
Cum mi-am
petrecut les
Films de Cannes
à Bucarest

Iulia Blaga

Pentru c\ am participat la Festiva -
lul Les Films de Cannes a Bucarest
ca membru al staffului, prezentând
`n principal filmele de la Cinema
Pro din Bucure[ti, `mi vine greu s\
scriu doar despre filme. A[a c\ o s\
scriu despre diverse lucruri care
mi-au r\mas `n minte, unele fixate
prin repeti]ie. Toate alc\tu iesc un
fel de spot impre sionist, un spot
subiectiv al festivalului. Deci `ncep
s\ le scriu cum `mi vin, semi-de -
ta[at\ (jurnalist), semi-implicat\
(partici pant, deci fac reclam\!), din
chiar holul Cinema Pro, printre
proiec]ii (azi, sâmb\t\, 22 octom -
brie, au fost trei filme.).

» pag. 2

ANUL XII » NR. 541 » 29 octombrie – 4 noiembrie 2016 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA  »  APARE SÂMB|TA  »  WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.RO
INTERVIU CU ISTORICUL
LIVIU BR|TESCU

„Identitatea
noastr\ ]ine 
de amprenta
pus\ de regii
României“

Radu Cucuteanu

Prin simpozionul „150 de ani de
la instaurarea monarhiei `n
România“ s-au aniversat dou\
momente, 150 de ani de la insti-
tuirea mo narhiei constitu]io -
nale [i 135 de ani de la procla-
marea Regatului României. 
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Citi]i interviul realizat de Constantin Pi[tea `n » paginile 8-9

Cronic\ de carte

INTERVIU CU SCRIITOAREA IRINA TEODORESCU

„Suntem `nseta]i
de pove[ti. Asta 
e natura uman\“

Luna [i focurile
lui Pavese

Codru] Constantinescu

Cesare Pavese s-a n\scut la 9 sep-
tembrie 1908, `n satul Santo Ste-
fano Belbo din Piemont, regiune de
care a r\mas ata[at toat\ via]a.
`ncepând cu anul 1926 a urmat Fa -
cultatea de Litere din Torino, unde
[i-a descoperit pasiunea pentru lim-
ba englez\ [i literatura anglofon\. 
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Blestemul tâlharului must\cios, roman ap\rut recent la Editura Polirom, a prins foarte bine `n Fran]a [i
`n Germania, unde s-a vândut `n peste 15.000 de exemplare, chiar dac\ este vorba despre un debut.
Irina Teodorescu, n\scut\ `n România, l-a scris `n francez\, folosind pove[ti [i legende din spa]iul pe
care l-a p\r\sit `n urm\ cu mul]i ani. Am fost foarte curios s\ aflu detalii despre cum [i-a construit 
Irina Teodorescu cariera de scriitoare [i despre cum `[i tr\ie[te succesul.
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Cum mi-am petrecut 
Les Films de Cannes à Bucarest

Iulia Blaga

Foarte bun\ ideea – [i potriveala –
de a deschide festivalul cu Toni
Erdmann, care curând dup\ aceea
a intrat [i `n s\li. Premiera româ-
neasc\ a fost excelent\ – instanta-
neele surprinse `n timpul proiec -
]iei arat\ spectatori cu gura
c\scat\ sau râzând `n hohote. Re-
gizoarea Maren Ade [i coproduc\ -
torul Ada Solomon i-au chemat pe
urm\ pe scen\, nominal, pe abso-
lut to]i membrii echipei prezen]i
`n sal\. • C\ proiec]iile au fost sold
out la American Honey, Paterson,
The Handmaiden, Juste la fin du
monde sau Gimme Danger nu-i de
mirare. Nu e de mirare nici c\ au
fost s\li pline ochi la 6,9 pe scara
Richter de Nae Caranfil sau la
Inimi cicatrizate de Radu Jude,
care vor intra `n curând `n s\li,
dar s\ fie full la Sieranevada de
Cristi Puiu, care nu are s\li toc-
mai pline la mall (Q&A-ul de dup\
a fost f\r\ Cristi Puiu) sau la Baca-
laureat de Cristian Mungiu, care
a trecut deja prin s\li, nu m\
a[teptam. Nu cred c\ diferen]a de
pre] `ntre biletele de mall (circa 30
RON) [i biletele din festival (`ntre
10 [i 15 RON) e singura explica]ie.
• A fost, cred, primul an când se-
lec]ia de filme române[ti, g\zduit\

de Muzeul }\ranului, a fost cea
mai consistent\, cu filme `n avan-
premier\, filme noi intrate recent
`n s\li sau filme recuperate – e ca-
zul lui {i va fi, de Valeri Jereghi,
prezentat `n sec]iunea Un Certain
Regard la Cannes `n 1993. • Lista
de filme noi române[ti a inclus Fi-
xeur de Adrian Sitaru, Ani[oara
de Felicia Scutelnicu [i Doar o
r\suflare de Monic\i L\zurean
Gorgan, premiat acum trei luni cu
Premiul pentru cel mai bun docu-
mentar la Sarajevo [i premiat
`ntre timp [i la ASTRA Film Festi-
val din Sibiu. • ~n acest an au fost
mai multe proiec]ii ca anul trecut
(peste 100), mai multe filme (peste
60), mai multe s\li de proiec]ie `n
Bucure[ti [i, ̀ n premier\, câte trei
zile de filme [i `n Cluj-Napoca,
Timi[oara [i Ia[i. • Voluntarii fes-
tivalului sunt foarte simpatici.
Cei repartiza]i la Cinema Pro sunt
studen]i din anul II de la Comuni-
care sau Arte, care, pentru c\ la
[coal\ nu fac destul\ practic\, fac
voluntariat la mai multe festiva-
luri ca s\ intre cumva `ntr-o lume
`n care mai târziu vor s\ lucreze.
Cel mai tân\r voluntar e Pavel,
fiul publicitarului Florin Dumi-
trescu. Vine de la liceu (are 16 ani)
direct la cinema; `ntr-o zi avusese
test la mate. • La conferin]a Mana-
ging Talents, care s-a ]inut Sala El-
vira Popescu de la Institutul Fran-
cez, a fost plin de actori: Vlad Iva-
nov, Ioana Flora, Cristina Flutur,
Maria Popista[u, Adriana Moca,
Tudor Chiril\, Ana Maria Moldo-
van, Axel Moustache, Crina Sem-
ciuc, Flavia Hojda [i al]ii. A fost o
conferin]\ foarte instructiv\ despre

pa[ii pe care `i poate face un actor
care vrea s\ lucreze ̀ n str\in\tate,
]inut\ de câteva personalit\]i `n
domeniu: americanca Ilene Feld-
man (care `i reprezint\ pe Ryan
Gosling, Colin Farrell, Terrence
Malick sau Jude Law), direc-
toarea de casting Avy Kaufman
(care a colaborat cu Steven Spiel-
berg, Wong Kar-wai, Lars von Tri-
er, Ang Lee sau Ridley Scott),
Richard Cook (agentul de la Lon-
dra al lui Cillian Murphy, dar [i al
lui Vlad Ivanov) [i Georg Georgi
(agentul german al mai multor ac-
tori europeni, inclusive Cosmina
Stratan [i Cristina Flutur). • Nu
am avut cum ajunge la master-
class-ul lui Alain Guiraudie de la
UNATC, dar nici la masterclass-ul
lui Olivier Assayas n-am ajuns. •
Cred c\ a fost primul an când mas-
terclass-urile au fost moderate de
str\ini – criticul de film Pascal
Mérigeau de la „Nouvel Observa-
teur“ a moderat discu]ia cu Gui-
raudie, iar polonezul Micha
Oleszczyk (directorul artistic al
Festivalului de la Gdynia) pe cea
cu Assayas. P\cat c\ studen]ii ba
intrau, ba ie[eau, spre disperarea
lui Guiraudie, care am `n]eles c\
le-a [i b\tut obrazul. • Anul \sta au
fost cei mai mul]i invita]i str\ini
din toate cele [apte edi]ii. {i-au mai
prezentat filmele [i s-au `ntâlnit
cu spectatorii Mania Akbari, care
a jucat sub ̀ ndrumarea regretatului
Abbas Kiarostami (c\ruia festiva-
lul i-a consacrat o retrospectiv\),
Mehmet Can Mertoğlu (autorul
coproduc]iei minoritar române[ti
Album, distins\ cu France 4 Visio-
nary Award ̀ n sec]iunea Semaine

de la Critique, Cannes 2016), fin-
landezul Juho Kuosmanen (care a
câ[tigat `n acest an Premiul
sec]iunii Un Certain Regard de la
Cannes cu filmul s\u de debut The
Happiest Day in the Life of Olli
Mäki) [i israelianul Eran Kolirin,
care a adus Beyond the Moun-
tains and Hills. • Surprin z\tor s\
vezi cel pu]in 100 de oameni `ntr-o
zi ploioas\ & friguroas\ de wee-
kend la un film de patru ore, The
Woman Who Left, al filipinezului
Lav Diaz, prezentat `n calitate de
câ[tig\tor al Leului de Aur la Ve-
ne]ia `n Ziua de Aur care a cu-
prins filmele care au câ[tigat `n
acest an Cannesul, Berlinul [i Ve-
ne]ia. • Proiec]ia cu I, Daniel Bla-
ke de Ken Loach (Palme d’Or,
Cannes 2016) din 15 octombrie a
fost sold out, de[i b\nuiesc c\ se
[tia c\ filmul a fost achizi]ionat de
Independen]a Film [i va fi adus `n
s\li. Toate `ncas\rile au fost dona-

te campaniei Auzul e un dar. Nu-l
ignora, organizat de Televiziunea
Român\ [i Radio România, `n
parteneriat cu Asocia]ia Audi-
ologilor din România [i Societatea
Român\ de Otorinolaringologie
Pediatric\, campanie care `[i
propune s\ echipeze maternit\]ile
cu aparatura necesar\ depist\rii
la timp a problemelor auditive. •
Mi-a r\mas `n cap b\iatul simpa-
tic cu sindrom Down care a ie[it
de la The Neon Demon, de Nicolas
Winding Refn, spunându-i cuiva
la telefon c\ e o porc\ rie. ☺ {i pe
mine m-a scos din min]i filmul,
dar, spre suprinderea mea, doar
patru persoane au ie[it din sala
plin\. • Dup\ The Neon Demon o
tân\r\ a venit repede la masa vo-
luntarilor, a `ntrebat unde e baia
[i s-a dus s\ vomite. (Cine a v\zut
filmul `n]elege de ce. Cine nu, mai
are de a[teptat pân\ intr\ filmul
`n s\li; `l aduce Independen]a
Film.). • Unele dintre filmele din
festival au distribuitor `n Româ-
nia. M-am super-bucurat c\ Elle,
unul dintre preferatele mele, a
fost achizi]ionat de InterCom
Film. Macondo are vreo patru-
cinci titluri luate, dar nici de cele
de anul trecut (printre care Ceme-
tery of Splendour al lui Apichat-
pong Weerasethakul [i trilogia
Arabian Nights de Miguel Gomes)
n-am auzit s\ fi intrat `n s\li. Asta
explic\ de ce lumea a vrut s\ vad\
filmele acum, nu când or intra,
dac\ or intra. • ~mi trebuie o `n -
che iere. Ce s\ zic? Lumea s-a
obi[nuit prost. Dac\ „festivalul lui
Mungiu“ (pentru c\ el l-a ini]iat [i
`l conduce) a crescut de la an la an,
oamenii vor cere [i mai mult la
anul. `ntrebarea e pân\ unde po]i
urca, cât de departe te po]i duce.

Pentru c\ am participat 
la Festivalul Les Films de
Cannes à Bucarest ca
membru al staffului,
prezentând `n principal
filmele de la Cinema Pro
din Bucure[ti, `mi vine
greu s\ scriu doar despre
filme. A[a c\ o s\ scriu
despre diverse lucruri
care mi-au r\mas `n
minte, unele fixate prin
repeti]ie. Toate alc\tu -
iesc un fel de spot impre -
sionist, un spot subiectiv
al festivalului. Deci `ncep
s\ le scriu cum `mi vin,
semi-deta[at\ (jurnalist),
semi-implicat\ (partici -
pant, deci fac reclam\!),
din chiar holul Cinema
Pro, printre proiec]ii (azi,
sâmb\t\, 22 octombrie,
au fost trei filme).
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SIMPOZIONUL „150 DE ANI DE LA INSTAURAREA MONARHIEI ~N ROMÂNIA“ 

Istoricul Liviu Br\tescu: „Identitatea
noastr\ româneasc\ ]ine de
amprenta pus\ de regii României“

Interviu realizat de 
Radu Cucuteanu

Prin acest simpozion s-au
aniversat dou\ momente, 150
de ani de la instituirea mo -
narhiei constitu]ionale [i 135
de ani de la proclamarea Re-
gatului României. ~n actuali-
tatea secolului XXI, care este
importan]a acestor aniver -
s\ri?

Dac\ privim `n ansamblu so-
cietatea româneasc\ contempo-
ran\, putem spune c\ ea tr\deaz\
prin mai multe manifest\ri faptul
c\ este ̀ n c\utare de modele, de re-
pere demne de urmat. Din punctul
nostru de vedere, institu]ia mo-
narhic\ poate fi un astfel de reper,
dar pentru a atinge un asemenea
„nivel“ este nevoie s\ avem o im-
agine real\ asupra a ceea ce a
`nsemnat Casa Regal\ pentru isto-
ria noastr\. Dincolo de aceast\
prim\ observa]ie, trebuie s\ spu-
nem c\ atât instaurarea monar-
hiei constitu]ionale `n România
(1866), cât [i proclamarea regatu-
lui `n România (1881) sunt dou\
momente cu o semnifica]ie aparte
`n istoria noastr\, din perspectiva
consecin]elor pe care le-a generat
fiecare dintre ele pentru istoria
modern\ [i contemporan\ a Ro-
mâniei; de aici decurge [i obli -
ga]ia noastr\, a istoricilor, de a re-
veni m\car periodic asupra lor.

Num\rul participan]ilor a
fost impresionant, fiind sus -
]inute 33 de comunic\ri `n
dou\ zile, din segmente ce
dep\[esc uneori istoria, atin -
gând zona juridicului [i a
legisla]iei, pe cea a artelor
plastice sau memorialistica.
Diversitatea tematic\ trece
din biografie la rela]ii inter-
na]ionale [i pân\ la spectacol
public. Cum a]i ajuns la
aceast\ formul\ de aglu ti -
nare a direc]iilor de cerce -
tare ce ating regalitatea ro -
mâneasc\?

Ne-am dorit `nc\ de la `ncepu-
tul preg\tirii acestui simpozion 
s\ nu existe doar o abordare 

istoriografic\ `n sensul clasic al
cuvântului, [i aceasta pentru c\
noi credem c\ evolu]ia unui feno-
men complex, precum a fost cel
monarhic, poate fi `n]eleas\ dac\
diversific\m abord\rile din care
este el privit. Analizele asupra
vie]ii private sau publice a lui Ca-
rol I, primul rege al românilor,
`nso]ite de priviri atente asupra
rela]iilor interna]ionale la care
particip\ statul român dup\ 1866
[i incursiunile `n culisele unor
spectacole publice desf\[urate `n
anii 1866-1947 au contribuit, ne
place s\ credem, la succesul aces-
tui simpozion. 

Cele trei direc]ii pe care s-a
axat simpozionul sunt: isto-
rie, cultur\, patrimoniu. Prin
aceasta, se stabile[te o cone -
xiune `ntre cele dou\ mo-
mente, instituirea monar hiei
constitu]ionale [i procla-
marea Regatului, [i ziua de
ast\zi. Printre comunic\ri
au fost unele care au realizat
`n mod direct aceast\ leg\ -
tur\, prin privirea aruncat\
asupra percep]iei regalit\]ii
`n România post-comunist\
sau prin discutarea reinsti-
tu]ionaliz\rii Casei Regale.
De aici deriv\ `ntrebarea: `n
ce m\sur\ mai este România
de azi legat\ de cea de ieri, `n
aceast\ dimensiune? 

Dac\ facem o compara]ie cu pe-
rioada anilor 1990, putem observa
`n mod indiscutabil o evolu]ie a
modului `n care prive[te societa-
tea româneasc\ Casa Regal\ a Ro-
mâniei ast\zi. Din punctul meu de
vedere, num\rul mare de lucr\ri
de istorie ap\rute ̀ n ultimii ani au
avut [i ele o contribu]ie la aceast\
modificare de percep]ie, pentru c\
`n felul acesta s-a ajuns la `nde -
p\rtarea – m\car `ntr-o mic\ m\ -
sur\ – a unora dintre cli[eele vehi-
culate de propaganda comunist\
la adresa monarhiei române[ti. 
S-a produs apoi o implicare foarte
serioas\ a reprezentan]ilor Casei
Regale `n diferite ac]iuni politico-
diplomatice [i, nu ̀ n ultimul rând,
unele dintre ac]iunile Casei Rega-
le au avut un puternic caracter so-
cial, fapt care nu poate fi decât 

salutat. Avem, iat\, leg\turi cu
trecutul Casei Regale, dar nu [tiu
`n ce m\sur\ [i mai ales cui va
ajuta aceast\ institu]ionalizare,
ca urmare a unei legi date de gu-
vern, oricare ar fi el. 

Colaborarea cu cercet\tori
din diferite centre – de la
Ia[i, Bucure[ti, Suceava, Con-
stan]a, Craiova, Oradea [i s\
nu uit\m de Chi[in\u – asi -
gur\ simpozionului o unitate
geografic\ cuprinz\toare. De
asemenea, comunican]ii au
reprezentat toate nivelurile
academice – cercet\tori,
cadre didactice universitare,
doctoranzi, arhivi[ti, muzeo -
grafi. Considera]i c\ aceast\
deschidere spre `ntregul
corp de profesioni[ti, dintr-o
multitudine de arealuri, poa -
te determina cre[terea in-
teresului noilor genera]ii
`nspre acest segment istorio -
grafic?

~n ultimii ani num\rul spe-
ciali[tilor interesa]i de istoria mo-
narhiei române[ti a crescut sim -
]itor, iar acest lucru a fost posibil
[i datorit\ unor astfel de eveni-
mente [tiin]ifice precum cel orga-
nizat de noi. Evident, prezen]a ti-
nerilor cercet\tori este pentru
noi, ca organizatori, o mare bucu-
rie. Cred c\ subiectul transformat
`n tematic\ a simpozionului poate
provoca `n continuare noi cer-
cet\ri [i abord\ri, iar unele dintre
textele sus]inute ne arat\ din plin
acest lucru.

Cum vede]i viitorul acestui
subiect `n istoriografia ro -
mâ n\?

Dac\ `mi doresc un lucru legat
de acest subiect, acela este ca
abord\rile asupra trecutului mo-
narhiei române[ti s\ nu mai fie
impregnate de accente politice,
a[a cum se `ntâmpla din p\cate `n
anii 1990, ci s\ se bazeze pe ade -
v\ruri istorice. M\ a[tept, `n mod
clar, la apari]ia unui num\r mai
mare de cercet\ri asupra acestui
subiect, care s\ ia forma unor
lucr\ri de sintez\, dar [i a unor
biografii ale regilor României, iar

aici `mi permit s\ semnalez deja,
cu permisiunea dumneavoastr\,
recenta lucrare a profesorului So-
rin Damean de la Craiova, dar [i
cele realizate de profesorul Adrian
Cioroianu, al\turi de câ]i va cola-
boratori de la Universitatea din
Bucure[ti.

Exist\ inten]ia ca aceste con-
tribu]ii s\ fie adunate `n vo -
lum?

Cu siguran]\. Noi am stabilit
cu to]i cei care au participat la
simpozionul nostru un termen de
predare a textelor sus]inute, pân\
la sfâr[itul lunii noiembrie, pen-
tru ca apoi s\ putem trece la teh-
noredactarea lor [i `n final, evi-
dent, la publicarea `ntr-un volum
colectiv editat de o editur\ impor-
tant\ din ]ar\.

~n final, care este `n ziua de
fa]\ importan]a recuper\rii
la nivel larg `n con[tiin]a
public\ a rolului monarhiei
`n crearea identit\]ii româ -
ne[ti, o identitate pe care
ast\zi `ncerc\m s\ o redesco -
perim [i s\ o consolid\m?

Eu sper ca noi to]i s\ dep\[im
ast\zi, a[a cum am mai spus,
[abloanele din anii 1990 [i s\ `n -
]elegem c\ monarhia româneasc\ a

reprezentat pentru evolu]ia so-
ciet\]ii o [ans\ pe care am [tiut 
s-o valorific\m. Identitatea noas -
tr\ româneasc\ ]ine de amprenta
pus\ de regii României; dac\ ne
intereseaz\ trecutul nostru, dac\
vrem s\ fim privi]i cumva altfel
de restul lumii civilizate, trebuie
s\ `n]elegem c\ avem `n continua-
re o [ans\, iar aceasta este Casa
Regal\. 

De aici decurge, cred, [i obli -
ga]ia noastr\ de a `n]elege cu to]ii
c\, indiferent de op]iunile fie -
c\ruia dintre noi privind un re-
gim politic sau altul, monarhia
româneasc\ face parte din istoria
noastr\.

Liviu Br\tescu (n. 1974) este
istoric modernist, doctor `n 
Istorie, cu preocup\ri privind
istoria culturii [i rela]iile in-
terna]ionale, `n prezent cer-
cet\ tor [tiin]ific III la Institu-
tul de Istorie „A.D. Xenopol“,
Academia Român\, Filiala
Ia[i. ~n perioada 2011-2016 a
fost [i director al Ateneului
T\t\ra[i din Ia[i. A editat mai
multe volume [i este autor a
numeroase studii [i articole de
specialitate. Ultima carte sem-
nat\ de el este România la
r\scruce. Anul 1866 (Ia[i, 2014).



Scumpe domnule Cosa[u, v\ scriu
din aeroportul nostru bucure[ -
tean. {tiu cât de mult v\ displac
aeroporturile, dar `mi p\strez, to -
tu[i, n\dejdea c\ m\ ve]i ierta. Am
venit de la Larnaca, precum 
v-am informat telefonic. Dar e [i
ceva ce nu v-am spus: l-am recitit
pe Babel, pe plaj\, sub palmieri,
pentru frumuse]ea acestei `ntâm -
pl\ri nemaipomenite (Babel la Lar-
naca!), [i am plecat de acolo cu o
mare greutate pe inim\. {i am um-
blat `ndelung pe insula aceea cu
inima plin\: nimeni niciodat\ nu a
mai `ndr\znit cât Babel, [i nici nu
[tiu cum s\ v\ mul]umesc, iar [i
iar, pentru c\ mi l-a]i descoperit.  

Iar acum, scumpe domnule Co-
sa[u, m\ `ndrept c\tre Napoli, pe

care inten]ionez s\ `l v\d pân\ la
ultimele pie]e, dar mai departe
afla]i c\ nu mai am nici o inten]ie
s\ mor. Afla]i c\ m-am vindecat
de tragic [i de funest [i de vechea
mea poft\ de moarte, chiar dac\
asta `nseamn\ c\ nu voi putea
scrie niciodat\ literatur\ serioas\ –
[i de când trebuie s\ fie literatu-
ra serioas\, nu-i a[a, nu-i a[a?
Mi-a trecut, mi-a trecut!, a[a cum
trece o nevroz\ la ie[irea din
ceau [ism, dac\ nu v\ deranjeaz\
compara]ia. 

V\ scriu, scumpe domnule Co-
sa[u, pentru c\ se sfâr[e[te octom-
brie [i de câte ori se sfâr[e[te oc-
tombrie, oriunde a[ fi [i orice a[
face, m\ opresc [i m\ gândesc [i
mai mult la dumneavoastr\, din

motive cât se poate de interbelice,
pe care le cunoa[te]i bine. {i v-a[
min]i dac\ a[ spune c\ nu privesc,
de mult\ vreme, c\tre lume [i cu
ochii dumneavoastr\. Iau totul `n
tragic [i nimic `n serios, fire[te,
nu m\ mai mir\ nimic [i [tiu bine
c\ niciodat\ nu e chiar a[a. ~ncerc
s\ nu exagerez [i nu reu[esc, dar
m\car m\ `ncânt `nc\ de toate câ-
te sunt pe lume. ~mi pierd tot mai
greu voio[ia, fac bini[or. 

{i v\ scriu chiar de aici, pen-
tru c\ m\ binedispune ideea c\ 
m-ar putea `ntrerupe cineva pen-
tru a-mi cere explica]ii: cine mai
scrie, de mân\, cu creionul, `ntr-o
sal\ de a[teptare, `ntr-un aero-
port? Dar nimeni nu m\ `ntreab\
ce fac eu, domnule, aici ? A[a c\
nu pot r\spunde nim\nui: `i scriu
o scrisoare unui prieten, o scrisoa-
re adev\rat\, o scrisoare ru-
seasc\, o scrisoare de dragoste, `i
scriu ca s\ `i mul]umesc pentru
tot ce mi-a d\ruit, pentru toate fe-
restrele pe care mi le-a deschis
c\tre via]\. 

Scumpe domnule Cosa[u, a[ fi
vrut s\ v\ scriu `ntocmai ca Flau-
bert lui Turgheniev, acum un se-
col [i jum\tate: „Admir calitatea

artei dumitale, e un lucru minunat.
Reu[e[ti cumva s\ faci totul s\ su-
ne adev\rat f\r\ s\ cazi `n bana-
lit\]i, s\ fii sentimental f\r\ s\ te
folose[ti de instrumente plicticoa-
se [i s\ fii comic f\r\ s\ ̀ ngro[i ni-
mic. E un mare talent `n spatele
u[urin]ei cu care scrii“. Am dat de
curând peste aceste rânduri [i 
m-am `ndr\gostit de aceste cuvin-
te [i abia a[teptam s\ vi le poves-
tesc. Le cunoa[te]i? Mi-ar face o
deosebit\ pl\cere s\ pot fi primul
care vi le ofer\.

Scumpe domnule Cosa[u, str\ -
bat emisferele, iar inima mea e tot
la stânga, ca la oamenii normali,
[i v\d, nu pot s\ nu v\d, deriva `n
care se afl\ prietenia ̀ ntre oameni.
{i m\ preocup\ situa]ia prieteniei
pe aceast\ planet\. Prea pu]ini oa-
meni mai au ast\zi prieteni. {i vin
c\tre dumneavoastr\ exact cu
aceast\ ipotez\ de lucru: lumea e
`ntr-o deriv\, `ntr-o alt\ deriv\, 
fiindc\ situa]ia prieteniei dintre
oameni e tot mai proast\. {i abia
a[tept, abia a[tept!, s\ aflu gându-
rile dumneavoastr\ despre aceas -
t\ premis\. Iar exagerez? 

Scumpe domnule Cosa[u, co-
mit o ultim\ indiscre]ie [i – gata! –

decolez c\tre Italia de Sud, c\ci
[tiu c\ m\ ve]i ierta, am vrut s\ v\
spun ceva, `n regim de urgen]\,
acum, la sfâr[itul lunii a zecea: cu-
vântul prieten are [i pentru mine
ceva camusian, deci sfânt.

Scumpe domnule Cosa[u, sper
s\ primi]i, de aceea, aceast\ epis-
tol\ ca pe un mic semn c\, oriunde
zbor, gândurile mele trag `ntot-
deauna c\tre ora[ul Bucure[ti, spre
un bloc anume de pe strada Malto-
pol, apoi gândurile mele urc\, `n
fug\, toate cele zece etaje c\tre cel
mai iubit dintre prieteni [i...

V\ mul]umesc.
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U[a de la bar sare `n l\turi, ca iz-
bit\ cu piciorul. Apare un om ti-
mid, cu `nf\]i[are de ]\ran `ntre
dou\ vârste. ~n mâna `ntins\, tre-
murând, are un obiect care sea -
m\n\ cu un pistol: 

— Sta]i a[a! Nimeni nu mi[c\! E
o ho]ie! 

Cei câ]iva oameni din barul
aproape pustiu `l privesc cu nedu-
merire, dac\ nu cu indiferen]\. Un
client `[i ridic\ ochii spre el:

— Cum adic\ o ho]ie? 
— O ho]ie! A[a se spune! Ni-

meni nu mi[c\! E o ho]ie! 
— M\ tem c\ nu-n]eleg o boab\. 
— B\, voi chiar nu-n]elege]i `n

ce situa]ie disperat\ v\ afla]i! E o
ho]ie! A[a se spune când ai un pis-
tol `n mân\ [i vrei s\ furi b\utur\
dintr-un magazin! Voi nu v\ uita]i
la filme? 

— Se cheam\ furt sau, [i mai bi-
ne, jaf. „Sta]i a[a, e un jaf!“, `l 

corecteaz\ clientul. A[a se spune
`n filme. 

— M\ crezi tâmpit? Normal c\
[tiu cum se spune `n filme. Numai
c\ noi – [i asta nu sunte]i voi ̀ n sta-
re s\ pricepe]i! – nu suntem ̀ ntr-un
film. Suntem `n realitatea crunt\. 

Tace, a[teptând reac]iile. Clien-
tul `l prive[te nedumerit. Ceilal]i
par c\ nu-l observ\. 

— Mie nu-mi place cum sun\
„jaf“, a[a s\ [tii! `l l\muri pe client.
„Jaf“ e un cuvânt urât. E mai fru-
mos ho]ie! 

— O fi mai frumos, da’ uite c\
nu-n]elege lumea ce ai de gând... 

— Las’ c\-i fac eu s\-n]eleag\, zi-
ce el, `ndreptând ]eava pistolului
spre tavan. 

~nc\perea se zguduie de zgomo-
tul `mpu[c\turii.

— Acu’ a]i `n]eles?! râde el for -
]at. E o ho]ie! 

— Ce-ai, b\, te m\nânc\-n cur?

`l ia la rost gr\sanul din spatele ba-
rului. }i-ai luat pistol?! 

— Da, b\, mi-am luat pistol! Ai
vreo problem\?! 

— De unde s\-]i iei tu pistol? 
— Treaba mea! E plin\ lumea

de pistoale! Dac\ vrei s\ [tii, au
moldovenii pistoale de vânzare, `n
bazar! Au [i grenade din alea faine,
ca l\mâia... ~]i aduc [i-un tanc,
dac\ vrei. 

— Nu vreau un tanc. Ce s\ fac
eu c-un tanc? 

— Treaba ta! Eu nu te-ntreb ce
faci cu tancul, tu nu m\-ntreba ce
fac cu pistolul! 

— {i cam cât ajunge un pistol?
`ntreab\ gr\sanul. 

— Unul bun, vreo trei sute de
dolari. 

— Fugi, b\, de-aici. Tu n-ai bani
de-o ]uic\ [i-mi spui mie c\ ]i-ai
luat pistol de trei sute de dolari? 

— Poate c\ am, b\, poate c\ am.

De unde [tii tu c\ n-am? 
— Se vede pe fa]a ta c\ n-ai mân-

cat de dou\ zile. 
— Bine, b\, n-am, da’ s\ nu te iei

de fa]a mea, c\ v\ `mpu[c pe to]i!
Auzi]i! S\-mi bag picioarele dac\
nu v\ `mpu[c pe to]i! 

— Totu[i, de unde ai pistolul?
intervine clientul `n discu]ie. 

— Are-o laie pistol! `i r\spunde
barmanul. E-o juc\rie. Cel mult 
e-un pistol cu capse! 

— E pistol adev\rat, gr\sanule!
Dac\ vrei s\ [tii ̀ l am de la tata din
gr\din\! 

— Da’ ce, la tat’tu-n gr\din\
cresc pistoale? 

— Nu cresc, b\, nu cresc. Au
r\mas ̀ ngropate de la cel de-al Doi-
lea R\zboi Mondial. G\sesc ce vrei.
Obuze, pu[ti-mitralier\, pistoale. 

— {i m\car merge vechitura aia? 
— Cum s\ nu mearg\? N-ai au-

zit `mpu[c\tura? 

— Tot nu te cred, po]i pocni [i
cu capse.

— Nu m\ crezi?! 
— Nu. 
— Bine, atunci uite c\-l `mpu[c

pe de[teptu’ \sta! 
Se `ndreapt\ spre client [i-i pu-

ne ]eava pistolului la tâmpl\. 
— Cum te cheam\, b\? 
— Toma. 
—M\car tu m\ crezi c\ te-mpu[c? 
Toma d\ din cap c\ nu. 
— B\\, nu v\ juca]i cu focul, c\

v\-mpu[c pe to]i! 
Nu mai are timp s\-[i pun\ `n

practic\ planul. Realitatea crunt\
face ca tipul din spatele s\u s\ se ri-
dice nervos de la mas\ [i s\-l lo-
veasc\ cu o halb\ de bere dup\ cap: 

— Mai taci dracului din gur\!
Ies [i eu cu iubita `n ora[ la o bere
[i nu mai pot de urletele tale! 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

O ho]ie (dup\ un caz real)

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Pe 29 octombrie, scriitorul bucure[tean Radu Cosa[u
`mpline[te optzeci [i [ase de ani.

Scrisoare c\tre Radu Cosa[u



Mai `ntâi a fost interviul [efului
statului pentru „Adev\rul“, ̀ n care
Iohannis spune pe [leau c\ nu-l va
nominaliza pe liderul PSD Liviu
Dragnea `n func]ia de premier.

„Haide]i s\ lu\m chestiunea pe-
nal\. Cu to]ii am citit, de exemplu,
`n ziare c\ se fac angaj\ri pentru
paznici. De fiecare dat\ când se an-
gajeaz\ agen]i de paz\, prima con-
di]ie e s\ nu aib\ cazier, adic\ s\
nu fie penal. Cum ne imagin\m c\
]ara va fi p\zit\ de unul cu dosar
penal? Este absolut inimaginabil!
Este o condi]ie minimal\, la care
nu am absolut deloc de gând s\ re-
nun]“, a precizat [eful statului.

Mesajul preziden]ial este cât se
poate de tran[ant [i totodat\ greu
de comb\tut de PSD. Ce argumente

mai pot avea social-democra]ii?
Vor fi conving\tori dac\ vor ]ipa
c\ `n cazul `n care câ[tig\ alege -
rile au dreptul s\ numeasc\ pe
oricine, iar pre[edintele trebuie
s\ accepte, doar uitându-se la re -
zultatul scrutinului? O abordare
de acest gen este sinuciga[\, iar
PSD nu poate intra cu o astfel de
atitudine `n campania electoral\. 

O a doua lovitur\ `ncasat\ de
PSD a venit de la ambasadorul
american la Bucure[ti, Hans Klemm,
care `ntr-un interviu acordat
agen ]iei news.ro a `nt\rit mesajul
Cotroceniului.

„Reporter: Pre[edintele Klaus
Iohannis a anun]at clar c\ nu va
numi `n func]ia de premier o per-
soan\ condamnat\ pentru corup]ie.

Ce p\rere ave]i despre mesajul
lansat de [eful statului?

Hans Klemm: O voi spune sim-
plu [i direct: sus]in pe deplin me -
sajul.“

Acela[i ambasador a mai pre-
cizat c\ `l felicit\ pe Iohannis pen-
tru `ncurajarea aleg\torilor [i a
partidelor de a aduce la putere un
guvern integru [i competent, f\r\
probleme de corup]ie.

Cele dou\ mesaje sunt f\r\ echi -
voc, nu las\ loc de vreo nego ciere
post-alegeri. PSD ar putea ajunge
la guvernare, `ns\ numind un per-
sonaj f\r\ probleme penale. ~n
situa]ia `n care social-demo cra]ii
vor forma o majoritate parlamen-
tar\, cu ALDE, eventual PMP [i
UDMR, este greu de imaginat c\
Dragnea se va autopropune pre-
mier, [tiind pozi]ia Cotroceniului.
Nici T\riceanu nu va putea emite
preten]ii, având [i el suficiente
probleme cu Justi]ia. Atunci cine,
Vasile Dâncu? Posibil, `ns\ clu-
jeanul nu are prea mult\ aderen]\
`n PSD. Adic\ trag [efii pesedi[ti
din jude]e dup\ voturi ca s\-l
`nsc\uneze mai apoi pe Dâncu pre-
mier? Nu-l vor ierta pe Dragnea.

{i tot miercuri a mai fost un
mesaj interesant, venit de la Co-
drin {tef\nescu, secretar general

adjunct al PSD, un lider tot mai in-
fluent `n partid. Zice domnul
{tef\nescu c\ PSD nu anun]\ pre-
mierul ca s\ nu fie ridicat de DNA.

Dragnea e prins `ntr-un cle[te,
`ntre Iohannis [i propriul partid.
Nu poate spune acum c\ respinge
func]ia de prim-ministru, pentru
c\ ar ̀ nsemna o capitulare, iar pen-
tru pesedistul de rând a[a ceva nu
sun\ bine. O astfel de declara]ie ar
demobiliza f\r\ `ndoial\ partidul.
Pe de alt\ parte, dac\ ar spune
r\spicat c\ el va fi premierul, ce se
va `ntâmpla dup\ alegeri dac\
acest lucru nu se va petrece? Câte
zile ar mai avea Dragnea `n frun-
tea PSD dac\ partidul ar câ[tiga
alegerile, dar social-democra]ii nu
vor fi totu[i la guvernare?

Liviu Dragnea ezit\ pentru c\
nu are de unde [ti care va fi rezul-
tatul alegerilor din 11 decembrie.
Dac\ PSD pierde guvernarea, cel
mai probabil poporul pesedist va
cere capul lui Dragnea. La fel s-a
`ntâmplat [i cu N\stase, pe vre-
mea când acesta domina partidul
cu [i mai mare autoritate. O situa -
]ie interesant\ va fi aceea `n care
PSD va ob]ine un scor atât de bun,
`ncât Iohannis nu va putea refuza
o majoritate PSD-ALDE. Ce va fa ce
Dragnea ̀ ntr-o asemenea variant\?

Dac\ accept\ propunerea din inte-
riorul PSD pentru func]ia de pre-
mier, jocul politic devine incon-
trolabil. Iohannis va respinge
varianta, iar PSD va avea `n acel
moment de ales. Ori face alt\ no -
minalizare, ori r\stoarn\ masa [i
alege calea declan[\rii proce-
durilor de suspendare a pre[edin-
telui Klaus Iohannis.

N-ar fi prima oar\ când Româ-
nia ar trece printr-o astfel de expe-
rien]\, `ns\, politic, riscurile sunt
imense pentru PSD. E greu de pre-
supus c\ românii [i-ar demite
pre[edintele doar pentru c\ acesta
n-a acceptat ca premier un perso -
naj care are deja o condamnare. 

~nclin s\ cred c\ Dragnea va re-
fuza `mpingerea lucrurilor `ntr-o
zon\ periculoas\ [i c\, sf\tuit
poate [i de sociali[tii europeni, va
face o alt\ propunere, care ar
reprezenta un compromis accep-
tat de toate p\r]ile.

Pe de alt\ parte, prelungirea in-
certitudinii privind omul PSD
pentru func]ia de premier ofer\
muni]ie PNL [i USR, care se vor
ag\]a cât pot de mult de numele
lui Dacian Ciolo[. Primele sonda-
je din perioada urm\toare ne vor
l\muri dac\ nu cumva PSD are de
pierdut, ne[tiind `ncotro s-o apuce.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Adic\telea cu Traian B\sescu de
la ceva numit PMP, cu Daniel
Constantin de la conservatori,
adic\ – scuze – de la liberali, de
fapt de la al]i liberali, cei de la 
ALDE, [i, `n fine, cu infatigabila
doamn\ Andronescu de la ve-
chiul [i marele partid, adic\ de la
PSD. O selec]ie de cadre cam bi-
zar\, dac\ n-am uitat cu totul isto-
ria politic\ recent\ a României,
dar dac\ e pentru o cauz\ nobil\,
pentru un ideal, de ce nu? S\ refa-
cem România Mare, `ntre vechile
hotare, chiar dac\ ele au durat
doar vreo dou\zeci de ani. Numai
s\ vrea [i mireasa – sau mirele

sau cum i-om eticheta poetico-
p\[u nist pe fra]ii de peste Prut.

Doar c\, a[a cum spune pro-
funda `n]elepciune popular\, mai
e mult pân\ departe. Am repro-
dus `ntr-un text recent datele câ-
torva sondaje, altfel cunoscute,
dar `n general ignorate, care
arat\ c\ ast\zi `n Republica Mol-
dova doar vreun sfert din popu-
la]ie e `n favoarea unirii cu 
România. Oricâte declara]ii [i re-
zolu]ii ar emite politicienii ro-
mâni, unire cu de-a sila nu se poa-
te (sau nu putem noi, românii –
Rusia ar putea). Chiar dac\ `nfi-
in]\m, cum propunea Traian

B\sescu, fostul pre[edinte al Ro-
mâniei `nc\ Mici, un Minister al
Reunific\rii, ca s\ mai cre\m câ-
teva sute de posturi de plimb\tori
de hârtii [i excursioni[ti pe bani
frumo[i de la buget.

Nu din r\utate am pomenit
aici tr\snaia fostului nostru
pre[edinte, ci fiindc\ ridic\ un
pic cortina retoricii patriotice,
dezv\luind mizele mai degrab\
meschine ale ̀ ntregii tevaturi. Nu
de unire este vorba aici [i nu de
aceea s-au repezit partidele politi-
ce s\-[i exprime pozi]ia, sus]ine-
rea, patriotismul. E vorba de ale-
gerile care, vorba cli[eului, bat la
u[\ [i ar putea s\-i lase pe unii
f\r\ locuri – sau f\r\ locuri destu-
le – `n viitorul parlament. Au

`nceput cele dou\-trei luni de agi-
ta]ie disperat\, `n care fiecare
candidat caut\ s\ fie cât mai vizi-
bil [i s\ cânte pe orice voce, nu-
mai s\ mai cucereasc\ votan]i.
Unirea cu Basarabia, familia
tradi]ional\, demnitatea na]io-
nal\, orice e bun dac\ aduce vo-
turi. Poate le iese [mecheria [i de
data asta. C\ dup\ aceea vin
iar\[i trei ani, aproape patru, de
trufie [i indiferen]\. {i uit\m iar
de Basarabia (adic\ Republica
Moldova).

A[a ajung s\ se `ntâlneasc\ ve-
chii du[mani, s\ se pupe cu to]ii
caragialian [i s\ lupte pentru bi-
nele na]iei – care, desigur, sunt ei.
Cu condi]ia s\ fie ale[i. {i a[a se
`ndep\rteaz\ de fapt tot mai tare

trâmbi]ata unire a României cu
Moldova, un ideal vechi [i nu [tiu
cât de actual, dar, oricum, trans-
format `ntr-o lupt\ pentru ciola-
nul local de la Casa Poporului. Fi-
indc\, dup\ cum au remarcat [i
al]ii, cum se face c\ ace[ti parti-
zani atât de `nfoca]i ai unirii cu
Moldova au descoperit abia acum
cât de tare `[i doresc aceast\ uni-
re? La urma urmei, social-demo-
cra]ii doamnei Andronescu au
controlat politica extern\ a Ro-
mâniei `nc\ din 1990, când se nu-
meau altfel, dar n-au dat semne c\
i-ar interesa prea tare aceast\
unire. La rândul lui, Traian B\ -
sescu a condus ]ara vreme de zece
ani [i, `n ciuda numeroaselor sale
declara]ii, n-a prea f\cut pa[i con-
cre]i `n aceast\ direc]ie. ~n ce pri-
ve[te gr\mada de al]i politicieni
care au fost [i ei pe-acolo, ca s\ in-
tre `n poza de grup, doar-doar i-o
]ine minte cineva, nici n-are rost
s\ mai insist. 

Dar e p\cat, z\u c\-i p\cat s\
mânje[ti ni[te idealuri (realizabi-
le sau nu, asta-i alt\ poveste) doar
pentru o bucat\ de ciolan. Chiar
dac\ la restaurantul parlamentu-
lui e mai ieftin decât `n Republica
Moldova.

Dup\ recentul mar[ cu n\b\d\i din Bucure[ti, numit
„Lupta pentru Basarabia“ – [i pe bun\ dreptate,
pentru c\ lupte au fost, e drept c\ `ntre români [i
jandarmi români –, nici n-a cântat coco[ul de [ase 
ori c\ militan]ii platformei unioniste s-au [i `ntâlnit 
cu câ]iva reprezentan]i ai unor partide politice
române[ti. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Idealul [i ciolanul

Dilema lui Dragnea: pace sau r\zboi?
PSD a primit dou\ ve[ti proaste `n aceea[i zi. 
S-a `ntâmplat miercuri, când au ie[it la ramp\
ambasadorul SUA Hans Klemm [i pre[edintele
României, Klaus Iohannis. ~n esen]\, ambii 
au declarat cam acela[i lucru.
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CU ROSE-NOËL DE BAVIER PE URMELE UNEI PRIETENII MUZICALE:

Antoine-Pierre de Bavier, 
Clara Haskil [i Dinu Lipatti (III)

Cum `mi povestea Rose-Noël, ami -
ci]ia Clarei cu de Bavier, dragostea
pe care i-o ar\ta, atinsese, `n ciuda
diferen]ei de vârst\, un grad atât de
`nalt, `ncât tân\ra so]ie a clarinetis-
tului devenise suspicioas\. „Mai t̀ r-
ziu, ̀ n familie a devenit un soi de ri-
tournelle, iar atunci când tata voia
s\ ascund\ ceva, mama ì spunea:
«Deci, vrei iar s\-mi spui c\ ai fost cu
Clara Haskil la repeti]ie?».“

Clara Haskil devenise `ntre timp
foarte pre]uit\ `n familia lui Rein-
hart, care ̀ i scria, de exemplu, ̀ n no-
iembrie 1943 „sper c\ `mi ve]i face
pl\cerea [i s\ veni]i la mine pe 17.
Trebuie s\ v\ spun, totu[i, c\ pro-
gramul a suferit o schimbare, fiind -
c\ [violoncelistul Enrico]Mainardi
nu poate ie[i din Italia. [Carl]Flesch
va c̀ nta ̀ n locul lui Concertul [pentru
vioar\ [i orchestr\]de Dvorak. Sper
c\ faptul nu v\ va ̀ mpiedica s\ asis-
ta]i la concertul nostru. [...]V\ pot re-
zerva cu u[urin]\ la noi o camer\
pentru acea zi, nu trebuie decât 
s\-mi spune]i la ce or\ ajunge]i la
Winterthur“.

La `nceputul lui ianuarie 1944,
Werner Reinhart ì scria Clarei:
„Sunt fericit c\ a]i acceptat invita]ia
mea de a veni s\ petrece]i dou\ luni
la Winterthur. O s\ fie o camer\ 

gata pentru dvs., suficient de mare
pentru a lucra [i care, din ce -mi spu-
ne Dna Schellenberg, va putea fi
`nc\l zit\ cu u[urin]\ peste tempera-
tura medie, aceasta nedep\[ind `n
general 15 grade. Este vorba, se pare,
de camera pe care ar fi trebuit s\ o
ocupe Dl. Lipatti, fiindc\ [i el voia s\
vin\ s\ stea câteva luni la Winter-
thur. Apoi a renun]at, din ce am
`n]eles, pentru a r\m=ne la Hotelul
Balmoral din Geneva“.

~n atmosfera de r\zboi din Elve -
]ia, cu inerente lipsuri [i limit\ri, fie
[i de deplasare, pentru a nu mai
vorbi de dreptul de lucru (a da con-
certe!) pentru arti[ti refugia]i cum
erau Clara Haskil [i Lipatti, spriji-
nul unui Werner Reinhart sau A.-P.
de Bavier era mai mult dec=t bine-
venit, devenea un gest vital. 

~n iunie 1944, Radio Lausanne
transmitea `nregistrarea f\cut\ de
A.-P. de Bavier [i Clara Haskil a So-
natei op. 120, No 2. pentru pian [i cla-
rinet de Brahms. Clarinetistul
anun]a chiar el ̀ ntr-un scurt articol,
probabil din programul radio, c\
„sonatele op. 120 sunt ultimele com-
pozi]ii de muzic\ de camer\ [ale lui
Brahms], gen `n care acest maestru
reu[e[te, ca [i `n muzica sa orches-
tral\, s\ concilieze marile tradi]ii ale
muzicii clasice cu exigen]ele roman-
tismului [i ale modernismului `n
na[tere, al c\rui precursor impor-
tant a fost. Sonata op. 120, No.2 este
cea care va fi prezentat\ ascult\tori-
lor postului Radio Lausanne la 15 iu-
nie, orele 21.20. `n aceast\ oper\, li-
ber\ [i de reculegere, se reveleaz\ o
elevare a sufletului deta[at de tot [i,
`n acela[i timp, un sens al resem n\ -
rii umane, care face o impresie mi-
raculoas\ asupra ascult\torului“. 

Printre ascult\torii `nregistr\rii
lui de Bavier [i a Clarei Haskil se
afla violonistul prieten, primariusal
Cvartetului Winterthur, Peter Ry-
bar, care – a[a cum noteaz\ Magdi
de Bavier ̀ n caietul ei cu m\rturiile
concertelor – suna la telefon pentru
a le spune, exclam=nd: es war wie-
der eimal ein echter Brahms!(afost,
din nou, `nc\ odat\, un adev\rat
Brahms!“). „Din nou“, cu o trimite-
re la cel cântat de Bavier cu Dinu Li-
patti, la ̀ nceputul anului.

La pu]in mai mult de un an 
mai târziu, Peter Rybar era cel care

`ntorcea paginile partiturii pentru
Clara Has kil ̀ n recital din nou cu A.-
P. de Bavier, la Gstaad, a[a cum
atest\ o celebr\ fotografie. Magdi de
Bavier nota cu acel prilej `n caietul
ei, la 25 iulie 1945, deasupra fotogra-
fiei: „Prima Phantasiestück, ieri, cu
Haskil, cu ocazia unei mici serate
muzicale ̀ n onoarea lui Casals“.

Trei s\pt\mâni mai târziu, A.-P.
de Bavier interpreta cele Trei piese
pentru pian [i clarinet, op. 73 de
Schumann, `mpreun\ cu Dinu Li-
patti, `n partea a doua a unui con-
cert la Hotel du Golf, la Crans-Mon-
tana. Lipatti c=ntase `n prima parte
Toccata `n Re major de Bach [i So-
nata Aurora  de Beethoven, pentru
a `ncheia apoi recitalul cu Dou\ in-
termezzi, ̀ n Do major [i la minor, de
Brahms [i cu Trei studii de Chopin.

Evident, prietenia celor trei avea
s\ continue [i dup\ `ncheierea
r\zboiului, dar `n condi]ii diferite.
Clara [i Antoine-Pierre se re`ntâl-
neau, de exemplu, `n concert, `n 
ianuarie 1946, `n aula Palatului Ru-
mine, la Lausanne. O `ntâlnire me-
morabil\, despre care au scris toate
ziarele, unul dintre critici notând
„extrema puritate, corectitudinea [i
foarte frumoasa sonoritate“ a lui de
Bavier, pentru a ad\uga: „Dar nu
cânt\ cine vrea al\turi de Clara Has-
kil. Chiar `n rezerva pe care o p\s -
treaz\, profunzimea jocului ei, pa-
siunea sa re]inut\, perfec]iunea sa
formal\ arunc\ o umbr\ u[oar\
asupra solistului. El merita un bis,
cerut cu c\ldur\ de public, [i care a
fost [o pies\]de Schumann“.

~ntors din Italia [i rememo-
rând clipele pl\cute petre-
cute `mpreun\ cu Rose-Noël
de Bavier r\sfoind docu-
menta]ia p\strat\ despre
activitatea tat\lui ei, clari -
netistul [i dirijorul elve]ian
Antoine-Pierre de Bavier,
mi-am redeschis dosarele [i
cartea neterminat\ despre
coresponden]a Clarei Haskil,
partea ce mi-a fost accesi-
bil\ cu ani `n urm\. Am
reg\sit astfel c\ldura ce
r\zb\tea din schimburile
epistolare `ntre Werner
Reinhart, omul de afaceri de
la Winthertur, muzician [i
el, care a jucat, se pare, un
rol esen]ial `n salvarea Clarei
Haskil din Fran]a, unde era
amenin ]at\ cu deportarea
de na zi[ti. {i am `ncercat s\
`n]eleg ce o lega atât de
tare pe aceast\ pianist\ ex-
agerat de mo dest\ [i, pe de
alt\ parte, extrovertit\ `n
rela]iile cu prietenii buni, de
Reinhart 
[i de tân\rul Bavier.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Imaginea selectat\ pentru copert\
„traduce“ perfect sentimentul cu
care te treze[ti din câte o noapte
confuz\, petrecut\ `n singur\tate.
Undeva, `n Vestul fost S\lbatic [i
`nc\ pustiu, pe un drum neasfaltat
ce traverseaz\ Navajo Parks,
`ntre Arizona [i Utah, sta]ioneaz\
un automobil Plymouth (probabil
un Savoy, Furry sau Belvedere
Wagon 1963, ma[ina familiilor
ame ricane care `[i luau „casa pe
roate“ [i c\l\toreau de-a latul ]\rii
`ntr-o epoc\ de lini[te, pierdut\ ul-
terior sub diverse furtuni). Al\ -
turi, o femeie cu un copil, ̀ n ]inute
lejere, de var\, admir\ forma]iu-
nile muntoase ce-au aprins imagi-
na]ia atâtor genera]ii de vis\tori
[i aventurieri. Ghice[ti c\ tat\l fa-
ce poza, cu un aparat tradi]ional,
pe film, a c\rui amprent\ veche se
p\streaz\ la scanare. R\sfoie[ti
bro[ura CD-ului [i descoperi alte
fotografii voit banale: un grup de
case lâng\ un deal sterp [i uscat,
cu ma[inu]e (juc\rii serioase pen-
tru copiii premian]i) p\r\site pe
aleea de bitum; Plymouthul [i ca-
sa pe roate oprite la distan]\ de
misterioasele stânci din Monu-
ment Valley; un instantaneu luat
prin parbriz, pe [osea; o locuin]\
de preerie, cu dou\ ma[ini parca-
te [i o triciclet\ de copil, abando-
nat\; casa pe roate sta]ionat\ pe
plaj\; un cuplu de proasp\t c\s\ -
tori]i pe bancheta din spate a li-
muzinei de gal\; o alt\ imagine 
ce-a dus buhul „american way of 
life“ – ni[te b\rba]i antrenându-se
la tras cu arma, `ntr-un poligon
amenajat pe coasta unor mun]i
pustii; un copil care conduce o
ma[inu]\ pe aleea rezervat\ „an-
trenamentelor“ de viitor [ofer; o
femeie cu ochelari, la umbra ca-
sei, supraveghind atent\ copilul
din cadrul precedent; `n fine, o
ilustra]ie cu familia complet\ –
tat\l `mbr\]i[ând protector pe 

mama cu un copil `n bra]e [i pe
cealalt\ odrasl\, aproape adoles-
cent\. Toate imaginile sunt credi-
tate ca f\când parte din portofoliul
lui Carl Glover, un grafician soli-
citat de rockeri precum Ian An-
derson, Steven Wilson, Marillion,
Anathema, Porcupine Tree, Ro-
bert Fripp etc. Evident, punerea
`n scen\, tratamentul cromatic [i
alegerea sunt f\cute special de-un
ochi expert. {tiind asta, mi-e im-
posibil totu[i s\ resping nostalgia
cople[itoare, de veac defunct, de-
gajat\ din priveli[ti. N-am fost
acolo, n-am avut ma[in\ s\ umblu
hai-hui `n vacan]e [i, la drept vor-
bind, `n Vestul S\lbatic voiam s\
merg doar când eram pu[tan...

The Pineapple Thief – Your
Wilderness (2016, Kscope) este CD-
ul care mi-a deschis ochii [i ure-
chile c\tre ]inutul f\r\ nume [i
noim\ uitat `n str\fundul fiin]ei
mele. Probabil c\ traversam mo-
mente depresive, când genul de
muzic\ f\cut cu str\lucire ([i) de
grupul englez love[te precis punc-
tul unde se sub]iaz\ crusta ne-
sim]irii [i g\oacea egoismului.
Rock progresiv, cu armonii diafa-
ne din sfera folclorului gothic, ru-
peri de ritm agresive produse cu
electromagne]ii `n depozitul de
metale grele, fundal reav\n din
cel mai muncit p\mânt al comita-
tului Somerset. Doar tobele, `nre-
gistrate separat de Gavin Harri-
son `n studioul s\u din Canterbu-
ry, degaj\ o – nesuferit\ de mine –
nuan]\ oficial\. Tonalitatea lor
seac\, lipsit\ de mustul transpi-
ra]iei `n grup (posibil numai când
trupa exerseaz\ [i imprim\ ̀ n ace-
la[i spa]iu acustic), se potrive[te
ideii albumului, dar le simt cum-
va distante, chiar str\ine. Cât de -
spre versuri – a vorbi de poeticita-
tea lor acum, dup\ afacerea Pre-
miul Nobel/Bob Dylan, mi se pare
c\ devine tautologic. Bruce Soord,
chitaristul, compozitorul [i poetul
grupului, nu `l poate egala pe Dy-
lan, dar se apropie de Steven Wil-
son, bun\oar\, pe care `l [i `nso -
]e[te actualmente – ca promotor al
propriului disc solo – `n turneul
american. ~n aceste circumstan]e,
de[i Soord afi[eaz\ – [i probabil
are – o prietenie solid\ cu ceilal]i
doi membri Pineapple Thief (Ste-
ve Kitch, claviaturi, [i John Sy-
kes, bas) e doar o chestiune de
timp p=n\ s\ exploreze exclusiv
cariera personal\. 

Pustietatea noastr\

Programul concertului Dinu Lipatti-
A.-P. de Bavier de la Crans în 1945
(col. Rose-Noël de Bavier).



Cu cel mai mare risc de s\r\cie
din Europa, peste 24 la sut\, cu o
popula]ie din care un sfert e carac-
terizat\ printr-un nivel sc\zut de
educa]ie, `n Romania anului 2015
doar 5 la sut\ dintre adul]i au vi-
zionat un spectacol live, aici in-
trând toate genurile, de la folclor
la circ. Cifrele statistice pot fi
`n[el\toare dac\ le cazi `n plas\ [i
le prive[ti ca atare, dar, corelate,
ofer\ un peisaj clinic al situa]iei
culturale din România. Un peisaj
de tip arhipelag, cu multe insule
de paradis (cu finan]\ri [i rezulta-
te), cu insule care [i-au atins limi-
ta (cu stipendii consistente, dar
f\r\ rezultate pe m\sur\), cu in-
suli]e atr\g\toare, care se zbat s\
arate c\ se poate, dar [i cu insule
pe care nu se mai `ntâmpl\ nimic
de foarte mult\ vreme. 

Festivalul Na]ional de Teatru
2016, edi]ia a 26-a, are loc `ntre 21
[i 30 octombrie, la Bucure[ti: 40 de
spectacole dau, prin ochii selec]io-
nerului Marina Constantinescu,
imaginea a ceea ce s-a petrecut
mai bun `ntre septembrie 2015 [i
octombrie 2016, `n a[ez\mintele
de stat din România, mai ales `n
Na]ionale [i companiile bucure[ -
tene, [i `n câteva dintre companii-
le independente. Trei prezen]e
str\ine au conectat publicul [i
speciali[tii la universul creator al
unor arti[ti de dic]ionar, din
spa]ii geografice [i culturale foar-
te diferite: SUA – Carolyn Carls on,
Fran]a – Angelin Preljocaj, Rusia –
Lev Dodin. 

Pe toate gardurile din Bucu re[ti,
la propriu, un afi[ A2, full color, anun]\
cu majuscule un eveniment al

`nceputului de noiembrie: Festi-
valul de dramaturgie „Rodica Po-
pescu-Bit\nescu“, organizat de
Prim\ria Municipiului Bucure[ti
[i Teatrul de Comedie, sala Tea-
trelli – CREART (Centrul de Crea -
]ie, Art\ [i Tradi]ie al Municipiu-
lui Bucure[ti). ~n program, cinci
spectacole de teatru realizate pe
cinci piese ale actri]ei a[ezat\
`ntre ghilimele, regizate tot de ea,
[i `n care [i joac\. Ce mai `ncolo-
`ncoace, un adev\rat festival de
autor: Cinci femei de tranzi]ie,
~nc\-i bine, Via]a la cimitir (jucat
[i la Bellu, la Noaptea muzeelor),
Triunghiul femeilor, Interesul
poart\ fesul. ~ntr-un comunicat de
pres\, actri]a „dezv\luie“ secretul
succesului ei: „Sunt simple [i ade -
v\rate, rela]iile personajelor sunt
ca un nod gordian pe care specta-
torii sunt invita]i s\-l desfac\ [i
nu le va fi greu, pentru c\ ̀ n piese-
le mele vorbesc despre ei, despre
iubire, gelozie, tr\dare, credin]\,
onoare, demnitate“. Unele dintre
aceste spectacole coboar\ la Tea-
trelli direct de pe afi[ul Teatrului
Na]ional „I.L. Caragiale“ din Bu-
cure[ti. De pe site-ul TNB aflu, de
pild\, despre Cinci femei de
tranzi]ie c\ story-ul reune[te cinci
doamne care, la un pahar de p\ -
linc\, „reunesc un evantai multi-
color de st\ri [i sentimente, ̀ ntr-un
party al revela]iilor“. Triunghiul fe-
meilor e „o comedie adev\ rat\“,
un „spectacol independent g\z -
duit de TNB“ (s\ mai zic\ cineva
c\ teatrele de stat nu sprijin\
mi[carea independent\), prezen-
tat astfel: „Când se `ntâlnesc trei
femei... b\nui]i ce urmeaz\: intrigi,

minciuni, adev\ruri, discu ]ii pro
[i contra. {i totul pe comedie!“.  

Dintr-un alt punct central al
Capitalei, am primit vestea c\
„produc]iile Teatrului «Stela Po-
pescu» sunt tot mai solicitate de
micii melomani, atât din Bucu-
re[ti, cât [i din ]ar\“. Institu]ia
abia creat\ are, v\d, programe de-
dicate, „lansate `n premier\“ `n
„[colile speciale, casele de copii –
Festivalul cântecului care face mi-
nuni [i Gala hiturilor – Buz\u,
aceasta având loc pe data de 25
septembrie. O adev\rat\ s\r b\toa -
re a fost pentru to]i cei prezen]i la
9 octombrie ̀ n Sala Mare a Palatu-
lui Na]ional al Copiilor inaugura-
rea oficial\ a Teatrului «Stela Po-
pescu» cu Aladin“. Am citat `ntoc-
mai din comunicatul de pres\. 

Lumea-i rea, invidioas\, dar `n
ciuda lor la Teatrul „Stela Popes-
cu“ „`n prezent au loc intense
preg\tiri, asistate, direc]ionate de
coregraful {tefan Soare, pentru
turnee, feerii folclorice – `n ]ar\,
`n lume. ~n noiembrie, din nou
Aladin, cu Stela Popescu `n rolul
Mamei lui Aladin. {i conform ce-
rerilor, s\lile vor fi arhipline“. Se
preg\tesc [i noi produc]ii: Româ-
nia – ]ar\ Magic\, ̀ n preajma Zilei
Na]ionale a României [i Gala per-
sonajelor De la Chiri]a la Harap
Alb. Nici nu vreau s\-mi `nchipui
spectacolul România – ]ara ma-
gic\. Dar nu pot s\ nu m\ `ntreb
care este leg\tura estetic\ dintre
Chiri]a [i Harap Alb, polii Galei
personajelor la TSP. „Agenda TSP
propune [ase premiere `n aceast\
prim\ parte a stagiunii 2016-2017,
iar trupa se bucur\ de entuzias-
mul miilor de copii, de s\lile arhi-
pline – oglinda popularit\]ii acestui
tân\r [i performant ansamblu“.
Mai afl\m din acela[i comunicat
de pres\ c\ „vor rula `n continua-
re, la casele de copii, la [colile spe-
ciale, cele dou\ evenimente cu pu-
ternic\ `nc\rc\tur\ emo]ional\:
Festivalul cântecului care face mi-
nuni [i Secretele hiturilor“. La
TSP totul este magic, superlativ,
hit. E, se pare, un t\râm al mi-
nun\]iilor. Numai c\ pozi]ionarea
comercial\, na]ionalist\ [i propa-
gandistic\ face imense de servicii
publicului [colar, unii dintre
spectatori, cei din [colile speciale
[i casele de copii, f\r\ posibilita-
tea de a avea al\turi p\ rin]i care
s\ opteze pentru genul de specta-
cole urm\rite. 

O s\ `nchei [i eu, „hamletian“:
`nc\-i bine?! C\ci, se pare, va ur-
ma crearea la Bucure[ti a Teatru-
lui Dramaturgilor Români. Pa-
riuri despre cine crede]i c\ va fi
director acolo?  
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

România e, ca orice ]ar\ cu dezvoltare incert\, una 
a contrastelor. ~n serviciile secrete de la noi lucreaz\
peste 15.000 de angaja]i, mai mult decât `n Fran]a [i
Germania la un loc; `n cultur\ avem, conform Eurostat,
cel mai mic num\r de amploaia]i, sub 1 la sut\ din
totalul, nici acesta prea mare, al ferici]ilor care au un
job. Exist\ o re]ea de 57 de teatre dramatice [i 15
pentru copii [i tineret, plus circa 25 de companii
independente (poate spre 30, c\ci nu sunt repertoriate,
iar peisajul e `n continu\ dinamic\), cu vreo 5.000 de
lucr\tori (cea mai mare schem\ de personal e la Teatrul
Na]ional Bucure[ti – 480 de posturi, iar cea mai mic\ o
reprezint\ freelancer-ii, care nu se au angaja]i decât pe
ei `n[i[i). Aproape jum\tate din popula]ia României
tr\ie[te la ]ar\, `n condi]ii foarte diferite [i sub nivelul
celor din urban, `n mediul rural accesul la cultur\ fiind
foarte limitat. 

Bit\nescu [i Popescu Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Interviu realizat de
Constantin Pi[tea

{tiu c\ v-a]i n\scut `n Bu-
cure[ti [i c\ a]i ajuns la Paris
la 19 ani. Ulterior, a]i scris `n
limba francez\ o colec]ie de
proze scurte, Treize, [i Bles -
temul tâlharului must\ cios
(La malédiction du bandit
moustachu), un roman pri -
mit foarte bine `n Fran]a.
Cum v-a]i decis s\ scrie]i di-
rect `n limba francez\?

De fapt nu m-am decis nicio-
dat\. De altfel, `nc\ mai ezit câteo-
dat\ pentru o fraz\ sau pentru un
paragraf. (Ieri am discutat o or\
cu un prieten despre sensul ver-
bului a considera. ~n român\ po]i
s\ spui „Consider\ [i tu c-ai mân-
cat ceva bun chiar dac\ nu ]i-a
pl\cut“. Acela[i cuvânt exist\-n
francez\, `ns\ nu are exact acela[i
sens. Eu `ncercam s\-l conving c\
`n român\ e mai bine. Bine`n]eles,
e o discu]ie f\r\ sens, dar tare-mi
plac discu]iile astea, mai ales cele
despre cuvinte. Probabil c\, dac\
a[ fi scris povestiri sau romane `n
român\, aceste discu]ii nu ar mai
fi avut loc). {i când spun c\ ezit,
nu e vorba numai de francez\ sau
de român\, e vorba de toate limbi-
le, cele pe care le vorbesc, bine -
`n]e les, dar [i cele pe care nu le
vorbesc [i pe care a[ vrea m\car
s\ le `n]eleg. De altfel, `n cel de-al
doilea roman, Str\inele, este un
personaj care vorbe[te `n englez\,
pentru c\ asta vorbe[te el. ~ntot-
deauna m-au amuzat filmele ame-
ricane `n care ajung b\ie]ii pe
Marte [i primul extraterestru
`ntâlnit, slav\ Domnului, vorbe[te
engleza!

Romanele astea sunt `n fran-
cez\ pentru c\ ini]ial m\ adresam
`n special unui public francez,
adic\ mai exact prietenilor mei de
aici. 

Dar nu exclud ideea de a scrie
`n român\ (poate o pies\ de teatru,
poate o carte pentru copii). 

Cât de greu v-a fost s\ `nv\ -
]a]i s\ scrie]i `n franceza li -
terar\?

Nu cred c\ am `nv\]at vreo-
dat\. Nu cred c\ se poate `nv\]a o
limb\ literar\, nu cred c\ exist\ o
metod\. ~ns\ pot s\ spun c\ am ci-
tit foarte mult ̀ n francez\, chiar [i
`n vremea `n care nu prea `n]ele-
geam. Cred c\ acesta este un fel
(singurul, nu?) de a te impregna
pur [i simplu de literatur\. 

Avea]i `ncerc\ri literare
`nainte de a pleca din Româ-
nia? V\ dorea]i s\ ajunge]i
scriitoare?

Când eram mic\, da, `mi do-
ream s\ ajung scriitoare. Scriam
poezii, toat\ familia mea p\rea
foarte p\truns\ ascultându-m\
când le recitam. Apoi mi s-a oferit
o ma[in\ de scris, cred c\ mai e [i
acum printr-un dulap la mama
acas\. Am `nceput mai multe ro-
mane la ma[ina aia. Erau foarte
romantice, o prin]es\, un prin],
din astea. Apoi am uitat de pasiu-
nea asta, iar când am ajuns `n
Fran]a m-am concentrat pe `nv\ -
]atul limbii. 

Pe site-ul Babelio ap\re]i
`ntr-o fotografie ]inând pe ge-
nunchi un caiet studen]esc [i
`n mân\ un pix. E maniera
dvs. de a scrie?

Da, `n fotoliu, pe hârtie, cu un
pix. Scriu ce-mi trece prin cap [i
câteodat\ m\ mir [i eu ce aiureli
apar acolo. Dup\ ce scriu, de prefe-
rin]\ `n aceea[i zi, bat totul la cal-
culator. Este un fel de a re-scrie. 

Cât de mult schimba]i la re-
scriere?

Dac\ e s\ dau un procentaj, a[
zice cam 30%. Rescriu mai ales
frazele, ordinea cuvintelor. Rar
schimb o idee. Dac\ ideea din ca-
iet nu-mi mai place, pur [i simplu
o tai. Câteodat\ mai adaug chestii
noi. Dar depinde [i despre ce este
vorba. Dac\ e vorba de un articol,

INTERVIU CU SCRIITOAREA IRINA TEODORESCU

„Suntem `nseta]i de pove[ti.
Asta e natura uman\“
Blestemul tâlharului must\cios, roman
ap\rut recent la Editura Polirom, a prins
foarte bine `n Fran]a [i `n Germania, unde 
s-a vândut `n peste 15.000 de exemplare,

chiar dac\ este vorba despre un debut. Irina
Teodorescu, n\scut\ `n România, l-a scris `n
francez\, folosind pove[ti [i legende din
spa]iul pe care l-a p\r\sit `n urm\ cu mul]i

ani. Am fost foarte curios s\ aflu detalii
despre cum [i-a construit Irina Teodorescu
cariera de scriitoare [i despre cum `[i
tr\ie[te succesul.
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e altceva; atunci scriu repede pe
caiet o idee de baz\ [i pe calcula-
tor o dezvolt. 

Primul dvs. roman a primit
Prix André Dubreuil – SGDL
du premier roman [i a fost
elo giat `n presa francez\. V\
a[tepta]i la asemenea reac ]ii?

Nu. ~ns\ nu aveam nici un fel
de idee despre lumea literar\ (din
Fran]a sau de oriunde). Bine`n -
]eles, a fost o surpriz\ pl\cut\, dar
e [i foarte stresant [i te [i sim]i
foarte singur (ciudat, [tiu).

Pute]i s\-mi explica]i? Cum
se simte aceast\ singur\tate?

Ca orice singur\tate, ca un fel
de ne`n]elegere `ntre sine [i restul
lumii. Dac\ simplific, pot s\ spun
c\ se-ntâmpl\ a[a: publici o carte,
o citesc câteva mii de persoane [i
vezi c\ din alea câteva mii poate-or
fi trei sau patru care chiar au
`n]eles ce voiai tu s\ spui. {i mai
`ncolo, dup\ un timp, ajungi la
concluzia c\ de fapt nu te-ai expri-
mat bine (mai ales dac\ mai [i
scrii `ntr-o limb\ str\in\). {i dup\
`nc\ o vreme `n]elegi c\ de fapt 
te-ai exprimat bine, dar c\ ce voiai
s\ exprimi nu era ce credeai c\ vo-
iai s\ exprimi. Atunci te gânde[ti
c\ de fapt dintotdeauna erai sin-
gur, numai c\ nu-]i d\deai seama.

Singur\tatea legat\ de crea]ia
artistic\ este tema romanului Les
etrangères (Str\inele). Acolo am
scris mai pe larg despre asta…

Am citit Blestemul tâlharu-
lui must\cios `n dou\ seri, pe
telefon. Stilul dvs. faciliteaz\
o astfel de lectur\ rapid\.
Este antrenant, atr\g\tor,
iar suita de personaje [i
`ntâmpl\ri coloreaz\ spa]iul
proiectat `ntr-un cadru `n
care se `ntrev\d legende [i
mituri române[ti. Se vorbe[ -
te `n presa francez\ [i despre
influen]a meseriei de grafi-
cian `n scriitura dvs. Cât de
calculat, de gândit, e acest
stil? {i cât a]i muncit pân\ s\
v\ g\si]i vocea?

~nainte s\ `ncep cu adev\rat
cartea aceasta, aveam de gând s\
scriu dou\ romane. Unul despre
familia Marinescu, familia fiind
personajul principal al c\r]ii. Al
doilea despre cuplul contemporan
„el [i ea“. ~ncepusem un pic din
amândou\ [i tot ezitam pe care 
s\-l continui. Pe vremea aceea, un
roman mi se p\rea o idee foarte
greu de pus ̀ n practic\. {i-ntr-o di-
minea]\ mi-am dat seama c\ cel
mai bine era s\ combin cele dou\
pove[ti pe care aveam inten]ia s\
le dezvolt. Am luat un caiet (stu-
den]esc, cum spune]i dvs.) [i 

m-am apucat. Am scris câte un ca-
pitol pe zi a[a cum mi-a venit: f\r\
linii de dialog, f\r\ punctua]ie lo-
gic\…De fapt, eram foarte gr\bit\,
mi-era fric\ s\ nu uit ce vedeam c\
fac personajele astea [i de aceea nu
aveam timp s\ m\-ntorc la linie. 

Ce mesaj a]i dorit s\ tran -
smite]i prin primul dvs. ro-
man? Mie mi-au r\mas multe
gânduri dup\ ce l-am citit,
dar mi-am notat `ntr-un car -
ne]el cuvintele acestea: „to-
tul e-o `nchipuire“.

E fraza perfect\. Pot s-o p\strez ? 
Mesajul meu nu era „bun“ la-nce-

put. Cu timpul s-a transformat `n
„dac\ tot e vorba de povestit po -
ve[ti, atunci hai s\ fie n\zdr\vane“.

Mesajul (cel gre[it) pe care vo-
iam s\-l transmit la-nceput era c\
mi se pare aberant ca noi, oame-
nii, s\ ne construim tot felul de
scuze pentru a explica inexplica-
bilul (de exemplu injusti]ia natu-
rii). Mai bine, gândeam eu pe
atunci, s\ accept\m c\ unele lu-
cruri nu au o explica]ie. Scriind,
mi-am dat seama c\ nu exist\ ni-
mic mai frumos sau mai omenesc
decât faptul de a povesti [i de a se
povesti. De a se pune `n scen\, de
a-[i construi legende. Asta umani-
tatea a f\cut foarte bine de la `nce-
put: s-a povestit, a inventat perso-
naje, eroi de legend\, zei, sfin]i
etc. Asta aud to]i psihologii [i psi-
hanali[tii: pove[ti. 

~n roman, blestemul func]io -
neaz\. Pentru c\ a]i plecat
din acest spa]iu, [ti]i c\ `n
România mult\ lume crede
`n a[a ceva. Dup\ atâ]ia ani
`n Fran]a, cum vede]i aceas -
t\ situa]ie? E ceva ce ]ine de
cultur\, de mentalitate? Fun c -
]ioneaz\ blesteme le [i `n
Fran]a?

Se pare c\ blestemele func]io-
neaz\ peste tot. Ca [i horoscopul,
de altfel. De când a ap\rut cartea
asta, sute de persoane mi-au spus
c\ [i ele sunt urm\rite de un bles-
tem familial. Printre ele erau [i
persoane cu via]\ profesional\
important\, cu posturi mari [i bi-
ne pl\tite, cu bani. E surprinz\tor
s\ afli `n ce cred oamenii, oriunde
ar fi ei. Cel mai haios a fost când
m-a contactat un vr\jitor african.
A venit la o `ntâlnire cu publicul.
Era foarte simpatic, `mi citise car-
tea, `i pl\cuse. Dar m\ tot `ntreba
dac\ familia asta Marinescu e cu
adev\rat familia mea [i dac\
vreau s\ scap de blestem. Eu `i tot
r\spundeam c\ e doar un roman
etc. {i-apoi, la sfâr[it, mi-a spus c\
dac\ am nevoie de ajutor, [tie el o
formul\ s\ m\ scape de blestem. 
I-am mul]umit, bine`n]eles, doar
voia omul s\ m\ ajute.

F\r\ s\ v\ fi citit [i al doilea
roman, Les Etrangères, care
sper s\ apar\ repede [i `n
limba român\, poate tot la
Polirom, `ns\ v\zând impre-
siile despre el, pot afirma c\
literatura dvs. este un oma -
giu adus pove[tii. Am v\zut
mai mul]i scriitori care au
declarat c\ oamenii a[teapt\
pove[ti, c\ sunt `nseta]i de
a[a ceva. A]i luat `n calcul
acest lucru când a]i `nceput
s\ scrie]i?

Cred c\ suntem `nseta]i de po-
ve[ti, da, cred c\ asta e natura
uman\. O via]\ (a noastr\) nu ne
ajunge: le vrem [i pe cele din fil-
me, [i pe cele din c\r]i. Cu atât
mai bine. 

A[ vrea s\ adaug c\ era impor-
tant pentru mine, acum trei ani,
când am scris cartea asta, s\ vor-
besc despre o alt\ Românie decât
cea comunist\, pe care toat\ lu-
mea a v\zut-o `n diverse filme.
~ntre timp au ap\rut filme noi,
foarte frumoase, care vorbesc mai
pu]in despre ce orori au f\cut co-
muni[tii. ~ns\ acum trei ani era
important, pentru c\ eu, copil\ -
rind `n Bucure[ti, am crescut f\r\
s\ m\ preocup de situa]ia politic\
[i am ni[te amintiri extraordina-
re. Iar acum, când `mi compar co-
pil\ria [i mai ales visurile pe care
le aveam `n adolescen]\, cu cele
ale prietenilor mei de-aici, sunt
foarte fericit\ c\ nu m-am n\scut
`n Fran]a.

A]i fost recent `n România,
pentru o burs\ de o lun\.
Cum v-a]i reg\sit ]ara natal\
[i cum v-a folosit experien]a?

Am fost o lun\ [i nu mai fuse-
sem de mult pentru un timp atât
de lung. A fost minunat. Bucu -
re[tiul e un ora[ care te las\ s\
exi[ti. Dac\ e[ti un copac, Bucu-
re[tiul te las\ s\ cre[ti cum vrei
tu, s\-]i treac\ r\d\cinile strada,
s\ umbre[ti cât `]i place. Dac\ e[ti
un om, v\zând a[a la copaci, po]i
trage concluzia c\ [i tu, ca per-
soan\, po]i s\ tr\ie[ti un pic cum
vrei. Iar despre cum mi-a folosit
experien]a… Chiar acum, `nainte
s\ r\spund la interviul dumnea-
voastr\, am trimis la editur\ o
prim\ variant\ a celui de-al trei-
lea roman. 

Mi-ar pl\cea s\ [tiu despre ce
este vorba `n acest nou ro-
man. Atât cât pute]i divulga
deocamdat\.

P\i nu pot s\ vorbesc despre as-
ta, sunt supersti]ioas\ ([tiu, [tiu,
chiar [i eu râd de mine…Dar v-am
spus c\ nu se [tie niciodat\ `n ce
crede un om). 

Acum, din ce tr\i]i `n Fran -
]a? Scuza]i `ntrebarea, dar
mul]i scriitori români vi sea -
z\ s\ tr\iasc\ din scris.

Tr\iesc din scris, dar tr\iesc
prost. De altfel m-am hot\rât s\
m\-ntorc la meseria mea de gra -
phic designer. ~n Fran]a, scriitorii
care nu au [i alt\ meserie fac tot
felul de reziden]e [i ateliere. Eu
am doi copii, un iubit, o pisic\, nu
vreau s\ plec trei luni de zile 
de-acas\ `n reziden]\. Am fost o
lun\ la Bucure[ti, dar am fost cu
toat\ familia. Via]a asta de scrii-
tor care tr\ie[te-n reziden]\ nu e
decât pentru celibatari. Iar cu ate-
lierele… Câteodat\ se pot trans-
forma `n ni[te experien]e foarte
bogate, dar nu `ntotdeauna. {i ori-
cum atelierele nu pot fi o ocupa]ie
sut\ la sut\. Dac\ vre]i s\ [ti]i ci-
fre, cred c\ Must\ciosul s-a vân-
dut `n vreo 10.000 de exemplare `n
Fran]a [i probabil `n vreo 6-7.000
`n Germania. Din cele 10.000, eu
câ[tig un euro pe carte `n format
normal, 40 de cen]i pentru c\r]ile
`n format de buzunar, 30 de cen]i
pentru versiunea `n german\. 

Ve]i stârni invidie `n Româ-
nia cu astfel de cifre...

Of… Cu cei 7 sau 8.000 de euro
pe doi ani? ~nseamn\ c\ invidia e

un sentiment foarte u[or de stâr-
nit. Sper s\ existe [i sentimente
mai pozitive care s\ fie a[a de re-
pede provocate ({tiu eu, prietenia,
admira]ia, iubirea…Astea ).

Serios vorbind, pia]a c\r]ilor
`n Fran]a nu e la fel ca-n România,
`n nici un caz nu trebuie compara-
te. De altfel, pia]a pur [i simplu,
nu numai cea a c\r]ilor, este dife-
rit\. Din mai multe motive pe care
nu le cunosc eu foarte bine, dar to-
tu[i e unul foarte simplu: 60 de mi-
lioane de locuitori `n Fran]a ([i
deci de poten]iali cititori) contra
20 de milioane `n România...

Irina Teodorescu s-a n\scut la
Bucure[ti `n 1979 [i tr\ie[te la
Rennes, dup\ ce timp de 15 ani
a locuit la Paris. Dup\ o co -
lec]ie de proze scurte, Treize,
ap\rut\ la Editura Émue, a de-
butat `n roman cu La malédic-
tion du bandit moustachu, pu-
blicat la Editura Gaïa `n 2014 –
premiul André Dubreuil al
SGDL (Société des gens des let-
tres) la categoria „roman de
debut“ (Blestemul tâlharului
mus t\cios, Polirom, 2016). ~n
2015, i-a ap\rut al doilea ro-
man, tot la Editura Gaïa, Les
Étrangères (Str\inele).
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Codru] Constantinescu

A tradus din operele unor scriito-
ri importan]i, precum Herman
Melville sau James Joyce. `n 1931
i-a ap\rut prima  traducere: Dom-
nul nostru Wrenn de S. Lewis. `n
acela[i an Pavese a scris prima
poezie din ciclul Lavorare stanca
(Munca obose[te). Destinul lui Pa-
vese s-a schimbat `n mod drama-
tic `n ziua de 13 mai 1935, când a
fost arestat, `mpreun\ cu Carlo
Levi [i Giulio Einaudi, `n urma
raziilor efectuate de poli]ie pentru
a elimina grupul antifascist Gius -
tizia e Liberta. A fost de]inut `n
`nchisoarea torinez\ Le Nuove,
apoi la Roma, pentru a fi condam-
nat la trei ani de exil `n sudul Ita-
liei, cum a fost [i Carlo Levi. `ntre
5 august 1935 [i 16 martie 1936, Pa-
vese a avut domiciliu for]at `n Ca-
labria, `n satul Brancaleone. `n
acest interval, femeia pe care o iu-
bea (Battistina Pizzardo-Tina) s-a
c\s\torit, eveniment care l-a mar-
cat profund [i care a constituit unul
din motivele pentru care a `nceput
s\ scrie un jurnal intim, Il mestiere
di vivere, publicat postum. 

Victoria lui Musollini `n Abisi-
nia a fost marcat\ printr-o relaxa-
re politic\ intern\. Pavese a fost
eliberat `nainte de executarea
`ntregii condamn\ri [i [i-a reluat
activitatea de traduc\tor [i scrii-
tor. `n 1939 a terminat de scris ro-
manul Il Carcere, `n care se re -
g\seau ecouri din exilul calabrez,
iar ̀ n 1941 a publicat la Editura Ei-
naudi Paesi tuoi, volum respins
de autorit\]i, considerându-l o
ofens\ adus\ Italiei. Scandalul a
fost provocat de naturalismul

unor descrieri, zugr\virea preju-
dec\]ilor poporului italian [i, mai
ales, prezentarea realist\ a vie]ii
satului italian. ̀ n agitata perioada
1943-1945, când Italia divizat\ a
fost teatrul confrunt\rilor dintre
germani [i alia]i, Pavese s-a aflat
la Torino, `n zona controlat\ mili-
tar de germani prin intermediul
statului marionet\ `nfiin]at de
ace[tia, cunoscut drept Republica
de la Salò. Ulterior s-a refugiat `n
zona deluroas\ piemotez\ pentru
a sc\pa de zelul criminal al fas -
ci[tilor lui Mussolini. Nu a luat
parte la confrunt\rile dintre parti-
zani [i fasci[ti [i germani, deoare-
ce suferea [i de astm. 

La 10 iulie 1945, Fernanda Piva-
no i-a respins definitiv cererea `n
c\s\torie. Chiar dac\ lui Pavese
`ncepea s\ i se recunosc\ talentul
literar, perioada postbelic\ a re-
prezentat una plin\ de ne`mplini-
ri `n plan sentimental. ~ntre timp,
a aderat la Partidul Comunist Ita-
lian [i a lucrat la ziarul s\u oficial,
L’Unita. Ultima sa idil\, cea cu ac-
tri]a american\ Constance Do-
wling (c\reia se pare c\ `i [i este
dedicat\ ultima carte, Luna [i fo-
curile, cu men]iunea „Ripeness is
all“ – „Maturitatea e totul“, re-
plic\ din Regele Lear de W. Shake-
speare), pe care a cunoscut-o la
Roma, s-a sfâr[it tragic, prin
tr\darea iubitei. La 17 august
1950, Pavese a `nchiriat o camer\
la hotelul din fa]a g\rii din Tori-
no, iar la 26 august s-a sinucis. Pe
noptier\ s-au g\sit [aisprezece
capsule goale de somnifer, iar pe
prima pagin\ a volumului s\u
Dialoghi con Leuco a scris: „`i iert
pe to]i [i tuturor le cer iertare. E

bine a[a? {i f\r\ prea mult\ g\ -
l\gie, v\ rog“. 

Cartea este [i un elogiu
adus vie]ii la ]ar\ 
`n Italia interbelic\

~n ultimul volum publicat `n tim-
pul vie]ii sale, Luna [i focurile,
scriitorul italian retraseaz\ desti-
nul [i peregrin\rile unui orfan
`nainte, `n timpul [i la scurt timp
dup\ `ncheierea celui de-al Doilea
R\zboi Mondial. Plecat `n Ameri-
ca, precum milioane de al]i ita-
lieni, ca s\ fac\ avere, revine `n
Italia dup\ terminarea r\zboiului,
pentru a revedea locurile copil\ -
riei [i a se re`ntâlni cu oamenii ca-
re i-au populat copil\ria. {i chiar
dac\ aceste amintiri sunt mai de-
grab\ nepl\cute [i nefericite (slu -
g\ la un magnat local), totu[i co-
pil\ria exercit\ o atrac]ie irezisti-
bil\, poleind [i fermecând toto-
dat\ pân\ [i cele mai `ntunecate
realit\]i. Acest fir narativ aparent
simplu este un bun prilej pentru
Pavese ca s\ sintetizeze `ntr-o ma-
nier\ succint\ (volumul are doar
200 de pagini, fiind scris `ntre sep-
tembrie-noiembrie 1949) temele
care l-au preocupat constant pe
scriitorul italian: atrac]ia fa]\ de
natura din Piemont („M\ gân-
deam c\ nimic pe lume nu e mai
frumos decât o vie bine s\pat\ [i
bine legat\, o vie cu frunzele tun-
se, plutind `n mirosul acela de
p\mânt `ncins de soarele lui au-
gust. O vie bine muncit\ [i cu
coardele mustind de sev\ e ca un
trup s\n\tos, care respir\, care
asud\“), pe care Pavese a cunos-
cut-o `n perioada 1943-45, când s-a
ascuns de regimul fascist muri-
bund, sau obsesia c\ut\rii [i ne -
`mplinirea, specific\ atât persona-
jului principal, cât [i autorului, pe
fundalul unei Italii care-[i reve-
nea cu greu dup\ un r\zboi trau-
matizant, care dup\ 1943 luase for-
ma unui r\zboi civil `ntre mai
multe grup\ri (fasci[tii fideli lui
Mussolini, gherilele procomunis-
te, regali[ti etc.). Dealurile erau
pline de mor]i anonimi, care mai
erau dezgropa]i din când `n când
de s\teni. Cum nu se cuno[tea ori-
ginea lor exact\ [i c\rei tabere `i
apar]inuser\, puteau fi folosi]i `n
scopuri propagandistice (precum
a facut-o preotul satului, care 

organizeaz\ o procesiune, con-
damnând pericolul comunist).

Cartea este [i un elogiu adus
vie]ii la ]ar\ ̀ n Italia interbelic\, o
via]\ pe care totu[i Pavese are
grij\ s\ nu o idealizeze (de altfel
tocmai acest realism a deranjat
autorit\]ile fasciste), dar nici nu o
condamn\. Pur [i simplu folose[te
nostalgia pentru a descrie un mod
de via]\ mai pu]in complicat, mai
aproape de natur\, chiar dac\ nu
mai prosper decât cel de la ora[.
Având o via]\ (sentimental\) com-
plicat\, Pavese a fost atras de pre-
vizibilitatea [i aparenta lini[te a
vie]ii trecute. „Farmecul acelor
timpuri era c\ totul se f\cea dup\
anotimp, [i fiecare anotimp `[i
avea rostul [i petrecerea lui, dup\
munc\ [i dup\ recolt\, ori dup\
ploaie [i dup\ vreme bun\. (...) Zi-
lele cele mai frumoase ale anului,
culesul viei, cur\]atul porumbu-
lui, tescuitul strugurilor nici m\ -
car nu sunt munci; cald nu mai es-
te, frig `nc\ nu s-a f\cut; pe cer
vezi câte un nor sub]ire, se m\ -
nânc\ iepure cu m\m\lig\ [i se
merge dup\ ciuperci.“ 

~n acela[i timp, Pavese dezvol -
t\ [i o filosofie a vie]ii (chiar dac\
mai sub]ire decât reg\sim, de
exemplu, la Remarque), ca orice
autor de valoare care se opre[te
din firul narativ pentru a pune
`ntreb\ri. „Vapoarele merg [i ele
la ore hot\râte, lumea ̀ ntreag\ e o
`ncruci[are de drumuri [i de por-
turi, un orar al oamenilor care
c\l\toresc, care fac [i desfac [i, ca
peste tot, unii sunt iste]i, al]ii
n\t\rai.“ Jurnalul s\u publicat
postum, Il mestiere di vivere, r\ -
mâne totu[i opera sa cea mai im-
portant\, poate [i pentru c\ `n pa-
ginile lui [i-a deschis sufletul f\r\
menajamente. „Adev\ratul raté
nu e cel care nu reu[e[te `n lucru-
rile mari – cine reu[e[te? –, ci `n
cele m\runte. S\ nu po]i avea un
c\min al t\u, s\ nu po]i p\stra un
prieten, s\ nu po]i satisface o fe-
meie, s\ nu-]i câ[tigi via]a ca ori-
care altul. Acesta este cel mai trist
raté.“ Pardoxul lui Cesare Pavese
se reg\se[te tocmai aici: a reu[it
`n lucrurile mari, dar nu [i `n cele
mici. „Ai fost vreodat\ alt ceva de-
cât copilul de odinioar\?“

Luna [i focurile lui Pavese
Cesare Pavese s-a n\scut la 9 septembrie 1908, `n satul Santo Stefano Belbo 
din Piemont, regiune de care a r\mas ata[at toat\ via]a. ~ncepând cu anul 1926 
a urmat Facultatea de Litere din Torino, unde [i-a descoperit pasiunea pentru
limba englez\ [i literatura anglofon\. 
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Lansare la Timi[oara: 
Scriitori la poli]ie, de Robert {erban

l Particip\, al\turi de coordonatorul volumului, scriito-
rii timi[oreni inclu[i `n volum: Daniela Ra]iu, Marcel 
Tolcea, Viorel Marineasa, Bogdan Munteanu, Alexandru
Potcoav\. 

l Moderator: Robert {erban

l Invita]i-surpriz\ 

Cu to]ii avem amintiri mai mult sau mai pu]in pl\cute
despre `ntâlniri cu oamenii `n uniform\, dar cele mai fru-
moase pove[ti despre poli]i[ti vin, cu siguran]\, de la scrii-
tori.

Momente comice sau de-a dreptul tragice, ie[iri inge-
nioase din situa]ii critice sau autodenun]uri involuntare,
pe toate le g\si]i `n Scriitori la poli]ie, o carte care reune[te
declara]ii pe proprie r\spundere ale oamenilor de litere 
de s pre ciocnirile lor cu oamenii legii.

Scriitori la poli]ie, volumul coordonat de Robert {erban,
cuprinde texte semnate de: Lavinia B\lulescu • Lavinia

Brani[te • Ruxandra Cesereanu • Andrei Cr\ciun • Oxana
Silviu Dachin • Péter Demény • Sorin Ghergu] • Ioan Gro[an
• Florin Iaru • Nora Iuga • Florin L\z\rescu • V. Leac • {tefan
Manasia • Viorel Marineasa • Ioan T. Morar • Bogdan Mun-
teanu • Ioana Nicolaie • Veronica D. Niculescu • Radu Paras-
chivescu • Bogdan O. Popescu • Alexandru Potcoav\ • Da-
niela Ra]iu • Adrian G. Romila • Radu Sergiu Ruba • Doina
Ru[ti • Ana Maria Sandu • Simona Sora • Moni St\nil\ • Ro-
bert {erban • Pavel {u[ar\ • Simona Tache • Marcel Tolcea
• un cristian • Mihail Vakulovski • Radu Vancu.

Volumul a ap\rut la Polirom, [i `n edi]ie digital\, [i va fi
lansat la Târgul de Carte Gaudeamus sâmb\t\, 19 noiem-
brie, ora 18.00, la standul editurii.

„Am auzit, de-a lungul timpului, multe pove[ti n\scute
din intersec]ia scriitorilor cu oamenii legii, spuse de primii.
Majoritatea cu haz. Toate cu tâlc. De ce n-ar sta o parte din-
tre ele `ntr-o carte? De ce s\ nu afl\m noi cum rela]ioneaz\
cele dou\ categorii sociale când au contact una cu alta? A[a
c\ am invitat scriitori din genera]ii diferite s\ dea cu sub-
semnatul despre `ntâlnirile lor cu poli]ia. Sau cu mili]ia. {i
au f\cut-o. Nu [tiu dac\ doamnele autoare [i domnii autori
din aceast\ carte chiar au p\]it ceea ce povestesc ori se joac\
ni]el cu imagina]ia. Domniile lor se jur\ c\ totul e `ntocmai
cum scrie aici. Eu, unul, `i cred. {i, oricum, atât timp cât
exist\ poli]ie care s\ stabileasc\ ce este [i ce nu este ade -
v\rat, nou\, celorlal]i, nu ne r\mâne decât s\ st\m lini[ti]i
la locurile noastre. {i s\ facem un lucru brav: s\ citim.“ 
(Robert {erban)

Muzici [i faze cu 
Ovidiu Verde[ la Sibiu

Joi, 10 noiembrie, la ora 18.00, `n Club 30
(Pia]a Victoriei, nr. 7, Cinema Timi[) din
Timi[oara, va avea loc lansarea volumului
Scriitori la poli]ie, coordonat de Robert
{erban [i ap\rut de curând la Editura
Polirom, [i `n edi]ie digital\. 

Vineri, 11 noiembrie, de la ora
18:00, la Libr\ria Habitus Sibiu
(Pia]a Mic\, nr. 4), Editura Po-
lirom v\ invit\ la lansarea ro-
manului Muzici [i faze (edi]ia a
III-a rev\zut\), semnat de Ovi-
diu Verde[, ap\rut recent ̀ n co-
lec]ia „Fiction Ltd.“, disponibil
[i `n edi]ie digital\.

l Invita]i, al\turi de autor:
Adrian Prohaska, Radu Vancu

Roman distins cu Premiul
de Debut al Uniunii Scriito-
rilor din România, 2000

Distins la momentul apari -
]iei cu Premiul pentru Debut al
Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia (2000), romanul Muzici [i
faze reprezint\ o formul\ cu to-
tul inedit\ a romanului despre
adolescen]\. Un b\iat de 15 ani,
Tinu], `ndr\gostit de muzic\ [i
de o coleg\ de clas\, Hari, po-
veste[te `ntr-un stil savuros ul-
timele sale zile de [coal\ [i pri-
mele zile de vacan]\ din 1978,
pe tonul cel mai firesc, oral, cu
mult\ verv\ [i haz. Intrând cu
m\iestrie `n pielea protagonis-
tului s\u, autorul reu[e[te s\
re`nvie o atmosfer\ plin\ de
vraj\, universul adolescen]ei,

cu schimbul de discuri de vinil
originale, excursii cu clasa,
oracole, fotbal, prieteniile din-
tre b\ie]i, trupele rock (supre-
ma fericire a lui Tinu] este s\
asculte muzic\ din spa]iul de
limb\ englez\ la magnetofon –
The Doors, Led Zeppelin, AC/DC,
Yes, Queen). 

Limbajul [i stilul spontan [i
colocvial, principalele atuuri
ale prozei lui Ovidiu Verde[,
dau o consisten]\ aparte aces-
tei c\r]i pasionante, care se ci-
te[te pe ner\suflate.

„De n-ar fi decât ceea ce pare –
un roman despre adolescen]\
scris cu mentalitatea [i cuvin-
tele unui adolescent –, Muzici
[i faze tot [i-ar câ[tiga un loc si-
gur, inconfundabil `n proza ro-
mâneasc\ de azi.“ (Mircea
Martin – 2000)

„Muzici [i faze r\mâne cea mai adev\rat\, mai vie, mai `nveselitoare [i mai nostalgic\
proz\ româneasc\ pe care am citit-o eu de zece ani `ncoace.“ (Mircea C\rt\rescu)
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Bogdan Suceav\ – Republica

– Fragment –

PETRE APOSTOLESCU (suit
pe tribuna improvizat\): Iubi]i
concet\]eni! Fra]i `ntru cauz\!
Marii republicani ai istoriei, de la
Marc Aureliu la Napoleon cel din
zilele noastre, au [tiut c\ republi-
cile apar pe cale natural\, adic\ de
la popor! (Urale. Taraful `ncheag\
un acord de Hora Unirii.) Când un
popor e gata s\ se ocârmuiasc\
singur, atunci el e preg\tit s\ se
guverneze ca republic\. Aceasta
se `ntâmpl\ numai la sorocul po -
trivit, niciodat\ mai devreme! Cea
mai bun\ dovad\ c\ România este
gata pentru un regim republican
este tocmai faptul c\ noi to]i ne
gândim la asta! (Aplauze.) Dar s\
v\ `ntreb! S\ v\ `ntreb! Pe fiecare
dintre voi, `n parte: `n câte feluri
poate ap\rea o republic\?

O VOCE DIN MUL}IME: Da,
da, `n câte feluri?

PETRE APOSTOLESCU: Pe
cale natural\ este primul fel! Dar
mai este un fel, cel de-al doilea,
când republica izvor\[te dintr-un
palat!

CET|}EANUL TURMENTAT:
Cum s\ izvorasc\ republica dintr-un
palat?

PETRE APOSTOLESCU: Ei,
cum! Cine [tie cum!

DIDINA: Domnule, dumneata
vorbe[ti `n dodii!... Sau zici de mi-
nuni! 

(Se aud râsete.)

PETRE APOSTOLESCU: Da!
De minuni este vorba! Atunci

când exist\ ap\sarea tiraniei, vin
[i minunile izb\vitoare! Ceea ce
tr\im noi aici, `n Ploie[ti, este o
republic\ n\scut\ pe cale natu-
ral\! {i de aceea ea va d\inui la fel
de mult cât va ]ine [i trezia cet\ -
]eneasc\ a na]iunii! Iar o na]ie
de[teptat\ la sim] cet\]enesc a[a
r\mâne pururea, pân\ la cap\tul
vremilor!

(Taraful `ncepe s\ cânte De[ -
teapt\-te, române. Dup\ câteva
acorduri se opre[te, `n falsetto.) 

PETRE APOSTOLESCU: Dac\
ar fi s\ merg pe acela[i drum `n
lupta pentru republica noastr\, cea
n\scut\ `n aceste minunate zori, la
fel a[ face tot ce-am f\cut pân\
acum! {i [ti]i de ce? Pentru c\ aces-
ta este r\spunsul pe care ̀ l d\m noi
tiraniei! Poftim! De aia! (Dup\ ce
roste[te aceste cuvinte, sare de pe
tribuna improvizat\, `n uralele
generale, oarecum nea[ teptat.)

(Mul]imea se strânge roat\ ̀ n ju-
rul tribunei. A[teapt\ acum cu
mare curiozitate pe viitorul vor-
bitor.)

POPA NAE (se suie cu oarecare
greutate pe tribuna improvizat\):
Iubi]i credincio[i! Ne g\sim `mpre-
un\ `n aceste zori minunate ca [i
cum am fi petrecut `mpreun\ dup\
o noapte la slujb\. {i, `ntr-un fel de-
osebit, slujb\ a fost! Ne g\sim
`mpreun\, ca [i cum am fi o mare
familie. Dragos tea care se simte
azi, aici, ne-a adus pe to]i `mpre-
un\, pentru o lucrare de inim\, o
lucrare de credin]\.

(S-a f\cut o lini[te mormântal\
`n Pia]a Unirii. Pe fundal, ]amba -
lagiul tarafului ciupe[te coardele,
ca [i cum ar c\uta s\ sune cum tre-
buie. Acesta-i singurul sunet care
turbur\ cuvântarea.)

POPA NAE: Cum v\ sim]i]i voi,
iubi]i credincio[i, când v\ gândi]i
c\ ]ara e ocârmuit\ de un papista[?

(Parc\ s-ar fi dezlegat b\ierile
sacului cu huiduieli, fluier\turi [i
sud\lmi.)

POPA NAE: Despre asta e vor-
ba, iubi]ilor! Vod\ Carol a fost
`ntrebat ̀ n mai multe rânduri dac\
n-ar vrea s\ se ̀ mp\mânteneasc\ [i
el, s\ fie una cu acest popor. Dar nu,
credin]a lui e de papista[. Nu avem
nimic cu el, poate s\ fie papista[
acolo, ̀ n Prusia, ̀ n castelul de unde
a venit! (Urale de aprobare.) Duc\-se!
(Aplauze.) Multe `ntreb\ri ne trec
prin minte acum. Ne gândim cu
to]ii cum o fi mai bine pentru
]\ri[oara noastr\, pentru Româ-
nia. Unii cred c\ e mai bine s\ fie
republic\ [i puterea s\ fie a poporu-
lui drept-credincios. Al]ii cred c\ e
mai bine s\ avem domn, iar dac\ e
pe a[a, dragilor, noi spunem doar
atât: s\ fie un domn aproape de
popor! (Urale.) Un domn care s\
`n]elea g\ poporul! (Urale.) S\ fac\
[i el crucea cum o face poporul!
(Urale.) 

O VOCE: |la-i dracu’ gol! Nici
nu-[i face cruce!

POPA NAE: Dar m\car un
domn de gint\ latin\ s\ fie! Dac\ nu
pravoslavnic, m\car de-un sânge
cu noi! (Urale care se aud pân\ de-
parte.)

CANDIANO (care tocmai a
revenit lâng\ tribun\ [i abia-[i
trage sufletul, pentru c\ a alergat
de la cl\direa Prefecturii pân\ la
tribun\): Bravo, p\rinte! Dumnea-
ta vorbe[ti cel mai bine!

POPA NAE: Ce-o fi mai bine
pentru ]\ri[oara noastr\? Repub-
lic\ sau monarhie? La pasiunile pe
care le-ad\postim noi `n sân, iubi]i
credincio[i, grea e desp\r]i rea
aceasta `ntre dou\ c\i a[a de
diferite! Tot timpul sufletul nostru
va fi sfâ[iat de aceast\ `mp\r]eal\.
Dar o treab\ [tim: a[a nu se mai
poate! (Apoi, cu grele cazne, `ncepe
lucrarea d\rii jos de pe tribun\.)

DIDINA: Nu se mai poate!
O VOCE: Jos tiranul!
CANDIANO (dând tonul scan -

d\rilor): Li-ber-ta-te! Li-ber-ta-te! Li-
ber-ta-te!

MITIC| C|LINESCU (urcând

`n locul p\rintelui pe tribun\): A]i
auzit ce a spus p\rintele?! A[a e?

(Se scandeaz\ mai departe „Li-
ber-ta-te!“.)

Aplauzele [i uralele nu mai con-
tenesc. Aerul minunat al di mine]ii
`ncepe s\ se amestece cu un fum cu
miros pl\cut, pentru c\ mai multe
gr\tare au fost instalate de cârciu-
mar pe iarb\. Lumea se uit\ [i vede

ce se preg\te[te. Inimile, aprinse de
entuziasm, culeg o bucurie `n plus,
pentru c\ exist\ [i bucurii ale
sim]urilor, nu doar duhovnice[ti
bucurii republica ne. 

Mitic\ C\linescu are de acum
cuvântul. Haina `i atârn\ `ntr-o
parte, cravata e pe jum\tate desf\ -
cut\ [i unul dintre nasturii de la
c\ma[\ s-a dus, ca [i cum ar fi ve nit
de la alegeri.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Republica de Bogdan
Suceav\, care va ap\rea
`n curând `n colec]ia
„Fiction LTD“ a Editurii
Polirom.  

CARTEA

~n diminea]a zilei de 8 august 1870, proclamarea
furtunoas\ a republicii `n Ploie[ti, `nso]it\ de ocu-
parea câtorva institu]ii ale urbei, se transform\ cu
iu]eal\ `n chermez\: la r\spântii se desfund\
poloboace de vin, iar `n centrul ora[ului lumea pe-
trece `n sfârâit de gr\tare [i muzic\ de taraf. ~n
dup\-amiaza aceleia[i zile, un batalion adus cu
trenul pune cap\t republicii. Nu exist\ victime, iar
procesul celor care au instigat la tulbur\ri se
`ncheie cu achitarea inculpa]ilor. Republica este o
reconstituire literar\ a evenimentelor pornind de
la o varietate de surse, `ntre care documente din

perioada procesului, memoriile lui Al. Candiano-
Popescu – principalul acuzat – [i mai ales o scurt\
scriere satiric\, Boborul, a lui Caragiale, pe atunci
tân\r copist la judec\toria din Ploie[ti. ~n aceast\
calitate, Iancu Caragiali asist\ la investiga]iile
care au urmat evenimentelor [i observ\ c\ toate
p\r]ile implicate deformeaz\ realitatea. ~nt=mpl\ -
rile din timpul republicii de la Ploie[ti spun multe
despre via]a politic\ româ neasc\, despre români
ca fiin]e politice. Iar faptul c\ tân\rul Caragiale a
fost de fa]\ la acele scene e de o mare importan]\
pentru noi to]i, c\ci experien]a lui de atunci influ-
en]eaz\ pân\ azi felul `n care românii privesc poli -
tica [i pe politicieni.

BOGDAN SUCEAV|, n\scut pe 27 septembrie 1969, la Curtea de
Arge[. ~n prezent, profesor la California State University, Fuller-
ton. Autor de articole de matematic\ [i de istorie a matema ticii.
Membru al Pen Club West USA din 2005. Volume publicate (proz\
[i eseu): Teama de amurg (1990), Sub semnul Orionului (1992), Im-
periul generalilor t=rzii [i alte istorii (2002, 2003), Bunicul s-a `ntors
la francez\, istorii (2003, 2008), Venea din timpul diez (Polirom, 2004,
2010, 2014), Miruna, o poveste (2007), Distan]e, demoni, aventuri
(2007), Vincent nemuritorul (2008), Noaptea c=nd cineva a murit
pentru tine (Polirom, 2010), S\ auzi forma unei tobe (2013), Memorii
din biblioteca ideal\ (Polirom, 2013). Eseul s\u A Medieval Mys-
tery: Nicole Oresme’s Concept of  Curvitas, scris `mpreun\ cu Is-
abel Marie Serrano [i publicat ini]ial `n Notices of the American
Mathematical Society (2015), a fost inclus `n volumul Best Writings
on Mathematics 2016, Princeton University Press.



Veselie mare s\pt\mâna asta `n
Parlament, unde domnul cu mus-
ta]\ de la Teleorman s-a coco]at pe
valul electoral [i a ar\tat cum cea
mai ineficient\ institu]ie a statu-
lui român poate trece, atunci când
se dore[te, o lege cât ai zice diur -
n\. {i ce lege, nu tocmeal\! ~n ca-
zul nostru, una cu damf de dami-
gean\ populist\ care scoate de
prin cotloane [i execut\ `n miezul
zilei cu gloan]e electorale peste o
sut\ de taxe, inclusiv cea radio-
TV. Pot, pân\ la un anumit punct,
s\ `n]eleg ce-a fost `n mintea lui
„decât Liviu Dragnea“. 

Pentru un pensionar care are
de dat 10 lei la factura de lumin\
pe lun\, iar taxa radio-TV ̀ i mai ia

vreo cinci, mesajul func]ioneaz\
senza]ional de bine. Nu mai vor-
bim despre cât material moca d\ o
asemenea mi[care parlamentar\
televiziunilor la care pl\te[te se-
bighi]\ sau evolueaz\ domnugâ-
dea! Probabil nu a stat nimeni s\
le explice oamenilor de la tribuna
Parlamentului c\, de[i nu vor mai
pl\ti `n plus la factura de lumin\
serviciile publice de radio [i de te-
leviziune, bani pentru acestea tot
li se vor lua, din acela[i sac de
bani din care se dau [i salariile
parlamentarilor, dar [i pensiile
nesim]ite ale fo[tilor ale[i ai nea -
mului.

Problema grav\ va fi s\ con-
stat\m c\, de[i am scos din beci

butoiul de varz\ murat\ de anul
trecut, mirosul va continua s\
persiste – indiferent cine va veni
la guvernare. Vor fi mai eficiente
de acum, f\r\ tax\ pl\tit\ direct
de cet\]ean, radioul [i televiziu-
nea public\? Eliminarea „biru-
lui“ rezolv\ cu ceva situa]ia-li-
mit\ `n care se afl\ TVR? Mai
mult decât atât, domnul cu mus-
ta]\ de la Teleorman ne-a anun]at
c\ cele dou\ institu]ii chiar „ris -
c\“ s\ primeasc\ bugete mai mari
de la anul.

E foarte probabil ca, pân\ la
urm\, legea votat\ la foc automat
s\pt\mâna aceasta nici s\ nu
treac\ de Curtea Constitu]ional\.
Argumentele au fost aduse destul
de bine `n spa]iul public: legiuito-
rul ar trebui s\ anun]e [i de unde
se iau banii cu care s\ fie acoperi-
te „g\urile“ l\sate de cele 100 [i ce-
va de taxe, ca s\ poat\ fi eliminat\
taxa radio-TV ar trebui schimbat\
legea de func]ionare a TVR [i

SRR. S\ nu se fi gândit la asta par-
lamentarii care au dat votul `n
unanimitate? Ba s-au gândit, dar
s-a dorit ̀ n prag de alegeri un efect
pirotehnic uluitor, dup\ care ve-
dem noi cum o „sc\ld\m“.

Din fericire, ̀ n ultima perioad\
am privit prea mult la CNN (cana-
lul acela care-i vrea r\ul lui
Trump [i nu vrea s\ pun\ pe tapet
cât de „nasoal\“ e Hillary) [i nu
mai cunosc realit\]ile de pe sticla
româneasc\ de vreo câteva luni.
Totu[i, a[ fi auzit dac\ o institu]ie
precum Consiliul Na]ional al Au-
diovizualului ar fi re`nceput s\
func]ioneze la parametri normali
[i s\ `ncerce s\ ]in\ un echilibru
`n pia]\. Din p\cate, ca cet\]ean
nu am nici o form\ de protest la
`ndemân\ fa]\ de ceea ce se `n -
tâmpl\ la CNA, dar cu TVR [i SRR
aveam m\car, formal, un contract
prin plata taxei. Dac\ nu `mi
pl\cea ceva, puteam scrie pe Face-
book: „tanti TVR, nu v\ mai

pl\tesc taxa, da? Ce?? ~mi taie lu-
mina? Las\, prefer s\ r\mân f\r\
luminic\ decât s\ pl\tesc taxa!“. 
S-ar fi putut, chiar dac\ numai la
modul pur teoretic.   

Ar fi insult\tor pentru inteli-
gen]a noastr\ s\ `ncerc\m, fie [i
`n treac\t, s\ `l provoc\m pe dom-
nul Dragnea la o discu]ie despre
independen]a media publice, de -
spre cât de important\ este fi nan -
]area direct de c\tre cet\]ean a
acestor servicii. La fel de pros-
teasc\ ar fi [i discu]ia cu indivizii
care declam\ c\ ei nu se uit\ la
TVR [i nu ascult\ Radio România.
Ce s\ le spunem? C\ nu e vorba
despre ce ascul]i tu, ci despre ceva
care trebuie s\ existe `n audiovi-
zual la anumite standarde de cali-
tate [i „culturalitate“, indiferent
c\ pasiunea ta e natura, Taraf TV
etc.? C\ o minoritate are dreptul
s\ asculte Radio România Muzi-
cal sau Radio România Cultural
pe banii iubitorului de manele?
Sau, ca s\ `n]eleag\ mai simplu:
vre]i s\ avem asupra serviciilor
publice de radio [i de televiziune
la fel de mult control precum avem
asupra altor dou\ servicii pl\tite
de la Buget, numai c\ se numesc
SRI [i SIE? Ia gândi]i-v\ pu]in.
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Ciolo[ cu România 100, 
Dragnea cu România —100

Cea mai nobil\ atitudine pare a fi
aceea de a ignora, promovat\ de
Sorinel Pu[tiu, `n melodia Cine e
jupânul : „Eu sunt o valoare/Eu
sunt number one/Pe du[manii
mei nu dau nici un ban“ (nu vreau
s\ v\ stric finalul, dar jupânul este
`nsu[i naratorul). Nicoale Gu]\ [i
Florin Universalul `nclin\ spre o
atitudine non-interven]ionist\,
dar mai dur\: „~n gr\din\ la duj-
mani/S\ r\sar\ bolovani/Bolo-
vani [i pietricele/S\-[i sparg\ ca-
pul cu ele“. Metoda de ̀ nfruntare a
inamicilor asupra c\reia m-am
oprit este sugerat\ de Liviu Gu]\
[i Cristi Tiran: „De naiv ce-am fost
`n fa]a du[manilor mei/Eu am
reu[it `ncet [i m-am lep\dat de ei/
Le-am f\cut un bine, bine, bine,

bine, bine/Eu le-am dat cadou câ te
un m\r\cine“.

Nu se poate ignora similitudinea
dintre a face cadou un m\r\cine 
unui du[man [i ideea care a fost vi-
ral\ acum vreo câ]iva ani, aceea de
a trimite sclipici prin po[t\ celor
care te enerveaz\. „Ship Your Ene-
mies Glitter“ era afacerea unui aus-
tralian, `nceput\ mai mult `ntr-o
glum\. Pentru zece dolari, o per-
soan\ putea trimite `ntr-un plic
anonim sclipici, care, la deschidere,
se `mpr\[tia peste tot. Pentru c\ a
devenit un succes instant [i se
primeau mai multe comenzi decât
putea onora, antreprenorul a vân-
dut site-ul pentru 85.000 de dolari.

Pentru cei care vor s\ `[i ener -
veze du[manii `n moduri la fel 

ingenioase, dar nu se pricep la ma -
nele, continu\ s\ existe numeroa -
se solu]ii.

Felicitarea care nu se opre[te
din cântat. ~ncepe s\ cânte imediat
ce e deschis\ [i nu exist\ buton de
oprire. Bateria ]ine cam trei ore,
iar singura modalitate de a o opri
este s\ fie rupt\ [i distrus\ com-
plet. Moment `n care, din interior,
explodeaz\ un val de sclipici.

Maionez\. La 45 de dolari pe
plic este o op]iune destul de scum -
p\, dar maioneza este unul dintre
lucrurile care pot fi trimise ano -
nim prin po[t\. Efectul ei nu este
atât de enervant ca al sclipiciului,
dar textura, aspectul [i cantitatea
`[i ating misiunea prin alte meca -
nisme.

O bucat\ de c\rbune. O com-
panie din Pennsylvania sugereaz\
o alternativ\ pentru du[manii tra-
di]ionalului cadou de Cr\ciun.
~mpachetate cu fund\ ro[ie [i `n -
semne de s\rb\toare, buc\]i com -
pacte de c\rbune pot fi trimise
prin po[t\ celor de pe lista neagr\.
Se asorteaz\.

Vân\t\. Vinetele sunt delicioa -
se, da, asta o [tie oricine care are o
mam\ care la rândul ei are la ̀ nde -
mân\ borcane, dar mai reprezint\
[i simbolul falic al internetului.
Un site britanic, eggplant mail.
com, se ofer\ s\ transforme emoti-
conul din conversa]iile online
`ntr-un mesaj fizic, a[a `ncât orice
client poate s\ trimit\ prin po[t\ o
vân\t\ cu mesaj personalizat. Este
totu[i posibil ca serviciul s\ fie

folosit nu atât de du[mani, cât de
tab\ra opus\.

Barabule. ~n Statele Unite,
cartofii pot fi trimi[i prin po[t\
pur [i simplu. F\r\ ambalaj spe-
cial, f\r\ pachet, doar cu timbrul
corect lipit pe el. MysteryPotato
este un site care se ofer\ s\ fac\
acest lucru anonim, inscrip]io nând
cartoful cu mesaje de dra goste sau
de r\zboi, dup\ caz. ~n România
`nc\ nu a `ncercat nimeni s\
foloseasc\ sistemul, de fric\ s\ nu
ajung\ piure, [i la destinatarul
gre[it.

Dac\ e s\ ne lu\m dup\ arheti -
pul umbrei, oricare metod\ de mai
sus este ̀ nc\ un pas spre acceptarea
sinelui. Când `]i creditezi umbra cu
un pic de sim] al umorului, nu este
`nc\ totul pierdut.

Citeam recent o analiz\ a du[manilor din manele plecând de la arhetipul umbrei propus
de Jung. ~n mare, „umbra“ este totalitatea defectelor du[manului (l\comie, lipsa
loialit\]ii, invidie, caracter moral discutabil), puse `n antitez\ cu diversele aspecte
pozitive ale artistului. Pentru c\ „umbra“ este, pân\ la urm\, partea din noi pe care 
nu o putem accepta, reac]ia fa]\ de du[mani poate fi de multe ori extrem\, manelele
oferind un ghid de atitudine [i comportament `mpins spre extrem.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea
Cum s\ te por]i 
cu du[manii dac\ 
nu `]i plac manelele
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Christopher Marlowe, „negrul“ lui
Shakespeare, [i al]i scriitori-fantom\
Dramaturgul [i poetul
elisabetan Christopher
Marlowe a fost acceptat
oficial drept coautor al
câtorva piese ale Bardului
na]ional britanic, William
Shakespeare. {i, se pare,
nu este singurul care [i-a
`nmuiat pana `n aceea[i
c\limar\ cu autorul lui
Macbeth sau Hamlet.

Cercet\torii care se ocup\ de New
Oxford Shakespeare, o colec]ie a
tuturor operelor cunoscute ale
dramaturgului, sus]in c\ Bardul a
lucrat cu al]i scriitori `ntr-o m\ -
sur\ mult mai mare decât se cre-
dea pân\ acum. Cei 23 de spe-
ciali[ti, scrie BBC, au identificat
deja 17 dintre cele 44 de piese ale
lui Shakespeare ca fiind realizate
cu ajutorul unor „negri“. Deja nu-
mele lui Marlowe va ap\rea
al\turi de numele lui Shakespeare
pe coperta piesei Henric VI ce va
fi publicat\ de Oxford University
Press luna aceasta.

„Opinia ortodox\ este c\ Sha-
kespeare n-a colaborat cu nimeni,
niciodat\“, explic\ prof. Gary Taylor,

de la Florida State University,
pentru ziarul „The Guardian“.
„Când `n edi]ia Oxford a operelor
shakespeariene din 1986 au fost
propuse opt piese cosemnate [i de
al]i autori, unii au fost ultragia]i.
Dar, din 1986 ̀ ncoace, s-au acumu-
lat alte studii, au ap\rut alte re-
surse [i alte tehnici de analiz\ [i
investigare, ceea ce ne-a convins
c\ ̀ n 1986 am subestimat num\rul
operelor lui Shakespeare realizate
`n colaborare“.

Unele dintre cele 17 piese identi-
ficate pân\ `n 2016 sunt colabor\ri,
`n cursul c\rora Shakespeare a lu-
crat al\turi de al]i scriitori, pre-
cum Christopher Marlowe (despre
care se credea c\ i-a fost rival `n
epoc\), altele sunt adap t\ri.

Dar, `n vreme ce unii se `n trea -
b\ câ]i „negri“ a folosit Shake -
speare pentru operele sale, „Sla-
te“ analizeaz\ originea termenu-
lui [i `l confrunt\ cu criteriile co-
rectitudinii politice.

Colaboratorii literari din um -
br\ sunt denumi]i `n englez\
„ghost writers“, „scriitori-fanto -
m\“. ~n Fran]a ei au fost [i `nc\
sunt numi]i „negri“, cu precizarea
„negri literari“, termen preluat [i
la noi. Un termen care ast\zi

sup\r\ pe mul]i din cauza cono -
ta]iilor rasiale.

Termenul este sclavagist fi-
indc\ face trimitere la sclavii ne -
gri, exploata]i mult\ vreme `n
con di]ii inumane, scrie „Slate“.
Dar, dup\ cum precizeaz\ Jean-
Yves Mollier, profesor de istorie la
Universitatea Versailles, dac\ scrii-
torii au avut de secole ajutoare la
scris numite fie „colaboratori“, fie
„secretari“, acestea au devenit
„negri“ `n secolul al XVIII-lea [i
mai ales al XIX-lea. „Saint Simon
vorbea despre a pune la munc\ pe
cineva «ca pe un negru», iar la
mijlocul secolului al XVIII-lea
acest termen a `nceput s\ fie apli-
cat [i scriitorilor“, spune Eric Fas-
sin, profesor de sociologie.

Termenul de „negru literar“ se
popularizeaz\ `n 1845 din „vina“
faimosului Alexandre Dumas, ca-
re era metis. Dumas n-a lucrat sin-
gur, ci a avut mai mul]i colabora-
tori din umbr\, printre care cele-
brul Auguste Maquet. Ace[tia
scriau o prim\ variant\ a unei

lucr\ri, dup\ care Dumas o res-
cria ̀ n maniera sa. „12 pagini scri-
se de Maquet deveneau 70 de pa-
gini odat\ rescrise de Dumas“,
arat\ un studiu al manuscrisului
romanului Cei trei mu[chetari.

Succesul lui Dumas a dus la
apari]ia unui pamflet rasist, Mai-
son Alexandre Dumas & Cie, fa-
brique de romans, scris de unul
dintre cei mai aprigi detractori ai
romancierului. Mirador scrie de -
spre colaboratorii lui Dumas c\
sunt „redu[i la condi]ia unor
negri ce lucreaz\ sub biciul unui
mulatru“. Pamfletul i-a adus lui
Mirador [ase luni de `nchisoare [i
o amend\ pentru calomnie, dar a
popularizat termenul de „negru li-
terar“, termen adoptat de edituri
[i recunoscut ca atare [i de fiul lui
Alexandre Dumas, care avea s\
declare, ani mai târziu, c\ „tata a
fost un mulatru care avea negri“.

Ast\zi, corectitudinea politic\
pretinde ca m\car cuvântul „lite-
rar“ s\ fie ad\ugat termenului de

„negru“, dac\ nu se elimin\ com-
plet expresia.

Acum, când biografiile staruri-
lor sau politicienilor se bucur\ de
un succes consistent, unele edi-
turi par a prefera, neoficial, ter-
menul de „metis“ – adic\ scriito-
rul profesionist care redacteaz\,
`n general, o biografie pentru o
personalitate din alt domeniu [i a
c\rui „munc\“ este recunoscut\
oficial, `n general pe coperta a pa-
tra a c\r]ii.

„Termenul de «negru» este fo-
losit fiindc\ descrie o anumit\
realitate“, este de p\rere Ber-
nard Fillaire, colaborator literar
al celebrit\]ilor. „Negrii scriu
cartea de la A la Z, devin priete-
nii sau confiden]ii «autorului»
c\r]ii `n perioada redact\rii aces -
teia, dar `nceteaz\ s\ mai fie
odat\ cartea publicat\. Este o
form\ de exploatare. Cu atât mai
mult cu cât diferen]ele de plat\
`ntre «autor» [i «ghost writer»
sunt uneori enorme.“

Suplimentul lui Jup  
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Nobelul [i
t\cerea de un
milion de dolari
a lui Bob Dylan

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
n Noul proiect al regizorului Peter Jackson este o adaptare a unei

tetralogii de c\r]i fantasy steampunk, The Mortal Engines, de Philip
Reeve, autor tradus [i `n România. Jackson va scrie [i va produce
filmele care vor fi regizate de „protejatul“ s\u, Christian Rivers.

n Cel mai prestigios premiu literar de limb\ englez\, Man Book-
er Prize, a revenit ̀ n acest an afro-americanului Paul Beatty pentru
romanul The Sellout. Ironia face ca acest roman s\ fi fost respins de
c\tre 18 editori diferi]i `nainte ca o mic\ editur\ independent\,
Oneworld, s\ `l accepte. Este al doilea premiu Man Booker conse -
cutiv câ[tigat de o carte publicat\ de Oneworld.

n Forma]ia ABBA revine `n 2018 cu o nou\ „experien]\ live vir-
tual\“, ajutat\ de ultimele tehnologii `n domeniu. La doar patru 
luni de la primul lor concert `mpreun\ de mai bine de 30 de ani,
cvartetul suedez anun]\ acest proiect „ce folose[te cele mai noi de-
scoperiri `n domeniul tehnologiilor digitale [i de realitate virtu-
al\“. Nu este clar precizat la ce se refer\ acest anun] ̀ n comunicatul
de pres\, dar este posibil ca ABBA, recrea]i digital dup\
`nregistr\rile din era lor de aur, s\ „concerteze“ sub forma unor
holograme – performan]\ realizat\ recent la festivalul de la Wack-
en, când holograma lui Ronnie James Dio „a cântat“ pe scen\ la
câ]iva ani de la moartea faimosului star rock.

n Bryan Fuller, creatorul seriei Hannibal, nu mai este showrun-
ner-ul noii serii Star Trek: Discovery, a[teptat\ pe micile ecrane 
anul viitor. Locul lui a fost preluat de doi produc\tori ce vor fi super-
viza]i de c\tre scenaristul mogul hollywoodian Akiva Goldsman.

nThrillerul Enemy of the State (realizat ̀ n 1998, cu Will Smith [i
Gene Hackman) devine serie TV.

n A `ncetat din via]\ actorul american Michael Massee, cunos-
cut mai ales ca interpret de roluri negative `n filme sau seriale TV.
Via]a lui a fost iremediabil marcat\ `n 1994 când, distribuit un rol
(negativ) `n filmul The Crow, l-a `mpu[cat mortal pe Brandon Lee,
din cauza unei erori a echipei tehnice. Massee a fost traumatizat de
rolul involuntar pe care l-a jucat `n aceast\ poveste tragic\. A re-
fuzat s\ vad\ filmul, odat\ terminat, [i a lipsit un an de pe platouri.
~ntr-un interviu din 2005, el recuno[tea c\ `nc\ este bântuit de
co[maruri. „Nu cred c\ cineva `[i poate reveni complet din a[a ce-
va“, spunea el. Michael Masse a ap\rut ̀ n filme precum Seven, Lost
Highway, Amistad sau The Amazing Spider-Man 2.

~n vreme ce se vorbe[te
mult prea mult despre
decizia comitetului No -
bel de a-i acorda premiul
pentru lite ratur\ lui Bob
Dylan, t\cerea `nc\p\ -
]ânat\ a acestuia din
ultimul timp `ncepe s\-i
irite pân\ [i pe membrii
comitetului care l-au
considerat demn de
aceast\ distinc]ie.

„Este o t\cere nepoliticoas\ [i
arogant\“, a fost de p\rere Per
Wastberg, membru al Academiei
Suedeze care a acordat Nobelul
pentru literatur\.

F\r\ s\ refuze ̀ n mod oficial acest
premiu, Dylan [i reprezentan]ii
lui s-au refugiat `ntr-o atitudine

de „no comment“ care, dac\ va
continua, ̀ nseamn\ c\ muzicia nul
nici nu va vedea premiul de 900.000
de dolari care `nso]e[te Nobelul.

~n vreme ce mul]i scriitori 
[i-ar t\ia o mân\ pentru aceast\
sum\, Dylan nu este `n situa]ia
de a avea nevoie neap\rat de
ace[ti bani, dar regulile Nobelu-
lui sunt clare: un laureat, pentru
a-[i ridica premiul `n bani, tre-
buie s\ prezinte public o con-
ferin]\ pe un subiect „relevant
pentru domeniul pentru care a
fost acordat premiul“ (`n cazul
lui Dylan poate ar fi vorba despre
un concert), nu mai târziu de
[ase luni dup\ 10 decembrie,
aniversarea mor]ii lui Alfred No-
bel. Asta `n ce prive[te banii. Din
alt punct de vedere, Funda]ia 
Nobel nu accept\ nici o respingere

a premiului – vrea, nu vrea, nu-
mele unui câ[tig\tor va fi trecut
pe list\, al\turi de predecesorii
s\i.

Conferin]a `n chestiune nu
trebuie ]inut\ neap\rat la Stock-
holm. De exemplu, `n 2007, când
britanica Doris Lessing a primit
Nobelul pentru literatur\, starea
s\n\t\]ii nu `i permitea s\ se de-
plaseze. Ea a trimis textul con-
ferin]ei editorului suedez al
c\r]ilor ei.

De-a lungul anilor, scrie MSN,
numai [ase laurea]i au refuzat
Nobelul. Unul dintre ace[tia a
fost Jean-Paul Sartre, `n 1964.
Dup\ ce Sartre s-a confruntat cu
anumite greut\]i câ]iva ani mai
târziu, avocatul s\u a trimis o
scrisoare Academiei Nobel, ce -
rând banii `n numele scriitoru-
lui. Academia Nobel a refuzat.



Dimult, tocma’ prin 2015, tr\ia un
om cu fimeia lui [i cu copchilu’
lor. Ba chiar [i soacr`-sa tr\ia, di
ci s\ nu tr\iasc\? Copchilu’, na,
ca orice copchil, se juca toat\ ziu-
lica pi computeru’ cela. Cl\mp\nea

tastatura ceea de ziceai c\ se
sf\r=m\ de la atâta maincraft [`
orcraft [i dracu’ mai [tie ci craft
mai juca. 

Da’ [ti]i [i ’mneavoastr\ cum
s` spuni, dac\-i pop\, s\ cânte,
dac\-i cal, s\ trag\, dac\-i copchil,
s\ steie onlain non stop. {` cum
intra omu’ nostru `n cas\ `ntr-o
sar\, aude bocete [i tânguieli di
jale, di parc\ murise cineva. Nevas -
ta se ]inea de m\-sa [i plângeau de

s\reau c\me[ile di pi ele. Ci ave]i,
fimeilor? 

Cum s\ nu r\cnim, barbate,
dac\ internetu’ ista `i plin di vi-
ru[i [i b\ietu’ st\ mereu lichit di
computer? Dac\ ia un virus din
acela p\c\tos [i se `mboln\ve[te
[i moare? Avaaaaai!!!! O s` moar`
copchilu’ nostru!!! 

V\ da]i seama c\ omul [-o pus
mâinile `n cap. Fa, cum naiba s\
ia copchilu’ virus de pe internet,
dac\ \la nu e virus adivarat?
Doamni, tari proasti sunte]i! Eu
m\ duc `n lumea mea [` o s` m\
`ntorc numa’ dac\ g\sesc oameni
mai pro[ti ca voi!

{-o bagat chicioarili [-o plecat

uni o v\zut cu ochii. La un mo-
ment dat vede pi un ]aran care gâ-
fâia di oboseal\ [i tot intra [i tot
ie[ea din cas\ cu un oboroc. Da’ ci
faci, om bun? Iaca, ci s` fac, paca-
tili meli, am scos tablieta pi
prisp\ ca s` fie mai mult\ lumin\
când gr\iesc cu fata me pi scaip,
da’ u bati uaifaiu’ p`n\ aici. {` m\
tot chinui s` car siemnalu’ cu obo-
rocu’ ista. U\i, tari prost `i aista,
`[i spuse omul nostru. Ia s`-mi fac
poman\ cu el. Bre, fii atent, tu ai
probliemi di la ecranaj. Adu baro-
su’ [` spargi p\retili aista dinspri
prisp\. Dac\ tot nu merge, puni [i
un lighean di tabl\ `n spatili mo-
demului, ca s\ orientezi mai
ghini semnalu’. Doamni, ci s-o
mai bucurat nenea cela. I-o mul -
]\mit [i s-o dus s\ aduc\ barosu’
[i ligheanu’. 

Continuându-[i c\l\toria, eroul
nostru vedi alt ]aran, cari tot
arunca o furc\ `nspri cer, apoi
fugea ca s\ nu-i cad\ `n cap. ~n
furc\ era `n[ipt un hard disc. Da’
ci faci, om bun? Iaca, vreu s`
stochez ni[ti documenti `n claud,
da’ nu reu[esc di nici o culoari.
Pff, ci prost\l\u  Fii atent, prin -
teaz\ documentili, apoi, când vezi
nori pi cer, arunc\-le `n vânt, ca
s\ ajung\ sus. Doamni, deci 
exist\ pro[ti mai mari! Vreu acas`
la mini.

Când ajunse el acas\, fimeia
era numa’ zâmbet. Am rezolvat,
barbate! Ficiorul lor se juca la
computer, `mbracat `n cojoc, cu
fular pi gur\ [i cu c\ciula di miel
pi cap.   
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Prostia omeneasc\ reloaded

Cobileanski, care anterior sem-
nase un foarte bun film felie de
via]\, La limita cerului, f\cut cu
moldoveni adev\ra]i (sic!) `n Re-
publica Moldova, nu se `nde p\r -
teaz\ de tabloul dezolant al ]\rii
sale. Afacerea est nu mi pare o
comedie (nici n-am râs), cât o pri -
vire trist-ironic\ asupra unei lu-
mi pe care cineastul o consider\
f\r\ sc\pare. Mai rea decât Româ-
nia din mult mai reu[itul Califor-
nia Dreamin’ (nesfâr[it) al lui
Cris tian Nemescu, unde corup]ia
[i demagogia erau echilibrate de
ni[te tonuri mai luminoase (o poves-
te de dragoste, de pild\), Moldova

lui Cobileanski e deprimant\ [i la
sat, [i la ora[. Ea e populat\ de
mici intelectuali fraieri, mici des-
curc\re]i, politicieni troglodi]i,
prostituate care se dau fete cu-
min]i, ho]i m\run]i care te fur\-n
tren, plus anonimi care aplaud\ la
mitinguri pentru o sticl\ de vodc\.
Sim]i triste]ea rus\ cum jele[te `n
ea. O lume trist\, cu oameni `n -
g\la]i care se `n[al\ unii pe al]ii,
unde nimeni nu e fericit [i c\reia
cineastul nu pare s\-i dea nici o
[ans\ – nici m\car pe aceea de a fa-
ce haz de necaz.

Basarabia e un no man’s land
pe care directorul de imagine litu-
anian Feliksas Abrukauskas `l
vede `n nuan]e sumbre. Uneori,
cromatica rece se lumineaz\ – de
pild\, când eroii `ncep s\-[i pun\
`n aplicare planul de stropire a
g\inilor (cadrul cu raza de lumin\
care str\punge griul e excelent),
dar nu pentru mult timp. Aici e
„bad Europe“, `i spune un direc-
tor de gar\ unui mongol imigrant
(Elias Ferkin) prins `n tren. Un fel
de distinc]ie colesterol bun/coles-
terol r\u. Moldova din film poate
fi u[or luat\ de un spectator din
Europa bun\ (sic!) drept prototi -
pul rudei s\race din Est, cu toate
cli[eele ei. 

Sigur, situa]iile sunt ̀ ngro[ate –
filmul se vrea comedie. Sunt câte-
va situa]ii cu poten ]ial – de pild\,
g\selni]a cu g\inile, dar mi s-a
p\rut c\ r\mân prea pu]in va -
lorificate regizoral. Dintre actori
cel mai bun mi s-a p\rut Ion Sap-
daru, pe care `l sim]i spe culând
fiecare ocazie. 

De mai multe ori filmul te tri -
mite cu gândul la Dou\ lozuri, re-
centul succes de cas\ al lui Paul
Negoescu. Aceea[i provincie est-
european\ parcurs\ de mediocrele
personaje principale care sper\ s\
dea lovitura cu afacerile lor du-
bioase [i cu idealurile lor m\runte.
Dou\ lozuri mi s-a p\rut nu atât
mai amuzant sau mai cu stil, cât
mai luminos. Afacerea Est e depri-
mant, f\cut parc\ f\r\ nici un pic
de simpatie pentru personaje. 

Filmul e prima coproduc]ie
româno-lituanian\ (Alien Film e
pe partea român\), iar efortul de
produc]ie mi se pare considerabil,
fie [i numai pentru faptul c\ s-a
filmat `n jurul Bucure[tiului [i c\
toat\ zona asta e f\cut\ s\ par\ ab-
solut credibil\ ca provincie mol -
doveneasc\. G\rile d\r\p\ nate,
chio[curile cu geamuri triunghiu-
lare prinse-n termopan sau con-
struc]iile care se d\râm\ sub
ochii t\i – a[ fi jurat c\ s-a filmat

`n Moldova. Vali Ighigheanu, care
a semnat scenografia, merit\ toa -
te felicit\rile. Of, ce p\cat c\ 
filmul n-are umor [i c\ alege ris -
canta variant\ de a c\dea `n me -
diocru vorbind despre o lume
mediocr\! Ce diferen]\ `ntre film
[i reclamele haioase de pe Face-
book. Cine a f\cut reclamele tre-
buia s\ lucreze [i la film.

Afacerea est, de Igor Cobileanski. 
Cu Ion Sapdaru, Constantin Pu[ca[u,
Daniel Busuioc, Anne Marie Chertic

Film

Iulia Blaga
Made in Moldova
Turnat `n România, `n
principal cu actori de la
Teatrul „Vasile Alec -
sandri“ din Ia[i, noul film
al lui Igor Cobileanski `[i
plaseaz\ ac]iunea `n
Republica Moldova, per -
sonajele lui fiind moldo -
veni. Sintagma „comedie
cu moldoveni“ folosit\ `n
promovarea filmului
func]ioneaz\, deci, pe
ambiguitate. Filmul e o
comedie cu moldoveni 
`n m\sura `n care Con -
stantin Pu[ca[u, Daniel
Busuioc, Anne Marie
Chertic sunt moldoveni,
doar c\ de dincoace 
de Prut. 
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