
Un volum 
cu de toate, 
v\ rog!

Eli B\dic\

~n ultima vreme, cine [tie de ce [i
cum, debuturile care mi-au picat ̀ n
mân\ au fost foarte bune. Este
cazul [i aici. Ioana Cre]oiu reu -
ne[te dou\zeci [i una de povestiri
`n volumul Alegeri dificile (Poli -
rom, 2016, colec]ia „Ego. Pro z\“),
proze r\spândite `n timp (grosso
modo, acoper\ jum\tate de secol
românesc), de calibre diferite, care
te seduc. Decupajele autoarei sunt
(aproape) f\r\ cu sur, se simte c\
are control asupra prozelor sale [i
c\ scrie despre realit\]i pe care le
cunoa[te `ndea proape. 
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Pân\ `n ce
punct `i putem
fi recunosc\tori
lui Beatrice
Rancea?

C\t\lin Hopulele

Beatrice Rancea e exemplul
perfect pentru a ilustra „com-
plexul cultural al Ia[ului“. Un
manager cu reu[ite vizibile nu
a fost niciodat\ contestat pu -
blic, vuind doar bârfele din
spatele cortinelor, c\rora nu le-
a dat `ns\ nimeni crezare.  
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Rockin’ by myself

FANTOMA CAPITALEI EUROPENE A CULTURII ~NC| MAI BÂNTUIE IA{UL

FICCE, greu de ucis

Funda]ia Ia[i – Capital\ Cultural\ European\ (FICCE) pare un balaur mai greu de `nvins decât s-ar fi a[tep-
tat conducerea Prim\riei Municipiului Ia[i, care `nc\ nu a reu[it, `n instan]\, s\-i `nchid\ activitatea [i s\ o
radieze din Registrul Funda]iilor, de[i obiectul activit\]ii acesteia s-a `ncheiat anul trecut, `n urma e[ecului
Ia[ului `n a trece de selec]ia juriului interna]ional pentru a deveni `n 2021 Capital\ a Culturii Europene.
Funda]ia `nc\ mai are `n schema de personal cinci angaja]i care nu [i-au mai primit drepturile salariale 
din luna decembrie a anului trecut. Care sunt totu[i motivele pentru care FICCE este „greu de ucis“? 

Modern,
primitiv,
pasionat

Dumitru Ungureanu

Un comentator literar de edi]ii
com plete ar jubila elegiac, „r\s -
foind“ proasp\ta apari]ie semnat\
Steve Vai: Modern Primitive/ Pas-
sion and Warfare (2016, Sony).
Este un pachet cu dou\ discuri, al
c\ror numitor comun `l repre -
zint\ perioada când compozi]iile
au fost scrise [i (par]ial) `nregis-
trate. 
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Cronic\ de carte

Urm\toarea edi]ie va ap\rea pe 10 septembrie

„Suplimentul de cultur\“ v\ ureaz\ vacan]\ pl\cut\!



C\t\lin Hopulele

Manager excelent, Rancea te-ar
putea convinge s\ cumperi pâine
[i s\ crezi, f\r\ dubiu, c\ e cozo-
nac, mai ales când te adresezi unei
popula]ii, dac\ nu fl\mânde, m\ -
car ignorante fa]\ de „reprezen-
ta]ia de calitate de oper\“, a[a
cum a spus chiar managerul c\ a
g\sit Ia[ul `n 2011, când a preluat
frâiele institu]iei. Bazându-se pe o
rela]ie foarte bun\ cu Prim\ria,
dar [i pe apropierea majorit\]ii
canalelor media locale, managerul
Operei ie[ene a dus o campanie
agresiv\ de publicitate pozitiv\.
Toate spectacolele de la Ope r\ se
jucau „cu casa `nchis\“, toate pre-
mierele au fost „de excep ]ie“, iar
lucrul acesta era `ntr-atât de obse-
siv repetat, `ncât nu prea exista o
alt\ variant\ de a percepe lucruri-
le de acolo. Practic, fiecare zi din
via]a Operei era o mostr\ de exce-
len]\ [i virtuozitate.

Un exemplu concret este cel al
regizorului Andrei {erban. Bucu-
rându-se de apropierea cu Beatri-
ce Rancea, celebrul regizor a venit
la Ia[i pentru a pune `n scen\ In-
diile Galante, Troienele [i Lucia
di Lammermoor. O serie de spec-
tacole f\r\ cusur `n fa]a c\rora in-
clusiv detractorii au t\cut. ~ns\,

`n fermenta]ia mediatic\ din jurul
Operei, nu i-a ridicat nimeni o
`ntrebare necesar\ lui Andrei {er-
ban: de ce nu a montat la Ia[i [i un
spectacol original, ci doar ver-
siuni u[or diferite ale acelora[i
piese pe care le pune ̀ n scen\ de 20
de ani? Dar dac\ nu i-am ridicat
`ntre b\ri, aproape c\ i-am ridicat
statuie – l-am f\cut cet\]ean al
ora [ului, numele s\u a fost vehi-
culat pentru preluarea, ca interi-
mat, a Operei din Ia[i [i, prin in-
termediul s\u, a fost sugerat\
ideea ca Rancea s\ preia atât tea-
trul, cât [i opera din Ia[i, `n calita-
te de unic manager. „Nu a[ vrea
s\ o numesc o reluare a Luciei me-
le de la Paris, pentru c\ ideea cen-
tral\ pe care o am despre o poves-
te nu e niciodat\ terminat\“, a
spus Andrei {erban despre Lucia
di Lammermoor, recomandat\ ca
premier\ la Ia[i dup\ ce s-a jucat
`n repetate rânduri pe marile sce-
ne ale lumii `nc\ de acum 20 de
ani, când a ap\rut la Paris.
Aceast\ `ntrebare era necesar\,
mai ales c\ regizorul nu a venit
din bun\voin]a inimii sale, An-
drei {erban ridicând bani din con-
tracte pe care o institu]ie public\,
a[a cum e Opera, nu ar avea cum

s\ `i pl\teasc\. Contracte pe care,
dup\ ani de amor]eal\, Curtea de
Conturi `n ce pe s\ le consulte cu
un alt interes fa]\ de cel de pân\
acum. 

~n privin]a Teatrului `ns\, lu-
mea nu a fost la fel de `ng\duitoa-
re. Nu c\ ar merita `ng\duin]\
Cristian Hadji-Culea, directorul
Na]ionalului din Ia[i, care aplau -
d\ succesul Operei pentru c\ `i
permite s\-[i conduc\ institu]ia ̀ n
aceea[i obscuritate [i penumbr\
`n care `i [i place, personal, s\ se
scalde. Ultima sa discu]ie cu presa
a fost când, luat pe nepreg\tite `n
fa]a biroului de manager, a aflat
mirat de un protest al actorilor ca-
re se plângeau tocmai de faptul c\
se `neac\ `n acea obscuritate. ~ns\
Teatrul a fost acuzat `n mai multe
rânduri de ̀ ncet\]enire a practicii
copy/paste – regizori venind [i
plecând de la Ia[i ca s\ pun\ `n
scen\ spectacole pe care le-au im-
plementat cu succes `n alte p\r]i,
cu alte garnituri de actori [i mici
schimb\ri la scenografie. Dar
`nspre Oper\ n-a `ndr\znit ni-
meni s\ ridice aceast\ `ntrebare.
Cum s\ faci asta unei institu]ii cu
atât de mare succes?

Orice pentru
performan]\

Beatrice Rancea s-a bucurat `n
ochii publicului de o bun\voin]\
marcat\ de aceast\ „sete de per-
forman]\“ pe care o invoc\ ast\zi
[i mul]i dintre cei care nu merg la
Oper\, dar se laud\ c\ spectacole-
le se joac\ cu casa `nchis\. Iar la
Ia[i, pentru a atinge aceast\ exce-
len]\, Beatrice Rancea s-a folosit
de o serie de inginerii financiare
la limita legalit\]ii. A pl\tit di-
feri]i angaja]i ai institu]iei care
aveau, `n paralel, contracte de
[ofer, asistent manager, membru
`n orchestr\ [i produc\tor la dife-
rite spectacole. Un nucleu de [ase-
opt persoane, grupat `n jurul aces-
teia `nc\ de când a preluat condu-
cerea, din 2011, a ajuns s\ ̀ ncaseze
lunar chiar [i 6.000 de lei pe lun\. 

Apari]ia articolului respectiv
(`n „Ziarul de Ia[i“, pe 28 iunie) a
stârnit un val de proteste din par-
tea apropia]ilor fostului manager
al Operei ie[ene. Prin ace[ti inter-
pu[i, f\r\ a r\spunde direct
`ntreb\rilor presei, Beatrice Ran-
cea se plângea de faptul c\ era im-
posibil s\ aduci nume mari la Ia[i
pe banii pe care-i putea oferi, legal,

acestora [i sus]inea c\ e normal ca
un percu]ionist din orchestr\, in-
diferent de valoarea sa, s\ ridice
peste 6.000 de lei `n mân\ pe lun\
pentru c\ mai face mentenan]a si-
te-ului, e [ofer [i asistent mana-
ger. Concluziile s-au tras rapid –
sistemul este greoi, e represiv [i e
`mpotriva lui Beatrice Rancea, iar
lumea profit\ pentru a o ataca,
mai ales acum, când a plecat la
Bucure[ti.

~ns\ victimizarea func]ioneaz\
pân\ la un punct. Beatrice Ran-
cea, din toate m\rturiile din Ope -
r\, a condus institu]ia cu o mâ n\
de fier, reputa]ie de care nu s-a te-
mut c\ o precede `n clipa `n care a
ajuns la Ia[i. A pus la punct toate
vocile care i se ̀ mpotriveau, a des -
f\cut contracte de munc\, a desfi-
in]at posturi, drept dovad\ [i pro-
cesele care `nc\ treneaz\ `n in-
stan]\, iar pe detractorii pe care [i
i-a f\cut a[a a ̀ ncercat s\-i des fiin -
]eze printr-o serie de apari]ii cal-
culate `n pres\ `n care acuza fap-
tul c\ lumea `ncearc\ s\ bage be]e
`n roate procesului de moderniza-
re pe care ea `l face la Ia[i. S-ar fi
descurcat mai bine cei care-i con-
test\ abilit\]ile de manager?

S\ facem o paralel\. Bujor Pre-
lipcean, managerul Filarmonicii
ie[ene, cunoscut ca fiind, [i el, un
om care conduce cu mân\ de fier,
s-a zb\tut [i a reu[it, vâslind prin
acela[i h\]i[ de legi ale statului, s\
le ob]in\ instrumenti[tilor cele
mai mari contracte din ]ar\ ca s\-i
determine s\ nu mai plece `n
str\i n\tate, f\când Filarmonica
s\ str\luceasc\. La polul opus, ul-
timele informa]ii venite, pe surse,
din Oper\ (fiindc\, `n ciuda trans-
paren]ei asumate, cum s\ comu-
nice altfel?), cori[tii [i colaborato-
rii iau `n mân\ pu]in peste sala-
riul minim, iar banii nu au fost
`ncasa]i din luna mai. ~ns\ oame-
nii de baz\ ai fostului manager
sunt pl\ti]i la timp [i cu mult pes-
te media din institu]ie. Nu e ni-
meni `n postura s\ o `nve]e pe
Beatrice Rancea cum s\-[i gestio-
neze institu]ia, dar când pretinzi
c\ singura solu]ie pentru a condu-
ce o institu]ie e s\ pl\te[ti la nivel
de privat, din bani publici, la limi-
ta legalit\]ii, un grup de oameni,
nu pentru performan]\, ci pentru
servitudine, exist\ riscul c\derii
`n impostur\. Una din care Ia[ul
pare s\ se trezeasc\ abia dup\
cinci ani. 
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Pân\ `n ce punct `i putem fi
recunosc\tori lui Beatrice Rancea?
Beatrice Rancea e exem-
plul perfect pentru a ilus-
tra „complexul cultural al
Ia[ului“. Un manager cu
reu[ite vizibile nu a fost
niciodat\ contestat pu -
blic, vuind doar bârfele
din spatele cortinelor,
c\rora nu le-a dat `ns\ 
nimeni crezare. {i fiindc\
nu a ie[it nimeni `n fa]\
s\ `[i asume o critic\ 
onest\ [i decent\, l\sând
locul doar unor detractori
de serviciu, nu s-a f\cut o
analiz\ lucid\ [i coerent\
a activit\]ii artistice [i 
financiare Operei din Ia[i
`n perioada lui Rancea. De
ce? Pentru c\ dac\ este
un lucru pe care l-a f\cut
excelent `n Ia[i Beatrice
Rancea a fost s\ vând\
orice pe post de 
capodoper\.
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FICCE, greu de ucis

C\t\lin Hopulele

Activitatea FICCE s-a aflat mereu
`n vizorul presei pentru lipsa de
transparen]\ ce a urm\rit-o `nc\
de la `nfiin]are, iar „Suplimentul
de cultur\“ a acordat spa]ii largi
subiectului. Doar `n ultimele [ase
luni de func]ionare, când p\rea c\
Ia[ul mai are speran]e la „califica-
re“, cu o echip\ creionat\ `n jurul
lui Iulian Boia, funda]ia a `nceput
un proces de transparentizare.
~ns\ nici la aproape un an de zile
de când Ia[ul a pierdut selec]ia
pentru lista scurt\ a ora[elor care
pot fi selectate pentru a primi ti -
tlul de Capital\ a Culturii Europe-
ne, Prim\ria nu a reu[it s\ `nchi -
d\ FICCE.

{efii municipalit\]ii au deschis
`n luna martie, la Judec\toria
Ia[i, un proces care avea ca obiect
„modific\ri acte constitutive 

persoane juridice“, `ns\ a fost ne-
voie de doar patru termene pentru
ca ini]iativa s\ moar\ `n fa[\, trei
dintre ele fiind amân\ri cerute de
juri[tii Prim\riei pe motiv c\ nu
s-ar fi g\sit toate documentele fun-
da]iei [i nici nu au reu[it contac-
tarea tuturor fondatorilor semna-
tari. Pe 25 mai, cererea de modifi-
care a organiz\rii funda]iei a fost
respins\. „Respinge cererea de
modificare a statutului petentei
Funda]ia Ia[i – Capital\ Cultural\
European\ ca ne`ntemeiat\. Cu
drept de apel ̀ n termen de cinci zi-
le de la comunicare. Cererea pen-
tru exercitarea c\ii de atac a ape-
lului se depune la Judec\toria
Ia[i“, se precizeaz\ `n minut\. 

Argumentele primarului Mihai
Chirica, care nu [tia pân\ acum,
la `nceputul lunii iulie, de aceast\
sentin]\, au fost legate de faptul c\

era campanie electoral\ atunci [i,
prin urmare, lichidarea funda]iei
nu era una dintre priorit\]i. Pri -
m\ria nici m\car nu a intentat
apel la decizia Judec\toriei. „Am
`ncercat s\ strângem toate semn\ -
turile ca s\ modific\m statutul
funda]iei, dar `nc\ nu am reu[it.
Totul a fost alambicat, l-au l\sat
pe Nichita pre[edinte, ca unic
de]in\tor de semn\ tur\, trebuia
s\ se `ntâlneasc\ Consiliul Direc-
tor, mul]i nu [i-au declinat atri-
bu]iile, se chinuie `n continuare
jurista s\ duc\ la bun sfâr[it [i se
va rezolva. Sunt [i sume de bani
`n funda]ie pe care am vrea s\ le
readucem `n bugetul Prim\riei.
Iar `n perioada respectiv\, cine
avea timp pentru asta?“, a decla-
rat Mihai Chirica. 

Funda]ia Cultural\ Ia[i,
`nc\ o enigm\

Mihai Chirica a declarat c\ nu au
mai r\mas „multe persoane f\r\
ocupa]ie“ `n urma sist\rii acti-
vit\]ii FICCE, `n ciuda faptului c\
surse apropiate Consiliului Direc-
tor ne-au precizat c\ exist\ `n pre-
zent cinci angaja]i. Primarul
sus]ine c\ mai exist\ ̀ n rândul an-
gaja]ilor doar contabila, iar restul
personalului, dac\ a dorit, a trecut
`n aparatul Prim\riei. „Cu cine

am f\cut eu `ntre timp proiectele
culturale?“, a ad\ugat acesta. Cu
dou\ s\pt\mâni `naintea sentin -
]ei de la Judec\torie, `ntr-o confe-
rin]\ de pres\, Mihai Chirica
anun]a o inten]ie comun\ la nive-
lul `ntregului Ia[i, `ntre toate au-
torit\]ile locale [i jude]ene, de or-
ganizare a unei funda]ii care s\
preia tot ce `nseamn\ programare
cultural\ [i organizare a eveni-
mentelor mari sus]inute din fon-
duri publice.

Pân\ ast\zi nu s-a f\cut vreun
pas concret pentru organizarea
acestei noi funda]ii. Dan Lungu,
manager al Festivalului Interna -
]ional de Literatur\ [i Traducere
Ia[i (FILIT) [i director al Muzeu-
lui Na]ional al Literaturii Româ-
ne Ia[i, sus]ine c\ a citit doar `n
pres\ despre proiectul primarului
Chirica. „Am v\zut mai ales la te-
leviziune c\ se declar\ c\ se
dore[te realizarea unei astfel de
funda]ii, dar nu am primit nici o
adres\ la nivelul Muzeului [i nici
`n nume personal. Este o idee
bun\, spun eu, p\rerea mea este
c\ trebuie s\ se fac\, agreez acest
concept, dar deocamdat\ nu [tiu
nimic concret. A[ fi de acord [i ca
FILIT-ul s\ fie finan]at de o astfel
de funda]ie, cu condi]ia s\ r\mân
director aristic pentru a avea pu-
tere de decizie asupra con]inutului,

asupra calit\]ii evenimentului“, a
spus Dan Lungu.

De cealalt\ parte, primarul
Ia[ului spune c\ a primit deja o se-
rie de scrisori de sus]inere pentru
noua funda]ie, una dintre ele in-
clusiv de la MNLR, dar [i de la
Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i, de la Consiliul Ju-
de]ean Ia[i, dar [i de la alte uni-
versit\]i [i institu]ii culturale ju-
de]ene care vor veni ca membri ̀ n
Funda]ia Cultural\ Ia[i. „Vrem ca
proiectele s\ fie puse `ntr-o agen -
d\ comun\ pentru c\ nu suntem
chiar o metropol\ a[a de mare
`ncât s\ nu [tim unii de al]ii. ~n
compara]ie cu celelalte ora[e eu-
ropene, putem s\ gestion\m toate
evenimentele la nivel central ̀ ntr-o
funda]ie din care nu trebuie s\
fac\ parte nici pre[edintele CJ [i
nici primarul, ci trebuie s\ l\s\m
oamenii care se pricep [i, Slav\
Cerului, are cine s\ o fac\ la Ia[i“,
a ad\ugat Mihai Chirica. Edilul a
mai spus c\ `ntr-o astfel de fun -
da]ie, coloana vertebral\ a acti-
vit\]ilor trebuie s\ o reprezinte 
cele trei proiecte culturale impor-
tante ale Ia[ului: Festivalul Inter-
na]ional al Educa]iei (FIE), catalo-
gat adeseori ca fiind lipsit de o vi-
ziune coerent\, FILIT, precum [i
Festivalul Interna]ional de Teatru
pentru Publicul Tân\r Ia[i. 

Funda]ia Ia[i – Capital\ Cultural\ European\ (FICCE)
pare un balaur mai greu de `nvins decât s-ar fi
a[teptat conducerea Prim\riei Municipiului Ia[i, care
`nc\ nu a reu[it, `n instan]\, s\-i `nchid\ activitatea [i
s\ o radieze din Registrul Funda]iilor, de[i obiectul
activit\]ii acesteia s-a `ncheiat anul trecut, `n urma
e[ecului Ia[ului `n a trece de selec]ia juriului
interna]ional pentru a deveni `n 2021 Capital\ a
Culturii Europene. Funda]ia `nc\ mai are `n schema 
de personal cinci angaja]i care nu [i-au mai primit
drepturile salariale din luna decembrie a anului
trecut. Care sunt totu[i motivele pentru care FICCE
este „greu de ucis“? Pe de o parte, cele dou\
persoane din conducerea acesteia, Gheorghe Nichita
[i Cosmin Coman, nu s-au prezentat la procesul prin
care Prim\ria voia s\ schimbe statutul funda]iei, iar
pe de alt\ parte termenele au picat `n preajma [i `n
timpul campaniei electorale de la locale. Vorba
primarului ales al Ia[ului, Mihai Chirica, „cine avea
atunci timp pentru asta?“.



Sunt dimine]i `n care ]i se face
foarte dor de o voce. Cei mai buni
scriitori sunt, pân\ la urm\, voci.
Cuvintele lor se unesc `n texte, iar
textele acestea las\ `n tine feres-
tre. {i toate acestea sunt totu[i
doar drumuri pe care p\[esc lumi-
na, adev\rul, furia [i altele, la fel
de inexplicabile. 

~ntr-o diminea]\ de la sfâr[itul
lunii trecute mi s-a f\cut, deodat\,
foarte dor de José Saramago. Nu
[tiu de ce s-a `ntâmplat. Pur [i
simplu, s-a `ntâmplat. Saramago a
murit acum [ase ani, tot `ntr-o
var\, `mi amintesc bine – i-am
scris necrologul `ntr-un ziar din
Bucure[ti. M-am gândit c\ poate

aceasta s\ fie explica]ia – era din
nou iunie ̀ n lume –, [i am l\sat lu-
crurile a[a. 

Am `naintat prin opera portu-
ghezului pân\ am ajuns la un ro-
man scurt, pe care `l ignorasem `n
tinere]e. Am ajuns la Cain. Eram
preg\tit?

José Saramago a fost ateu [i co-
munist. Nu a avut o rela]ie deloc
tandr\ cu Dumnezeu, `n schimb
se `n]elegea bine cu adev\rul [i cu
con[tiin]a. Exist\ sceptici care
consider\ c\, `n definitiv, Dumne-
zeu, adev\rul [i con[tiin]a sunt to-
tuna. Cine [tie?

Cain (Polirom, 2014, traducere
din limba portughez\ de Simina

Popa) este o carte care ̀ i face drep-
tate biblicului Cain. Aici, Sarama-
go se ia la trânt\ cu Dumnezeul
Vechiului Testament, pe care `l
contest\, pe care ̀ l g\se[te obsedat
de sine, paranoic [i ̀ nsetat de sânge. 

Cain-ul lui Saramago c\l\to-
re[te prin spa]iu [i mai ales prin
timp, fugar, `nsemnat cum a fost
de Dumnezeu pentru c\ [i-a ucis
fratele, este martor al tuturor ma-
rilor `ntâmpl\ri ale Vechiului
Testament, [i de fiecare dat\ se re-
volt\ fa]\ de f\]\rnicia Atotputer-
nicului, pe care `l judec\ dintr-un
unghi moral greu de contestat.

Cain are de-a face cu Avraam,
cu Isaac, cu Moise, cu Iov, cu Noe,
cu Turnul Babel, cu Sodoma [i cu
Gomora. Pribege[te prin tot tim-
pul acesta, neg\sind deloc exage-
rat\ preten]ia de a-l ucide pe Dum-
nezeu. 

Dumnezeul Vechiului Testa-
ment prime[te de la Cain-ul lui Sa-
ramago câteva retorice cumplite.
Mai multe genera]ii de teologi ar
trebui s\-[i rezerve vie]ile ca s\
`ncerce s\ l\mureasc\, fie [i su-
mar, c\ile Domnului, a[a cum le
arat\ acest Cain.

José Saramago e pur [i simplu
revoltat de firea acestui Dumne-
zeu r\zbun\tor [i iubitor de slav\.
Iar `n tot acest timp, s\rmanul
Cain r\mâne un om. Un om supus
p\catului, un criminal, desigur,
dar un om. 

Cain, cu paginile sale de umor
amar [i erotism surprinz\tor, nu
este totu[i printre marile c\r]i ale
lui José Saramago. Scriu aici,
aceste rânduri, din alt motiv. Fi-
nalul. Finalul lui Cain este magni-
fic. El singur – finalul! – are pute-
rea de a spune tot ce este esen]ial
`n opera acestui nobelizat obsedat
de umanism. 

Finalul lui Cain are claritatea
finalului din Dogville, acel tulbu -
r\tor eseu cinematografic de la
`nceputul mileniului al III-lea.

C\ci José Saramago nu se fe-
re[te de ultima dintre consecin]e:
specia uman\ trebuie s\ dispar\.
O rena[tere nu este posibil\. Dup\
potop, era mai bine s\ re`nceap\
neantul. 

José Saramago este, deci, ulti-
mul mare nihilist romantic obse-
dat de dreptate ca valoare su-
prem\ a omului pe p\mânt. 

{i la el mai r\mân acestea trei:
credin]a, n\dejdea [i dragostea,
dar iat\ c\ nici una dintre ele nu
face cât dreptatea. 

Cain e limpede: nu e drept ca
omul s\ continue s\ tr\iasc\ pe
p\mânt a[a cum o face, din capri-
ciul unui zeu prea orgolios pentru
a-[i accepta gre[elile din zilele
Crea]iei. 

José Saramago a sfidat secole
de gândire religioas\ cu un curaj
care ar trebui s\ ne pun\ pe gân-
duri. Cain e o nebunie la care bu-
nul-sim] oblig\.

4  »  opinii
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1.

V\d `n strad\ un b\ie]el [i o feti]\
care se chinuie s\ se urce `ntr-o
ma[in\ cu baterii. Sunt foarte 
mici, cel mult grupa mijlocie.

Dup\ ce se a[az\ pe scaun,
feti]a chiuie de bucurie, `n a[tep -
tarea c\l\toriei. B\iatul, la volan,
pare extrem de preocupat de cum
se conduce. Pare foarte respon -
sabil. Pornesc. Ma[ina pe baterii
se mi[c\ `ngrozitor de lent, ar fi
dep\[it-o [i un melc. Totu[i, feti]a
chiuie de bucurie. Dup\ 4-5 metri,
inevitabilul se produce: cu toat\
viteza aia de melc, b\iatul deviaz\
de la calea dreapt\ [i „izbe[te“
ma[ina de un gard.

2.

~n cap\tul cel\lalt al unei str\du]e
cu sens unic apare o ma[in\ a po -
li]iei venind ̀ nspre mine, ̀ nc\lcând

legea. Dau cu spatele vreo zece
metri – s\ fac totu[i loc de trecere –,
preg\tindu-m\ s\-i bat obrazul
[oferului. Când se apropie, `l v\d
pe poli]ai: pletos ca mine, `m -
br\cat `n geac\ de piele, cu un
zâmbet complice, cu palma ridi-
cat\ gen: „High five, my nigga“.
M\ gândesc c\-i posibil [i s\ nu fi
fost un poli]ai cool, ci doar un tip
care furase ma[ina poli]iei. 

3.

Pe-o ar[i]\ ca cea de acum, ies `n
fa]a c\minului C3 [i-i a[tept pe
colegii mei r\ma[i `n urm\, s\
mergem la un tenis cu piciorul `n
parc. M\ a[ez la umbra unei
s\lcii. E lini[te. Pe lâng\ mine, din
copac, cade un b\iat care `ncepe
s\ urle:

— Cheam\ Salvarea! Cheam\
Salvarea!

— Ce-ai p\]it?, `l `ntreb `ngrijo-
rat, dar tâmp.

— M-am urcat dup\ minge.

4.

Caut cazare `n Piatra Craiului...
G\sesc o super-caban\ cu site, sun
la primul num\r afi[at la infor-
ma]ii [i-mi r\spunde un tip turbat
de nervi când `i zic ce vreau: 
„M-au nenorocit \[tia, dom’le...
Au pus din gre[eal\ num\rul meu
pe site [i m\ sun\ lumea de luni
`ntregi... {i nici nu pot s\ m\ duc
pân\ la ei, c\ tr\iesc `n Bucu -
re[ti... Dar tot `mi fac drum `ntr-o
bun\ zi, s\-i bat...“.

Sun la al doilea num\r de mo-
bil afi[at pe site la informa]ii:
„Vezi, nene, schimb\ repede nu -
m\rul cel\lalt, c\ vine unul din
Bu cure[ti s\ te bat\“. 

5.

~n copil\rie, stând `n pat, di -
minea]a devreme, distingeam clar
un anumit zgomot de-afar\ [i
identificam sursa precis: c\ru]a
lu’ nea’ Gheorghe (avea ro]i de
lemn cu un ]\c\nit inconfundabil)
sau trecerea autobuzului de cinci.

De la o vreme, oricât de concen-
trat/adormit sunt, identific clar
avionul de dou\ (habar n-am de
unde vine [i unde merge) [i avio -
nul de [ase (\la care pleac\ la Bu-
cure[ti).

6.

~n timpul meciului, am observat
cum ni[te purici cosmici (unii sa-
van]i sus]in c\-s zgomotul de fond
r\mas de la Big Bang, captat de
antenele p\mântene) traversau

uneori plasma, HD-ul. Nu mul]i,
abia `i z\ream – puteau fi [i o
iluzie de la oboseal\ –, dar m\
scoteau din min]i. Am tot frecat
mufa de la cablu, ca s\ ob]in ima -
ginea perfect\.

Apoi mi-am amintit brusc cum
am citit `n copil\rie `mpreun\ cu
mama, ̀ n ziarul „Scânteia“, c\ din
august ([tirea era anun]at\ trium-
falist prim\vara) TVR va `ncepe
s\ transmit\ emisiuni color. {i
tare ne-am mai bucurat, abia am
a[teptat s\ vin\ augustul [i s\ ve-
dem [i noi ̀ n culori cele câteva ore
de transmisie, la jaful nostru de
televizor cu l\mpi. „Cred c\ por -
ne[te pe 23“, a b\nuit mama.
Chiar [i discursurile lui Ceau[es-
cu ar fi fost mai acceptabile `n cu-
lori. A venit 1 august, a venit [i 23,
[i noi prindeam tot alb-negru. „O
fi de la ei“, a zis tata. „N]]! – a lim -
pezit mama misterul. N-am `n -
]eles noi [tirea cum trebuie. Au
spus c\ vor transmite emisiuni,
adic\ numai unele, nu toate. {i,
oricum, n-au reu[it s\ le fac\ `nc\
`n culori la termen.“ S\ mai a[ -
tept\m, c\ se rezolv\.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Ultrascurte

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Cain este un scandalos [i necesar tête-à-tête cu
Dumnezeu-Tat\l. ~mi place s\ cred c\ la Judecata 
de Apoi a domnului José Saramago ideile din cartea
asta sunt m\car luate `n discu]ie.  

~ntoarcerea la Saramago



Ce va fi dup\ alegerile parla-
mentare? Cine cu cine se va alia?
Ar fi dou\ variante mari [i late: fie
PSD-ALDE, fie PNL cu restul par-
tidelor de dreapta mici, dac\ aces-
tea intr\ `n Parlament. {i `n cazul
PSD, [i `n cel al liberalilor mai
r\mân la dispozi]ie cam 7-8 pro-
cente, pe care le aduc UDMR [i mi-
norit\]ile. Procente care `n caz de
nevoie vin f\r\ probleme, dac\ 
aritmetica politic\ o va cere.

Una e ̀ ns\ teoria, alta am putea
avea la urne. Totul depinde de
scorul partidelor, iar ulterior [i de
planul pre[edintelui Klaus Iohan-
nis. Care va avea un cuvânt im-
portant (chiar decisiv!) la de-
semnarea viitorului premier.

Dac\ PSD câ[tig\ clar scrutinul

parlamentar, iar `mpreun\ cu
ALDE social-democra]ii adun\
51%, atunci pre[edintelui Iohan-
nis `i va fi greu s\ refuze pre-
mierul majorit\]ii PSD-ALDE. ~n
aceast\ ipotez\, un lucru va fi si -
gur: nu Ponta va fi viitorul pre-
mier, pentru c\ nu e dorit nici de
Iohannis, dar nici de Liviu Drag-
nea. 

Zilele trecute, Gabriela Firea a
ie[it cu propunerea ca Dragnea s\
fie viitorul premier, `n cazul unui
guvern mo[it `n jurul PSD. E pri-
ma dat\ când se vântur\ aceast\
posibilitate. Consoarta lui Pan-
dele n-a vorbit de capul ei. E clar
c\ [tia [i Dragnea, mai ales c\ lide -
rul PSD nu s-a ar\tat surprins de
vorbele blajinei Gabi, prim\reasa
de la Capital\. Lui Dragnea i-ar
surâde postul de premier, `ns\
varianta devine posibil\ doar `n
situa]ia `n care PSD, al\turi de
ALDE, câ[tig\ clar alegerile, iar
Io hannis e pus `n fa]a faptului

`mplinit. Dac\ social-democra]ii
scot peste 40% la parlamentare
sunt toate [ansele ca partidul s\
dea viitorul premier. Pentru PSD
miza e a[adar trecerea barierei 40,
fie [i cu un punct sau dou\, iar cu
un ALDE undeva la 6-7%, plus
eventuale redistribuiri, majori-
tatea de care vorbeam mai sus e ca
[i asigurat\.

Calculele de dup\ locale arat\
c\ dac\ PSD nu face vreo gaf\ ma-
jor\, visul guvern\rii ro[ii e rea -
lizabil. PSD a bifat o mul]ime de
consilii jude]ene, chiar dac\ pe
scorul politic, liberalii stau la o
distan]\ de doar câteva puncte.
PNL [i-a adjudecat doar vreo
[apte CJ-uri, un rezultat sub a[ -
tept\rile lor, dac\ ne gândim c\,
`n urm\ cu vreun an, sondajele `i
cotau la 38, ba chiar 40%. 

PNL este deziluzia primei ju -
m\ t\]i a anului 2016. Partidul e
atât de preocupat de reu[ita fuziunii
PNL-PDL, `ncât nu mai conteaz\

ce propune electoratului. De aici
[i bâlba inexplicabil\ cu stabilirea
candidatului de primar la Capi-
tal\, dar mai ales apatia manifes-
tat\ `n campania de la locale. Nici
dup\ du[ul rece din 5 iunie par-
tidul nu pare a se trezi, dovad\ fi-
ind proiectul fuziunii cu UNPR.
Liberalii par s\ nu `n]eleag\ ce
vor aleg\torii de dreapta [i mai
ales de ce o parte dintre ace[tia au
stat acas\ la ultimele alegeri. E
adev\rat c\ Nicolicea, Gabriel
Oprea [i al]i lideri UNPR au f\cut
pasul ̀ n spate sau au plecat la PSD,
`ns\ cum se poate topi un partid
de stânga `ntr-unul de dreapta?
Care e logica? S\ fie vorba doar de
mandatele actuale ale ale[ilor 
UNPR? Cam strâmb\ o asemenea
strategie. Replierea PNL [i re-
nun]area la mariajul cu UNPR nu
s-au datorat, din câte se vede, ne -
mul]umirilor venite dinspre ale -
g\torii de dreapta, ci mai degrab\
faptului c\ UNPR a venit la nunt\
cu o jum\tate de zestre, cealalt\
jum\tate fiind luat\ bucat\ cu bu-
cat\ de PSD.

Pentru PNL, solu]ia ar fi ceva
aer proasp\t, adic\ oameni noi
adu[i inclusiv la vârful partidului.
E târziu pentru o restructurare

profund\, pentru c\ PNL intr\ de-
ja `n febra preg\tirii pentru parla-
mentare. Dac\ s-ar fi optat pentru
schimb\ri radicale, acestea tre-
buiau f\cute `n primele 15 zile du -
p\ locale, lucru care nu s-a `n -
tâmplat.

Mai e o necunoscut\, care poa -
te r\sturna tabla de joc: Dacian
Ciolo[. 

Premierul a ie[it recent cu pro -
iectul „România competitiv\“, iar
mult\ lume se `ntreab\ ce a ur -
m\rit de fapt Ciolo[, `n condi ]iile
`n care a r\mas atât de pu]in timp
pân\ la predarea [tafetei la Pala -
tul Victoria.

Posibil ca acesta s\ fie [i sce-
nariul lui Iohannis, ca Dacian Cio-
lo[ s\ r\mân\ premier [i din ia -
nuarie 2017 `ncolo. C\ va fi doar
cu sprijinul PNL sau [i al PSD, r\ -
mâne de v\zut. Ciolo[ a spus c\ nu
va intra `n PNL pân\ la parla-
mentare [i nici nu-[i va face un
nou partid politic. Foarte proba-
bil, se va [i ]ine de cuvânt. Dar n-a
spus ce va face dup\ parlamen -
tare. A dat un indiciu, lansând un
proiect ambi]ios, ca un veritabil
lider politic. Vom mai discuta de-
spre asta, la `ntoarcerea din va-
can]\.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Regimul comunist a impus o fals\
coeziune na]ional\, construit\
ideo logic, unde partidul era echi-
valat cu poporul [i na]iunea. Lim-
bajul oficial exalta patriotismul,
unitatea na]ional\, spiritul patrio-
tic [i for]a poporului – strâns unit
`n jurul partidului. Doar c\ `n rea-
litate, mai ales `n ultimul deceniu
comunist, societatea româneasc\
s-a atomizat [i s-a enclavizat. Fieca-
re ajunsese s\ lupte pentru supra-
vie]uire pe cont propriu [i – mai
des – `n grupuri de interese, con-
struite primitiv [i eficient, pe baza
celor mai elementare necesit\]i
umane. Iar aceste grupuri au ajuns
s\ controleze buc\]i `ntregi din so-
cietate [i s\ formeze structuri de pu -
tere informale, dar foarte func]io-
nale.

Apoi a venit c\derea regimului.
Sau, mai exact, a clanului Ceau[escu.

~n haosul postrevolu]ionar s-au ac-
tivat toate re]elele informale de pu-
tere, care au preluat zonele contro-
late par]ial `nainte de 1990. A[a a
`nceput ceea ce am putea numi ma-
rele jaf postcomunist. Iar cum `n
anii 1990 fotbalul a devenit o mare
afacere [i pe plan interna]ional,
„genera]ia de aur“ a devenit, dintr-o
surs\ de material propagandistic,
o surs\ de bani. Nu una nesecat\,
dar cui `i p\sa atunci de viitor?
Ideea era s\ ob]ii profit, prestigiu,
bani atunci, pe loc, s\ tr\ie[ti clipa,
s\ profi]i de oportunit\]i. 

Ca `n toate zonele societ\]ii ro-
mâne[ti, [i `n fotbal s-a consumat
tot ce se acumulase `n epoca ante-
rioar\, pân\ când s-a golit c\mara.
S-au vândut juc\tori pe sume
imen se ([i nedeclarate), s-au aran-
jat meciuri, s-au f\cut tranzac]ii cu
baze sportive [i cluburi. Nimeni

nu s-a gândit ce se va `ntâmpla
dup\ aceea, fiindc\ nim\nui nu-i
p\sa. Nu-i ceva inedit `n România
noastr\ atomizat\, mai mult o adu -
n\tur\ de clanuri decât o na]iune
veritabil\, doar c\ ̀ ntrecerile spor-
tive, mai ales cele `ntre na]iuni, au
o aur\ simbolic\ puternic\, iar
`nfrângerile dor mult mai tare.

România n-a fost niciodat\ o
]ar\ prea cunoscut\. Mul]i neeuro-
peni habar nu au unde e. Dar prin
anii 1990 era suficient s\ spui „]ara
lui Hagi“ [i orice sud-american,
african sau chiar asiatic avea un
reper. Pe atunci, orice echip\ na -
]ional\ de fotbal din lume s-ar fi te-
mut de o confruntare cu România,
Steaua Bucure[ti f\cea parte din
clubul select al campioanelor Eu-
ropei [i juc\torii români erau
cump\ra]i de cele mai mari clu-
buri din lume. Dar anii au trecut,

genera]ia de aur s-a retras. Dup\
ea a venit, `ncet-`ncet, pustiul.

Regresia fotbalului românesc se
reflect\ trist `n propriile noastre
comentarii. Pe vremuri ne l\udam
cu reu[itele echipelor de club [i ale
na]ionalei noastre. Pe m\sur\ ce
lucrurile s-au degradat [i la clu-
buri, [i la echipa na]ional\, ne-am
mul]umit s\ ne l\ud\m cu reu[ite-
le juc\torilor români din str\in\ta-
te – `n vremurile bune la Barcelo-
na sau Chelsea, iar apoi la Tran-
zonspor sau Al-Itihad, `n ideea c\,
poate, mediul nostru corupt distruge
fotbalul de club, dar românii talen-
ta]i ori[iunde cresc [i sunt apre-
cia]i de toat\ lumea. Când [i talen-
tele locale au `nceput s\ se r\ -
reasc\, ne-am mul]umit cu reu[ite-
le antrenorilor. Azi, `n lips\ de alt -
ceva, sunt bune [i cele ale arbitrilor:

tocmai am auzit de la un comenta-
tor TV c\ ultimul român de la Euro
2016 se ̀ ntoarce [i el acas\. Era vor-
ba de arbitrul O. Ha]egan.

Dar culmea regresului a prefigu-
rat-o tot un comentator TV, care,
vorbind de vedeta portughez\ Ro-
naldo, a spus la un moment dat c\
acesta a debutat la echipa na]ional\
`ntr-un meci cu România, chiar la
noi `n ]ar\, la Timi[oara. 

De-aici s-ar putea `n]elege c\
dac\ nu debuta `n na]ionala Portu-
galiei pe acest p\mânt binecuvân-
tat (de Hagi?), n-ar fi ajuns Ronaldo
cel de azi. 

E, poate, fundul gropii `n care 
s-a afundat fotbalul românesc. Vii-
torul nu se prefigureaz\ nicide-
cum – nici ̀ n fotbal, nici ̀ n alt\ par-
te. Dar m\car avem amintiri, nu?

~n vara anului 1990, românii ajun[i `n Italia ca s\ sus]in\ echipa na]ional\ la
campionatul mondial de fotbal scandau frenetic [i suprarealist din tribune „Olé, olé,
Ceau[escu nu mai e!“. Scandarea `[i avea logica ei: acela a fost momentul de turnur\ –
de grandoare spre dec\dere – al fotbalului românesc. {i nu numai al fotbalului.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

}ara unde a debutat Ronaldo

La PSD, Gabriela Firea `l
vede potrivit pe Dragnea
premier dup\ alegerile
viitoare, la PNL se fac 
[i se desfac fuziuni cu
partide controversate, 
iar la Cotroceni se fac
analize peste analize. 

Câteva scenarii pentru parlamentare
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Ana Silvestru, 
`ntre vise [i visuri

Visuri sau vise, aspira]ii sau crea -
]ii ale nop]ii, m-am `ntrebat as-
cultând de mai multe ori progra-
mul original `n care se `mpletesc,
`n ordine, o pies\ de Liszt, Varia -
]iunile pe o tem\ de J.S. Bach,
Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen,
alte dou\ de mai pu]in cunoscut
publicului larg compozitor român-
israelian Vladimir Scolnic, Key-
board Dreams [i Simply Irre-
sistible Dreams of a Pianist,[i, mai
ales, celebrele Tablouri dintr-o ex-
pozi]ie ale lui Modest Mussorgski.
Dac\ titlul CD-ului `l parafrazeaz\
evident pe cel al lui Vladimir Scol-
nic, cert este c\ aspira]iile [i `ncli-
na]iile spirituale ale Anei Silves -
tru se `ndreapt\ prioritar spre lu -
mea lui Mussorgski, din a c\rui
muzic\ a `nregistrat deja materie
pentru dou\ CD-uri, `ntr-un pro -
iect sofisticat ce se va materializa
[i finaliza cu o integral\ a cânte-
celor maestrului rus.

Mussorgski, `mi spunea recent
Ana Silvestru `ntr-un interviu,
este „cheia de bolt\“ a discului ei,
pentru c\ „nu exist\ aspect al na-
turii umane pe care s\-l fi l\sat
ner\scolit“. Dac\ Mussorgski [i
Liszt, spune ea, reprezint\ o tra -
di]ie, legat\ de credin]\, de fatali-
tate, de acceptarea cu stoicism a
soartei, vizând `n final mântuirea,
unul ortodox, cel\lalt, prin prelu-
crarea lui Bach, un moment doar,
protestant, Vladimir Scolnic ar
constitui un interludiu „ludic“,

aproape „trivial“ `n program,
`ntre cei doi stâlpi muzicali clasici.
Un aspect ludic care, de altfel, este
prezent `n multe piese din Ta blou -
rile lui Mussorgski.

Vladimir Scolnic, `n Visele sale
irezistibile, ar reflecta o esen]\ a
ceea ce se petrece cu un pianist
care se duce s\ se culce dup\ ce a
repetat ziua `ntreag\ Chopin [i
c\ruia `i apar `n somn, asemenea
unor „impulsuri care n\v\lesc
peste el“, diverse motive, pân\ la
ora la care ceasul ̀ l treze[te pentru
a `ncepe o nou\ zi de lucru. Scol-
nic, care s-a n\scut la Kiev, `mi
spunea Ana Silvestru, [i-a tr\it
copil\ria `n România, a studiat
muzica la Bucure[ti [i, din 1977,
tr\ie[te `n Israel. Compozitorul [i
pedagogul apreciat a avut un par-
curs notabil, este un discipol al lui
Anatol Vieru [i a ajuns decan al
Facult\]ii de Muzic\ de la Ierusa -
lim, devenind un nume cunoscut
`n muzica contemporan\.

„~mi place foarte mult cum
compune, `mi plac foarte mult lu-
cr\rile lui, nu numai cele pentru
pian, este un compozitor pentru
care am un enorm respect [i c\ -
ruia `i datorez foarte mult `n ceea
ce `nseamn\ teorie vis-a-vis de in-
terpretare.“ „Am lucrat cu el, in-
sist\ Ana Silvestru, am studiat
pu]in cu el la Bucure[ti, `n urm\
cu mul]i ani când a venit pentru
câteva luni la Universitatea de
Muzic\ din Bucure[ti, ̀ n 2006-2007,

[i gra]ie lui am realizat cât de com-
plex\, de vie poate s\ fie armonia.
A fost o revela]ie! Pân\ atunci, tre-
buie s\ recunosc c\ [tiin]ele muzi-
cale, cel pu]in `n modul `n care se
predau la liceu [i `n universitate
`n România, par complet desprin -
se de muzic\. Sunt studiate ca un
corp complet str\in, nu sunt [con-
siderate] parte organic\ din mu -
zic\, iar cu Vladimir Scolnic devi -
ne o pl\cere s\ studiezi asemenea
discipline [i s\ le aplici, pur [i sim-
plu, direct `n muzic\.“

~ntre pianistele de origine ro -
mâ  n\ stabilite `n str\in\tate [i
care fac faima unei Românii ce le
apreciaz\ prea pu]in [i, `n orice
caz, nu contribuie cu nimic la re -
prezentarea lor pe planul discului,
Ana Silvestru se distinge prin di-
namism [i mobilitate. Angajat\ `n
mai multe proiecte cu Universi-
tatea din Zürich, preg\tind terenul
la Berlin, cea de-a doua sa re[e -
din]\ `n prezent, pentru un docto -
rat despre muzica lui Mussorgski,
dând recitaluri de pian `n Elve]ia
[i concerte ̀ n duo cu violoncelistul
Andrei Ioni]\, [i el un pasionat al
muzicii ruse, promovându-[i cu
succes discul anterior, C\l\toria
de iarn\/ Winterreise schubertia -
n\ cu Henter Tamás, Ana pare s\
nu aib\ un moment de lini[te.

La `ntrebarea despre proiectul
ei viitor mi-a r\spuns pe larg
vorbindu-mi despre un nou disc
intitulat Verdun, dedicat ilustr\rii
muzicii `n rela]ie cu Primul R\z -
boi Mondial a lui Maurice Ravel [i
Debussy. Sper\ s\ fie publicat anul
viitor [i va cuprinde Mormântul
lui Couperin, Berceuse héroïque a
lui Debussy, compus\ `n noiem-
brie 1914 [i dedicat\ regelui Albert I
[i solda]ilor s\i, Frontispice de
Ravel, `n transcrip]ia pianistei,
c\rora le adaug\ Concertul pentru
mâna stâng\. Vor urma alte dis-
curi, de sperat, tot de vis, din seria
integralei liedurilor de Mussorgs-
ki, din care a repertoriat pân\ `n
prezent 66 de piese...

Visurile unui pianist este titlul noului CD al Anei-
Cristina Silvestru, ap\rut zilele acestea `n Polonia,
sub egida casei de discuri Requiem Records, filial\ 
a celei mai mari firme poloneze, Dux. Ana Silvestru,
care figureaz\ [i ca produc\toare, al\turi de
compozitorul [i editorul Darius Przybylski
(produc\tor executiv), [i-a `nregistrat programul la
Universitatea de Arte din Zürich, pe care a absolvit-o
cu brio cu o diplom\ de pianist\ de concert, `n clasa
profesorului [i admirabilului pianist rus Konstantin
Scherbakov. Dincolo de calitatea remarcabil\ a
interpret\rii, merit\ semnalate o prezentare [i un
design cu totul excep]ionale ce `nconjoar\ muzica 
[i stârnesc interes pentru disc de la prima privire,
gra]ie autorului designului, David Löwe, [i
imaginilor lui Nicolas Hudak. Discul este dedicat
memoriei unei prietene a pianistei, disp\rut\ 
prea timpuriu, Laura Rusu...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Un comentator literar de edi]ii
com plete ar jubila elegiac, „r\s -
foind“ proasp\ta apari]ie semnat\
Steve Vai: Modern Primitive/ Pas-
sion and Warfare (2016, Sony). Este
un pachet cu dou\ discuri, al c\ror
numitor comun `l reprezint\ pe-
rioada când compozi]iile au fost
scrise [i (par]ial) `nregistrate. Ele-
ganta c\r]ulie ce `nso]e[te dublul
CD con]ine toate datele necesare
despre anii [i `mprejur\rile `n care
Steve Vai a lucrat aceste – s\ le
spun – „opere“. Pun ghilimele de-
oarece termenul similar folosit `n
lumea muzical\ este „lucr\ri“. ~n
rock, dou\ opusuri celebre poart\
acest titlu. Unul e bifat de trupa
Queen – The Works (1984) –,
cel\lalt, `n dou\ volume, apar]ine
trioului Emerson, Lake & Palmer –
Works (1977). Nu pare deloc exage-
rat\ op]iunea pentru titlu (curios e
faptul c\ tipii de la Queen au ales
un cuvânt folosit deja cu pu]ini ani
`nainte). Ambele grupuri aveau o
bun\ leg\tur\ cu muzica simfo-
nic\, din spuma c\reia s-au ridicat,
fabuloase, atâtea „afrodite“. Dac\
a[ urm\ri notorietatea de critic,
probabil a[ evita, ca s\-mi p\strez
credibilitatea, atributul „capodo-
per\“ lipit unei realiz\ri precum
Passion and Warfare. M\ aventu-
rez `ns\ pe terenul minat al prefe-
rin]elor personale proclamate
drept clasament valoric [i sus]in c\
albumul din 1990 al miraculosului
chitarist e o referin]\ `n genul s\u.

Natura complex\ a muzicianu-
lui rock Steve Vai s-a manifestat
din plin ̀ n acei fulminan]i ani 1980.
Primii patru, petrecu]i la umbra tu-
telar\ a lui Frank Zappa, au fost de-
cisivi atât pentru cariera ulte-
rioar\ de super-instrumentist, cât
[i pentru viziunea proprie asupra
muzicii, v\zut\ ca fenomen cultu-
ral, nu ca distrac]ie. De atunci, Ste-
ve poart\, ca o [tampil\ etern\, cu-
vintele scrise de Zappa pe coperta
unui disc `n care „little italian vir-
tuoso“ executa „impossible guitar
parts“. ~n fapt, ceea ce Vai reu[ea
`nc\ de la vârsta colegiului era s\

trateze partitura chit\rii din piese-
le rock la fel ca pe-a viorii din con-
certele clasice, acordându-i impor-
tan]a [i aten]ia cuvenite. Nu-i vor -
b\, chitari[tii solo abundau pe sce-
ne, alc\tuind regimente de „eroi“
care chinuiau instrumentele pân\
le f\ceau ]\nd\ri `n focul spectaco-
lului, urmând exemplul lui Jimi
Hendrix, cel mai celebru amant al
Stratocasterei (apropo: nu re]in vreun
tip care [i-a distrus Gibson-ul; to]i
aveau ce-aveau cu Fender-ul!).
Existau [i „este]i“ care, cunoscând
foarte bine subtilit\]ile grifului, ex-
plorau necontenit capacit\]ile in-
strumentului, elaborând scripturi
luxuriante. ~nsu[i Zappa era unul
dintre ace[tia, c\ruia nu-i lipsea
pic\tura de geniu necesar\ s\ punc -
teze partiturile, conferindu-le str\ -
luciri stelare. {i totu[i, de la Steve
Vai a `nceput cu adev\rat perioada
`n care chitara a dep\[it statutul de
„iubit\ pervers\“, devenind „cul -
t\“, f\r\ s\-[i piard\ lubricitatea
excesiv\. (Exist\ un erotism pur ce-
rebral, mai sagace [i mai durabil
decât acela instinctual, supus tri-
bula]iilor carnale.) Succesul sclipi-
tor, specific curentului hairy-metal
predominant `n a doua jum\tate a
deceniului, nu l-a tentat pe Steve
Vai, de[i a avut parte de por]ii con-
sistente. Drept care, punându-[i
ideile pe hârtie [i notele de pe por-
tative pe benzi Ampex, a dat aceast\
bijuterie, republicat\ acum `n edi -
]ie aniversar\.

Cuprinsul include patru piese
drept bonus, nici una „versiune al-
ternativ\“. Ar fi pu]in, dac\ ju-
dec\m dup\ standardul tirajelor
aniversare. Complet\rile augu-
menteaz\ al doilea disc, numit Mo-
dern Primitive [i r\sf\]at cu o co-
pert\ `n maniera gravurilor ce
`nf\]i[au popoare socotite primiti-
ve pân\ acum vreun secol. Ca un
adev\rat „`ngrijitor [i redactor de
carte“, Steve Vai detaliaz\ suficient
de clar [i expresiv contextul scrie-
rii, transcrierii, `nregistr\rii [i
(re)masteriz\rii fiec\rei piese, fapt
capabil s\ ofere degust\torilor pl\ -
ceri deosebite. Rafinamentul sesi-
zabil de speciali[ti nu acoper\ im-
presia banal\, pe care orice as-
cult\tor de bun\-credin]\ o percepe
f\r\ greutate: aici ni se ofer\ o mu-
zic\ de foarte bun\ calitate! 

Asta e, deloc filosofic\, [i in ten -
]ia lui Steve Vai.   

Modern, primitiv,
pasionat



Fiind vorba [i despre România `n
aceast\ s\rb\toare sportiv\ a conti-
nentului, acum fotbali[tii no[tri au
reu[it calificarea pentru prima
oar\ dup\ opt ani, am citit [i câteva
dintre articolele franceze referi-
toare la Euro, analize f\cute nu nu-
mai de comentatori sportivi, ci [i
de istorici ai culturii, filosofi, soci-
ologi, psihologi, profesori de ma -
nagement, dintr-o perspectiv\ mul-
tidisciplinar\. Fotbalul, sportul `n
general, nu e numai scor, puncte,
goluri, note, câ[tig\tori, perdan]i,
bani. E [i despre mentalit\]i, strate-
gii, atitudinea social\ fa]\ de corp,
nevoia de autodep\[ire. 

Dup\ ce tricolorii au ratat ie[i -
rea din grupe, presa autohton\ s-a
n\pustit cu bâte, seceri [i baltage
asupra Na]ionalei [i a celor din ju-
rul ei, `ntr-o ciom\geal\ mediatic\
`n care ra]ionalitatea, distan]area
[i evaluarea motivelor nu intrau ̀ n
discu]ie. Nici o vorbuli]\ despre ce
e de f\cut `n viitorul imediat pen-
tru a `ndrepta situa]ia mediocr\ a
fotbalului autohton. Din ce s-a scris
despre p\r\sirea rapid\ a cursei, 
n-am dat peste articole sine ira et
studio, cum precizeaz\ abecedarele
de deontologie a presei. Subtextele
mus teau de uri, interese de grup,
invidii, frustr\ri, preocuparea de-a
omor  ̀rapid [i dureros capra veci -
nului! ~n deconstructivul stil carpa-
to-danubiano-pontic, `n loc s\ ur -
m\ rim, din diverse unghiuri, de ce
s-a ajuns aici, ce trebuie f\cut [i s\
facem, ne acuz\m `ntre noi pân\ la
epuizare.

Revin la atmosfera parizian\.
Ce m-a frapat [i mi-a declan[at

reac]ii surprinz\toare a fost nu -
m\rul mare de români, expa]i sau
suporteri veni]i special de-acas\
pentru meciul de deschidere, cel
mai urm\rit `n Hexagon, zic ofi-
cialii francezi. Majoritatea tineri,
grupuri de prieteni cu tricourile
Na]ionalei, un soi de les jaunes pe
care-i z\reai de departe ̀ n gr\dinile
Tuileries, la Louvre, pe Champs
Elysées, la Sacré-Coeur. B\ie]i [i
fete cu peruci ro[u, galben [i albas-
tru preg\ti]i „s\ `nceap\ g\l\gia“,
afi[ând prin costumele echipei
noastre reprezentative o form\ de
patriotism aparte. Pe care n-am mai
sim]it-o nici eu de mult\ vre me,
obosit\ de aceast\ Românie care ne
sec\tuie[te de puteri `n absurdul [i
tulburarea moral/axiologic\ `n
care ne men]in guvernan]ii de 26
de ani. Detectând sute de cer[etori
români prip\[i]i prin Paris, mi-era
jen\. Dar când am `ntâlnit un grup
de suporteri, am reac]ionat com-
pulsiv: „Hai, România!“, [i un val
empatic de zâmbete s-a `ntors spre
mine. {i m-am sim]it bine, retr\ind
câteva secunde sentimentul aparte-
nen]ei la o comunitate etnic\. Na -
]ionalele de fotbal echivaleaz\ cu
]ara pe care o reprezint\, nu numai
`n planul unei emo]ionalit\]i sim-
bolice, ci [i ca reflectare conden-
sat\ a specificului na]ional. M-am
uitat admirativ la precizia ger-
manilor, la voin]a [i puterea de
lupt\ a croa]ilor [i polonezilor, la
curajul celor din ]\ri precum }ara
Galilor [i Islanda, buturugi mici
care au r\sturnat care mai mari
decât ele. ~nainte de Euro, François
Hollande li se adresa fotbali[tilor
francezi: „Vous êtes la France,
toute la France“ [i se referea prin
vorbele acestea [i la situa]ia ̀ n care
se afl\ o ]ar\ ce n-a g\sit solu]ii pen-
tru emigran]ii proveni]i din fostele
colonii, acum la a doua ori a treia
genera]ie `n ]ara de adop]ie, cet\ -
]eni neintegra]i, cu complexe acu-
mulate `n timpi istorici, gata s\ se
autodetoneze pentru idealuri uto -
pi ce, ca s\ nu spun proste[ti. ~n -
frân gerea Angliei la scurt timp du -
p\ Brexit-ul care a probat superfi-
cialitatea clasei politice din Marea
Britanie a reprezentat `n mentalul
comunitar echivalentul unei „sanc -
]iuni“ binemeritate.

Na]ionala României este ima -
ginea `n 11 a unei ]\ri corupte, sub-
dezvoltate, haotice, lipsite de un
proiect viabil, a[ zice cu vorbele lui
Cioran, o ]ar\ f\r\ speran]\. O ]ar\

becalizat\, cu un fotbal care abia de
câ]iva ani, cu eforturi mari, cu
multe be]e vârâte prin gard de toate
categoriile de adversari interni,
`ncearc\ s\ reconstruiasc\ ceea ce
s-a n\ruit cu program [i erodat de
rele inten]ii `n ultimele decade. ~n
toate domeniile. Patria noastr\ e
un sac cu atât de multe g\uri, `ncât
a `nceput s\ semene cu o sit\. Ju -
c\torii nu devin performan]i peste
noapte, iar la Na]ional\ vin cei din
cluburi insolvabile, dintr-un cam-
pionat modest, cu patroni pentru
care cel mai important lucru e
câ[tigul financiar imediat. Na]io -
nala României e ca patria care a
produs-o.  

Am citit `n presa francez\ arti-
cole extrem de serioase relative la
fenomenul fotbalistic, la noii idoli
`ntruchipa]i de fotbali[ti. Vedetele
de pe gazon au acaparat spa]iul pu -
blic, pentru c\ meciurile din acest
sport au puteri catarctice, sunt ac-
celeratoare de emo]ii, te fac s\ te
sim]i bine sau r\u, stimuleaz\ afec-
tiv cum nici o alt\ form\ de diver-
tisment nu reu[e[te. ~ntr-un inter-
viu pentru „Le Figaro“, filosoful
Robert Redeker afirma c\ juc\torii
nu mai fac parte din categoria „oa-
meni obi[nui]i“, ci au devenit un
soi de divinit\]i c\rora li se `ng\ -
duie foarte multe, inclusiv scan-
daluri de droguri, sex, [antaj. S-a
ajuns chiar la situa]ii bizare: un
pre[edinte de stat (al Argentinei) s\
roage un juc\tor, pe Messi, s\ nu
p\r\seasc\ lotul! Sportul rege nu e
tocmai unul al min]ii, de[i inte -
ligen]a face bine [i pe gazon, e [i 
unul al mu[chilor, al anatomicului.
Noii gladiatori ai vremurilor post-
moderne sunt idealiza]i, iar rezul-
tatul e o imagine creat\ artificial,
care n-are leg\turi cu realitatea. Po -
pularitatea pe care au atins-o i-a
a[e zat pe fotbali[ti `n imaginarul
public acolo unde alt\dat\ se aflau
c\rturarii, mai zice Redeker. 

De ce e fotbalul atât de popular?
De ce scriu eu, critic de teatru, de-
spre el? ~ntrucât jocul face parte din
via]a noastr\ ca adul]i, iar fotbalul
e dintre cele mai imprevizibile. Pe
parcursul a 90 de minute, 22 de oa-
meni care alearg\ dup\ o minge [i
se confrunt\ pentru posesia ei pot
r\sturna oricând rezultatul, iar as-
ta `ntre]ine surpriza [i pl\cerea de
a-l urm\ri. „Sportul rege“ ne ali-
menteaz\ nevoia uman\ de ludic [i
de spectacol, apropiindu-l de artele
performative.   
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

M-am aflat cu treburi
teatrale `n Fran]a, la
Paris, `n zilele premer -
g\toare Campionatului
European de Fotbal [i am
asistat, pe viu [i prin in-
termediul presei din
Hexagon, la o parte din
atmosfera specific\
evenimentului. M-au sur-
prins, la prima vedere, de-
ta[amentele de militari,
jandarmi, poli]i[ti [i alte
for]e de ordine, unele
neidentificabile cu ochiul
liber, care `mpânziser\
ora[ul. Controale de secu-
ritate se f\ceau `n toate
punctele de aglomerare,
deopotriv\ la intrarea `n
marile magazine ori insti-
tu]ii de cultur\. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Despre fotbal, de pe tu[\
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INTERVIU CU POETA ADISA BASIC

„~mi place s\ v\d lumea
prin ochii poeziei“ 
Adisa Bašić este una dintre cele mai apreciate
poete `n spa]iul bosniac. A fost prezent\ `n
România ca oaspete al Festivalului
Interna]ional de Literatur\ de la Timi[oara
(FILTM), edi]ia a IV-a, care a avut loc `n
octombrie anul trecut. Acolo am cunoscut-o 
[i am petrecut câteva ore minunate `n
compania ei ([i a poeziei pe care o scrie). Iat\
c\, dup\ ceva timp*, interviul pe care i l-am

luat `[i face loc `n ultimul num\r al
„Suplimentului de cultur\“ de dinainte de
vacan]\, ceea ce poate fi un semn de bun
augur pentru lecturile pe care le ve]i avea `n
s\pt\mânile urm\toare. Adisa Bašić a publicat
patru volume pân\ acum: Eve’s Sentences
(1999), Trauma Market (2004), A Promo Clip
for My Homeland (2011, Premiul „Bank
Austria Literaris“) [i Motel of Unknown

Heroes (2014). De asemenea, a colaborat cu
texte de critic\ literar\ la s\pt\mânalul
cultural „Slobodna Bosna“. ~n plus, pred\
poezie [i scriere creativ\ la Departamentul de
Literatur\ Comparat\ al Facult\]ii de Filosofie
din Sarajevo. G\si]i poeme (dar [i alte scrieri)
de-ale Adisa Bašić, traduse `n mai multe limbi
(printre care [i limba englez\), pe site-ul s\u,
www.adisa-basic.eu. 

Interviu realizat de 
Eli B\dic\

Sunte]i poet\, profesoar\ –
preda]i poezie [i scriere crea -
tiv\ –, critic literar, jurnalis -
t\. ~n care dintre aceste ipos -
taze v\ sim]i]i cel mai bine?
Unde sunte]i dumneavoas-
tr\, dincolo de toate?

~n aceast\ etap\ a vie]ii mele, to-
tul se leag\. 

Nu a fost planul meu de la `nce-
put s\ fac toate astea. {tiam c\
vreau s\ fac ceva legat de litera-
tur\, ̀ n general, pentru c\ asta m\
f\cea s\ m\ simt bine. ~ncercam
astfel s\ g\sesc modalit\]i de a fi
pl\tit\ pentru a face ceea ce iu-
besc, s\ m\ pot `ntre]ine cu ceea
ce fac. Pentru o vreme, asta a `n -
semnat s\ fac jurnalism. Apoi, a
venit predatul. A preda [i a scrie
poezie este ceea ce-mi place cel
mai mult s\ fac. Aici simt c\ sunt
eu cea adev\rat\, autentic\. {i cu
cât m\ gândesc mai mult, cu atât
realizez mai tare c\ e un privile-
giu s\ fiu pl\tit\ s\ vorbesc despre
poezie, s\ o analizez [i citesc `m -
preun\ cu un grup de copii de[ -
tep]i. Tr\iesc `ntr-o ]ar\ s\ra c\,
a[a c\ e un lux s\ ai vreme s\ te
gânde[ti la tine [i la lume prin in-
termediul poeziei. Este extrem de
important pentru mine s\ am con-
tact direct cu cititorii. ~i `nv\]
cum s\ citeasc\, cum s\ vad\ lu-
mea `ntr-un alt mod, dar [i eu pri-
mesc mult `n schimb, `nv\] de la
ei cum privesc lucrurile, fiecare
are propria poveste. Eu pot citi un
poem `ntr-un singur mod, iar ei
vin cu alte [i alte opinii, fiecare ve-
de altfel lucrurile. Nu ne plictisim
niciodat\. Vorbind despre alte
poeme, vorbesc de fapt despre ei.
E minunat.

R\zboi, dragoste, rela]ii, dis-
pari]ie – doar câteva dintre
temele pe care le-am identifi-
cat citindu-v\ poemele tradu -
se `n limba englez\. Cum 
v-a]i descrie poezia?

Am avut, `n cadrul festivalului
(n.r.: de Literatur\ de la Timi[oa-
ra, octombrie 2015) o lectur\ la un
liceu; a[a am realizat c\ poezia
mea este complet nepotrivit\ pen-
tru copii. (n.r.: Râdem.) Scriu de -
spre sex, moarte, iubire, r\zboi, da,

[i nu este ceva ce ai putea adapta
pentru o audien]\ mai tân\r\.
Cred c\ poezia mea aduce la un loc
experien]ele `ntunecate ale lumii,
dar [i bucuria de a tr\i. ~n]eleg c\
uneori e greu de digerat, dar nu-
mai a[a pot scrie [i numai aceste
lucruri m\ intereseaz\. Când lu-
crurile sunt c\ldu]e, nu simt c\
am ceva de spus. Pe de o parte,
dragoste, pasiune, bucuria de a fi
`n via]\, de cealalt\ parte oroare,
tortur\, moarte. Ambele p\r]i

merg `ns\ mân\-n mân\, din
punc tul meu de vedere. 

Ave]i un poem scurt, Ocu -
pa]ie, care sun\ a[a: „Obi[ -
nuiam s\ fiu un avocat/
Ast\zi, sunt o victim\“. Pu -
tem `ncerca s\ ne imagin\m
cum ar suna poemul dac\ ar
fi despre dumneavoastr\?

Este, `ntr-un fel, [i vocea mea.
Dar, mai presus de asta, este vo-
cea tuturor celor care au suferit

din anumite cauze, a celor care, la
un moment dat, [i-au pierdut
identitatea [i au fost v\zu]i doar
ca victime. Oricât de colorat\ [i
bogat\ `n experien]e a fost via]a
ta, trauma devine o mare parte
din identitatea ta, e[ti recunoscut
ca victim\ [i chiar ̀ ncepi s\ te vic-
timizezi. Am v\zut acest pericol [i
am ̀ ncercat s\ le ̀ napoiez oameni-
lor complexitatea fiin]elor lor.
Poemul acela face parte dintr-un
ciclu `n care folosesc fraze din
m\rturiile oamenilor din lag\rele
de concentrare din Bosnia – su-
pravie]uitori, oameni care au fost
tortura]i etc. Spuneau lucruri atât
de uimitoare! Unele m\rturii erau
repetate mecanic tocmai pentru
c\ povesteau acela[i lucru din nou
[i din nou, dar, la un moment dat,
auzeam o fraz\ care m\ afecta atât
de mult `ncât o re]ineam; m\ iz-
bea, a[a c\ notam, decupam, cu in-
ten]ia de a folosi mai târziu. Mi 
s-a `ntâmplat acest lucru cu Ocu-
pa]ie – cea care a rostit aceste cu-
vinte era o femeie frumoas\,
tân\r\, din nordul Bosniei. Poe-
mul meu se concentreaz\ pe a re-
cupera senza]ia respectiv\ [i a le
da `napoi oamenilor complexita-
tea vie]ii lor. 

A le reaminti c\ nu sunt doar
ni[te numere.

Exact. Devii prea u[or doar un
num\r. O poet\ polonez\ drag\
mie spunea c\ „Istoria rotunje[te
num\rul la zero. Istoria iube[te
numerele rotunde“. Poezia, ̀ ns\, e
interesat\ de particular, de acel o
mie plus unul. 

Pare c\ extrage]i „eu“ din
poezia dumneavoastr\. Mi se
pare c\ v\ `ndrepta]i po-
emele spre ceilal]i. S\ fie o
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influen]\ a meseriei dum-
neavoastr\ de jurnalist? 

Sunt convins\ c\ are leg\tur\ cu
meseria mea. Am [i avut câteva
discu]ii ̀ n contradictoriu cu o par-
te dintre colegii mei poe]i din Bos-
nia. De exemplu, un poet foarte ta-
lentat de la noi scrie numai despre
r\zboi, dar, pentru c\ a fost soldat,
folose[te numai unghiul personal.
La un moment dat, am fost amân-
doi `n Suedia la o dezbatere unde
am discutat despre modul `n care
scriem poezie. Eu am spus c\ sunt
acolo pentru a asculta oamenii,
iar el a izbucnit: „Cum s\ ascult
oamenii? Eu nu sunt psiholog! Nu
sunt nevoit s\-i ascult pe ceilal]i“.
~n mod evident, avem opinii foar-
te diferite. (n.r.: Râdem.) El e un
r\zboinic macho, `ncrez\tor `n
scrierile sale [i convins de ceea ce
are de spus. Eu nu sunt `ns\ tipul
acesta de scriitor, cred c\ oamenii
au pove[ti unice, care merit\ spu-
se, [i m\ simt responsabil\ s\ le
salvez de la dispari]ie [i s\ le dau
mai departe. Uneori, aveam sen-
za]ia c\ sunt un parazit pentru c\
fac asta, tr\iam cu senza]ia c\ m\
hr\nesc cu suferin]ele lor, dar
continuam pentru c\ nu puteam
altfel. 

Sunt foarte atent\ la cum prelu-
crez materialul ob]inut de la oame-
nii din jurul meu. {i cred c\ expe-
rien]a de jurnalist m-a `nv\]at s\
fiu o bun\ ascult\toare. Similar cu
ceea ce fac eu fac [i traduc\torii, pe
care `i admir foarte mult, mai ales
pe cei care traduc poezie. Ei dau
voce unei alte persoane, se pun `n
pantofii altuia, `mbrac\ hainele
lui. E neobi[nuit pentru un poet s\
fac\ acest lucru, nu-i a[a?

Da, este. De obicei, poezia
este centrat\ pe sine, este
foarte personal\. Pe când
ceea ce face]i dumneavoastr\
este foarte aproape de fic -
]iune, dintr-un anumit punct
de vedere, p\re]i un narator
obiectiv care extrage buc\]i
din realitate [i le expune
`ntr-o form\ specific\.

Ai dreptate. Teoretic, inserez un
narator, el intervine `ntre vocea
care poveste[te [i cititor. Iar asta
nu faci `n mod normal `n poezie
sau, cel pu]in, nu `n poezia `n care
„eu“ vorbesc despre lume. 

Ca poet\, am capacitatea de 
a-mi apropia experien]ele altor oa-
meni. Simt c\ unele lucruri sunt
atât de universale, `ncât nu e ne-
voie s\ fi fost acolo, s\ fi trecut
prin acele lucruri, le pot `n]elege
[i pot empatiza. Cred c\ [i citito-
rul se poate identifica citind, mai
apoi, poemele respective. Pân\ la
un punct m\car. Aceasta este pu-
terea artei, s\ ne apropie ca oa-
meni, s\ ne fac\ s\ rela]ion\m, s\

ne `n]elegem unii pe ceilal]i, s\
empatiz\m. Poetul trebuie s\ fie
ca un nerv. 

Chiar a[a, care crede]i c\
este scopul poeziei? Poate ea
s\ joace un rol social? 

Fire[te, poezia ne face s\ gândim
[i ne arat\ ni[te lucruri care
exist\, dar pe care nu le vedem de
unii singuri sau la care nu ne gân-
dim. Cred c\ poezia ne poate
aminti valori uitate [i ne poate
spune adev\ruri despre lumea `n
care tr\im. 

Poezia este de fapt un mod so-
fisticat de comunicare. Acesta 
este [i motivul pentru care ea nu
are parte de popularitatea altor
arte: nu este accesibil\ tuturor.
Nu a fost niciodat\ destinat\ ma-
selor, milioanelor de oameni, toc-
mai pentru c\ trebuie s\ faci un
efort s-o cite[ti [i s-o `n]elegi. Eu
m\ bucur c\ fac parte dintre oa-
menii care citesc poezie, dar [i din
grupul de ciuda]i care o scriu.
Poezia are un singur limbaj, indi-
ferent de limba pe care o vorbim. 

„Am realizat c\ a venit r\z -
boiul atunci când toat\ lu -
mea [i-a acoperit ferestrele
cu band\ adeziv\ neagr\
(...)“, spune]i `ntr-unul din-
tre eseurile dumneavoastr\.
Ne pute]i povesti mai multe
despre perioada aceea?

Eram adolescent\ când r\zboiul
din ]ara mea a ̀ nceput. Atunci am
observat, pentru prima dat\, cum
este s\ ]i se schimbe brusc [i dra-
matic via]a. Tot ceea ce era nor-
mal `ntr-o zi devenea anormal `n
urm\toarea. De exemplu, nu 
ne-am mai putut duce la [coal\
pentru c\ era periculos, puseser\
bombe `n clase. A[a c\ f\ceam ore
`n supermarketuri. Supermaketu-
rile erau goale pentru c\ nu exis-
tau produse de vânzare, dar nici
bani cu care s\ cumperi ceva.
Unele magazine au devenit astfel
biserici sau moschee, oamenii
aveau nevoie de locuri de rug\ciu-
ne. Lucrurile [i-au pierdut valori-
le: degeaba aveai o super-ma[in\,
dac\ nu aveai benzin\, s\ zicem.
Oamenii care aveau aur `l vin-
deau pe mâncare, uneori doar pe o
bucat\ de pâine. Valorile tradi]io-
nale, cele care ne fuseser\ insufla-
te pân\ atunci, le vedeam, brusc,
`ntr-o cu totul alt\ lumin\. Eram,
cum ziceam, foarte tân\r\ când
am trecut prin aceste experien]e,
a[a c\ ele m-au marcat, mi-au dat
sentimentul de nesiguran]\ pen-
tru tot restul vie]ii. Unele lucruri
se `ntorc, `n timp, la normal, dar
tr\ie[ti permanent cu senza]ia c\
totul se poate n\rui `ntr-o se-
cund\. Iar asta nu are nimic de-a
face cu r\zboiul, ]i se poate ̀ ntâmpla

oricând, orice experien]\ trauma-
tizant\ te determin\ s\ prive[ti lu-
mea cu al]i ochi. 

Am `nv\]at multe despre soli-
daritatea uman\ ̀ n toat\ perioada
aceea. {i multe despre [i din lite-
ratur\. Cum nu aveam televizor
sau radio, citeam foarte mult – dar
[i cântam [i spuneam pove[ti.
Apreciam lumina zilei pentru c\
puteam citi, iar noaptea ne f\ -
ceam l\mpi cu gaz pentru a putea
citi `n continuare. Pove[tile erau
o realitate paralel\, un soi de esca-
pism, `ns\ ne ajutau foarte tare,
ne men]ineau s\n\tatea mintal\.
Atunci am realizat cât de impor-
tant\ este literatura.

Dup\ r\zboi, am trecut printr-un
proces lung de reacomodare, dar
[i de con[tientizare a experien]ei.
Mult timp, m-am ̀ ntrebat ce s\ fac
cu aceast\ experien]\, cum s-o va-
lorific. Am dus o lupt\ acerb\ pen-
tru a nu m\ victimiza. Am `ncer-
cat s\ nu m\ simt special\ doar
pentru c\ am supravie]uit unui
r\zboi. Pân\ la urm\, `ntr-un fel
sau altul, to]i suntem supravie]ui-
tori. N-am vrut s\ defilez cu expe-
rien]a asta, s\ m\ cred mai presus
de al]ii. De aceea, de multe ori am
sc\pat de povara asta prin umor [i
ironie. Am scris o carte, Trauma
Market, unde chiar m\ `ntrebam
„Ce sunt eu? Sunt o victim\ care
`[i vinde trauma?“. E un proces
lung care `nc\ nu s-a `ncheiat,
cred c\ toat\ via]a va trebui s\ m\
adaptez [i readaptez, s\ m\ `mpac
cu perioada aceea. 

Cum este situa]ia acum, la
dou\zeci de ani dup\ r\zboi?
Care este atmosfera politic\
ast\zi?

Bosnia nu este `ntr-o situa]ie prea
roz acum. Cu dou\zeci de ani `n
urm\, s-a hot\rât c\ orice solu]ie
politic\ care avea s\ pun\ cap\t
r\zboiului era bun\. Nu conta c\
era una de doi bani. Sigur c\ sun-
tem ferici]i c\ s-a terminat r\zbo-
iul, dar ast\zi tr\im pe pielea
noastr\ consecin]ele `ncheierii
r\zboiului printr-o pseudosolu]ie.
Sistemul politic instituit acum
dou\zeci de ani este extrem de fra-
gil [i costisitor, iar popula]ia su-
fer\ din pricina asta. Dac\ ascul]i
media, te deprimi groznic, reali-
zezi c\ nimic nu se va schimba cu-
rând. Dac\ te ui]i la individuali -
t\]i, la ceea ce fac unii oameni, dai
peste lucruri excep]ionale: avem
arti[ti minuna]i, oameni care fac
cinematografie [i câ[tig\ nume-
roase premii `n afara ]\rii, autori
care scriu c\r]i grozave. Indivi-
dual, po]i mi[ca lucrurile. Dar oda -
t\ ce apelezi la stat, ai nevoie de
fonduri, de exemplu, te love[ti de
tot felul de piedici. E o ruptur\
`ntre indivizi [i stat. Sigur, reu -
[e[ti câteodat\ s\ faci ceva `n 

colaborare cu institu]iile statului,
a[ fi ipocrit\ s\ nu spun c\ am pu-
blicat câteva c\r]i, am luat ceva
bani pe ele, am cititori. Dar nu e
deloc u[or.  

Ce v\ aduce poezia, personal
sau profesional, ca cititor
sau ca poet\?

~mi aduce calitate `n via]a mea.
Dar [i o solidaritate transna]io-
nal\ [i transistoric\: prin inter-
mediul poeziei, pot s\ comunic cu
oameni din toat\ lumea [i prin
toat\ istoria, ea `mi d\ acces la ex-
perien]e pe care nu le-a[ putea tr\i
dac\ nu a[ citi. ~n sens larg, asta
face literatura. Poezia, `ns\, este
precis\, face economie de cuvinte,
spune multe lucruri `ntr-un spa -
]iu restrâns. Aceast\ calitate este,
pentru mine, solicitant\ [i, `n ace-
la[i timp, m\ inspir\. ~mi place s\
v\d lumea prin ochii poeziei.  

Ave]i un poem f\r\ de care
crede]i c\ nu a]i fi la fel `n
acest moment, unul care s-a
l\sat greu de cuprins [i redat
pe hârtie?

Cel mai dificil poem pe care l-am
scris vreodat\ este Comemorare.
Când l-am terminat, am r\suflat
u[urat\. Este un poem despre o fe-
meie care se `ndr\goste[te de un
b\rbat care a supravie]uit lag\re-
lor de concentrare. ~mpreun\, de-
cid s\ se `ntoarc\ `n lag\rul `n ca-
re acesta fusese [i comemoreaz\ –

de unde [i titlul poemului – mo-
mentele acelea printr-un act foar-
te intim: fac dragoste acolo. Când
l-am scris, eram obsedat\ de me-
morie, de felul `n care ne amintim
anumite lucruri din trecutul nos-
tru [i eram frustrat\ de cum se
`ntâmpl\ acest lucru pe cale ofi-
cial\ – cum apar de nic\ieri politi-
cieni care rostesc discursuri plic-
tisitoare, f\r\ s\ vorbeasc\ despre
experien]e autentice, despre oa-
meni, cum folosesc cuvinte golite
de sens, `ncercând s\ trag\ ni[te
foloase politice din ele. De aceea
am ales s\ scriu `n modul acesta.
Femeia, de fapt, s\rb\tore[te via]a
b\rbatului ei prin gestul acela. A
fost un tabu pentru mine scrierea
acestui poem. Realizasem c\ m\
raportam cu totul altfel la victime,
mi-amintesc c\, atunci când l-am
v\zut pe tân\rul acela, mi-am zis
c\ arat\ foarte bine, iar apoi mi-a
fost ru[ine de gândul meu, c\ m\
preocupa cum ar\ta `n loc s\ ob-
serv doar experien]a sa. Dup\
aceea, mi-am dat seama c\ nu, tre-
buia s\ v\d [i asta, c\ este atr\ -
g\tor, nu s\-l reduc la statutul de
victim\. Atunci am [tiut c\ vreau
s\ scriu despre asta. Mi-a fost foar-
te greu, a trebuit s\-mi g\sesc cu-
rajul de a scrie despre asta, dar
m\ bucur c\ am f\cut-o. 

* Câteva paragrafe din acest interviu
au ap\rut [i `n revista „Arte [i Meserii“,
edi]ia de var\, 2016, `n materialul
intitulat „Zigzag literar: patru autori
despre ei, scriitura [i c\r]ile lor“.
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Eli B\dic\

Ioana Cre]oiu a ap\rut cumva din
neant. De[i se pare c\ a publicat, 
de-a lungul anilor, `n diverse reviste
(„România literar\“, „Dilema“, „Li-
terNet“), iar recent a avut texte in-
cluse ̀ n volumul {i eu am tr\it ̀ n co-
munism (coordonat de Ioana Pârvu-
lescu, Humanitas, 2015), pentru mi-
ne scriitura acesteia a fost o surpriz\
absolut\. De profesie arhitect, cu un
curs de creative writing la activ (̀ n
2013, „Punct...“, ]inut de scriitorul
Cristian Teodorescu), iat\ c\ a debu-
tat anul acesta cu un volum care o
calific\ deplin, zic eu, s\ intre ̀ n tag-
ma scriitoriceasc\. 

~mp\r]it ̀ n patru capitole – „Frun -
ze spulberate“, „Insectar“, „La ciu-
perci“ [i „Timpuri noi“ –, Alegeri di-
ficile este o carte care expune ̀ ntâm -
pl\ri m\runte, folosindu-se de oa-
meni simpli [i de cotidianul mereu
surprinz\tor. ~mpreun\, povestirile
sunt o m\rturie a unor timpuri mai
vechi (̀ nceputul sau toiul comunis-
mului) sau mai noi (anii de tran -
zi]ie), tratate ba obiectiv, ba subiec-
tiv, ba la grani]a dintre ele, de regu -
l\, prin prisma unor u[oare deraieri.
Din când `n când, autoarea las\ 
cortina brusc peste personajele sale,

ai senza]ia c\ ]i-a permis doar s\
tragi pu]in cu ochiul prin gaura che-
ii. ~n rest, finalurile urmeaz\ dup\ o
acumulare, sim]i tensiunea cres-
când `n direc]ia aceasta. 

„Fruze spulberate“, primul capi-
tol al volumului, reune[te [ase pro-
ze. „Doamna K ia o hot\râre“ e im-
pregnat\ de mirosul felurilor de
mâncare cu denumiri sofisticate
g\tite de doamna K [i de activitatea
secret\ din dormitorul s\u. „Batiste-
le tat\lui“ e o minunat\ proz\ despre
vacan]ele la mare ale unei familii,
emo]ia plec\rii `n concediu, reg\si-
rea cu tat\l plecat mai tot timpul pe
[antier, jocurile copil\riei, omnipre-
zentele batiste ale tat\lui – trebuie s\
citi]i secven]a inedit\ a batistei uria -
[e folosite pe post de colac! „~n fieca-
re joi“ este tot o proz\ a copil\riei, ̀ n
care câ]iva copii `[i petrec serile de
joi uitându-se, cu rândul, prin gaura
cheii, la familia Floricel, [i `n care
sunt surprinse momentele petrecute
de ei `n baia comun\ a unei case.
„Metamorfoze“ este o tandr\ relata-
re, la persoana I, singular, a pierderii
copil\riei, dintr-un unghi tare fain,
al privirii [i al transform\rilor pe ca-
re casa ̀ n care a locuit naratoarea le-a
suferit: „Când sunt singur\ cu gân-
durile mele, m\ `ntreb uneori dac\

[i casele au suflet, dac\ au memorie
[i, dac\ ar putea s\ vorbeasc\, ce ar
povesti ele ast\zi. Ce au ̀ n]eles zidu-
rile din furtunile anilor trecu]i sau
dac\ au `n]eles ceva. Ast\zi, când
trec pe trotuarul de vizavi [i o v\d
a[a de chipe[\, cu acoperi[ nou, ter-
mopane, proasp\t vopsit\, cu gr\di-
na plin\ de plante rare, cu firm\ de
inox, interfon [i alarm\, m\ gândesc
dac\ ea, casa, este fericit\ sau dac\
[tie c\ eu trec pe trotuarul cel\lalt [i
o privesc“ (p. 39). De aici, „casa (...)
adânc tatuat\ ̀ n sim]urile“ naratoa-
rei cap\t\ contur, `n trei subcapito-
la[e, prin v\z, auz [i miros – ferme -
c\tor artificiu narativ [i originale
descrieri, numai prin intermediul
sim]urilor. „~n noua locuin]\ am
fost mult prea ocupat\ s\ ]in piept al-
tor ̀ ncerc\ri stupide la care te supu-
ne via]a zilnic\, a[a `ncât n-am mai
avut r\gazul s\-i descop\r chipul,
mirosul sau vocile. Sau, poate, toate
acestea nu m-au mai interesat. Am
devenit [i eu o mam\ care face chif-
tele“ (p. 48). „O zi de [coal\ altfel“ v\
va aminti, desigur, de anii de `nv\ -
]\mânt, dulci-am\rui, când preg\ -
tea]i cadou (aici, de Ziua Femeii)
pentru `nv\]\toare ori dirigint\, iar
reac]iile acesteia erau la polul opus
al a[tept\rilor. Iar „Salat\ oriental\“
este un soi de anecdot\ de spre mun-
ca ̀ n sistemul socialist, un absurd de
situa]ie greu de egalat. 

„Insectar“ este unul dintre cele
mai amuzante-ironice capitole ale
c\r]ii. Compus\ din trei povestiri –
„O conversa]ie“, „Colegi de [coal\“
[i „La telefon“ –, sec]iunea aceasta a
volumului aduce ̀ n prim-plan pi[co-
tarii – sau, cum apar `n proze, frip-
turi[tii, pomanagiii, „vân\torii de
ocazii“. ~n numai 14 pagini `n total,
autoarea reu[e[te, din tu[e sigure,
câteva portrete caragiale[ti de râsu’-
plânsu’. Oameni `mbr\ca]i la patru
ace, care [tiu mai multe limbi de cir-
cula]ie interna]ional\, doar pentru a
se integra ̀ n peisaj, sau care dau tele-
foane pentru a se interesa ̀ n le g\tur\
cu cele mai proaspete lans\ri din
ora[, totul cu un singur scop: ob]ine-
rea unor gratuit\]i, fie c\ vorbim de
mâncare, telefoane de ultim\ gene-
ra]ie sau o carte, numai „pentru c\ e
bine s\ am un cadou de dat“.   

„La ciuperci“ e un capitol plin 
de... ciuperci, a]i ghicit. „Agaricus 

Campestris“ aduce `n vizor, din nou,
via]a ̀ n comunism. ~n fabrica Chimi-
ca se `ncepe cultivarea ciupercilor,
conform planului de partid. Dup\ o
vreme de la „botezul“ halei, cum nu
iese nici o ciuperc\, directorul fabri-
cii porunce[te s\ se arunce `ngr\ -
[\mântul, care l̀ deranja din pricina
mirosului puternic. Sigur c\, acolo
unde este dus, pe un câmp pustiu, ciu-
percile `ncep s\ creasc\ `ntr-un mod
atât de miraculos ̀ ncât atrage aten]ia
`ntregului jude]. Afla]i dumneavoas -
tr\ ce se ̀ ntâmpl\ pân\ la final. „Sfâr -
[itul verii“ este o minunat\ proz\ 
despre „taina briceagului cu pl\sele
din os“, povestit\ de un copil care, `n
timpul vacan]ei de var\, merge cu va-
ca bunicilor la p\scut [i, când caut\
ciuperci, d\ peste un str\in care tul-
bur\ via]a ]\ranilor din sat. Iar „Ge-
nuine“ este un monolog care vorbe[ -
te, ̀ ntr-un fel sau altul, despre c\ut\ri
[i obsesii: „Unii caut\ aur, al]ii co-
mori ascunse, eu caut ciuperci. Totul
este s\ cau]i ceva, asta mi se pare im-
portant. E ca o febr\ care te cuprinde,
care nu-]i d\ pace. Pe mine m\ duce
doar ̀ n p\dure, dar pe al]ii c\utarea ̀ i
trimite pân\ la cap\tul p\mântului“
(pp. 109-110). 

Ultimul capitol, „Timpuri noi“,
cu num\rul cel mai mare de proze

(9) [i un strop de fantastic care ̀ [i fa-
ce loc `n realismul nara]iunilor, se
petrece integral `n anii de dup\ ’90.
Personajele sunt, [i aici, extrem de
diverse: de la o tân\r\ internat\ 
`ntr-un spital militar [i colega ei de
camer\, tanti Vasilica, dornic\ s\-[i
`nsoare fiul („Alegeri dificile“), la un
tân\r cercet\tor român `n astrobio-
logie, care-[i deschide o brut\rie `n
mahalaua Bucure[tiului [i-[i scan-
dalizeaz\ p\rin]ii („Copiii no[tri nu
sunt ai no[tri“), de la câteva v\duve
simpatice care-[i doneaz\ p\mântul
unui posibil oportunist („Dealul v\ -
duvelor“, singura proz\ ̀ n care, la fi-
nal, intervine povestitoarea) la un
pu[c\ria[ care face pe taximetristul
(„Taxi driver“), de la un cor de s\teni
nemul]umi]i aduna]i s\-i scrie pri-
marului („Peti]ie“) la un sculptor ca-
re-[i pierde atelierul („O poveste cu
statui“) [.a.m.d. 

A[adar, Ioana Cre]oiu are o gale-
rie impresionant\ de personaje (din
varii medii sociale) [i subiecte, are
suficiente resurse narative pentru a
construi proz\ [i are deja un stil
aparte. ~n plus, nu e grafoman\ –
cum sunt, de obicei, `ncep\torii 
`ntr-a le scrisului. De aceea, micile
stâng\cii pot fi trecute cu u[urin]\ cu
vederea. Alegeri dificile este un de-
but care merit\ luat ̀ n considerare.  

Un volum cu de toate, v\ rog!
~n ultima vreme, cine [tie de ce [i cum, debuturile care mi-au picat `n mân\ au
fost foarte bune. Este cazul [i aici. Ioana Cre]oiu reune[te dou\zeci [i una de
povestiri `n volumul Alegeri dificile (Polirom, 2016, colec]ia „Ego. Proz\“), proze
r\spândite `n timp (grosso modo, acoper\ jum\tate de secol românesc), de calibre
diferite, care te seduc. Decupajele autoarei sunt (aproape) f\r\ cusur, se simte c\
are control asupra prozelor sale [i c\ scrie despre realit\]i pe care le cunoa[te
`ndeaproape. Iar pl\cerea de a povesti r\zbate din to]i porii filelor. Puse cap la
cap, povestirile din Alegeri dificile sunt o reu[it\ narativ\ [i o lectur\ captivant\. 



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 533 » 9 – 15 iulie 2016

carte  «  11  

Romanul Celelalte pove[ti de
dragoste a mai ap\rut `n versiune
italian\, francez\, german\, bul-
gar\ [i macedonean\, dup\ cum
urmeaz\: Italia (Aìsara, traducere
de Ileana M. Pop), Fran]a (Gaïa,
traducere de Laure Hinckel), Ger-
mania (Horlemann, traducere de
Jan Cornelius), Bulgaria (Para-
dox, traducere de Vanina Bojiko-
va) [i `n Macedonia (Ikona, tra-
ducere de Ermis Lafazanovski).

Unsprezece pove[ti `n care
dragostea e privit\ din unghiuri

surprinz\toare [i, `n acela[i timp,
unsprezece secven]e ale unui ro-
man construit pe o unic\ poveste,
a unei iubiri ce nu-[i g\se[te rit-
mul. Lipsa comunic\rii, tr\darea,
gelozia, angoasele [i a[tept\rile,
toate aceste st\ri, puse sub sem-
nul superficialit\]ii lumii contem-
porane, poart\ personajele prin
`ntâmpl\ri [i evenimente stranii,
care `[i câ[tig\ miza doar prin ra-
portarea la `ntreaga lor istorie.

„Cele unsprezece povestiri din
carte sunt, de fapt, `]i dai seama de

asta pe m\sur\ ce cite[ti, tot atâtea
capitole ale unui roman subtil con-
struit, care te prinde [i te captivea -
z\. Nu pove[tile `n sine sunt impor-
tante, ci modul cum sunt spuse de
acest autor foarte talentat. Teodoro-
vici are ceva din lapidaritatea lui
Hemingway, dar [i farmecul unui
Salinger. O carte pe care merit\ s-o
citi]i“, sus]ine {tefan Agopian. 

Totodat\, Adina Dini]oiu spu -
ne c\ este „O carte splendid\, una
dintre cele mai frumoase pe care
le-am citit `n ultima vreme“.

Celelalte pove[ti de dragoste, 
de Lucian Dan Teodorovici, `n Polonia
Unul dintre cele mai apreciate titluri semnate de scriitorul Lucian Dan
Teodorovici, romanul Celelalte pove[ti de dragoste, reeditat `n colec]ia de
bestseller-uri a Editurii Polirom, „Top 10+“, va ap\rea `n toamna anului 2017 
la Editura Amaltea, `n Polonia, `n traducerea Radosławei Janowska-Lascar. 

Duminic\, 10 iulie, de la ora 20.30,
`n curtea Televiziunii Române (str.
Pangrati nr. 8-10), Teatrul „LUNI“
[i Editura Polirom v\ invit\ la
spectacolul Opiniile unui clovn, o
adaptare dup\ romanul omonim
semnat de Heinrich Böll, unul din-
tre cei mai importan]i scriitori ger-
mani de dup\ cel de-al Doilea R\z -
boi Mondial, laureat al Premiului
Nobel pentru Litera tur\ `n 1972. 

Un performance cu Alex Bues-
cu, `n regia Anc\i Maria Col ]ea -
nu. Accesul la spectacol se face `n
baza biletelor, la intrarea din str.
Ermil Pangrati nr. 8-10, `ncepând
cu ora 20.00. 

Romanul Opiniile unui clovn a
ap\rut la Editura Polirom `n dou\
edi]ii (2007, 2016), traducerea din
limba german\ fiind realizat\ de
Petru Forne. 

„Sunt clovn sau, denumirea
oficial\ a profesiunii mele, co -
mic“, a[a se prezint\ Hans Schnier,
artistul nefericit din perspectiva
c\ruia este privit\ societatea ger-
man\ din timpul [i de dup\ cel 
de-al Doilea R\zboi Mondial. 

Cu un cinism fermec\tor prin
naivitatea pe care o ascunde [i pe
un ton de o ironie amar\, clovnul
lui Böll se implic\ `ntr-o disput\
dinainte pierdut\ cu la[itatea, dog -
 matismul [i ipocrizia Germa niei

postbelice. Singur `n apar ta men -
tul s\u, beat, nefericit, r\nit tru -
pe[te [i suflete[te, dezam\git `n
dragoste, Schnier se confrunt\ cu
propriile amintiri: o familie pro -
tes tant\ care-[i trimite fiica ̀ n bra -
]ele mor]ii de dragul datoriei fa]\
de „sfântul p\mânt german“, o iu-
bit\ `ndoctrinat\ religios care `l
p\r\se[te sub pretextul nevoii de
a respira „aer catholic“. Tutu ror
acestora, Schnier le opune `n cre -
derea neclintit\ `n autenticitatea
artei sale, refuzul de a spune altce-
va decât adev\rul [i dragos tea
pentru o singur\ femeie.

Puritate, cel mai recent
roman al lui Jonathan
Franzen, a ap\rut `n
colec]ia „Biblioteca
Polirom“, `n traducerea
Iuliei Gorzo.

Tân\ra Purity „Pip“ Tyler, pro -
tagonista romanului omonim al
lui Jonathan Franzen, `[i vede
marile speran]e n\ruindu-se sub
ap\sarea unei existen]e nesigure. 

S\rac\, derutat\ `n carier\ [i
stângace `n rela]iile sociale, sin-
gurul ei reper este o mam\ fra-
gil\ psihic, care tr\ie[te izolat\,
sub un nume fals, refuzând cu ̀ n -
c\p\]ânare orice referire la tre-
cut [i la tat\l lui Pip. 

Când i se ive[te ocazia s\ lu-
creze pentru Proiectul Raz\ de
Soare, un fel de WikiLeaks spe-
cializat\ `n dezv\luirea de secre-
te cu miz\ mare, condus\ din Bo-
livia de tulbur\torul Andreas
Wolf, Pip accept\ bucuroas\, is-
pitit\ de promisiunea c\-[i va
reg\si tat\l. {i cum ilustrul Wolf,
cel autoproclamat „aduc\tor al
luminii“, se `ndr\goste[te de ea,
norocul pare s\-i surâd\ `n sfâr -
[it. Curând ̀ ns\, Pip va descoperi
c\ e doar un pion `ntr-o urzeal\
complicat\ de secrete [i min-
ciuni, tr\d\ri [i r\zbun\ri, iubi-
re, obsesie [i moarte.

„Puritate face ceea ce trebuie
s\ fac\ orice fic]iune: ne `mpinge
s\ trecem de suprafa]a lucruri-
lor, s\ descoperim c\ iubirea poa-
te s\ se n\ruie [i c\ putem fi
tr\da]i de propriile convingeri. E
fascinant s\-l vezi pe Franzen `n -
fruntându-[i demonii, care nu
sunt doar ai lui, ci ai fiec\ruia din-
tre noi.“ („Los Angeles Times“)

„Puritate ilustreaz\ felul inge-
nios `n care Franzen `[i constru-
ie[te intrigile, talentul s\u de a
conduce haosul vie]ii reale spre
momente ̀ n aparen]\ imprevizibi-
le. De la observa]iile rapide la re-
flec]iile profunde despre compro-
misurile morale ale jurnalismului,

Puritate ofer\ o serie mereu pro-
vocatoare de perspective.“ („The
Washington Post“)

„Franzen a creat o instala]ie de
secol XXI, extrem de captivant\ [i
de provocatoare, inspirat\ de ca-
podopera lui Charles Dickens,Ma-
rile speran]e. “ („Book list“)

Colec]ia „Biblioteca Polirom“,
coordonat\ de Bogdan-Alexan-
dru St\nescu, num\r\ pân\ `n
prezent peste 1.000 de titluri, `n
preg\tire fiind: Patti Smith, Tre-
nul M; Ida Simons, O fecioar\
nes\buit\; Susan Abulhawa, Al-
bastrul dintre cer [i ape; Michael
Cunningham, O leb\d\ s\lbatic\
[i alte pove[ti.

Opiniile unui clovn, 
de Herinch Böll, 
la Teatrul „LUNI“

Cartea verii: Puritate, 
de Jonathan Franzen
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Veronica D. Niculescu – 
Spre v\i de jad [i s\lb\]ie

– Fragment –

A trecut timp. E var\ din nou. M\
duc la bibliotec\ s\ scriu. M\nânc
pu]in. }in de bani. Tr\iesc din cola-
bor\ri. Nu vreau s\ lucrez nimic
pân\-n toamn\. Am tradus `n ulti-
ma vreme sute de prospecte de me-
dicamente de tot felul – antireumati-
ce, antialergice, antifungice, anti-
diareice, antigripale, antiparazita-
re, antidepresive. Totul `n camera
mea. Indica]ii, contraindica]ii, ad-
ministrare, compozi]ie, precau]ii,
reac]ii adverse, condi]ii de p\strare,
supradozaj. M\ simt de parc\ a[ fi
luat un pumn din fiecare. Voi tradu-
ce [i o carte, am mai tradus una. Ce-
va cu un b\iat care se credea pas\re
[i a c\rui pl\cere secret\ era s\
m\nânce greieri tra[i `n ciocolat\ –
alb\, neagr\ [i de toate nuan]ele in-
termediare. Finalul nu l-am prea
priceput, dar traducerea cred c\ e
bun\. M\ mir c\ au avut curaj s\
dea un bestseller unei `ncep\toare
`ntr-ale literaturii, ca mine.

Nu mai stau cu chirie. P\rin]ii
au vândut casa din Pite[ti. Am luat
aici garsoniera asta micu]\. Mi-am

adus foarte pu]ine lucruri. Trei zile
am sortat, am pus `n cutii [i-am
c\rat la gunoi, cu capul sucit mereu
`napoi, spre alee, spre tine, ducân-
du-m\ mereu `n direc]ia opus\. Nu
]i se mai vedeau ferestrele deloc, ve-
geta]ia crescuse foarte mare. Poate
nici nu mai locuie[ti acolo. Poate c\
dincolo, `n schimb, `n gura p\durii,
au disp\rut valurile s\lbatice [i o
mân\, poate de femeie, d\ jos rând
pe rând c\r]ile din fereastr\, l\sând
lumina s\ intre prin geamurile cu-
rate. O ma[in\ mare a plecat `ntr-o
luni diminea]\ spre Timi[oara, cu
p\rin]ii, care veniser\ dup\ restul
de lucruri, iar una mai mic\ `ncoa-
ce, spre mine. O camer\ mic\, etajul
[apte, mai sus decât am locuit eu
vreodat\. E lini[te. Ceasul dintr-un
turn de biseric\, nu ortodox\, `mi
bate la fiecare sfert de or\ `n geam.
Noaptea, când deschid fereastra,
mai trece câte un liliac. N-am mai
v\zut niciodat\ lilieci. Seam\n\ cu
ni[te umbrele ̀ ntoarse de vânt, pur-
tate pe coridoare de aer, pe lâng\ pe-
re]i. Nu m\ cunoa[te nimeni ̀ n bloc,
nu m\ cunoa[te nimeni pe strad\.
Nu m-am mai `ntâlnit cu nici una
dintre fetele din redac]ie. Nu m-am
mai `ntâlnit niciodat\ cu tine.
Uneori, rar, era s\ zic pe nea[tepta-
te, dar „nea[teptate“ este un cuvânt
`nc\ [i mai [chiop construit decât a
„reaminti“, mai vine câte-un mesaj.
Nu am sim]it cutremurul de 5,6 gra-
de pe scara Richter, dormeam, dar
mesajele tale mereu, mereu zguduie
totul din loc. }i-ai operat unghia de
la picior, ]i-ai f\cut transplant de
cristalin, m-am rugat, apoi s-a l\sat
iar\[i t\cerea. {i iar zvârcoleal\. {i
iar\[i mesaj, [i iar zvârcoleal\. ~ntr-un
timp i-am invidiat pe cei care pot
]ine o perioad\ de doliu, pe cei pen-
tru care un cap\t e-un cap\t. Tris -
te]ii ̀ i trebuie borne. ~i trebuie mar-
gini. De[i dezn\dejdea este ca firul
de iarb\, str\punge [i piatra, doar
un pic de soare-mprejur [i uite-o,
r\sare. Uneori, diminea]a, m\ uit la
un col] de tavan [i simt cu precizia
cu care o foarfec\ imaginar\ decu-
peaz\ un fragment drag dintr-o pa-
gin\, c\ acolo st\ cuib\rit\ lini[ tea
mea. M\ uit la col] pân\ se expan-
deaz\, pân\ acoper\ tot ce e-n jur,
nu tot-tot, dar tot ce exist\ pe o raz\
aproximativ egal\ cu ceea ce-a 

tulburat [i a murd\rit demonul. Dar
nu-mi iese mereu. Pe Olga am v\zut-o
pe strad\ de câteva ori, dirijând cir-
cula]ia, strigând la trec\tori cu un
glas care nu e al ei, cu un chip schi-
monosit, cu toate tr\s\turile rotite
ca un vârtej `n jurul gurii, atunci
când demonul ̀ i smulge cuvinte din
gât. Prima oar\ m-am uitat la ea de
dup\ un stâlp, am a[teptat s\ se fac\
verde [i m-am ̀ ndep\r tat, iar acas\,
dup\ ce-am terminat cu plânsul, am
[tiut c\ trebuie s\ m\ cam opresc [i
eu cu suferitul. M-am rugat, am spri -
jinit pere]i de biserici. {i deodat\ s-a
`ntins col]ul acela al lini[tii peste
toate, ca un cort cu stele [i lun\. P\ -
rin]ii sunt relativ s\n\to[i. Se cear -
t\ cu sârg. ~i aud la telefon, când `[i
dau unul altuia receptorul [i cred c\
nu ì aud. „A[a vorbim noi, nu ne
cert\m“, zice mama. {i eu [tiu c\
a[a-i. {i Sorana la fel vorbe[te cu
Adi [i cu copiii. {i copiii cu câinii. {i
câinii cu vântul. {i vântul cu p\s\ri-
le. {i eu cu mine, la fel. Nu acum. M\
tot uit la col] diminea]a. M\ uit [i in-
spir, m\ uit [i inspir. Mama zice c\
tata i-a spus c\ vrea s\ moar\ `n
bra]ele ei. A[ vrea s\ fiu mic\ din nou,
s\ `ncap `n pianul de lemn. Confor-
tabil acolo. Nici m\car nu mai [tiu
unde ne este pianul. Pe inelarul drept
port un inel de argint cu un bob oval
de chihlimbar, translucid, foarte
limpede, nici o insect\, nici o impu-
ritate. L-am g\sit ̀ ntr-un magazin de
antichit\]i, dar mi s-a spus c\ e nou.

A existat `n redac]ia aceea stu-
pid\ o `ntâmplare, ceva de care 
n-am vorbit nim\nui niciodat\.
~ntr-o diminea]\, destul de devreme,
când `nc\ nu veniser\ to]i colegii la
munc\, mi-am dat pe imprimant\ o
pagin\ din suplimentul de-acas\,
unde ̀ nc\ mai colaboram cu câte un
text [i `mi ap\ruse unul dintre ulti-
mele articole, „~nceputuri de roman
`n Bucure[ti“. Imprimanta era `n
mijlocul acelei s\li uria[e. Pân\ s\
ajung de la biroul meu acolo, foaia
ie[ise [i se afla `n mâinile unui
b\iat. ~l [tiam din vedere. Tehnore-
dactorul f\r\ fi]e al unei reviste
fi]oase. B\rbu]\ ro[cat\, blugi rup]i,
c\ma[\ `n carouri, mâini foarte al-
be. „Tu e[ti aici?“, m-a ̀ ntrebat amu-
zat, privind foaia. „Eu“, cam jenat\.
Fiindc\ deja intrasem ̀ n etapa bros-
cu]elor de hârtie, iar asta era tot un

fel de broscu]\, dar mai tainic\, mai
obraznic\. „Mi[to“, a zis [i mi-a ce-
rut s\-i las pagina un pic. A citit-o,
apoi am b\ut o cafea din aia pe fise.
Iar el, p\rând atins de toate acele
„dac\ pot s\ fiu cine vreau“, mi-a zis
ce roman viseaz\ s\ scrie: Condi]ia
de [oarece. Franjurii ro[ii de lân\ 
[i-ar putea imagina c\ i-au zgâriat [i
lui obrazul `n seara aceea. Am fi

vrut. Poate c-am fi putut tr\i ferici]i
pân\ la. Poate c-ar fi putut fi el tân\r
`mp\rat. Dar n-am [tiut cum s\ fa-
cem. Adev\rul e c\ nu m\ pricep la
treburile astea. Nu mai [tiu nimic
de b\iatul acela. Nu-mi amintesc
nici m\car cum l̀ cheam\. Dar nu-
mele c\r]ii pe care voia s\ o scrie nu-l
uit. Mi s-a p\rut minunat. Posibil s\
m\ fi influen]at când am scris Vizuina.

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din romanul 
Spre v\i de jad [i s\lb\]ie, de Veronica D. Niculescu, care va ap\rea `n curând 
`n colec]ia „Ego. Proz\“ a Editurii Polirom.

CARTEA

Un roman despre plec\ri, pier -
deri [i gol, scris cu tandre]e [i
pres\rat cu surprize. O carte cu
o structur\ circular\, `n chi zând
`n\untru un basm `ntr-o mie de
versuri. Departe de ora[ul natal,
de familie [i de cel pe care ̀ nc\ ̀ l
iube[te, Miranda Dortloft scrie
un basm `n rime. Proza dens\
care `nconjoar\ aceast\ joac\
imaginar\, cocon al `ndoielilor
[i m\rturisirilor, dezv\ lu ie via -
]a real\ a Mirandei: din anii co-
pil\riei petrecu]i `n comunism,
`ntr-o familie mixt\, unde rege
este contrastul, trecând prin po-
vestea de dragoste, pân\ `n pre-
zentul pustiit [i zdruncinat de
depresie. Primul roman al Vero-
nic\i D. Niculescu `[i poart\ ci-
titorul printr-un labirint al
oglin zilor deformante `n care
r\t\cesc mân\ `n mâ n\ o reali-
tate [i o poveste, o prin]es\ [i o
femeie a zilelor noastre.

AUTOAREA

VERONICA D. NICULESCU este scriitor [i traduc\tor. A publicat vo-
lumele de proz\ scurt\ Adeb(Limes, 2004, Premiul pentru Debut al USR
Sibiu), Orchestra portocalie (Cartea Româneasc\, 2008) [i Ro[u, ro[u,
catifea (Casa de Pariuri Literare, 2012, nominaliz\ri la Premiile Radio
România Cultural [i la Premiul Na]ional pentru Proz\ „Ziarul de Ia[i“)
[i c\r]ile-pereche Simfonia animalier\ (Casa de Pariuri Literare, 2014,
Premiul „Cercul Literar de la Sibiu“ acordat de USR Sibiu, nominaliza-
re la Premiul Na]ional pentru Proz\ „Ziarul de Ia[i“) [i Hibernalia
(Casa de Pariuri Literare, 2016), precum [i dou\ volume `n colaborare
cu Emil Brumaru: Basmul Prin]esei Repede-Repede (Polirom, 2009) [i
Cad castane din castani (Polirom, 2014, nominalizare la Premiile Revis-
tei „Observator cultural“). Antologie de proz\ scurt\ a autoarei: Flori-
bunda (TipoMoldova, 2012). 



Am v\zut recent Zoo to pia
[i de atunci un gând nu-mi
mai d\ pace. Nu [tiam
exact ce este, sim]eam
doar c\ ceva s-a schimbat
la desenele animate [i nu
`n]elegeam precis ce
anume. Parc\ au mai mult
accent pe edu ca]ie pentru
toleran ]\. Era corect, dar
nu era asta. Parc\ desenele
ani mate abordeaz\ proble -
me sociale mai complexe,
cumva neobi[nuit pentru
pove[tile pentru copii. {i
asta era adev\rat, dar `nc\
incomplet. Doar trecând `n
revist\ cele mai recente
filme de anima]ie [i
câteva c\r]i pentru copii
al\turi de un p\rinte 
mi-am dat seama c\
schimbarea era mult mai
profund\ [i se g\sea acolo
unde este mai dificil de
explicat: `n via]a
interioar\ a personajelor.

Mai `ntâi, despre Zootopia. Pentru
cei care nu l-au v\zut, este un film
de desene animate situat `ntr-un
ora[ imaginar, `n care animalele
au drepturi egale `ntre ele, iar
prejudec\]ile au fost abdicate prin
lege. {oriceii, lupii, iepura[ii [i ri -
nocerii au drepturi egale. Fostele
animale pr\d\toare sunt o minori-
tate, dar domin\ anumite servicii.
Popula]ia pare c\ a acceptat c\
„pr\ d\torii“ pot fi blânzi [i c\ pot
tr\i `n pace cu „prada“. ~n acest
univers corect politic, un iepura[
care [i-a dorit s\ devin\ poli]ist se
`mprietene[te cu o vulpe [mecher\
a c\rei meserie este s\ trag\ ]e pe.
~n urma unei traume din co pil\rie,
iepura[ul era convins c\ toate
vulpile sunt rele [i are un mo ment
`n care respinge prietenia cu vul-
pea-escroac\, pentru ca apoi s\-i fie
ru[ine de gest. La rândul ei, vulpea
a ajuns escroac\ `n urma unei
crunte dezam\giri din copi l\rie,
când a `ncercat s\ se integreze, ca

animal pr\d\tor, `ntr-un grup de
animale de prad\ [i a fost ridicu -
lizat\. Personajul negativ din `n -
treaga poveste este o oi]\, cea mai
blând\, pufoas\ [i mieroa s\ fiin]\.

Zootopia este un film despre
prejudecat\, xenofobie, ras\. Dar
[i despre a fi mai aten]i la ce `n]e -
legem prin „bine“ [i prin „r\u“.

S\ facem o compara]ie cu bas-
mele române[ti. Aici totul este clar.
F\t-Frumos este bun, pentru c\ a[a
este el. Muma P\durii este rea, pen-
tru c\ a[a este ea. Treaba lui F\t-
Frumos este s\ o omoare, iar rolul
nostru este s\ ne bucu r\m de asta:
„C-o putere ̀ ndoit\, cu bra]e de fier,
o smunci pe bab\ de mijloc [i-o
b\g\-n p\mânt pân\-n gât. Apoi o
izbi cu buzduganul `n cap [i-i risipi
creierii“. Ura! Binele a `nvins!
Greuceanu taie capete de zmei mari
[i mici cu palo[ul. Apoi, tat\lui
zmeu, care se predase, apropo, ne -
condi]ionat [i colabora cu infor-
ma]ii despre loca]ia soarelui [i 

lunii furate, ̀ i reteaz\ capul dup\ ce
a aflat de la el tot ce avea nevoie.
Ura! Binele continu\ s\ `nving\.
Harab Alb e bun. Spânul e r\u.
Capra cu trei iezi e bun\. Lu pul e
r\u. Lucrurile sunt simple.

Alte pove[ti din copil\rie: Ce nu -
[\reasa, Frumoasa din P\durea
Adormit\, Alb\-ca-Z\pada erau
clar personajele bune. Mamele lor
vitrege erau indiscutabil perso -
najele negative.

Pân\ acum.
Prin produc]ii noi din Univer-

sul Disney – filme, seriale, scurt-
metraje –, personajele negative
`ncep s\ devin\ mai nuan]ate. Ma -
leficent, din Frumoasa din P\du -
rea Adormit\, era o doamn\ cu in-
ten]ii bune, loial\ `n prietenii,
care, tr\dat\ `n dragoste, dezvolt\
resentimente fa]\ de Regele {te -
fan, pe care [i le manifest\ fa]\ de
fiica lui. Lady Tremaine, mama
vitreg\ a Cenu[\resei, nu o urâse
de la `nceput pe fiica noului ei so].
S-a luptat doar pentru o via]\ de-
cent\ pentru fiicele ei [i, când a
auzit o conversa]ie `ntre so] [i
Cenu[\reas\ `n care o bârfeau, a
devenit geloas\ [i apoi r\zbun\ -
toare.

~n desenele animate [i produc -
]iile noi, personajele negative sunt
aproape f\r\ excep]ie complexe.
Oi]a cea rea din Zootopia era o se -
cretar\ exploatat\ de [eful ei.
Charles F. Muntz, antieroul din
Up, fusese un tip carismatic, de[ -
tept, care inspirase numero[i ti -
neri s\ caute aventuri. A devenit
posomorât [i acru doar dup\ ce
colegii lui au `nceput s\ râd\ de
idealurile sale. 

~n filmul Lego, poli]istul cel r\u
este o pies\ care, din gre[eal\ de
fabrica]ie, are pe jum\tate de cap o
fa]\ „bun\“ [i pe cealalt\ jum\tate
o fa]\ „rea“. ~n Finding Dory, nici
m\car nu exis t\ un personaj nega-
tiv – miza este felul `n care se
reac]ioneaz\, cu mai mult\ sau
mai pu]in\ `n]e legere fa]\ de
handicapul lui Dory.

Aceasta este marea schimbare
din desenele animate [i sunt
`ncântat\ c\ se `ntâmpl\. R\ul nu
este r\u mereu. Binele nu este bi -
ne permanent. Copiii care le pri -
vesc se pot bucura `n sfâr[it de cu-
lori, dup\ ce lumile lor le-au fost
pictate mult timp doar `n alb [i ne-
gru.

L-am cunoscut pe Robert {erban
acum (foarte) mul]i ani de zile, la
una dintre primele edi]ii ale Se -
minarului de Jurnalism de la Ia[i,
organizat pe vremea aceea de Cen-
trul Cultural Francez. Eu, proas p\t
student `n anul I, Robert, deja un
personaj de legend\ urban\, `ntreg
mediul cultural cunoscându-i foar -
te bine emisiunile de la Analog TV
Timi[oara („A cincea roat\“), de-
spre care se zvonise c\, la nivel lo-
cal, b\teau sâmb\ta seara [i filmul
de pe PRO TV. Era, oricum, o vre -
me mult mai bun\ pentru pres\
decât cea de acum, de[i chiar [i la
`nceputul anilor 2000 nu lipseau sce -
nariile pr\p\s tioase. Nici nu aveam
noi idee c\ cele mai `nfrico[\toare

ipoteze aveau s\ fie dep\[ite [i c\
presa avea s\ fie, un deceniu [i
jum\tate mai târziu, de-a dreptul
`ngenun cheat\, o prin ]es\ ajuns\
cer[e toare. 

Mai târziu, când am fost coop-
tat `n proiectul „Suplimentului de
cultur\“, a fost unul dintre oa-
menii care mi-au dat `ncredere c\
nu voi e[ua, `n ciuda vârstei ridi-
cole pe care o aveam ̀ n urm\ cu 11
ani. Datorit\ lui Robert, distan]a
dintre Ia[i [i Timi[oara nu mi s-a
mai p\rut „un cap\t de ]ar\“ (mai
ales c\ exista [i o curs\ aerian\ di-
rect\). Pentru o perioad\ mi-a fost
[i [ef, cât ne-am c\znit s\ ]inem
sus steagul jurnalismului ̀ n online,
pasiune de care ne-am lecuit `ntre

timp amândoi. Unele lucruri cred
c\ e mai bine s\ le la[i pe mâna
lupilor mai tineri [i mai pricepu]i
`ntr-ale Ctrl+C/Ctrl+V. Robert nu
[tiu ce crede despre asta.

Robert {erban este acum unul
dintre cei mai premia]i poe]i ai
României, `ns\ nu a p\r\sit jur-
nalismul cultural niciodat\. {i nu
a p\r\sit jurnalismul `n general,
c\ci, nu-i a[a, ar fi ridicol s\ ne
ima gin\m c\ poate cineva tr\i din
poezie. Fiind unul dintre cei mai
buni intervievatori pe care i-am
ur m\rit vreodat\ `n ac]iune, un
maestru al genului (a[a cum sunt
sigur c\ ar ur` s\ i se spun\, dar
nu-mi iau vorba `napoi), mi s-a
p\rut absolut ironic s\ primesc o
carte `n care s\ nu `l reg\sesc `n
postura de intervievator, ci de in-
tervievat. C\l\ul a schimbat rolul
[i a devenit victim\. Vorbesc `n
gând, cu voce tare reprezint\ 
un volum de dialoguri cu un cris -
tian, a ap\rut la Casa de Pariuri 

Lite rare [i vi-l recomand cu toat\
c\ldura. Pasajul meu preferat?
„Am c\p\tat cu to]ii un soi de dez-
involtur\ `n comunicarea inter-
personal\. Interpel\m necunos -
cu]ii la persoana I, suntem gata de
amabilit\]i cu oameni pe care nu
i-am v\zut niciodat\ (...). Probabil
c\ e [i rolul Facebook `n schim-
barea asta de comportament,

Facebook unde, nu-i a[a, pui de
toate, de la poze cu micul t\u de-
jun, citate pacifiste, poze cu flori,
c\lare pe motociclet\, pe cal, `n
slip, un vers dintr-un poet disp\ -
rut `n condi]ii misterioase, pisici
zburlite etc. Poate c\ e mai bine
a[a, mai direct, mai ame ric\ne[te,
timpul trece repede, de ce s\-l
pierdem cu protocolul.“
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~n ap\rarea spânilor, a Mumei
P\durii [i a tuturor zmeilor

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Idei pe contrasens
George Onofrei

Fire[te c\ exagerez



„Slate“ compar\ na[terea hitului
„Walk this Way“ cu un buddy cop
movie `n care Eddie Murphy din
Poli]istul din Beverly Hills ar face
echip\ cu Mel Gibson din Arma
fatal\, avându-l pe post de [ef de
poli]ie pe faimosul produc\tor
Rick Rubin.

Lansat\ cu succes `n anii ’70,
forma]ia Aerosmith s-a pr\bu[it
la sfâr[itul decadei sub propriile
excese ale membrilor s\i, nemai -
având propriu-zis o carier\, acum
30 de ani. Epuiza]i de turnee [i
mai ales de consumul de droguri
(Joe Perry [i Steven Tyler `[i
câ[tigaser\ porecla de „Toxic
Twins“ – gemenii toxici – `n urma
cantit\]ilor re cord de droguri con-
sumate), cei cinci de la Aerosmith
nu prea mai contau `ntr-un peisaj
muzical dras tic schimbat.

Spre deosebire ̀ ns\ de alte trupe
mari, cei cinci nu au trecut prin
alte furtuni [i drame, iar din 1984,
`ncep s\ se gândeascâ la revenire,
sco]ând chiar un album destul de
apreciat, Done with Mirrors.

~n cealalt\ parte a lumii muzi-
cale, trioul Run-D.M.C., format
din trei b\ie]i din Queens (Run,
D.M.C. [i Jam Master Jay), nu
reu [ea nici el s\ `[i g\seasc\ locul
`n lumea rap.

„R&B-ul ne detesta, iar noi ̀ l de-
testam“, declara recent produ -
c\torul Russell Simmons, cofonda-
torul casei de discuri Def Jam. „Nici
America alb\ nu voia s\ aud\ de
noi, nici America neagr\.“

Cei de la Run-D.M.C. au reu[it cu
primele lor piese s\ se fac\ cu -
noscu]i, clipul pentru „Rock Box“ fi-
ind primul clip de rap difuzat de
MTV, care, `n epoc\, era mai mult
]intit spre amatorii de rock.

Pentru noul lor album, Raising
Hell, Run-D.M.C. lucreaz\ cu ce -
l\lalt fondator al Def Jam, produ -
c\torul Rick Rubin, care, dup\ ce
`nregistreaz\ majoritatea pie -
selor, mai vrea `nc\ o melodie me -
nit\ s\ conving\ posturile de ra-
dio s\ o difuzeze, astfel `ncât mu -
zica Run-D.M.C. s\ ajung\ [i la
alte categorii de public.

Ideea a fost un cover dup\ o pie -
s\ de succes a grupului Aerosmith
din 1975, „Walk this Way“, a c\rui
riff principal era inspirat de un
grup de funk, The Meters. Spre
surprinderea lor, Rick Rubin nu
este de acord cu o simpl\ replic\
rap a piesei, ci pune la cale un re-
make complet al lui „Walk this
Way“ [i `i trimite pe b\ie]i s\ as-
culte Aerosmith. „Nici nu `n]ele -
geam ce cânta tipul \la“, `[i amin -
te[te D.M.C..

Dup\ ore `ntregi de munc\ de
convingere, certuri [i explica]ii,
cei de la Run-D.M.C. se pomenesc
`n acela[i studio cu doi „gemeni
toxici“, adu[i cu un singur telefon,
ne`n]elegând foarte bine `nc\ ce
urmeaz\ s\ se `ntâmple. ~n cele
din urm\, rockerii [i rapperii
`ncep s\ lucreze [i s\ ajusteze cele
dou\ genuri muzicale. Un grup de
b\ie]i de treab\ ce se `nvârteau

prin studio (care aveau s\ fie
cunoscu]i apoi ca Beastie Boys) le
`mprumut\ o chitar\ bass.

~n cele din urm\, mariajul
rock-rap este `nregistrat [i pus pe
discul celor de la Run-D.M.C..
Urmeaz\ acum partea `n care cele
dou\ trupe trebuie s\ filmeze un
videoclip [i s\ conving\ MTV-ul
s\ `l difuzeze. Pentru clip, regi-
zorul Jon Small are o idee simpl\
[i simbolic\, [i anume ca cele
dou\ trupe s\ sparg\ peretele din
studio care separ\ cele dou\ lumi
muzicale, aparent ireconciliabile.

MTV-ul bag\ clipul ̀ n heavy rota-
tion, piesa devine un succes imens,
iar Rick Rubin [i Russell Simmons
se felicit\ pentru pariul lor reu[it.

Prin rico[eu, acest single revi-
talizeaz\ [i cariera celor de la
Aerosmith, care revin `n for]\ pe
scena rock, un an mai târziu, cu
albumul Permanent Vacation, un

mare triumf propulsat [i de succesul
piesei „(Dude) Looks like a Lady“.

~n acela[i timp, cu „Walk this
Way“, Run-D.M.C. [i rap-ul, `n
general, ies din ghetou [i `ncep s\
fie cunoscu]i `n casele „albilor“,
influen]ând noi genera]ii de fani
[i viitori arti[ti. „Mul]i b\ie]i vo -
iau `n continuare s\ `nve]e s\
cânte la chitar\, dar dup\ ce
«Walk this Way» a fost difuzat\ de
MTV, mul]i au decis c\ a deveni
DJ e mai cool, iar modelul lor era
Jam Master Jay“, scrie David
Thig pen, `n cartea Jam Master
Jay: The Heart of Hip-hop. Toto-
dat\, Chuck D, de la Public Ene-
my, crede c\ „Run-D.M.C. a dove -
dit c\ rap-ul [i hip-hop-ul sunt
muzici ce merg pe album [i c\ ar-
ti[tii rap pot fi aidoma rock-sta -
rurilor. Run-D.M.C. s-au sacrificat
pentru to]i cei care au avut succes
dup\ 1986“.
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Pe vremea când Aerosmith & Run-D.M.C
d\râmau zidul dintre rock [i rap

Suplimentul lui Jup  

Se `mplinesc 30 de ani de
când o pies\ clasic\ de
rock a forma]iei
Aerosmith se transforma
`n hit hip-hop, realizând
`mbinarea perfect\ a
dou\ culturi pe care
industria muzical\ le
credea opuse.

Postul cultural Sky Art a venit cu o idee interesant\:
[apte capodopere ale picturii au fost ̀ nlocuite, ̀ n mai
multe galerii de art\ din Marea Britanie, cu copii ale
lor, publicul fiind provocat s\ afle care dintre
tablouri sunt false [i care reale.

Ideea le-a venit realizatorilor emisiunii „Fake!
The Great Masterpiece Challenge“ dup\ ce un studiu
a ar\tat c\ un vizitator petrece de fapt numai 30 de se-
cunde `n fa]a unei opere de art\ [i c\, de obicei, nici
nu mai cite[te panourile explicative a[ezate lâng\
aceste tablouri.

Prin urmare, scopul acestei „c\ut\ri de comori“
`n cele [ase galerii care au acceptat s\ se supun\
jocului ar fi acela de a restârni interesul publicului
britanic pentru art\. Cei care vor descoperi cele mai
multe copii vor participa la o „final\“ la Ashmolean
Museum, `n Oxford, iar câ[tig\torul va primi ca pre-
miu una dintre aceste reproduceri, la alegere.

Concurs: g\si]i falsurile 
din muzeele britanice
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„Suplimentul de cultur\“ 
este tip\rit 

cu sprijinul Adev\rul Holding

Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
„Ziarul de Ia[i“. Se distribuie gratuit `mpreun\ 
cu „Ziarul de Ia[i“.

Hollywood, 
`n vizorul LGBT

Mai `n glum\, mai `n serios, actorul Mark Hamill,
interpretul lui Luke Skywalker `n seria R\zboiul
stelelor, sus]ine c\ dac\ fanii vor ca faimosul ca -
valer Jedi s\ fie gay, atunci, probabil, acesta este. {i
c\ regizorul J.J. Abrams ar fi deschis la idee.

Exist\ multe voci care pretind c\ faimosul Cap-
tain America, cel mai patriotic supererou Marvel,
ar trebui s\ fie gay [i `ntr-o rela]ie cu prietenul s\u,
Bucky.

Iar Asocia]ia Gay & Lesbian Alliance Against
Discrimination (GLAAD) insist\ c\ viitorul episod,
al optulea, din R\zboiul stelelor ar trebui s\ con]in\
personaje gay, „pe fa]\“.

Adev\rul este c\, `n ultima perioad\, suporterii
[i activi[tii LGBT au cerut din partea Hollywood-
ului o mai mare vizibilitate a personajelor de ori-
ent\ri sexuale diferite `n francizele care au `nregis-
trat un mare succes la public, precum Frozen sau
Captain America. Ei pretind c\ aceste „stiluri de

via]\ alternative“ sunt „prezentate `n subtext“ `n
multe dintre aceste filme, dar c\ „subtextul nu mai
e suficent“ `n vremurile noastre.

O astfel de schimbare a politicii `n filmele [i
serii le de mare succes ar duce, sus]ine un articol
din „The Daily Beast“, la transformarea culturii
populare „`ntr-un loc mai sigur pentru audien]ele
gay, rectificând ani de homofobie ascuns\“.

Dar la fel de adev\rat este [i c\ activi[tii LGBT
fac uria[e presiuni asupra Hollywood-ului, punân-
du-i pe produc\tori `n situa]ii de tip „`ntre ciocan [i
nicoval\“. Iar pentru cea mai mare parte a comen-
tatorilor, ideea „homofobiei“ inhib\ orice punere la
`ndoial\, `n doze fire[ti, a acestor noi idei, `m -
pingând orice critic\ `n partea „extremi[tilor“.

Pentru c\, evident, activi[tii nu pot da un
r\spuns cu adev\rat serios `ntreb\rii: „de ce tre-
buie neap\rat sexualizate pove[tile pentru copii?“.

Finding Dory, ultimul film Pixar, prezint\ primul „personaj transgender“,
anun]a `ncântat\ actri]a Ellen DeGeneres, care este lesbian\ [i activist\ 
pentru drepturile comunit\]ii LGBT.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Pe scurt
l Viitorul film al lui Steven Soderbergh, `n calitate de produ -

c\tor [i, posibil, regizor, va avea ca subiect scandalul „Panama Pa-
pers“. El va fi bazat pe cartea Secrecy World, scris\ de jurnalistul
Jake Bernstein, laureat al premiului Pulitzer.

l Urma[ii lui Prince au inaugurat „Prince Online Museum“, un
„muzeu virtual“ ce regrupeaz\ toate site-urile oficiale de care s-a
folosit faimosul cânt\re], de la The Dawn, lansat `n 1996, la Crystal-
BallCD.com. Cele 12 site-uri care retraseaz\ dou\ decenii din cariera
artistului pot fi accesate la adresa www.princeonlinemuseum.com.

l Cu ocazia Festivalului European de Film Fantastic ce va `n -
cepe la Strasbourg pe 16 septembrie, organizatorii s-au gândit s\
ofere celor interesa]i o vizionare a celebrului film al lui Steven
Spielberg, F\lci, `n piscina municipal\ a localit\]ii alsaciene!

l Fratele gangsterului Pablo Escobar, Roberto, a transmis o
ofert\ „oficial\ [i amical\“ celor de la Netflix de a oferi consultan]\
realizatorilor serialului nominalizat la Emmy, Narcos, ce are ca
subiect r\zboiul `mpotriva traficului de droguri. „Serialul prezint\
via]a mea, a fratelui meu [i a familiei mele. Cred c\ nimeni altcine-
va din lume nu poate acum s\ determine validitatea acestor fapte
prezentate ̀ n serial ̀ n afar\ de mine“, se arat\ ̀ n comunicatul emis
de firma Escobar Inc., fondat\ de Roberto Escobar. Roberto Escobar
a fost contabilul cartelului fratelui s\u, Pablo, [i a executat o
sentin]\ de zece ani `ntr-o `nchisoare de maxim\ securitate din Co-
lumbia.

l Figura frumoas\ f\cut\ de echipa de fotbal a Islandei la Euro
2016 a avut un efect imediat ̀ n lumea editurilor. Egill Örn Jóhanns-
son, [eful celei mai mari edituri din insul\, Forlagið, a declarat c\,
de la Euro `ncoace, a crescut interesul pentru literatura islandez\
[i s-au `nmul]it cererile pentru drepturi de traducere.

lFranciza Star Trek `[i va serba jum\tatea de secol de existen]\
la salonul Comic-Con de la San Diego, pe 23 iulie, cu o conferin]\ la
care vor fi prezen]i, printre al]ii, actorii William Shatner, Scott
Bakula, Michael Dorn, Brent Spiner, Jeri Ryan, dar [i Bryan Fuller,
produc\torul executiv [i showrunner-ul noii serii Star Trek, ale
c\rei film\ri vor `ncepe `n septembrie. Seria Star Trek original\ a
debutat la TV pe 8 septembrie 1966.

l „Nu v\ gândi]i c\ ar fi fost ultima persoan\ din lume care s\
ajute guvernul american [i s\ ̀ [i tr\deze fanii?“, spune Vivian, fiica
regizorului Stanley Kubrick, ca un r\spuns la un nou val de teorii
ale conspira]iei conform c\rora autorul lui 2001 – O odisee spa]ial\
ar fi ajutat NASA s\ falsifice prima aselenizare din istorie.

l Fra]ii Russo, regizorii lui Captain America: Civil War, vor
adapta filmul-cult The Warriors, realizat `n 1979 de Walter Hill, sub
forma unei serii TV pentru Hulu.



Când devii p\rinte, `ntreg univer-
sul ]i se schimb\. ~n primul rând
fiindc\ se recentreaz\, copilul
luând locul mie zului sticlos al hal-
belor de bere cu b\ie]ii, `n jurul
c\ruia orbitai cândva f\r\ de griji,
cu excep]ia celor cinci apeluri
telefonice la care r\spundeai ma -
[i nal cu into na]ie de mielu[el: „Hai,

m\i mami, c\ imediat termin halba
asta [i vin“.

La `nceput chiar credeam c\
Adi exagereaz\ sau `[i caut\, din
disperare, motiva]ie pentru a
supravie]ui infernului scutecelor
pline. B\i, nu exista ̀ ntâlnire cu el
`n care s\ nu-mi spun\ cât de `m -
plinit este de când a devenit t\tic.
C\ berea de la unu noaptea nu `l
mai tenteaz\, ci prefer\ s\ stea cu
aia mic\. Eu ce era s\-i zic? Bravo,
tati, m\ bucur mult pentru tine,
când te v\d atât de fericit. Evi-
dent, o d\deam cu dou\ t\i[uri,
ori ca s\ `l gâdil la orgoliu, ori ca

s\-i adâncesc rana de om pref\cut,
`mp\cat [i abandonat `n situa]ie.

Bun, tu ca tat\ nu ai prea multe
de f\cut. C\ doar nu al\ptezi. Iar
de schimbat scutecele, cred c\
orice b\rbat are minima inteli -
gen]\ de a o face mereu gre[it, pâ -
n\ este rugat de c\tre proasp\ta
m\mic\ s\ o lase doar pe ea. Iar el
se conformeaz\, dar cu greu, ca s\
r\mân\ ideea asta a implic\rii.
Tu, ca tat\, trebuie s\ te joci cu
copilul, s\ te sc\l\mb\i ca s\ râd\
[i s\-l plimbi pe la umbr\. A, [i s\

fii bestie cu restul lumii, adic\ s\
ai pornirea aia feminin\ de a-]i
ap\ ra bebelu[ul de oricine [i orice. 

Adi e singurul t\tic din parc care
`[i adoarme feti]a `n acest mod
bizar. Adic\ apuc\ zdrav\n c\ru]ul
[i `ncepe s\-l `nvârt\ prin aer, cen-
trifugal, pân\ când mititica, obosit\
de râs, se las\ prad\ viselor. Nu tu
leg\nat pe picioare, nu tu nani,
nani. Doar fizic\ pur\. Cum s-a
ajuns la asta? P\i, dac\ m\ l\sa]i, v\
spun. Totul s-a petrecut pe trecerea
pentru pietoni, pe care el se gândea

c\ o traverseaz\ regulamentar [i `n
siguran]\, pe verde. Cu privire de
[oim, c\uta orice poten]ial pericol.
{i iat\ c\, de nic\ieri, [oimul ob-
serv\ un biciclist care se `ndrepta
direct spre ei. Pac, fizica intuitiv\,
punctul a, punctul be, trasezi traiec-
toria `n minte [i devii ferm convins
c\ impactul este inevitabil.

~n panica momentului, t\ticul a
hot\rât c\ cea mai bun\ ap\rare este
atacul, a[a c\ a apucat c\ru ]ul [i a
`nceput s\-l ̀ nvârt\, cum am mai zis,
hot\rât s\ transforme biciclistul `n
minge de baseball. Lucru nerealizat,
`ntrucât s-a dove dit c\ punctul be era
la destul\ distan]\ de mori[ca cu be-
belu[. Cert este c\ micu]a a `nceput
s\ râd\ copios. {i ce nu face un tat\
pentru a auzi asta?
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A[a e [i filmul lui David Yates –
profesionist [i oco[, dar insipid
precum grosul produc]iilor com-
erciale de azi. M-am s\turat de
cirezi `ntregi de animale create `n
CGI. O vreau pe Cheeta – de[i e
posibil s\ cârâi pe urm\ c\ Cheeta
are demnitatea ei de animal [i nu
trebuie chinuit\ cu film\rile. 

De ce trebuie s\ fie Tarzan atât
de perfect, de ce pân\ [i perso -
najul negativ, c\petenia Mbonga
al c\rei fiu `l ucisese Tarzan, tre-
buie s\ fie jucat\ de un super-sexy
Djimon Hounsou, cu nervurile fi -
ligranate pe sub pielea `ntins\?
Numai personajul negativ euro-
pean interpretat de Chris toph
Waltz e cr\c\nat [i antipatic, `n
rest po]i s\ faci stop motion [i s\-i
iei bob cu bob, to]i actorii [i figu-
ran]ii pe post de indigeni sunt fru-
mo[i, s\n\to[i [i, mai ales, tineri. 

Congo ar\ta mai conving\tor

`n filmele turnate la Hollywood `n
anii ’30 decât azi pe platourile din
Marea Britanie (unde s-a filmat
mare parte din Legenda lui Tar -
zan), peste care s-a turnat CGI
`ncins. Nu exist\ cadru `n care s\
nu se fi strecurat (doar suntem `n
jungl\) un cât de mic artificiu ne-
real. Un flutura[, un stol de fla -
mingo [.a.m.d. Aproape c\ te `n -
trebi dac\ nu i-au modificat [i pe
actori. Dac\ i-au mai pus 2 cm de
mas\ muscular\ lui Alexander la
montaj? 

Filmele vechi aveau un soi de
inocen]\ primitiv\ cu care ]in
minte c\ am cuplat imediat, copii
fiind. Acum nu ]i-ai duce copilul
de cinci ani la Tarzan pentru c\ ar
visa urât [i nu s-ar amuza deloc.
Maimu]ele din pixeli url\ cu ma -
ximum de decibeli posibili (dac\
vezi filmul la IMAX, [i mai bine),
umorul lipse[te din meniu [i totul
e ca `ntr-o vacan]\ all inclusive.
Cam [tii ce urmeaz\ s\ se `ntâm-
ple, surpriza se reduce la canti-
tate. Cu ce m\ `nc\lze[te s\ v\d
mii de bivoli luând cu asalt portul
cu oamenii `ncurcându-li-se prin -
tre picioare, când [tiu c\ nu sunt
adev\ra]i? Spaima oamenilor care
vedeau primul film ever, cu trenul
intrând `n gar\ La Ciotat [i care
credeau c\ vine peste ei, era la fel
de real\ pe cât era [i trenul (!). Dar
din 1895 `ncoace, spectatorul de
cinema s-a t\b\cit bine, `i e tot
mai greu s\ intre `n conven]ie, cu

cât lucrurile par mai verosimile. 
Dar s\ nu crede]i c\ ave]i de-a

face cu un simplu film de mall! Ca
s\ bifeze cât mai multe stereoti -
puri, tema filmului e antirasist\.
Ac]iunea se petrece prin 1885-
1886, dup\ conferin]a de la Berlin
unde Belgia [i Marea Britanie au
decis s\-[i `mpart\ controlul `n
Congo. Ca s\ fie [i un american `n
film (Samuel L. Jackson), i s-a in-
ventat personajul unui trimis 
oficial care trebuie s\ verifice 

specula]iile c\ Regele Leopold al
II-lea al Belgiei transform\ indi-
genii `n sclavi. Deci de[i sclavia
fusese abolit\ `n SUA nu mai de-
vreme de 1865 (intoleran]a rasial\
men]inându-se pân\ azi), SUA de-
ja `ncepuser\, vezi Doamne, s\-[i
exporte ideile democratice [i s\
controleze lumea. S\ râdem, s\ ne
`ncrunt\m? Pân\ la urm\, filmele
reflect\ `n moduri mai mult sau
mai pu]in subtile umorile vre-
murilor când au fost create. 

Abia a[teptam s\-l v\d pe
Tarzan zburând pe liane [i uguin-
du-[i cântecul. Nu m\ a[teptam
s\-l v\d plonjând peste copaci. Iar
cântecul lui e cu o octav\ sub cel
al timi[oreanului Weissmüller.
Era mai bine `nainte. 

Legenda lui Tarzan/ The Legend of
Tarzan, de David Yates. Cu: Alexander
Skarsgård, Samuel L. Jackson, Margot
Robbie, Christoph Waltz, Djimon
Hounsou, Jim Broadbent

Film

Iulia Blaga

Tarzan
M-am dus la noul Tarzan
din nostalgie dup\
Tarzan, omul maimu]\/
Tarzan the Ape Man
(1932) [i la ie[ire mi-am
propus s\ m\ dreg cât
mai repede cu Johnny
Weissmüller. O fi frumos
Alexander Skarsgård, o fi
conving\toare latura lui
animalic\ – nu pentru c\
m\nânc\ ou\ crude, cât
pentru melancolia care-i
lic\re[te-n ochi –, dar
prea se rupe-n unghiuri,
prea are mu[chii lucra]i,
prea umbl\ ca pe catwalk. 
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