
Cele mai tari
festivaluri
muzicale din
Europa

Drago[ Cojocaru

Un calendar ale eveni mentelor
muzicale `n tocmit de ziarul „The
Guardian“.
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Interviu 

cu scriitoarea
Simona Antonescu

„Caut oameni
care au plecat
luând ni[te
taine cu ei“

Eli B\dic\

Simona Antonescu a ap\rut `n
peisajul literar românesc cum-
va din neant, odat\ cu câ[ -
tigarea concursului de debut al
Editurii Cartea Româneasc\,
edi]ia 2014, cu Fotograful Cur]ii
Regale. Romanul a fost publicat
`n 2015, premiat pentru debut
de Uniunea Scriitorilor din
România [i devenit bestseller
la pu]in timp dup\ aceea – in -
trând, astfel, ̀ n colec]ia „Top 10+“
a Editurii Polirom. 
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Citi]i articolul semnat de C\t\lin Hopulele `n » paginile 2-3
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FICCE — Fortusul
cultural al Ia[ului

Cronic\ de carte

Funda]ia Ia[i Capital\ Cultural\ European\ (FICCE) refuz\ s\ `[i dea ob[tescul sfâr[it, `n ciuda faptului c\ a 
trecut destul de mult timp de la `nfrângerea ru[inoas\ a Ia[ului `n competi]ia privind desemnarea capitalei 
europene a culturii pentru anul 2021 ([tim deja, Timi[oara va purta acest titlu). De mai bine de un an [i jum\ -
tate, FICCE nu mai are activitate, dar a continuat s\ aib\, teoretic, angaja]i pe statul de plat\ [i un Consiliu Di-
rector. Bonus: salarii nepl\tite [i datorii fa]\ de furnizori. ~nc\ respir\, precum fostul Com binat de Utilaj Greu
din Ia[i, care se zbate `n insolven]\ [i ai c\rui angaja]i protesteaz\ la fiecare vizit\ la nivel `nalt de la Bucure[ti. 

Cel mai frumos
omagiu

Eli B\dic\

Se d\ urm\toarea situa]ie: un
narator care `nc\ nu exist\ cap\t\
con[tiin]\ [i `ncepe, prin sen -
za]iile transmise prin intermediul
corpului mamei sale [i prin infor-
ma]iile pe care le prime[te as-
cultând, s\ cunoasc\ [i recom-
pun\ atât istoria p\rin]ilor s\i, cât
[i lumea `n care se va na[te. O
lume pe care o iube[te `nainte s\ o
vad\, `ntocmai ca pe mama sa. 
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Um\toarea apari]ie a revistei noastre – sâmb\t\, 22 aprilie. 
Ur\m cititorilor [i colaboratorilor no[tri un Pa[te fericit!



C\t\lin Hopulele

Din boardul FICCE au f\cut par-
te pân\ de curând reprezentan]i
din fostul legislativ local, pre-
cum Gabriel Surdu sau Camelia
Gavril\, iar func]iile de pre -
[edinte [i vicepre[edinte au fost
de]inute de Gheorghe Nichita,
fostul primar al Ia[ului, precum
[i de Cosmin Coman, fost [ef de
Direc]ie `n prim\rie, o persoan\
care s-a remarcat `n timpul ve-
chii administra]ii. 

Pri m\ria Municipiului Ia[i a
pornit cu stângul campania pri-
vind sporirea [anselor Ia[ului la
titlul european mult râvnit, iar
prima gre[eal\ a fost `ns\[i de-
numirea Funda]iei: Ia[i Capital\
Cultural\ European\, `n vreme
ce compe ti]ia era pentru „Capi-
tala European\ a Culturii“. Abia
`n ceasul al 13-lea, ultimul direc-
tor executiv al FICCE, Iulian Bo-
ia, a `ncercat s\ schimbe statutul
[i titulatura. 

Orgoliile personale au marcat
intrarea Ia[ului `n competi]ie.
Europarlamentarul PSD C\t\lin Ivan
crease `nc\ din 2016 o asocia]ie cu
scopul de a propulsa Ia[ul `n dez-
batere. Doi ani mai târziu, Gheor-
ghe Nichita, pe fondul disputelor
personale cu Ivan, se declara
`ngrozit de inactivitatea asocia]iei
[i lua `n propriile mâini candida-
tura, apoi a creat funda]ia care
acum se dovede[te, dac\ nu impo-
sibil, cel pu]in „greu de ucis“ –
p\r]ile 1, 2 [i câte or mai urma.
Doar Bruce Willis lipse[te din pei-
saj. Probabil din lips\ de fonduri.

Ignorând modelele din vestul
]\rii, la Ia[i conducerea funda]iei

a fost delegat\ politicienilor din
executivul Prim\riei [i din Consi-
liul Local. Ordonan]a Dragnea
privind traseismul politic [i-a pus
amprenta chiar [i pe func]ionarea
FICCE, `n condi]iile `n care de la o
structur\ multicolor\ a conducerii
s-a ajuns, `n urma migr\rii multor
consilieri spre PSD, la una mono-
color\. To]i membrii boardului ca-
re erau consilierii din opozi]ie tre-
cuser\ `n tab\ra Nichita. 

Cu pu]in timp `nainte de depu-
nerea dosarului de candidatur\ al

Ia[ului [i de prima etap\ de juriza-
re, la FICCE a fost angajat\ o
echip\ nou, cu Florin C`ntic `n
rolul de director artistic [i Iulian
Boia director executiv. Pe ultima
sut\ de metri s-a `ncercat, „ie[e -
ne[te“, dregerea busuiocului,
dar s-a dovedit prea târziu. Scan-
dalurile nesfâr[ite din mediul po-
litic ie[ean deja pecetluiser\, se
pare, candidatura. 

Odat\ cu rebrandingul FICCE,
noua echip\ de conducere a f\cut
angaj\ri. O parte dintre cei coopta]i

`n ultima faz\ mai sunt angaja]i [i
ast\zi, dar nu au mai fost pl\ti]i de
la finalul anului 2015. La nivel in-
dividual, to]i au deschis câte o
ac]iune `n instan]\ fa]\ de Fun-
da]ie pentru primirea banilor [i,
`n solidar, contra Prim\riei Muni-
cipiului Ia[i. 

„Eu reprezint trei salaria]i, cu
dosare individuale, nefiind un
proces comun. Un salariat care 
[i-a dat demisia [i trebuie s\ recu-
pereze opt salarii [i doi care `nc\
mai sunt angaja]i ai funda]iei. De

pe 24 decembrie 2015 nu li s-a mai
pl\tit deloc salariul. Au tot a[tep-
tat, au fost incertitudinile cu 
fostul primar Gheorghe Nichita,
oamenii au crezut c\ se vor rezol-
va toate situa]iile de genul acesta,
dar nu s-a rezolvat nimic [i sala-
riile nu se pl\tesc nici la ora ac-
tual\“, a declarat Cristina Badea,
avocat. De asemenea, a precizat c\
a dat `n judecat\ atât funda]ia, cât
[i municipiul Ia[i, `n calitate de
pârât [i chemat ̀ n garan]ie, iar sa-
lariile urmeaz\ s\ fie pl\tite la zi,
dac\ vor fi câ[tigate procesele, cu
tot cu daune sub forma dobânzii
legale penalizatoare. 

„Reprezentan]ii Prim\riei nu
au luat leg\tura nici cu mine [i
nici cu salaria]ii. Dau dovad\ de
nep\sare, pur [i simplu. ~n]eleg c\
sunt alte chestiuni mai importan-
te la prim\rie, dar oamenii au
ajuns s\ tr\iasc\ din banii priete-
nilor, ai rudelor. Nu cred c\ e vor-
ba de rea inten]ie, dar este vorba
de neglijen]\ – nu cred c\ ar putea
interveni ceva s\ nu câ[tig, doar
dac\ Prim\ria ar face plata inte-
gral\, cu tot cu desp\gubiri”, a de-
clarat avocata.

„Se va rezolva“

~ntr-unul dintre episoadele ante-
rioare ale epopeii FICCE, „Supli-
mentul de cultur\“ a relatat `n
2016 c\ prim\ria a deschis o ac]iu-
ne la Judec\toria Ia[i, prin care a
dorit s\ schimbe statutul funda -
]iei. Cum termenele au picat `n
preajma [i `n timpul campaniei
electorale de la alegerile locale din
prim\vara-vara trecute, spe]a 
nu a mai reprezentat o prioritate
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FICCE – Fortusul
cultural al Ia[ului
Funda]ia Ia[i Capital\ Cultural\ European\
(FICCE) refuz\ s\ `[i dea ob[tescul sfâr[it, `n
ciuda faptului c\ a trecut destul de mult
timp de la `nfrângerea ru[inoas\ a Ia[ului `n
com peti]ia privind desemnarea capitalei
europene a culturii pentru anul 2021 ([tim
deja, Timi [oara va purta acest titlu). De mai
bine de un an [i jum\tate, FICCE nu mai are
activitate, dar a continuat s\ aib\, teoretic,

angaja]i pe statul de plat\ [i un Consiliu
Director. Bonus: salarii nepl\tite [i datorii
fa]\ de fur nizori. ~nc\ respir\, precum fostul
Com binat de Utilaj Greu din Ia[i, care se
zbate `n insolven]\ [i ai c\rui angaja]i protes -
teaz\ la fiecare vizit\ la nivel `nalt de la Bu -
cure[ti. Salaria]ii [i per soanele juridice care
mai au de primit bani de la FICCE nu au intrat
`n grev\, ci au urmat calea justi]iei. Epopeea

funda]iei este sino nim\ cu haosul
administrativ [i cu incom peten]a ridicat\ la
rang de virtute. O nuc\ tare mo[tenit\ de
actualul primar, Mihai Chirica, dar care s-a
num\rat printre ultimele priorit\]i ale echi -
pei sale pe fondul unei campanii electorale
care s-a suprapus cu `ncercarea de a schimba
statutul funda]iei la Tribunal [i cu probleme -
le de ordin juridic ale lui Gheorghe Nichita.



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 562» 8 – 14 aprilie 2017

actualitate  «  3  

pentru nimeni. ~n iulie 2016, con-
ducerea funda]iei era `nc\ asigu-
rat\ de Gheorghe Nichita, care nu
mai era demult primar, [i de Cos-
min Coman, plecat la rându-i din
prim\rie `n urma rat\rii unui
concert, al lui James Arthur, la
S\rb\torile Ia[ului din 2015. Ju-
dec\toria a respins ca nefondat\
cererea pri m\riei, dar a l\sat des-
chis\ posibilitate apelului, `ns\
municipalitatea nu a f\cut nimic
`n aceast\ direc]ie, prin urmare
sentin]a devenind definitiv\. „Am
`ncercat s\ strângem toate sem -
n\turile ca s\ modific\m statutul
funda]iei, dar `nc\ nu am reu[it.
Totul a fost alambicat, l-au l\sat
pe Nichita pre[edinte, ca unic
de]in\tor de semn\tur\, trebuia
s\ se `ntâlneasc\ Consiliul Direc-
tor, mul]i nu [i-au declinat atri-
bu]iile, se chinuie `n continuare
jurista s\ duc\ la bun sfâr[it [i se
va rezolva“ a declarat Mihai Chi-
rica pentru „Suplimentul de cul-
tur\“ `n iulie 2016.  

Dar acela nu a fost singurul
moment `n care noul primar al
Ia[ului a pomenit acest „se va re-
zolva“. S\ facem pu]in\ arheolo-
gie. ~n 31 august 2016, `ntrebat `n
plenul Consiliul Local de liberalul
Ciprian Bostan ce se `ntâmpl\ cu
FICCE, cu angaja]ii ei, cu statutul
[i dac\ mai are un viitor pe plan
local, Mihai Chirica a r\spuns c\
urmeaz\ ca funda]ia s\ dispar\ [i
a dat asigur\ri c\ „se va rezolva“.
„Este `n procedur\ de `nchidere.
N-a fost u[or! De ce? Pentru c\ cel
din stafful de conducere nu putea
semna, erau [i incompatibilit\]i.
Pân\ la urm\ am semnat ni[te do-
cumente la notariat prin care 
m-am introdus [i eu `n structura
organizatoric\ a acestei funda]ii
`n vederea `ncet\rii activit\]ii
acesteia“. Urm\torul „se va rezol-
va“ `l reg\sim pe 31 ianuarie 2017,
tot `n [edin]\ de CL, când prima-
rul r\spunde unei `ntreb\ri adre-
sate de R\zvan Timofciuc, PNL.
Chestionat fiind despre `nfiin]a -
rea unei funda]ii care ar trebui s\
coordoneze activitatea cultural\ a
Ia[ului `n parteneriat cu Consiliul
Jude]ean, Mihai Chirica a spus c\
Funda]ia Cultural\ Ia[i nu este un
proiect abandonat [i c\ a fost la no-
tariat unde a semnat documentele
care duc la modificarea statutului
fostei funda]ii culturale „care a
r\mas cu ni[te mem bri care nu se
duc la Jude c\torie s\ semneze
`nchiderea ei. Am reu[it s\ pri-
mesc ̀ mputernicire ̀ n fa]a notaru-
lui ca s\ semnez eu `n numele ce-
lorlal]i [i `n felul acesta o `nchi-
dem pe cea veche“.

La solicitarea „Suplimentului
de cultur\“, Prim\ria Ia[i a preci-
zat c\ s-a ob]inut `n instan]\, `n
martie 2017, modificarea statutu-
lui funda]iei [i a actului constitutiv,

fapt care a permis validarea unui
nou Consiliu Director, care s\ `[i
poat\ desf\[ura activitatea cu toate
drepturile de semn\tur\ necesa-
re. „Dup\ comunicarea sentin ]ei
definitive aferente acestei ac ]iuni
[i r\mânerea ei definitiv\, Consi-
liul Director al FICCE va fi convo-
cat de `ndat\ pentru a decide pa[ii
legali de urmat privind adminis-
trarea acestei entit\]i. Ac]iunile
de viitor vor fi discutate `n cadrul
Consiliului Director, care este or-
ganul de conducere a FICCE 2021.
Aceast\ structur\ este singura
abilitat\ pentru a lua decizii pri-
vind aspectele men]ionate de
dumn eavoastr\, precum oportu-
nitatea desfiin]\rii, rela]iile cu an-
gaja]ii [i alte astfel de decizii“, au
precizat reprezentan]ii Prim\riei.
Prim\ria a abordat [i posibilita-
tea lans\rii unei noi funda]ii, care
ar putea prelua activit\]ile cultu-
rale [i proiectele de amploare ale
ora[ului, despre care Mihai Chiri-
ca spunea `ntr-o [edin]\ de Consi-
liu Local din ianuarie 2017 c\ are
deja statutul scris [i creat, c\ re-
prezint\ „o tem\ de interes pentru
institu]ia noastr\, iar la acest mo-
ment evalu\m oportunitatea for-
mul\rii unui astfel de demers `n
colaborare cu alte institu]ii de cul-
tur\ [i educa]ie, precum [i cu alte
institu]ii finan]atoare“. O astfel
de ini]iativ\ a pornit `ns\ de la un
parteneriat `ntre Prim\rie [i Con-
siliul Jude]ean, iar `n acest mo-
ment Mihai Chirica [i Maricel Po-
pa sunt departe de a se afla `n re-
la]ii cordiale, date fiind conflictele
avute pe linie de partid. Pe scurt:
cea mai mare spaim\ a pre[edin-
telui CJ, Maricel Popa, a devenit
s\ fie v\zut cu „dizidentul“ Mihai
Chirica, c\ruia conducerea cen-
tral\ a PSD i-a retras toate func]ii-
le politice `n urma pozi]iilor sale
din timpul protestelor antiguver-
namentale din februarie 2017.

Datorii [i la TVR

Unul dintre angaja]ii care a re-
curs la ac]ionarea `n instan]\ este
Sorin-Andrei Nicoleanu, `n conti-
nuare angajat al Funda]iei, care a
ob]inut o rezolu]ie favorabil\ din
partea Tribunalului Ia[i `n de-
cembrie 2016, minuta sentin]ei
precizând c\ acesta `[i va recupe-
ra de la funda]ie salariile neachi-
tate `n perioada decembrie 2015-
decembrie 2016. Elena Iuliana
Dornescu [i-a prezentat demisia
`n cursul anului trecut [i trebuia
s\ `[i recupereze doar o parte din
bani, C\t\lina Plaiu [i Bianca Ga-
briela Grigoriu, care [i-a depus
s\pt\m`na trecut\ demisia, a[ -
teap t\ deciziile definitive ale in-
stan]ei pentru a-[i recupera drep-
turile salariale. Exist\ `ns\ [i alte
entit\]i care au dat `n judecat\
funda]ia pentru a reclama con-
tracte neonorate. Printre acestea
se num\r\ [i Societatea Român\
de Televiziune, Studioul TVR Ia[i,
care a câ[tigat `n februarie 2017
un proces la judec\toria Ia[i ̀ mpo-
triva FICCE, prin care oblig\ in-
stitu]ia s\ achite aproximativ
60.000 de lei postului na]ional de
televiziune. „Ordon\ debitoarei
s\ achite creditoarei `n termen de
30 de zile de la comunicarea pre-
zentei ordonan]e suma de 59.681,82
lei cu titlu de contravaloare a fac-
turilor fiscale, la care se va calcu-
la [i dobânda penalizatoare
`ncepând cu data introducerii
ac]iunii [i pân\ la data achit\rii
integrale a debitului“, se preci-
zeaz\ `n minuta sentin]ei dat\
de instan]\. 

Un prim pas `ntârziat

„Trebuie s\ `n]elegem c\ a investi
`n cultur\ nu `nseamn\ s\ ne li-
mit\m la a finan]a o serie de eve-
nimente culturale. O strategie co-
erent\ `n acest sens poate duce
c\tre rebr\nduirea unui ora[, `l

poate face mai atractiv, atât pen-
tru turi[ti, care `l vor percepe ca
pe o destina]ie [i nu ca pe un
punct de trecere c\tre un alt obiec-
tiv de interes, cât [i pentru tineri,
care vor alege s\ r\mân\ [i s\ lu-
creze `n Ia[i“, declara `n iunie
2013 Philippe Kern, fondatorul [i
managerul companiei KEA Euro-
pean Affairs din Bruxelles, specia-
lizat\ pe servicii de consultan]\ [i
sprijin `n domeniile culturii [i a
industriilor creative. 

Primul pas f\cut de Ia[i `n
aceast\ cursa a fost `ntârziat de la
`nceput. Funda]iile sau asocia]iile
celorlalte ora[e competitoare fuse-
ser\ `nfiin]ate cu luni sau ani
`nainte. Acestea `ncepuser\ deja
s\ implementeze proiecte [i aveau
o direc]ie general\ mult mai avan-
sat\. Dac\ prima ac]iune verita-
bil\ a fost realizat\ de funda]ia
ie[ean\ `n septembrie 2013, orga-
niza]ia similar\ de la Cluj f\cuse
pa[i `n direc]ia aceasta cu trei ani
mai devreme. Unul dintre cei mai
importan]i [i mai vizibili pa[i rea-
liza]i de c\tre FICCE pentru `nde-
plinirea scopului propus a fost
semnarea unui acord de colabora-
re, `n luna februarie 2015, cu
ora[ele Cern\u]i [i Chi[in\u.

Din 2013 [i pân\ la ratarea cali-
fic\rii `n final\, structura funda -
]iei a r\mas constant\. Aceasta
era alc\tuit\ dintr-o adunare ge-
neral\ a membrilor, dar [i dintr-un
Consiliu Director, un board com-
pus din pre[edintele Gheorghe Ni-
chita [i doi vicepre[edin]i – istori-
cul Florin C`ntic (care a trecut pe
pozi]ia de director artistic când
Iulia Boia a devenit director exe-
cutiv) [i Cosmin Coman, care con-
ducea Direc]ia de Dezvoltare [i
Proiecte Europene din cadrul
prim\riei. Pe lâng\ ace[tia, ̀ n 2013
mai existau patru membri, consi-
lieri locali. La momentul respec-
tiv, ideea era ca fiecare membru
s\ fie dintr-un partid reprezentat

`n Consiliul Local: Camelia Ga-
vril\ (PNL), Simona Elena Vrân-
ceanu (PSD), Florin Boca (PPDD) [i
Gabriel Surdu (PDL). To]i membrii
au trecut `ns\ la social-democra]i
dup\ Ordonan]a Traseismului, `n
spatele c\reia `l reg\sim pe mult
mai celebrul Liviu Dragnea.

Activitate pe genunchi

Despre felul `n care a fost gestio-
nat\ activitatea funda]iei a fost
f\cut un raport de echipa adus\ pe
ultima sut\ de metri condus\ de Iu-
lian Boia, re`ntors `n urma acestei
experien]e la Bruxelles. Din raport
reiese c\ `ntreaga activitate era
grevat\ de birocra ]ie. Dac\, `n pro-
iectul final, Timi [oara avea zece
pagini ̀ n care detalia proiecte indi-
viduale de infrastructur\, con-
struc]ii de muzee, edificii cultura-
le, cu bugete calculate, termene de
finalizare [i surse de finan]are, pe
lâng\ garan]iile de sus]inere ale
administra]iei locale, la Ia[i previ-
ziunile bugetare pentru 2021 nu
erau gata cu câteva zile `nainte de
deadline-ul pentru depunerea do-
sarului de candidatur\. 

„Pe 15 august au fost transmise
la PMI [i la CJ solicit\rile de infor-
ma]ii privind bugetele pe cultur\
[i sumele ce vor fi alocate pentru
bugetul opera]ional Ia[i 2021,
acestea nefiind furnizate la timp
de c\tre PMI. Cifrele finale au fost
ob]inute abia pe 2-4 octombrie,
r\mânând foarte pu]in timp (ter-
menul limit\ era 10 octombrie –
n.r.) pentru realizarea proiec]iilor
bugetare ce trebuiau s\ se reg\ -
seasc\ `n dosarul de candidatur\“,
se men]ioneaz\ `n raportul de acti-
vitate al echipei funda]iei. Tot aco-
lo se precizeaz\ [i c\, din criz\ de
timp, expedierea dosarelor finale 
s-a f\cut f\r\ o opinie din partea
unor exper]i independen]i, dar [i
c\, dac\ la Timi[oara au fost con-
sult\ri cu 2.000 de persoane [i au
fost peste 450 de oameni implica]i
`n conceperea evenimentelor, la
Ia[i s-au semnat contractele cu ex-
per]ii `n august 2015, iar de propu-
nerile din comunitate nici m\car
nu s-a ]inut cont, de[i fun da]ia 
le prelucrase [i le transmisese 
spre avizare.

Pe lâng\ aceste probleme de or-
ganizare ̀ n vederea realiz\rii dosa-
rului de candidatur\, acela[i docu-
ment mai arat\ [i dezorganizarea
complet\ care a existat ̀ n Funda]ie
`n perioada 2013-2015: de la faptul c\
angaja]ii veneau de acas\ cu lapto-
purile personale [i nu aveau un te-
lefon la birou, la realitatea c\ buge-
tele din 2014 [i 2015 ale Funda]iei au
fost dedicate `n propor]ie de 70%
organiz\rii Festivalului Interna]io-
nal al Educa]iei, [i nu dosarului de
candidatur\, gândirii unei strate-
gii, promov\ri Ia[ului, realiz\rii de
parteneriate etc. 



Scumpe domnule Makine, am ci-
tit cândva Fiica unui erou al
Uniu nii Sovietice [i a[ exagera
dac\ a[ spune c\ mi-a schimbat
via]a, dar a[ exagera [i dac\ a[
spune c\ nu a f\cut-o. Cert e c\ pe
acea carte mi-am sprijinit mult\
vreme pofta de a-i cunoa[te pe
eroii de r\zboi din ]ara mea, din-
colo de retorica oficial\. A[a am
devenit ziarist. 

V-am citit apoi Testamentul
francez [i am fost convins: sunte]i
un scriitor, `ntr-un timp `n care
atâ]ia semneaz\ c\r]i [i nu se nasc
scriitori niciodat\. 

Am aflat apoi c\ tot dumnea-
voastr\ sunte]i [i Gabriel Osmon-
de, ba chiar c\ v\ sim]i]i mai apro-
piat de acest pseudonim. ~l citisem
[i pe Gabriel Osmonde, dar nu m\

`ncântase – abia dac\ `mi amin-
team de o carte `n care un coco[at
obsedat sexual... ~n fine, avea o de-
ranjant\ vehemen]\ de moralist
`n condamnarea morali[tilor – e
doar o p\rere. Nu m\ ap\r, dar
eram [i foarte tân\r la prima
`ntâlnire. 

M-a interesat, desigur, biogra-
fia dumneavoastr\: fiu al Siberiei,
crescut `ntr-o nostalgie dup\ im-
periul cultural francez, `n care se
exileaz\ la o r\scruce de epoci [i
unde o ia de la zero, dup\ ce a
ajuns s\ doarm\ prin cimitire,
crezând `n for]a puterii sale de a
scrie c\r]i... Iat\ un vis\tor ciudat,
capabil s\ nu se lase zdrobit de
via]\, mi-am spus. 

Apoi, din strict\ `ntâmplare,
chiar când era]i pe cele mai `nalte

rafturi din biblioteca personal\,
am aflat un alt am\nunt, care m-a
`ngândurat: Andreï Makine a fost
recompensat cu Premiul Prin]ul
de Monaco pentru cariera sa lite-
rar\. A[a deci!

V\ scriu deschis: oricât m-a[
str\dui, nu g\sesc virtu]ile Prin-
cipatului Monaco, `n care v\d
numai o favel\, un oribil ghetou
al milionarilor. Cândva, `ntors
de acolo, i-am scris `n contra ca
[i cum m-a[ fi `ntors din Coreea
de Nord. 

M-am `ndep\rtat de domnia
voastr\ aflând c\ v-a]i l\sat `mpo-
po]onat cu distinsa decora]ie. Era
alegerea mea, m\ privea. Nu m\
explic – ca atâ]ia al]ii, relatez. 

Aveam, a[adar, cartea O feme-
ie iubit\ `n cas\, o tot amânasem
din motive pe care nu mi le mai
amintesc, apoi am auzit istoria cu
Prin]ul, a[a c\ n-am deschis-o
câ]iva ani, dintr-un orgoliu cât se
poate de prostesc (ce orgoliu e alt-
fel?) – orgoliul proletarului tr\dat. 

{i subiectul c\r]ii, de care auzi-
sem (cum s\ nu auzi de a[a ceva?),
mi se p\rea, de-acum, gândit `n lo-
gica succesului comercial: ]arina
Ecaterina cea Mare, ne`ndoiel-
nic nimfoman\, surprins\ `ntr-o 

simfonie de orgii sexuale, un ci-
neast care `ncearc\, cu disperare,
s\ g\seasc\ totu[i pu]in\ iubire ̀ n
via]a acestei femei atât de puterni-
ce... G\selni]e! Un bestseller cla-
sic: va fi pe placul cititoarelor.
Nu, mul]umesc! 

Apoi, via]a m-a `mblânzit [i
chiar v-am citit cartea. Da, dom-
nule, da! Un roman mare, care
batjocore[te istoria, acest carna-
val al ororilor, un roman care bat-
jocore[te istoria care batjocore[te
omul. O recuperare superb\ [i a
destr\m\rii Uniunii Sovietice, o
grozav\ pledoarie pentru singura
idee care ne r\mâne nou\, murito-
rilor, pur\: evadarea. {i ce evada-
re mai mare decât iubirea `ns\[i? 

Domnule Makine, sunt aface-
rile dumneavoastr\ interne – [i
serile din cimitirele Parisului, [i
serile de gal\ `n care vi se aga]\
de gâtul operei boga]ii timpului
prezent. Nu mai judec de mult de-
cât textele oamenilor. Iar textul
dumneavoastr\ atinge marea
frumuse]e. 

Oleg Erdmann este un perso-
naj, Lurie este un personaj, Kuzin
este un personaj, pân\ [i cineas-
tul german Pfister, cel care a fil-
mat – atât de modern – acuplarea

]arinei cu un cal, este un perso-
naj, s\rmanul oligarf Jurbin este
un personaj... 

Domnule Makine, da]i-mi vo-
ie s\ p\strez pentru totdeauna
aceast\ defini]ie a istoriei, pe ca-
re a]i scris-o, chiar [i f\r\ s\ v\
propune]i s\ da]i o defini]ie pen-
tru totdeauna a istoriei: „Cerul a
v\zut toate astea, f\r\ ca nici
una dintre stelele lui s\ se sting\
de mil\“.

Atât. 
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Am primit cadou un telescop. 
M-am chinuit vreo trei ceasuri 
s\-l montez, s\ `n]eleg ce face
fiecare lentil\ `n parte. {i-am
`nceput s\-l reglez pe casele de la
linia orizontului. E superfun, e in-
credibil cum [i cât apropie, chiar
[i f\r\ lentilele amplificator. 

Abia a[tept o noapte senin\.
~n fine, nu-i vreun Hubble, dar
m\ gândesc c\, dac\ Ptolemeu ar
fi avut a[a ceva, ar fi scris un alt
tratat, [i-ar fi reviziut teoria, ar
fi descoperit o mul]ime de ches -
tii pe cerul `nstelat, ar fi scurtat
istoria astronomiei cu vreo câte-
va sute de ani. Iar eu – ca [i mai
to]i cei lal]i, `n cazul chestiilor de
teh nologie curent\ – folosesc o
unealt\ ultrasofisticat\ doar
pentru distrac]ie.

***

Caut la sectorul unelte o coad\ de
hârle], c\ am rupt deja una. Acolo
dau peste o femeie cu o lam\ de
coas\ `n mân\, vorbind tare la
telefon, u[or iritat\, privind c\tre
neantul dintre rafturi: M\i,
Costele, `s eu!... Cum care eu?!...
Eu `s, doamna cu coasa!

***

Un lucru e clar: de când am eu
telescop, nu mai apare luna pe cer.

***

Frate, ce nu `n]elege BOR e c\ 
nu-[i poate `nsu[i selectiv din ci -
viliza]ia actual\ doar Mercedesul,

loudspeaker-ele [i licen]a de tran -
smisie radio-tv prin satelit, ci [i o
gândire adecvat\.

***

La Urgen]e – nimic personal grav,
alta-i povestea – e o doamn\ care
a[teapt\ de câteva ore, f\r\ s\ 
o `ntrebe nimeni nimic, stând
cuminte pe un scaun, cu fesul `nde-
sat pe cap, cu mâinile ̀ n buzunarele
unei haine groase, cu ochii a]inti]i
`ntr-un ecran pe care ruleaz\ mut
un documentar despre maimu]e,
printre ceilal]i n\p\stui]i ai sor]ii:
oameni `n com\, ar[i, accidenta]i,
be]ivi, droga]i, ologi, un nebun cu
un radiocasetofon uria[ pe um\r
etc. Mi-e mai mil\ cumva de ea,
sunt aproape revoltat c\ de atâta

timp nu a preluat-o nici un medic.
Apoi o aud confesându-se cuiva de
al\turi: „Eu sunt din Bistri]a. 
Nu-s bolnav\. A ajuns trenul târ -
ziu [i n-am unde dormi. Am venit
s\ stau aici, c\ e cald [i bine.
Mâine merg pe la mân\stiri“. {i,
drept dovad\, abia acum observ
trolerul ei de turist.

***

Vecinul [i eu, fiecare pe prispa
lui. Dup\ o vreme m\ `ntreab\:

— Dom’ Florin, ce mai face]i?
— Uite fumez [i m\ gândesc

unde s\ mai plantez ni[te chestii
pe care le-am cump\rat. Mai am [i
ni[te iarb\ de pus.

Alt\ pauz\.
— Auzi, dar matale scrii c\r]i?

— Da, zic eu cumva stânjenit.
Dar de unde [ti]i?

— P\i, a trecut azi o doamn\ 
pe-aici, s-a uitat lung la casa ma -
tale [i m-a-ntrebat: „Aici st\ b\ia -
tul cela care scrie c\r]i?“.

***

Dup\ doar câteva nop]i de privit
luna cu telescopul – mult mai `n
detaliu decât mi-a[ fi `nchipuit –,
fac dou\ observa]ii [tiin]ifice [i
una cu caracter mai personal:

1. Luna a fost lovit\ r\u [i de
meteori]i, [i de soart\.

2. Actualmente, pe lun\ nu se
`ntâmpl\ nimic.

3. 1 [i 2 ar putea fi [i ultimele
observa]ii [tiin]ifice legate de
subiect.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Câte-n lun\ [i-n stele

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro

Romanul O femeie iubit\, de Andreï Makine,
traducere din limba francez\ de Daniel Nicolescu, 
a fost publicat la Editura Polirom `n anul 2013. 

Scrisoare c\tre Andreï Makine
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Presupun c\ [i ast\zi un absolvent
de Oxford sau Cambridge ̀ [i va con-
strui relativ u[or o carier\ prosper\,
`n vreme ce – ca s\ revenim la oile
noastre – un absolvent de universi-
tate româneasc\ (orice universitate
româneasc\) se va considera noro-
cos cu o slujb\ ce-i va permite s\
tr\iasc\ de azi pe mâine.

Sigur, exist\ [i excep]ii. Peste
tot exist\ excep]ii. Dar educa]ia nu
se bazeaz\ pe accidente, `ntâm -
pl\ri [i excep]ii, ci pe ni[te cadre
func]ionale, general valabile. Iar la
noi o diplom\ universitar\, fie [i
una cu calificative maxime, nu `i
asigur\ absolventului aproape ni-
mic. Nu reprezint\ mai nimic.

Se va zice c\ de vin\ este calita-
tea `nv\]\mântului, c\ nu avem 

profesori bine preg\ti]i, programe
echilibrate [i actualizate, [coli [i uni-
versit\]i competitive. Poate c\ da.
Poate c\ nu. Oricum, nu cred c\ asta
este marea problem\ a educa]iei ro-
mâne[ti. Problema e c\ aici educa]ia
de calitate nu valoreaz\ mare lucru,
iar asta nu de azi, de ieri. ~mi amin-
tesc explica]ia dat\ de cineva – un
antropolog, un sociolog? – cunoscu-
tului proverb românesc „Ai carte, ai
parte“, proverb care, la prima vede-
re, pare s\ ilustreze tocmai convin-
gerea c\ educa]ia aduce prosperita-
te. Numai c\ nu e tocmai a[a. 

Sensul cuvântului „carte“ es-
te aici cel de hârtie oficial\, docu-
ment, patalama, iar proverbul
nu elogiaz\ [coala [i foloasele ei,
ci hârtia la mân\, pe care dac\ o
ai, e bine, iar dac\ n-o ai, e r\u.

Cum altfel ar fi proliferat dup\
1989 nenum\ratele universit\]i
private, a[a-numitele „fabrici de
di plome“, unde, pentru o sum\ mo-
dic\, ob]ineai aproape orice atesta-
re universitar\, dup\ ni[te parodii
de examene, uneori sus]inute prin
coresponden]\? Ele au constituit
`n societatea noastr\ o necesitate,
fiindc\ ofereau acea „carte“ ce asi-
gura „partea“, chiar [i `n lipsa
unor competen]e reale. C\ci, din-
colo de diplome [i calific\ri, lucru-
rile func]ionau – [i `nc\ mai func -
]ioneaz\ – cu totul altfel. Selec]ia,
cel pu]in ̀ n sistemul de stat, se face
mai degrab\ pe baza unor rela]ii
de prietenie, familie, partid [i 
clan, ce au prea pu]in\ leg\tur\ cu
priceperea ̀ ntr-un domeniu sau al-

tul. Sau, chiar dac\ nu se `ntâmpl\
`ntotdeauna a[a, acesta e orizontul
de a[teptare `n societate. A[a se
obi[nuie[te, a[a facem.

Cred c\ din pricina asta, mai mult
decât din altele, `nv\]\mântul româ-
nesc e `n criz\ [i c\ nu exist\ prea
multe [anse s\ ias\ din ea: pentru c\
la noi educa]ia nu conteaz\ cu
adev\rat [i nu folose[te cine [tie cât.
Diploma da, e bine s\ o ob]ii cumva,
de undeva, dar dup\ aceea nu cu -
no[tin]ele din timpul [colii te ajut\
s\-]i asiguri o via]\ [i o carier\ decen-
te. Prin urmare, nimeni nu pune
prea mult pre] pe un `nv\]\mânt de
calitate, fiindc\ [tim cu to]ii c\ nu as-
ta conteaz\, nu asta garanteaz\ – nici
m\car pe departe – reu[ita social\. Si-

gur, e frumos s\ ne ar\t\m interesul,
s\ facem planuri de `mbun\t\]ire a
calit\]ii, s\ ne exprim\m `ngrijora-
rea fa]\ de declinul accentuat al per-
forman]ei elevilor români, dar ̀ n rea-
litatea cotidian\ nu d\m prea multe
parale pe calitatea educa]iei. Ce, nu
po]i reu[i `n via]\ f\r\ ea? Cum s\
nu? Mai ales c\, de la instaurarea co-
munismului `n România, s-a creat o
asemenea confuzie a valorilor, `ncât
nici m\car nu avem suficien]i oa-
meni competen]i care s\ poat\ eva-
lua competen]ele. A[a c\ n-are rost s\
ne batem capul [i nici s\ ne punem
`mpotriva sistemului.

Dar o diplom\ acolo n-ar fi r\u s\
avem. Hai c\ nu-i a[a de greu.

~mi amintesc c\ atunci când am tradus memoriile lui David Lodge, ap\rute la Editura
Polirom cu titlul N\scut `ntr-un ceas bun, am r\mas cam nedumerit de siguran]a
adolescentului britanic c\, dac\ va ob]ine o not\ mare la examenele finale de la liceu
[i apoi va studia la o universitate bun\, cariera [i traiul `i vor fi asigurate. E drept c\
asta se `ntâmpla `n anii 1950, dar nu cred c\ epoca e neap\rat relevant\. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O diplom\ pentru
lini[tea noastr\

Invitat zilele trecute la Grupul pen-
tru Dialog Social, Dacian Ciolo[ a
clarificat chestiunea cu ̀ nfiin]area
unui nou partid politic. ~n con -
di]iile `n care PNL [i USR sunt `n
deriv\, apari]ia unei forma]iuni,
avându-l pe Ciolo[ `n frunte, p\rea
o necesitate. ~ntrebat direct la
`ntâlnirea GDS de ce amân\ su -
biectul [i când va anun]a dema -
rarea noii construc]ii, Ciolo[ a dat
un r\spuns care i-a surprins pe
mul]i: „O angajare acum `ntr-un
partid nou n-ar face decât s\ dez -
bine [i mai mult for]ele care `n -
cearc\ s\ se reg\seasc\. Nu doresc
s\ fiu cel care dezbin\, care frac-
tureaz\ [i mai mult“.

F\râmi]area pe zona partidelor
democratice (USR nu poate fi 

considerat de dreapta!) n-ar face
decât s\ ajute PSD. Un partid cum
este PSD, bine `nfipt `n teritoriu,
cu 40 la sut\ `n sondaje [i cu peste
jum\tate dintre primari, s-ar bucu-
ra dac\ Dacian Ciolo[ ar face pasul
`n politic\, prin crearea unei noi
forma]iuni.

Exist\ anali[ti care spun c\ fos-
tul premier ar atrage alt tip de elec-
torat [i c\ mul]i oameni de valoare
s-ar implica al\turi de Ciolo[. Teo-
ria e una, dar practica e cu totul
altceva. O nou\ for ma]iune are
nevoie de oameni `n fiecare jude].
Sunt necesare sedii, ceea ce `n -
seamn\ resurse. Cu filiale puter-
nice `n Bucure[ti, Cluj, Timi[oara
sau Ia[i nu faci nimic, trebuie
acoperite toate jude]ele dac\ vrei

s\ contezi `n alegeri. S-a v\zut cât
de greu a fost pentru USR s\ ia opt
procente la nivel na]ional, `n con-
di]iile `n care `n Capital\ partidul
lui Nicu[or Dan a luat 30 la sut\.

Politica `nseamn\ imagine, dar
ai nevoie de organizare de sus
pân\ jos, altfel totul e doar un ba -
lon de s\pun care se poate sparge
`ntr-un an sau doi.

Dac\ ar intra acum `n aren\,
partidul lui Ciolo[ s-ar bate pe ace-
lea[i voturi cu PNL [i USR. La
scrutinul din 2016, PNL [i USR au
avut `mpreun\ aproape 30 de pro-
cente. Chiar dac\ au ap\rut pu -
]ine sondaje `n acest an, e greu de
crezut c\ s-au produs modifi c\ri
semnificative. Partidul lui Ciolo[,
dac\ ar intra `n lupt\, s-ar `nfrup-
ta probabil din aceea[i felie, poate
cu un plus de câteva puncte. Ori -
cum am lua-o, ar fi undeva spre 35
de procente (plus sau minus trei la
sut\), din care s-ar hr\ni PNL,
USR [i Partidul lui Ciolo[. N-am
mai avea 20 plus 8, ci 18 plus 5-6
plus 10-12. Când `n partea cealalt\

ai un colos de 40 la sut\, f\ râ -
mi]area excesiv\ pe dreapta n-are
nici o logic\.

{i atunci care e solu]ia, cât\
vreme Dacian Ciolo[ `nc\ are un
capital uria[ de `ncredere? ~n mai
[i iunie, USR [i PNL `[i vor ]ine
congresele. Primul care va intra
`n focuri este partidul lui Nicu[or
Dan, o mare dezam\gire dup\
alegerile din toamna trecut\. ~n
loc s\ se ocupe de organizare [i s\
`n cerce s\-[i fac\ filiale `n toat\
]ara, USR este m\cinat de tensiuni
interne. Nicu[or Dan nu vrea s\
lase partidul din mân\, dar nici
nu are un plan serios pentru
cre[terea forma]iunii sale. De
partea cealalt\, exist\ o grupare
tot mai vocal\ `n USR, care vrea
trecerea `n liga mare, adic\ un
partid de mas\, cu filiale [i mem-
bri `n toate jude]ele. E foarte im-
portant a[adar cine va fi noul li -
der USR [i ce vrea acesta. Dac\ va
fi Nicu[or Dan, probabil se va
mer ge pe aceea[i rigiditate, `ns\
`n cazul `n care Nicu[or pierde,
atunci e posibil orice, inclusiv
venirea lui Dacian Ciolo[ `n par-
tid. ~n a doua situa]ie n-ar fi ex-
clus\ nici organizarea unui al
doilea congres, undeva `n toamn\,

[i `nsc\unarea lui Ciolo[ `n frun-
tea forma]iunii.

La PNL e important cine câ[tig\
[efia, dar e de urm\rit [i cum se vor
pozi]iona competitorii fa]\ de ace -
la[i Ciolo[. Paradoxal, prin anun]ul
de zilele trecute, Ciolo[ for]eaz\
PNL [i USR s\ se deschid\ c\tre so-
cietatea civil\, ba chiar s\-l accepte
la un moment dat. 

Partidul lui Ciolo[ nu s-a `nfi-
in]at, dar se vede c\ el exist\ deja.
{i `n USR, dar [i `n PNL. Deocam-
dat\ sunt ni[te nuclee de simpati-
zan]i, care [i-ar putea face sim]it\
prezen]a la congresele din mai [i
iunie ale celor dou\ forma]iuni. 

Mai e o ipotez\: formarea unei
alian]e, care s\ poat\ concura cu
[anse PSD la viitoarele alegeri. Din
noua structur\ ar face parte PNL,
USR, dar [i gruparea Ciolo[, chiar
dac\ aceasta din urm\ r\mâne un
simplu ONG. 

Afirma]ia lui Ciolo[ de la GDS,
respectiv: „Nu sunt eu omul care
s\ dezbine“, trebuie citit\ [i `n
aceas t\ cheie. Dacian Ciolo[ poate
fi lian tul, cu condi]ia s\ fie accep-
tat de ceilal]i. Construc]ia `ncepe
`n mai, când un prim partid, USR,
va da semnalul pentru ceea ce se
va `n tâmpla pe scena politic\ `n
ur m\ torii ani.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Partidul lui Ciolo[
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LA MOARTEA LUI EVGHENI EVTU{ENKO

„Are mult mai mult talent decât
mul]i dintre colegii lui grijulii s\
nu se `ndep\rteze de linia oficial\“
(Dmitri {ostakovici)

Istoria `ntâlnirii celor dou\ mari
spirite este acum relativ bine cu -
noscut\ [i ar putea face subiectul
unui roman. Ast\zi se [tie c\ la nu-
mai o zi sau dou\ dup\ publicarea
poemului `n „Gazeta lite rar\“, la
Moscova, la 18 septembrie 1961,
Isaac Glickman, unul din cei mai
apropia]i prieteni ai lui {ostakovi-
ci, i l-a dat compozitorului. Reac]ia
acestuia a fost mai mult decât en-
tuziast\. El ̀ i telefona ̀ n cursul serii
anun]ând c\ va compune un poem
simfonic vocal pe versurile lui
Evtu[enko. La 16 aprilie 1962, {os-
takovici l̀ anun]a c\ Babi Yar era
gata `ntr-o versiune pentru pian [i
`n mai ̀ i [i cânta piesa lui Glikman.
„Micul volum de poezii mi-a dat
ideea unei simfonii, `n care Babi
Yar va fi prima sau a doua mi[ -
care... Sunt câteva jaloane ale unei a
13-a simfonii. Va c\p\ta ea fiin]\?
Om tr\i [i om vedea“ – scria {os-
takovici la 31 mai. ~n iunie, proiec-
tul c\p\ta form\, iar {ostakovici re-
lata c\ simfonia va avea, probabil,
patru p\r]i (̀ n final a avut cinci) [i
c\ va folosi [i alte texte ale lui
Evtu[enko, care „mi-a promis s\

scrie un al patrulea poem, dar a
disp\rut“.

Entuziasmul pentru poet deve-
nea pe zi ce trecea mai intens [i,
`ntr-o scrisoare de la ̀ nceputul lunii
iulie 1962, ì lua ap\rarea `n fa]a
aprecierilor mai temperate ale pri-
etenului s\u: „Sunt de acord cu tine:
[Robert]Burns este, desigur, un ge-
niu, Evtu[en ko nu e decât un talent.
Dar Ev tu[enko este `nc\ foarte
tân\r... ~mi place inteligen]a [i
umanitatea muncii lui. Judec\]ile
potrivit c\rora ar fi un «monden»,
un «poet de estrad\» sunt `n mare
parte cauzate de gelozie. Are mult
mai mult talent decât mul]i dintre
colegii lui care au mare grij\ s\ nu
se `ndep\rteze de linia oficial\“.

La o zi distan]\, {ostakovici `[i
`mp\rt\[ea opiniile altui prieten,
compozitorului Visarion {ebalin:
„Cunoa[terea mea mai `ndea -
proapre a acestui poet mi-a f\cut
clar c\ este unul major [i, mai im-
portant, un talent profund. Am
ajuns s\-l cunosc [i s\-l plac foarte
mult. Are 29 de ani. Este extrem de
agreabil ca tineri ca el s\ apar\
printre noi“.

~ntr-o vreme de relativ [i contro-
lat dezghe] politic hru[cio vian,
norii aveau ̀ ns\ s\ se adune repede.
Marele bas ucrainean Boris Gmi -
ria, pe care [i-l imaginase cântând
textele lui Evtu[en ko, avea s\ de-
cline oferta, pentru a nu displ\cea
oficialit\]ilor ucrai  nene refractare
la aducerea `n actualitate a ma -
sacrului de la Babi Yar. Gmiria
r\m\sese `n timpul r\zboiului `n
Kievul ocupat de germani [i era
u[or [antajabil de autorit\]i. Cele-
brul dirijor Ev gheni Mravinski se
exprima [i el rezervat despre Sim-
fonie, amâ nând la infinit un
r\spuns pe tema premierei, poate
presim ]ind represaliile, poate
tem\tor c\ turneul s\u `n Statele
Unite ar fi riscat s\ fie pus ̀ n cauz\. 

Prima audi]ie a avut loc sub
bagheta altui cunoscut dirijor, Kiril
Kondra[in, `n condi]ii de tensiune
extrem\. La 18 decembrie 1962, or-
chestra primea autoriza]ia pentru
concert `n ulti mul moment, dup\ o
`ntrerupere a repeti]iei generale.
Cu o zi `nainte, la o reuniune cu

scrii torii [i compozitorii, Hru[ciov
`[i exprimase nemul]umirea, de-
semnând [i vinovatul: „compozi-
torul {ostakovici a compus o sim-
fonie numit\ Babi Yar, ridicând
f\r\ nici o necesitate chestiunea
evreiasc\, `n timp ce fasci[tii nu i-
au omorât acolo doar pe evrei“.

Boris Schwarz, muzicolog pre -
zent la concert, relateaz\ c\ loja gu-
vernului a r\mas goal\, iar transmi-
siunea pl\nuit\ de televi ziune nu a
mai avut loc. Programul de sal\, ca
niciodat\, nu a inclus textele lui
Evtu[enko. ~n ciuda unui succes
imens `n ochii celor prezen]i, a
scand\rii numelor lui {ostakovici [i
Evtu[en ko, che ma]i pe scen\, „Prav-
da“ publica doar câteva linii neanga-
jate. Asu pra partiturii simfoniei
avea s\ fie impus un embargo timp
de mai mul]i ani. Simfonia avea s\
mai fie cântat\ doar de câteva ori,
dar pe un text cenzurat. 

Evtu[enko cedase presiunii [i,
f\r\ s\-l previn\ pe {ostakovici,
ad\ugase poemului s\u 40 de ver-
suri noi, modificând sensul ini ]ial
al textului [i ad\ugând victimelor
evreie[ti, ru[i [i ucrai neni. Dup\ o
disput\ prin cores ponden]\, {os-
takovici accepta la sfâr[itul lui ia -
nuarie 1963 modificarea a dou\
strofe. Iar `ntr-o scrisoare c\tre pri-
etenul s\u Isaac Glickman comenta
amar cedarea sa obligat\ `n urma
„tr\ d\rii“ poetului: „Muzica este
ace ea[i. N-am f\cut decât s\ schimb
cuvintele. Cum a spus odinioar\
Nicolae I: muzica nu are nici o im-
portan]\. Subiectul conteaz\“. O 
istorie epic\...

Este cumva ciudat c\ dintre
cele câteva zeci de titluri de
volume, poezii [i romane
publicate de Evgheni Evtu -
[enko, la dispari]ia sa `n
urm\ cu o s\pt\mân\ ma-
joritatea necroloagelor `l
aminteau aproape exclusiv
pe cel ap\rut `n 1961, Babi
Yar. Este adev\rat c\ evo-
carea unuia din cele mai
mari masacre ale evreilor
din timpul celui de-al Doilea
R\zboi Mondial – peste 33
de mii uci[i `n 1941, `ntr-o
râp\ din marginea Kievului,
de c\tre nazi[ti [i colabora-
torii lor ucraineni –, dep\ -
[it\ `n barbarie [i num\r de
victime doar de lichidarea
evreilor Lublinului `n Polo-
nia, `n 1943, [i de cei ai
Odessei de c\tre trupele an-
tonesciene, `n 1941, a avut
darul s\ impresioneze puter-
nic. Adev\rat este [i c\, la
amintirea poemului lui
Evtu[enko, a contribuit
capodopera muzical\ com-
pus\ de Dmitri {ostakovici.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Steve Hackett este un chitarist ca-
re nu necesit\ nici o prezentare.
R\s\rit ca muzician de studio ver-
satil [i eficient, `ntr-un ora[ plin
de efervescen]\ pop-rock, a fost 
cooptat `n trupa Genesis, ce toc-
mai luase startul [i avea s\ devin\
un nume de referin]\ al rockului
progresiv. {apte ani de lucru
al\turi de ni[te oameni talenta]i,
egocentrici [i extrem de produc-
tivi, precum Peter Gabriel [i Phil
Collins, nu i-au redus imagina]ia,
nici nu i-au astupat izvoarele in-
spira]iei. Pornit pe drumul pro-
priu la momentul oportun, când
Genesis se degrada `ntr-o agrea-
bil\ titulatur\ pop, cu v\dite pu-
seuri comerciale, Steve Hackett 
[i-a construit lent, dar tenace, o
discografie solid\, select\ [i di-
vers\. Muzica lui poate fi a[ezat\
`n descenden]a trupei-mame: f\r\
um br\ de `ndoial\ este ceea ce-ar
fi trebuit s\ fie Genesis azi, dac\ 
n-ar fi r\mas pe mâna bateristului
cu apuc\turi actorice[ti. Nu de-
geaba dou\ din albumele lui Hac-
kett se intituleaz\ Genesis Revisi-
ted (1996, 2012), al doilea reputând
[i un mare succes de vânz\ri. (De-
loc surprinz\tor, nici o pies\ in-
clus\ pe discul din 2012 nu `i
apar]ine lui Collins, numele s\u
fiind consemnat doar `n dreptul
unei compozi]ii colective; [i – ca
un soi de ironie tipic englezeasc\ –
s\ cânte vocal o pies\ este invitat
chiar fiul tobo[arului!)

F\r\ s\ devin\ un epigon al
propriilor realiz\ri, `nregistrate
cu galonata [i originala forma]ie
ce `nc\ produce nop]i albe multor
ascult\tori de cele mai diferite
vârste, Steve Hackett a p\strat spi-
ritul acelei muzici, `mbinându-l
delicios [i suculent cu nenum\ra-
te arome din muzica universal\.
~n piesele compuse [i ̀ n suitele or-
chestrate de Hackett se reg\sesc
structurile „clasice“ din care s-a

n\scut muzica rock progresiv\,
dar [i armoniile sinuoase, ludice
ori spinoase ce garnisesc „muzica
popoarelor“ – cum sun\ varianta
autohton\ a denumirii world mu-
sic, consacrat\ de nenum\rate [i
remarcabile apa ri]ii. Lipsit de
complexul `ngust al „centrului lu-
mii“ – plasat, vezi bine, tocmai `n
Londra (sau New York, Los Ange-
les, Moscova ori Paris, dup\ cum
ne anun]\ tot soiul de genii cu ter-
menul de valabilitate scris
m\runt `ntr-un col], pe ambalaj) –
, Hackett e un artist cu deschidere
spre tot ce `nseamn\ cultura uni-
versal\. Modest, f\r\ s\ poat\ fi ta-
xat ca „fraier“, nu face parad\ nici
de abilit\]ile sale muzicale, nici de
notorietatea consistent\. Dedicat
cauzelor bune, se poate lipsi de
`nghesuiala mass-media ca s\
spun\ `n felul s\u ce are de spus.
~ntr-o lume `n care promovarea
tinde s\ fie mai important\ decât
mesajul `n sine, Hackett e un om
normal, dedicat artei, cumva
parc\ mirat c\ majoritatea `l con-
sider\ un excentric, un venit de pe
alt\ planet\. R\ d\cinile lui Hac-
kett, ca ale multor chitari[ti din
genera]ia sa, sunt bine definite
`ntr-unul din albumele mele prefe-
rate: Blues with a Feeling, 1994.
Ascultându-l pentru a nu [tiu câta
oar\, pot scrie doar atât (parafra-
zând `ns\ un romancier, tot en-
glez): Meserie!

Meseria [i-o face cu economie
de mijloace, ca orice britanic zgâr-
cit. Pe varianta Blu-ray a celui
mai nou disc al s\u – The Night 
Siren (InsideOut/Century Media,
2017) – e un film realizat de Paul
Gosling: Somewhere in Darkest
Teddington. Cine observ\ atent
cum lucreaz\ Hackett, `mpreun\
cu produc\torul s\u, Roger King,
pe un sistem digital de student la
arte, ̀ nva]\ lec]ia eficien]ei maxi-
me. Fluxul sonor e perfect asam-
blat pe un Mac, atât stereo, cât [i
5.1. Iar aceast\ variant\ umple
spa]iul sonor [i te poart\ pe apele
vis\rii lucide. Imagina]ia ur-
meaz\ partitura inspirat\, iar 
imaginile ce `nso]esc pe ecran
muzica (fotografii [i grafic\ `n
Photoshop) stimuleaz\ percep]ia
pur\. Cele 11 compozi]ii au co-
eren]\ [i substan]\, iar dac\ nu
e[ti atent la pauze, po]i crede c\
ascul]i un oratoriu complet.

O minun\]ie. 

Cântece de siren\
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Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

~n lumea lui Rocky Horror

Pia]a cultural\ american\ e un
sistem foarte competitiv, structu-
ral diferit\ de cea autohton\, con-
text `n care nu m\ hazardez deloc
spunând c\ artistul a avut curaj [i
apetit pentru aventur\. E, adic\,
un spirit liber `n cel mai generos
sens al cuvântului. Peste ocean 
s-a acomodat la sistem urmând
cursurile de la Actors Studio Dra-
ma School (actorie [i regie) [i, ca
independent, s-a implicat `ntr-o
sumedenie de proiecte, inclusiv ̀ n
cele ale Drama League of New
York, La MaMa Theatre [i La Ma-
Ma Umbria International. De ceva
vreme, [i-a consolidat statutul [i
lucreaz\ ca profesor titular la Pa-
ce University of New York, Depar-
tamentul de artele spectacolului,
fiind [i director de programe al
masterului din aceea[i universi-
tate, f\r\ s\ renun]e la activitatea
de crea]ie.

Nu-l mai v\zusem de mul]i ani
pe Cosmin, la un moment dat nici
nu [tiam ce mai face, dar l-am
re`ntâlnit pe nea[teptate, `n urm\
cu câteva sezoane, la Sibiu, la Fes-
tivalul Interna]ional de Teatru,
când [i-a amintit c\ am fost pri-
mul critic de teatru care l-a remar-
cat `ntr-o cronic\, iar rândurile
mele `i d\duser\ `ncredere `n
ceea ce face. Cronica aceea ap\ru-
se la pu]in timp de la ie[irea din
facultate, când, `n tandem cu al]i
doi colegi de grup\, Octavian Ji-
ghirgiu [i Irina Scutaru, f\ceau
tot soiul de n\stru[nicii artistice
care mi-au atras aten]ia. Lucra-
ser\ atunci Caii la fereastr\ de
Matei Vi[niec, `n limba francez\,
la Centrul Cultural Francez Ia[i
(1996), apoi, `n român\, pentru
mai multe festivaluri din ]ar\, [i
`n englez\, pentru un turneu `n
SUA, `n 1997.

La Sibiu a montat Rocky Hor-
ror Show, musicalul lui Richard
O’Brien, mixând experien]ele sale
formatoare, cea european\ [i cea
american\. Adorat de marele pu-
blic mai ales `n culturile anglofo-
ne, musicalul e o specie lipsit\ de
tradi]ie `n România. Apropierea
de acest tip de spectacol e, la noi,
de dat\ mai recent\ [i nu toate
`ncerc\rile au fost reu[ite. ~n prin-
cipal, din cauza insuficientei pre -
g\tiri muzicale a actorilor, obi[ -
nui]i [i antrena]i mai degrab\ s\

lucreze `n scen\ cu vorbele decât
cu temele [i notele muzicale. Gen
solicitant pentru actori, dintr-un
punct de vedere mai precis decât
teatrul de text, pentru c\ partitura
impune un ritm ferm, musicalul
are `ns\ suficien]i fani [i `n patria
noastr\. Nu m\ num\r neap\rat
printre ei, dar nu refuz aprioric o
realizare de calitate. 

Cu o apreciabil\ carier\ inter-
na]ional\, `nc\ de la premiera ab-
solut\ din anii ’70, Rocky Horror
Show e o poveste, azi, naiv\, des-
pre un cuplu de tineri ̀ ndr\gosti]i –
Brad [i Janet – care, `n drum spre
cas\, pe timp de furtun\, fac pan\
de cauciuc [i, `n c\utarea unui
ajutor, nimeresc `ntr-un loc bizar:
castelul doctorului Frank-N-Fur-
ter, cercet\tor travestit originar
din Galaxia Transilvania. Caste-
lul scoate la iveal\ o multitudine
de ciud\]enii, cea mai cea fiind
Rocky Horror, uimitoarea crea]ie
de laborator a savantului. Ames-
tecând elemente de istorie a scien-
ce-fictionului, de roman [i film
horror, de parodie cinematogra-
fic\, erotism [i rock, showul lui
Rocky ruleaz\ hit dup\ hit, `n to-
tal mai bine de-o duzin\, multe
dintre ele intrate ̀ n folclorul mon-
dial. Toate, probe dificile pentru
orice actor distribuit.

Cosmin Chivu a avut motive te-
meinice s\ aleag\ titlul. A fructifi-
cat mai noua lui experien]\ profe-
sional\ american\, aplicând-o
`ntr-un proiect care conecteaz\
Universitatea „Lucian Blaga“, De-
partamentul s\u de Litere [i Tea-
tru, Centrul de Cercet\ri Avansa-
te din Domeniul Artelor Spectaco-
lului (CAVAS) [i Teatrul Na]ional
„Radu Stanca“. Filosofia teatral\
de la Sibiu, aplicat\ `n procesul de
formare a tinerilor [i `n distribui-
rea lor `n activitatea de crea]ie, e
arhitecturat\ pe acest demers de con-
tinu\ implicare a studen]ilor [i,
mai ales, a masteranzilor ̀ n proce-
sul scenic. Le ofer\ oportunitatea

s\ construiasc\ spectacole, s\ re-
pete nu doar cu profesorii de la
clase, ci `n egal\ m\sur\ cu perso-
nalit\]i ale domeniului, `n pro-
duc]ii prezentate `n fa]a publicu-
lui, a unui public obi[nuit cu unul
dintre cele mai importante festi-
valuri continentale. Colaborarea
cu Cosmin Chivu `n aceast\ di-
rec]ie benefic\ se `nscrie `n pre -
g\tirea `nv\]\ceilor (an III Li-
cen]\, I [i II Master), al\turi de Ali
Deac (actor TNRS), pentru un tip
special de spectacol. Spa]iul ales a
fost Oldies Pub, din zona central\,
cu o estrad\ nu foarte spa]ioas\, ca-
re i-a obligat pe cei din echip\ la un
efort de maxim\ concentrare (sce-
nografia Alin Gavril\, coregrafia
Adriana Bârz\) [i i-a adus foarte,
foarte aproape de spectatori. Tra-
ducerea e a lui Peca {tefan, mai
pu]in versurile cântecelor, p\strate
`n original (din motive de tempo,
presupun), iar antrenamentul mu-
zical al protagoni[tilor (vocal [i 
instrumental) a fost responsabilita-
tea lui Constantin Iridon [i a Melin-
dei Samson. 

Cosmin Chivu a g\sit solu]ii
va lide estetic, respectând canonul
de gen, pentru a eviden]ia poves-
tea, a valorifica poten]ialul [i pof-
ta ludic\ a echipei, `ntr-un efort
colectiv important. Interpre]ii se
descurc\ bine, de[i pe alocuri ai
impresia de `nghesuial\, cânt\
aproape f\r\ cusur, danseaz\ cu
aplomb, fire[te, unii mai `mplinit
decât al]ii, cu momente mai bune
[i altele mai plate. Pentru c\ e un
spectacol de `nceput de carier\, `n
care se simt, `n principal, talentul
[i dedicarea, n-o s\ fac nomina-
liz\ri, men]ionez ansamblul: Ali
Deac, Denisa Lupu, Iustinian Tur-
cu, Oana Marin, Marian Burea]\,
Denisa Pintiu]\, Vlad Jinga, Ga-
briela P`rli]eanu, Raj-Alexandru
Udrea, {tefan Tunsoiu, Alin Tur-
cu, Mihai R\dulea, Vladimir Pe-
tre. Pentru c\, vorba cântecului,
„Don’t dream it, be it!“.

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Cosmin Chivu e absolvent
de Actorie la Universita -
tea de Arte „George
Enescu“ din Ia[i, dar `n
1999 a decis s\-[i caute
un loc `n Lumea nou\,
unde a emigrat. 
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Interviu realizat de 
Eli B\dic\

Hanul lui Manuc este, poate, cel
mai consistent roman al Simonei
Antonescu [i, din punctul meu de
vedere, cel mai bun de pân\ acum.
Se cite[te cu nesa]. O fabuloas\
`mpletire a istoriei cu fic]iunea,
spumoas\ prin limbaj [i pove[ti,
cartea `l are protagonist pe faimo-
sul Manuc [i `i reconstruie[te `n
jur atât hanul mult visat, cât [i
universul demult apus, o lume fer-
mec\toare, polemic\, sângeroas\.
Hanul lui Manuc este o carte ce
are puterea de a-[i schimba citito-
rul. A[a c\ v\ invit s\ citi]i un in-
terviu cu autoarea pe marginea
acestui roman. ~n final, nu pot de-
cât s\ v\ doresc s\ locui]i `n Ha-
nul lui Manuc. 

Ne-am v\zut fugitiv `n preaj-
ma sediului Editurii Polirom
din Bucure[ti, `n ziua `n care
venea Hanul lui Manuc din
tipar. Radiai de fericire. Ce
emo]ii locuiesc `n tine de
fiecare dat\ când `]i vezi o
nou\ carte publicat\?

Acum, la a treia carte, m-am con-
vins definitiv c\ nu se schimb\ ni-
mic, fiecare nou roman este `nc\
un debut. Furtunile care m\ tra-
verseaz\ nu scad `n intensitate
odat\ cu trecerea timpului ori cu
experien]a. ~n ziua Z –10 m\ simt
`n siguran]\, bravez [i râd sin-
gur\ de mine, cea care voi fi `n zi-
ua Z. ~n ziua Z –9 devin `n]eleapt\,
`mi spun c\ iat\, totul este mult
mai bine, m\ pot st\pâni, voi
reu[i s\ dau dovad\ de maturita-
te. Apoi m\ ajunge din urm\ ziua
Z –1 [i toate curajoasele [i `n]elep-
tele care m-au locuit `n zilele ante-
rioare dispar f\r\ urm\, l\sându-m\
pustie, preg\tit\ s\ fiu luat\ `n
primire, `n ziua Z, de emo]ionata,

zbuciumata cu respira]ia saca-
dat\ [i zâmbetul beat, din ziua
ie[irii c\r]ii din tipar.

De la Fotograful Cur]ii Regale
`ncoace, sentimentul nu se schimb\:
m\ simt ca ̀ n urm\ cu dou\zeci de
ani, `n maternitate, când am auzit
pentru prima oar\ „E b\iat!“.

E[ti unul dintre pu]inii au-
tori care, iat\, de la debut,
public\ anual. Dac\ Darul
lui Serafim are o dimensiune
normal\, care ar fi putut fi
scris\ `ntr-un an, Hanul lui
Manuc e plin ochi, cu peste
560 de pagini de pove[ti. Cum
faci asta? Când ai timp de
scris, având [i o slujb\ cu
norm\ `ntreag\?

Toate c\r]ile sunt scrise `n week -
enduri [i ̀ n concedii. La Hanul lui
Manuc am scris cam un an [i
jum\tate. Serile din timpul s\pt\ -
mânii le folosesc numai pentru
documentare, fiindc\ timpul este
prea scurt ca s\ intru `n manu -
scris. Un weekend de scris `ns\
`nseamn\ zi-lumin\. La opt dimi-
nea]a, eu [i o cafea suntem `n fa]a
laptopului, preg\tite amândou\
pentru tot ce poate fi mai frumos:
o `ntreag\ zi pentru scris. M\ mai
`ntorc `n prezent seara, pe la opt-
nou\. Sunt zile foarte productive.  

Mi se pare foarte interesant
c\ exploatezi `n continuare,
cu Hanul lui Manuc, o parte
din literatura român\ con-
temporan\ care este slab
acoperit\: fic]iunea istoric\.
A fost/ este o alegere pre-
meditat\ sau `ntâmpl\toare?
Ce `]i place cel mai mult `n
acest gen al fic]iunii?

Cred c\ personajele sunt cele care
`[i aleg autorul, a[a cum copiii `[i
aleg p\rin]ii. }i se a[az\ seara pe

marginea patului [i `ncep s\ ]i se
dest\inuie. Le mai spui [i tu din
ale tale. Sta]i de vorb\ ca oamenii
b\trâni, pân\ când prinzi drag de
el, de personaj, [i sim]i c\ ai pu-
tea `ndrepta lucrurile, acolo unde
ele poate c\ au r\mas un pic
strâmbe, sim]i c\ po]i face ceva
pentru lini[tea lui. ~n cazul lui
Franz Mandy, modelul persona-
jului din Fotograful Cur]ii Rega-
le, faptul c\ nu s-au p\strat prea
multe date din biografia lui mi-a
stârnit un pic sim]ul drept\]ii. ~n
cazul lui Malaxa din Darul lui Se-
rafim, ca [i ̀ n cazul lui Manuc, m-
au atras disputele care se mai
poart\ [i ast\zi pe marginea per-
sonalit\]ilor lor. 

Personajele controversate sunt
foarte ofertante. Au dus cu ei pe lu-
mea cealalt\ ni[te r\spunsuri [i, pe
de alt\ parte, ne-au l\sat nou\ aici,
pentru totdeauna, ni[te `ntreb\ri
care pot fi exploatate ve[nic, pentru
c\ nimic nu va mai putea pune
cap\t acum polemicilor.

Despre Manuc au spus c\ ne-a
salvat. Au spus [i c\ ne-a vândut.
A stârnit numai sentimente extre-
me – loialit\]i complete sau du[ -
m\nii totale. Nimeni nu avea sen-
timente c\ldu]e fa]\ de el. Nim\ -
nui nu-i era indiferent. Manuc a
fost un om `n mâinile c\ruia isto-
ria a fost o plastilin\ pe care a mo-
delat-o. Am spus undeva `n carte
c\ el ar fi dorit s\ fac\ pentru Prin-
cipatele Române ce nu se putuse
face pentru Armenia. Asta cred eu
c\ a sim]it. 

R\spunsul scurt la `ntrebarea
ta ar fi: alegerea nu este `ntâm -
pl\toare. Caut personaje contro-
versate, oameni care au plecat
luând ni[te taine cu ei. 

Pe de alt\ parte, la fel de ade -
v\rat este c\ `mi place pioniera-
tul. Este un sentiment de proprie-
tate pe care `l experimentezi

atunci când mergi prin locuri mai
pu]in t\iate de c\r\ri.

De ce Hanul lui Manuc [i nu
doar Manuc? Pân\ la urm\,
cel care une[te i]ele [i `n jurul
c\ruia se adun\ toate po -
ve[tile nu este hanul (de[i, de-
sigur, joac\ un rol important),
ci proprietarul hanului. 

Hanul `n sine a avut de la bun
`nceput, `nc\ de pe vremea când i
se s\pau temeliile, ceva magic. ~n
toate m\rturiile vremii era de -
scris numai la superlativ [i ade-
sea se ajungea repede la câte o tri-
mitere la basme. Poate pentru c\
`mplinea visele arz\toare ale lui
Manuc. Niciodat\ nu a fost o
simpl\ cl\dire, dintotdeauna a
fost un mare vis, o speran]\ fier-
binte. ~ntr-un fel, [i hanul l-a con-
struit pe Manuc, la rândul s\u. 

Ast\zi, nu cred s\ existe român
care s\ nu [tie cine a fost Manuc.
Dar la fel ar fi stat lucrurile [i

dac\ Manuc nu ar fi construit 
hanul? Nu vom [ti.

Titlul pune accentul mai de-
grab\ pe visele lui Manuc, decât
pe el ̀ nsu[i. {i nu numai visele lui
au `nsufle]it hanul, ci [i ale altor
personaje ale c\r]ii. A fost gândit
ca un caravanserai [i a avut efec-
tul unui miraj. 

Care este povestea ta [i a lui
Manuc? Cum te-a fermecat
astfel `ncât s\-i spui istoria?

Pe vremea când scriam Fotogra-
ful Cur]ii Regale, ajunsesem la ca-
pitolul despre armeni [i, `n c\uta-
rea unor r\d\cini pentru familia
Agopian din roman, am `ntâlnit
pentru prima oar\ pove[tile r\ -
mase despre activitatea de spion a
lui Manuc. Am deschis imediat
un folder nou [i am scris pe el Ha-
nul lui Manuc. Am pus acolo un
fi[ier cu câteva linkuri [i nu l-am
mai deschis pân\ când nu am ter-
minat de scris [i Darul lui Serafim.
Am f\cut-o pe Despina Agopian,

INTERVIU CU SCRIITOAREA SIMONA ANTONESCU

„Caut personaje controversate,
oameni care au plecat luând
ni[te taine cu ei“
Simona Antonescu a ap\rut `n peisajul literar românesc cumva din neant, odat\ cu câ[tigarea
concursului de debut al Editurii Cartea Româneasc\, edi]ia 2014, cu Fotograful Cur]ii Regale.
Romanul a fost publicat `n 2015, premiat pentru debut de Uniunea Scriitorilor din România [i
devenit bestseller la pu]in timp dup\ aceea – intrând, astfel, `n colec]ia „Top 10+“ a Editurii
Polirom. ~n 2016 a ap\rut [i Darul lui Serafim (Cartea Româneasc\), cel de-al doilea roman
semnat de autoare, iar anul acesta, `n urm\ cu câteva s\pt\mâni, cel de-al treilea volum,
Hanul lui Manuc (Polirom, colec]ia „Fiction Ltd“).
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personajul din Fotograful Cur]ii
Regale, „nepoat\ dup\ p\rintele
s\u a fratelui Beiului Manuc cel
din vechime“. Subiectul a r\mas
parcat doi ani, timp `n care am
terminat Fotograful, am scris
Darul lui Serafim [i am cum -
p\rat de la anticari ni[te biogra-
fii ale lui Manuc.  

Te-ai plimbat prin Hanul lui
Manuc? Care a fost prima ta im-
presie? }i-ar pl\cea ca romanul
t\u s\ se g\seasc\ `n han?

M-am plimbat de multe ori prin
han. M\ intimideaz\ de fiecare
dat\. Este foarte viu. Sunt multe
speran]e, dureri, tot felul de strân-
geri de inim\ care `nc\ tr\iesc aco-
lo, `ntre ziduri, f\r\ s\ [tie c\ st\pâ-
nii lor s-au dus demult. Te cople[esc.
{i sim]i un fel de recuno[tin]\ 
pentru c\ toate acestea te primesc
`ntre ele. Ar putea s\ r\mân\ ascun-
se, dar ele aleg s\ se manifeste [i tu
te sim]i special atunci când treci pe
sub poarta boltit\.

Când scriam capitolele despre
construirea hanului sau despre
ap\rarea [antierului, atunci când
ru[ii m\r[\luiau c\tre ora[, `mi
imaginam cum ar fi s\ existe câte
o carte pe fiecare mas\, vara când
sunt serile mai calde [i ai hanului
nu pot s\ `nchid\ pentru c\ oame-
nii se simt bine. Mi-ar pl\cea s\
v\d cartea acolo, [i cred c\ [i ea 
s-ar sim]i bine `ntre pere]ii aceia. 

E posibil s\ m\ `n[el, `ns\ am
sim]it c\, atât gra]ie dimensi-
unii romanului, cât [i eveni-
mentelor oglindite ̀ n el, Hanul
lui Manuc a avut nevoie de
cea mai mult\ documentare
de pân\ acum. Cu toate aces-
tea, n-am sim]it nici o `mpot-
molire, nici o devia]ie inu til\,
nici o `nfloritur\ pe margine.
Cum ai `mpletit istoria cu
fic]iunea, datele concrete cu
cele imaginate? Ce ]i-a pus
piedici, ce te-a bucurat?

Probabil mul]i vor râde cu o poft\
nesfâr[it\, dar... am un fi[ier excel.

Pe prima coloan\ se trec anii:
1806, 1807 etc. Pe a doua coloan\ se
trec evenimentele care au marcat
un anumit an: `n dreptul anului
1806 am scris „Manuc `ncepe con-
struc]ia hanului; `ncepe r\zboiul
ruso-turc“. Pe coloanele urm\toa-
re am trecut: vârsta lui Manuc,
vârsta altor personaje importan-
te, apoi cine conducea ]ara, cine
era sultan [i cine era ]ar. Am
chiar [i o coloan\ care se nume[te
Nu uita! Am scris aici, `n dreptul
anului cu care `ncepe romanul:
„Permanent va avea `n jurul lui
câte un informator. Permanent
trebuie s\ vin\ câte un sol de tain\
care s\-i [opteasc\ ceva“. Ultima
coloan\ a excelului meu se 

nume[te Capitole [i cuprinde `n
câteva fraze fiecare capitol.

~n felul acesta aveam mereu
sub ochi un fel de tablou general,
indiferent cât de mult `naintam `n
ac]iune [i cât de tare se complicau
firele pove[tii.

Partea amuzant\ este c\ nu
`ntotdeauna ceea ce scrisesem
ini]ial `n coloana Capitole se re -
g\se[te [i `n carte, pentru c\,
odat\ ce le dai frâu liber, persona-
jele `[i tr\iesc via]a. De exemplu,
`n dreptul anului 1808 st\ scris:
„Drumul caravanei cu care de
pe[te de la Dun\re. Popasul la un
han de lâng\ Vama Buz\ului.
Hangi]a pare a-i purta o pricin\
lui Vlaicu. Tovar\[ii de drum se
amuz\. Atacul lotrilor. C\r\u[ii
se arat\ a fi altceva decât p\reau“.
Toate acestea nu apar nic\ieri `n
Hanul lui Manuc, par s\ fie dintr-
o alt\ carte. Nu [tiu ce s-a `ntâm-
plat. Probabil niciunul dintre per-
sonaje nu a dorit s\ fac\ lucrurile
acelea, alt\ explica]ie nu am.   

Dup\ anii 1850-1890 [i perioa-
da interbelic\, ai mai f\cut un
pas `n spate [i ai ajuns `n anii
1806-1812. Mi se pare [i mai di-
ficil\, [i mai frumoas\ perioa-
da, din diferite puncte de ve -
dere. Limbajul, `ns\, trebuie
s\ fi fost problematic. Pentru
cititor e savuros, odat\ ce in-
tr\ `n poveste. Cum te-ai obi[ -
nuit tu cu limbajul vremu -
rilor, cât de mult a trebuit s\
te folose[ti de dic]ionare, fie
pentru limba român\ de atunci,
fie pentru cuvintele din lim-
bile turc\ [i rus\?

Creditele sunt ale unei c\r]i des-
pre care am mai vorbit anul tre-
cut, `n interviul pe care l-am dat
Emei Cojocaru pentru Bookaholic
(Bibliotec\ de scriitor). Ema a
f\cut atunci chiar [i o fotografie
c\r]ii. Atunci când am ]inut-o pri-
ma oar\ ̀ n mân\ am avut impresia
c\ am descoperit o comoar\ [i c\,
de acum `nainte, lucrul la Hanul
lui Manuc va merge ca pe roate.

Cartea cuprinde toate docu-
mentele vechilor locuitori din
Starchiojd, Chiojdul Mare, Chioj-
dul Mic [i Chiojdeanca – plângeri
pe la tribunalele vremii [i pe la
domnie pentru ne`n]elegeri legate
de p\mânturi. Pe scurt, procese.
Cel mai vechi `nscris este de la
1418, e hrisovul de `nt\rire a pro-
priet\]ii gr\nicerilor ]\rii de c\tre
Mihail voievod, fiul lui Mircea cel
B\trân. Am `n]eles c\ multe docu-
mente au fost g\site chiar `n case-
le oamenilor, acum 60-70 de ani.
Am citit cartea ca pe un roman,
am aflat pove[tile multor familii
[i, pentru c\ documentele se
`ntind pe sute de ani, poate fi citit\
[i ca o istorie a }\rii Române[ti. 

Am folosit apoi `n Hanul lui
Manuc nume reale ale unor fami-
lii vechi din zon\, limbajul, iar
din dou\-trei procese (pricini) 
diferite am construit povestea 
familiei lui Vlaicu.

De ce ai ales s\ nu se termine
romanul pân\ la pacea de la
Bucure[ti din 1812? Pân\ la
urm\, grosso modo, cartea se
desf\[oar\ pe parcursul a trei
ani plini, 1806-1809, cu episoa -
de din 1809, 1810 [i 1812. 

Pierderea Basarabiei, reaminti-
rea evenimentelor a[a cum s-au
petrecut ele, cu sc\p\rile mai
mici sau mai mari, cu gre[elile
omene[ti, dar [i cu marile erori
politice sunt printre mizele ro-
manului. Cred c\ noi to]i ar tre-
bui s\ [tim cum s-a `ntâmplat.
Nu se [tie când ne va trebui,
vreodat\, aceast\ informa]ie.

Câte dintre pasajele scrise `n
italice – documente diverse,
pagini din condicile lui Au-
ric\, ispravnicul S\m\rghi -
te nilor, descântecele babei
Niculina, doftoroaia satului,
versurile lui Ilarie, trubadu-
rul Bucure[tilor etc. – `]i
apar]in?

Este adev\rat c\ am introdus `n
roman textele originale ale mai
multor documente ale vremii.
Toate originalele sunt marcate `n
carte prin note de subsol. Acolo
unde nu exist\ not\, documentul
este confec]ionat de mine. Nu cred
s\ fie prea multe cazuri.

Tot originale sunt [i descântece-
le babei Niculina doftoroaia, [i ghi-
citorile cu care se amuz\ tinerii
Mirone[tiului `n noaptea de Sfân-
tul Andrei, la P\zitul Usturoiului.

Condica ispravnicului Auric\
`ns\ `mi apar]ine `n totalitate, ca
[i versurile lui Ilarie, trubadurul
Bucure[tiului.

M-a amuzat când am citit, la
un moment dat, despre unul
dintre obiceiurile vechi dup\
care „o femeie musulman\
avea dreptul s\ divor]eze de
so]ul ei dac\ acesta nu-i
putea asigura por]ia zilnic\
de cafea“. Pe tine ce te-a amu -
zat/ surprins din vremurile
lui Manuc, lucruri pe care ai
sim]it nevoia s\ le transpui
`n carte? 

{tiu ce-]i povestesc aici: cum a fost
cu fuga lui Manuc din Constanti-
nopole.

C\zuse sultanul care `i fusese
prieten [i venise la putere o
`ntreag\ partid\ care nu-l vedea
deloc cu ochi buni pe Manuc.
Via]a `i era `n pericol, a[a c\ fuga
a fost cea mai bun\ solu]ie. {i aici,

martorii vremii se `mpart `n
dou\: unii spun c\ Manuc ar fi
`nchiriat o corabie pe care a `n -
c\rcat-o cu bog\]ii [i a plecat pe
mare, iar al]ii spun c\ a fost v\zut
plecând c\lare, pe uscat. 

Pentru c\ nu am `n]eles care
dintre cele dou\ m\rturii era
adev\rat\, le-am folosit `n roman
pe amândou\. Doi Manuci pleac\
`n dou\ direc]ii diferite.

Cred c\ sunt gr\itoare pasa -
jele cu cei doi solda]i din ar-
matele ruse, respectiv turce,
Alio[a, respectiv Jamal, pen-
tru felul `n care empatizezi
cu personajele tale, pentru
cât de mult `ncerci s\ ar\]i
compasiune [i `n]elege re atât
unei tabere, cât [i celeilalte.
Care este personajul pe care
[tii c\ l-ai fi dispre]uit, chiar
f\r\ s\ vrei, dac\ l-ai fi `ntâl-
nit? Dar cel pe care ]i l-ai fi
f\cut prieten de n\dejde?

Nu cred c\ a[ fi dispre]uit un per-
sonaj cu totul, ci numai anumite
fapte ale lui. Boierul Miron S\ -
m\rghitan, atunci când nu duce
pân\ la cap\t `mpotrivirea fa]\ de
solda]ii ru[i; doftoroaia Niculina,
atunci când se a[az\ cu atâta lips\
de maturitate `ntre Ilenu]a [i Au-
ric\; cei doi cumna]i ai Ruxan-
drei, atunci când se las\ atra[i
mai degrab\ de locul lor `n socie-
tate decât de cele ce se `ntâmplau
cu ]ara, sub ochii lor; chiar Vlaicu
pe alocuri, atunci când fuge de
munca efectiv\ de pe mo[ia lui,
alergând dup\ himere iubite [i
ast\zi de cei tineri: c\l\toriile [i
aventura; Manuc, atunci când
pl\te[te hrana ambelor tabere
aflate `n r\zboi. 

Cred c\ [i ei `n[i[i se dispre -
]uiau pentru faptele acestea. Oa-
menii sunt `ns\ oameni, chiar [i
`n c\r]i: uneori fac o gre[eal\ care
`i schimb\ pentru totdeauna, pen-
tru c\ vor trebui s\ tr\iasc\ apoi
cu regretul, iar comportamentul
le va fi afectat. ~ns\ cei care i-au
iubit pân\ atunci vor continua 
s\-i iubeasc\, chiar [i cu fapta
aceasta demn\ de dispre]. 

Prieten de n\dejde mi-a[ fi luat
pe Ruxandra. Ea este prima alege-
re, pentru c\ are curajul nem\rgi-
nit al celor ne`ntina]i. Cred c\ cei
foarte tineri, cu con[tiin]a curat\,
cei care `nc\ nu se simt vinova]i
pentru c\deri grele, au cel mai pur
curaj pentru c\ `[i simt `ngerii
aproape. {tim, chiar dac\ nu o re-
cunoa[tem ̀ ntotdeauna, c\ ̀ ngerii
se `ndep\rteaz\ de noi cu fiecare
fapt\ grea, [i atunci devenim mai
la[i, pentru c\ [tim c\ merit\m o
pedeaps\, ne a[tept\m la ea.

~n roman, Ruxandra nu are
`nc\ timp s\-[i aib\ c\derile ei.
Cartea `ncepe atunci când ea este

`nc\ un copil [i se termin\ când ea
se afl\ `n fa]a primei mari de-
zam\giri, a primei `ncerc\ri care
ar putea-o schimba. 

~]i mai aminte[ti ce c\r]i ai
citit `n timp ce ai scris la
Hanul lui Manuc? Dar ce
c\r]i te-au ajutat la con-
struc]ia romanului t\u?

Nu prea citesc atunci când lucrez
la o carte, ̀ n primul rând din lipsa
foarte mare a timpului. Din mo-
mentul `n care `ncep, absolut tot
timpul liber este dedicat scrisului.
Dar c\r]ile care m-au ajutat s\
construiesc romanul ]i le pot spu-
ne. Am g\sit dou\ biografii ale lui
Manuc: una scris\ de {tefan Iones-
cu, a doua de Gheorghe Bezviconi.
Am g\sit ̀ n aceste c\r]i trimiteri la
un fel de cronic\, de fapt mai mult
un jurnal personal, al unui me[ -
te[ugar [i apoi negustor care a tr\it
`n Bucure[ti `n perioada aceea [i
care povestea cam ce vedea pe fe-
reastr\: cum au s\rit bucure[tenii
asupra turcilor care ocupau ora[ul,
`ntr-o noapte de Cr\ciun, cum au
ie[it croa]ii-dalma]i din Hanul Ra-
du Vod\, ca ni[te furtuni c\lare, `n
aceea[i noapte, ori cum priveau cu
uimire la construc]ia pe care Ma-
nuc o ridica zi de zi, sub ochii lor.
„Cronicarul“ se numea Ioan sân
Dobre Cojocarul [i a primit un mic
rol `n roman.

Alte c\r]i pe care m-am sprijinit
sunt: Istoricul hanurilor bucure[te-
ne de George Potra, ~ntre Orient [i
Occident a domnului Neagu Djuva-
ra sau R\zboi [i pace de Tolstoi.  

Probabil te-ar amuza s\ afli c\,
timp de un an, am avut pe peretele
din spatele mesei de scris trei
h\r]i mari ale Europei acelei pe-
rioade, pe care `nsemnasem cu
ni[te stegule]e f\cute din scobitori
mersul armatelor rus\, turc\ [i
francez\, locurile luptelor [i ser-
haturile cele mai importante de la
Dun\re. H\r]ile mi le g\sisem sin-
gur\ pe net, ̀ mi f\cusem un folder
cu h\r]i vechi [i dintre ele am ales
trei pe care le-am printat. 
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Cel mai frumos omagiu
Se d\ urm\toarea situa]ie: un narator care `nc\ nu exist\ cap\t\ con[tiin]\ [i `ncepe,
prin senza]iile transmise prin intermediul corpului mamei sale [i prin informa]iile pe
care le prime[te ascultând, s\ cunoasc\ [i recompun\ atât istoria p\rin]ilor s\i, cât [i
lumea `n care se va na[te. O lume pe care o iube[te `nainte s\ o vad\, `ntocmai ca pe
mama sa. Tot universul lui dintr-o Coaj\ de nuc\ `i este redat cititorului printr-un
nea[tep tat [i captivant solilocviu. Odat\ cu el, ajungem s\ afl\m ingrata situa]ie `n
care se afl\, martor lipsit de capacitatea propriu-zis\ de a vorbi, complice la o intrig\
shakespearian\. Restul e literatur\. Literatur\ à la Ian McEwan.

Eli B\dic\

Iar dac\ vorbim de literatur\ a la
Ian McEwan, atunci cred c\ avem
garan]ia c\ vorbim de o literatur\
bun\. Lectura Coajei de nuc\ v\ va
convinge, sper, de acest lucru. 

Prin aceast\ carte, McEwan se
`ntoarce, ̀ ntr-un fel, la versiunea sa
mai tân\r\, la for]a narativ\ de
`nceput (cei care au citit debutul lui,
Gr\dina de ciment, vor [ti la ce m\
refer), c\reia `i adaug\ experien]a
`ndelungat\ de scriitor ([i cititor)
profesionist. Din aceast\ combina -
]ie, rezult\ o reinterpretare contem-
poran\ a uneia dintre cele mai
cunoscute piese semnate de Willi -
am Shakespeare, Hamlet, un ro-
man surprinz\tor de proasp\t [i ac-
tual – vorba lui Eminescu, toate-s
vechi [i nou\ toate –, cu o scriitur\
dens\, complex\, rafinat\. Cu ac-
cente de thriller psihologic, suspans
de policier [i ceva mai mult\ dram\
domestic\, cu un ton când confesiv,
când meditativ, elemente burle[ti,
`nduio[\toare, dintr-un unghi ori -
ginal [i cu o perspectiv\ intim\,
scriitorul britanic aduce cel mai fru-
mos omagiu Bardului din Avon, la
400 de ani de la moartea sa. Nu de al-
ta, dar totul – de la titlu, motto [i
pân\ la numele personajelor [i intri-
ga c\r]ii – e o trimitere direct\ la
Hamlet, respectiv Shakespeare. S\
le lu\m pe rând. 

Iat\, mai `ntâi, o parte din mot-
toul romanului: „A[ putea s\ stau
`nchis ̀ ntr-o coaj\ de nuc\ [i tot m-a[
socoti Rege al spa]iului infinit“

(Hamlet). Apoi, `i descoperim pe
Claude – unchiul f\tului – [i Trudy –
mama acestuia –, nume care pot fi
citite, desigur, Claudius [i Gertru d e.
Intriga nu face decât s\ am in teasc\
[i mai abitir de Hamlet: cei doi, ̀ ntr-
o rela]ie adulter\, pl\nuiesc s\-l
otr\veasc\ pe tat\l copilului, John
Cairncross, un poet (ratat) care are
o mic\ editur\ (falimentar\) [i a
mo[tenit o cas\ pe care so]ia [i
fratele lui o vor, pentru propria lor
bun\stare. Sigur, lipsesc multe alte
personaje (precum Ofelia) [i o bun\
parte din intrig\, dar asta nu
[tirbe[te farmecul romanului, ba
dimpotriv\. A[adar, totul este re-
dus la esen]ial: iubire, tr \dare,
crim\, r\zbunare. Situa]ii univer-
sal valabile, cu care po]i empatiza
u[or ([i care au f\cut din Shake-
speare, de altfel [i printre altele, un
mare autor). A[ ̀ ndr\zni s\ spun c\
[i scriitura lui McEwan este pe
m\sura Bardului, având `n vedere
limbajul elegant pe care l̀ folose[te,
frazarea, ritmul, ]i-e drag s\ sa -
vurezi cuvintele potrivite de acesta.
~n plus, mi-a pl\cut faptul c\ au-
torul nu s-a oprit la Hamlet, ci a
pres\rat trimiteri atât la alte piese
shakespeariene, cât [i la scrieri 
de-ale lui Joyce, Keats, Barthes etc.
Nimic for]at, totul e acolo, parte
fireasc\ din `ntreg. Intertextuali-
tatea nu se opre[te aici, inser]iile
apar]in sferei culturale (deopotriv\
`n sens restrâns [i `n sens larg). 

Afirmam mai devreme c\ origi-
nalitatea Coajei de nuc\ vine din
unghi – pentru c\, luate separat,
nici reinterpretarea shakespearian\,

nici naratorul-fetus nu sunt ele-
mente originale, „s-a mai f\cut“,
vorba aceea, dar `mbinarea lor,
plus metoda de execu]ie, da, creea z \
o carte inedit\, de la prima la ulti-
ma pagin\. Pactul fic]ional este pus
la `ncercare, desigur, c\ci e greu de
digerat monologul copilului din
pântece (v\zut [i ca mormânt), mai
ales dup\ primele dou\ capitole,
când ̀ i dispare autoproclamata ino -
cen]\: „M\ socotesc inocent, ab-
solvit de povara loialit\]ilor [i a
obliga]iilor, un spirit liber, `n ciuda
spa]iului meu vital redus. N-am pe
nimeni care s\ m\ contrazic\ sau
s\ m\ certe, n-am nume [i nici
adres\ anterioar\, n-am religie, da-
torii sau du[mani. ~n agenda mea,
dac\ o exista vreuna, nu e trecut\
decât viitoarea mea zi de na[tere.
Sunt – sau eram –, ̀ n ciuda a ceea ce
afirm\ acum geneticienii, tabula
rasa“. Nu va mai fi inocent curând,
pentru c\, odat\ cu trezirea con[ti-
in]ei, cu setea de cunoa[tere [i 
ritmul alert de absorb]ie a inform -
a]iilor, va avea `n timp record pro-
priile gusturi formate – de la
tipurile de vinuri preferate [i pân\
la literatur\ –, opinii pe marginea
celor mai recente [i controversate
situa]ii politice, sociale, economice,
curiozit\]i atipice, dileme existen     -
]iale (de pild\, dup\ ce afl\ c\ omul
poate avea doar unul din dou\ sexe
este preocupat de `ngr\direa diver-
sit\]ii, nemul]umit de lipsa com-
plexit\]ii) –, este `nzestrat cu un
acut sim] al umorului, dar [i cu cin-
ism [i sarcasm. 

Cu toate acestea, ̀ mi e greu s\ nu
g\sesc al]i naratori la fel de pu]in
credibili `n literatur\, a[a c\ pe
mine, personal, nu m-a deranjat de-
loc [i nu mi-a f\cut lectura mai pu]in
pl\cut\ faptul c\ acest Hamlet `n
miniatur\ e dotat cu o inteligen]\
peste medie, c\ este mult prea anco-
rat `n realitatea zilelor noastre, c\
filosofeaz\ adesea, c\ are deja o per-
sonalitate puternic\, probleme cu al-
coolul, necazuri familiale, un viitor
incert – pe scurt, c\ e mai preg\tit
pentru lume decât o bun\ parte din-
tre adul]ii pe care ̀ i cunoa[tem ̀ n re-
alitate. Iat\ dou\ mostre de ra]iona-
mente tipice naratorului: 

„Bosonul lui Higgs, un lucru mi-
titel, poate nici m\car un lucru, a
constituit ]elul de-o via]\ a mii [i
mii de oameni. S\ fii `nchis `ntr-o
coaj\ de nuc\, s\ vezi lumea ̀ n cinci
centimetri de filde[, ̀ ntr-un gr\unte
de nisip. De ce nu, de vreme ce
`ntreaga literatur\, `ntreaga art\,
`ntreaga str\danie uman\ nu-i
decât o f\râm\ `n universul lu-
crurilor posibile? {i chiar [i acest
univers s-ar putea s\ fie doar o
f\râm\ `ntr-o multitudine de uni-
versuri concrete [i posibile“;

„O stare de bine, transmis\ prin
sânge, se r\spânde[te prin mine [i
m\ cuprinde instantaneu euforia,
sunt propulsat de un val deferlant –
ideal pentru orice surfer – de iertare
[i iubire. Un val ̀ nalt, povârnit, per-
fect tubular, care m-ar putea duce
pân\ ̀ ntr-acolo ̀ ncât s\ ̀ ncep s\ m\
gândesc cu afec]iune la Claude. Dar
m\ `mpotrivesc. Ce degradant: s\
fiu nevoit s\ accept prin intermedi-
ar orice iure[ de sentimente al
mamei [i s\ fiu legat [i mai strâns

de infrac]iunea ei. Dar mi-e greu s\
m\ desprind când am nevoie de ea.
{i, `ntr-un asemenea vârtej de
emo]ii, nevoia se preschimb\ `n iu-
bire, precum laptele `n unt“.

McEwan `ncearc\ s\ g\seasc\
câteva explica]ii pentru iste]ul [i in-
formatul f\t – cum ar fi podcast-urile
[i emisiunile de radio pe care ma-
ma le ascult\ continuu, ori aten]ia
la detaliile rostite de cei câ]iva oa-
meni pe care `i aude –, dar unele
por]iuni tot vor r\mâne f\r\ aco -
perire (cum ar fi „Nu pot supra -
vie]ui f\r\ ea, f\r\ privirea aceea
verde care s\ m\ `nv\luie [i c\reia
s\-i zâmbesc“). A[a c\ preg \ti]i-v\
s\ crede]i incredibilul, va fi o aven-
tur\ pe cinste. 

S\ `ncepem, a[adar: „Iat\-m\,
stau a[a, cu susul `n jos, `n corpul
unei femei“.

Coaj\ de nuc\, Ian McEwan, traducere
din limba englez\ [i note de Dan
Croitoru, colec]ia „Biblioteca Polirom.
Actual“, Editura Polirom, 2016, 216 p.
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Neverwas – festivalul 
care nu a fost s\ fie

Radu Cucuteanu

Nomen est omen, spuneau roma-
nii, a numi ̀ nseamn\ a predestina –
lucru ce s-a adeverit `n e[ecul pri-
mei edi]ii a Neverwas. Ini]ial,
acesta se profila ca un festival de
muzic\ `n aer liber, organizatorii
prezentându-l drept „festivalul ca-
re schimb\ scena cultural\ a
Ia[ului timp de trei zile“. 

Neverwas a fost conceput ca fes-
tival cu finan]are strict indepen-
dent\, cu dorin]a expres\ s\ r\ -
mân\ a[a. Dup\ cum anun ]aser\
organizatorii, era programat s\ se

desf\[oare `ntre 30 iunie [i 2 iulie
la Ferma Ez\reni, fiind deja 
anun ]a]i [i o parte a muzicienilor
ce urmau s\ concerteze. Re]eta pe
care mergeau organizatorii este
cea clasic\: mai multe scene pen-
tru partea de concerte, la care se
adaug\ zone cu activit\]i `n aer li-
ber, de destindere [i de food &
drinks. Neverwas miza pe pre-
zen]a a 10.000 de oameni `n fiecare
dintre cele trei zile ale festivalului.

Dar lucrurile s-au schimbat `n
momentul `n care a ap\rut pe
scen\ un „competitor“, care s-a
anun]at mai târziu: este vorba des-
pre Afterhills, descris de organiza-
tori drept „primul festival major
de muzic\ [i art\ din zona de nord-
est a României“. De aceast\ dat\,
aici sunt implicate [i institu]iile lo-
cale, care contribuie prin punerea
la dispozi]ie a zonei `n care se va
desf\[ura festivalul. Problema este
`ns\ apropierea `n timp dintre el [i
Neverwas, Afterhills fiind progra-
mat cu mai pu]in de o s\pt\mân\
`nainte. Pe de alt\ parte, este [i o di-
feren]\ de scal\: cei de la Afterhills
estimeaz\ c\ la festival vor partici-
pa circa 120.000 de oameni. 

Acestea sunt motivele pentru
care organizatorii Neverwas au
reanalizat gradul de oportunitate a
unei prime edi]ii a festivalului in-
dependent: „Am gândit o prim\
edi]ie care s\ creasc\ un festival
mare pentru viitor. Având ̀ n vede-
re faptul c\ `n Ia[i se organizeaz\
un alt eveniment, de cinci ori mai
mare, cu cinci zile `nainte, riscuri-
le au devenit prea mari pentru a le
putea sus]ine“, au transmis orga-
nizatorii Neverwasului ̀ n comuni-
catul de pres\ prin care anulau
evenimentul. Mesajul lor s-a `n -
dreptat atât c\tre ie[eni, cât [i spre
parteneri, spre muzicienii care de-
ja ̀ [i d\duser\ acordul s\ participe
[i spre sponsorii festivalului. 

„Avem speran]a c\ vom avea
cu to]ii parte de evenimente fru-
moase care s\ ne aduc\ ̀ mpreun\.
Le ur\m succes celor care vor or-
ganiza anul acesta festivaluri pen-
tru ie[eni [i ne vedem cu sigu-
ran]\ acolo. Oamenii de aici me-
rit\ [i vor avea evenimente a[a
cum ne dorim cu to]ii. Neverwas e
doar un nume. It just wasn’t this
time“, au `ncheiat organizatorii
unui festival ce (`nc\) nu a fost.

Mar]i, 4 aprilie, la Teatrul
Odeon s-a desf\[urat cea
de-a XI-a edi]ie a Pre mii -
lor „Observator cultu ral“.
~n cadrul Galei s-au decer -
nat opt premii pentru
[ase categorii, Premiul
„Gheorghe Cr\ciun“
pentru Opera Omnia,
Premiul Obser vator
Lyceum [i Premiul de
excelen]\ pentru
traducere.

Veronica D. Niculescu, Radu
Cosa[u, Liviu Mali]a, Radu Pavel
Gheo, Vasile Ernu, Radu Nici-
poruc [i Tudor Ganea se afl\
printre laurea]ii celei de-a XI-a
edi]ii a Premiilor „Observator
cultural“ 2017.

Veronica D. Niculescu a primit
Premiul de excelen]\ pentru tra-
ducere `n limba român\. La Edi-
tura Polirom a tradus peste
dou\zeci de volume din limba en-
glez\, din opera lui Vladimir
Nabokov, Samuel Beckett, Don
DeLillo, Siri Hustvedt, Eowyn
Ivey, Lydia Davis, Tracy Cheva-
lier. A mai publicat la Polirom:
Basmul Prin]esei Repede-Repede
(o poveste pentru adul]i) [i Cad
castane din castani. Amintiri de
ieri [i azi – ̀ mpreun\ cu Emil Bru-
maru. ~n 2016 i-a ap\rut ̀ n colec]ia
„Ego. Proz\“ romanul Spre v\i de
jad [i s\lb\]ie.

Radu Cosa[u, pentru Via]a
fic]iunii dup\ o revolu]ie, [i
Radu Pavel Gheo, pentru Disco
Titanic (Polirom, colec]ia „Ego.
Proz\“), au primit Premiul pen-
tru Proz\. 

Recent, Radu Cosa[u a pri -
mit Premiul pentru proz\ al Ra-
dio România Cultural, edi]ia
2017, pentru acela[i roman,
ap\rut la Polirom, `n colec]ia
„Fiction Ltd“.

Premiul pentru Critic\ lite -
rar\/ Istorie literar\/ Teorie lite -
rar\ a fost ob]inut de Liviu Mali]a
pentru volumul Literatura ere -
tic\. Texte cenzurate politic `ntre
1949 [i 1977 (Editura Cartea
Româneasc\ 2005-2016).

Premiul pentru Eseistic\/ Pu -
blicistic\ a fost ob]inut de Vasile
Ernu pentru Bandi]ii, cel de-al
doilea volum din Mica trilogie a
marginalilor, publicat la Editura
Polirom. ~n 2015 a ap\rut primul
volum al trilogiei, Sectan]ii, [i
urmeaz\ s\ fie publicat Izgoi-Jidi.

Premiul pentru debut i-a re-
  v enit lui Radu Niciporuc, pentru

volumul de povestiri Pascal de-
seneaz\ cor\bii (Editura Cartea
Româneasc\ 2005-2016), [i lui
Tudor Ganea, pentru romanul
Cazemata (Polirom, colec]ia
„Ego. Proz\“). 

Tudor Ganea a ob]inut pentru
romanul Cazemata Premiul
„Tân\rul prozator al anului 2016“,
acordat `n cadrul Galei Tinerilor
Scriitori, edi]ia 2017.

Din juriul celei de-a XI-a edi]ii
au f\cut parte: Carmen Mu[at
(pre[edintele juriului), Bianca
Bur]a-Cernat, Adina Dini]oiu,
Cezar Gheorghe, Adrian L\c\tu[,
Iulia Popovici [i Bogdan-Alexan-
dru St\nescu.

~n cadrul Galei din acest an,
„Observator cultural“ a oferit pre-
mii de traducere nu doar pentru
traduceri dintr-o limb\ str\in\ `n
limba român\, ci [i pentru un 

traduc\tor care a transpus opere
literare române[ti `ntr-o limb\
str\in\. 

Laureat\ a fost traduc\toarea
Joanna Kornaś-Warwas din Polonia.

Ceilal]i laurea]i ai premiilor
„Observator cultural“

• Memorialistic\: Riri Sylvia
Manor, Bucuria de a nu fi per-
fect\. Bucure[ti-Tel Aviv 1941-
2015 (Humanitas)

• Poezie: Radu Andriescu, Când
nu mai e aer (Casa de editur\
„Max Blecher“)

• Premiul Observator Lyceum :
Vlad Zografi, Efectele secundare
ale vie]ii (Humanitas)

• Premiul „Gheorghe Cr\ -
ciun“ pentru Opera Omnia : Ana
Blandiana.

Autori Polirom, laurea]i ai 
Premiilor „Observator cultural“ 2017

~n Ia[i se simte nevoia de
festivaluri de muzic\,
lucru devenit limpede
dup\ ce exemplele de la
Bucure[ti [i mai ales
Untoldul clujean au ar\tat
cum se poate face turism
cultural, [i `nc\ foarte
profi tabil. A[a c\ anul
aces ta au primit promi -
siunea nu unuia, ci a dou\
festivaluri de muzic\. Dar...



– Fragment –

~n curând aveam s\-i aud [i eu [i e
foarte adev\rat c\ dialectul sco -
]ian din regiunea Kilmarnock
seam\n\ mai mult cu germana
decât cu engleza. Fetele mele l-au
`nv\]at repede, de la prietenele
lor, dar eu nu m-am obi[nuit cu el
nici acum. ~n primele luni mi-era
groaz\ s\ merg la frizer sau la
pia]\. Mai ales la frizer, te `n -
treab\ o mie de chestii, parc\ te
preg\te[te pentru o opera]ie pe
creier, nu pentru un tuns. Noroc
c\ mi-a venit ideea s\ m\ tund cu
o poz\. Aveam la mine o poz\ cu
Ralph Fiennes din Pacientul en-
glez, i-o ar\tam frizerului [i-i
t\iam toat\ vorb\ria: uite-a[a
vreau s\ m\ tund.

De la Dover am mers `ntins,
de[i m\ acomodam greu cu con-
dusul pe partea stâng\. Mi se
p\rea mereu c\ sunt pe con-
trasens [i c\ oricând o s\-mi apar\
o ma[in\ din fa]\. ~n apropierea
sensurilor giratorii b\team cu
mâna stâng\ `n volan [i repetam
„stânga, ]ine stânga“, s\ nu m\
trezesc pe banda cealalt\. Pân\ la

urm\ tot am ie[it de pe autostrad\
[i m-am trezit `ntr-un sat, printre
perechi de b\trânei ie[i]i la plim-
bare cu c\]eii. ~mi venea s\ opresc
[i s\ le spun, hello, ce mai face]i,
m\ duc [i eu acas\.

Uitasem c\ englezii calculeaz\
distan]ele `n mile, a[a c\ o bucat\
de drum m-am tot mirat, cum s\
mergi cu [aptezeci pe or\ pe au-
tostrad\, a[a cum vedeam pe indi-
catoare. Dup\ ce mi-am adus 
aminte c\ sunt mile, nu kilometri,
am stat s\ m\ gândesc cât e o mil\,
ca s\ calculez viteza legal\. Apoi
m-a cuprins din nou ̀ ndoiala: or fi
mile sau leghe pe or\?

Pe sear\ am ajuns cu bine.
Când am intrat `n cas\, mi-a venit
s\ cad jos, nu alta. ~n afar\ de-o
mas\ [i patru scaune ̀ n buc\t\rie,
nimic altceva. Casa goal\, nici o
mobil\. N-am vrut s\-]i spun, zice
so]ia, s\ nu te enervezi pe drum.
Bine, dar mi-ai spus la telefon c\
ai luat o cas\ mobilat\. Da, a[a
m-am `n]eles cu agentul. {i unde-i
mobila? P\i, agentul nu s-a `n]eles
cu proprietara [i femeia [i-a luat
toate lucrurile. Cum adic\ nu s-a
`n]eles? {i voi pe ce-a]i dormit zi -
lele astea? Am cump\rat o sal tea.
Bun, [i acum ce facem? P\i, ce s\
facem, mergem mâine la IKEA [i
cump\r\m mobil\. Zicea agentul
c\ este un IKEA lâng\ aeroportul
din Glasgow.

Agentul imobiliar care ne-a
`nchiriat casa e cel mai tâmpit om
pe care l-am cunoscut `n Sco]ia. {i
ca s\ spun totul despre el: e [i sin-
gurul escroc cu care am avut de-a
face aici. Ca s\ scot de la el ni[te
bani pe care mi-i datora la plecare,
a trebuit s\-l amenin] c\ fac plân-
gere la sheriff. Dou\ zile am 
montat mobil\ de la IKEA, de di -
minea]\ pân\ seara. Am l\sat aco-
lo mai bine de jum\tate din eco -
nomiile cu care venisem din ]ar\.
Aveam palmele umflate de cât
`nvârtisem la [urubelni]\. Pe ur -
m\, de câte ori m-am mutat din
cas\ `n cas\, [i pân\ acum m-am
mutat de vreo patru ori, am tot de-
montat [i montat mobila aia.
Acum sunt meseria[: d\-mi cel
mai complicat dulap de la IKEA [i
]i-l fac `n jum\tate de or\.

Zilele urm\toare ne-am `nvâr-
tit prin ora[, s\ vedem locurile.
Dar nu erau prea multe de v\zut.
Fa]\ de or\[elele frumoase [i
`ngrijite pe care aveam s\ le v\d
mai târziu pe coasta de est, Kil-
marnock e un târg pr\p\dit, cu
dou\-trei str\zi mari [i late, `n
rest, o mul]ime de periferii mai
bune sau mai dubioase, dincolo de
care se `ntind ferme, p\[uni [i

vechi domenii de lux. Singurul
lucru spectaculos era parcul 
central, un fost domeniu nobiliar,
cu ruinele unui castel `n mijlocul
unei p\duri seculare, `ns\ noi am
fost mai degrab\ dezam\gi]i de
aerul decrepit al str\zilor obi[nu-
ite. Gloria ora[ului fusese celebra
distilerie Johnnie Walker, dar,
când am ajuns noi, avea pro -
bleme economice [i se preg\tea
`nchiderea sau mutarea ei. Fu -
seser\ deja concedia]i vreo [apte
sute de muncitori, nu ̀ nainte de a
fi primit fiecare câte o sticl\ de
whisky, bonus de desp\r]ire. {i
totu[i, [colile din or\[elul acesta
au dat lumii `n trecut doi laurea]i
Nobel: Alexander Fleming [i
John Boyd Orr.

~nc\ din primele zile am c\utat
biblioteca [i ne-am f\cut permise.
La sugestia bibliotecarei, am `m -
prumutat poeziile lui Robert Burns,
poetul na]ional al Sco]iei, al c\rui
prim volum de versuri ap\ruse la
Kilmar nock, dar am descoperit cu
stupoare c\ nu `n]e legeam mai
nimic din poemele sale scrise `n
dialect sco]ian.

— Nu v\ face]i griji, ne-a spus
bibliotecara, nici eu nu-l ̀ n]eleg ̀ n
`ntregime.

Dar Burns e atât de adorat `n
Sco]ia, `ncât nu e târg care s\ nu
pretind\ c-ar avea o cât de mic\
leg\tur\ cu el: o camer\ unde ar fi
locuit cu chirie, un hotel unde a
stat o noapte, o cârcium\ unde 
[i-ar fi recitat versurile, o str\ du]\
pe unde ar fi trecut cândva sau
m\car amintirea vreuneia din
nenum\ratele sale iubite vremel-
nice. Cic\ `n toat\ Sco]ia ar fi
`nregistra]i oficial peste [ase sute
de urma[i ai lui Robert Burns. E
mai celebru ca eroul sco]ian
Braveheart, care, apro po, s-a n\s -
cut `n Kilmar nock sau cel pu]in
a[a pretin deau localnicii [i chiar
scria asta pe indicatoarele rutiere
de la intrarea `n ora[.

Vreo câteva s\pt\mâni, pân\
ne-am f\cut abonamentul, n-am
avut nici telefon, nici internet. 
Eram ca pica]i din lun\ `n or\ -
[elul acesta patetic [i murdar,
unde Halloweenul este s\rb\torit
cu o zi mai devreme decât ori-
unde `n lume, dar nimeni nu [tie
de ce [i cum s-a ajuns aici. Ca s\
vorbim cu cei din ]ar\, luam lap-
topul [i mer geam `ntr-un pub cu
internet. A[a l-am cunoscut pe
Abiskar, un b\iat din Nepal, care
mi-a aranjat s\ lucrez ca [ofer
pentru un restaurant indian ]inut
de ni[te nepalezi.

Am crezut mult\ vreme c\ sun-
tem singurii români din ora[. 

Mai târziu am aflat c\ mai
locuia aici un medic psihiatru
român, pe care aveam s\-l `ntâl-
nesc la bise rica româneasc\ din
Glasgow. M-am `mprietenit cu el
[i am ̀ nce put s\ ne vizit\m. El mi-
a spus odat\ povestea unui poli]ist
sco ]ian care a `nnebunit `ntr-o
singur\ zi, de diminea]\ pân\
seara: i s-a p\rut din senin c\ este
urm\rit de colegii lui, iar `n tim-
pul nop]ii s-a spânzurat, ca s\ nu

fie arestat. La drept vorbind, n-
aveam nici un chef s\ v\d de la
`nceput români. 

Sco]ienii au un proverb: decât
un frate departe, mai bine un
vecin bun aproape. Am avut [i noi
noroc de vecini buni. Ne-au `m -
prumutat ma[ina de tuns iarba [i
ne-au ar\tat cum s\ sort\m gu -
noiul, dup\ ce gunoierii ni-l l\ -
saser\ ̀ n fa]a u[ii, pentru c\ ames -
tecaser\m sticle cu cartoane.
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Scris de un preot român din di-
aspor\, volumul Jurnal sco -
]ian reune[te o parte din tex-
tele de pe blogul cu acela[i
nume pe care Ioan-Florin Flo-
rescu a `nceput s\-l ]in\, cu in-
termiten]e, dup\ ce s-a mutat
cu familia ̀ n Sco]ia, ̀ n vara an-
ului 2011. „Este un nume oare-
cum `n[el\tor, pentru c\ nu e
vorba de un jurnal propriu-zis
[i nici nu este exclusiv «sco -
]ian». Cred c\ cel mai bine l-a[
putea defini ca un blog scris `n
Sco]ia cu g`ndul la România.“
La mii de kilometri de cas\,
`ntr-o lume `n care cel mai
mult `i lipse[te s\ vorbeasc\
române[te, acest „român de
pretutindeni“, cu minunatul
s\u dar de povesta[, ne zice din
c\r]i [i din via]\.

Ioan-Florin Florescu – Jurnal sco]ian
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Jurnal sco]ian de Ioan-
Florin Florescu, care va
ap\rea `n curând `n 
„Hors Collection“ 
la Editura Polirom.

AUTORUL

IOAN-FLORIN FLORESCU (n. 1970) este preot [i cercet\tor [tiin]i -
fic. Din 2011 locuie[te `n Sco]ia, unde este angajat al unei companii
de po[t\ [i preot misionar pentru Edinburgh [i Groenlanda. A fost
unul dintre coordonatorii traducerii Septuagintei `n limba român\
(2004-2011). Este coautor al volumului IX din edi]ia critic\ a Bibliei
de la 1688 editat\ de Centrul de Studii Biblico-Filologice al Univer-
sit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i [i a publicat la Editura Uni-
versit\]ii volumul ~n multe chipuri de Scripturi. Studii de traduc-
tologie biblic\ româneasc\ (2015). ~n prezent se ocup\ de o edi]ie
critic\ a Tetraevanghelului de la Sibiu [i scrie articole pe blogul s\u
(„Jurnal sco]ian“, http://ioanflorin.wordpress.com), citate `n mai
multe rânduri `n presa din ]ar\.



Din timp `n timp, ne `ntreb\m de
ce societatea civil\ din Ia[i nu este
mai activ\, de ce, pe lâng\ pres\,
liderii din administra]ie nu sunt
mai des tra[i la r\spundere ̀ n spa -
]iul public pentru [ov\ieli, pentru
lips\ de ac]iune sau pentru decizii
discutabile privind municipiul
sau jude]ul.

{edin]ele de Consiliu Local au
cel mult o sut\ de telespectatori pe
YouTube, pe când cele de Consiliu
Jude]ean sunt transmise `n di-
rect, pe Facebook, de grupul libe -
ral. ~n materie de transparen]\
`nc\ se pot face pa[i mari, doar c\
nici actualele eforturi nu `[i g\ -
sesc neap\rat un public numeros
[i fidel. Senza]ia de blazare con-
tinu\ s\ fie omniprezent\ la Ia[i.
Perfect demonstrabil\ cu ocazia

alegerilor recente, când Ia[ul a
`nregistrat o rat\ record de ab-
senteism la nivelul `ntregii ]\ri,
b\ltirea o resim]i la nivel de
stare de spirit.

Ie[enii nu mai par s\ fie nici
mari consumatori de pres\. Con-
stat c\ unii prieteni sunt la
curent cu politica SUA, exist\ in-
teres pentru planul Juncker al
Europei cu dou\ viteze, iar saga
Ordonan]ei 13 i-a f\cut s\ ur m\ -
reasc\ live [edin]ele de la Senat
ori Ca mer\ [i s\ r\scoleasc\ in-
ternetul dup\ procedurile de
adoptare ale ac telor normative.
Suntem mai la curent cu politica
american\ de cât cu activitatea
consilierilor locali, [tim mai bine
ce se afl\ pe masa Guvernului de -
cât pe cea a consilierilor jude]eni.

Accesul la informa]ie, feed-urile
re]elelor sociale ne ofer\ puterea
de a ne selecta sursele, `ncât
cunoa[tem mai bine ultimele
scurgeri de informa]ii de la Casa
Alb\ decât deciziile care se iau la
Palatul Roznovanu.

Ia[ul multistrat ne cuprinde pe
to]i. Exist\ o realitate a ie[enilor
de vârsta a treia, pentru care un
drum pân\ `n centru reprezint\ o
aventur\. Pentru ei, cea mai im-
portant\ [tire vine adesea `n cutia
po[tal\, sub forma bro[urii cu
promo]iile supermarketului de la
doi pa[i. Exist\ un Ia[i al celor
care folosesc zi de zi transportul
`n comun, pentru care vie]uirea
`nseamn\ târâ[ul cu acelea[i
tramvaie [i autobuze, tot timpul
`ntârziate [i murdare. Exist\ Ia[ul
celor care ador\ s\ mearg\ pe jos,
dar care se tem mai tare de câinii
f\r\ st\pân decât de Dragnea sau
de Trump. Glumesc, cui s\-i fie
fric\ de Dragnea sau de Trump?
Exist\ un Ia[i al celor care `[i

rezum\ existen]a la ora[ul paralel
din Palas, unde muncesc, m\nân -
c\ [i din care evadeaz\ doar pen-
tru câteva ore de somn pe noapte,
nici nu conteaz\ unde.

Exist\ via]a `n smartphone,
care te scute[te s\ prive[ti `n jur
[i s\ vezi lucruri care nu `]i plac.
Exist\ via]a acompaniat\ de
binge watching [i care te trans-
port\ `ntr-un univers `n care per-
sonajele preferate ajung mai reale
decât propria familie. Exist\ [i
via]a tr\it\ `n televizor, care
`ncepe s\ `]i fure reperele, `]i
ofer\ via]a sub asediu, ̀ n care e[ti
biet muritor sub atacul soro -
si[tilor, b\si[tilor, iohanni[ tilor,
multina]ionalelor ce nu vor avea
lini[te pân\ când nu-i vor veni de
hac po[ta[ului care `]i aduce pen-
sia sau Guvernului care promite
câ]iva lei `n plus. 

Exist\ via]a `ntr-un cocon,
care te scute[te s\ mai ai vreun
dram de speran]\, cât\ vreme
Illu minati, membrii grupului

Bildenberg, masonii [i Mugur
Is\rescu te-au predestinat la s\ -
r\cie. Nu noi nu muncim des tul,
ci ne fur\ oculta mondial\. 

Cu o administra]ie care poate
fi „la furat“ [i f\r\ s\ fure, de cele
mai multe ori progresul se pe-
trece la Ia[i ̀ mpotriva firii. Dar se
petrece, pentru c\ anii trec, oa-
menii se schimb\, iar metodele de
supravie]uire devin mai sofisti-
cate. ~]i construie[ti via]a f\r\
vreun ideal sau apartenen]\ la o
comunitate. Chiar f\r\ a fi ideal\,
situa]ia `n care fiecare e pe cont
propriu ne ajut\ s\ tr\im `mp\ -
ca]i [i mâine, [i poimâine. „Nicio-
dat\ nu suntem destul de mul]i [i
niciodat\ nu p\rem suficient de
bine organiza]i.“ Leacul pare s\
fie s\ nu mai avem nici o a[tep -
tare de la ziua de mâine. A[a c\,
onorat prezidiu, având `n vedere
cele de mai sus, de ce ne-am uita
la [edin]ele de consiliu local, mai
ales c\ doar se vede, nu [i aude?
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Insectar de supravie]uire urban\

Acest text este unul despre recorduri. ~n ciuda a[tept\rilor mele, nu este unul
plictisitor. Promit dram\, tensiune, un final cu suspans, totul cu gust puternic 
de ceap\. De[i nu s-ar fi spus, România este o ]ar\ a recordurilor surprinz\toare.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Dac\ nu e[ti [i fudul

Deja [tim cu to]ii c\ vom avea cel
mai mare [i mai cu gura mare clopot
din Europa, al c\rui sunet va pro-
duce vibra]ii timpanelor pân\ la 40
de kilometri [i care este cu o ton\
mai greu decât clopotul care de]inea
recordul pân\ acum, respectiv un
clopot din Germania. Despre Româ-
nia se va vorbi peste mun]i [i v\i [i
m\ri [i oceane, deoarece fiecare om
se `ntreab\ cel pu]in o dat\ `n via]a
lui „da’ oare unde o fi cel mai mare
clopot din lume?“ (func]ional [i care
s\ fie `ntr-o biseric\ [i care s\
atârne) [i va c\uta pe Wikipedia, va
vedea numele ]\rii noastre [i deo-
dat\ ]ara noastr\ România va fi mai
bine promovat\, mai vizibil\, iar ra-
ta analfabetismului func]ional la
care de asemenea de]inem recordul
nu ne va mai face de ru[ine, deoa -
rece, iat\, cel mai mare clopot
(func]ional [i care s\ fie `ntr-o bise -
ric\ [i care s\ atârne) din Europa
(f\r\ Rusia) va [terge cu buretele
orice pat\ pe dosarul impecabil al
României.

De altfel, România este pe bu -
zele tuturor datorit\ recordurilor
sale de net\g\duit, validate inclusiv

de reprezentan]i ai C\r]ii Re cor -
durilor Guiness.

De exemplu, România de]ine
recordul pentru „cele mai multe sar-
male g\tite `ntr-o oal\“, respectiv
27.104. Oala, de 4580 de litri, a fost ridi-
cat\ [i cânt\rit\ cu ajutorul unui mo-
tostivuitor, sub ochii aten]i ai delega -
tului official Guinness World Record
Limited, Annabel Lawday, prezent la
Odorheiul Secuiesc.

Tot `n România, pentru c\ nu se
putea t\râm mai potrivit, s-a g\tit [i

cel mai lung cârnat din lume. Recor-
dul a fost omologat `n 2014 `n
Ploie[ti, iar relat\rile zilei sunau ast-
fel: „Prepararea lui a durat aproape
12 ore, iar 40 de oameni au lucrat
f\r\ `ntrerupere. Rezultatul este de
acum `n istorie“ (Observator TV, 1
decembrie 2014). Lungimea cârnatu-
lui a fost de 62 de kilometri. Nu [tiu
dac\ organizatorii au inten]ionat
sau nu, dar 62 de kilometri este,
`ntâm pl\tor, [i lungimea auto str\ -
zii Bucure[ti – Ploie[ti, cu o mic\

diferen]\: din autostrad\, doar 55 de
kilometri erau practicabili, `n timp
ce cârnatul a fost comestibil `n
`ntregime.

O mic\ dram\ s-a desf\[urat `n
jurul recordurilor legate de ceap\.
De o parte a baricadei se situeaz\
ora[ul Turda, iar pe partea opus\ co-
muna Pericei, comuna de ba[tin\ a
lui Dacian Ciolo[, gazd\ a celui mai
mare monument dedicat cepei din
lume. Este, de asemenea, singurul
monument dedicat cepei [i probabil
un foarte important obiectiv turis-
tic, pentru c\ orice turist interesat
de monumente nu se va sim]i com-
plet pân\ când nu va vedea [i unul
cu o ceap\. Cele dou\ localit\]i s-au
luptat pentru titlul suprem de „cea
mai lung\ cunun\ de ceap\“. ~n 2006,
aceasta a fost `mpletit\ la Turda, la
176,2 metri. ~n 2008, primarul din
Pericei l-a acuzat pe cel din Turda c\
i-a furat ideea, anun]at\ public `n
urm\ cu câ]iva ani, [i a omologat un
nou record: 4518 metri, ca s\ nu fie
discu]ii. Turda a revenit `n for]\
doar câteva luni mai târziu, rea -
lizând un nou record – cunun\ de
ceap\ `mpletit\ de 5817,1 metri,

men]inut pân\ `n zilele noastre `n
Cartea Recordurilor.

Tot noi de]inem recordul pentru
cea mai mare  lingur\ de lemn (17,7
metri lungime), cel mai mare gula[
(7,3 tone) [i cel mai lung lan] de paie
de suc `n\dite (11,8 km). Autorii
celui din urm\ record pot primi [i
premiul pentru cel mai sincer
record al lumii, deoarece la momen-
tul respectiv au declarat „Ideea ne-a
venit dintr-o prostie“ (Amos News,
noiembrie 2008).

Recent, primarul Ia[ului, a
anun]at c\ vrea [i el un record – cei
mai mul]i oameni `mbr\ca]i `n ie.
}inta este de 10.000, iar scopul unul
nobil: s\ contribuie la intrarea iei ̀ n
patrimoniul UNESCO. Singura pro -
blem\ este c\ exact acela[i record,
`n exact acela[i scop nobil, organi-
zat de exact aceea[i asocia]ie, s-a
`ncercat la Prim\ria Pe[ti[ani, anul
trecut. ~mi este foarte fric\ de lupta
crâncen\ Ia[i-Pe[ti[ani ce va urma.
Din fericire, frica e `n general
`nfrânt\ de râs, iar glumele bune
sunt foarte u[or de g\sit – e suficient
s\ deschid Cartea Recordurilor.



n Festivalul OFF – Polonia
Este un festival mic, ce are loc la
Katowice [i care a reu[it s\ `[i
atrag\ o audien]\ interna]ional\
gra]ie unei selec]ii curajoase de
arti[ti: de la headlineri precum PJ
Harvey sau Feist, la vedeta pop
suedez\ Anna von Hausswolff sau
Anna Meredith, compozitoare de
muzic\ clasic\ reprofilat\ pe mu -
zi c\ electronic\.

~ntre 4-6 august/ 65 euro/ off-
festival.pl

n Into the Valley – Estonia,
Suedia, Africa de Sud
S-a lansat discret, `n 2015, ca festi-
val de muzic\ electronic\ `n Sue-
dia. Azi el reprezint\ o serie de
evenimente ce debuteaz\ la sfâr -
[itul lunii iunie la o carier\ din
Rummu, Estonia, urmat de week-
enduri muzicale la o fabric\ aban-
donat\ din Stora Vika, Suedia, [i,
`n ianuarie 2018, de un festival la
Cape Town.

Estonia: 29 iunie – 1 iulie/ 175 eu-
ro; Suedia: 10-12 august/ 175 euro;
Africa de Sud: 26-27 ianuarie 2018/
81 euro/ musicgoes further.com

n Melt – Germania
Este cunoscut ca un maraton 
de muzic\ nonstop, ce dureaz\ de
sâmb\t\ diminea]a pân\ `n
dup\-amiaza zilei de luni. Festi-
valul, care `[i serbeaz\ cea de-a
20-a aniversare, este considerat
drept „epic“ [i strânge cam 20.000
de fani ai muzicii tehno [i 
electronice.

~ntre 14-16 iulie/ 164 euro/
meltfestival.de

n Nuit Sonores – Fran]a
Alt festival de muzic\ electronic\
ajuns anul acesta la cea de-a 15-a
edi]ie. Dureaz\ cinci zile [i se ]ine
`n 40 de locuri din ora[ul Lyon.

~ntre 23-28 mai/ 164 euro pen-
tru patru nop]i [i trei zile/ nuits-
sonores.com

n Primavera Sound – Portu-
galia [i Spania
Se ]ine `n Barcelona [i, din 2012, 
`n Porto [i atrage fani din `ntreaga

Eu rop\. Edi]ia din Barcelona du -
reaz\ [ase zile, cea din Porto numai
trei.

Barcelona: 31 mai – 4 iunie/ 230
euro; Porto: 8-10 iunie/ 130 euro/
primaverasound.com

n Lowlands – Olanda
Anul acesta, festivalul, prezentat
de publica]ia online „Line of Best
Fit“ drept „no lads, no kids, no
trouble, no problem“, aniverseaz\
25 de ani de existen]\. Lowlands
`nseamn\ trei zile de arte vizuale,
muzic\, film [i evenimente per-
formance care strâng `n jur de
55.000 de spectatori. Festivalul
este conceput aproape ca un mi-
cro ora[, cu propria lui sta]ie de
radio, ziar [i moned\ proprie.

18-20 august/ 216 euro/ low-
lands.nl

n Meakusma – Belgia
Cel mai de ni[\ festival de pe list\,
el se recomand\ drept „trei zile ce
serbeaz\ inclasificabilul prin mu -
zic\, instala]ii artistice [i lecturi“.
Un festival ce ajunge la a doua
edi]ie anul acesta.

8-10 septembrie/ de la 60 de eu-
ro/ meakusma-festival.be

n UVA Festival – Spania
Un festival nou [i mic ce se ]ine
`ntr-o m\n\stire din secolul al 
XII-lea din Ronda, Andaluzia.

2-4 iunie/ de la 120 de euro/
Facebook

n Outlook – Croa]ia
Un festival ce s-a maturizat de la
prima edi]ie de acum zece ani [i
care atrage `n special studen]i [i
care se ]ine `ntr-un fort abando-
nat, `n faimoasa sta]iune Pula.

~ntre 7-10 septembrie/ de la
£141/ outlookfestival.com

n Flow – Suedia
A crescut dintr-un mic eveniment
de club, iar ast\zi atrage `n jur de
75.000 de oameni `ntr-o zon\ din
jurul unei uzine din Helsinki
transformat\ `ntr-un ambient fru-
mos luminat, propice pentru mu -
zic\ [i arte vizuale. Al\turi de
muzic\, mâncarea este [i ea ve -
det\ a festivalului, la care par-
ticip\ [i 40 de mari restaurante ce
pun accentul pe produse ali-
mentare produse locale, inclusiv
mult\ buc\t\ rie vegan\.

~ntre 11-13 august/ de la 155 de
euro/ flowfestival.com
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Cele mai tari festivaluri
muzicale din Europa

Suplimentul lui Jup  

Un calendar ale eveni -
mentelor muzicale `n -
tocmit de ziarul „The
Guardian“.

Câte c\r]i mai vinde Angela Merkel
~n vreme ce cancelarul german se preg\te[te de campa-
nia electoral\, germanii par a fi `nc\ foarte interesa]i s\
afle despre toamna lui 2015, ̀ n chestiunea controversat\
a refugia]ilor care au invadat Europa, scrie presa brita -
nic\. Dou\ c\r]i care trateaz\ acest subiect, publicate `n
aceast\ prim\var\, atrag aten]ia cet\]enilor germani.

Una dintre ele este Die Getriebenen, de Robin Alexan-
der, [i este un thriller politic de non-fic]iune care recon-
struie[te „`n]elegerile ascunse [i deciziile gr\bite din
spatele evenimentelor ce au generat titluri uria[e `n
ziare“. Cartea s-a instalat confortabil `n fruntea topu -
rilor, cu 120.000 de exemplare vândute.

~n aceast\ s\pt\mân\ apare Die Kanzlerin:
Eine Fiktion (Cancelara: O fic]iune) de Konstan-
tin Richter, un roman care `ncearc\ s\ reconstitu-
ie gândurile Angelei Merkel `n acea perioad\ [i
care deja [i-a atras cronici elogioase.

Niciuna dintre aceste c\r]i, scrie „The Guardian“, nu
simpatizeaz\ cu eroina principal\ [i amândou\ scot `n
eviden]\ ideea c\ aceast\ criz\ a refugia]ilor a schimbat
fundamental rela]ia dintre Merkel [i poporul german.

Robin Alexander, fost corespondent pentru „Die
Welt“, prezint\ decizia primirii refugia]ilor drept rezul-
tatul unor „bâlbâieli tactice [i a unor erori de comuni-
care“. Cartea lui sugereaz\ c\ partenerii de coali]ie ai
Angelei Merkel au ̀ mpins-o deliberat ̀ n aceast\ poveste,
[tiind c\ problema refugia]ilor „reprezint\ un câmp
politic minat“ pentru un cancelar conservator.

Konstantin Richter, [i el ziarist (a lucrat pentru „Wall
Street Journal“, „Politico“ [i „The Guardian“), are „o
abordare existen]ialist\“. 

„~n cartea mea am `ncercat s\ prezint criza refu -
gia]ilor drept un moment care ar fi putut fi definitoriu ̀ n
cariera lui Merkel, dar care, ̀ n cele din urm\, nu a fost“,
spune Richter. „A[a cum v\d eu lucrurile, Merkel a
sim]it nevoia s\ vin\ cu o nou\ abordare politic\, una
mult mai curajoas\ [i mai proactiv\, dar nu a reu[it. ~n
cele din urm\, rezultatul a fost c\ a ajuns s\ fie mai pu]in
popular\, fiindc\ germanii nu mai [tiu sigur ce re -
prezint\ ea acum. E ceva tragicomic `n povestea asta.“
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PE SCURT
n Trailerul noii adapt\ri a romanului horror It al lui Stephen

King a b\tut toate recordurile de vizion\ri pe YouTube: 197 de mi-
lioane de vizion\ri `n numai 24 de ore. Este cel mai vizionat trailer
de pân\ acum, mult peste vechiul de]in\tor al recordului, Fast and
Furious 8, cu numai 139 de milioane de vizion\ri.

n Nu, Terminatorul nu e terminat, asigur\ Arnold Schwarzeneg-
ger, dup\ ce studiourile Paramount au anun]at c\ renun]\ s\ realize-
ze un episod din aceast\ saga. „Da, vreau s\ fac alt Terminator“, spu-
ne Arnold, `ntr-un interviu pentru site-ul Fandango. „Dac\ Para-
mount nu mai vrea, sunt alte 15 studiouri interesate. {i nu uita]i c\,
dup\ 2018, James Cameron prime[te ̀ napoi drepturile asupra franci-
zei. Sunt de acord cu un nou Terminator, dar numai dac\ povestea
este bun\. ~ntre timp, lucrez la `ntoarcerea lui Conan Barbarul [i la
continuarea lui Twins. Nu [i la continuarea lui Poli]ist la gr\dini]\ !“

n ~n cele din urm\, a[a cum se anun]ase, Bob Dylan [i-a primit No-
belul pentru literatur\ weekendul trecut, la Stockholm. Decernarea
survine la cap\tul a cinci luni de la anun]ul oficial, timp `n care po-
vestea, spune media occidental\, „s-a transformat `n fars\“ dup\ ce
Dylan nu s-a gr\bit deloc s\ vin\ s\ `[i ridice premiul controversat.
~n cele din urm\, totul s-a rezolvat discret, chiar pe 1 aprilie.

n Celebra actri]\ american\ Doris Day a `mb\trânit doi ani pes-
te noapte: a descoperit chiar `n ajunul zilei de na[tere c\ este, de
fapt, n\scut\ pe 3 aprilie 1922, `n loc de 1924. „Totdeauna am sus]i -
nut c\ vârsta nu este decât un num\r [i n-am acordat aten]ie decât
anivers\rilor, dar e, totu[i, bine c\ [tiu ce vârst\ am“, a comentat
Doris Day.

n De[i inten]iona altceva, Daniel Craig s-a l\sat convins de
produc\toarea Barbara Broccoli s\ joace pentru a cincea oar\ ro-
lul agentului 007. Se zvone[te c\ pre]ul pl\tit pentru a-l convinge
ar fi fost de 150 de milioane de dolari, un salariu cu adev\rat gi-
gantic. Film\rile la noul James Bond ar trebui s\ `nceap\ spre fi-
nalul acestui an.

n Regizorul Roman Polanski tot nu a reu[it s\ scape de povestea
cu violul de acum 40 de ani, dup\ ce luni un judec\tor american a
refuzat cererea acestuia de a reveni `n SUA f\r\ posibilitatea de a fi
arestat, pentru a l\muri, odat\ pentru totdeauna, aceast\ afacere.

nCreatorii unei benzi desenate numite The Rook [i publicate ̀ n
1977 l-au acuzat pe Stephen King de plagiat [i `i cer daune de 500 de
milioane de dolari. Ei sus]in c\ Stephen King le-a furat personajul
principal [i l-a folosit `n seria de mare succes The Dark Tower, pe
care scriitorul american o consider\ cea mai valoroas\ crea]ie a
sa. Povestea survine chiar `nainte de lansarea, `n august, a unei
prime [i mult a[teptate adapt\ri cinematografice a primului ro-
man din serie.

Ultimele mi[c\ri 
pe frontul anti-Trump

n Lupta anti-Trump conti-
nu\: dramaturgul [i activistul
nige rian Wole Soyinka, laureat al
premiului Nobel pentru literatur\,
a p\r\sit Statele Unite, a[a cum a
promis c\ se va `ntâmpla `n cazul
victoriei `n alegeri a miliardarului.
El se va muta `n Africa de Sud, un-
de a acceptat un post de profesor la
Universitatea din Johannesburg.
Wole Soyinka a stat 20 de ani `n
SUA, unde a lucrat la Universitatea
din New York.

n ~ntr-un articol intitulat La 45
de ani dup\ Watergate, ade v\rul
este din nou ̀ n pericol, scris pentru
„Washington Post“, actorul Robert
Redford sus]ine c\ Donald Trump
a dus atacurile lui Richard Nixon

la adresa presei pe „noi [i periculoa-
se culmi“. „Din cauza rolului meu
`n filmul To]i oamenii pre [edintelui“,
scrie Redford, „to]i m\ `ntreab\
despre cât de asem\n\ toare sunt si -
tua ]iile din 1972 [i 2017. Sunt multe
asem\n\ri. Cel mai mult conteaz\ o
pres\ liber\ [i independent\ ̀ n ap\ -
rarea democra ]iei noastre“. Red-
ford este `ngrijorat de faptul c\, `n
opinia lui, `n America divizat\ de
ast\zi lucrurile ar sta complet dife-
rit fa]\ de 1972 `n cazul izbucnirii
unui alt scandat de tip Watergate.

n Jean-Michel Jarre intr\ [i el
`n hora anti-Trump, cu un concert
pe care `l va sus]ine la Marea
Moart\, `n fa]a anticei fort\re]e
Masada. Cu acest concert, spune

Jarre, el vrea s\ atrag\ aten]ia asu-
pra politicilor antiecologiste ale
pre[edintelui american [i, `n ace-
la[i timp, s\ aten]ioneze asupra
„urgen]ei salv\ rii M\rii Moarte“.
Marea Moart\ se retrage anual `n
medie cu un metru, speciali[tii es-
timând c\ ea va fi complet secat\ ̀ n
jurul anului 2050.

n Actorul Shia LaBeouf a mai
suferit un e[ec dup\ ce a trebuit
s\-[i `nceteze protestul anti -
Trump: Man Down, ultimul lui
film, care tocmai a fost difuzat în
avanpremier\ în nordul Angliei
a vândut un singur bilet! „Avan-
premiera asta are toate [ansele
s\ intre în Cartea Recordurilor!“,
a comentat mali]ios un analist.



Nu c\ m-a[ da eu de[teapt\, dar
dac\-l cite[ti ca pe o metafor\ a spi-
ritului care se re`ncarneaz\ – cor-
pul fiind vehiculul, carapacea (engl.
shell), filmul devine un poem meta-
fizic despre c\utarea de sine dinco-
lo de limit\rile vie]ii [i mor]ii. Dac\
nu vrei ceva transcedental, e o po-
veste de cre[tere similar\ cu Lost in
Translation (2003, de Sofia Coppo-
la), filmul care a lansat-o pe Scarlett
Johansson. Cheia e oferit\ mur\-n
gur\ ̀ nc\ de la debutul ̀ mprumutat
de la Oshii, dar trecerea de la anime
la actori aduce o dimensiune capi-
tal\: totul pare acum mult mai vero-
simil. Mira Killian pare credibil\ ca
orice erou de cinema de la fra]ii
Lumière `ncoace c\rora cinefilii 
i-au acordat prezum]ia de realitate.

Filmul `ncepe, deci, cu momen-
tul ̀ n care creierul (engleza o spune
mai bine, ghost) unei persoane re-
marcabile, dar decedate, este insta-
lat `ntr-un cyborg. De fapt, vedem
doar cum corpul cap\t\ form\, cea
mai memorabil\ scen\ fiind cea `n
care trece printr-un mulaj l\ptos ca-
re `i va definitiva forma. Crearea
Mirei Killian, mai mult poetic\ de-
cât tehnic\, `ntrece `n frumuse]e
confec]ionarea ca la un gherghef
electronic a mu[chilor lui Leeloo
Dallas („Multipass“) din Al cincilea
element (de Luc Besson, 1997). Când
carcasa de pe corpul ridicat ̀ n aer e
gata, mulajul `nt\rit se sparge [i
buc\]elele zboar\ ca ni[te pene. Ga-
ta na[terea! 

Cyborgul rezultat e arma per-
fect\, de asta a [i fost creat, dar la un
moment dat ̀ ncepe s\ aib\ glitch-uri,
frânturi de amintiri pe care nu le
poate explica decât prin termenul
de eroare, pan\ (engl. glitch). 

„We cling to memories as if they
define us, but they don’t. What we

do is what defines us“, se spune `n
film. Povestea regizat\ de brita -
nicul Rupert Sanders (Snow White
and the Huntsman, 2012) e alert\ [i
`n acela[i timp ̀ ncetinit\, ca ̀ ntr-un
vis. Eu a[a am citit-o `nc\ de la
ie[irea „corpului“ din laptele crea -
]iei –[i din acest unghi ̀ ntreg filmul
pare o c\l\torie `n propriul sine, cu
tot cu flashbackuri, piedici, false
revela]ii [i revela]ii bune. Scena `n
care Mira, ajutat\ de cercet\torul
interpretat de Anamaria Marinca,
face o incursiune `n propria-i in-
teligen]\ artificial\ pentru infor-
ma]ii care o vor ajuta s\-l identifice
pe antagonist are `nc\rc\tura unei
scufund\ri `n propriul incon[tient.
Vizual a[a [i e redat\ – cu corpul (de
fapt, spiritul) scufundându-se `ncet
`ntr-un lichid `ntunecat. 

Plasat\ `ntr-o lume futurist\ cu
reclame `n hologram\, imense ca
ni[te dinozauri printre zgârie-nori
alb\strii, povestea se rezum\ de
fapt la luarea ̀ n posesie de c\tre Mi-
ra a propriului trecut [i se termin\
cu ea acomodat\ cu carapacea cy-
borgului [i cu misiunea de a elimi-
na r\uf\c\torii. ~ntr-un fel, e cam
acela[i lucru ca `n Lost in Transla-
tion, unde personajul lui Scarlett
Johansson se afla `ntre praguri, la
`nceputul unei transform\ri. „I just
don’t know what I’m supposed to
be“, `i spune Charlotte lui Bob (Bill
Murray), iar acesta r\spunde:
„You’ll figure that out. The more
you know who you are, and what
you want, the less you let things up-
set you“. Sau, arc peste timp: „We
cling to memories as if they define

us, but they don’t. What we do is
what defines us“. 

Scarlett Johansson aduce `n
ora[ul futurist din Ghost in the
Shell nu doar Tokyo din Lost in
Translation, ci [i prototipul unui
personaj surprins ̀ n diferite faze de
ecloziune (jocul ei interiorizat o re-
comand\ pentru amândou\). Char-
lotte simte cum crisalida `ncepe s\
strâng\, pe când Mira `[i asum\
faptul c\ gogoa[a nu-i decât un ve-
hicul pentru adev\rata ei fiin]\.
Singurul lucru care mi s-a p\rut
f\r\ leg\tur\ cu povestea, strecurat
doar pentru corectitudine politic\,
e scena `n care cyborgul cu creier
uman s\rut\ o prostituat\ uman\
transgender, ca s\ `[i reaminteasc\
cum e s\ fii om (!). 

— S\ ne tr\ie[ti, M\ria Ta! S\ ne
tr\ie[ti!

— Purcede, turn\torule!
— Da, M\ria ta, purced. Feli -

cit\rile mele pentru aceast\ fru-
moas\ m\n\stire care ridicatu-s-a
din porunca [i cu contribu]ia
M\riei Tale.

— P\i, na, am vrut [i eu s\
mul]umesc Domnului pentru tot
ceea ce mi-a fost d\ruit. Am pu -
tere, am o[teni vrednici [i am ]ara
asta plin\ de femei frumoase. Plus

cetatea Chilia! Cum s\ nu fac o
m\n\stire mare [i frumoas\?
Acum e rândul t\u s\-i f\ure[ti
clopotul. Vreau s\ fie mare [i s\
r\sune ̀ n toat\ ]ara asta, care nu e
a mea, este a urma[ilor urma[ilor
no[tri.

— Foarte frumoase cuvinte
slobozi pe gur\, M\ria Ta, numai
adev\ruri! A[a, c\ veni vorba de
clopot. Eu m\ pricep s\ torn
bronzul ca nimeni altul. ~l pot tur-
na pe grosimi diferite, astfel `ncât,
atunci când tragi clopotul, el va
suna ca un cântec.

— Cum adic\, nu face danga-
langa?

— Face mai frumos decât atât,
Maria Ta. Acest clopot va suna 
exact a[a:

{tefan Vod\ bate turcii
Pân\ când le sare mucii
Nu v\ pune]i cu-a lui oaste
Tu-v\-n crucea mamii voastre! 
— Stra[nic mesaj, turn\torule,

dar eu `nc\ nu m-am b\tut cu
turcii.

— {tiu, dar când turcii vor auzi
sunetul clopotului, cred c\ se vor
speria [i nici c\ vor mai c\uta
vreo pricin\ M\riei Tale.

— Pfii, c\ bine zici, m\i! A[a
facem. Cât m\ cost\?

— Cu tot cu chipul M\riei Tale
gravat pe el, cost\ cinci sute mii
de galbeni.

— Cââât? E[ti nebun?
— ~]i jur, m\rite st\pân, c\ lu-

crez f\r\ profit, dar materialul [i

mâna de lucru cost\ mult. Mai
ales turnarea pe sunete alese.

— {i dac\ am mai scoate din
sunetele celea? Facem cumva s\
se aud\ esen]ialul, dar s\ fie mai
ieftin. S\ se aud\:

{tefan Vod\ bate turcii
Tu-v\-n crucea mamii voastre!
— Eu nu zic c\ nu ai dreptate,

Lumin\]ia Ta, dar bat\-m-ar p\ -
catele, versurile trebuie s\ sune la
fel `n coada lor, altfel se poate
sparge clopotul.

— Am `n]eles. Stai a[a, s\ m\
gândesc, c\ pe vremea când m\
jucam cu copchiii la Borze[ti, me -
reu scorneam poezii. Fii atent, am
g\sit o variant\ care nu sperie
doar pe turci, ci pe to]i care ar
vrea vreodat\ s\ cotropeasc\ ]\ -
ri[oara asta:

{tefan Vod\ are oaste,
Tu-v\-n crucea mamii voastre!
— E perfect, Lumin\]ia Ta,

sun\ la fel `n coad\. Neam de nea-
mul hronicarilor nu ar fi putut
gândi o asemenea comoar\ de
poezie. Doamne, cum o s\ r\sune
v\ile: crucea mamii voastreeeee!

— Cât m\ cost\ `n cazul \sta? 
— Numai trei sute de mii de

galbeni, Sl\vite Domn.
— Da’ de ce a[a de mult, dac\

am scos deja dou\ versuri?
— P\i bronzul tot scump este.
— Auzi, dar la cincizeci mii de

galbeni, ce po]i s\-mi f\ure[ti?
— Pot s\-]i fac un clopot care

zice doar {tefan Vod\.
— Bun a[a. Eu o s\ dau porun -

c\ ca cine trage clopotul s\ sloboad\
restul poeziei pe gur\.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Saved in Translation

562

Ctitorul [i turn\torul

Remake dup\ anime-ul cu acela[i titlu al lui Mamoru
Oshii (1995), care la rândul lui adapta manga lui
Masamune Shirow (1989), Ghost in the Shell n-a avut
o primire prea c\lduroas\ din partea criticilor ame -
ricani. La fel ca maimu]a calofil\ a lui Camil Petrescu,
ace[tia au apreciat coaja [i au aruncat miezul. Au
l\udat execu]ia, estetica ebluisant\ care respect\ 
[i stilul vizual al lui Oshii, dar au fost de p\rere 
c\ e pu]in\ poveste, `necat\ `n prea multe secven]e
de ac]iune. 
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