
PAUL RUDD,
PROTAGONIST ~N
PRINCE AVALANCHE: 

„Nu prea e loc de
vanitate când vrei
s\ faci oamenii 
s\ râd\“

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Paul Rudd e vesel [i politicos, dar la
un moment dat `]i dai seama c\ e
ceva for]at `n jovialitatea lui. Peste
cinci minute, te lumineaz\ singur:
„Uneori ur\sc sunetul vocii mele [i
`mi vine s\-mi cer scuze de la toat\
lumea c\ trebuie s\-mi asculte pros -
tiile. E atât de plictisitor s\-i auzi pe
actori vorbind despre ei `n[i[i“.
Am realizat acest interviu anul tre-
cut, la Festivalul de la Berlin.
Prince Avalanche ruleaz\ din 21
februarie `n cinematografele româ -
ne[ti [i chiar merit\ v\zut.
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LE I

INTERVIU CU
ZERUYA SHALEV

„Scriu de când
m\ [tiu, de[i 
nu am decis
niciodat\ 
s\ scriu“

Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Când am f\cut primul interviu cu
Zeruya Shalev, `n urm\ cu mai
mul]i ani, nu citisem `nc\ nici o
carte a ei. Acum a[ putea spune
c\ sunt fan. C\ sunt unul dintre
miile de cititori care au dezvoltat
un soi de dependen]\ curioas\ ([i
intratabil\) fa]\ de scrisul ei. 

» pag. 8-9

Cronic\ de carte

CUM M-AM CIOCNIT DE DOU| ORI CU ACELA{I OM DE CULTUR|

„Paza, ia-l pe dumnealui“

Citi]i un text de R\zvan Chiru]\ `n » pagina 15

O maestr\ a
suspansului de
toate felurile 

Florin Iorga 

Este foarte periculos s\ te apuci s\
cite[ti dup\ miezul nop]ii Cronica
zei]ei de Natsuo Kirino. Serios! {i
asta nu pentru c\ ar apar]ine genu-
lui horror, a[a cum profund gre[it
s-ar putea `n]elege din primele
pagini. ~ns\, odat\ `nceput\ cartea,
`]i sare somnul [i nu ai cum s\ o
mai la[i din mân\. 

» pag. 10

Cristian Petcu, secretar de stat `n Ministerul Culturii, nu era `ntr-o situa]ie prea
pl\cut\. Tocmai veniser\m s\-l confrunt\m cu o dezv\luire din CV-ul s\u care nu `i
f\cea nici o pl\cere. Cristian Petcu nu se mul]umise, precum ceilal]i colegi de-ai s\i
din politic\, cu un singur titlu de doctor. Cristian Petcu a vrut dou\. {i le-a ob]inut.
Nimic special pân\ aici, poate omul s\-[i ia câte titluri vrea, dac\ asta `i face pl\ -
cere. Numai c\ specializarea `n studiul ortodoxiei nu l-a `mpiedicat s\ fie [mecher.
{i nici nu a fost chiar atât de [mecher, la o adic\, ce-a f\cut domnia sa face [i un
licean care nu are chef de referate: a preluat pasaje `ntregi din c\r]ile altor autori.  



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 431 » 1 – 7 martie 2014

2  »  actualitate

PAUL RUDD, PROTAGONIST ~N PRINCE AVALANCHE:

„Nu prea e loc de
vanitate când vrei s\
faci oamenii s\ râd\“

Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Ce v-a pl\cut la scenariul lui
Prince Avalanche?

Când David mi-a propus rolul,
mi-a spus: „Hey, man, ce-ai zice s\
mergem `n p\dure cu vreo dou\
camere timp de câteva s\pt\mâni
[i s\ vedem ce se `ntâmpl\?“. Cred
c\ `i era dor de atmosfera din
facultate când f\cea filme de amo -
rul artei. Am avut aceea[i abordare
pe partea interpret\rii. {i eu
doream s\ `ncerc ceva diferit, a[a
c\ m-am trezit angrenat `nainte s\
[tiu care va fi treaba cu filmul.
David mi-a spus: „Am v\zut un
film [i cred c\ am putea face un
remake dup\ el“. Mi-a trimis DVD-
ul [i am fost fascinat de ideea celor
doi b\rba]i care vopsesc linii pe
[osea, ca [i de tema pierderii [i
reg\sirii ̀ n acest t\râm al nim\nui.
E ca `n C\utându-l pe Godot. Nu 
m-am gândit la asta `n timp ce

filmam, dar pe urm\ mi-am spus:
„Oamenii \[tia parc\ l-ar a[tepta pe
Godot!“. Exist\ ceva teatral `n film.

Cum a]i lucrat cu David Gor-
don Green? V\ [tia]i de di-
nainte?

S\ spun c\ a fost grozav ar fi,
probabil, cel mai plicticos r\spuns,
dar \sta e adev\rul pentru c\ am
participat la un experiment cu
totul creativ. Nefiind un film de
studio, am avut libertatea de a
spune: „Hai s\ facem ce vrem,
chiar dac\ nu va vedea nimeni
filmul“. Doream demult s\ lucrez
cu David. Suntem prieteni de vreo
12 ani, sunt fan de-al lui [i am tot
`ncercat pân\ acum s\ facem filme
independente pentru care n-am
primit o le]caie. De data asta a
mers. Pe Emile nu-l [tiam, dar am
fost uimit s\ v\d cât e de bun, cum
poate r\mâne atât de dulce chiar [i
când ̀ i spui lucruri ̀ ngrozitoare. {i
m-am gândit c\ `n prima parte a
filmului, personajul meu `l judec\

pe personajul lui, dar, ca spectator,
am empatizat cu Lance tocmai
pentru c\ Emile e atât de talentat. 

A]i decis singur cum urma s\
arate personajul dumneavoas-
tr\?

Da, m-am distrat cu musta]a [i
ochelarii, dar n-am vrut totu[i s\
devin un hipster. E o linie foarte
fin\ `ntre a purta musta]\ [i a fi un
hipster. Pentru haine am avut un
wardrobe supervisor care a pus la
loc toate elementele, inclusiv
combinezoanele albastre care `mi
amintesc de Super Mario. Camion
ro[u, combinezoane albastre, linii
galbene – ar\tau interesant aceste
culori printre copacii ar[i. 

Cum a]i rezonat cu p\durea
ars\ din film?

A fost un peisaj ciudat pentru c\
p\rea nesfâr[it, dar cam cu o lun\

`nainte de a `ncepe film\rile puteai
vedea c\ verdele reap\ruse – nu `n
frunzele copacilor, ci pe jos. Asta
dup\ ce, cu dou\ luni ̀ n urm\, totul
fusese de culoarea cafelei. De fapt,
acest lucru a fost [i izvorul de
inspira]ie al filmului, a[a s-a
hot\rât David s\ filmeze acolo. La
`nceput nu [tia ce s\ fac\ cu filmul
\sta. Titlul a venit la urm\.

Când a]i fost ultima dat\ `ntr-o
p\dure?

Am petrecut ceva timp `n
Upstate New York unde e mult\
verdea]\ [i unde po]i face lejer
boala Lyme – pentru cine e inte -
resat, ̀ l recomand cu c\ldur\, haha! –,
dar n-am petrecut prea mult timp
`ntr-o p\dure ars\. A fost o expe -
rien]\ ciudat\. De fapt, nu-mi amin -
tesc când am intrat ultima oar\
`ntr-o p\dure adev\rat\.

Filmul a fost turnat `ntr-un
timp record – 16 zile. A presu-
pus acest lucru mult\ im-
proviza]ie? Care a fost provo-
carea?

David este genul de regizor
c\ruia `i place procesul cre\rii
unui film. ~i place s\-i vad\ pe
actori venind cu propriile lor idei.
{i mie `mi place s\ lucrez a[a
pentru c\ am f\cut mult\ impro -
viza]ie `n ultimii ani. Provocarea
acestui film, poate p\rea ciudat, a
fost s\-l facem ca [i cum ar avea
subtitrare: Prince Avalanche e
versiunea american\ a unui film
european. Mi-a pl\cut acest lucru.
Improvizând, am `ncercat s\
r\mânem fideli acestei idei. 

Cum po]i improviza plecând
de la un film deja existent? 

A fost un pic ciudat pentru c\ nu
m-am gândit la original sau la

Paul Rudd e vesel [i politicos, dar la un moment dat `]i
dai seama c\ e ceva for]at `n jovialitatea lui. Peste cinci
minute, te lumineaz\ singur: „Uneori ur\sc sunetul
vocii mele [i `mi vine s\-mi cer scuze de la toat\ lumea
c\ trebuie s\-mi asculte prostiile. E atât de plictisitor
s\-i auzi pe actori vorbind despre ei `n[i[i“, spune `n
mijlocul unei fraze unde vorbea despre cu totul
altceva. Asta ]i-l face dintr-odat\ foarte simpatic. ~n
Prince Avalanche aproape c\ nu-l recuno[ti, ascuns `n
spatele unei must\]i din anii ’80. Filmul lui David
Gordon Green, premiat pentru regie anul trecut la
Berlin, e un remake mai bun decât originalul, islandezul
Either Way/Á annan veg, de Hafsteinn Gunnar
Sigurðsson. Doi b\rba]i trag linii galbene pe [osea,
transformându-se odat\ cu p\durea ars\ din jur care se
treze[te [i ea la via]\. Filmul e o comedie grav\ despre
schimbare, evolu]ie, pierdere [i prietenie unde Rudd
(care face probabil cel mai bun rol de pân\ acum) `l are
partener pe Emile Hirsch. Am realizat acest interviu
anul trecut, la Festivalul de la Berlin. Prince Avalanche
ruleaz\ din 21 februarie `n cinematografele române[ti
[i chiar merit\ v\zut.



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 431 » 1 – 7 martie 2014

actualitate  «  3  

actorul care jucase rolul `nainte. A
fost, mai degrab\, un film cu totul
nou. Numai când am v\zut filmul
gata ne-am dat seama c\ dialo -
gurile noastre erau fidele spiritului
dialogurilor originale. 

Cât\ improviza]ie e `n scena
cu femeia care `[i caut\ licen -
]a de pilot prin cenu[a casei?

Produc\torul [i art directorul 
s-au plimbat `ntr-o zi [i au g\sit-o
pe aceast\ femeie, Joyce, care
c\uta prin r\m\[i]ele casei sale
arse. Vecinii din jur `ncepuser\ 
s\-[i reconstruiasc\ locuin]ele, dar
ea zi de zi era printre r\m\[i]ele
fostului ei c\min. {i David a spus:
„Ar fi grozav dac\ am putea filma
aproape ca `ntr-un documentar,
chiar dac\ nu [tiu cum am integra
aceast\ scen\ ̀ n film“. Am petrecut
câteva ore cu Joyce [i mi-a f\cut
turul casei, ca [i cum ar fi scotocit
prin propria-i cenu[\. Femeia
aceasta avusese o via]\ foarte inte -
resant\, dar toat\ via]a ei era `n
acea cas\ care nu mai exista.
Singurul lucru pe care l-am mani -
pulat `n film a fost c\ am pus-o s\
spun\ c\ `[i caut\ licen]a de pilot.

Sunte]i perceput ca actor de
comedie, de[i paleta dumnea -
voastr\ e foarte larg\.

Mi-a pl\cut dintotdeauna come -
dia, dar se pare c\ a fost o mare
schimbare `n cariera mea odat\ cu
Anchorman, ocazie cu care am
cunoscut ni[te tipi foarte haio[i.
Continu\m s\ lucr\m `mpreun\ [i
le sunt fidel pentru c\ m-am distrat
enorm lucrând al\turi de ni[te
oameni de treab\ care râdeau tot
timpul. {i felul lor de lucru mi-a
pl\cut pentru c\ presupunea mult\
improviza]ie. Nu [tiai niciodat\ ce
se putea `ntâmpla.

Crede]i c\ cele mai bune
comedii vin din triste]e?

Nu toate, dar multe dintre cele
pe care le prefer vin din lupt\,
anxietate, triste]e. Stand-up come -
dian-ul care `mi place cel mai mult
e Louis C.K., iar momentele lui
comice sunt comentarii sociale
legate de lupt\, de greut\]ile vie]ii.  

A]i devenit reprezentativ pen-
tru a[a numita „comedie a
umilirii“. Sunte]i v\zut ade-
sea f\când lucruri pe care al]i
oameni nu le-ar face `n reali-
tate.

Nu prea e loc de vanitate când
vrei s\ faci oamenii s\ râd\. Nu
cred c\ am calit\]ile necesare
pentru a fi distribuit `n filme cu
James Bond, `n pelicule de ac]iune
sau `n orice film care implic\ un
mascul alfa. Nu cred c\ a[ fi
conving\tor ̀ n aceast\ ipostaz\. V\
rog, nu m\ contrazice]i! (Râde.)

Oricum, nici n-am `ncercat vreo -
dat\ s\ joc `n astfel de filme. 

Dar c\uta]i ceva `n mod  con  
[ tient atunci când v\ alege]i
rolurile?

~n orice caz, nu ceva de genul
„acesta e tipul de personaj cu care
vreau s\ m\ identific“. Nu exist\ o
decizie con[tient\ care m\ ̀ mpinge
s\ aleg anumite personaje, dar tind
s\ accept lucruri pe care le g\sesc
interesante. ~n ultimii ani am jucat
oameni care par foarte reali.

A]i studiat drama iacobin\ la
Oxford timp de trei luni. A]i
face ceva similar [i pe ecran
dac\ s-ar ivi ocazia?

Da, mi-ar pl\cea s\ joc un
personaj `ntunecat [i complicat,
dar, pe de alt\ parte, nici n-a[ vrea
s-o fac numai de dragul de a o face.
Ar trebui s\ `mi plac\ povestea [i
s\ fiu convins c\ sunt persoana
potrivit\.

Cineva spunea c\ `n film tre-
buie s\ joci câteva scene foar -
te bine, iar `n celelalte s\ te
str\duie[ti s\ nu fii oribil. ~n
teatru construie[ti un perso -
naj `n timp. Dumneavoastr\
ce crede]i?

E interesant. Mie profesoara de
actorie `mi spunea c\ teatrul [i
filmul nu sunt atât de diferite
pentru c\ trebuie s\ intri ̀ n contact
cu acelea[i elemente. Trebuie s\
treci prin acelea[i emo]ii, dar când
e[ti pe scen\, trebuie s\ la[i totul s\
treac\ prin corp [i s\ ias\ astfel
`ncât s\ fii auzit din ultimul rând –
deci vorbe[ti tare, gesturile sunt
ample [i figura expresiv\. ~n
cinema totul trece prin tine, dar, `n

loc s\ arunci totul afar\, fa]a ta
trebuie s\ fie asemeni unui burete
pentru c\ aparatul de filmat prinde
tot. ~n afar\ de asta, totul e la fel. 

Mul]i actori spun c\ Holly-
wood-ul e condus de oameni
care s-ar potrivi mai bine pe
Wall Street. Sunte]i de acord
cu aceast\ afirma]ie?

Hollywood-ul e, `n esen]\, o
afacere. Cei din fruntea studi -
ourilor sunt oameni de afaceri, iar
provocarea oric\rui business –
b\nuiesc c\ e la fel `n muzic\ sau
publishing – e s\ combini arta cu
comer]ul astfel `ncât rezultatul s\
fie bun pentru toate p\r]ile im -
plicate. E frustrant când vrei s\
`ncerci ceva creativ, dar care nu
poate fi viabil din punct de vedere

comercial – `ns\, sincer, nu prea
am p\]it a[a ceva chiar [i atunci
când am lucrat cu studiourile. Am
primit uneori din partea studio -
urilor note sau scenarii foarte
inteligente. Am experimen tat, ce-i
drept, [i partea nepl\cut\ a lu -
crurilor.

A]i spus la un moment dat c\
nu `ntâlni]i des scenarii bune.
Exist\ `n serialele TV de azi
pove[ti interesante? Se [tie c\
sunte]i un fan al serialului
Lost.

Serialele TV traverseaz\ cel mai
bun moment din istorie. Sunt atât
de multe seriale bune... Cu Lost
ajunsesem la sezonul al treilea sau
al patrulea, dar pe urm\ am ratat
câteva episoade [i am pierdut [irul.

Acum m\ uit la Homeland, de[i
sunt pu]in `n urm\. So]ia mea vede
mai multe seriale decât mine. Ce
`mi place e c\ po]i avea toate
serialele pe DVD [i po]i face
maratoane care, pe de alt\ parte,
sunt nebunie curat\. ~]i tot spui
„`nc\ un episod“ pân\ te prinde 4
diminea]a. ~nainte m\ uitam s\p -
t\mânal la Dexter [i am DVD-urile
de la Breaking Bad [i The Wire
(care mi se pare unul dintre cele
mai bune seriale din toate
timpurile). Favoritul meu din toate
timpurile e ̀ ns\ Clanul Soprano. ~n
]ara noastr\ posibilit\]ile de a
experimenta au fost `ntotdeauna
mai limitate din pricina re]elelor
de televiziune. Mai nou, de când
exist\ cablul, se pare c\ serialele de
pe cablu sunt mai bune. 
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Am avut un coleg de [coal\ al c\rui
tat\ era profesor la noi `n liceu. Nu
pot s\-mi `nchipui misiune mai
ingrat\ pentru un adolescent, care
trebuie s\ g\seasc\ un echilibru
`ntre imaginea pe care [i-o face `n
rândul muritorilor de rând [i felul
`n care se comport\ `n fa]a profeso -
rilor. Era din ga[ca mea, era un tip
de treab\ [i, cu toate astea, mai to]i
`l consideram favorizat de soart\.
V\ da]i seama, nu prea erau profe -
sori, colegi de-ai tat\lui s\u, care s\
se lege de el cum o f\ceau cu noi.
Da, cred c\ `l invidiam sincer pen -
tru c\, orice ar fi f\cut, ar fi c\zut,
probabil, mereu `n picioare. Apa -
rent, era tratat la fel ca noi, ceilal]i:
profesorii mai duri r\cneau la el ca
la noi, to]i ceilal]i, dar când, la
finalul trimestrului, vedeam note -
le, constatam c\ el, de[i nu era mai
de[tept decât noi [i nici mai „mun -
citor“, avea media mult mai mare.
Nasoal\ chestie, mai ales pentru el!
Mai ales fiindc\, poate, pe undeva,
era mai ascu]it decât noi, cârtitorii
t\cu]i. Colegul meu de [coal\ a
avut ̀ ns\ ̀ ntodeauna bunul-sim] s\
nu pozeze `n altceva, cu to]ii [tiam
c\ taic\-su era profesor acolo, cu

to]ii [tiam c\ are un „atu“ pe care,
sunt convins, nu [i l-ar fi dorit
niciodat\. Nici el [i nici tat\l lui,
`mi dau seama acuma, dup\ 20 de
ani. 

Momentul de maxim\ sinceri -
tate, \la care pe mine m-a f\cut s\-l
respect pe omul \sta definitiv [i
irevocabil, s-a petrecut când eram
printr-a zecea. Nu `ntâmplarea `n
sine mi-a trezit sentimentele astea,
ci felul lui de-a `n]elege situa]ia
celor din jurul s\u [i felul `n care a
reu[it, discret, s\ fie „una cu noi“.
„Cuiul“ nostru, `n termeni studen -
]e[ti pe care aveam s\-i afl\m mai
târziu, era profa de chimie. Ne f\ -
cea terci pe to]i, cu un sadism pe care
nu l-am acceptat niciodat\. Azi,
când ne mai revedem, râdem ca \ia
sc\pa]i miraculos dintr-un lag\r:
„{i, `]i aminte[ti, b\i, ce-i mai tre -
mura b\rbia lui Mengele aia, fra -
te?“. Nu eram nici pe departe pro[ti,
nu veneam cu lec]iile nef\cute,
`ns\ dânsa credea, probabil, c\ te -
roarea are ceva nobil `n sine. Omul
\sta, colegul meu cu p\rinte `n
liceu, nu era defel menajat de doam -
na Mengele, cel pu]in nu atunci
când era scos la „ascultare“, `n fa]a

clasei. }in minte c\, ̀ n ziua aia, aveam
nu [tiu ce test de dat, probabil o
tez\. A[teptam cu to]ii `n fa]a
laboratorului de chimie ca puii de
cresc\torie care [tiu c\ intr\ `n
procesul de sacrificare. S-a deschis
u[a, iar o laborant\ timid\, blând\,
anodul care se opunea catodului de
la catedr\, care parc\ empatiza cu
suferin]a noastr\, ne-a poftit ̀ n\ un -
tru. La invita]ia ginga[\ a „poli -
]istului bun“ din povestire, ne-am
`nghesuit sub ghilotin\, iar colegul
meu [i-a f\cut, ̀ n v\zul tuturor, dar
mai ales `n cel al doamnei alchi -
mist de suflete din\untru, o MARE,
dar MARE cruce. Un fel de ultim\
`mp\rt\[anie, un soi de „fie ce-o fi,
poate scap de aici viu, poate se to -
ce[te cu]itul pân\ ajunge la gâtul
meu“. Nu v\ `nchipui]i ce-a urmat.
Imagina]i-v\ o Sofia Vicoveanca
al\ptat\ cu Red Bull de la stadiul
sugarului, hr\nit\ numai cu sânge
pân\ la majorat, mâncând carne
crud\ toat\ via]a, cu adrenalina
explodându-i din toate extremi -
t\]ile fizice: „Aiiii[iaaaaa-i biseri -
c`````?! S`-]]]]] fiii ru[`niiii!“. 

Momentul \sta crud, s\lbatic,
care azi s-ar numi „viral“ pe

YouTube, mi-a schimbat definitiv
percep]ia despre colegul meu din
liceu. Omul era ok, sistemul era
tâmpit. Cu toate astea, discret,
omul a reu[it, m\car atunci, s\ le
arate celorlal]i, printr-un gest
intim tratat cu for]\ dispro por -
]ionat\, c\ este peste sistem.

Mi-a[ dori s\ am asemenea reve -
la]ii ast\zi, ca adult, când m\ uit la

politicienii români sau la can dida]ii
pentru [efia Federa]iei Ro mâne de
Fotbal. A[ vrea s\ g\sesc un singur
om, `n fiecare decupaj din societate,
care ne poate inocula uma nitatea.
Unul care nu se na[te egal cu tine,
dar care are gesturi nobile. Misiu -
ne imposibil\ trebuia s\ fie un film
trist despre perioadele elec torale
din ]ara noastr\.

Fiindc\ e tr\it ieri, textul \sta e despre azi. Fiindc\ azi ne ciocnim de cabotini `n
via]a public\, m-a lovit amintirea unui om adev\rat, pe care `l ]in `n cap [i `n inim\
din vremuri la fel de acre ca [i astea de acum. S\pt\mâna viitoare urmeaz\ alegeri
`n fotbalul românesc. „Peste un timp de“, vom merge s\ vot\m „ceva“ `n fruntea
]\rii. A[ vrea, electoral, un biped cu fric\ de sine [i cu respect pentru cei din jurul
s\u. Cam ca eroul din povestire.

Lec]ia de chimie

Cunoscuta realizatoare de televi -
ziune Irina P\curariu a postat re-
cent pe Facebook o scrisoare pri -
mit\ de la un cet\]ean al acestei ]\ri,
care pe mine unul m-a tulburat. Pe
scurt, un român de-al nostru din
Foc[ani, angajat „`n sistemul de
`nv\]\mânt ca informatician“,
s-a apucat `n 2009 s\ coase „un go -
blen unicat (schi]a a fost f\cut\ 
de mine pe computer) cu peste
480.000 de puncte, care `l reprezint\
pe Michael Jackson“. L-a terminat 
`n tr-un an. Nimic r\u de zis despre
asta. Iat\ un român `ntreprinz\tor
cu un plan de afaceri original: din-
tre cei [apte miliarde de locuitori ai
acestei am\râte planete, s-a de-
sprins un om din Foc[ani care a
sim]it el `n legea lui, `n c\su]a lui –
`mi `n chi pui, nu [tiu de ce, `ntr-o

dup\-amiaz\ ploioas\ când se uita `n
gol pe geamul de la buc\t\rie –, c\
pia]a mondial\ cam duce lips\ de
goblenuri cu Michael Jackson [i s-a
gândit c\, dac\ va produce unul, se
va g\si mu sai cineva s\ i-l cumpere
pe bani frumo[i. Mai precis, dup\
cum m\r turise[te `ntr-un interviu
din „Eve nimentul zilei“, `n 25 iunie
2010, pe [apte sute de mii de euro.
Pân\ aici pare amuzant.

„Pe data de 20 decembrie 2013,
cred c\ am f\cut cea mai mare gre -
[eal\ riscând s\-mi pierd toat\ mun -
ca, am trimis goblenul `nso]it de o
scrisoare vedetei Paris Hilton la
adresa pe care am g\sit-o pe site-ul
oficial al acesteia (`n ideea de a-l va -
lorifica deoarece familia Hilton a
fost foarte apropiat\ familiei Jack-
son)“, mai spune el. {i de-aici nu mi

se mai pare amuzant deloc. Omul `i
scrie disperat Irinei P\curariu s\-l
ajute. Ea, televiziunile, oricine. S\
recupereze goblenul, te-ai putea a[ -
tepta. Dar nu: „M\ gândesc c\ Paris
Hilton nu a fost anun]at\ de primi -
rea goblenului, iar goblenul risc\ s\
se deterioreze stând `nchis `n acel
colet... v\ rog din suflet s\ m\ ajuta]i
s\ fac cunoscut acest fapt `n SUA,
astfel `ncât Paris Hilton s\ afle de-
spre goblen“...

Wow! Te ia cu friguri! Fr\]ioare,
cum vine asta? Simt nevoia s\ reca-
pitulez: un om din Foc[ani a f\cut
un goblen cu Michael Jackson, pe
care dorea s\-l vând\ cu [apte sute
de mii de euro, apoi el `nsu[i, cu
mânu]a lui cu care a cusut cele pa-
tru sute optzeci de mii de puncte, ne-
for]at de nimeni, i l-a trimis prin
DHL lui Paris Hilton – [i crede c\
marea lui problem\ e c\ vedeta a
fost fentat\ de staff, c\ nu a fost in-
format\ de primirea coletului? {i
c\, dac\ i s-ar aduce la cuno[tin]\, i
l-ar fi cump\rat Paris Hilton? Chiar
[i s\ aib\ so]ia bolnav\, cum pretinde
`n scrisoare (lucru de care, sincer,
m\ `ndoiesc, cred c\ o spune doar

pentru a ob]ine [i mai mult efect
dramatic), vi se pare c\ omul \sta,
lucr\tor `n sistemul de `nv\]\mânt
românesc, e cu to]i boii acas\?

Am cunoscut la un moment dat
un tân\r care se `ntorcea de la spi-
tal, având mâna t\iat\ cu coasa,
dup\ o b\taie cu taic\-su, bucuros –
aproape fericit; prezenta acest lucru
ca pe-o mare realizare perso nal\ –
c\ de-acum pân\ la moarte va primi
pensie de handicapat.

~n facultate, am avut un profesor
b\trân care la fiecare curs ne po -
vestea m\car zece minute – dar, une-
ori, [i dou\ ore – despre excursiile
lui cu so]ia `n str\in\tate.

La sfâr[itul articolelor de pres\
online, bântuie un român care `[i
scrie comentariile `n versuri, une-
ori [i `n dou\zeci de strofe. Foarte
mul]i `l apreciaz\, chiar `i dau 
like-uri pentru asta.

Am un prieten cu care vorbeam
aproape zilnic. N-am avut niciodat\
nimic de `mp\r]it, nici m\car vreo-
dat\ o urm\ de ceart\. ~ntr-o zi, mi-a
r\spuns la obi[nuitul telefon a[a,
din prima: „Domnule L\z\rescu, nu
mai am ce vorbi cu dumnea voastr\...“

[i mi-a `nchis. De-atunci au trecut
deja ani, am `ncercat `n toate
chipurile (telefoane, emailuri, `ntâl-
niri) s\ ob]in cea mai vag\ explica]ie
de la el pentru ce s-a `ntâmplat. Pur
[i simplu refuz\ s\ vorbeasc\ cu
mine, dându-mi impresia c\-i sunt
cel mai mare du[ man.

Un fost prezentator TV s-a retras
`n pustia internetului, s-a transfor-
mat `n filosof de Facebook, de unde
propov\duie[te ateismul, dându-se
r\stignit de comunismul iliescian,
pretinzând c\ e unul dintre cei mai
lucizi oameni din România.

{tiu un poet – talentat, de altfel –
care era convins ̀ n tinere]e c\ nici o
femeie nu se culc\ cu el pentru c\
nu-l ajut\ nimeni s\-[i publice o
carte. ~ntre timp, a publicat vreo
dou\ c\r]i, dar e `n continuare vir-
gin, crede el, pentru c\ nu l-a publi-
cat `nc\ Poliromul.

De nebuni cu acte `n regul\ e
plin\ lumea. Nu m\ sperie. E cumva
`n firea lucrurilor. ~ns\ m\ ia cu
fiori pe [ira spin\rii când m\ gândesc
la oamenii obi[nui]i, a[a-zis nor-
mali, de lâng\ noi, c\rora le lipse[te
[i au mereu de recuperat un goblen.

Goblenul, goblenul...

~nt`mpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Chiar: a[a e? Ce `nseamn\ pentru
cet\]eanul de rând s\ tr\iasc\ azi
`n România? Ce `nseamn\ statul
pentru el [i ce `i ofer\ – `i ofer\, 
fiindc\ asta trebuie s\ fac\ o struc-
tur\ statal\ pentru cet\]enii ce au
acceptat s\ tr\iasc\ `n cadrul lui?
Nu mare lucru, dac\ st\m s\ ne
gândim. Fiindc\ pân\ la urm\ sta-
tul (de drept) e o construc]ie ideolo-
gic\, ce cap\t\ sens [i substan]\
prin oamenii ce ̀ l alc\tuiesc, ̀ l con-
duc, `l administreaz\ [i `l sus]in.
Iar din punctul \sta de vedere Ro-
mânia st\ foarte-foarte prost.
Aproape c\ nu exist\. Se tope[te
`ncetul cu ̀ ncetul, ca z\pada de mai
an. Fiindc\, tot `ncetul cu `ncetul,
dar mai repede decât ne-am dori-o,
dispare ceea ce face ca un stat s\
aib\ existen]\ real\ [i nu doar ad-
ministrativ\, pe hârtie.

E de-ajuns s\ citim Constitu]ia
României, actul `ntemeietor al ac-
tualului stat, ca s\ ne d\m seama c\
]ara de acolo nu seam\n\ deloc cu
realitatea de pe p\mânturile de -
spre care se zice c\ ar forma Româ-
nia.

„Cet\]enii sunt egali `n fa]a legii
[i a autorit\]ilor publice, f\r\ privi-
legii [i f\r\ discrimin\ri“, scrie `n
articolul 16, paragraful 1 al actului
fundamental. Crede cineva a[a 

ceva? A fost vreodat\ a[a? ~n reali-
tate exist\ o clas\ aflat\ la putere,
care e privilegiat\ neoficial – [i,
adesea, [i oficial –, cu senatori, de-
puta]i, mini[tri [i al]ii asemenea,
iar oamenii aceia n-or s\ fie nicio-
dat\ trata]i la fel ca lumea de rând.
Dreptul lor de a fi altfel e legiferat
pe deasupra constitu]iei, adic\ „pe
[est“, [i e folosit ori de câte ori e ne-
voie.

Mai jos, ̀ n paragraful 3, se spune
c\ statul român garanteaz\ egalita-
tea de [anse `ntre femei [i b\rba]i
pentru ob]inerea func]iilor publi-
ce, civile [i militare. {i a[a e: statul
român, adic\ aceast\ fic]iune, ga-
ranteaz\ pe hârtie (altfel nici nu
poate) egalitatea de [anse. ~n reali-
tate desigur c\ nu exist\ a[a ceva.
~n scurt timp nu va mai exista
func]ie public\, civil\ ori altfel, ca-
re s\ poat\ fi ocupat\ f\r\ pile sau
`n care concursurile s\ nu aib\
câ[tig\torul cunoscut dinainte, cu
tot cu gradul lui de rudenie sau de
prietenie cu cel care `l sus]ine.

Mai `ncolo: articolul 32, despre
dreptul la `nv\]\tur\, paragraful 4:
„~nv\]\mântul de stat este gratuit,
potrivit legii“. Ei, nu z\u? Când a
fost vreodat\ `nv\]\mântul gra-
tuit? Oare toate taxele, fondurile
clasei [i [colii, manualele [i culege-
rile care se adun\ `n ghiozdanul de
zece kilograme al elevilor, toate as-
tea sunt gratuite? Nici m\car `n
vremea comunismului!

Câteodat\ autorii constitu]iei
dau dovad\ [i de un umor la care
nu m-a[ fi a[teptat `n cazul unor
juri[ti. Cic\ (articolul 47, paragra-
ful 1) statul este obligat s\ ia m\ -
suri de dezvoltare economic\ [i de
protec]ie social\, de natur\ s\ le

asigure cet\]enilor un nivel de trai
decent. Decent, adic\, presupun, s\
nu umble `n fundul gol pe strad\ –
e singurul sens `n care legea funda-
mental\ e respectat\. Iar umorul
const\ `n faptul c\ milioane de ro-
mâni au fost nevoi]i s\ plece `n
str\in\tate, s\ munceasc\ acolo [i
s\ trimit\ bani `n ]ar\, ca s\ `i aju-
te pe cei r\ma[i aici s\ aib\ „un ni-
vel de trai decent“. Probabil c\ asta
[i voiau s\ spun\ autorii consti -
tu]iei: c\ o s\-i `mpingem pe ro-
mâni s\ emigreze, ca s\ poat\ tr\i
decent [i s\ mai dea decen]\ [i la
al]ii. C\ci altfel, f\r\ banii trimi[i
din str\in\tate, nu [tiu cum ar mai
rezista economic popula]ia plin\ de
drepturi din România.

O alt\ mostr\ de umor: „Depu-
ta]ii [i senatorii sunt `n serviciul
poporului“ (art. 69, p. 1). ~n realita-
te [tim cu to]ii c\ lucrurile stau in-
vers, iar arogan]a ale[ilor neamu-
lui nu e decât o ilustrare a statutu-
lui lor superior, de boieri cu milioa-
ne de cl\ca[i.

Mai sunt, probabil, [i alte mostre
de umor mai subtil, pe care nu le
pricepem ̀ ntotdeauna, dar ̀ n esen]\
constitu]ia d\ senza]ia unui basm
frumos, despre o ]ar\ de hârtie, care
nu are multe leg\turi cu ]ara con-
cret\, real\, la care se refer\. E
drept, acum o mul]ime de parla-
mentari, egalii no[tri, ai cet\ ]enilor
de rând, lucreaz\ s\ schimbe consti-
tu]ia, dar am `ndoielile mele. N-ar fi
mai bine dac\ oamenii \[tia ar
schim ba ]ara [i ne-ar l\sa `n pace
aici? Poate c\ f\r\ ei ne-am organiza
mai bine. {i am sim]i c\ tr\im [i noi
`ntr-un stat autentic, nu ̀ ntr-o feud\
cu boieri [i prostime. 

Tr\im `n România, ]ar\
membr\ a UE [i NATO, cu
constitu]ie, guvern,
sistem administrativ,
buget de stat, structuri
teritoriale [i ce mai
presupune existen]a unui
stat modern. Tr\im `ntr-o
]ar\ poate mai s\rac\, mai
corupt\ [i mai prost
administrat\, totu[i o ]ar\
acolo, ca toate celelalte.
A[a e?

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O fic]iune: statul român



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 431 » 1 – 7 martie 2014

6  »  muzic\

UN PROIECT CULTURAL INEDIT:

Casa de discuri
istorice Meloclassic

Meloclassic a publicat pân\ `n pre-
zent 60 de discuri, `n majoritatea
lor covâr[itoare cu `nregistr\ri
provenind din arhivele istorice ale
radiourilor german [i francez. ~n
catalogul companiei figureaz\ o se-
rie `ntreag\ de nume cu totul rar
`ntâlnite pe discurile comerciale
ale ultimelor decenii cum sunt Aline
van Berentzen, Janine Andrade,
Alexander Uninsky, Lola Bobesco,
Myriam Solovieff sau Cvartetul
Strub etc. Toate celelalte aduc `n
aten]ie nume ilustre de piani[ti,
violoni[ti, violonceli[ti [i câ]iva di-
rijori, cu particularitatea c\ toate
imprim\rile sunt din recitaluri [i
concerte inedite, niciodat\ publica-
te pe CD. Cum e greu de f\cut o se-
lec]ie de men]iuni `ntre cei 60 de
arti[ti [i forma]ii, nu v\ pot `ndem-
na decât s\ judeca]i singuri intere-
sul lor, accesând site-ul Meloclassic
la adresa sa pe internet (www.me-
loclassic.com).

Nu exist\ nici o `ndoial\ c\ ale-
gerea arhivelor utilizate a fost
f\cut\ dup\ criterii fiabile, ̀ n majo-
ritatea lor recitaluri [i concerte de

cea mai bun\ calitate, adesea ex-
cep]ionale. Este poate, discutabil\,
forma aleas\ de editori, de a p\stra
de pe benzi anun]urile f\cute de
moderator pentru concertele radio-
difuzate, ca [i lipsa unui livret ex-
plicativ. Fiecare CD are `ns\ preci-
zate pe coperta retro, cu minu]iozi-
tate, data imprim\rii de studio sau
de concert [i originea arhivei radio.
Nu sunt ̀ ns\ precizate [i data trans-
misiei radio [i m\sura `n care un
recital sau concert au fost editate `n
prealabil. {i nu este exclus ca limita
de 80 de minute a unui CD s\ fi im-
pus, nu o dat\, eliminarea unor pie-
se, cel mai probabil a unor bisuri.

Proiectul Meloclassic, explic\
ini]iatorii s\i – care au fost ataca]i
`n forumuri de discu]ie pe internet,
punându-li-se la `ndoial\ uneori
buna-credin]\ [i utilizarea autori-
zat\ a benzilor de concert – ar fi de-
ocamdat\ `n faza de test. Produc]ia
discurilor [i distribuirea lor sunt
delocalizate `n Thailanda, pentru a
fi mai aproape de centrul lor de in-
teres, pia]a japonez\. Site-ul web ar
func]iona din Singapore deoarece
provider-ul de acolo le `ndepline[te
cel mai bine cererile `n termeni de
calitate a serviciului [i de pre]. 

Mai important, editorii preci-
zeaz\: „Am achizi]ionat direct im-
prim\rile din arhivele radio ̀ n cau -
z\. De câte ori a fost posibil (c\u -
tând nume [i g\sind adrese) am
`ncercat s\ ob]inem aprobarea su-
plimentar\ pentru publicarea pe disc
din partea membrilor `n via]\ ai fa-
miliilor arti[tilor. Pentru acele dis-
curi pentru care am putut contacta
membrii familiilor am avut reac]ii
deosebit de pozitive, iar cei mai mul]i
dintre ei ne-au oferit din colec]ia lor
fotografiile utilizate pe copert\“.

~n plus, editorii Meloclassic
anun]au `n decembrie c\ se con-
centreaz\ pe imprim\ri intrate `n
domeniul public [i c\ au decis s\
produc\ fiecare CD din prima se-
rie, `n format CD-ROM, `ntr-un ti-
raj limitat la 100 de exemplare, ceea
ce, `mpreun\ cu investi]iile pentru
achizi]ionarea benzilor originale,
`i oblig\ s\ practice un pre] fixat la
9,99 euro. Editorii mai ad\ugau c\
`n func]ie de interes [i vânz\ri `[i
rezerv\ op]iunea de a `nchide com-
pania sau de a dezvolta afacerea
„furnizând note introductive, pre -
]uri mai ieftine etc.“. La ora actual\,
„afacerea“ pare s\ mearg\, iar CD-
urile au fost vândute de la Cr\ciun
`ncoace cu doi euro mai ieftin, `n
plus de o reducere progresiv\ a
pre]ului, oferit\ pentru achizi]io-
narea a cel pu]in cinci discuri.

Imprim\rile sunt cu adev\rat
excep]ionale, a[a cum este recitalul
dat la Leipzig `n 1956 de Monique
Haas, zece ani mai târziu, tot acolo,
de Tatiana Nikolaeva, sau cel de la
Chartres, din 1959, de Monique de
la Bruchollerie. Superbe sunt [i
`ntâlnirea, r\mas\ pân\ acum ine-
dit\, a Clarei Haskil cu Arthur
Grumiaux, `ntr-un recital la Stras-
bourg `n 1956, sau, `n acela[i an, `n
Berlinul de Est, concertul Filarmo-
nicii din Leningrad, dirijat\ de Ev-
gheni Mravinski, cu un David Ois-
trach `n mare form\ `n Concertul
pentru vioar\ No. 1 de {ostakovici.

Iar `n viitor, Meloclassic promi-
te, `ntre alte recitaluri de excep]ie,
unul inedit cu... George Enescu! Nu
[tiu când va ap\rea, dar urm\ri]i
fie site-ul internet, fie pagina de Face-
book a acestei minunate case de
discuri istorice...

Apari]ia unei case noi de
discuri este un fenomen
rar `n aceste zile `n care
vânzarea CD-ului clasic
traverseaz\ o criz\
major\, chiar dac\ nu
suficient de nimicitoare
pentru a `mpiedica totu[i
publicarea a mai bine de o
sut\ de titluri noi sau
reimprim\ri `n fiecare
lun\. Existen]a unei ni[e
comerciale aparte,
datorat\, s-ar putea
spune, unei specii umane
aparte, constituit\ din
amatorii colec]ionari de
imprim\ri istorice, este, 
a priori, un factor
`ncurajator. Meloclassic,
ap\rut\ `n urm\ cu
aproximativ trei luni [i
care, potrivit ini]iatorilor
ei, `[i are sediul `n
Germania, dar opereaz\
din Thailanda, a stârnit de
la `nceput curiozitate [i
entuziasm printre
amatorii de muzic\
aviza]i.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Cifra din titlu nu reprezint\, cum
s-ar putea crede, num\rul de tu-
ra]ii standard al LP-urilor de vi-
nil, atât de iubite odinioar\ [i oa-
recum uitate ast\zi. 33 de ani se
`mplinesc de când am ascultat
unica `nregistrare pe disc a for-
ma]iei Basorelief (Club A, 1981).
Din p\cate, pân\ s\pt\mâna tre-
cut\ n-am avut ocazia s\ v\d un
concert al trupei despre care au-
zeam numai laude [i pove[ti fru-
moase. {i pân\ acum vreo doi
ani, mitologia rockului românesc
men ]iona Basorelief ca una din-
tre multele promisiuni nerealiza-
te. Dac\ existen]a concertistic\
nu putea fi negat\, concretizarea
muncii `n studio lipsea din moti-
ve independente de voin]a trupe -
]ilor, c\rora nu li se putea re-
pro[a vreun conflict cu ideologia
vremurilor comuniste. Sau poate
c\, exclusiv instrumental\, muzi-
ca lor putea fi receptat\ ca o alu-
zie lunecoas\, o evaziune din rea-
litate, dac\ nu protest implicit,
cum era considerat rockul de
c\tre cenzura oficial\. ~n arta
muzicii, totdeauna este loc de in-
terpret\ri tenden ]ioase, mai ales
`n epoci totalitare, când abera]ia
`[i spune ra]iune [i guverneaz\
cu preten]ii milenariste.

Tenta]ia de a vorbi `n termeni
vagi [i de a `mp\na textul cu ge-
neralit\]i se insinueaz\ f\r\ voie,
ascultând [i reascultând albu-
mul actual Basorelief. Se nu -
me[te Ploaie `n Macondo [i nu-l
ve]i g\si `n portofoliul niciunei
case de discuri local(izat)e: trupa
a decis c\ e mai bine s\-[i difuze-
ze materialul online [i pe canale
atipice, la evenimente speciale
ori concerte `n circuit restrâns.
Nu [tiu dac\ asta le va aduce mai
mult profit; cert e c\ mitul ce de-
fine[te de trei decenii esen]a Ba-
sorelief va r\mâne intact. Discul
con]ine 11 piese: Optimus; Strum;
Balada EM; Crocodilul; Drum

prin câmpie; Ploaie `n Macondo;
Edi’s Song; Champagne Train;
Pompierul atomic; Ginemuzico-
logie; Joy. Alternan]a de titluri
`n latin\, român\ [i englez\ nu
]ine de programul estetic, nici nu
define[te un concept anume. La
drept vorbind, piesele puteau s\
fie identificate printr-o cifr\, ori
nici s\ nu aib\ denumire. Fi-
indc\ nu ideile puse pe note con-
teaz\ `n materialul sonor, ci
pl\cerea de a cânta. Altfel spus,
bucuria exprim\rii prin cânt o
sim]im peste tot, nu doar `n ulti-
ma secven]\, al c\rei titlu poate fi
citit ca o reveren]\ c\tre John
McLaughlin & Mahavishnu Or-
chestra. Scriu numele cu reti cen -
 ]\, [tiind c\ pare o trimitere insi-
dioas\. Greu de evitat com pa -
ra]ia cu brandul acesta (sau cu
Weather Report), dat fiind stilul
muzical abordat de Basorelief.
Asem\ na rea nu presupune sc\ -
dere calitativ\, ci puncteaz\ re-
perul necesar pentru `n]elegerea
demersului la care cei patru ba-
soreliefa]i s-au angajat. S\ cân]i
jazz-rock-fusion e dificil; s\ creezi
teme, fraze sau orches tra]ii cum
nu s-au mai auzit, e chiar genial.
Dar sunt convins c\ niciunul din-
tre componen]ii Basorelief n-o s\
admit\ c\-i vreun geniu!

Mugurel Vrabete, al c\rui sta-
tut `n star-system-ul autohton l-a
predestinat ca factor principal
responsabil de soarta grupului,
are ocazia s\-[i etaleze virtuozita-
tea pe basul electric, cu 4 [i 6
corzi, construind structuri muzi-
cale ca ni[te arhitecturi fantaste.
Dan „Polymoog“ Stesco `[i con-
firm\ renumele [i supline[te din
claviaturi partitura unor instru-
mente de coloratur\, precum
vioara electric\ sau pachetul de
sufl\tori. Eduard B\la[a decu -
pea z\ cu precizie [i fine]e seg-
mente chitaristice volatile. Relu
Bi]ulescu men]ine un ritm vigu-
ros la tobe, cu accentul poate
prea sec pus pe snare, de unde
u[orul disconfort la audi]ia pe
CD, dar nu [i ̀ n concert! Piesa ca-
re d\ titlul albumului beneficiaz\
de doi invita]i: Ovidiu C\plescu,
la clarinet, [i Alexandra C\ples-
cu, la violoncel. E un altfel de
omagiu adus lui Doru C\plescu,
membru al Basoreliefului de-
alt\dat\, al\turi de Paul P`rciu,
Dan Brucher [i Erwin Surin, me-
moriei c\rora e dedicat acest
disc.

O men]iune aparte pentru as-
pectul grafic. Tonurile sepia nu
tr\deaz\ b\trâne]ea personaje-
lor, ci elegan]a lor!  

33
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~mi amintesc c\ la lansare cineva a
`ntrebat dac\ exist\ [i scriere
necreativ\. Fire[te! Cu to]ii o prac-
tic\m atunci când redact\m o
cerere, când d\m o declara]ie pe
proprie r\spundere, cazuri `n care
obligatoriu ne conform\m unor
stasuri. Cu scrierea creativ\ e
altceva. Fiecare gen artistic `[i are
rigorile proprii, acele cadre gene -
rale, specifice, care `l diferen]iaz\.
Un „abc“, ajustat [i el de-a lungul
timpului, dar care conserv\ câteva

constante fundamentale. A[a e [i ̀ n
cazul textului pentru teatru. „Tea -
trul nu e literatur\“, afirm pe post
de slogan al modulului, sau, `n
orice caz, e o specie aparte. Aser -
]iunea nu e un element de market-
ing, cuprinde mult adev\r. Rostul
unei piese e s\ existe pe scen\ prin
intermediul interpre]ilor care-o des -
prind din pagin\ [i `i dau tridimen-
sionalitate `ntr-un spectacol, pen-
tru un public prezent fizic `n sal\.   

Ce cultiv\ scrierea creativ\?
Imagina]ia! Visatul cu ochi des -
chi[i pe o tem\ aleas\ sau impus\ e
cea mai bun\ tehnic\ de-a ne men -
]ine gândirea vie, proasp\t\. Ce
mai cultiv\ scrierea creativ\? Ca-
pacitatea de-a improviza. De re -
gul\, pe o tem\ dat\, `n fragmente
de mai mic\ ori mai mare `ntin-
dere. Oricui `i fac bine p\r\sirea
rutinei cotidiene [i exersarea pute -
rii de-a fabula. De-a crea situa]ii [i
personaje imaginare, dar verosimi-
le. Improviza]ia e folositoare [i `n
contexte de via]\ real\, atunci când
ajungem `n conjuncturi din care
trebuie s\ ie[im prin solu]ii origi-
nale. Ne ̀ nva]\ cum s\ gestion\m o
ipostaz\, cum s\ ie[im cu brio din-
tr-o circumstan]\ nea[teptat\.  

Finalitatea cursului? Pentru cei
pe care `i ]in for]ele, un mini-text, o
scenet\, un monolog. Pentru cei lal]i,
satisfac]ia de a fi cunoscut teatrul
din interiorul s\u, prin prisma ele-
mentului care a constituit, aproape
dou\ milenii, kilometrul zero al
artei scenice. Pentru amatorii de

provoc\ri, pl\cerea de a da ghes unui
hobby. Nu eliber\m certificate de
absolvire. Atelierele acestea tre-
buie privite ca o modalitate agre-
abil\ [i constructiv\ de petrecere
temporar\, pachetul include [ase
`ntâlniri s\pt\mânale consecutive,
a timpului liber. Ca un cadru de a
afla nout\]i relative la un domeniu
despre care cineva vrea s\ [tie mai
multe. Miz\m pe spontaneitate, in-
tui]ie, flexibilitate spiritual\, ca-
pacitate de socializare. Teatrul e o
form\ de comunicare [i de `ntâl-
nire. La final, to]i participan]ii vor
fi spectatori mai buni. Cei talenta]i
[i tenace vor avea [ansa s\-[i vad\
textul publicat sau jucat. ~l pot
trimite la concursurile de drama -
turgie din ]ar\. Nu are sens s\ am\ -
gim pe cineva c\ se poate tr\i din
scris teatru `n România acestui
mo ment. {i nu numai `n România.
Matei Vi[niec, cel mai jucat autor
român de expresie francez\, ale
c\rui piese au fost puse-n scen\
peste tot `n lume, are de ani de zile
un angajament de jurnalist cultural
la RFI Paris.   

Cadrul? Locul ales de organiza-
tori e expozi]ia de istorie a teatru-
lui de la Muzeul „Mihai Eminescu“
din Copou. Pare ap\s\toare atâta
isto rie, nume sonore precum Vasi -
le Alecsandri, Costache Negruzzi,
Agatha Bârsescu, Aglae Pruteanu,
Milu]\ Gheorghiu, Teofil V`lcu!
Am planificat `ns\ s\ intr\m [i
`ntr-o sal\ de teatru, pentru a pre-
lua din energiile ei benefice, pentru

a fi mai aproape de scândura sce -
nei, c\reia `i este destinat\ drama -
turgia. Nu exclud nici un cadru
mai pu]in scor]os, o cafenea, de exem-
plu, cu atât mai mult cu cât enter-
tainmentul de club e atât de apreci-
at de tineri.

Prin luna mai, va fi show

Cursuri, [coal\, profesori sun\
didactic [i formal. „{coala de bune
maniere literare“ nu e o [coal\ `n
acel sens al sintagmei. La modulul
text dramatic prefer s\ le numesc
`ntâlniri, iar discu]iile vor urma
metoda socratic\, a conversa]iilor
`ntre parteneri egali de dialog.
Trainerul are ceva mai mult\ ex-
pertiz\, responsabilitatea ghid\rii
`i apar]ine, dar `nv\]area e `ntot-
deauna un drum cu dublu sens.
Toat\ lumea `nva]\ de la toat\ lu -
mea. Preferabil, fa]\-n fa]\, dar pu -
tem comunica [i online, pe Skype.
La fel ca anul trecut, structura cursu -
lui se va plia pe cursan]i, pe perso -
nalit\]ile, dorin]ele, vârsta, preocu -
p\rile lor. Vom lucra [i dife ren]iat,
ideea e de laborator foarte deschis
la poten]ialul fiec\ruia. 

Vom `ncerca s\ `n]elegem cum
devine un fapt de via]\ subiect de
teatru, iar oamenii reali, perso -
naje? Cum se alege o ac]iune care
s\-i intereseze [i pe al]ii. ~n teatru,
scrii pentru un public care trebuie
s\ fie acolo `n sal\, `n fa]a sau `n ju-
rul actorilor `n timpul reprezen -
ta]iei. Cum se construie[te un dialog?

Ce presupune teatralitatea? {i câte
[i mai câte.

Pe cei care sunt deja `n câmpul
muncii, scrierea creativ\ `i poate
ajuta s\ se relaxeze. Nu vom avea
teme de cas\, nici lucr\ri de con-
trol. Nu punem note, nu e concurs,
competi]ia e doar cu sine `nsu[i.
Studen]ilor ori elevilor le va com-
pleta orizontul teatral. Nu va fi ca
la cursurile de la Royal Court Lon-
dra, pe unde au trecut mul]i dintre
cei cota]i ̀ n prezent de mare succes,
nici ca la masteratele de scriere
dramatic\ de la Bucure[ti, Cluj ori
Tg. Mure[. Prin luna mai, va fi
show! Pân\ atunci, la „{coala de
bune maniere literare“, sec]iunea
„Text dramatic“, ne vom juca apli-
cat de-a scrierea unei piese, de-a
teatrul [i mecanismele lui textuale. 

Argument pentru
scrierea creativ\
O activitate cu ceva
tradi]ie [i frecven]\ `n
`ntreaga lume, scrierea
creativ\, un proiect lansat
de Muzeul Literaturii
Române din Ia[i cu nume
interesant, „{coala de
bune maniere literare“, o
prim\ edi]ie de succes,
anul trecut, finalizat\ cu
câteva piese scurte
prezentate la „absolvire“
ca spectacole-lectur\ au
asigurat continuitatea
modulului „text
dramatic“. Pân\ pe 20
martie, cei care iubesc
teatrul, amatorii de
exerci]ii de fic]iune,
curio[ii indiferent de
vârst\ [i profesiune se pot
`nscrie la edi]ia a II-a. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

» Cursuri, [coal\,
profesori sun\ didactic
[i formal. „{coala de
bune maniere literare“
nu e o [coal\ `n acel
sens al sintagmei. La
modulul text dramatic
prefer s\ le numesc
`ntâlniri, iar discu]iile
vor urma metoda
socratic\, a
conversa]iilor `ntre
parteneri egali de
dialog.
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Interviu realizat de 
Elena Vl\d\reanu

Vi s-a `ntâmplat ca literatura
dumneavoastr\ s\ fie gre[it
`n]eleas\, gre[it citit\?

Da, da, sigur. Cred c\ exemplul
extrem este legat de Thera. Eu am
`ncercat s\ descriu, `n felul meu,
f\r\ a `nfrumuse]a nimic, procesul
unei separ\ri. Dar, dup\ p\rerea
mea, `n carte nu sunt formulate
mesaje clare, dac\ recomand un di-
vor] sau nu. Am l\sat-o ca `ntreba-
re deschis\, a[a cum de altfel cred
c\ ar trebui s\ procedeze literatura.

Am fost surprins\, chiar [ocat\ de
faptul c\ mul]i dintre cititorii mei
au interpretat aceast\ carte printr-o
manier\ extrem\, decizând, `n ur-
ma citirii c\r]ii, c\ nu trebuie s\ di-
vor]eze. Cartea a devenit astfel un
fel de cadou oferit cuplurilor care
se aflau `n pragul unui divor]. Am
auzit atâtea mame spunând c\ le-
au oferit aceast\ carte fiicelor lor
pentru a le convinge s\ r\mân\
lâng\ so]ii lor. Sau mame care le-au
oferit-o fiilor pentru a-i convinge s\
stea acas\. ~ntr-un fel, cartea i-a
`ngrozit pe cititori, au citit-o ca pe
un manifest antidivor]. Am auzit
asta de sute de ori, a `nceput `n Is-
rael, bine`n]eles, dar ulterior s-a ex-
tins `n `ntreaga Europ\, am primit
scrisori de la cititori de peste tot,
care au interpretat cartea ca pe un
manifest antidivor], antiseparare.
Chiar acum câteva luni, la ani buni
dup\ apari]ia c\r]ii, am `ntâlnit o
femeie `ntr-un supermarket, a ve-
nit la mine [i mi-a spus: „O, tu e[ti
Zeruya. A[ vrea s\ `]i spun ceva“.
Iar eu am zis doar atât, „O...“, pen-
tru c\ intuiam ceea ce avea s\-mi
spun\. „Doar datorit\ ]ie mai sunt
ast\zi ̀ mpreun\ cu so]ul meu“, mi-a
spus. Iar eu am `ntrebat-o: „E[ti
m\car fericit\ ̀ n urma acestei deci-
zii?“. „Nu sunt sigur\.“ {i mie mi s-a
p\rut atât de trist\ [i m-am sim]it
atât de vinovat\. 

Deci da, aceasta este o interpre-
tare excesiv\. Dar, pe de o parte,
acesta este misterul c\r]ilor. Con-
tactul dintre carte [i cititor are loc
departe de ochii scriitorului [i este
complet diferit de ce a avut sciito-
rul `n cap, care acum nu mai poate
]ine situa]ia sub control. Uneori,
când `mi dau seama c\ am fost gre -
[it `n]eleas\, simt greutatea acestei
responsabilit\]i. Eu am vrut doar
s\ ar\t calea, care nu este deloc
u[oar\, dar la cap\tul ei exist\ o

promisiune. O prieten\, care este
critic literar, mi-a spus dup\ ce a ci-
tit Thera c\ singura dragoste real\
din carte este `ntre mam\ [i copil.
Am fost surprins\, dar trebuie s\
fiu de acord cu asta. 

Cine sunt to]i oamenii din
c\r]ile dumneavoastr\: atât de
neferici]i, cu atât de multe pro -
bleme, personale [i de via]\?

Altfel nu ar fi interesant pentru
c\ nu ar fi suficient de dramatic,
nu? Dar nu acesta este singurul
motiv. Cred c\ m\ [i atrag oamenii
complica]i. ~n plus, sunt de p\rere
c\ e mult mai interesant s\ descrii
complexitatea vie]ii decât simplita-
tea ei. Cred c\ toate c\r]ile mele 
au de-a face cu oameni complec[i,
dar conflictele sunt foarte simple,
universale [i pot avea loc oriunde,

personalitatea oamenilor le face
profunde, adic\ sper s\ fie a[a, pen-
tru c\ este ceea ce `mi doresc.
Vreau s\ ar\t complexitatea vie]ii
`nainte de toate pentru c\ acesta es-
te chiar modul meu de a privi via]a.
Sunt peste tot, nu `]i trebuie o ima -
gina]ie prea bogat\ s\ inventezi
probleme, ele te a[teapt\ peste tot.
Pentru un scriitor, a `ncerca s\-[i
`nso]easc\ personajul când trece
printr-o criz\ este o piatr\ de `ncer-
care. M\ fascineaz\ pentru c\ ̀ ntot-
deauna mi-am dorit s\ fiu tera-
peut\. Iar `n felul acesta fac terapie
cu personajele. Chiar [i cu unii din
cititorii mei. Totodat\ sunt de p\re-
re c\ toate aceste crize ne deschid
ochii. Pentru c\ ni se `ntâmpl\ s\
tr\im `n cea mai adânc\ rutin\,
f\r\ a ne cunoa[te, f\r\ a [ti nimic
despre via]a noastr\. {i dintr-odat\
se `ntâmpl\ ceva, ni se deschid
ochii [i `ncepem s\ vedem adev\ -
rul. Acesta este punctul `n care pu-
tem ̀ ncepe s\ facem orice schimba-
re. Cred c\ aceasta este proba pe ca-
re trebuie s-o treac\ toate persona-
jele mele, ̀ n toate c\r]ile mele [i fie-
care din ele trebuie s-o fac\ `n felul
s\u [i asta este ceea ce `mi propun:
s\ ar\t adev\rul, s\ pun lumea in-
terioar\ sub reflector, astfel `ncât
totul s\ devin\ vizibil. ~ncerc `ns\
s\ nu r\mân blocat\ acolo, `ncerc
s\ fac m\car câ]iva pa[i `nspre
schimbare. Nu exist\ niciodat\ un

sfâr[it fericit, dar `ntotdeauna este
vorba despre decizia de a fi fericit,
despre a g\si solu]ii pentru asta,
a[a cum fac `n ultima mea carte
(n.r.: Zeruya Shalev se refer\ la F\ -
râme de via]\). Uneori este despre
a fi mult mai matur [i despre a
`n]elege, despre a accepta situa]ia
[i eu sper `ntotdeauna c\ literatura
mea va produce o schimbare `n su-
fletul cititorului. Chiar dac\ e o mi -
c\ schimbare. Chiar dac\ aceast\
schimbare este sentimentul c\ nu
sunt singuri. Pentru mine e sufi-
cient. 

A]i spus c\ `ntotdeauna a]i
dorit s\ fi]i terapeut\. Dar a]i
privit vreodat\ literatura ca o
terapie?

Nu, `n nici un caz, e o `ntrebare
foarte bun\, dar r\spunsul meu es-
te nu. Am avut [ansa s\ `ncerc che-
stia asta dup\ ce am fost r\nit\
(n.r.: Zeruya Shalev a fost r\nit\ `n
2004 `n timpul unui atentat cu
bomb\ la Ierusalim, `n urma c\ru-
ia a avut nevoie de un [i jum\tate
de recuperare). ~ntotdeauna am
crezut c\ lectura poate fi terapeu-
tic\, `ntotdeauna am avut aceast\
dorin]\, ca o parte din literatura
mea s\-i ajute pe câ]iva dintre citi-
torii mei pentru c\, bine`n]eles, nu
poate fi pentru toat\ lumea. Dar nu 
mi-am tratat niciodat\ literatura

INTERVIU CU SCRIITOAREA ZERUYA SHALEV

„Scrisul a fost cel mai simplu
lucru din lume. E ca [i cum m-a[
`ntreba cum am `nceput s\ respir“
Când am f\cut primul
interviu cu Zeruya Shalev,
`n urm\ cu mai mul]i ani,
nu citisem `nc\ nici o
carte a ei. Acum a[ putea
spune c\ sunt fan. C\ sunt
unul dintre miile de
cititori care au dezvoltat
un soi de dependen]\
curioas\ ([i intratabil\)
fa]\ de scrisul ei. Practic,
Zeruya Shalev scrie o sin -
gur\ carte: una a nefe rici -
rii, a singur\t\]ii, a rela]ii -
lor zdrobite. Iar asta nu ar
fi nimic nou pentru c\, 
nu-i a[a?, cu asta se ocup\
literatura de sute de ani.
Ce e nou atunci? Asta ve]i
afla singuri. {i v\ rog s\-mi
scrie]i [i mie. {i poate
facem un cerc de terapie,
„bun\, [i eu sunt cititor al
Zeruyei Shalev. Bun\, bine
ai venit `ntre noi“. 
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ca terapie. ~mi amintesc c\ acum
aproape zece ani, dup\ ce am fost
r\nit\, a trebuit s\ stau `n pat ju -
m\tate de an, eram imobilizat\ [i
asta se `ntâmpla `n timp ce eu
scriam la Thera. Au venit s\ m\ vi-
ziteze to]i prietenii mei, iar mul]i
dintre ei, fiind scriitori [i [tiind c\
eu sunt un scriitor foarte lent, mi-au
spus: „Minunat, `n sfâr[it ai [ansa
s\ termini Thera“. Cred c\ deja
scriam la ea de [ase ani `n momen-
tul acela. „Stai `n pat, nu ai nimic
de f\cut, nu po]i s\ faci nimic, nici
m\car [andvi[uri copiilor, a[a c\
ia-]i un laptop [i termin\-]i cartea.“
I-am ascultat [i mi-am spus ok, de
ce nu, m-am sim]it dintr-odat\ li-
ber\, f\r\ s\ trebuiasc\ s\ c\l\to-
resc, s\ am grij\ de copii, f\r\ s\
trebuiasc\ s\ fac nimic. Am `nchi-
riat pân\ [i un laptop, Eyal, so]ul
meu, a f\cut asta, pe vremea aia
laptopurile erau foarte-foarte scum -
pe. ~mi amintesc c\ l-am deschis [i
am `ncercat s\ citesc cartea la care
lucram [i s\ scriu `n continuare,
iar ceea ce am sim]it a fost foarte
ciudat: mi se p\rea c\ nu cunosc
aceast\ carte, c\ nu [tiam cine a
scris-o, nu-mi g\seam suficient\
putere s\ m\ identific cu personaje-
le, nu puteam s\ fac nimic. A[a c\
`ntr-o zi m-am oprit [i numai când
am reu[it s\ merg din nou, când
mi-am reluat activit\]ile, când am
reu[it s\ stau din nou la compute-
rul meu, doar atunci, `mi amintesc
atât de bine, am deschis documen-
tul, am citit ultima propozi]ie pe ca-
re o scrisesem cu jum\tate de an `n
urm\ [i am scris `n continuare de
parc\ nimic nu s-ar fi `ntâmplat.
Atunci am `n]eles c\ scrisul nu e o
terapie, ci un drum minunat, dar
greu, care `mi cere for]\ [i putere,
putere emo]ional\. Pentru c\ atunci
când scriu trebuie s\ fiu foarte con-
centrat\ [i s\ simt tot ceea ce simte
fiecare din personajele mele, trebu-
ie s\ ascult cuvintele. Deci nu e de-
loc vorba despre a scrie ca s\ te
sim]i mai bine. A[a am `nceput s\
nu cred `n scrisul ca terapie. Adic\
pentru mine. Sunt sigur\ c\ pentru
al]ii poate s\ func]ioneze. 

Deci nu v-a]i folosit de lite -
ratur\ `n scop terapeutic nici
m\car dup\ atac.

Nu, nu, am vrut, dar nu am fost
`n stare.

Faptul c\ evita]i s\ scrie]i de-
spre via]a cotidian\ `n Israel
poate fi interpretat [i ca un fel
de protest?

~ntr-un fel, da. E un fel de mixaj.
Pentru c\, pân\ la urm\, acesta este
cel mai mare interes pe care `l am –
fa]\ de sufletul uman, fa]\ de
rela]iile umane `n interiorul unei
familii. Chiar [i când eram mic\,
m\ purtam ca un spion când eram
invitat\ `n casele prietenelor mele.
Le priveam p\rin]ii, `ncercând s\
prind cel mai mic detaliu. ~ntotdeauna

am fost fascinat\ de oameni, cred
c\ de fapt a[a a `nceput, `ntr-un
mod cât se poate de autentic. Cres-
când apoi, m-am trezit `nconjurat\
de aceast\ realitate grea [i violent\
[i am sim]it presiunea de a scrie
despre asta, de a o descrie. {i atunci
mi-am spus: nu, eu vreau s\ fiu `n
afara pove[tii \steia. Mie nu `mi
place aceast\ realitate, eu suf\r din
cauza acestei realit\]i, aceast\ rea-
litate `mi poate conduce via]a, dar
nu o voi l\sa s\-mi conduc\ [i scri-
sul. A[a c\ da, a fost un fel de pro-
test. Cred c\ ceva `ns\ s-a schimbat
`n ultimul roman, pentru c\ sunt
de p\rere c\ a scrie `nseamn\ de
fapt a asculta. Când `mi ascult per-
sonajele, `mi dau seama c\ fiecare
din ele are nevoie de o tratare spe-
cial\. Pentru personajele din F\râ-
me de via]\, realitatea Israelului
este dominant\, mai ales pentru
personajul masculin, Avner. Dato-
rit\ acestuia, pentru c\ `l iubesc
foarte mult, am decis s\ deschid
mai multe ferestre asupra realit\]ii
israeliene, care reprezint\ o parte
autentic\ a vie]ii sale. El fiind un
avocat specializat `n drepturile
omului, se lupt\ pentru palesti-
nieni, pentru beduini. Atunci când
am `ncercat s\ descriu lumea sa,
am ajuns s\ descriu conflictele din
jurul acestei realit\]i c\reia am
`ncercat s\-i surprind complexita-
tea, nu doar s\ o descriu `n alb [i
negru. De aceea [i ur\sc atât de
mult politica, pentru c\ mult prea
des ajunge la o tratare `n alb [i ne-
gru a problemelor. Iar eu am vrut
s\ ar\t cât de complex\ este, pe de o
parte, lupta pentru drepturile omu-
lui [i, de cealalt\ parte, securitatea.
A[adar cred c\ este prima oar\ când
po]i citi despre realit\]ile israelie-
ne `ntr-un mod direct, `n rest, peste
tot, am f\cut-o indirect [i am `ncer-
cat s-o minimalizez. Cartea aceasta
a fost o [ans\ pentru mine pentru
c\ am scris schimbând mereu per-
spectiva [i fiecare din personaje
are o biografie bogat\, m-am mutat
de la unul la altul la persoana a III-
a [i da, mi-am dat seama c\ pentru
Avner situa]ia israelian\, conflictul

israeliano-palestinian este parte
din lumea sa interioar\. La fel [i
pentru mama sa, Hemda, istoria Is-
raelului, distan]a dintre genera]ii
fac parte din propria sa istorie. Am
`ncercat s\ descriu kibbutzul [i tot
procesul cre[terii `n Israel la `nce-
putul secolului trecut. A[a c\ am
deschis mai multe ferestre spre
realit\]ile israeliene, dar asta nu
`nseamn\ c\ am renun]at la protes-
tul meu. Dimpotriv\. Dar am ̀ ncer-
cat s-o fac `n a[a fel `ncât s\ reflecte
lumea interioar\ a personajelor.
Sunt câteva capitole `n carte `n ca-
re am `ncercat s\ descriu senti-
mentele lui Avner `n ceea ce pri-
ve[te statul Israel [i cred c\ m-am
pus pe mine ̀ ns\mi ̀ n aceste mono-
loguri. Pentru c\ Avner `i vorbe[te
statului. Cred c\ m\ pot identifica
cu ceea ce Avner ̀ i transmite statu-
lui Israel. Aceast\ combina]ie de
dezam\gire, de furie, de mil\, dar [i
de iubire [i grij\ m\ reprezint\ [i
pe mine. 

Dar cum v\ `mp\ca]i cum fap-
tul c\ v-a]i n\scut `n Israel? 
V-a]i gândit vreodat\ s\ p\r\ -
si]i aceast\ ]ar\?

Nu, nu, nu. ~n fine, pe de o parte,
`ntotdeauna m-am gândit c\ m-am
n\scut `n locul nepotrivit. Pentru
c\ uneori mi se pare c\ nu m\ po-
trivesc deloc cu acest stat, dar nici
el cu mine. Nu-mi place c\ldura,
nu-mi place soarele, prefer oricând
griul mohorât [i norii acestui soare
pe care trebuie s\-l suport aproxi-
mativ 10 luni pe an. ~mi plac r\s -
punsurile noi, prefer umbrele, nu-mi
place mediul vulgar [i tensionat al
Israelului. Dar, desigur, Israelul
are multe chipuri, apoi este ]ara
mea [i uneori m\ gândesc c\, ̀ ntr-un
fel, am crescut `mpreun\ [i am `n -
cercat s\ ne schimb\m unii pe al]ii.
Totodat\, este singurul loc pe care
`l am, nu m\ pot imagina tr\ind
`ntr-o alt\ ]ar\. ~n primul rând, da-
torit\ limbii, pe care o iubesc foar-
te mult. Dar [i pentru c\ sunt parte
din el, sunt de p\rere c\ statul trebuie

s\ existe dac\ a[a trebuie, nu `l pot
p\r\si. Dar am aceast\ rela]ie am-
bivalent\ cu el, bine ̀n]eles. 

Dar Ierusalimul?

Iubesc Ierusalimul, de[i mi-a
luat ani. La `nceput, nu-mi pl\cea
deloc. Eu am crescut `ntr-o a[ezare
foarte mic\, `nconjurat\ de natur\,
de copaci. A[a c\, la 20 de ani, când
am ajuns aici, nu mi-a pl\cut deloc
ora[ul. M-am sim]it ca `n exil, Ieru-
salimul era plin de piatr\, nu mi-a
pl\cut lumina din Ierusalim, mi-a
luat ani s\ simt c\ asta este casa
mea. Iar acum... Da, iubesc Ierusa-
limul, mi se pare un ora[ foarte in-
teresant, e plin de inspira]ie, dar es-
te [i greu de tr\it aici, este greu de
creat, uneori via]a `n Ierusalim es-
te foarte riscant\, este tensionat\
din cauza conflictelor `ntre orto-
doc[i [i seculari, evrei [i palesti-
nieni. Dar este [i foarte cosmopolit
[i asta `mi place. Este un ora[ al
mor]ilor, cu o istorie profund\, este
o surs\ de inspira]ie. Poate dragostea

nu este cuvântul potrivit `n leg\ -
tur\ cu Ierusalimul. M\ simt legat\
de acest ora[, dar nu sunt sigur\ 
c\-l iubesc. 

Cum a]i `nceput s\ scrie]i?

A fost cel mai simplu lucru din
lume. La [ase ani am `nv\]at alfa-
betul [i am `nceput s\ scriu. A fost
natural, ca respiratul, e ca [i cum
m-a[ `ntreba cum am `nceput s\
respir. M-am trezit respirând, m-am
trezit scriind, nu [tiam ce f\ceam,
dar a fost un poem, apoi `nc\ unul,
copil\re[ti desigur, cu câini [i pi-
sici, dar scrisul era parte din iden-
titatea mea `nainte chiar ca eu s\
m\ cunosc prea bine sau `nainte s\
fiu `n stare s\ iau vreo decizie.
Scriu de când m\ [tiu, de[i nu am
decis niciodat\ s\ scriu, nu mi-am
dorit niciodat\ s\ fiu scriitor, nu m-am
gândit niciodat\ la scris. Eu ̀ mi do-
ream s\ fiu psihoterapeut, m\ gân-
deam c\ scrisul va fi hobby-ul meu,
dar lucrurile au evoluat diferit de-
cât mi le imaginam eu. 

„O parte `nsemnat\
din imagina]ia mea
vine din Biblie“

Cum au influen]at studiile biblice lite ratura
dumneavoastr\?

Foarte mult. ~n primul rând, pentru c\ tat\l meu,
care este cercet\tor al Bibliei [i critic literar, obi[nuia
s\-mi citeasc\ `n fiecare sear\ din Biblie, istoria lui
David, a lui Moise, a lui Avram, iar eu eram absolut
fascinat\ de aceste pove[ti. Am crescut cu sentimen-
tul c\ Biblia e o carte deschis\ pentru mine. De obicei,
`n Israel, evreii ortodoc[i au sentimentul c\ Biblia le
apar]ine, `n timp ce secularii – c\ le este interzis\. ~n
familia mea `ns\ exista aceast\ convingere, c\ Biblia
este literatur\ de cea mai bun\ calitate. Noi nu eram

religio[i, tratam Biblia ca pe o carte de literatur\.
Când am crescut am decis s\ urmez aceste cursuri, a
fost foarte firesc pentru mine, iar Biblia mi-a fost
al\turi mereu [i `nc\ este lâng\ mine atunci când
scriu. Multe din conota]iile scrisului meu de acolo
vin. A[a c\ toat\ aprecierea [i iubirea mea pentru
aceast\ carte, poate nu pentru `ntreaga carte, dar si-
gur pentru p\r]i din ea. Simt c\ o parte ̀ nsemnat\ din
imagina]ia mea vine din Biblie [i `ncerc s-o fac rele-
vant\ [i pentru cititori. Nu ̀ mi place separarea din Bi-
blie. {i `ncerc s\ fac tot ce pot – [i cât de autentic pot –
s\ le ar\t cititorilor c\ Biblia poate fi o parte a vie]ii
lor chiar dac\ a fost scris\ cu 2000 sau poate cu 3000 de
ani ̀ n urm\. Are de-a face cu lumea emo]ional\ ̀ ntr-un
mod foarte complex. ~n Via]a amoroas\ am pus câte-
va pove[ti din surse evreie[ti vechi, la fel, `n So] [i
so]ie sunt pove[ti din Biblie, [i `n Thera, e important
pentru mine s\ p\strez Biblia ca surs\ relevant\ pen-
tru via]\, peste tot `n lume, nu doar `n Israel.
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Florin Iorga

De fapt, ar fi trebuit s\ m\ a[tept la
una ca asta din partea lui Natsuo
Kirino. Doar citisem `nainte c\ a
cunoscut celebritatea ̀ n 1997, cu ro-
manul Out, pentru care a câ[tigat
premiul pentru cel mai bun roman
poli]ist japonez al anului [i a ob]i -
nut o nominalizare la Edgar Allan
Poe Award, `n 2004. ~ns\ chiar [i
f\r\ s\ fi [tiut acest detaliu, pri -
mele pagini ar fi putut s\ ̀ mi dea de
gândit. O carte care `ncepe cu dis-
cursul unei fete ce `[i poveste[te
moartea este una pe care ori o pui
repede pe noptier\, ori o termini
pân\ diminea]\. {i, dac\ nici asta
nu mi-a dat de gândit, ar fi trebuit
s\ `mi dau seama de capcana ce mi
se `ntinde m\car la `nceputul celei
de-a doua pagini: „Am s\ v\ spun
povestea zei]ei Izanami. Dar, mai
`nainte s-o pot istorisi, am s\ `ncep
cu povestea mea. Despre via]a ciu-
dat\ [i scurt\ pe care am avut-o“.
Cititorii exersa]i [tiu foarte bine c\
promisiunea unei pove[ti dup\ ter-
minarea alteia reprezint\ un sem-
nal de alarm\: plasa `n care nara-
torul se preg\te[te s\ te prind\ este
gata ]esut\. Iar, `n cazul nostru, na -
ratoarea nu face deloc economie de
resurse. }es\tura sa cuprinde fire
dintre cele mai felurite, adu nate

`ntr-o urzeal\ menit\ s\ ]in\ captiv
cititorul care se va face vinovat a
doua zi de o prea grea trezire pen-
tru a porni la munc\. 

O cronic\, 
dou\ cronici...

De fapt, sunt mai multe cronici `n
Cronica zei]ei. Una dintre ele este
chiar... a zei]ei, o alta este a zeului. {i
ambele evoc\ `ntâmpl\ri neobi[nu-
ite ce au avut loc ̀ ntr-un illo tempore
nipon cu oameni ce lupt\ cu soarta
[i zei ce le stau ̀ n cale sau ̀ i ajut\, fie
c\ sunt `n via]\, fie c\ au ajuns pe
cel\lalt t\râm. V\ sun\ cu noscut?
Firesc, pentru cine `[i mai aduce
aminte de Iliada [i Odi seea. Diferen -
]a este c\ lucrurile nu se petrec `n
Olimp [i grece[tile-i `mprejurimi,
ci `n arhipelagul Ja po niei, insufi-
cient cartografiat pe atunci. 

Am zis Japonia? Ei bine, cine se
a[teapt\ la exotism va g\si din plin.
C\utarea acestuia poate fi o „scu -
z\“ mai mult decât onorabil\ pen-
tru lectura acestui volum. De
asemenea, cine caut\ literatur\ de
calitate chiar asta va g\si, cu amen-
damentul c\ provine din alt spa]iu
cultural, non-european [i non-ame -
rican. Apoi, amatorii de referin]e
culturale [i spirituale nipone vor
face o cur\ zdrav\n\ de shintoism,
gra]ios oferit\ de o autoare nativ\,
nu de un scriitor occidental. S\ mai
men]ion\m [i faptul c\ cine este
dispus s\ savureze o poveste de
dragoste va avea parte de mai mul -
te, câteva dintre ele efectiv zgudui -
toare. {i, nu `n ultimul rând, c\u -
t\torii de aventuri care s\ te ]in\ cu
sufletul la gur\ vor g\si a[a ceva pe
s\turate `n romanul lui Natsuo
Kirino. 

Pe scurt, aceasta face mai mult
decât s\ `mpace pe toat\ lumea.
Practic, ea reu[e[te s\ procure sa -
tisfac]ii [i emo]ii intense unei `n -
tregi tipologii de cititori, `mpletind
cursiv mai multe pove[ti desf\ [u -
rate pe p\mânt, pe câmpia ceruri -
lor [i ̀ n lumea ̀ ntunericului. S\ ve-
dem cum. 

O re]et\ 
`ndelung folosit\

~n esen]\, Natsuo Kirino apeleaz\
la o re]et\ arhi-utilizat\: folose[te
divinit\]ile unui panteon, shintoist
`n cazul de fa]\, le face s\ se mi[te
conform legendelor care le-au con-
sacrat, introducând totodat\ [i fiin -
]e umane `n nara]iune. Are `ns\
grij\ s\ nu creeze personaje princi-
pale doar din rândul zeilor, ci [i
dintre muritori. Este, de fapt, re]e -
ta folosit\ de Homer `n Odiseea sau
Iliada [i de to]i cei care i-au urmat. 

~nainte de orice altceva, sim-
bolurile la care recurge sunt puter-
nice [i folosite cu mult\ ̀ n]elepciune.
Mica insul\ aflat\ ̀ n centrul ac]iunii
este `n form\ de lacrim\, su gerând
mai mult decât evident suferin]a.
{i chiar se petrec lucruri groaznice
acolo. Este un loc pe cât de para-
disiac, pe atât de s\rac. Bucuriile [i
momentele de relaxare sunt pu]ine
[i permise doar câtorva privile -
gia]i, ceilal]i cunoscându-le doar
sporadic [i `ntr-o mic\ m\su r\.
Foamea [i teama c\ b\rba]ii pleca]i
la pescuit nu se vor mai `ntoar ce
niciodat\ sunt omniprezente. In-
terdic]iile n\scute `n acest context
devin tabuuri puternice, iar groaza
c\ sporul demografic poate pune
insula `n situa]ia de a hr\ni prea
multe guri conduce la instituirea
unor obiceiuri pline de cruzime.
„Pruncii z\misli]i ̀ n afara legii erau
omorâ]i. {i nu doar ei. Dac\ num\ -
rul b\trânilor se m\rea prea mult,
erau b\ga]i ̀ ntr-o colib\ de pe ]\rm,
`nchi[i `n\untru [i l\sa]i s\ moar\
de foame.“ 

Este, a[adar, locul perfect pen-
tru ca zeii s\ intre `n scen\, meni -
rea lor fiind aceea de a le da muri-
torilor un sens suferin]elor pe care
sunt nevoi]i s\ le `ndure, plus sper-
an]a c\ ar putea – repet, ar putea –
fi scuti]i de acestea, dac\ fac „ceea
ce trebuie“. Ei cap\t\ astfel cumpli-
tul rol de arbitri ai destinelor,
punându-li-se `n cârc\ ane voioasa
[i sâcâitoarea sarcin\ de a solu ]io -
na problemele altora, `n condi]iile
`n care nici ei nu au pu]ine r\mase
nerezolvate! 

Da, a[a este, seam\n\ al naibii
de bine cu ce ne mai aducem amin -
te din Legendele Olimpului de
Alexandru Mitru. Este `ns\ o ver -
siu ne reloaded printr-o interfa]\ ja -
ponez\. Iar asta implic\ o mul]ime
de asem\n\ri, dar [i suficiente
diferen]e. 

~napoi la mit: 
de-ale zeilor

Condi]ia zeilor `n romanul lui Nat-
suo Kirino este aproape aceea[i ca
peste tot `n mitologie: privilegiat\
[i, `n acela[i timp, ingrat\. Imorta -
litatea e un beneficiu care nu poate
fi ignorat pe termen scurt, dar care,
pe termen lung, reprezint\ o cale
sigur\ spre felurite psihoze. Iposta -
za de zei]\, adic\ forma ultim\ a
feminit\]ii, prezint\ [i ea nenum\ -
rate avantaje, fiind `ns\ [i suscepti-
bil\ de multe nefericiri, printre
care teama de urâ]ire, spaima de a
muri la na[tere sau de a fi `n[elat\
[i groaza de a fi uitat\. S\ mai ad\u -
g\m [i con[tientizarea propriei furii
distrug\toare [i am `ncheiat acest
subiect. Pe de alt\ parte, nici con-
di]ia de zeu fertilizator nu te
scute[te de dorin]a de a putea muri
`ntr-o bun\ zi, m\car ca s\ te po]i
bucura cum trebuie de „dragostea
vie]ii tale“, dup\ ce ai pierdut num\ -
rul iubirilor consumate `n ultima
mie de ani. 

Vi se pare c\ ajungem cumva,
poate pe departe, la psihanaliz\?
Ah, nimic mai firesc! Una dintre
sursele de inspira]ie ale maestrului
Freud, pe lâng\ observa]ia direct\
[i studiul clinic, a fost mitologia. Iar
cea pe care a cunoscut-o mai bine 
s-a `ntâmplat s\ fie cea greac\, ceea
ce era perfect normal pentru medi-
ul cultural `n care s-a format. Pro -
babil, r\mâne `n stadiul de b\nuia -
l\ de neprofesionist, la fel de bine 
l-ar fi putut ajuta [i cea shintoist\.

{i cu muritorii 
cum r\mâne?

F\r\ a avea preten]ia c\ spune ceva
nou, Natsuo Kirino `[i permite li -
bertatea de a sugera c\ (ne) fe ri -
cirea celor de rând este o ches tiune
ce ]ine de [ans\ combinat\ cu te -
nacitate; este vorba despre tena -
citatea vecin\ cu obsesia. ~n sub-
sidiar, autoarea pare s\ admit\ c\
aceast\ combina]ie nu este `ntot-
deauna una câ[tig\toare. Dar d\ de
`n]eles c\... parc\ ar paria pe ea. Ex-
emplu: Namima, menit\ a fi sluji-
toare a lumii de dincolo, se afl\ pe
aceea[i insul\ fermec\toare, dar
crud\ cu sora ei. Aceasta din urm\,
fiind prima n\scut\, are menirea
de a fi preoteas\ a luminii, cu toate
consecin]ele care decurg de aici.
Vorbim deci despre aceea[i fami-
lie. ~ns\ vai de familiile care ajung
s\ fie considerate blestemate. {i,
`nc\ o dat\, vai de cei care ajung s\

`ncalce legi scrise sau nescrise [i s\
tr\iasc\ sub semnul p\catului. {i
vor trebui s\ se `mpace cu asta sau
s\ plece din comunitatea ale c\rei
legi le sunt potrivnice, chiar dac\
evadarea pare imposibil\. 

Evitând concluziile
definitive

~ncheind, Cronica zei]ei nu poate fi
considerat\ o carte tezist\. Adic\
Natsuo Kirino nu pare a-[i propune
s\ demonstreze ceva anume. ~n
principiu, r\mâne un roman tul-
bur\tor, `nc\rcat de mitologie, [i
cam atât. 

Cu toate acestea, adep]ii con-
cluziilor din categoria „[i ce-a vrut
s\ spun\ autorul?“ tot ar putea g\si
vreo câteva. Una dintre ele poate fi
aceea c\ sufletele ne`mp\cate din
cauza unor nedrept\]i strig\toare
la cer sau atât de pline de regrete
acumulate `n chip de balast, c\ nu
se pot ridica din cauza lor, se con-
damn\ singure la `ntuneric. O alta:
`n vreme ce muritorii disper\ pen-
tru `nc\ o zi al\turi de cei dragi,
zeilor le cam st\ `n gât nemurirea.
Dar, la fel de bine, cartea poate fi
pus\ pe noptier\ cu gândul c\ im-
portant este c\ ̀ nc\ mai po]i iubi cu
adev\rat, adic\ e[ti `nc\ dispus s\
faci sacrificii pentru fiin]a iubit\. 

Cum spuneam, Natsuo Kirino
este o scriitoare inteligent\ [i abil\,
capabil\ s\ mul]umeasc\, ba chiar
s\ `ncânte, numeroase tipuri de
cititori. Tocmai de aceea, oricât de
dificil este, merit\ a fi tradus\ `n
continuare. Legat de asta, se cu-
vine s\ `ncheiem recunoscând
meritele Florentinei Toma, care a
oferit acestui roman o str\luci-
toare versiune `n limba român\. 

Natsuo Kirino, Cronica zei]ei, 
colec]ia „Biblioteca Polirom. Actual“,
Editura Polirom, 2013

Este foarte periculos s\ te apuci s\ cite[ti dup\
miezul nop]ii Cronica zei]ei de Natsuo Kirino.
Serios! {i asta nu pentru c\ ar apar]ine genului
horror, a[a cum profund gre[it s-ar putea `n]elege
din primele pagini. ~ns\, odat\ `nceput\ cartea, `]i
sare somnul [i nu ai cum s\ o mai la[i din mân\. Iar
horror devine situa]ia abia a doua zi diminea]\,
când trebuie s\ te treze[ti ca s\ pleci la birou.

Natsuo Kirino — o maestr\ 
a suspansului de toate felurile
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~n amintirea lui Sorin Stoica

O selec]ie de 
George Onofrei

Acela[i Florin L\z\rescu realiza
un interviu cu scriitorul Sorin Stoi-
ca, care nu mai este ast\zi cu noi.
Sorin Stoica a sus]inut `n „Supli-
mentul de cultur\“ o extraordinar\
rubric\ sportiv\ pân\ aproape de
finalul vie]ii sale, „Liberul arbi-
tru“.

Florin L\z\rescu: Crezi c\ e mai
greu s\ inventezi pove[ti sau s\ fii
atent la lumea din jur [i s\ descrii
ceea ce vezi?

Sorin Stoica: Mie mi-e mult mai
comod s\ fiu atent la cei din jur [i
s\ descriu. S\-i parazitez pe cei din
jurul meu. ~n plus, pot spune c\
sunt `nconjurat de un soi de „ha-
rem“ narativ, pentru c\ exist\ foar-
te mul]i indivizi care abia a[teapt\
s\-mi povesteasc\ ceva. Sau, când
aud ceva, `[i spun: „Gata, asta o s\
i-o povestesc lui Sorin ca s\-i dea o
utilizare cumsecade“. Unchiul meu,
Nae Stabiliment, de pild\, e un mem -
bru de baz\ al haremului. Dup\ fie-
care `ntâlnire cu el, care se poate
`ntinde pân\ la cinci-[ase ore, am
material pentru a scrie dou\-trei
proze. El e un scriitor mai bun de-
cât mine, care `nc\ de când tr\ie[te
un fapt, se gânde[te cum va povesti

acel fapt la care tocmai ia parte.
Partea teoretic\ a textelor mele e ̀ n
ultimul timp acoperit\ de pompie-
rul Muzeului }\ranului Român,
unde lucrez acum. Pompierul intr\
aproape zilnic `n biroul nostru ca
s\ ne comunice ultimele sale teorii,
revela]ii. E un filosof care nu are
probleme minore de tip pantaloni
rup]i `n fund [i altele, ci e bântuit
exclusiv de dileme existen]iale fun-
damentale. De pild\, cheia de bolt\
a gândirii sale o reprezint\ dis-
tinc]ia comunitar-societal, `n jurul
c\reia graviteaz\, se organizeaz\
restul nimicarni]elor vie]ii. Omul
chiar cite[te, cu toate c\ are unele
manifest\ri cel pu]in bizare. La
`nceput nu-l luam `n serios, acum
am `n]eles c\, a[a cum se zice, tre-
buie luat `n tragic. Exist\ foarte
pu]in\ fic]iune `n ce am scris, de
vin\ fiind poate [i forma ]ia jurna-
listic\ [i antropologic\, forma]ie
care `]i impune un anumit respect
fa]\ de fapte. {i din motivul c\ e
mai lejer s\ exploatezi oameni cu
har de povestitori decât s\ inven-
tezi tu. {i apropo de acea umilin]\,
nu e nimic de inventat. Cei care
creeaz\ lumi fabuloase, fantastice
mi se pare c\ au o problem\, c\ nu
au organ pentru a vedea ce se petre-
ce `n preajma lor.

F.L.: La ce premiu literar din
România visezi?

S.S.: N-am luat niciodat\ un pre-
miu literar, nici m\car or\[enesc,
jude]ean. M\ rog, presupun c\ tre-
buia s\ [i particip. Nu mi se pare
vreo sfârâial\ un premiu literar.
Mai ales dac\ e doar o diplom\ la
mijloc. Citeam c\ Nicolae Manoles-
cu a luat un miliard de lei, parc\, [i
declara c\ `n felul acesta s-a mai
cârpit. P\i, io dac\ luam un sfert
din banii \ia, eram cineva.

F.L.: Ce une[te [i ce desparte li-
teratura de jurnalism?

S.S.: {i `n jurnalism, [i `n proz\
faci o documentare prealabil\ re-
dact\rii textului. Chiar dac\, `n ca-
zul literaturii, documentarea se
confund\ cu propria via]\. Tr\ind,

afli, pentru c\ n-ai `ncotro, tot soiul
de chestii care apoi se organizeaz\,
se a[az\ [i le po]i povesti. E[ti un
specialist al propriei vie]i. Ce des-
parte cele dou\ profesii e responsa-
bilitatea pe care trebuie s-o ai ca
jurnalist pentru efectele imediate
ale textelor tale. De fapt, orice text
creeaz\ efecte palpabile, modific\
ceva `ntr-o comunitate, `ntr-o per-
soan\. Cuvintele fac lucruri. Ca do-
vad\, dup\ prima carte, vecinii mei
au vrut s\ m\ dea ̀ n judecat\. Efect
mai al dracului ca \sta nu exist\.

F.L.: Dar acum, dup\ ce ai publi-
cat O limb\ comun\, ai vreun semn
`n acest sens?

S.S.: Nu. Sunt sigur c\ persona-
jele s-au maturizat. {i c\ `n]eleg
sensul tabloului lui Magritte care
spune c\, oricum am lua-o, o pip\
desenat\ nu e totu[i o pip\.

F.L.: Buletinele de [tiri de ulti m\
or\ arat\ imagini cu inun da]iile
din ]ar\. Am remarcat ̀ n declara]ii-
le victimelor replici de genul: 
„N-am r\mas decât cu televizorul“,
„Am scos televizorul [i au n\ v\lit
apele“. Am v\zut recent [i o recla -
m\ pe aceast\ idee. O ̀ ntrebare pen-
tru antropologul Sorin Stoica: ce
mecanism ̀ l determin\ pe om ca, ̀ n
caz de potop, primul lucru pe care
vrea s\ `l scape s\ fie televizorul?

S.S.: N-am auzit declara]iile res-
pective. Oricum, dac\ sunt reale, e
destul de deprimant. Am realizat
recent un studiu cu studen]ii de la
Jurnalism [i e groaznic s\ descoperi
c\, `n casele unde fiecare membru

al familiei are un televizor `n ca-
mer\, oamenii aceia nu mai vor-
besc aproape deloc.

F.L.: Ce [ans\ acorzi literaturii
`n fa]a concuren]ei cu mass media?

S.S.: Literatura n-ar trebui s\
concureze cu TV-ul, pentru c\ mi-
zele sunt diferite. Apoi, calitatea
unui individ depinde de calitatea

du[manilor s\i. TV-ul nu-[i propu-
ne s\ descrie realitatea, ci creeaz\
un univers paralel autist [i inau-
tentic. A[a c\ literatura nu trebuie
s\ concureze televiziunea. S\ fac\
ce [tie, s\ fac\ pentru c\ sunt terito-
rii unde literatura e suveran\, iar
televiziunea nu are acces. Literatu-
ra are un viitor foarte interesant.

Mai 2005. Traian B\sescu merge la Moscova cu prilejul
`mplinirii a 60 de ani de la finalul celui de-al Doilea
R\zboi Mondial. Subiectul r\pirii jurnali[tilor români `n
Irak `ncepea s\ dispar\ de pe „prima pagin\“ a
televiziunilor, iar Florin L\z\rescu ne dest\inuia `n
rubrica sa permanent\ ce nume de site-uri [tie pe de
rost. Acestea erau mail.yahoo.com, andreigheorghe.ro,
liternet.ro, google.ro, trafic.ro, cotidianul.ro [i...
sictir.ro. Scriitorul pomenit declara: „Pân\ `n momentul
acesta nu m-am `nvrednicit s\-mi trag net acas\“. {i
concluziona: „De pe internet nu prea ai amintiri“.
Evident, Facebook nu ap\ruse `nc\.

Din „Liberul arbitru“:
Care-i [menul?
Semeghin e, `nainte de orice, un suflet sensibil. Un mare orgolios. {i
nici n-ai cum s\ fii altfel când te desf\[ori ̀ ntr-o echip\ de talente mici
[i mijlocii, iar un inspirat din tribun\ te complimenteaz\ strigând:
„Andone, bag\-l pe Seme c\ [i beat e mai fotbalist decât juma’ din
echipa asta de `mpiedica]i!“. Când te-ai specializat `n centrarea prin
spatele por]ii [i vezi c\ totu[i lumea uituc\ ]ine la tine, e explicabil [i
orgoliul. {i sensibilitatea smiorc\it\.

Scuipat la Dinamo II, Semeghin a pus mâna acolo pe tricoul cu
num\rul 10, tricou de vedet\ pentru care performan]ele bahice sunt
ceva mai demne de men]ionat decât presta]iile de fotbalist. Un cam-
pion etilic pe care-l unge la fica]i faptul c\ numele s\u rimeaz\ cu
„spaima sticlelor de vin“. El nu s-a dus la Dinamo II s\ se c\iasc\, 
s\-[i reg\seasc\ sinele plecat cu sorcova, ci a desc\lecat precum un
campion izgonit pe nedrept de niscai uzurpatori care nu ]in la
b\utur\. (...) ~ncercam s\ discut despre muzic\ cu un individ destul de
pu]in inteligent, care f\cea apologia 3 Sud-Est-ului. „Ai v\zut ce
ma[in\ [i-au luat?“, zicea. „Bun, dar ]ie-]i place cum cânt\ Du]\ \la pe
care nu-l mai iau `n armat\?“ „Nu mai conteaz\ `n ziua de azi“, argu-
ment\ congenitalul, cu o logic\ frizând prostia absolut\. „Azi con-
teaz\ s\ ai bani p\ tine!“ {i, de[i insistam, b\\\\, dar `]i place cum
cânt\?, el deja m\ taxa de imbecil care nu ̀ n]elege, precum Semeghin,
care-i [menul `n ziua de azi. 
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– Fragment –

M-am dus la cutia cu minuni, am
scos de-acolo una, hai dou\ por]ii, c\
e Cr\ciunul, frate, ce curul meu, 
mi-am turnat [i un pahar de vodc\
on the rocks [i mi-am f\cut de cap.
Am pus o muzic\ bun\ pe mp3 player
[i am savurat bine facerile licorii. 

Dar, pe m\sur\ ce savuram,
deveneam tot mai ner\bd\tor, `n loc
s\ m\ calmez, prindeam ener gii,
prindeam aripi. A[a c\ am `nceput
s\ dau ocol sufrageriei, am ezitat s\
deschid televizorul, c\ [tiam c\ o s\
m\ enervez tare de tot [i poate pân\
la urm\ `i sparg mufa, m-am uitat
prin bibliotec\, de la un cap\t la
cel\lalt – noroc cu babacul meu,
Dumnezeu s\-l ierte, c\ mai avem [i
noi ni[te c\r]i mai ac\t\rii prin
rafturile alea, cât era el de proletar,
tot visa s\ se ridice prin cultur\ –,
contemplam cotoa rele, citeam cu
gâtul `ntors titluri, titluri, titluri,
care mai de care mai celebre, dar
nici unul nu m-a ade menit cu
adev\rat. Oricum le citi sem pe toate.

{i cum am parcurs eu rafturile de la
dreapta la stânga, am ajuns la un
moment dat s\ stau `ntr-un echili -
bru precar `n fa]a lampada rului cu
abajur de la IKEA, c\ era unica
surs\ de lumin\ – cald\, discret\ –
din sufragerie, la acea or\, [i mi se
p\rea cel mai fascinant lucru care
poate exista `n locuin]a mea. Sursa!
Ce cuvânt magic!

{i cum m\ b\l\ng\neam eu a[a
`n ne[tire, deodat\ mi s-a aplecat un
pinguin gigant peste um\rul stâng,
de m-a [i spe riat r\u de tot, se uita la
mine dintr-o parte, cum s-ar uita
orice pas\re, adic\ eu inclusiv,
fratele pinguin vorbindu-i fratelui
Emu, dar, de[i pinguinul mi se
aplecase peste um\r, parc\ `l ve -
deam cu totul, ca [i cum a[ fi vorbit
cu domnul Gu[e, fa]\ ̀ n fa]\, pe casa
sc\rii, [i chiar mi-am dat seama c\
sem\na pu]in cu vecinul, cu ve[ -
nicul s\u costum negru [i cu c\m\ -
[ile sale albe, mereu scrobite, c\ \sta
st\ [i `n cas\ tot la costum, deh,
reflex de comunist, de-]i vine s\-i
plângi de mil\. 

(Nu cumva d\dusem muzica
prea tare [i domnul Gu[e `mi b\tea
iar cu pumnul `n perete sau cu
lingura `n calorifer?) 

{i, nici una nici dou\, pinguinul a
`nceput s\ mi[te pliscul ca [i cum ar
fi spus ceva [i chiar mi-a spus, `ns\
nu cu vorbe, ci `n alfabet morse (deci
domnul Gu[e b\tea, `ntr-adev\r, `n

calorifer!), mi-a spus, dac\ re]in bine,
ceva legat de compo zi]ia chimic\ a
z\pezii de la Polul Sud, c\ cic\ nu e
doar ap\ [i nu e peste tot la fel, sunt
[i o groaz\ de impu rit\]i care abia
ele ar fi respon sa bile de formele di -
ferite ale cris ta lelor. Dac\ n-a[ fi fost
atât de lucid `n acea clip\, sigur a[ fi
]inut minte ce mi-a spus pingu inul. 

A[a c\ mi-am luat ochii din
lampadar, ca s\ m\ dezmeti cesc
pu]in, [i m-am uitat spre fereastr\,
unde am z\rit ficusul, trist, aban -
donat, `mi venea s\-l `mbr\]i[ez de
mil\, pentru c\ na[parlia de sor\-
mea, `n pornirile ei de familist\ de
cartier, de fata’ cuminte a lu’ mama,
`l decorase ca pe un brad de Cr\ciun,
cu beteal\ aurie [i cu câ teva globuri,
câte ̀ nc\peau, c\, deh, nu e totu[i un
brad, c\ de brad nu am avut nici
bani, nici chef. 

Ba chiar s\ [tii c\ am `mbr\]i[at
ficusul [i i-am declarat simpatie
ve[nic\, doar c\ atunci când mi-au
picat ochii ̀ n ghiveciul plantei [i am
v\zut p\mântul reav\n, c\ fusese
proas p\t udat [i scormonit de
sorela, c\ pusese [i ni[te smo curi de
vat\ pe p\mânt ca s\ par\ c\ e
z\pad\, s\-i mearg\ bine po mului de
Cr\ciun improvizat, ei bine, atunci
mi-a venit s\ v\rs, nu [tiu la ce m\
gândeam exact când am z\rit acele
ghemotoace de vat\ pe jos, dar parc\
m-am v\zut proiectat `ntr-un salon
de spital, a[a c\ m-am tras repede

`napoi, mi-am `nghi]it senza]ia de
vom\ [i, pentru c\ mi se p\rea c\
ficusul ̀ [i desf\cea bra]ele verzi [i [i
le `ntindea `nspre mine cu gesturi
lascive, ca s\ m\ cuprind\, [i m\
striga pe nume cu voce efeminat\ de
b\ie]el („Emiiil, Emiiil...“), m-am
repliat `n cel\lalt col] al sufra geriei,
unde am respirat adânc de câteva
ori. Apoi, ca s\ stârnesc gelozia
ficusului, am `mbr\]i[at lam pada -
rul, pentru c\ mi se p\rea realmente
c\ trebuie s\ ̀ i ar\t ficusului c\ n-am
`nclina]ii din alea, ci dac\ strâng `n
bra]e ceva, atunci m\car s\ fie o f\p -
tur\ de lumin\, `n nici un caz o
plant\ mascul. 

Chiar [i lampadarul a fost atât de
bucuros s\ vad\ c\ cineva `i acor d\,
`n sfâr[it, aten]ia cuvenit\, ̀ ncât i s-a
stins becul, mole[it de pl\cere, apoi
s-a reaprins, dup\ care iar s-a stins [i
tot a[a de mai multe ori, atât de
excitat era lam padarul de atingerea
mea, ba chiar p\rea c\ m\ curen -
teaz\ fin ori de câte ori se aprinde,
de[i era clar c\ nu avea cum s\ m\
curenteze, doar nu i se scurgea cu -
rentul electric prin abajur. 

Dar ceva tot m-a enervat la abajurul
respectiv, c\ l-am scos la un moment
dat [i atunci am v\zut becul `n toat\

splendoa rea lui de bec cu filament –
c\ aud c\, mai nou, \[tia de la
Comisia european\ vor s\-l scoat\ cu
totul de pe pia]\, c\ cic\ n-ar fi
ecologic –, i-am privit fix inima aceea
de sticl\ [i sârm\ incandescent\, sau
de fapt privirea incandescent\, o, da,
pri virea, pentru c\ p\reau a fi ni[te
ochi ca de insect\, cu antenele unite
`ntr-un filament incandescent, o
insect\ prins\ `ntr-o cu[c\ de sticl\,
iar din trup nu i se vedea decât to -
racele, alun git ca un gât zvelt, [i o
parte din abdomen, picioarele inferi -
oare [i aripile fiind ferecate `n
metalul cu filet. 

Atunci mi-am dat seama c\ trupul
acela de sticl\ trans parent\ era al
unei c\lug\ri]e, [tii tu, insecta aceea
nevero simil\ de-i zic \[tia mantis
religiosa `n latine[te, o c\lug\ri]\
care m\ ]intuia cu privirea ei de foc,
de-mi d\dea pete negre pe creier, [i
am `ntrebat-o ce vrea s\-mi spun\,
de ce m\ prive[te a[a, are cumva s\-
mi trimit\ vreo profe]ie de din colo,
de la Dum nezeu, de la sfin]i, de la
Mo[ Cr\ciun, de la profu’ de mate,
de la dirig\, de la tat\l meu decedat,
sau pur [i simplu e mut\ [i nu [tie s\
se uite la mine altfel decât ca
proasta, `n ne[tire?

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Tu n-ai tr\it nimic de
Gabriel H. Decuble, care va
ap\rea `n cur=nd la Editura
Cartea Româneasc\.

Gabriel H.
Decuble — Tu
n-ai tr\it nimic

AUTORUL

Gabriel H. Decuble (n. 1968) este poet, prozator, eseist [i traduc\tor.
Printre cele mai recente publica]ii se num\r\ un volum de versuri (the
`nd, Cartea Româneasc\, 2013), un volum de filosofie („Und es immer
schlimmer machen“. Nietzsches philosophischer Entbil dungsroman,
EUB, 2012), o proz\ scurt\ (Prima mea secund\, primul meu secund, `n:
Laura Albulescu, Andra Matzal [eds.], Prima dat\, Art, 2013) [i o traducere
literar\ (Bertholt Brecht, Poeme erotice, Art, 2014, `n curs de apari]ie). ~n
prezent, lucreaz\ la alte dou\ romane, din care unul `n limba german\.

CARTEA

Speran]\ [i suferin]\, candoare [i suspiciune, umor
[i dezn\dejde, narcoze [i lacrimi sunt ingredientele –
universale – cu care se scrie aceast\ poveste de dragoste
atât de specific\ totu[i societ\]ii române[ti. Fiind
oglinda unei genera]ii, a celei foarte tinere, romanul Tu
n-ai tr\it nimic `nre gistreaz\ `n tu[e alerte, dar foarte
precise – expresie a ritmurilor existen]iale care ne
guverneaz\ vie]ile –, zbuciumul unui suflet `nc\
imaculat, prins `n mecanismul implacabil al maculei.

„Acest roman s-a n\scut din dorin]a de a afla cât mai
spune, azi, romanul sentimental-epistolar omului
postmodern, care [i-a f\cut din cinism o profesiune de
credin]\, din ironie un amnar, iar din sarcasm o
cremene – uitând c\, dac\ sufletul nu i se mai aprinde
decât astfel, atunci i s-a zbârcit deja precum iasca. Se
pare c\ tr\im permanent sub imperiul angoasei de a ne
exterioriza pân\ [i cele mai fire[ti, mai inofensive
emo]ii. Dar poate c\, din urm\, vin tineri care vor s\ se

dezic\ de aceast\ mo[tenire cvasi-ideologic\. Oricum
ar fi, sper ca cei tineri, c\rora romanul li se adreseaz\
direct cel pu]in la un anumit nivel al lecturii, s\ se
reg\seasc\ lesne `n paginile acestei c\r]i.“ – Gabriel H.
Decuble

„Cum arat\ dosarul de urm\rire al unei pove[ti de
dragoste? Ei bine, nu exist\ nici o diferen]\ ̀ ntre acesta
[i urm\rirea unui criminal periculos, pentru c\
nivelarea trece din planul stilistic `n cel struc tural. Ba
mai mult, a[a cum dispare orice urm\ de umanitate din
descrierea ac]iunilor celui urm\rit, tot a[a via]a ̀ n sine
cap\t\ forma vasului `n care este turnat\. Gabriel H.
Decuble analizeaz\ tocmai stranietatea rezultat\ din
ciocnirea vie]ii cu propria ei relatare func]ion\reasc\:
ac]iunile eroului s\u `[i pierd aerul de normalitate,
sunt distorsionate ca `ntr-o oglind\ a unui cabinet de
curiozit\]i, tocmai pentru c\ se v\d `nscrise `n cadrul
mai larg al `nregistr\rii lor de c\tre func]ionarii
Castelului. ~n confruntarea Om-Stat, primul nu are nici
o [ans\.“ – Bogdan-Alexandru St\nescu



Alice Kanterian

Despre acest renumit interviu Fou-
cault va comenta c\ a dezv\luit
prea multe. Exact aceasta pare a fi
[i inten]ia tân\rului regizor ger-
man, care semneaz\ [i imaginea,
de a se apropia, de a afla cât mai
multe despre Manea, despre com-
plexitatea procesului intelectual.
Asemenea unui observator mut, `n
primele imagini, `n secven]ele din
biroul lui Manea din Bard College,
el urm\re[te cu fascina]ie mi[c\ -
rile protagonistului, `ncercând s\-i
descopere esen]a cre\rii intelec-
tuale [i personalitatea sa, vrând

parc\ s\-i intre sub piele. Urmeaz\
secven]e din fauna [i flora din par-
cul din Bard College, acestea la rân-
dul lor privite [i studiate cu aceea[i
fascina]ie. Acestea sunt intercalate
cu citate din opera scriitorului, pe
fondul unei imagini complet albe,
care, privite timp de 10 minute, fac
ca experien]a s\ devin\ sureal\, de-
terminându-i pe unii spectatori s\
p\r\seasc\ sala, iar pe al]ii s\
devin\ fascina]i de atmosfera stra -
nie, de happening-ul acestui mini-
malism de pelicul\. Documentarul
de 100 de minute este alc\tuit din
fragmente din romanul Plicul ne-
gru [i din povestirea „Puteam fi 

patru“, intercalate cu diferite sec -
ven ]e cu scriitorul, la un târg de
carte din Italia, la un interviu cu
un jurnalist, la o discu]ie cu tineri
ro mâni sau la o vizit\ la un cimitir,
al\turi de so]ia sa.

Un documentar
experimental care refuz\
s\ informeze spectatorul

Pe de alt\ parte, observatorul pare
a se teme de o apropiere prea mare
de obiectul studiului s\u, de a se
l\sa prad\ fascina]iei emise de
obiec tul der „Begierde“.

Observatorul se las\ prea u[or
distras de reac]ia spectatorilor ita -
lieni care s-au adunat s\-l asculte
pe scriitorul invitat, de comporta-
mentul asistentului de produc]ie
sau al so]iei scriitorului care asist\
la interviul pe care `l acord\ acesta
unui post de televiziune. Folosind
`n majoritate nuan]e `n alb [i ne-
gru, el creeaz\ o distan]\ fa]\ de
personajul principal. ~n alte scene
`ns\, strategia de a crea distan]a, de a
nu-l implica emo]ional pe observator

d\ exact rezultatul opus. Un exem-
plu ar fi scena ̀ n care Manea revine
la cimitirul evreiesc din satul natal,
fiind filmat din spate, de la distan -
]\, `n momentul de recu lege re `n
fa]a mormântului p\rin]ilor. Alta
ar fi ginga[a scen\ `n care o mic\
vietate, un melc g\sit pe drum de
cuplul Manea, care altfel ar fi fost
strivit de trec\tori, supra vie]u ie[te
datorit\ scriitorului, care `l sal -
veaz\ [i `l „adopt\“.

Cine se a[teapt\ la o prezentare a

operei renumitului scriitor, la o reca-
pitulare cronologic\ a vie]ii sale va fi
decep]ionat. Nu aceasta pare a fi fost
inten]ia regizorului, ci mai curând
crearea unui feeling pentru opera [i
persoana Norman Manea. Un docu-
mentar experimental care refuz\ s\
informeze spectatorul [i intrig\ `n -
tocmai prin acest refuz. Un docu-
mentar care nu documen teaz\, ci in-
vit\, chiar obli g\, prin intermediul
unor imagini enigmatice, la studiul
operei unui scriitor enigmatic.
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Un titlu poate `nsemna mult sau pu]in. ~n cazul
documentarului Le beau danger, care a rulat `n cadrul
sec]iunii Berlinale Forum, a[tept\rile erau mari. Motivele
sunt dou\. Primul: este vorba de cel dintâi portret
audiovizual despre cel mai celebru scriitor contemporan
român: Norman Manea. Al doilea const\ `n apelul
regizorului Frölke la compararea portretului documentar
cu portretarea celebrului filozof francez Michel Foucault
de c\tre jurnalistul Claude Bonnefoy `n anul 1968.

„Pe data de 9 februarie 2009, pe
adresa de e-mail a Editurii Cartea
Româneasc\ sosea un mesaj cu totul
neobi[nuit: o românc\ stabilit\ de
mult\ vreme la Viena voia s\-[i
`ncredin]eze drama cumplit\ unui
scriitor român, care urma s\ o trans-
forme `ntr-o carte. (...) Cel care a ac-
ceptat imediat inedita provocare a
fost romancierul Radu Aldulescu“,
zice editorul. Cu ce rezultate?

Primul a fost romanul `nsu[i,
Ana Maria [i `ngerii, scris de Aldu-
lescu pe trunchiul pove[tii adev\ra-
te. Curge bine, chiar prea bine – [i 
l-am citit, cum se zice, pe ner\sufla-
te. Ca nivel, e peste Mirii nemuririi,
singurul roman ce nu i-a ie[it 

prozatorului „nou\zecist“; [i este
peste o bun\ parte din produc]ia se-
zonier\. Dar dac\ `l compar\m cu
Amantul Coliv\resei, cu Proorocii
Ierusalimului, cu Sonata pentru
acordeon, cu Istoria eroilor unui ]in-
ut de verdea]\ [i r\coare, realiz\m
c\ provocarea realit\]ii nu are nici
miza ̀ nalt\, nici realizarea din mari-
le romane ale lui Aldulescu. 

Ce face a[adar diferen]a dintre
un roman puternic [i unul care in-
troduce, preia [i nu transform\ prea
mult o poveste dramatic\, o istorie
„tare“? Mai `ntâi, timpul investit de
romancier `n scrierea c\r]ii. Con-
vingerea comun\ e c\ a inventa ce-
va, a fabula, a fic]ionaliza nu e o tre-
bu[oar\ prea u[oar\, dar nici prea
grea. Ei, scrie [i b\iatul \la colo,
scâr]a-scâr]a pe hârtie, c\ s\ pun\
mâna s\ munceasc\ n-ar vrea. Scrii-
torul, culmea, chiar pune mâna s\ mun -
ceasc\ (`n caz c\ nu scrie cu picioa-
rele, ceea ce vrea s\ `nsemne prost,
spre deplina ru[inare a membrelor

inferioare), dar munca lui, dac\ nu
se vede, nici nu se crediteaz\. Se pa-
re, iat\, c\ la un roman original se
lucreaz\ mai mult decât la unul pre-
luat, „supt“ din realitatea `ncon -
jur\toare sau dintr-un episod istoric
minim prelucrat.

Atunci când un autor `[i promo-
veaz\ cartea nou\ dezv\luindu-le,
mândru, viitorilor cititori c\ [i-a
scris-o ̀ n trei luni (nu cred c\ e cazul
de fa]\, al lui Radu Aldulescu; dar
cât i-o fi luat [i lui?), eu sunt mai de-
grab\ ̀ ngrijorat. Un mare roman nu
se poate scrie `n trei luni; unul co-
mercial, agreabil, pasabil, da. Difer\
deci [i viteza scrierii. Chiar dac\
pentru un romancier exist\ perioa-
de de sterilitate [i, respectiv, de pro-
ductivitate, zile negre [i zile faste,
media de vitez\ cu care scrie nu e
foarte ridicat\. Ghinion deplin: du -
p\ ce c\-]i ia mult timp, e [i foarte
greu s\ scrii un mare roman. ~n cate-
goria cealalt\, noroc peste noroc:
dup\ ce c\ scrii repede o carte de
consum, o scrii [i u[or. Unii le scriu
pe band\ rulant\, pentru a satisface
un public mai larg, a avea vânz\ri [i
a fi descoperi]i, `n alt\ epoc\, de
ni[te rafina]i comentatori. De la o
vreme `ncoace, unde te ui]i, numai

peste critici admiratori ai lui Cezar
Petrescu [i Octav Dessila dai...

Revenind la Radu Aldulescu [i la
ce a f\cut el `n Ana Maria [i `ngerii,
e destul de clar, pentru mine, c\ aici
a avut loc un fel de lupt\; [i o nego-
ciere de profunzime ̀ ntre autor [i is-
toria pe care a translat-o `n carte.
Desprins\ din realitate, istoria asta
trist\ `i va impresiona pân\ la la-
crimi pe cititorii ce caut\ via]a`ntr-un
roman [i nu fac diferen]a `ntre dra-
mele existen]iale [i tensionarea ar-
tistic\. Eu n-am plâns deloc la c\ -
p\tâiul Anei Maria, de[i nu m\ cred
o fire neap\rat insensibil\. Pur [i
simplu, personajul real, fata care
moare de Lupus, nu mi s-a p\rut
con ving\tor `n roman. Mult mai bi-
ne conturat\ e mama ei, r\zb\t\toa-
rea Mariana; [i delicios-memorabil,
tat\l petrec\re] [i tic\los c\ruia i s-a
rezervat, din p\cate, un rol mai mic.
C\ci romanul trebuia centrat pe
Ana Maria, personajul tragic, pe
via]a ei atât de chinuit\ [i nedrept de
scurt\. Aceasta fusese `n]elegerea.

Din fericire, Aldulescu n-a res-
pectat-o `ntru totul, onorându-[i `n
schimb profilul de romancier [i ur-
mându-[i instinctul literar. ~n roma-
nele lui, protagonistul e un pícaro

masculin, un r\t\citor prin diferite
medii [i un om tare, dinamic, explo-
ziv care vagabondeaz\ [i ac]ioneaz\
pentru a c\dea, la un moment dat,
`ntr-o faz\ letargic\. Formidabil,
aici, dac\ fata chinuit\ r\mâne fata
chinuit\, mama ei, Mariana, pare c\
se masculinizeaz\, intrând treptat `n
categoria cunoscut\. Romanul se re-
centreaz\ [i recalibreaz\ pe acestper-
sonaj ce preia func]ia fic]ional\: nu ̀ n
sensul c\ spune pove[ti, eventual
„adev\rate“; ci c\, dimpotriv\, d\
axul pe care fic]ionalul avanseaz\, `n
detrimentul realit\]ii de start.

Dac\ n-a]i citit Ana Maria [i ̀ nge-
rii, n-a]i pierdut ce a]i fi pierdut ne-
citind Amantul Coliv\resei ori Proo-
rocii Ierusalimului. Cum spuneam,
nu e un roman de vârf al lui Radu Al-
dulescu: dar unul care, pornind de la
o istorie adev\rat\, o „tr\deaz\“
prin elemente epice specifice. V\ rog
s\ nu plânge]i `n hohote la moartea
tinerei eroine; s\ v\ bucura]i c\ ro-
mancierul nu s-a l\sat confiscat.

Dac\ a[ avea eu timp s\ scriu un
roman, cu tot ce-am tr\it... De câte
ori am auzit aceast\ tâmpi]ic\ teo-
rie, reluat\ de un om care o fi tr\it
multe, nu zic nu, eu am c\utat s\
schimb vorba.

Dac-a[
scrie eu 
un roman...

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

Le Beau danger — `ntâlnire 
cu Norman Manea `n cadrul
Festivalului de Film Berlinale 2014



Dar, scrie „Slate.fr“, dac\ e[ti fan al
unei saga literare, e[ti obi[nuit s\ a[ -
tep]i o perioad\ mare de timp ̀ ntre do u\
episoade. Este, de exemplu, ritmul im-
pus de Dumas `n secolul al XIX-lea: Cei
trei mu[chetari a ap\rut `n 1845, Dup\
dou\zeci de ani `n 1846, iar Vicontele de
Bragelonne `n 1847. ~n zilele noastre, fa-
nii lui Harry Potter au trebuit s\ supor-
te aproape acela[i ritm.

Dar, ast\zi, editorii `[i pun `ntreba-
rea dac\ nu e mai oportun s\ nu mai
a[tepte apari]ia unei c\r]i [i transfor-
marea ei `n bestseller pentru a arunca
pe pia]\ un al doilea volum.

Exemplu: „New York Times“ anun -
]\ c\ Annihilation, primul volum al
unei trilogii fantasy scris\ de america-
nul Jeff VanderMeer, a fost lansat `n fe-
bruarie [i va fi urmat `n mai de al doi-
lea volum, Authority, [i `n septembrie
de al treilea, Acceptance. ~n Fran]a,
Editura Albin Michel `ncepe s\ fac\ la
fel, lansând la distan]\ de câteva luni
cele trei volume ale unei noi trilogii,
Muchachas, de Katherine Pancol.

„Practica de a l\sa câte un an `ntre
apari]iile volumelor unei serii se es-
tompeaz\ tot mai mult pe m\sur\ ce [i
editorii `ncep s\ reac]ioneze la acela[i
impuls care cere un r\spuns imediat la
suspansul intrigii, impuls care pro-
voac\ fenomenul de «binge-watching»
`n cazul unor serii TV precum House of
Cards“, scrie „The New York Times“.

Aceast\ nevoie, noteaz\ „Slate“, a
existat dintotdeauna: orice roman foile-
ton din secolul al XIX-lea, cele cinci vo-
lume ale Mizerabililor, cele trei ale

St\pânului inelelor. Este o precipita-
re accentuat\ de accelerarea ritmu-
lui de via]\ [i de consum. Dar, `n
acela[i timp, ea este dictat\ [i de po-
liticile editoriale din ultimii ani. 

Un roman nu este 
un serial TV

De la triumful lui Harry Potter
`ncoace, editorii au `ncercat s\
multiplice acest succes, lansând
pe pia]\ numeroase serii de gen
precum Amurg, Jocurile foamei,
Fifty Shades of Grey sau Mille-
nium.

Marea problem\: un ro-
man nu este un serial TV.
Un roman este scris (deo -
camdat\) de o singur\ per-
soan\. ~n spatele unui se-
rial exist\, `n schimb, o
`ntreag\ echip\ de mai
mul]i regizori [i mai mul]i
scenari[ti care permit realizarea
episoadelor `n paralel. 

~n cazul trilogiei Muchachas de
Katherine Pancol, editorii au avut la
dispozi]ie un unic volum de mai multe
mii de pagini ce a fost decupat `n trei
c\r]i. A a[tepta scrierea unei `ntregi
saga `nainte de a o publica nu este lip-
sit de riscuri: po]i, ca editor, s\ pierzi
„momentul“. „Oare Harry Potter ar
mai fi avut acela[i succes dac\ ar fi
fost publicat\ `n 2007?“, se `ntreab\
„Slate“.

O alt\ solu]ie ar fi crearea unor
echi pe de scriitori care s\ produc\ 

volume la
fel cum sunt produ-

se episoadele unui serial. Evident, asta
nu va da mari opere literare, dar meto-
da ar putea func]iona pentru marile
saga de succes. 

Care ar fi avantajul unui asemenea
sistem (dincolo de a produce `ncas\ri
editurilor)? Ar multiplica seriile de
succes, ceea ce ar aduce oamenii `n
libr\rii [i i-ar pune `n contact cu alte
c\r]i, este de p\rere „Slate“.
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„Binge-watching“ a devenit un fenomen la
mod\. Conform defini]iei, termenul descrie
practica de a urm\ri programe TV `n doze
mult mai mari decât „normal“, de obicei un
anume program de televiziune. Sau, mai pe
scurt, s\ vezi `n serie toate episoadele unui
serial, ore `n [ir. E un fenomen cultural ce a
devenit popular odat\ cu dezvoltarea
serviciilor media online, precum Netflix sau
Amazon Prime, sau cu apari]ia site-urilor care
ofer\ ilegal seriale.

Consumul `n serie: de la seriale la c\r]i

Pagin\ realizat\ de Drago[ Cojocaru

De ce sunt chinezii fani
House of Cards?
De la lansare, al doilea sezon al serialului House of Cards s-a
bucurat de un succes uria[ ̀ n China – este pe primul loc ̀ n to-
pul serialelor americane vizionate pe Sohu, echivalentul chi-
nez al lui Netflix. Dintre ace[ti fani, 24,5 milioane sunt din Pe-
kin, iar mare parte dintre ei sunt angaja]i guvernamentali. 

„Frank Underwood – congresmanul din seria House of
Cards – este poate omul politic cel mai uciga[, cel mai corupt
[i cel mai viclean de la Washington. Iar chinezii nu se mai sa-
tur\ de el“, comenteaz\ „Washington Post“.

Succesul seriei este remarcabil fiind c\ nu este subtitrat,
deci principalii spectatori sunt elitele educate ale ]\rii. Este
un succes explicabil: House of Cards are ce spune `ntr-o ]ar\
`n care exist\ o lung\ istorie de r\fuieli `ntre lideri. ~n plus,
prezint\ un portret sinistru al politicienilor americani, ceea
ce pare a confirma propaganda chinez\ care vorbe[te despre
ipocrizia [i brutalitatea american\.

Pe de alt\ parte, un astfel de serial n-ar putea vedea lumi-
na ecranelor `n China f\r\ a fi amputat de cenzur\. „Difuza-
rea seriei aici a surprins pe mult\ lume, dat fiind num\rul de
subiecte sensibile pe care le abordeaz\ serialul“, comenteaz\
„International Business Times“.

O reclam\ nea[teptat\ f\cut\ serialului a venit din partea
mai multor oficiali chinezi care s-au declarat fani. Iar restul
chinezilor se pot mul]umi cu faptul c\ politicienii americani
nu sunt mai buni decât ai lor. „Dup\ ce am urm\rit House of
Cards, am v\zut c\ [i SUA sunt la fel de opace. E la fel peste
tot“, a comentat un chinez pe o re]ea de socializare.
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R\zvan Chiru]\

Cristian Petcu nu se afla, la aceast\
`ntâlnire cu mine [i colega mea de
la „România liber\“ Sidonia Bog-
dan, `ntr-o situa]ie prea pl\cut\.
Tocmai veniser\m s\-l confrunt\m
cu o dezv\luire din CV-ul s\u care
nu `i f\cea nici o pl\cere. Cristian
Petcu nu se mul]umise, precum
ceilal]i colegi de-ai s\i din politic\,
cu un singur titlu de doctor. Cris -
tian Petcu a vrut dou\. {i le-a ob]i -
nut. Pe primul `n 2009, `n istorie, la
o obscur\ universitate privat\ din
Târgovi[te, Valahia. Pe al doilea `n
2010, `n teologie, la Facultatea de
Teologie Ortodox\ din Craiova. 

Nimic special pân\ aici, poate
omul s\-[i ia câte titluri vrea, dac\
asta `i face pl\cere. Numai c\ spe-
cializarea `n studiul ortodoxiei nu
l-a `mpiedicat pe Cristian Petcu s\
fie [mecher. Bun, poate c\ nici nu
avea prea mult timp la dispozi]ie,
mai ales c\ `n acea perioad\ con-
ducea ditamai Administra]ia Fon-
dului Cultural Na]ional (AFCN).

{i nici nu a fost chiar atât de
[mecher, la o adic\, ce-a f\cut dom-
nia sa face [i un licean care nu are
chef de referate: a preluat pasaje
`ntregi din c\r]ile altor autori. De[i
pe vremea aia nu se vorbea public
despre plagiat ca acum, Cristian
Petcu a avut bunul-sim] s\ treac\,
`n prima sa tez\ de doctorat, sursa
copierii ̀ n note de subsol. Sigur, nu
a eviden]iat `ntre ghilimele pasa -
jele preluate, a[a cum cer standar -
dele academice, nu a reformulat
ceea ce Antonie Pl\m\deal\ sau
Mir  cea P\curariu scriseser\ deja
`naintea lui. Dar, pe bune acuma,
al]ii fur\ combinate. 

Cum spuneam, politicianul nu 
s-a mul]umit cu un singur doctorat.
A[a c\ a repetat [iret licul [i `n a
doua tez\. Mai mult, pentru c\ de
acum [i el mai mun cise o dat\ deja,
nu a preluat doar fragmentele altor
autori, ci a inclus [i circa 35 de
pagini din prima sa lucrare, cea `n
istorie. Omul a vrut s\ fie corect cu
toat\ lumea. 

Ei, [i `n aceste condi]ii, când o
echip\ de ziari[ti tocmai e pe cale s\
dezv\luie aceste fapte, cine nu [i-ar
pierde cump\tul? S-o fi `ntrebat se -
cretarul de stat ce e de f\cut `n
aceast\ situa]ie. P\i,agresivitatea e o
op]iune, [i-o fi spus. La o adic\, poate

c\ nici nu se observ\, `n ziua de azi
toat\ lumea e agresiv\. La o adic\, e
[i \sta un plan. {i am ajuns din nou
la momentul `ntâlnirii noastre. 

„A[teptam o singur\ persoan\,
ca atare o s\ ne ]inem de cuvânt“, a
dictat Cristian Petcu, de la `n\l]i -
mea func]iei sale de bugetar al sta -
tului român. „Nu puteam vorbi doi
la telefon“, am `ncercat eu un r\s -
puns de[tept, cu naivitatea tocmai
f\cut\ ]\nd\ri. 

De fapt, ce se `ntâmplase. Colega
mea l-a contactat ini]ial telefonic pe
secretarul de stat pentru a-i cere un
punct de vedere pe tema doctora -
telor, iar acesta i-a explicat c\ pre-
fer\ o discu]ie fa]\ `n fa]\. Ea a ac-
ceptat, dar nu i-a precizat c\ vom fi
doi reporteri prezen]i la `ntâlnire,
fie [i pentru faptul c\ i s-a p\rut un
am\nunt irelevant. Doar nu ne in-
vita la mas\ [i trebuia Cristian
Petcu s\ [tie câte por]ii s\ preg\ -
teasc\. R\spunsurile fa]\ de dezv\ -
luirile care-l priveau erau acelea[i
fie c\ erau servite unuia sau c\tre
doi reporteri. 

Totu[i, Cristian Petcu s-a ]inut
tare pe pozi]ie, doar [i el, ca pl\titor
de impozite, contribuie la salariul
pe care-l prime[te de la Ministerul
Culturii. „Eu am `ntrevedere cu o
singur\ persoan\, nu m-a]i anun]at
altfel de ieri.“ 

Aici, trebuie s\ m\rturisesc, cal-
mul meu ini]ial s-a dus pe apa sâm-
betei [i, dintr-odat\, prin cap au
`nceput s\ `mi vâjâie tot felul de lo -
zinci: „suntem `ntr-o institu]ie pu -
blic\“, „dar [i eu v\ pl\tesc salariul“,
„faptul c\ ocupa]i vremelnic o
func]ie nu v\ d\ nici un drept s\ v\
comporta]i abuziv“. Prostii din as -
tea, oricum. Nu am apucat s\ le [i
rostesc, c\ secretarul de stat a che -
mat paza. Mi-a mai ie[it, din toat\
argumenta]ia mea, doar un „Glu-
mi]i, nu-i a[a?“. Nu, nu glumea. 

„Domnule ziarist,
dumneavoastr\ [ti]i ce
`nseamn\ cuvântul
«gâlceav\»?“

Spuneam c\ la `nceput nu l-am re-
cunoscut pe Cristian Petcu. Dar mi-am
amintit. ~ntâlnirea de la Ministerul
Culturii nu era prima `ncins\ cu
acest mare om al culturii [i teolo-
giei române. ~n 2011, pe când dom-
nia sa era director al AFCN, am

`ndr\znit s\ scriu, `n „Suplimentul
de cultur\“, un articol despre cri-
teriile ambigue privind modul cum
se distribuie banii pentru subven -
]ionarea editurilor. Articolul chiar
a[a s-a numit: „Criterii ambigue [i
o nou\ gâlceav\ `naintea noii se-
siuni de finan]are“.

Cam tot ce scria acolo l-a deran-
jat pe Cristian Petcu, dar cel mai
mult l-a sup\rat pe doctorul `n isto-
rie [i teologie cuvântul „gâlceav\“.
A cerut, prin urmare, o ̀ ntrevedere
fa]\ `n fa]\, la care m-am prezentat.
Pe un ton agresiv, directorul de
atunci al Administra]iei Fondului
Cultural Na]ional a `nceput s\ m\
`ntrebe dac\ [tiu ce `nseamn\ cu-
vântul „gâlceav\“. Am bâiguit ceva
acolo, cum c\ scandal, ceart\, ne`n -
]elegere. Cristian Petcu nu a fost
mul]umit de r\spuns, `mi tot expli-
ca faptul c\ nu se prinde despre ce
gâlceav\ e vorba la institu]ia pe
care o conduce. Enervat, i-am co-
municat c\, la urma urmei, nu eu
am dat titlul, ci redactorul-[ef. Dar
asta nu l-a lini[tit absolut deloc. A
pus mâna pe telefon [i l-a sunat pe
George Onofrei. „Domnule ziarist,
dumneavoastr\ [ti]i ce `nseamn\
cuvântul «gâlceav\»? Unde a]i v\ zut
gâlceav\ la AFCN?“, l-a confruntat [i
pe George. {i, vorba cli[eului, d\-i [i
lupt\, c\ de fapt totul e roz la AFCN,
banii sunt mai mul]i decât ̀ n trecut,
de[i e criz\ economic\, criteriile
sunt numai potrivite [i oricum e
vina editorilor c\ nu sunt [i mai
potrivite, c\ doar ei le-au stabilit. 

Revenim `n zilele noastre. Dem-
nitarul nu glumea. „Eu vreau s\
vorbesc doar cu domni[oara“, a
]inut-o pe-a lui. „Ca ce chestie?“,
am ̀ nceput eu s\ m\ enervez ̀ ntr-un
soi de dialect moldovenesco-bucu -
re[tean. „Nu `n]eleg de ce m\ da]i
afar\, ca ce chestie?“, o tot ]ineam
[i eu. „Stimate domn“, [i-a ar\tat
Cristian Petcu clasa `n fa]a mea,
„Stimate domn, a[a“. 

Lament\rile mele c\ nu are nici
o relevan]\ pentru discu]ie dac\ e
prezent unul sau sunt doi jurna -
li[ti, c\ noi vrem un r\spuns de la
dumnealui despre controversa cu
doctoratele nu au avut nici o va -
loare. Discu]ia cu Cristian Petcu,
doctor `n istorie [i teolog, secretar
de stat `n Ministerul Culturii, s-a
`ncheiat cu un sec: „Paza, ia-l pe
dumnealui“. 

Responsabilitatea juridic\ pentru con]inutul articolului `i apar]ine autorului »
Manuscrisele primite la redac]ie nu se `napoiaz\
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La `nceput nu l-am recunoscut pe Cristian Petcu. M-a [i luat prin surprindere faptul
c\, `n cl\direa Ministerului Culturii fiind, demnitarul m-a `ntâmpinat cu un agresiv
„Dar v-a]i `nmul]it `ntre timp“ `n loc de salut. Eu am r\spuns calm: „Un pic, da“,
crezând, naiv, c\ secretarul de stat din fa]a mea face o glum\ care s\ destind\ o
`ntâlnire ce se anun]a oricum `ncins\. M\ `n[elam cât se poate de tare. 

CUM M-AM CIOCNIT DE DOU| ORI CU ACELA{I OM DE CULTUR|

„Paza, ia-l pe dumnealui“
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Dr. Nicolescu Marin: Mda, radio-
grafia nu arat\ prea bine, dar nu e
chiar de speriat. Sim]indu-se profe-
sionist, al\turi de Stoica Maricica.

Stoica Maricica:Domnule doctor,
dar am ni[te dureri de [old de m\ ta-
ie de pe picioare. V\ spun sincer c\
sunt `ngrozit\ [i m\ tem s\ ies din
cas\. Sim]indu-se `ngrozit\, al\turi
de Dr. Nicolescu Marin.

Dr. Nicolescu Marin: O s\ rezol -
v\m asta. Procedura nu e simpl\,

dar am f\cut-o de sute de ori. Practic
v\ ̀ nlocuiesc termina]ia de col femu-
ral cu o protez\ din plastic special.
Sim]indu-se important, al\turi de
Stoica Maricica.

Stoica Maricica: Nu [tiu dac\ e o
idee bun\, dom’ doctor. So]ul meu zi-
ce mereu c\ nu suport\ femeile silico-
nate [i botoxate. Nu-i place nici m\car
s\ m\ machiez. Ce-o s\ zic\ dac\ afl\
c\ am o bucat\ de schelet de plastic?
Sim]indu-[i c\snicia amenin]at\, al\ -
turi de Dr. Nicolescu Marin.

Dr. Nicolescu Marin: P\i nu e ne-
ap\rat necesar s\ afle. ~i spunem c\
v\ pun o bucat\ de os natural. Sim -
]ind c\ a g\sit solu]ia salv\rii c\sni-
ciei Stoic\i Maricica, al\turi de Stoi-
ca Maricica.

Stoica Maricica: Bine, dar so]ul
meu trebuie s\ semneze acordul
pentru procedura medical\. {i m\
gândesc c\ `n actele alea trebuie de-
taliat\ procedura [i expuse riscurile,
nu? Sim]ind c\ de fapt Dr. Nicolescu
Marin nu a g\sit solu]ia salv\rii
c\sniciei ei, al\turi de Dr. Nicolescu
Marin.

Dr. Nicolescu Marin: Haide]i s\
nu intr\m `n detalii birocratice. Cel
mai probabil so]ul dumneavoastr\
nici nu va citi toate detaliile procedu-
rale. Eventual, `n loc de plastic o s\
scriu surogat osos. Sim]indu-se ne-
conving\tor, al\turi de Stoica Mari-
cica.

Stoica Maricica: O s\ citeasc\, v\
asigur. El este un tip meticulos [i
vrea s\ [tie toate detaliile, mai ales
când este vorba de o opera]ie pentru
care a]i cerut cinci sute de euro [i
anestezistul o sut\. Sim]indu-se oa-
recum jecm\nit\ de preten]iile 

financiare ale Dr. Nicolescu Marin,
al\turi de Dr. Nicolescu Marin.

Dr. Nicolescu Marin: Pot s\ v\
pun un grefon de os natural de la un
donator. Sim]ind c\ de fapt o s\-i pu -
n\ Stoic\i Maricica o protez\ de
plastic, dar e mai bine ca nici ea s\
nu [tie, pentru c\ `n caz contrar ar
putea cere anularea procedurii [i el
ar pierde cinci sute de euro, al\turi
de Stoica Maricica.

Stoica Maricica: Ar fi minunat,
domnule doctor. Dar unde g\si]i dum -
neavoastr\ donator de col femural?
Sim]indu-se fericit\ c\ Dr. Nicolescu
Marin a g\sit cea mai bun\ solu]ie,
al\turi de Dr. Nicolescu Marin.

Dr. Nicolescu Marin: Nu v\ face]i
griji `n privin]a asta, o s\ g\sesc la
morg\ un cadavru compatibil. Sim -
]indu-se deja ̀ n weekend cu amanta,
cheltuind cei cinci sute de euro,
al\turi de Stoica Maricica.

Am f\cut o pasiune pentru filmul
\sta când l-am v\zut prima oar\ la
Berlin, de[i la a doua vizionare nu
mi s-a mai p\rut atât de irezistibil.
Pot spune, a[adar, c\ e un „one
night stand“ care te las\ cu amin-
tiri pl\cute pentru tot restul vie]ii 

O s\ `ncerc s\ fac o medie a ce-
lor dou\ vizion\ri, de[i acum re-
gret c\ l-am rev\zut. Remake-ul
americanului David Gordon Gre-
en dup\ filmul islandez din 2011 Á
annan veg/ Either Way, de Haf-
steinn Gunnar Sigursson, e mai
bun decât originalul. Green a pro-
fitat de incendiile din Bastrop Sta-
te Park, Texas din 2011, pentru a
plasa acolo povestea luat\ din fil-
mul islandez. Trupa Explosions in
the Sky e creditat\ ca fiind la origi-
nea ideii de a filma `n acel parc
na]ional care, practic, rena[te sub
ochii echipei [i ai no[tri. Prince

Avalanche (titlul are leg\tur\ cu
dou\ scene scoase la montaj) e o
povestioar\ cu pu]ine personaje,
mai „ciud\]ica cucului“ decât co-
mediile pe care le vedem `n mod
obi[nuit, `n sensul c\ uneori are
umor nebun, iar alteori `nghite
scene f\r\ leg\tur\ cu nimic – pen-
tru ca la final s\ lase firele s\ se re-
soarb\ `ntr-o poveste sinestezic\
despre schimbare. Exist\, de pild\,
o scen\ cu o femeie a c\rei cas\ fu-
sese distrus\ `n incendiu [i care se
joac\, de fapt, pe sine, ar\tându-i
lui Paul Rudd (scena e `n mare
m\sur\ improvizat\): „aici a fost
buc\t\ria, aici livingul“ etc. Feme-
ia se i]e[te `n alte dou\ d\]i ca un
fel de duh, de spirit care urc\ ̀ n ca-
mionul unui misterios b\rbat `n
vârst\ care apare `n film doar cât
s\ le dea eroilor de b\ut [i s\ pre-
vesteasc\, discret, ce urmeaz\ s\ li
se `ntâmple. Printr-o coinciden]\,
interpretul Lance LaGault, care
cântase la vremea lui cu Elvis Pre-
sley [i fusese `n turnee cu el, a mu-
rit la pu]in timp dup\ terminarea
film\rilor. Paul Rudd [i Emile
Hirsch sunt irezistibili `n rolurile
a doi b\rba]i pl\ti]i s\ petreac\ o
var\ ̀ n natur\ ca s\ traseze marca-
je galbene pe [osea. Primul e ener-
vant pentru c\ se crede b\rbatul
perfect, al doilea n-are scrupule `n
satisfacerea propriilor pl\ceri, dar
traiul `n mijlocul naturii care din
maronie devine verde (ca numele
regizorului) `i transform\ [i-i face
s\ se `mprieteneasc\. E extraordi-
nar c\, `n 96 de minute [i 60 de pa-
gini de scenariu filmate `n 16 zile,
David Gordon Green r\suce[te pe
degete o poveste atât de fluent\. 

Personajele din A[a
tat\, a[a fiu se schimb\
[i ele sau schimb\ 
doar copiii?

Filmul lui Horekazu Kore-Eda a
fost r\spl\tit cu Premiul Juriului
la Cannes anul trecut, din juriu
f\când parte [i Cristian Mungiu.
Nu doar românul a fost sensibil la
povestea celor doi copii inversa]i
la na[tere, ci [i Steven Spielberg,
pre[edintele juriului, care a cum -
p\rat `ntre timp, prin Dream-
works Studios, drepturile pentru
realizarea unui remake american.
~ns\ e pu]in probabil c\ un film
american ar avea delicate]ea tipic
japonez\ cu care Horekazu Kore-
Eda trateaz\ rela]ia dintre vocea
sângelui [i iubirea dat\, cum spu-
ne Micul Prin], de timpul pe care ̀ l
petreci cu trandafirul t\u [i care `l
face s\ fie atât de important.

Inspirat dintr-unul din nume-
roasele cazuri de copii inversa]i `n
maternit\]i ̀ n anii ’60, când natali-
tatea explodase `n Japonia, filmul
`[i plaseaz\ ac]iunea ̀ n zilele noas-
tre, când un cuplu de tineri bine si-
tua]i social afl\ c\ b\ie]elul c\ruia
`i f\cuser\ analizele ca s\-l `nscrie
`n clasa I nu e copilul lor. Faptul c\
vor ajunge la familia copilului na-
tural nu va rezolva problema. Lu-
crul care face s\ ]i se rup\ inima

nu e dilema maturilor c\rora le e
greu s\ aleag\ `ntre a p\stra copi-
lul de care s-au ata[at, chiar dac\
nu e al lor, [i de a prelua un copil
care le este str\in, de[i e copilul lor
natural. {i se rupe inima când vezi
cum sunt muta]i copiii dintr-un
loc ̀ ntr-altul f\r\ s\ riposteze, ca [i
cum n-ar fi importan]i. Dar lucru-
rile sunt [i mai nuan]ate de atât –
de aici [i titlul care, de fapt, e tra-
ducerea variantei engleze (Google
translate spune c\ titlul original ar
fi, `n traducere literal\, Iar eu voi
fi tat\l...). Momentul când `n]ele-
gem c\ tat\l bine situat social (in-
terpretat de Masaharu Fukuyama,
actor [i cânt\re] celebru `n Japo-
nia, un fel de {tefan B\nic\ Jr.) nu
face decât s\ transmit\, prin r\ -
ceala cu care se poart\ cu fiul s\u,
un tipar preluat de la propriul tat\
e momentul când filmul se rotun-
je[te spre ceea ce tindea de la bun
`nceput. Am v\zut filmul anul tre-
cut la Cannes [i mi se pare bizar c\
nu mai ]in minte cum se termin\.
De fapt, nici nu m\ intereseaz\. E
un avantaj al lui faptul c\ te face s\
te gânde[ti mai departe la mo[teni-
rea genetic\ [i la cât\ responsabili-
tate ar trebui s\ ai pentru copilul
t\u. Nu e de ajuns s\-l faci [i s\-l
hr\ne[ti. „Nu sunt ni[te animale
de companie“, spune cel\lalt tat\
care e mult mai uman cu toat\ lu-
mea, nu doar cu copiii lui. Faptul
c\ filmul nu acuz\ pe nimeni, nici
m\car pe tat\l rigid, e un semn c\
regizorul nu-[i iube[te doar perso-
najele, ci oamenii ̀ n general. Nu se
spune ̀ ndeajuns sau a devenit o lo-
zinc\ – „Meseria de p\rinte se
`nva]\“, dar sunt atâ]ia p\rin]i ca-
re nu [tiu lucruri elementare des-
pre cum s\-[i creasc\ copiii: c\ nu
le faci un bine dac\-i umile[ti `n
public, c\ nu-i faci mai ambi]io[i
dac\ nu-i lauzi, c\ nu-i r\sfe]i dac\
le spui c\-i iube[ti. A[a tat\, a[a fiu
arat\, cu delicate]e, c\ [i p\ rin]ii
au fost copii. 

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

„Ce conteaz\ care filme au
fost premiate la Berlin dac\
la noi nu ajung?“, spunea
cineva. Mai ajung, chiar dac\
`n festivaluri sau, târziu, `n
s\li. De pild\, Prince
Avalanche, care a luat anul
trecut Premiul de regie la
Berlin a ajuns `n
cinematografele române[ti
exact un an mai târziu, dup\
ce fusese prezentat `n iunie
2013 la TIFF. Mai bine mai
târziu decât deloc.

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

Bobi 

Film

Iulia Blaga

Schimbare
Od\

Od\ tuturor celor care, `n tim -
purile astea de c\r\mid\, var [i ci-
ment, `nc\ mai sunt `n stare s\
g\seasc\ comori. Od\ lui Jack [i
Jill (cei doi n-au vrut s\-[i dezv\luie
identitatea, a[a c-a trebuit s\-i bo-
tez), un cuplu de californieni care-a
g\sit monezi rare `n valoare de 10
milioane de dolari `ngropate `n cur-
tea din spate a propriet\]ii lor din
Tiburon. „Parc-am fi g\sit un cartof
fierbinte“, a zis Jack (sau Jill). „Din
1981, oamenii vin la noi cu una sau
dou\ monezi pe care le-au g\sit [i
care valoreaz\ câteva mii de dolari,
dar acum e prima dat\ când avem
pe cineva care-a pus mâna pe un
asemenea depozit de monezi `ngro-
pate... E o [ans\ de unu la un mi-
lion, chiar mai improbabil\ decât
câ[tigatul la loto“, a declarat exper-
tul Don Kagan. 1.427 de monezi de
aur, datând din secolul al XIX-lea,
st\teau `ngropate `n cinci vase de
metal, a[teptând s\ fie g\site. „Am
v\zut o cutie veche de metal ie[ind
din p\mânt pe un drum pe care ne
plimbaser\m aproape zi de zi mul]i
ani la rând. (...) N-am crezut nicio-
dat\ c\ o s\ g\sesc ceva de genul
\sta. Totu[i, `ntr-un fel foarte ciu-
dat, mi se pare c\ m-am preg\tit
toat\ via]a pentru asta“, a spus Jill
(sau Jack). Monezile vor fi vândute,
iar o parte din bani se va duce c\tre
vecinii s\raci ai cuplului, c\tre
„`ncurajarea artelor [i alte cauze
trecute cu vederea“. Od\ lui Tyler
Schaefer, un b\ie]el de 10 ani care-a
g\sit 10.000 de dolari `n sertarul
unei camere de hotel. Tat\l lui Ty-
ler, Cody Schaefer, [ofer de camion
[i mecanic din Rapid City, se `ntâl-
nea ̀ n fiecare an cu so]ia lui ̀ n Kan-
sas City ca s\-i ia pe cei trei copii ai
lor `n vacan]a de var\. Tyler era
cerceta[ [i-i pl\cea s\ caute indicii
[i comori, a[a c\, imediat dup\ ce 
[i-au luat `n primire camera, pu[ -
tiul a `nceput s\ cotrob\ie prin ser-
tare [i a strigat victorios „Am g\sit
bani!“. Tat\l [i fiul au predat co-
moara agen]ilor de poli]ie de la ho-
tel. Od\ rabinului Noah Muroff din
New Haven, Connecticut, care a
g\sit o pung\ plin\ cu bancnote `n
valoare de 98.000 de dolari `ntr-un
birou cump\rat de pe Craigslist (un
fel de okazii.ro). Evident, pentru c\
era rabin [i pentru c\ a vrut s\ le
dea copiilor s\i o lec]ie despre cin-
ste [i bun\tate, Noah a returnat ba-
nii proprietarei biroului, care [tia
c\ `i pusese undeva prin cas\, dar
nu mai ]inea minte unde.
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