: Asta e, de fapt, lumea ̀ n Si
bemol: via]a transfigurat\ de ac-
tul artistic. 

D.G.: Iar Cella, am mai spus-o,
tr\ia via]a ca pe o art\, complet
dezinteresat\. Prin ea, am avut
[ansa s\ am o porti]\ c\tre o lume
pe care nici nu a[ fi visat s\ o am
aproape, lumea lui Caragiale, a lui
Vlahu]\, a lui Grigorescu, Pallady
etc. Prin intermediul ei, mi-a de-
venit familiar\, iar acest lucru a
fost un privilegiu imens. Am
prins coada binelui [i am dat-o
mai departe. 

Trece]i prin varii subiecte,
de la copil\rie la rela]ii
amoroase, de la politic\ [i
implicare civic\ la studii [i
tehnic\, de la literatur\ la
personalit\]i marcante ale
culturii române[ti [.a.m.d.
Pe fundal, se vede cu ochiul
liber `nc\p\]ânarea de a p\s -
tra o cronologie. De ce?

D.G.: Când am citit cartea pri-
ma dat\, am fost foarte enervat pe
mine pentru c\ divaghez foarte
mult. O fac tot timpul. O posibil\
explica]ie este c\, tr\ind `n perioa-
da mea cea mai activ\ – tinere]ea [i
maturitatea – `ntr-un sistem care
era complet `nchis, blocat, nevoia
de evadare [i de defulare `n cuvânt
era foarte mare. Riscam, dar era
singura form\ de libertate pe care
o aveam, vorbeam la nesfâr[it.
Cred c\ vorba mult\ este un semn
de ineficien]\ `n planul pragmatic.
Oamenii care reu[esc s\ fac\ ceva
devin oameni de ac]iune, fac mai
mult decât vorbesc. 

D.R.: Eu n-am fost deloc su -
p\rat\ – nici pe dumneavoas tr\,
nici pe mine – pentru c\ vorbi]i
atât de mult, chiar m-am bucurat.
Jurnalistul `ntotdeauna `[i cânt\ -
re[te subiectul, personajul, `n
func]ie de cât vorbe[te. Faptul c\
vorbea]i atât de mult [i atât de bi-
ne a fost `n avantajul c\r]ii. Dar
pesemne c\ cineva trebuia s\ ]in\
totu[i [i cârma. (n.r.: Râde.)

Care au fost cele mai neo -
bi[nuite reac]ii pe care le-a]i
primit?

D.R.: Nu cred c\ am avut chiar

atât de multe reac]ii `ncât s\ d\m
[i peste unele neobi[nuite. Avem
a[a ceva, maestre?

D.G.: Pentru mine, toate sunt
neobi[nuite, nu m\ a[teptam la
atâtea reac]ii pozitive.

D.R.: Ce s\ fac, dac\ eu m\ a[ -
tept numai la bine? (n.r.: Râde.)
Am f\cut o glum\ la lansare [i am
zis c\ noi doi suntem condamna]i
s\ avem succes. (n.r.: Râdem.)

S\ cite[ti

„Asta a fost lupta mea din
adolescen]\, (...) s\ nu accept
stereotipiile nici `n muzic\,
nici `n via]\ (...)“ (p. 191).
Care sunt stereotipiile care
v\ displac cel mai tare?

D.G.: O `ntrebare grea, m\ simt
descurajat `n fa]a ei. Dac\ voiai s\
m\ `ncui, ai reu[it. (n.r.: Râde.)
R\spunde Dia prima.

D.R.: Greu de r\spuns. Fac
multe lucruri, a[a c\ hai s\ ne re-
zum\m la interviuri, unde stereo-
tipiile sunt foarte u[or de atins.
Chiar [i-a[a, cred c\ po]i ie[i din
ele, cred c\ po]i evita drumurile
b\t\torite, informa]ia gata meste-
cat\, `ntreb\rile tip [i limbajul de
lemn. 

D.G.: Mi-am f\cut mu[chii `n
adolescen]\, când trebuia s\ lu-
crez cu prefabricate. Din punct de
vedere tehnic, trebuia s\ cultiv
anumite stereotipii. {i tr\ind ̀ ntr-un
regim `n care limbajul, gândirea
erau confiscate, iar con[tiin]a era
`n prizonierat perpetuu, lupta a
fost mai mare [i am tras mult s\
ies din ele. ~ncercam s\ nu m\ ma-
turizez, adic\ s\ nu las s\ creasc\
coaja care m\ va proteja prin
cli[ee, s\ nu devin un personaj
adaptat la lumea sa, un personaj-
kitsch `ntr-o lume kitsch – ]i se fu-
raja un mod de a tr\i [i de a gândi
pe care tu le adoptai [i le d\deai
mai departe... 

D.R.: E lupta de a r\mâne me-
reu viu `n ceea ce faci. Nu am vrut
niciodat\ s\ transform jurnalis-
mul `n pur\ meserie. Vreau s\ r\ -
mân\ pasiune [i bucurie. Dac\
ajung s\ fac un interviu [i s\ nu
mai simt nimic ̀ n urma dialogului
respectiv, `nseamn\ c\ ceva nu es-
te ̀ n regul\. Sigur, se mai ̀ ntâmpl\
[i asta, s\ nu exager\m. E greu s\
ridici jurnalismul la rang de art\.

D.G.: Eu mi-am f\cut un vac-
cin, un antidot. Pentru mine, li-
bertatea gândirii [i ac]iunilor me-
le au avut o mare valoare. 

Continuare `n pagina 10
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A]i fost, `nc\ de mic, când
spune]i c\ punea]i un Jules
Verne deschis peste parti-
turile pe care le studia]i, un
cititor pasionat. Nu de pu]i -
ne ori, v\ pres\ra]i r\spun-
surile cu referin]e literare,
iar `ntreb\rile urm\resc de-
seori, spre `ncântarea mea,
aceast\ „pist\“. Ce citi]i
acum?

D.G.: Am `nceput `n paralel
mai multe c\r]i. Citesc o carte a
unui politolog american care a
avut recent o conferin]\ la Ateneu
cu Vladimir Tism\neanu, Robert
D. Kaplan `l cheam\, e un volum
foarte interesant, scris cu mult ta-
lent literar [i cu o pl\cere [i vioi-
ciune a spiritului pe care mi se pa-
re c\ le-a luat [i de aici – e legat de
România, cariera lui [tiin]ific\ [i
literar\ a fost legat\ [i de ]ar\, se
simte c\ e ata[at, c\ are amintiri
române[ti. Pe urm\, mai citesc
ni[te autori care `mi plac: un psi-
hiatru israelian minunat, Irvin D.
Yalom, pe care mi l-a recomandat
fiul meu, [i o foarte interesant\ [i
bun\ scriitoare rus\, Ludmila
Uli]kaia. Am citit c\r]ile lui Ion
Vianu, care-mi plac foarte mult.
Trebuie s\ recunosc c\ nu m\
simt `n largul meu cu poezia con-
temporan\, tân\r\ – dar nu m\
dau b\tut, mai `ncerc –, r\mân,
pân\ una-alta, la pasiunile din
adolescen]\ [i tinere]e: Sorescu,
Emil Brumaru, Ileana M\l\ncioiu
[i al]ii.  

D.R.: Tocmai am terminat de
citit volumul-interviu cu Dan C.
Mih\ilescu, realizat de Daniel
Cristea-Enache. De mult n-am
`ntâlnit o pereche de dialog mai
nepotrivit\. O recunoa[te [i DCM,
`n r\spunsurile lui mustoase, pli-
ne de sev\. R\bdarea de care a dat
dovad\, fa]\ `n fa]\ cu asemenea
`ntreb\ri, m\ surprinde chiar [i
pe mine, care-s t\b\cit\ `n jurna-
lism. ~mi place mult s\ citesc poe-
zie, e evadarea mea. Acum `i ci-
tesc pe Alex V\sie[, care abia [i-a
lansat volumul de debut, [i pe Ali-
na Purcaru, colega mea de breas -
l\. Cu ru[ine spun, mai citesc [i
vechi „datorii“, de pild\ De[ertul
t\tarilor al lui Dino Buzzati, pe ca-
re mi-l doream de mult. M-am
`mprietenit cu `ntinderile pustii
din jurul fort\re]ei [i cu ner\bda-
rea lui Drogo, dup\ ce, chiar
`nainte de asta, m-am `mprietenit
cu suferin]ele lui Kafka, din Scri-
sori c\tre tata. ~ncerc s\ ]in pasul
cu tot ce apare... Pe raft a[teapt\,
cuminte, cartea lui Radu Vancu,
Elegie pentru uman.

R\mânem la lecturi. „Un lu-
cru [tiu sigur: raza nu s-ar fi

deschis niciodat\ spre mine
f\r\ e[ecuri [i f\r\ lecturi.
E[ecuri [i lecturi“ (p. 198). Ce
i-a]i recomanda unui tân\r
pianist s\ citeasc\? Dar unui
jurnalist la `nceput de drum?

D.R.: Unui jurnalist la `nceput
de drum i-a[ recomanda s\ ci-
teasc\. Punct. Literatur\, eseis-
tic\, istorie, critic\ literar\, orice.
Un bun jurnalist are nevoie de
mai mult decât cultur\ general\.
Cât ai acumulat, cât te-a interesat,
fr\mânt\rile pe care le ai ajung s\
se vad\ [i-n textele sau interviuri-
le pe care le faci.

D.G.: {i eu i-a[ recomanda la
fel, s\ citeasc\ cât de mult poate,
autori importan]i din literatura
francez\, rus\, englez\, spaniol\,
dar s\ citeasc\ [i ecouri critice ale
epocii lor `n leg\tur\ cu operele
respective – eu a[a am f\cut, te
ajut\ s\-]i formezi un spirit critic.
~n plus, `n alegerea lecturilor
m\car, s\-[i pun\ [i „`ntreb\rile
ruse[ti“, cum le nume[te Andrei
Ple[u, cele fundamentale asupra
vie]ii [i mor]ii. 

De asemenea, i-a[ mai reco-
manda s\ nu fac\ orice sacrificiu
pentru voca]ia aceasta. Salvador
Dali, de exemplu, a fost `ntrebat
de un pictor: „Maestre, ce s\ fac s\
reu[esc ̀ n pictur\?“. Dali l-a ̀ ntre-
bat dac\ e gata s\ fac\ orice pen-
tru asta. I s-a r\spuns c\ da.
Atunci Dali i-a dat un exemplu:
„Eu mor dup\ cartofii pr\ji]i, s\
zicem c\ [i tu. E[ti gata s\ renun]i
la cartofii pr\ji]i?“. {i el i-a r\s -
puns: „Maestre, la orice!“. Atunci

Dali i-a zis: „N-ai s\ faci nici o
brânz\, po]i s\ pleci“.

S\ (te) gânde[ti 

Comentariile dumneavoas-
tr\ cu privire la muzica ma -
rilor compozitori, dar [i la
interpret\rile muzicienilor
pe care i-a]i ascultat de-a lun-
gul timpului, mi se par savu -
roase, atât cele din volumul
acesta, cât [i cele publicate
`n diferite ziare [i reviste. 
Le-a[ putea descrie a[a cum
vorbi]i `n Lumea `n Si Bemol
despre Celibidache: „a[a de
frumos, a[a de plastic“ (p.
172). V-a]i gândit vreodat\ s\
le grupa]i `ntr-un volum?

D.G.: Da, m-am gândit. Mult
`nainte de cartea aceasta. Am
multe comentarii din examenele
de la Conservator, `mi scriam im-
presiile din comisia de examina-
re, [i sunt unele chiar haioase.
Am aflat relativ târziu c\ fiul meu
[i mama lui le ]in minte [i se dis-
treaz\, din când `n când, amintin-
du-[i-le [i citându-le. {i aici am un
model: Cella Delavrancea. Ea `[i
nota, cuminte, pe un caie]el – dac\
era dictando, era cu atât mai bine
–, impresiile de moment. Mi-a dat
câteva caiete [i erau savuroase!
Pe lâng\ faptul c\ mai nota pe par-
tituri. 

Mai e un lucru care, poate, te-ar
putea interesa. La acest mod de a
comenta a contribuit [i formarea
mea la [coala ie[ean\. Dup\ 

concertele pe care le aveam la Ia[i
`n tinere]e, existau ni[te familii de
prieteni la care m\ duceam, un fel
de salonul doamnei de Polignac
c\zut `ntr-o lume provincial\ –
dar nu ̀ n sensul peiorativ. La Ia[i,
aveam aceast\ poft\ de colocvii
artistice, muzicale, st\team nop]i
`ntregi [i comentam cu o pasiune
pe care nu o mai g\seam `n alt\
parte, veneau acolo scriitori, poe]i,
actori, muzican]i, prieteni de-ai
mei, ne mai [i certam. Ascultam,
de exemplu, dou\ versiuni ale
Carnavalului lui Schumann, una
cu Rahmaninov [i una cu Miche-
langeli, [i discutam. Doctorul Fe-
lix, o legend\ ie[ean\, spunea c\
versiunea lui Rahmaninov e mai
autentic\, eu c\ cea a lui Miche-
langeli e mai `nalt\. Argumentele
erau a[a: Rahmaninov simte epo-
ca aceea. Da, o sim]ea, dar eu ve-
neam [i spuneam c\ Michelangeli
fixeaz\ ca `ntr-un basorelief eter-
nitatea clipei, duce dincolo de con-
tingentul momentului. Ajungeam
la remarcile acestea dup\ mult
vin, ne certam pân\ diminea]a.
Nu doar noi, interveneau mai to]i,
fiecare venea cu argumentele sa-
le. Era absolut splendid! Era o pa-
siune pentru adev\r, pentru lumi-
na cunoa[terii fenomenului `n
partea sa cea mai intim\ [i cea
mai greu de conceput [i perceput. 

{i, dac\ v-a]i gândit s\ le
aduna]i `ntr-un volum, de ce
n-a]i f\cut-o?

D.G.: La multe m-am gândit, 
de-a lungul timpului. De exemplu,
s\ fac integrala concertelor de 

Mozart cu o orchestr\ pe care s\ 
o strunesc eu. Dar timpul, timpu-
rile...

Afirma]i c\ v-ar fi pl\cut s\
fi]i scriitor, o vreme a]i cre -
zut c\ avea]i un destin de
scriitor, ]inea]i un jurnal etc.
Ce v-a `mpiedicat s\ da]i curs
dorin]ei? Tot timpul?

D.G.: Pianul m-a `mpiedicat s\
dau curs dorin]ei. Am sim]it c\
pot s\ scriu, dar nu am avut nici
ocazia, nici timpul pentru a face
asta. Pianul a fost mai tare. Cre-
deam c\ am destin de scriitor pen-
tru c\ nu voiam s\ devin un mese-
ria[, doar s\ câ[tig premii, s\
c\l\toresc [i s\ am o carier\ inter-
na]ional\, nu `mi doream s\ m\
dezic de talentul meu. 

Povesti]i, la un moment dat,
cât de surprins era]i de gene -
rozitatea dintre arti[tii ru[i.
De ce crede]i c\ lipsesc soli-
daritatea [i generozitatea la
noi?

D.G.: Venim dintr-o lume care
a distrus aceste valori. Cred c\ so-
cietatea poart\ ni[te b\t\lii surde
`n acest sens, exist\ ni[te semnale
de redresare. Sper s\ dea roade. 

Chiar `n primele pagini, spu-
ne]i c\ mama dumneavoastr\ „a
r\mas vreme `ndelungat\ cel mai
serios critic“ al dumneavoastr\.
Cine joac\ ast\zi acest rol?

D.G.: Eu. Eu sunt mama mea.
(n.r.: Râde.)

Dia Radu
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Alina Purcaru 

Oricât de docte [i de bine calibrate
ca sistem de referin]e, c\r]ile lui
Manguel nu ar strânge atât de
mul]i cititori entuzia[ti dac\ nu
ar ̀ ncorpora confesiunile de ordin
interior ale autorului, care scriind
despre subiectul ce exercit\ cea
mai mare fascina]ie asupra min]ii
lui, scrie mereu ([i) despre sine,
expunându-se [i interogându-se.
A[a se face c\ [i acest volum `nce-
pe tot de la o experien]\ structu-
rant\ pentru tipul de subiectivita-
te asumat de Manguel, mai precis
de la Alice ̀ n }ara Minunilor, car-
te hipnotic\ [i filtru formator pen-
tru lecturi viitoare, ghidate toate
de pasiune [i de o atitudine sfid\ -
toare fa]\ de orice liste impuse

sau fa]\ de ideea cititului din obli-
ga]ie. 

Este lucru cunoscut c\ Alberto
Manguel a fost, vreme de câ]iva
ani, lectorul personal al lui Bor-
ges, din ce `n ce mai dependent de
vocile [i de v\zul altor cititori, pe
m\sur\ ce vederea `i sl\bea, ca [i
speran]a de a [i-o putea rec\p\ta
vreodat\. La fel de notorie este pa-
siunea lui Manguel – acum  direc-
tor al Bibliotecii Na]ionale din
Buenos Aires, la fel ca maestrul
Borges, odinioar\ – pentru munca
centrat\ pe carte, `n toate accep -
]iunile: a tradus, a realizat un nu -
m\r impresionant de antologii 
tematice, a scris tomuri stufoase
dedicate lecturii [i peisajelor im-
aginare [i, inevitabil, a scris [i
fic]iune. Devotamentul intim pentru

lumile construite din cuvinte
tran spare, cum am insinuat [i
pân\ acum, din fiecare carte de ca-
re [i-a legat numele, iar ̀ n cea mai
recent tradus\, Un cititor `n p\du-
rea din oglind\, elementul care
]ine de istoria personal\, de cone -
xiunea aparte, non-inseriabil\, cu
anumite c\r]i formatoare, este
central. 

~n acest foarte ofertant volum
dedicat scrisului, cititului [i (in)fi-
delit\]ii prin care aceste dou\
`ndeletniciri prind via]\, `ntreaga
serie de eseuri centrate pe lectur\
[i pe rela]iile complexe `n care in-
tr\ cu medii de toate felurile este
ghidat\ de pasaje abil decupate
din Alice ̀ n }ara Minunilor, carte
fascinant\ [i imposibil de epuizat
la lecturi succesive („Sentimentul
intim de `nrudire sim]it cu atât de
mul]i ani `n urm\ `n leg\tur\ cu
Alice nu a sl\bit `n intensitate; de
fiecare dat\ când o recitesc, leg\ -
turile devin mai puternice `n fe-
luri care mai de care mai persona-
le [i mai inedite“). Fiecare citat re-
cuperat este o pist\ c\tre o pagin\
problematic\ sau enigmatic\ pri-
vitoare la via]a c\r]ilor [i, nu de
pu]ine ori, la via]a scriitorilor ca-
re le-au adus `n lume. 

Referin]ele la Borges sunt sub -
`n]elese, dar el nu e singurul scrii-
tor din biografia c\ruia Manguel
a decupat instantanee semnifica-
tive pentru a le insera `n aceast\
nou\ poveste despre scris, memo-
rie [i lectur\. P\durea }\rii din
Oglind\, central\ pentru con-
struc]ia acestui volum, este un to-
pos al metamorfozelor de adânci-
me, un teritoriu `n care numirea
[i cunoa[terea exist\ ca proces 
niciodat\ `ncheiat, `n care forme-
le odat\  cunoscute se schimb\ ne-
contenit, f\când posibil\ nouta-
tea, f\când posibil\ o re`ntoarcere

fertil\, atât la c\r]ile odat\ citite,
cât [i la propriul trecut. „P\durea
}\rii din Oglind\, a lui Alice, [...]
are profunzime, necesit\ gândire,
chiar dac\ (cât ]ine traversarea ei)
nu ofer\ vocabularul necesar nu-
mirii propriilor elemente. Adev\ -
rata experien]\ [i adev\rata art\
(oricât de inconfortabil ar fi deve-
nit adjectivul) au acest lucru ̀ n co-
mun: dep\[esc `ntotdeauna `n di-
mensiuni `n]elegerea noastr\, ba
chiar [i capacit\]ile noastre maxi-
male de `n]elegere.“ For]a secre-
tat\ de aceste adev\rate expe-
rien]e este una de ordin prim [i ne
prive[te, pe fiecare dintre noi, per-
sonal: „~n miezul incertitudinii
sau al diverselor tipuri de fric\,
când suntem amenin]a]i de pier-
dere, schimbare [i de [uvoiul inte-
rior al durerii de care nimeni nu
ne poate izb\vi, cititorii m\car
[tiu c\ exist\, ici [i colo, câteva re-
fugii, reale precum hârtia [i vizi-
bile precum cerneala, ce ne ofer\
un acoperi[ [i o mas\ cald\ ̀ n tim-
pul aventurii noastre prin p\du-
rea `ntunecat\ [i nenumit\“. Citi-
tul nu e, a[adar, evaziune, ci rea-
zem real, ajutor [i ad\post pe par-
cursul unei aventuri `n timpul
c\reia ne transform\m neconte-
nit, exact ca Alice, r\t\cit\ ̀ ntr-un
spa]iu adesea nefamiliar.

Incursiunea lui Alberto Man-
guel `n oceanul posibilit\]ilor de
lectur\ `i prilejuie[te opriri tema-
tice dintre cele mai diverse: me-
moria [i memoriile, o scurt\ isto-
rie a paginii, cititul ̀ n era digital\,
lectura [i dictaturile, formarea lui
ca scriitor, referin]ele la foarte
multe texte reper, la politica ex-
tern\, la r\zboi [i la cum schimb\
el fa]a ora[elor, la teme care zgu-
duie, a[adar, prin violen]a lor, ori-
ce idee de lectur\ plezirist\. Lor li
se adaug\ foarte multe altele, fie
apropiate de preocup\rile curen-
te, din agenda zilei, fie reconside -
r\ri teoretice, fie bre[e inedite `n
istoria literaturii [i a culturii. Es-
te inutil de amintit c\ volumul ca-
re se construie[te `n jurul acestor
subiecte, abordate mereu cu tri-
mitere la experien]ele directe ale
lui Alberto Manguel, muste[te de
informa]ii [i referin]e. Atuurile
pentru care l-a[ recomanda oricui
`[i propune s\ aleag\ o singur\
carte pentru aceast\ var\ sunt ge-
nerozitatea fa]\ de cititor [i tonul
apropiat, onest, al unei voci care
nu d\ lec]ii, ci `mparte un tip de
cunoa[tere cu bucuria, palpabil\
aproape, c\ o poate face. 

Alberto Manguel, Un cititor `n p\durea
din oglind\, traducere de Bogdan-
Alexandru St\nescu, Editura 
Nemira, 2016

Alice, ghid
prin bibliotec\
Alberto Manguel este un adev\rat mag-povestitor, un iubitor al c\r]ilor care a
f\cut din tema cititului un nucleu luminos, un centru care continu\ s\ genereze
volume de eseuri, unul mai atr\g\tor decât altul. Erudi]ia lui cald\, lipsit\ de
morg\, afabilitatea stilului [i generozitatea intelectual\ ne sunt cunoscute, pân\
acum, prin cele trei traduceri ap\rute la Editura Nemira, c\r]i care pun `n lumin\
o minte iscoditoare, ludic\, insolent\, mereu atent\ la detaliul semnificativ,
al\turi de o memorie prodigioas\. Istoria lecturii, Biblioteca nop]ii [i Un cititor 
`n p\durea din oglind\ sunt c\r]i care documenteaz\, `ntr-o manier\ pregnant
personal\, insolit\ [i ata[ant\, istoria cititului, universurile care se deschid `n
capodoperele lumii [i practicile teribil de diverse ale lecturii, care au smuls 
toate aceste c\r]i din neuitare. 
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Ngũgĩ wa Thiong’o – Un bob de grâu

– Fragment –

~n vremea când imigran]ii euro-
peni [i indieni se luptau s\ contro-
leze Kenya – pe atunci, ideea ca o
persoan\ de culoare s\ se apropie
de putere era de ne`nchipuit –,
domnul Rogers, un inspector agri-
col, a v\zut `ntr-o zi, când mergea
cu trenul de la Nairobi la Nakuru,
p\durea deas\ de la Githima [i
mintea lui `nclinat\ c\tre planifi-
care a devenit brusc interesat\ de
aceasta. Pasiunea lui nu era politi-
ca, lucru ciudat la vremea aceea,
ci amenaj\rile funciare. De ce 
n-am face o sta]iune de cercetare
forestier\, se `ntreb\ el, `n timp ce
trenul huruia c\tre coast\ [i ma-
rea vale. Mai târziu, s-a `ntors la
Githima s\ vad\ p\durea. Planul
lui a `nceput s\ prind\ contur. A
trimis scrisori c\tre oricine era
cât de cât important [i chiar a
`ncercat, f\r\ succes, s\ ob]in\ o
`ntrevedere cu guvernatorul. L-au
crezut nebun: [tiin]\ `n Africa
nea gr\? 

Githima [i p\durea deas\, ca
un duh r\u, `l posedau. N-avea
lini[te; vorbea de unul singur de -
spre plan, vorbea despre el cu ori-
cine. ~ntr-o zi, a fost zdrobit de un
tren la trecerea la nivel cu calea
ferat\ de la Githima [i a murit pe
loc. Ulterior, `n zon\ a fost ridi-
cat\ o sta]iune de cercetare fores -
tier\, nu ca un omagiu pentru
martiriul lui, ci ̀ n cadrul unui nou
plan de dezvoltare colonial\. ~n
scurt timp, Sta]iunea de Cercetare
Forestier\ [i Agricol\ Githima
forfotea de oameni de [tiin]\ [i ad-
ministratori europeni.

Se spune c\ stafia b\rbatului
bântuie trecerea de cale ferat\ [i
c\ ̀ n fiecare an trenul care huruie
pe [ine cere un sacrificiu uman
din a[ezarea Githima; ultima vic-
tim\ a fost dr. Henry Van Dyke,
un inspector meteo gras [i be]iv,
care se jurase totdeauna, dup\
cum spuneau muncitorii africani,
c\ se sinucide dac\ Jomo Kenya -
tta ar fi fost vreodat\ eliberat din
Lodwar [i Lokitaung. Ma[ina lui
s-a izbit de tren la scurt timp dup\
ce Kenyatta s-a `ntors acas\ de la
Maralal. Oamenii din Githima,
chiar [i du[manii lui, au fost `n -
grozi]i de veste. Fusese un acci-
dent sau se sinucisese? 

Karanja, care lucra la bibliote-
ca din Githima, unde [tergea de
praf c\r]ile, avea grij\ s\ fie aran-
jate pe rafturi [i scria etichete, `[i
aducea aminte de dr. Van Dyke
mai ales datorit\ unui joc bizar pe
care `l juca acesta câteodat\: ve-
nea la muncitorii africani, `i cu-
prindea cu bra]ul pe dup\ umeri
[i apoi, pe nea[teptate, `i plesnea
peste fund. ~[i l\sa mâna s\ z\bo-
veasc\ pe fundul lor cu afec]iune,
`mpr\[tiindu-[i r\suflarea ce duh-
nea a alcool peste umerii victime-
lor sale. Apoi, deodat\, izbucnea
`ntr-un râs zgomotos. Karanja nu
putea suferi hohotele acelea; nu
[tia niciodat\ dac\ dr. Van Dyke
se a[tepta s\ râd\ [i el sau nu. A[a
`ncât Karanja se m\rginea de fie-
care dat\ s\ afi[eze un rânjet cris-
pat, care `l f\cea s\-l urasc\ [i mai
mult pe dr. Van Dyke. Totu[i, ves-
tea mor]ii b\rbatului, cu ma[ina
[i trupul complet sfârtecate de
tren, `i f\cuse grea]\.

Karanja lu\ un [ablon curat din -
tr-un teanc de pe mas\ [i `ncepu
s\ scrie etichete. C\r]ile venite re-
cent la Githima apar]ineau Minis-
terului Agriculturii de la Nairobi.

Curând, Karanja alung\ orice alt
gând, Uhuru sau dr. Van Dyke,
concentrându-se pe eticheta din
mâna lui: STUDII DE AGRONO-
MIE, VOL.  Deodat\, sim]i pre-
zen]a cuiva `n `nc\pere. Sc\p\ [a -
blonul [i se r\suci. Fa]a i se `ntu-
nec\ devenind cu o nuan]\ mai
`nchis\. Cu greutate, `ncerc\ s\
controleze tocul care-i tremura `n
mân\.

— De ce nu bate]i la u[\ ̀ nainte
s\ n\v\li]i `n\untru?, [uier\ el la
b\rbatul care st\tea `n u[\.

— Am b\tut de trei ori.
— Ba nu. Totdeauna intri de

parc\ ar fi thingira lui taic\-tu.
— Am b\tut la u[a asta.
— ~nceti[or, ca o femeie? De ce

nu ba]i tare, tare, ca un b\rbat cir-
cumcis? 

Karanja ridic\ vocea [i b\tu `n
mas\ `n acela[i timp, pentru a su-
blinia fiecare cuvânt.

— ~ntreab-o pe m\-ta, când i-am
tras-o…

— O insul]i pe mama…
— ~nc\ mai pot s\ i-o trag, ei

sau sor\-tii. Ele pot s\-]i spun\ c\
Mwaura e b\rbat circumcis.

Karanja se ridic\. Cei doi se
privir\ cu du[m\nie. Pentru o
clip\, p\ru c\ vor `ncepe s\ se lo-
veasc\.

— Mie `mi spui a[a ceva? Pe
mine m\ insul]i?, zise el cu r\utate.

Buza lui Mwaura se r\sfrânse.
Sim]ea un ghem `n stomac.

Respira repede [i adânc. Apoi
p\ru s\-[i aduc\ aminte de ceva.
~[i ]inu gura.

— ~n fine, `mi pare r\u, zise el
deodat\, dar cu o voce `n care se
strecura amenin]area.

— A[a [i trebuie. Ce vrei? 
— Nimic. Doar c\ Thompson

vrea s\ te vad\, atâta tot.
Mwaura ie[i. Starea lui Karan-

ja se preschimb\ din tensiune `n
`ngrijorare. Ce voia Thompson?
Poate s\-i spun\ ceva despre pla -
t\. ~[i scutur\ de praf salopeta ka -
ki, `[i trecu pieptenul prin p\rul
de culoarea cârti]ei [i gr\bi pasul
pe coridor spre biroul lui Thom-
pson. B\tu cu `ndr\zneal\ la u[\
[i intr\.

— Ce? De ce cioc\ni]i cu to]ii
a[a de tare? 

— Credeam, credeam c\ a]i tri-
mis dup\ mine, domnule, zise Ka-
ranja cu glas sc\zut, stând `n pi-
cioare, a[a cum f\cea `ntotdeauna
`n fa]a albilor, cu picioarele u[or
`ndep\rtate, mâinile `ncruci[ate

la spate, cu aten]ie slugarnic\.
— A, da, da. {tii unde-i casa mea? 
— Da, domnule.
— D\ o fug\ pân\ acolo [i spu-

ne-i doamnei Thompson c\ nu
ajung acas\ la prânz. O s\… ah…
stai o clip\. O s\-]i dau o scrisoare.

De-a lungul anilor, John Thom-
pson dezvoltase o manie pentru
scrisori. Scria `n grab\ bilete pen-
tru oricine. Rareori trimitea vreun
mesager pe undeva, fie la director,
la biroul de rechizite pentru hârtie

sau la atelier pentru câteva cuie,
f\r\ un bilet `nso]itor `n care ex-
plica meticulos toate detaliile. Chiar
[i când ar fi fost mai simplu s\
vorbeasc\ direct cu un func]ionar,
el prefera s\ trimit\ o scrisoare.

Karanja lu\ biletul [i z\bovi o
clip\ sau dou\, sperând c\ Thom-
pson va spune ceva despre cre[te-
rea de salariu pentru care f\cuse
de curând cerere. {eful `ns\ `[i
a]inti din nou privirea goal\ c\tre
gr\mada de hârtii de pe birou.

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul Un bob de
grâu, de Ngũgĩ wa Thiong’o, traducere din limba englez\ [i note de Alexandra Fusoi,
care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Biblioteca Polirom. Actual“, la Editura Polirom. 

CARTEA

Un bob de grâu, roman plasat
`ntr-un sat din Kenya anilor
1950, ilustreaz\ exemplar felul
`n care istoria influen]eaz\
soarta oamenilor obi[nui]i.
Ro manul se concentreaz\ `n
jurul unei s\r b\toriri a inde-
penden]ei kenyene, când doi
fo[ti lup t\ tori din rezisten]\,
generalul R. [i Koinandu, pl\ -
nuiesc s\ spânzure `n public
un presupus tr\d\tor. ~ns\
ade v\ rul se dovede[te a fi
mult mai `ncâlcit. Totul pare
s\ se ̀ n vârt\ ̀ n jurul unui per-
sonaj misterios, t\cutul [i `n -
singuratul Mugo, care fusese
odinioar\ `nchis `ntr-un lag\r
de concentrare britanic [i or-
ganizase acolo o grev\ a foa-
mei. Eroul Mugo ascunde ̀ n s\
o tain\ sum br\. La rândul lui,
Gikonyo, un alt fost prizonier,
e chinuit de o dram\ perso-
nal\: ̀ n cei [ase ani cât st\tuse
`n lag\rul britanic, so]ia lui
r\m\sese `ns\rcina t\ cu un
presupus colaborator al engle-
zilor. Toate aceste destine, le-
gate de ur\, iubire, loialitate [i
tr\dare, se `ntre]es [i se com-
pleteaz\ `ntr-o carte cu adev\ -
rat memorabil\.

AUTORUL

NGŨGĨ WA THIONG’O (n. 1938, Limuru, Kenya) a studiat la Uni-
versitatea Makerere [i la Universitatea din Leeds. Primul s\u ro-
man, Nu plânge, copile, apare `n 1964, fiind urmat de Râul care ne
desparte (1965), Un bob de grâu (1967) [i Petale de sânge (1977). Un
alt roman, Diavol pe cruce (1980), e scris ̀ n ̀ nchisoare ̀ n Kenya, un-
de autorul fusese trimis f\r\ proces dup\ punerea `n scen\ a piesei
Ngaahika ndeenda (M\ `nsor când vreau eu). ~n 1986 public\ `n Ke-
nya romanul Matigari. Ngũgĩwa Thiong’o a mai publicat câteva an-
tologii de proz\ scurt\, piese de teatru [i numeroase eseuri critice.
~n prezent este profesor de literatur\ englez\ [i comparat\ la Uni-
versitatea din California.



Dac\ mai aveam vreo
`ndoial\, acum [tim c\ ro -
mânul e frate cu britani -
cul. La glume, cel pu]in,
suntem f\cu]i din aceea[i
bucat\ de lut. {i pentru c\
suntem atât de `nfr\]i]i,
le-am copt o minunat\
glumi]\ dup\ votul de
ie[ire din Uniunea Euro-
pean\. România adopt\
Remainia. Cet\]enii
români care se simt
„Smith“ se ofer\ s\ ia sub
aripa lor britanicii care au
votat s\ r\mân\ `n UE.
Campania, realizat\ de
ziarul „Gândul“, a ap\rut
pe CNN, „The Guardian“,
„Huffington Post“ [i peste
tot `n România. A[a facem
noi, românii cei europeni,
[i ei, britanicii cei eu-
ropeni. Când avem
necazuri, ne r\mâne
mereu mi[to-ul.

Oportunit\]ile, mai mult sau mai
pu]in amuzante, au ap\rut la doar

câteva momente dup\ ce au fost
num\rate 100% dintre voturi. Unii
au r\mas [oca]i, al]ii s-au scuturat
repede [i au v\zut oportunit\]i.

Mic dejunul Brexit

La doar 10 lire (e ok, nici nu mai
`nseamn\ atât de mult 10 lire), o cafe-
nea din Cardiff oferea un mic dejun
special „de ie[ire“, cu un pahar de
ap\ de la robinet [i o felie de pâine
un pic `nvechit\. Proprietarul lo-
calului s-a declarat derutat de faptul
c\ nu foarte multe persoane au pro -
fitat de oferta special\.

Boris Johnson a debutat pe Porn-
Hub

Ne vom preface c\ nu [tim nici
cine este Boris Johnson, nici ce este
PornHub. Deci: Boris Johnson este
fostul primar al Londrei, un blond
ciufulit, unul dintre cei mai `nfoca]i
sus]in\tori ai ideii ca Marea Bri-
tanie s\ plece din Uniunea Euro-
pean\. PornHub este un fel de
YouTube cu filme porno. Acum c\
am l\murit proprietatea termenilor,
discursul de victorie sus]inut de

Boris Johnson `n numele taberei
„Plec\m“ a fost `nc\rcat pe Porn-
Hub cu titlul: „P\rul blond [i mult\
prostie: a ________ (deduce]i din con-
text) 15 milioane de oameni deo-
dat\“.

Aplica]ia de matrimoniale
„R\mânem“

Votul dintre „da“ [i „nu“ a di-
vizat oamenii atât de puternic, `ncât
op]iunea pro- sau anti-UE a devenit
la fel de semnificativ\ ca orice alt\
tr\s\tur\ de caracter. {tampila pus\
pe buletin spune deodat\ ceva foarte
profund despre o persoan\, suficient
de mult cât s\ provoace ruperi de
prietenii, certuri `n familie sau o

fric\ general\ de a afla cum au votat
oamenii la care de altfel ]ii. La doar
câteva zile dup\ referendum, a
ap\rut [i o platform\ de anun]uri
matrimoniale destinat\ exclusiv
celor care au votat pentru r\mâ -
nerea `n UE. Aplica]ia func]ioneaz\
pe principiul: mai g\se[te pe cineva
care plânge dup\ Uniunea Euro-
pean\ la fel de mult ca tine.

Exit-uri cu avionul

Compania aerian\ irlande z\
Ryanair fusese unul dintre cei mai
vocali sus]in\tori ai votului pro-eu-
ropean. Determina]i [i de strategia
de marketing, dar [i de asumarea
unei pozi]ii politice clare, oferise `n
timpul campaniei zboruri la pre]uri
promo]ionale, `n perioada 22-23 iu-
nie, special pentru britanicii care
voiau s\ zboare din Europa s\ voteze
pentru men]inerea status quo-ului
Marii Britanii. Chiar `n primele ore

ale dimine]ii afl\rii rezultatului,
compania a revenit cu oferta de a
pleca cât mai repede din Marea Bri-
tanie, cu zboruri de la 9,99 lire.

Opera]iunea Biscuitul

Opera]iunea Biscuitul a ap\rut
`n weekendul de dup\ referendum,
ca r\spuns la Opera]iunea Croissan-
tul. Aceasta din urm\ fusese lansat\
de câ]iva cet\]eni franco-britanici
care au `nmânat la metrou cornuri
proaspete [i mesaje personalizate,
scrise de mân\, britanicilor pentru a
le povesti cât de mult `[i doresc ca
Marea Britanie s\ r\mân\ `n Uni-
unea European\. Dup\ rezultate, o
familie britanic\ a `ntors gestul,
`nmânând biscui]i pentru ceai celor
care urcau `n trenul Londra-Paris.
Biscui]ii britanici sunt `nc\ gusto[i,
doar c\ zilele astea sunt consuma]i
mai pu]in cu ceai [i mai mult cu
limonad\.

~ntr-o interven]ie pe CNN-ul ame-
rican, Fareed Zakaria, gazda unei
emisiuni de politic\ interna]io-
nal\ (duminica, de la 17.00, ora Ro-
mâniei) [i autor al mai multor vo-
lume (dintre care dou\ traduse la
Polirom: Lumea postamerican\ [i
Viitorul libert\]ii. Democra]ia ne-
liberal\ `n Statele Unite ale Ame-
ricii [i `n lume), [i-a pus o pro-
blem\ foarte grav\: nu cumva eli-
tele jurnalismului (`n care se in-
clude) s-au al\turat celor politice
`n a ignora pur [i simplu convul-
siile profunde din cadrul socie -
t\]ilor vestice? Dou\ exemple au
fost aduse `n discu]ie: câ[tigarea
(deo camdat\ doar `n marja a
99,999%) alegerilor primare repu-
blicane de c\tre Donald Trump [i

votul pentru ie[irea Marii Britanii
din Uniu nea European\.

~n urm\ cu un an, pe 16 iunie,
mogulul imobiliar Trump [i-a
anun]at candidatura `n cadrul
Grand Old Party pentru nominali-
zarea `n cursa spre Casa Alb\. Un
cor `ntreg de anali[ti, `mpreun\
cu mediul politic tradi]ional din
SUA, au izbucnit `n râs, au mini-
malizat inten]ia Donald-ului [i 
i-au prezis `nfrângerea `nc\ din
primele faze ale alegerilor interne
republicane. Toat\ lumea se puse-
se de acord: „n-are nici cea mai
mic\ [ans\!“, „e ridicol!“. „Vai de
capul lui!“, ar fi spus românii.
Acum Trump le râde ̀ n nas, retra-
ge acredit\ri la evenimentele sale
unor ziare prestigioase precum
„Washington Post“ [i le acuz\ de

partizanat. Cu toate acestea, ori-
câte diatribe ar aduce presei, au-
dien]ele aduc bani [i nici un canal
media american nu `[i permite s\
`l ignore pe marele showman al
politicii interne. ~n urm\ cu câte-
va s\pt\mâni, un jurnalist [i-a ]i -
nut promisiunea [i [i-a mâncat
propriul articol `n care scria c\
Trump nu are nici o [ans\ pe sce-
na politic\. A ad\ugat la meniu [i
un vin bun.

De[i David Cameron câ[tigase
alegeri prin promisiunea c\ va
oferi poporului britanic referen-
dumul pe tema UE pe care [i-l do-
reau unii dintre concet\]eni, nici
posibilitatea unui Brexit nu a fost
luat\ `n serios de c\tre elite. Am\ -
gi]i de ni[te sondaje de opinie pe
muchie de cu]it, dar care sugerau
totu[i un triumf la limit\ al taberei
„Remain“, au ignorat multiplele
semnale care prevesteau un dez-
nod\mânt „tragic“. Iar vinerea tre -
cut\ parc\ a c\zut bomba peste Eu -
ropa [i America, mul]i jurna li[ti
[i anali[ti fiind `n imposibilitatea

de a-[i ascunde uimirea: „De unde
a ap\rut chestia asta?“. 

Explica]ia pe care Fareed Zaka-
ria a g\sit-o buim\celii generale
const\ `n ruptura dramatic\ din-
tre elite [i societate. L\sându-i la o
parte pe politicienii de carier\, `n
privin]a jurnali[tilor care formea -
z\ elita presei americane (dar [i
europene) acesta a tras concluzia
c\ au gre[it urm\rind doar fapte-
le, argumentele economi[tilor [i 
s-au bazat `n analiza lor strict pe
tiparele pe care le [tiau. Au e[uat
`n a vedea nemul]umirile multor
cet\]eni cu orientare conservatoa-
re, pentru care lumea globalizat\
(din diverse motive personale) de-
vine tot mai greu de suportat de la
o zi la alta. La fel, au e[uat s\ vad\
c\, `ntins\ peste mai bine de un
deceniu, propaganda anti-euro-
pean\ `n cazul Marii Britanii sau
propaganda `mpotriva sistemului
politic de la Washington [i a celui
financiar de pe Wall Street trans-
form\ op]iunile [i, mai presus de
toate, sentimentele cet\]enilor
mai pu]in informa]i. 60% din 

popula]ia alb\ din Statele Unite
voteaz\ cu republicanii, politicie-
nii care [i-au lustruit vreme de câ-
teva decenii discursul politic pen-
tru a fi „digerabili“, dar care, `n
esen ]\, `mp\rt\[esc multe dintre
ideile (rasiste) pe care le propag\
Trump. Probabil c\ singurul lucru
pe care i-l repro[eaz\ este limbajul
[o cant, nu atât politicile pe care le
propune. Or, majoritatea elitei jur-
nalistice are v\dite afinit\]i pro-
gresiste, `n siajul democra ]i lor. {i
nu se mai uit\ unde trebuie.

{i mai e un lucru: poate a venit
momentul s\ evalu\m dac\ nu
cumva limbajul politically correct
produce mai multe daune decât
beneficii. A ascunde folosind unel-
te lingvistice sentimentele de frus-
trare [i furie ale unei bune p\r]i
din societ\]ile vestice pare s\ con-
duc\ la resurec]ia na]ionalismu-
lui, ascensiunea lui Trump [i ie -
[irea Marii Britanii din Uniunea
European\. Pentru c\ limbajul co-
rect politic doar ignor\ emo ]iile
populare, dar nu genereaz\ [i in-
strumentele prin care pot fi schim -
bate. Iar la urne – o spun to]i
anali[tii serio[i – adeseori cânt\ -
resc mai mult emo]iile de moment
sau frustr\rile acumulate decât
argumentele bine fundamentate. 
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Când Brexit-ul `]i d\ l\mâi
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Idei pe contrasens
George Onofrei

De ce n-au prezis cohortele de anali[ti
ascensiunea lui Trump [i Brexit-ul?



Iar r\spunsul, `n opinia ziarului
„The Independent“, este c\ „da,
Urzeala tronurilor ar putea fi afec-
tat“. {i asta fiindc\ serialul-fe -
nomen este, `n mare parte, filmat
`n Irlanda de Nord, iar produc]ia
este finan]at\ [i cu fonduri eu-
ropene.

A[a cum explic\ site-ul Foreign
Policy, banii publici europeni sus -
]in produc]iile audiovizuale care
creeaz\ locuri de munc\. Dac\ en-
glezii ies din UE, rezultatul, `n
cazul de fa]\, ar fi c\ produ c\torii
americani de la HBO vor avea
mult mai pu]ine motive s\ toarne
episoadele `n Irlanda de Nord.

Evident, nu numai Urzeala
tronurilor ar urma s\ fie afectat

de aceste probleme, multe alte
produc]ii audiovizuale anglo-bri-
tanice fiind finan]ate cu bani eu-
ropeni, cum ar fi, de exemplu, do -
cumentarul Amy. Astfel, [i Holly-
wood-ul se va sim]i descurajat s\
mai realizeze produc]ii pe teritoriul
britanic, ceea ce va `nsemna o
uria[\ pierdere pentru sectorul
cinematografic. Cel pu]in a[a s-a
spus „la cald“, imediat dup\ trium-
ful taberei „Leave“.

De aceea, aminte[te „Slate“,
profesioni[tii din domeniu au
redactat o scrisoare deschis\ `n
care subliniaz\ c\ „Marea Bri-
tanie nu este numai unul dintre
cele mai puternice state din Eu-
ropa, ci [i unul dintre cele mai cre-
ative. Ie[irea din Europa ar `n -
sem na un imens salt `n necunos-
cut pentru milioanele de britanici
care lucreaz\ `n industriile crea -
tive [i pentru milioanele de englezi
din ]ar\ sau str\in\tate care bene-
ficiaz\ de cre[terea [i vitalitatea
sectorului cultural“. 

~n tot acest timp, umorul bri-
tanic nu s-a dezmin]it, comedi-
antul Ross Everett explicând
americanilor Brexit-ul, `ntr-un
clip postat pe YouTube, folosindu-se

de pove[tile din Urzeala tro nu ri-
l  or [i seria Harry Potter. 

Revenind la Urzeala tro nu -
rilor, [efii HBO s-au gr\bit s\ asi -
gure public milioanele de fani c\
viitoarea (posibil\ sau nu) ie[ire a
Angliei din urzeala european\ nu
va afecta produc]ia serialului. 

„Rezultatul referendumului nu
va avea nici un efect material
asupra seriei“, a anun]at un
reprezentant al Time Warner,
compania care de]ine HBO.

Reprezentan]ii companiei au
mai precizat c\ seria Urzeala
tronurilor a fost finan]at\ [i cu
bani din Fondul Regional de Dez-
voltare, dar numai la `nceput, [i
c\ pentru sezoanele ce au urmat

produc\torii nu au mai beneficiat
de bani europeni. ~n plus, seria
mai prime[te finan]\ri [i de la
statul britanic [i de la Northern
Ireland Screen (NIS), care, la rân-
dul lor, nu folosesc bani UE.

~ns\ mai este un aspect care `i
va duce la disperare pe fanii seriei:
pentru Urzeala tronurilor, „Iarna“
se apropie de final. Iar creatorii,
David Benioff [i D.B. Weiss, au ex-
plicat la emisiunea „Deadline“ c\
serialul nu va mai dura mult\
vreme; ei l-au conceput ini]ial cu o
durat\ total\ de 70-75 de ore, iar
odat\ cu sezonul [ase s-au realizat
deja 60 de ore de program. Deci ar
mai r\mâne un singur sezon de
produs, care ar putea fi realizat

`nainte ca Anglia s\ ias\ din UE,
dac\ aceast\ ie[ire se va `nt=mpla
cu adev\rat vreodat\.

Revenind la problema de an -
sam blu, cea a produc]iilor audio-
vizuale care ar putea fi afectate de
dispari]ia fondurilor europene,
revista „Forbes“ sus]ine, `ntr-o
analiz\ publicat\ online, c\ nu
prea exist\ motive de `ngrijorare,
ci dimpotriv\.

„Forbes“ subliniaz\ c\ cei care
cântau prohodul Urzelii tronu -
rilor n-au remarcat c\, de fapt,
atât serialul HBO, cât [i multe
produc]ii locale foarte impor-
tante, precum Downton Abbey, au
fost finan]ate din bani britanici,
nu europeni, din fonduri speciale
pentru dezvoltarea acestui sector,
proveni]i din taxe locale, [i c\ din
acest punct de vedere lucrurile
r\mân la nivelul de business as
usual.

Cu ace[ti bani au fost finan]ate
serii precum Outlander, Da Vin-
ci’s Demons sau produc]ia Fox 24:
Live Another Day. „Iar Brexit-ul
ar putea oferi o ispit\ [i mai mare
studiourilor americane – o uria[\
c\dere a valorii lirei sterline fa]\
de dolar.“

Evident, cei de la „Forbes“ nu
exclud faptul ca produc]iile TV
britanice s\ fie afectate serios `n
eventualitatea `n care economia
va intra `n recesiune. Amintesc
`ns\ c\ acest sector conteaz\ atât
de mult `n peisajul economic,
`ncât Cancelarul E[ichierului
(ministrul de Finan]e) va fi obli -
gat s\ ia m\surile care se cuvin.
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Brexit is coming: cât de afectat
este Urzeala tronurilor?

Suplimentul lui Jup  

Asta a fost printre
primele `ntreb\ri rostite
imediat dup\ anun]area
rezultatului referen -
dumului din Marea
Britanie, poate chiar
`ntrebarea cu num\rul
doi dup\ „{i acum ce
facem?“.

A visat s\ devin\ viitorul John
Steinbeck, dar s-a f\cut ziarist [i a
ajuns celebru prev\zând felul `n
care tehnologia digital\ va trans-
forma lumea.

Cu o singur\ carte, numit\
{ocul viitorului [i ap\rut\ ̀ n 1970,
a devenit un fel de guru al lumii
post-industriale [i a dus `n main-
stream profesia de futurolog.

A oferit o list\ lung\ de pre -
dic]ii [i re]ete care i-au câ[tigat
milioane de adep]i, printre care 
s-au num\rat politicieni impor tan]i,
capi ai comunit\]ii oamenilor 

de afaceri, dar [i arti[ti sau scrii -
tori. Fostul candidat la pre[edin]ia
S.U.A., Newt Gingrich, a fost fasci-
nat de conceptul coloniilor spa -
]iale, Mihail Gorbaciov sau Zhao
Ziyang s-au declarat inspira]i de
ideile lui, Curtis Mayfield [i Her-
bie Hancock au compus cântece in-
titulate „{ocul viitorului“, iar scri-
itorul John Brunner a scris ro-
manul SF The Shockwave Rider.

~n Al treilea val, un alt best-
seller din 1980, a prev\zut lumea
pe care au construit-o apoi Steve

Case, fondatorul AOL, Steve Jobs
[i Bill Gates.

A spus c\ „analfabetul secolu-
lui XXI nu va fi acela care nu va [ti
s\ scrie [i s\ citeasc\, ci acela care
nu va [ti s\ `nve]e, s\ uite ce a
`nv\]at [i s\ `nve]e din nou“.

~n cele din urm\, Alvin Toffler,
popularul scriitor [i futurolog, a
`ncetat din via]\ pe 27 iunie, la
vârsta de 87 de ani, vegheat de
so]ia sa, Heidi, care l-a ajutat, „din
umbr\“, la scrierea multora din-
tre c\r]ile sale.

Moartea unui explorator `n viitor
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Uria[ul cel blând [i
cariera lui de pumni 
[i scatoalce napolitane

Dar reac]iile numeroase ce au urmat anun]ului
mor]ii faimosului actor italian, din aceast\ s\p -
t\mân\, nu au f\cut decât s\ dovedeasc\ faptul c\
„Piedone“ s-a bucurat de o popularitate extralarge
`n toat\ lumea.

De exemplu, Russell Crowe a fost una dintre
marile vedete care [i-au exprimat public regretul
pentru dispari]ia lui Bud Spencer. Acum câteva lu-
ni, la Cannes, când un ziarist a comparat cuplul
comic f\cut de Crowe cu Ryan Gosling `n The Nice
Guys cu duetul Spencer-Terence Hill, reac]ia lui
Crowe a fost: „Tipule, a[a mai vii de-acas\! E chiar
un foarte mare compliment, e flatant!“.

Bud Spencer a ap\rut atunci când italianul Car-
lo Pedersoli, pus `n situa]ia de a-[i alege un
pseudonim artistic pentru noua lui carier\ de ac-
tor, prin anii ’60, s-a gândit c\ este mare fan Spencer
Tracy [i c\ ador\ berea Budweiser.

~nainte de acest moment, gigantul napolitan fus-
ese campion olimpic al Italiei la `not (la Olim -
piadele din 1952 [i 1956) [i juc\tor de polo. Fizicul
s\u i-a adus ocazional roluri `n filme (un pretorian
`n Quo Vadis, de exemplu), dar dup\ ce a renun]at
la cariera sportiv\, s-a ocupat mai mult cu muzica
folk [i pop italian\. 

Asta pân\ `n 1967, când regizorul Giuseppe Co -
lizzi i-a oferit rolul principal din Dumnezeu iart\...
eu nu, acesta fiind momentul apari]iei lui Bud
Spencer [i debutul unei cariere fructuoase.

Au urmat peste 20 de filme de mare succes (mai
ales `n Italia, Germania, Fran]a, dar [i România),
multe roluri fiind interpretate la dublu cu amicul
Mario Girotti (redenumit Terence Hill) – cel mai
nonviolent cuplu de b\t\u[i din istoria cine-
matografiei. „Asta fiindc\ noi detest\m violen]a [i,
de aceea, violen]a noastr\ este comic\“, explica
Bud Spencer `ntr-un interviu, `n 1983.

Succesul din cinema a fost urmat, ̀ n cariera pro-
fesional\ a lui Spencer, de alte pasiuni: cea de pilot
(a fondat compania Mistral Air `n 1981) sau cea
politic\ (a candidat, f\r\ succes, pentru partidul lui
Berlusconi). ~n plus, Spencer absolvise [i cursurile
Facult\]ii de Drept. „Numai trei lucruri n-am f\cut
`n via]\“, explica Spencer. „N-am fost balerin, jock-
ey [i politician. Cum primele dou\ profesii nu intr\
`n discu]ie, mi-am zis s\ m\ arunc `n politic\.“

Abia dup\ ce a realizat `n 2003 un film cu regi-
zorul Ermanno Olmi, Bud Spencer a m\rturisit c\,
pentru prima dat\ `n via]\, s-a sim]it actor: „~ntot-
deauna am spus c\ am fost doar un personaj“.

Ai fi zis c\ succesul filmelor lui Bud Spencer a fost circumscris strict 
la spa]iul european (din Fran]a [i Italia, pân\ `n România) [i la perioada 
de pân\ la mijlocul anilor ’80.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Pe scurt
l O simpl\ `ntâlnire cu Dalai Lama, `n cursul c\reia s-a discutat

despre yoga, i-a asigurat lui Lady Gaga un loc pe lista neagr\ a Par-
tidului Comunist Chinez cu personalit\]i str\ine ostile. Imediat
dup\ `ntâlnirea ei de s\pt\mâna trecut\ cu liderul tibetan (numit
de c\tre chinezi „un lup ̀ n haine de preot“), Partidul Comunist a or-
donat ca `ntreg catalogul Lady Gaga s\ fie scos `n afara legii `n Chi-
na continental\, iar site-urile [i organiza]iile media au primit or-
dinul de a nu mai uploada sau distribui cântecele ei.

l A `ncetat din via]\ Scotty Moore, legendarul chitarist ameri-
can care l-a ̀ nso]it ̀ n carier\ pe Elvis Presley, de la debuturile aces-
tuia [i pân\ `n 1968.

l Elizabeth Warren, senatoare democrat\ de Massachusetts, i-a
propus lui J.K. Rowling s\ o angajeze ca „profesor de lupt\ `mpotri-
va Magiei Negre“, comparându-l pe Donald Trump cu un adept al
personajului Voldemort din seria Harry Potter.

l A `ncetat din via]\, la numai 57 de ani, scriitorul francez Mau-
rice G. Dantec, care s-a remarcat `ncepând din anii ’90 ca autor de
romane oscilând `ntre thriller [i SF apocaliptic. 

l Firma Apple a ob]inut brevetul unei noi tehnologii care poate
`mpiedica fanii s\ mai filmeze concerte [i alte evenimente live cu
telefoanele iPhone.

l James Cameron a `ncercat s\ r\spund\ politicos [i cu multe
precau]ii la `ntrebarea pus\ de publica]ia online „IndieWire“: „V-a
pl\cut ultimul R\zboiul stelelor?“. „Cred c\ primele [ase filme, cele
ale lui George Lucas, au fost mult mai inventive vizual. 

Filmul lui J.J.
Abrams seam\n\
mai mult cu o relu-
are a elementelor
deja v\zute, cu
personaje pe care
deja le cunoa[tem.
A[tept s\ v\d unde
vor s\ ne duc\ cu
viitorul film din
serie, s\ v\d ce vor
fi capabili s\ fac\.“



Onora]i membri, ast\zi vom ana -
liza calitatea [tiin]ific\ a tezei de
doctorat a domnului Gabriel Du-
mitra[. Este de datoria noastr\,
mai ales `n lumina recentelor
evenimente, s\ ne asigur\m c\ lu-
crarea este temeinic [i corect ar-
gumentat\. Tocmai de aceea v-am
adus ast\zi la aceast\ ferm\
zootehnic\.

Dup\ cum a]i putut [i dum-
neavoastr\ observa, teza este de -
numit\ „Tehnici revolu]ionare de
lupt\ biochimic\ prin manipu-
larea animalelor domestice [i a
anexelor gospod\re[ti `n caz de
r\zboi“. Tocmai de aceea v\ rog s\
purta]i aceste c\[ti de protec]ie.
Trecem peste introducere [i ana -
liz\m capitolul doi, intitulat „Mi-
traliera cur de oaie“. Faza de cer -
cetare a implicat imobilizarea 
unei ovine, lucru pe care v\ rog pe
dumneavoastr\ s\ `l face]i, c\ eu
sunt cu [oldul. Propun s\ o prin -
de]i pe cea mare din stânga, `n tru -
cât aici se specific\ faptul c\ este

vorba despre o ovin\ cu burdiha -
nul plin. Scrie c\ este nevoie de o
]in]\ vie, drept pentru care rog pe
domnul Popescu s\ se plaseze la
sta]i s\ v\d  doi metri `n spatele
animalului. 

Se vor aplica manevre de `m -
pingere din ambele laterale ale ab-
domenului oii, cu mare grij\ la
sincronizare, lucru care va avea
ca rezultat expulzarea cu vitez\
letal\ a proiectilelor organice. Rog
pe domnii coordonatori s\ apese.
Mai tare, v\ rog! Hmm, pare c\
func]ioneaz\. Dar nu pot s\ nu 

remarc faptul c\ oricât\ presiune
s-ar aplica asupra bur]ii subiectu-
lui, impactul nu este letal, ci doar
unul de natur\ estetic\, fapt pen-
tru care `l rog pe domnul Popescu
s\ `[i schimbe c\ma[a.

Capitolul trei trateaz\ o moda -
litate de imobilizare a inamicului,
prin `ncleierea cu baleg\ de vac\.
Din fericire nu trebuie s\ imobi-
liz\m nici un animal, `ntrucât
scrie [i aici, e vorba de balegile de-
ja existente pe frontul de lupt\.
Domnule Popescu, dac\ tot nu
ave]i c\ma[\ de schimb, v\ rog s\

c\lca]i aici cu ambele picioare.
Acum `ncerca]i s\ ie[i]i de acolo.
Mda, nu pare c\ a]i r\mas blocat. 

Concluzia comisiei, dup\ ana -
lizarea caracterului [tiin]ific al
primelor dou\ capitole, este c\ nu
au caracter [tiin]ific. V\ rog s\
consemna]i. ~n final, vom verifica
temeinic rezultatele cercet\rilor
domnului Dumitra[ din capitolul
patru, intitulat „Closetul bomb\“.
Este folosit un veceu clasic de ex-
terior, cu specificarea faptului c\
trebuie s\ fie unul folosit de cel
pu]in doi ani, pentru ca materia
s\ poat\ emana `n interiorul ca -
me rei din lemn o concentra]ie su-
ficient\ de gaz metan. Personal,
consider c\ acesta de lâng\ nuc
corespunde descrierilor. Inami cul,
conform lucr\rii, va intra `n\un-
tru [i va aprinde o briche…
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Eheeii, dragii mo[ului, nu [ti]i ce
pierde]i dac\ nu vede]i Indepen-
dence Day: Resurgence! De fapt,
mai nimic. Emmerich, un mo[ `n
blan\ de oaie, a fost criogenizat
timp de 20 de ani, de la primul In-
dependence Day (ca personajul
Brackish Okun, care a petrecut `n
com\ 7.300 de zile), iar acum s-a
trezit buimac [i se face c\ nu [tie
c\ entertainment-ul a evoluat. C\
s-au f\cut tone de varia]iuni pe te-
ma Independence Day [i pe alte te-
me. Dar el o ]ine una [i bun\  (e
nostalgic cu indicatorii mult m\ -
ri]i), iar dovada c\ se jur\ strâmb
e `n fa]a ochilor: `n Resurgence,
update-ul e un facelift. Poanta-i ve-
che, efectele speciale noi. 

~narma]i cu echipamentul din
dotare (dintre care chestii care 
nu existau `n ’96), ochelari 3D,
popcorn, suc, telefon dat pe silent,

FB `n adormire, fular de pus pe
umeri pentru c\ la mall [uier\
criv\]ul, ne-am introdus `n sal\ [i
am stat cumin]i pân\ ne-au spus
s\ plec\m. Filmul ]ine dou\ ore,
dar pare mai lung pentru c\, prac-
tic, nu are poveste. La 20 de ani
dup\ ce `i killeriser\ pe extrate-
re[tri, p\mântenilor li se mai pre-
zint\ o ocazie s\-[i arate mu[chii
[i, bine`n]eles, nu o rateaz\.  Care
sunt diferen]ele fa]\ de 1996?, o s\
m\ `ntreba]i. ~n primul rând, Will
Smith e out. Cic\ ar fi cerut prea
mul]i bani [i a fost refuzat. ~n com-
pensa]ie, a fost m\rit efectivul 

actoricesc. De pild\, pe lâng\ pre -
[edintele Whitmore (Bill Pull -
man), care când e bine, când i se
face r\u (de la extratere[tri), a fost
pus\ `n func]iune pre[edinta Eli-
zabeth Lanford (interpretat\ de
Sela Ward, fosta iubit\ a lui House
din Dr. House), care ridic\ stereo-
tipurile la `n\l]imea Capitoliului.
Dac\ `n 1996 era oarecum revo -
lu]ionar ca un erou de culoare, pi-
lotul Steven Hiller (Will Smith), s\
salveze omenirea, iar `ntre timp
stereotipul a devenit realitate
(vezi alegerea lui Barack Obama),
ce s\ mai aduci nou? Iaca, o 

aviatoare chinez\ ̀ n echipa de sal-
vatori ai P\mântului, o c\petenie
african\ care se remarc\ `n lupte-
le de la sol [i cam atât. M\ rog,
c\lug\rii budi[ti ciuci]i `n jurul
unui radio vechi sunt simpli figu-
ran]i, ca s\ l\]easc\ omleta la
scar\ planetar\ (ceva similar era
[i `n 1996). Locul lui Steven Hiller
a fost luat de fiul s\u vitreg, care e
interpretat tot de un actor de cu-
loare, dar pentru c\ Dylan Du -
brow-Hiller nu e atât de cunoscut
[i carismatic, i-a fost alipit Liam
Hemsworth pe post de pilot prin-
cipal, gândit s\ dea filmului nota

de eroism jemanfi[ist `n trena lui
Han Solo. Celelalte prosp\turi
sunt la fel de insipide ca Hiller, de
exemplu Maika Monroe `n rolul
fiicei pre[edintelui Whitmore [i
logodnica personajului lui Hems -
worth. 

Pe psihologul francez `l trecem
`n cu totul alt\ categorie. Charlot-
te Gainsbourg e antologic\ `n pos-
tura lui. Catherine Marceaux, ca-
re cu vorba [optit\ [i domoal\ `]i
reactiveaz\ `n minte filmele f\cu-
te cu Lars von Trier, astfel ca
amintirea s\ fac\ implozie `n de-
desubtul acestei magme `nt\rite
care e scenariul scris de cinci per-
soane. Tot ce face Gainsbourg
`ntreg filmul e s\ se mire de cât de
conecta]i sunt oamenii la sub-
con[tientul extratere[trilor, pen-
tru c\ reproduc un soi de desen/
mandal\ care ini]ial nu se [tie de
la ce vine. 

Alt comic involuntar e faptul
c\ sunt prea mul]i actori, [i din
primul film [i din noua gard\, iar
scenari[tii nu [tiu s\-i manevreze,
a[a c\ `i mobilizeaz\ dintr-un loc
`ntr-altul doar ca s\ ocupe cadrul,
f\r\ explica]ii logice. 

Despre acest sequel cel mai bi-
ne a scris „The Telegraph“, `ntr-o
singur\ propozi]ie pus\ `n titlu:
„Resurgence shows no sign of in-
telligent life“. Nu mai am ce
spune. 

Ziua Independen]ei: Rena[terea/
Independence Day: Resurgence, 
de Roland Emmerich. Cu: Liam
Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill
Pullman, Vivica A. Fox, Jessie Usher,
Maika Monroe, Sela Ward, Charlotte
Gainsbourg, William Fichtner, Judd
Hirsch

Film

Iulia Blaga
Noaptea Independen]ei
Nu [tiu ce s\ scriu azi.
Am epuizat premierele 
la zi, `n seara asta v\d un
nou film, dar rubrica
trebuie s-o predau tot
azi. Adev\rul e c\ m-am
s\turat de scris, bine 
c\ `n cur`nd intr\m `n
vacan]\!... Ah, vezi cum
era s\ uit?! Mi-a r\mas 
de data trecut\ Inde pen -
dence Day: Resurgence.
M-am lungit cu Trois
souvenirs de ma jeunesse
[i am l\sat filmul lui
Roland Emmerich pentru
alt\dat\. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Pe mâna comisiei
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