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INTERVIU CU SCRIITORUL BOGDAN SUCEAVĂ

„ROSTUL
LITERATURII E
SIMILAR ROSTULUI
INVESTIGAȚIEI
CRIMINALISTICE“
Bogdan Suceavă revine
anul acesta în prim-planul
literar cu un eseu despre
pierderea iremediabilă a
unor texte și posibilitatea
creației continue: Istoria
lacunelor. Cartea a apărut
la Editura Polirom și
problematizează relația
dintre dispariția unor cărți
esențiale și mersul
cunoașterii, în contextul
acelor lacune.
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Era de așteptat. „Libertatea de a inoportuna“ cerută
de Catherine Deneuve și celelalte 99 de semnatare
ale explozivului editorial publicat de „Le Monde“
a declanșat isteria furioasă a adeptelor etichetei
#metoo. PAGINA 14
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REDUTABILUL, UN FILM BIOGRAFIC FĂCUT CU MATERIALUL CLIENTULUI

Michel Hazanavicius:
„Godard este orice, dar și opusul“
În Redutabilul/ Le Redoutable, Michel Hazanavicius atacă
un monument al cinematograﬁei mondiale, Jean-Luc Godard, printr-un biopic ireverențios care prelucrează semiparodic și epidermic motive din ﬁlmele acestuia. Filmul
adaptează romanul autobiograﬁc Un an après, în care
Anne Wiazemsky narează povestea de iubire și scurtul

mariaj cu Jean-Luc Godard, începute după ce i-a fost
protagonistă în La Chinoise și încheiate în 1969, când
Godard și-a descoperit cea mai bună versiune a lui însuși.
Rolurile principale sunt interpretate de Louis Garrel și
Stacy Martin (care fusese lansată de Lars von Trier în
Nymphomaniac).
Mia plăcut foarte mult să mă joc
cu aceste motive din filmele lui,
respectândule caracterul, dar
punândule întro structură cla
sică. Filmele lui au păstrat o
prospețime rar întâlnită azi, poate
în Franța și în Scandinavia mai
există astfel de cineaști. Unul
dintre ei ar fi Antonin Peretjat
ko, care a făcut La fille du 14 juil
let sau La loi de la jungle, și ca
re e un mare admirator al lui
Godard.

INTERVIU REALIZAT DE
IULIA BLAGA

Redutabilul a avut premiera
mondială în 2017, în competiția
Festivalului de la Cannes, și se
află în prezent în sălile din Româ
nia, unde este distribuit de In
dependența Film. Am realizat
interviul de mai jos anul trecut la
Cannes, unde filmul a avut o pri
mire mixtă, unii critici salutând
umorul lui post(post)modern,
alții – mai ales fanii lui Godard –
arătânduși nemulțumirea față de
miștoul pe care Hazanavicius îl
aplică idolului lor.
Vă e frică să vă întâlniți cu JeanLuc Godard după acest film?

De ce miar fi? Ar 87 de ani, să fim
serioși! (Râde.) Nu. Iam trimis o
scrisoare cu confirmare de pri
mire în prima zi de pregătire și,
când am primit răspuns, mam
lăudat în fața celor de la poștă și
în fața echipei că am autograf de
la Godard. De fapt, miar plăcea
săl cunosc personal.
Deci nu v-ați cunoscut până
acum?

Nu.
De ce ați dorit să faceți un film
despre el?

Am citit mai întâi cartea lui Anne
Wiazemsky și ma atras această
frumoasă poveste de dragoste în
care era implicat unul dintre cei
mai mari cineaști ai lumii. În
același timp, mi sa părut că des
părțirea lor avea ceva nobil și ale
goric. Se despart pentru că el vrea
să se schimbe. Pentru a ajunge la
acel JeanLuc Godard pe care îl
dorește, trebuie să îl ucidă simbo
lic pe JeanLuc Godard care e.

Omorândul, omoară în același
timp și bărbatul pe care Anne îl
iubește și cu care sa măritat.
De fapt, cu toții cred că facem
asta atunci când ne despărțim – ne
despărțim pentru că unul dintre
noi se schimbă, iar celuilalt nui
place această schimbare. Poate
spunem că îmbătrânim, dar poate
fi orice fel de schimbare. Cu toții
trecem prin asta, dar gestul mi se
pare alegoric pentru JeanLuc Go
dard care, pentru a accede la urmă
torul nivel al lui însuși și pentru a
ajunge marele JeanLuc Godard,
trebuie săl distrugă pe omul și ar
tistul care fusese până atunci.
Pentru că filmul vorbește despre o criză artistică, nu îl
percepeți și ca o terapie, dat
fiind că filmul dumneavoastră
precedent, The Search/ Căutarea, nu a fost un succes? Poate fi
Redutabilul propriul dumneavoastră La Chinoise?

Da, ma ajutat să fac Redutabilul
și mam și jucat cu chestia asta.
Am simțit asta chiar din momen
tul în care am citit cărțile, am
simțit că e loc unde pot veni cu
niște gânduri foarte intime. Nu
mă pot compara cu omul ăsta, dar
știu ce a simțit când a făcut un
film despre care crede că e bun și

e revoluționar, dar care nu e bine
primit. Nu e vorba de public, ci mai
mult despre cum ne percep ceilalți.
Dar nu mam gândit la un autopor
tret. În primul rând, e o foarte fru
moasă poveste de dragoste hrănită
dintrun gen de comedie care mie
îmi place foarte mult. Ca o comedie
italiană – cu motivații tragice și
evenimente tragice. De asemenea,
am găsit suficient spațiu și pentru
a construi vizual.
Care a fost punctul de plecare
în a extrage comedia din contextul tragic?

Am găsit comedia în carte. Când
iam scris lui Anne Wiazemsky
pentru ai cere drepturile, inițial
a refuzat sub pretextul că această
carte e imposibil de adaptat, dar
când iam spus: „Păcat, pentru că
e foarte amuzantă“, a devenit in
teresată, a acceptat să ne întâlnim
și, până la urmă, mia vândut
drepturile tocmai pentru că sesi
zasem latura amuzantă a cărții.
Și apoi v-ați distrat jucându-vă
cu filmele lui și cu așteptările
publicului.

Da, filmele lui de început sunt
foarte inteligente și amuzante și
trădează o libertate pe care, de
altfel, nu șia pierduto niciodată.

În film sunt multe referințe pe
care doar cunoscătorii filmelor
lui Godard le pot înțelege.
Vă e teamă că cei care nu intră
în această categorie nu vor
aprecia filmul?

Dacă în aceeași întrebare înlo
cuiți cuvântul „Godard“ cu „film
mut“ sau „film albnegru“, veți avea
același răspuns ca cel pe care lam
dat pentru The Artist. Mă strădu
iesc să respect toate categoriile de
public și să nu fac filme pentru un
anumit segment. Am primit acest
gen de întrebare și când am făcut
The Artist și am răspuns: „Nu știu
dacă oamenilor le va plăcea fil
mul, dar cred că sar putea, chiar
dacă nu sunt familiarizați cu fil
mul mut sau albnegru“. Cred că
poți avea o experiență chiar mai
incitantă dacă nu ești la curent cu
filmele lui Godard. Poate vei
crede despre mine că sunt un ge
niu (neștiind că nam făcut decât
săi folosesc ideile), dar vei desco
peri alt mod de a spune o poveste.
Nu trebuie să știi ce e al meu și ce
e al lui Godard. În plus, povestea
e simplă și are multe situații
amuzante.
În Redutabilul există acea trimitere la Festivalul de la Cannes, pe
care Godard îl oprește în intensul an 1968. Aveați o bănuială că

și filmul dumneavoastră urma
să fie luat la Cannes?

Nu cred că merge așa. Trebuie să
ai mai întâi o poveste pe care să
simți nevoia so spui. Pe urmă tre
buie să scrii un scenariu, apoi să
găsești banii, să faci pregătirea, să
filmezi și pe urmă eventual să
trimiți filmul la Cannes. Deci trea
ba cu Cannes intervine abia la
final. Nu îmi propun când încep
filmările să merg la Cannes. Mi se
pare oricum ironic să fiu acceptat
la Cannes cu un film despre Go
dard în care e vorba și despre mo
mentul 1968, când el a venit și a
reușit să oprească festivalul, dar și
pentru că Marine Le Pen era la ușa
Palatului Elysée când filmul a fost
selecționat la Cannes. Ma amuzat
atunci să fac un teaser în care un
personaj spune: „Te duci la Can
nes, cu toată nebunia asta?! Nu
mai dobitocii se duc acum la
Cannes“. Iar la final era logoul
Competiției Oficiale de la Cannes.
Multă lume e cucerită de gagul
cu ochelarii. De câte ori merge
la o demonstrație, Godard îi
sparge și, cu fiecare pereche
nouă, descoperă o nouă latură a
lui. E adevăr sau ficțiune?

Nu, chiar așa sa întâmplat, dar
trebuie să recunosc că e un gag de
efect. Mi se pare interesant gestul
venind de la cineva care e atât de
vizionar. Îi sparge, în carte, doar
de două ori, dar, când am vorbit
cu Anne și iam spus că aș dori să
repet gagul de mai multe ori, mia
spus că de fapt și Godard șia
spart ochelarii de multe ori, dar
că na pomenit asta prea mult ca
să nu devină redundant.
Godard e totuși un tip greu
de prins, nu?

E greu de definit. Este orice, dar și
opusul. SDC
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A 75-a ediție a Globurilor de Aur
resetează industria ﬁlmului
Dacă Ricky Gervais ar ﬁ prezentat în acest an Globurile de Aur, ar ﬁ putut
face o parafrază răutăcioasă după titlul serialului Orange Is the New Black
și spune: „Women are the new black“. Primul mare premiu de la Hollywood
al sezonului de iarnă după scandalurile sexuale începute în octombrie a
marcat, cum bine a spus Frances McDormand când și-a ridicat premiul,
o mișcare de plăci tectonice.
IULIA BLAGA

Ea continuă, de fapt, revoluția înce
pută acum doi ani, când artiștii de
culoare au acuzat Academy of Mo
tion Picture Arts and Sciences (AMPAS,
instituția care acordă Oscarurile) că
îi discriminează, fapt ce a dus la res
tructurarea AMPAS și la o mai mare
deschidere în industrie pentru mi
noritățile de culoare. Mișcarea de
emancipare a continuat – ea se ma
nifestă în toate straturile societății,
și nu doar în SUA.
În acest an, aproape toate pre
miile (cu excepția categoriilor mas
culine) sau dus spre producții
pentru marele și micul ecran care
tratează subiecte legate de femei. Nu
multă lume se aștepta ca producția
independentă Three Billboards Out
side Ebbing, Missouri să fie desem
nată cel mai bun film dramatic și să
învingă crucișătoare precum Dun
kirk, The Shape of Water sau The
Post, dar faptul că filmul e concen
trat pe figura unei mame (Frances
McDormand) care luptă pentru a
convinge poliția să nu renunțe la al
căuta pe violatorul și ucigașul fiicei
sale explică premiul. (După mine, fil
mul merita premiul de scenariu, nu
și pentru cel mai bun film.)

Din octombrie 2017 până acum,
producătorul Harvey Weinstein a
primit vreo 70 de plângeri pentru
hărțuire sexuală, care, împreună cu
acuzațiile aduse lui Kevin Spacey,
Charlie Rose, Louis C.K. și alții,
anunță o eră nouă. Oprah Winfrey
(prima femeie de culoare care a pri
mit premiul omagial „Cecil B. De
Mille“) a avut dreptate când în aplau
zele sălii a exclamat: „A new day is on
the horizon! (…) Your time is up!“ („O
nouă zi se arată la orizont! Timpul
vostru a trecut!“). A 75a ediție a Glo
burilor de Aur a fost primul eveni
ment vizibil al mișcării Time’s Up,
care militează împotriva hărțuirii
sexuale a femeilor, susținută de
peste 1.000 de persoane din indus
tria filmului, printre care Reese
Witherspoon, Kerry Washington,
Brie Larson și Oprah Winfrey, des
pre care CNN a aflat că se gândește
să candideze la prezidențialele din
2020. (Meryl Streep deja a spus că
ar susțineo.)
Meryl Streep, Michelle Williams
și Emma Watson au venit la ceremo
nie însoțite de activiste ca Tarana
Burke, fondatoarea mișcării #MeToo,
și Aijen Poo, directoarea National
Domestic Workers Alliance. În semn
de solidaritate cu femeile hărțuite

LISTA COMPLETĂ A GLOBURILOR DE AUR 2018
Cea mai bună dramă: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Cel mai bun film de comedie sau musical: Lady Bird
Regie: Guillermo del Toro, The Shape of Water
Scenariu: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Actor dramă: Gary Oldman, Darkest Hour
Actriţă dramă: Frances McDormand, Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
Actor comedie/ musical: James Franco, The Disaster Artist
Actriţă comedie/ musical: Saoirse Ronan, Lady Bird
Actor rol secundar: Sam Rockwell, Three Billboards
Outside Ebbing, Missouri
Actriţă rol secundar: Allison Janney, I, Tonya
Film străin: In the Fade (Germania), de Fatih Akin
Animaţie: Coco

sexual, aproape toate invitatele sau
îmbrăcat în negru, iar bărbații au
purtat insigne cu Time’s Up. Ashley
Judd, una dintre primele actrițe care
a recunoscut că Weinstein a hărțui
to, a stat mândră ca o cloșcă în pri
mul rând (deși navea film), alături
de iconuri ca Oprah Winfrey, Tom
Hanks sau Barbra Streisand (invi
tată pentru că e singura femeie pre
miată cu Globul de Aur pentru regie,
pentru Yentl, în 1984).
SUCCESUL LUI FRANCES
MCDORMAND TOT MIȘCĂRII
#METOO I SE DATOREAZĂ
Oricum, toată lumea se aștepta ca
ceremonia să fie politizată. Seth
Meyers, gazda evenimentului, a setat
tonul de la bun început când a spus:
„Bună seara doamnelor și domnilor –
câți ați mai rămas! Marijuana a fost
în sfârșit permisă, iar hărțuirea se
xuală în sfârșit interzisă“. Cu două
ore mai devreme, pe tradiționalul
covor roșu se vorbise mai puțin des
pre cine ce rochie poartă și mai mult
despre implicarea politică a fiecă
ruia. „Am venit aici pentru toate fe
meile care au fost abuzate – și nu
doar din Hollywood, ci din toate do
meniile“, a spus Reese Witherspoon

Frances McDormand în Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

pe covorul roșu. Ea joacă și e produ
cător executiv al miniseriei Big Little
Lies, care a fost premiată și unde Ni
cole Kidman (și ea premiată) joacă o
femeie abuzată de soțul său. Eva
Longoria a completato pe Wither
spoon precizând că scopul nu e doar
stoparea hărțuirii sexuale, ci și ob
ținerea unei remunerații echitabile
între femei și bărbați.
Mai târziu, fiecare premiant sau
prezentator (da, au fost și bărbați!)
au căutat să rostească fraze antolo
gice. „Here are all the male nomi
nees“ („Aici sunt toți bărbații nomi
nalizați“), a spus Natalie Portman
înainte să anunțe premiul de regie,
ceea ce e puțin exagerat. Singura
care ar fi putut fi nominalizată era
Greta Gerwig, dar Lady Bird, care
oricum a luat două premii (comedie
și actriță în rol de comedie/ musical)
nu e vreo minune. Dacă nar fi fost
femeie, poate nar fi avut un ecou așa
mare. Ca o comparație, Lost in
Translation, de Sofia Coppola, a avut
cinci nominalizări la Globurile de

Coloană sonoră: Alexandre Desplat, The Shape of Water
Melodie originală: This Is Me (The Greatest Showman)
Serial dramă: The Handmaid’s Tale
Serial comedie/ musical: The Marvelous Mrs. Maisel
Miniserie sau film TV: Big Little Lies
Actriţă serial dramă: Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Actor serial dramă: Sterling K. Brown, This Is Us
Actor miniserie sau film TV: Ewan McGregor, Fargo
Actriţă miniserie sau film TV: Nicole Kidman, Big Little Lies
Actriţă serial muzical sau de comedie: Rachel Brosnahan,
The Marvelous Mrs. Maisel
Actor serial muzical sau de comedie: Aziz Ansari, Master of None
Actor rol secundar serial, miniserie sau film TV:
Alexander Skarsgård, Big Little Lies
Actriţă rol secundar serial, miniserie sau film TV: Laura Dern,
Big Little Lies SDC

Aur în 2004 (inclusiv pentru regie)
și acâștigat trei premii (comedie/ mu
sical, scenariu și actor principal come
die/ musical). Iar Lost in Translation
e mult mai bun ca Lady Bird.
Succesul lui Frances McDor
mand tot mișcării #MeToo i se dato
rează, actrița nefăcând aproape nimic
pentru ași promova filmul. Three
Billboards Outside Ebbing, Missouri
a plecat până la urmă cu patru pre
mii, în vreme ce The Post, apreciatul
film al lui Steven Spielberg despre li
bertatea presei, nu a luat nimic, deși
avea șase nominalizări.
Să nu uităm, însă, că până acum
un an Harvey Weinstein, pe care
toată lumea îl spurcă acum, stătea ca
nașul mare la Globuri sau la Osca
ruri. Se știa care îi e comportamen
tul, dar spiritul de turmă și intere
sele personale (care sunt aceleași și
la Hollywood,și în România sau Ma
dagascar) nici măcar nu iau zgâriat
soclul. A fost nevoie să apară un cli
mat prielnic, astfel încât o scânteie să
facă o vâlvătaie care nu mai poate fi
stinsă. Poate ar trebui să ne gândim
mai mult la ce a spus Gary Oldman
după ceremonie: „Este o evoluție,
acesta e mersul lucrurilor. Ceea ce
facem și spunem, cum facem și cum
spunem și cui io facem este foarte
important“. Tot apropo de Weinstein,
presa americană scrie acum că făcea
jocurile la premii („The New York
Times“: „Era văzut ca un manipulator
al votanților. Mereu stătea în primul
rând la ceremonie“, lucru pe care nu
țin minte săl fi citit până anul trecut,
căci toată lumea îl tolera politicos și
îl cultiva ca pe Donald Trump).
La Oscaruri se așteaptă o nouă
rundă de Time’s Up. Nominalizările
vor fi anunțate în 23 ianuarie. SDC
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Scrisoare către Ioan-Florin Florescu
Cartea Jurnal scoțian, scrisă de
acest preot emigrat cu familia în
Scoția, a fost publicată la Editura
Polirom în anul 2017.
Scumpe domnule Florescu, toc
mai vam citit cartea, așa că vă
scriu întro stare specială a cor
dului. Sufăr de încântare. Dațimi
voie să mă mărturisesc: numele
dumneavoastră îmi era străin,
ceea ce cu siguranță indică o anu
mită suficiență în ceea ce mă

privește. Mă bucur că mam vin
decat de ignoranța aceasta.
Am găsit în cartea dumnea
voastră pagini de o frumusețe
care – iertațimi exagerarea –
chiar ar putea salva lumea. Acea
„o poveste pentru Ana, care ma
întrebat o dată cine e Vera și cum
este o zi în paradis“ este literatură
înaltă, cu atât mai mult cu cât
totul este adevărat, iar dumnea
voastră chiar ați ajuns în mijlocul
raiului.
Inima mea sa simțit foarte
tristă, dar și foarte plină, citind
despre scriitorul de ferpare care
ați fost și despre pianul de pe
muntele Ben Nevis. Am găsit, deci,
în cartea dumneavoastră o me
lancolie gravă, dar încă îndura
bilă, care mia făcut mult bine.
Mia plăcut mult să citesc despre
cuvintele care vă lipesc, acolo,
tocmai în Scoția: lemne, vișine,
mâță, busuioc, ogradă.
Am găsit în cartea dumnea
voastră și această frază care mia
lăsat ceva, ca o mângâiere sau
poate că altfel, peste suflet. Aceas
tă frază, spuneam: „Așa era pe
atunci, primele noastre iubiri ne

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
puneau la masă și ne săturau
mai întâi foamea“. E o frază care
ajunge până la Esenin însuși,
până la acel timp vechi, când ti
neri eram și altfel era totul. Nu
știam că sunteți și poet, părinte.
Dar iată că...
Părinte, mă mărturisesc din
nou: am de multă vreme cu Dum
nezeu o relație care nu mai e in
termediată de preoți (nu voi
dezvolta, însă, ideea la gazetă).
Pot să mai precizez, totuși: cre
dința mia fost, nu o dată, spulbe
rată de îndoieli, ba chiar am putut
scrie cândva că am văzut locul
lăsat liber în cer de Dumnezeu.
Eram mai tânăr și altfel era totul,
dar chiar și așa...
Am găsit la dumneavoastră
ceea ce căutam (ceea ce căutăm

Povestea Anticarului și
a vechilor iubitori de carte
În comunism, dacă nu toată
lumea citea, măcar era la modă
să ai o bibliotecă în casă. Chiar și
proaspeții proletari – adunați de
pe câmpurile patriei, lăsând în
urmă tehnicile medievale de
prelucrare a pământului și puși
întro fabrică undeva la oraș ca
să facă nici ei nu știau prea bine
ce, pentru a se bucura de apa
caldă și de veceu în casă – adu
nau cărți.
Fie că era chestie de prestigiu:
— Uite, domnule, că eu nus
prost, citesc.
— Uite, domnule, am și eu cărți
care nu se găsesc.
Fie că visau cu ochii deschiși
foarte departe:
— Poate o să citească ăla micu’.
— Poate copilu’ lu ăla micu’
va citi cărțile astea adunate de noi
și va spune: „Ce bunici deștepți și

educați am avut! Câtă avere de
cărți nea rămas de la ei!“.
Oricum, cert e că până la căde
rea comunismului nu prea exista
vreo locuință la oraș în care să nu
găsești cărți.
După Revoluție, se pare că
mulți sau trezit cu un mort în casă:
biblioteca. Unii dintre ei pur și sim
plu șiau aruncat cărțile la gunoi
pentru a face loc noilor obiecte de
mobilier, noilor televizoare, frigi
dere și accesorii moderne, ca să
„câștige mai mult spațiu“ întro
cutie de chibrituri pe care visau so
transforme întro locuință din ace
lea văzuten filmele americane.
Șiatunci a apărut Anticarul.
Deși anunțurile curgeau de peste
două decenii de aruncat „mortul“ la
gunoi:
„Dacă vreți să eliberați un spațiu
și vați gândit că vreți să vindeți
cărțile, ați ajuns unde trebuie. Sunați

la numerele de telefon afișate pen
tru a primi o evaluare gratuită.“
„Deții prea multe cărți și do
rești să le vinzi rapid? De ce să nu
creezi un circuit al cărților în bi
blioteca ta? Banii pe care îi poți
obține din vânzarea de cărți îi poți
investi mai departe...“
„Odată ce ai terminat de citit o
carte, îi vei găsi un loc în biblioteca
ta și cel mai probabil nu o vei mai
deschide. Dar prin vânzarea de
cărți vechi, vei câștiga... În funcție de
numărul volumelor pe care dorești
să le vinzi, noi ne deplasăm la do
miciliul tău gratis...“
...Anticarul era mereu surprins
să afle cât de mulți alți „morți“ – bi
blioteci întregi! – au mai rămas
totuși. Iar ideea că cineva îți mai dă
și bani ca să te scape de belea li se
părea oamenilor încântătoare și o
priveau chiar cu o oarecare suspi
ciune. Era deajuns un anunț și

toți?) de la un preot. Acea dra
goste creștinească autentică, atât
de rară la noi, acasă. Acea înțe
legere față de puterile omului pe
pământ și, iertațimă dacă vă
greșesc, acea tandrețe față de
aproapele, fie el țăranul din cea
mai adâncă Moldovă, fie el copilul
Emanuel care se întreba cum
arată, totuși, oamenii americani,
fie el un nepalez dintrun restau
rant nu departe de ocean, fie ea o
japoneză care nu a văzut nicio
dată Japonia sau un acordor de
piane sau un fermier al cărui tată
șia pierdut mințile și averea pen
tru o blondă din Glasgow.
Părinte, am mai găsit în car
tea dumneavoastră puterea cura
jului de a spune adevărul, mai
ales atunci când este incomod.
Adevărul greu, dar tocmai de aceea
însemnat, despre Biserica Orto
doxă Română și despre lumina de
la Ierusalim și despre banii care
au înlocuit omenia și despre pă
catul trufiei.
Părinte, am cântat cu dum
neavoastră și am simțit durerea
acelui continent astăzi dispărut
care a fost cândva acea cameră

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
Anticarul primea zeci de telefoane
pe zi, fiind invitat să evalueze bi
bliotecile personale. Și mai nimă
nui nui venea să creadă că cineva
o să plătească bani gheață pe ele.
Totul era un joc ipocrit, cum îl con
sidera Anticarul, între vânzător și
cumpărător, prin care încercau să
se înșele reciproc. Dar funcționa, se
putea trăi din asta.
— Am citit mult la viața mea,
dar acum nu mai văd, am îmbătrâ
nit, îmi ajunge. Le țin degeaba.
Alții, mai tineri, poate sar bucura
de ele! îi spunea câte un domn,
atent ca nu cumva, atunci când
Anticarul verifică vreo carte de pe
raft, să nu înhațe din bibliotecă
vreun obiect pe care săl ascundă
în buzunar.

din Copou. Dar cel mai mult și
mai mult mau încântat acele cu
vinte pe care lea spus (sau poate
că nu lea spus) însuși Iisus Hris
tos, cuvinte pe care lea dat mai
departe Toma (Necredinciosul),
dar care nu au fost socotite vred
nice de ajunge până la noi în
Scripturi (și ele tot au ajuns).
Da, cel mai mult am a vă mul
țumi pentru ceva ce a spus (sau nu
a spus) Iisus Hristos însuși. Pentru
acest: Fiți trecători. SDC

— Sunt săracă, maică. Le vând
ca și cum aș rupe din sufletul meu,
dar am nevoie de medicamente.
Altfel leaș fi dat gratis! îi zicea câte
o bătrână.
— Le am de la părinți, sunt cărți
foarte bune, dar pe vremurile astea
în care muncim de dimineață până
noaptea noi nu mai avem timp de
citit! se scuza câte un cuplu tânăr.
Cu toții țineau – iar asta i se
părea lui Anticarul cea mai ipocrită
chestie – să sublinieze valoarea
cărților, deși era evident că nu dau
doi bani pe ele. Tremurau de sa
tisfacție pentru că au găsit un fraier
care să le cumpere.
— Sunt niște vechituri cu care
aproape că nam ce face... Vedeți?
Au colțuri îndoite… coperte și pa
gini lipsă… propagandă comunistă...
autori de care na auzit nici dracu’!
plusa Anticarul.
A cumpărat așa, la preț de câ
teva pachete de țigări, câteva beri
ori câteva kilograme de cartofi,
colecții întregi, operele complete
ale marilor scriitori ai lumii. Și
până la urmă, deși din târguială
ieșeau mulțumiți cu toții, întot
deauna Anticarului i sa părut asta
o chestie jegoasă. SDC
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La proteste
În ultima vreme mă încearcă din
când în când un regret anume:
că nu mai pot participa la
demonstrațiile de protest împo
triva puterii politice de azi, toc
mai întrun moment în care
România e pe cale să devină o
autocrație cu tentă mârlănească.
Cum de un an și jumătate am de
venit tată, mă străduiesc să fac o fi
gură părintească măcar onorabilă.
Dar, cum ziceam, din când în când
îmi regret neparticiparea. Parado
xal, regretul ăsta vine odată cu o
neliniște tot mai accentuată: cum
că, în ciuda speranței și entuzias
mului și idealismului protestatari
lor, toate acțiunile lor sunt inutile.
Din ce în ce mai inutile.
Prima dată am încercat sen
zația asta acum câțiva ani – pe
atunci încă mai manifestam înflăcă
rat, alături de prieteni și cunoscuți,

în centrul orașului, în piețele mar
cate de istoria recentă, și scandam
împotriva altor nume decât cele
actuale, dar de aceeași extracție
politică noroioasă. (Apropo, a re
marcat cineva cât de repede se
schimbă în ultima vreme perso
najele politice de prim rang și de
primă pagină? Premieri, miniștri,
inițiatori de legi, voci ale puterii...
Față de perechea statornică Ilies
cuVăcăroiu de pe vremuri, figu
rile de primplan ale actualei pu
teri par niște marionete ce apar și
dispar după cârpa cortinei ime
diat ce șiau făcut treaba.) Așadar,
manifestam, protestam însuflețit,
vedeam alături chipuri cunos
cute, oameni cu simț civic și spe
ranțe încă pâlpâitoare, sigur, pu
tem schimba ceva, putem însă
nătoși România, putem scăpa de
marea corupție, de abuzuri, da,
putem – și la un moment dat, nu

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
mai știu când, ma străfulgerat în
piept o gheară rece: „Dar dacă
nu?“. Dacă nu putem, dacă no să
schimbăm niciodată nimic, cu
toată onestitatea, cu tot entuzias
mul nostru, cu toată îndreptăți
rea noastră? Dacă de fapt ne
adunăm aici, la proteste și de
monstrații, doar pentru a ne li
niști conștiința, ca să știm că am
făcut tot ce ne stătea în puteri în
condițiile date și în țara dată, așa
cum e ea? Dacă de fapt nu mai
sperăm nici noi cu adevărat în
Schimbare, ci doar continuăm
să ne zbatem pentru ea, agățân
dune – frumos și romantic și in
util – de o cauză pierdută?
Era totuși important că ne
adunam, că ne recunoșteam, că

eram alături. Eram noi, strân
geam rândurile noastre, vedeam
în jur oameni pe care puteam
conta și asta ne liniștea, nu, noi nu
neam rinocerizat încă, noi nu
suntem ei, no să fim niciodată, și
o demonstrăm acum, aici, încă o
dată. Chiar dacă, chiar dacă –
gândul se insinua tot mai puter
nic de fiecare dată –, chiar dacă
no să putem schimba nimic.
În 1990, în 1991, pe când pro
testam împotriva abuzurilor FSN,
eram pe străzi cu sutele de mii, la
început aproape zilnic sau măcar
săptămânal, ca să punem maxi
mum de presiune pe guvernul și
parlamentul abuzive și corupte.
Nu sa întâmplat nimic. Sau, în cel
mai bun caz, a fost mai puțin rău
decât putea fi întro țară placidă
și supusă. Încetul cu încetul, pe
vremea PDSRului, a „patrulate
rului roșu“, a premierului Năstase
„Patru Case“, numărul protestata
rilor a scăzut, revolta și indigna
rea au lăsat locul resemnării, în
vreme ce puterea politică împo
triva căreia se ridicau manifes
tanții a devenit din ce în ce mai

Bătălia lor. Noi ce facem?
Doamna ministru minte, nu mai
pot lucra cu ea. O zice chiar pre
mierul României, Mihai Tudose.
De partea cealaltă, ministrul
Carmen Dan iese la ceas de seară
pentru a ne povesti că primul
ministru spune niște gogomănii.
Cine are dreptate și cine minte
dintre cei doi? În ce țară un pre
mier rostește vorbe grele despre
un ministru din cabinetul său,
apoi ministrul să iasă și să spună
„Ba tu ești“?
E posibil așa ceva? Din câte ve
dem, da. Și încă nam văzut tot,
pentru că balamucul este departe
de a se termina.
La ora la care scriu aceste
rânduri, ministrul de Interne Car
men Dan este încă în funcție. Pre
mierul la fel. Vorbim de oameni
importanți care conduc această
țară. Și care își aruncă cuvinte
grele unul altuia.
În acest timp, imaginea Poli
ției Române e grav afectată de
scandalul polițistului acuzat că ar
fi abuzat doi copilași.
O chestiune administrativă și
o anchetă care trebuia făcută rapid
pentru a vedea cine la păsuit pe
polițistul acuzat de pedofilie se

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
transformă întro răfuială poli
tică de prost gust. Cei din PSD ne
consideră fraieri. De altfel se și
observă asta, pentru că posturile
TV prietene socialdemocraților,
care își dau seama că de data asta
e groasă rău, țes scenarii cu forțele
oculte. Rețeta clasică. Nu PSD are
probleme, ci un șef de Poliție e pus
de forțe ostile să bage zâzanie și să
arunce partidul mult iubit în aer.
Ăsta e scenariul vânturat de ana
liștii de casă ai PSD.
Am intrat în anul Centenaru
lui, dar vedem o mizerie care tot
iese la suprafață.
Ne batem capul cu tot felul de
analize, când țara e condusă după
ureche, pentru că numai de guver
nare nu le arde celor care au câș
tigat fără drept de apel alegerile din
2016. Mă întreb cum văd votanții
PSD întâmplările halucinante din

ultimul an și dacă le place ceea ce
văd. La fel cum sunt tare curios să
știu dacă bună parte din cei care
nu sau dus la vot în 2016 regretă
azi că au stat acasă.
Cum vor evolua lucrurile mai
departe? Prost. Indiferent cine
câștigă războiul din PSD. E Mihai
Tudose altfel decât Dragnea? Nu
pare, mai ales că pe o chestiune
esențială, Justiția, preferă să nu se
pronunțe. De ce această tăcere?
Cum să nu te intereseze când ești
premierul țării și când ai întâlniri
externe în care chestiunea corup
ției e pe agendă.
Este Nicolae Bădălău mai ră
sărit ca Paul Stănescu de la Olt?

Cine cu cine se bate de fapt în in
teriorul PSD? Există o parte sănă
toasă în acest partid, care se luptă
pentru principii și, în definitiv,
pentru o guvernare mai bună? O
fi, dar deocamdată no vedem noi.
Asistăm la o reglare de conturi
(a câta?) în interiorul unui partid
care nu mai are reguli și nici nu se
sinchisește să arate că ar avea li
mite. Câtă vreme electoratul fidel
PSD stă cuminte, șefii se pot bate
fără probleme, pentru că știu că
procentele rămân în conservare,
iar pierderile sunt minime.
Dragnea are probleme se
rioase, e tot mai clar acest lucru,
inclusiv în partid nu mai arată

5

puțin politică. Azi în România nici
nu mai are sens să protestezi îm
potriva unui sistem politic (ce
stângă? ce dreaptă?). Nici măcar
împotriva unor personaje politice:
ele se schimbă rapid, dispare un
cap, crește altul, la fel de hidos și
de irelevant, o țintă falsă pentru
câteva zile sau luni. Între timp
mulți dintre cei care acum un de
ceniu erau trup și suflet noi au de
venit ei, rinoceri de circumstanță,
și mă tem – de asta mă tem: că ne
va rămâne doar solidaritatea câ
torva. Nu e puțin, dar nici ceea ce
speram acum douăzeci și șapte de
ani. Și nu cred că actuala putere
politicoadministrativă – mai de
gradată și mai coruptă chiar decât
cea a activiștilor din anii 1990 – e
reformabilă în vreun fel.
Asta nu înseamnă că suntem
pierduți. Nimic nu e pierdut. Poa
te că e totuși prea puțin: în de
cembrie 1989 protestele pașnice
au fost doar primul pas spre dărâ
marea sistemului autocratic co
munist, mai întâi în Timișoara,
apoi și în alte părți. După care a
urmat al doilea. SDC

forța liderului de altă dată, însă
deocamdată în PSD nu a răsărit
un lider pe măsură, care săi poa
tă lua locul. Chiar și povestea cu o
conducere colectivă la PSD arată
că nu a apărut încă șeful care să
dea încredere militanților social
democrați.
Scenariul Grindeanu se re
petă la indigo. Premierul intră în
conflict cu șeful partidului, apoi
își dă seama că la Palatul Victoria
a găsit doar niște birouri goale, în
timp ce decizia e în CExul parti
dului. Adică la Dragnea.
Și totuși nu cred că disputa din
interiorul PSD va fi tranșată rapid.
Plecarea lui Dragnea ar declanșa o
bătălie surdă pentru putere în par
tid, în timp ce debarcarea lui Mihai
Tudose de la Palatul Victoria ar fi o
operațiune complicată și în același
timp riscantă.
O a doua moțiune de cenzură
împotriva propriului guvern ar
putea duce PSD în opoziție, pen
tru că șeful statului ar avea toate
argumentele pentru a nu mai de
semna un premier apropiat de
Dragnea.
Începutul de an este chiar
mai tensionat decât cel din 2017.
Dar spectacolul politic e tot mai
grotesc, câtă vreme actorii sunt
iresponsabili și nu dau semne că
lear păsa de cei care tânjesc la o
țară normală și la o viață mai
bună. SDC

6
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Claude de France sau
la început de An Debussy
În martie anul acesta se împlinesc
o sută de ani de la moartea com
pozitorului Claude Debussy, prilej
de comemorări în Franța și în în
treaga lume muzicală interna
țională, de concerte aniversare și
mai ales de retrospective ale lu
crărilor sale în cele mai bune in
terpretări. Un prim set de 33
discuri, Claude Debussy. The
Complete Works, a apărut deja
sub eticheta companiei Warner,
iar un al doilea, cu 24 de CDuri,
sub egida Deutsche Gramophon,
Claude Debussy – Complete
Works, The Centenary Edition,
a fost și el pus în vânzare zilele
acestea, iar criticii muzicali au
început să le comenteze.
Cine vrea să citească despre De
bussy are la dispoziție excepționala
ediție completă a Corespondenței
(18721918), publicată la Gallimard
în 2015 de Denis Herlin și François
Lesure, 2.330 de pagini, adnotate
exemplar de cei doi specialiști, că
rora li se alătură Georges Liébert. Nu
îmi pot reprima gândul, și îl repet
aici, volumul și acribia adnotării

scrisorilor ar trebui să constituie
un exemplu și pentru muzicologii
români în alcătuirea unei ediții
științifice complete a corespon
denței lui George Enescu și a celei
în curs de publicare, a lui Dinu Li
patti (între multe altele care își
așteaptă rândul).
După apariția corespondenței
lui Debussy, un admirator al aces
tuia semnala pe siteul Huffington
Post o scrisoare deosebit de atașan
tă, din care publica un extras, adre
sată lui Paul Dukas, fără să pre
cizeze însă data sau să explice con
textul gândurilor exprimate de
compozitor.
Debussy îi scria confratelui său,
cu trei ani mai tânăr: „Dumneavoas
tră – cel al cărui creier îmi pare să
aibă răceala, albastrul și voința im
perturbabilă a unui mecanism de
oțel, ceea ce vă asigură, acum și mai
târziu, un ascendent absolut asupra
acestui secol – vă pot mărturisi că
eu nu mai gândesc muzical, sau
aproape de loc, fiind profund con
vins că Muzica rămâne în veci mij
locul cel mai frumos de exprimare
ce poate exista; doar că [acest mijloc

Norvegienii reuniți acum aproape
un sfert de veac sub titulatura Ulver –
„lup“ în graiul locului – au reușit.
Când scriu „reușit“ am în vedere ca
litatea realizării, nu faptul în sine.
(Precizarea e necesară în contextul
superficialității ce, parțial, caracte
rizează showbizul.) „Haita“ scandi
navă îl are în frunte pe Kristoffer
Rygg, vocalist de finețe și forță, po
sesor al unui bagaj cultural de
excepție, muzician versatil, fără fu
muri genialoide. Alături îi stă, din
1997, Tore Ylwizaker, compozitor,
claviaturist și arhitect al sunetului,
iar din 2000 Jørn H. Sværen, și el in
strumentist policalificat. Grupul și

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
la adăugat în 2009 pe Daniel
O’Sullivan (fără un englez, rockul
parcă nu e rock!), chitarist, basist,
prestidigitator al clapelor virtuale
și reale. Să mai notăm colaborarea
cu Pamelia Kurstin, vrăjitoare la fa
bulosul theremin, instrument ale
cărui sunete par descinse de pe tă
râmuri inexistente. În anturajul
grupării se află și percuționiști,
necesari mai ales în piesele death
metal – Erik Olivier Lancelot
(acesta fiind și un flautist de intensă

SCRISOARE PENTRU
MELOMANI

de exprimare] îmi apare în lucrări –
fie ele vechi sau moderne, chestiu
ne, altfel, doar de datare – de o să
răcie extremă, de o incapacitate
notorie de a evada de la masa de
lucru; întotdeauna luminată de o
lampă tristă, niciodată de către
soare. [...] În sfârșit, nimic nu este
mai puțin emoționant decât Muzica,
mai ales în prezent, și, mi se pare că
se poate găsi ceva în ea, fără să te
duci la faptul divers, sângeros, sau
la roman. Este chiar inutil ca Muzica
să facă să gândești! (Este prea ade
sea ridicol colțul de gând pe care oa
menii îl rezervă acestui exercițiu,
chiar la cei mai cunoscători.) Ar fi
suficient ca Muzica să forțeze oame
nii să asculte, în ciuda lor, în ciuda
neînsemnatelor lor tracasări coti
diene, [...] ca ei să gândească că au
visat, o clipă, o țară himerică și, în
consecință, de negăsit“.
Gânduri neobișnuite, formu
late în februarie 1901, întro scri
soare în care Debussy îi mulțumea
lui Paul Dukas la primirea unei
partituri imprimate, a transcripției
pentru pian la patru mâini a Sim
foniei în Do major, dedicată lui

Pierre Vidal, ce tocmai fusese pu
blicată. În paranteză fie spus, în
martie 1897, după ce ascultase lu
crarea lui Dukas, a cărei premieră
avusese loc în ianuarie, dirijată
chiar de Vidal, Debussy îi scria lui
Pierre Louÿs, prieten intim în acei
ani: „Simfonia lui Dukas, cu or
chestră, a fost o deziluzie! A devenit
ceva complet mărunt, ce seamănă
unui Beethoven amestecat cu Char
pentier, de nu mai înțeleg din ea
absolut nimic“.
Altfel, formula „Muzica, în veci,
cel mai frumos mijloc de exprimare
ce poate exista“, te lasă visător ve
nind de la un compozitor trăind în
epoca simbolismului și a impresio
nismului. Și tot în paranteză, cău
tând printre scrisorile sale: în 1886,
aflat la Roma și scriind unui prieten,
de la Villa Médicis, Debussy spunea
pe un ton glumeț: „Mam săturat de
muzică, de același peisaj identic și

etern, vreau să văd niște Manet! și să
ascult ceva Offenbach!“.
Exact treizeci de ani mai târziu,
în 1916, îi mulțumea lui Emile Vuil
lermoz spunândui: „Mă onorați
foarte mult numindumă elev al lui
Claude Monet“. Cum notează edi
torii corespondenței sale, ideea
apropierii dintre muzica lui și pei
sajele pictorului își făcuse loc deja
din 1902, întrun articol al criticu
lui de artă Camille Mauclair, care
scria în „Revue bleue“: „Peisajele
admirabile ale lui Claude Monet
nu sunt altceva decât simfonii de
unde luminoase; iar muzica dom
nului Debussy, fondată nu pe în
lănțuirea de motive, ci pe forța
comparată a sunetelor înseși, se
apropie în mod particular de aces
te tablouri; este vorba de un impre
sionism de pete sonore“... SDC

coloratură), Lars Pedersen, Anders
Møller și încă unul, al cărui nume
îmi scapă. Pe discuri mai apar și alți
colaboratori, prea mulți pentru ai
aminti pe toți.
Diversitatea stilistică, asumată
programatic și pusă în undă fără
compromisuri, face din Ulver o gru
pare cumva nehotărâtă încotro să
meargă. În glorioșii ani 1990, când
se părea că deathmetalul cucerise
lumea, adeziunea la acel curent ex
trem aducea grupului o liotă de fani
credincioși încă de la primul al
bum, Bergtatt – Et eeventyr i 5 ca
pitler (1995, Head Not Found Record).
Schimbarea survenită pe al doilea
disc, Kveldssanger (1996), evaluat

scurt ca unul „întunecat“, anunța
subtil disponibilitatea lui Rygg &
co. pentru alte experimente. Ele au
apărut cu fiecare disc nou, mai
pronunțat sau mai discret, însă ni
ciodată sub linia ce delimitează lu
crul de mântuială de cel bine finisat.
Evoluția oscilantă a îndepărtat des
tui ascultători nepretențioși, însă
calitatea fiecărui proiect a câștigat
sufragiul profesioniștilor. Din ex
tremiștii cu aderență la un public
limitat, dar zgomotos, Ulver a deve
nit emblematic pentru muzica de
avangardă. Mărturie exemplară stă
albumul Themes from William Bla
ke’s The Marriage of Heaven and
Hell (1998), amestec de sunete elec
tronice cu riffuri și ritmuri heavy
metal, structurate în stil de operă
rock, garnisită cu elemente indus
triale și pasaje ambientale, vocalize
și recitări de strofe can teatrul clasic.
Discurile norvegienilor defri
șează – sau radiografiază – terito
riul înghețat al unui melos aparte.
Cum niciunul nu seamănă cu pre
cedentul, te poți păcăli ușor dacă
aștepți ceva cunoscut. Este ce mi

sa întâmplat vara trecută, când am
primit cel mai nou CD Ulver: The
Assassination of Julius Caesar (2017,
House of Mythology). Fiindcă știam
discul din 2014, Terrestrials, cel cu
Sun O))), am tot amânat săl ascult,
crezând că va trebui să suport alte
armonii deprimante, de care chiar
naveam chef. Un detaliu senzual
din sculptura lui Gian Lorenzo Ber
nini, Răpirea Proserpinei, reprodus
pe copertă în colorit gothic, e o tri
mitere înșelătoare, ca și titlul ales.
Muzica se dovedește, în spirit și
substanță, o întoarcere la fascinanții
ani ’80. Influențele sunt uneori atât
de evidente, că riscă să fie luate
drept pastișe după inconfundabilii
Depeche Mode, David Bowie, Gary
Numan, Front 242, Talk Talk sau
OMD. Kristoffer Rygg recunoștea că
Ulver a produs deliberat un album
pop, modest omagiu adus trupelor
ce au înnoit limbajul rockului întrun
moment în care acesta părea con
damnat la dispariție.
Onorabila intenție se pierdea în
abis, dacă muzica, antrenantă și medi
tativă, nar fi absolut cuceritoare! SDC

Cântecele lupilor
Puține sunt trupele care dea lun
gul unei cariere cu peste 15 albume
(de studio sau live) șiau schimbat
direcția muzicală fără să dea im
presia că se află în treabă doar pen
tru că așa cere moda.

VICTOR ESKENASY

„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)
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Mihai Eminescu, criticul teatral
„Teatrul, această minunată născocire a suﬂetului omenesc“, cum scria într-un număr din
„Timpul“ în 1878, s-a aﬂat în sfera preocupărilor
lui Mihai Eminescu din perspective multiple.
Poetul a fost suﬂeor și copist, a făcut traduceri,
a scris texte teatrale, avea în plan o serie de
proiecte dramatice, dar a fost și comentator
teatral. Semnătura sa apare în mod constant,
în perioade diferite, în două publicații, una,
ieșeană, „Curierul de Iași“, cealaltă, ieșeană,
iar apoi bucureșteană, „Timpul“.
Eminescu era la curent cu ten
dințele estetice ale împrejurărilor
și asta încă înaintea studiilor sale
vieneze, când se apucase să tălmă
cească în română, fără să o pu
blice, cea mai în vogă lucrare de
poetică la ora aceea – Arta repre
zentării dramatice de H.Th. Röts
cher. Stăpânea terminologia dome
niului și avea, în egală măsură, și
viziunea din interior, a aceluia
care, însoțind trupele lui Iorgu Ca
ragiali, Mihai Pascaly și a Teatrului
Mare din București, ocupânduse
de transcrierea textelor de specta
col și suflândule interpreților cu
vintecheie care să le reamintească
replica, cunoștea din experiență
viața și creația scenică.
Cu asemenea atuuri nu e
deloc de mirare că articolele sale
referitoare la teatru, fie simple
notițe, gen știri, fie cronici ample,
înglobau elementele caracteris
tice acestor specii jurnalistice. De
la analiza unui spectacol ajungea
adesea la considerații de ordin
general și teoretizări fine, bazate
pe o studiere atentă a creației, pe
unele ajungând să le vizioneze de
mai multe ori.

Privită în integralitate ei, pu
blicistica teatrală eminesciană
este axată pe ceea ce reprezenta
preocuparea capitală a acelei
secvențe istorice: misiunea artei
scenice, repertoriul, calitatea pie
selor reprezentate, a traducerilor
realizate, mai ales pe filieră fran
ceză, după moda vremii, jocul ac
torilor și reacțiile unui public
încă neformat, dar care simțea ne
voia ca din când în când săși pe
treacă serile la teatru. Eminescu
își numea cronicile „dări de sea
mă“, considerândule mărturii
despre spectacole. În ciuda mode
stiei acestei calificări, ele conțin
evaluări autentice, profesioniste
ale unei arte aflate încă la începu
turile ei ca teatru național, crea
țiile fiind puternic influențate de
cele din Vestul european, către
care artiștii români priveau cu
admirație.
Numeroase și interesante
sunt remarcile privind jocul acto
rilor, componentă la care revine
insistent, cu observații și sugestii
adecvate. „Un actor trebuie să cu
noască tonul cel mai adânc și cel
mai nalt al vocei sale vorbite și că

în nuanțele infinite ale acestei
scări se pot oglindi sute de carac
tere, mii de simțeminte omenești.
Când un actor cunoaște însemnă
tatea fiecărui ton al glasului său
precum și a fiecărei încrețituri a
feței sale, abia atunci își cunoaște
averea și e artist“, consemnează în
„Curierul de Iași“ (28 noiembrie
1876). Și tot acolo continua, sus
ținând că „îmbrăcămintea îngri
jită, un joc de scenă corect, o gri
mare destul de caracteristică sunt
lucruri ce leam lăudat întotdea
una la actorii noștri, cărora nu le
am disputat niciodată talentul.
Dar ceea ce constatăm cu părere
de rău, este că afară de doitrei,
ceilalți nu știu a vorbi“.
SPUNEREA ADEVĂRULUI
CU RISCUL SUPĂRĂRII
ARTIȘTILOR
Referințele la pronunție, la accen
tul în interiorul unei fraze revin
frecvent, recurența demonstrând
că dicția și stăpânirea expresi
vității verbale erau o problemă
încă nerezolvată de artiști și supă
rătoare pentru specialist. Defi
ciențele de vorbire aveau cauze
multiple, ce trebuie căutate, pe de
o parte, în realitatea istorică că
limba noastră modernă era în
proces de așezare, că influențele
străine, în mod special cele fran
ceze, erau foarte puternice. Dar,
pe de altă parte, mulți dintre cei
care urcau pe scenă nu aveau pre
gătirea necesară și nici o atitu
dine corespunzătoare față de
profesiune. Sunt multe cronici în
care Eminescu le reproșează inter
preților necunoașterea replicilor,
improvizația nelalocul ei, aspecte
care afectau calitatea reprezen
tațiilor. Vorbirea naturală era, din

punctul său de vedere, cea mai
potrivită și în raport cu intențiile
dramaturgice și cu publicul, un
public nu de fiecare dată elevat,
un public care venea mai ales
pentru comedii, farse, deci pentru
distracție.
Cu franțuzismele se lupta Mi
hai Eminescu și când se referea la
calitatea traducerilor: „Cât despre
limba traducătorului, ar putea fi
mai românească. Ce va să zică pri
zon? Navem vorbe românești în
destule pentru a însemna pune
rea la răcoare? Închisoare, tem
niță, prinsoare, nu sunt destul de
bune pentru traducător?“ (în ace
lași „Curierul de Iași“, 28 noiem
brie 1876).
Maniera în care vedea rostul
criticii teatrale e exprimată întro
cronică din „Curierul de Iași“, din
22 decembrie 1876, în care afirma:
„Noi nu ne speriem dea supăra pe
cititor cu aceste cuvinte. Nu lin
gușim pe nimeni, pentru că nu
suntem în stare dea spune neade
vărul, iar adevărul este singura
rațiune dea fi a unei dări de samă
de orice natură“. Obiectivitatea,

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
onestitatea, analiza la rece, spu
nerea adevărului cu riscul supă
rării artiștilor erau principiile
deontologice după care poetul sa
ghidat în anii de cronicar teatral.
La finalul unui alt articol, din
„Timpul“ de astă dată (6 octom
brie 1878), scria cu ironie, dar și
cu speranță și empatie, „sperând
că la locurile competente din tea
trul românesc părerile criticei
cinstite vor fi citite măcar cu
aceeași luareaminte cu care se ci
tesc măgulirile și laudele banale,
gratuite sau nu“.
În integralitatea lor, scrierile
teatrale ale lui Mihai Eminescu re
liefează profilul critic al un obser
vator exigent, atent, exersat, cu simț
analitic, care a urmărit cu mare
atenție ce se petrecea pe scenele
românești și care sa implicat în
sprijinirea procesului fundamen
tării teatrului național prin anali
zele orientate just către estetic. SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL BOGDAN SUCEAVĂ

„Rostul literaturii e similar rostului
investigației criminalistice“
Autor versatil, interesat de reconstrucții ﬁcționale, ca și de
plăcerea plăsmuirilor de la zero, profesor de matematică
(pe care o predă la California State University, Fullerton,
SUA) avînd în portofoliu o pleiadă de studii și lucrări
publicate (în reviste prestigioase precum „Historia Mathematica“, „Notices of the American Mathematical Society“,
„Mathematical Intelligencer“), Bogdan Suceavă revine anul
acesta în prim-planul literar cu un eseu despre pierderea
iremediabilă a unor texte și posibilitatea creației continue:

Istoria lacunelor. Cartea a apărut la Editura Polirom, către
ﬁnalul anului trecut (după ce cu doar un an în urmă
publicase romanul Republica, la aceeași editură) și problematizează relația dintre dispariția unor cărți esențiale și
mersul cunoașterii, în contextul acelor lacune. Survolul se
face peste lucrări din domenii diverse – ﬁlosoﬁe, matematică, literatură și memorialistică – și deschide piste
interogative foarte fertile. Interviul de mai jos urmărește
cele mai interesante puncte de articulare din volum.
cunoașterii ar fi fost influențat
dacă ele nu s-ar fi pierdut. Cum
te-ai documentat pentru așa o
bogată etalare a istoriilor unor
pierderi, foarte multe necunoscute cititorului neinițiat în astfel
de explorări?

ALINA PURCARU

Vorbești, în Istoria lacunelor,
despre două momente care
ți-au accelerat interesul pentru
istoria cărților pierdute: șederea
la palatul Morzin din Praga și
vizionarea filmului Cosmos, de
Carl Sagan. Exista însă un filon
mai vechi al acestei fascinații
pentru ceea ce s-a pierdut?

Ma interesat să descriu un meca
nism care generează literatură și
poate ar trebui să discutăm de ce
existența unei asemenea proce
duri e utilă. De ce, în fond, ne in
teresează literatura? De ce citim
cu voracitate întro lume care
pare să abandoneze frecventarea
literaturii? Istoria lacunelor e o
pledoarie pentru rostul și îndrep
tățirea literaturii, un argument în
favoarea unor teme pline de sub
stanță, care pot fi importante pen
tru că oferă informație acolo unde
informația respectivă lipsește.
Identificarea lacunelor impor
tante devine atât motivație pen
tru scrierea literaturii, cât și pen
tru lecturile noastre, pentru felul
cum ne gândim și ne așezăm via
ța. Pentru fiecare dintre ideile im
portante pentru noi căutăm or
dinea narativă. Nu încetăm să
căutăm explicații pentru episoa
dele care lipsesc din tablourile
care întregesc lumea noastră. Ast
fel, munca scriitorului ne apare ca
fiind similară celei a criminalistu
lui chemat să reconstituie cele
trei minute ce au precedat crima,
momentul crimei și cele trei mi
nute de după înfăptuirea crimei,

Despre documentare: la fel ca și
în cazul romanelor pe care le
scriu, am un aparat extensiv de
fișe, pe care le îmbogățesc pe mă
sură ce citesc. Iar când citesc, îmi
notez. Metoda nu e prea diferită
de felul cum enciclopediștii ro
mani pregăteau schedae, în pe
rioada de după veacul al IIIlea.
Atunci când sunt pregătit să scriu,
fișele ghidează drumul, se aștern
întro ordine narativă naturală,
pentru care documentarea e deja
făcută. Mam pregătit o viață pen
tru eseul acesta.
Într-un punct, faci o ierarhie a
importanței cărților care s-au
pierdut pentru totdeauna, așezând partea a doua a Poeticii lui
Aristotel pe primul loc, urmându-i De re publica a lui Cicero.
Anulezi apoi încercarea unui
top, spunând că e mai înțelept
să nu facem astfel de ierarhii. Te
rog să detaliezi cum ai ajuns la
această concluzie.

atunci când urmele sunt șterse.
Rostul literaturii e similar rostu
lui investigației criminalistice: li
teratura reconstituie episoadele
ascunse. Tu amintești două dintre
referințele pe care leam evocat în
carte, a căror importanță e doar
contextuală: motivația impor
tantă e viziunea integratoare a

unui principiu care generează li
teratură. Asta neam propus să
descriem.
Cartea abundă în istorii legate
de pierderea sau de distrugerea
definitivă a unor cărți și manuscrise rare și în ipoteze privind
felul în care mersul lumii și al

O clasificare ar fi fost utilă dacă ar
fi fost completă, dar nu cred că am
fi putut produce vreun argument
care să demonstreze completitu
dinea. Să ne gândim puțin: am
putea noi oare să clasificăm în
câte feluri poate fi distrus un
lucru? Nu ne imaginăm un răs
puns complet la așa ceva. Cum
aminteam mai înainte, important

e să descriem principiul genera
tiv, acel mecanism de fabricat li
teratură, pe care săl ilustrăm cu
exemple a căror varietate să sus
țină aplicabilitatea ideii. Ma in
teresat nu o listare de natură
combinatorică, ci un principiu
util cititorului: ca argument, ca
formă de a se raporta la necesita
tea lecturii, ca pas intermediar în
construcții viitoare. Am senti
mentul că, prin adoptarea acestui
fel de a gândi corpul de informații
cu care ne confruntăm azi, ajungi
să poți explica cum este posibil
ceva nou. În fond, de unde ne vin
ideile pentru noi proiecte? Avem
un mecanism generativ pentru
asta? Sau, o întrebare și mai difi
cilă, dintre ideile noi pe care le ur
mărim, care dintre ele sunt utile?
Vorbești despre pericolul lacunelor contemporaneității,
născute dintr-un exces de informație, fie ea chiar extrem relevantă, informație care ne
copleșește și devine imposibil
de procesat. Ce criteriu de triere
ar rămâne totuși funcțional,
atunci când alegem între cărți
foarte bune, între fluxuri de
informație de care avem nevoie,
dar care ne vin în exces? E nevoie de un nou mod de concentrare, în acest context al bombardării cu informație?

Aceasta e cea mai grea întrebare
cu care ne confruntăm fiecare
dintre noi. Ai mare dreptate să
pui problema așa. Răspunsul pe
care îl propun e următorul: tre
buie să urmăm lacunele care ne
interesează, cele care sunt în câm
pul tematicii noastre de studiu, și
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să nu ne lăsăm atrași de ale lumii
lucii mreje. Important e să ne pre
cizăm o agendă culturală și să
identificăm ce ar lipsi din ea. Și
acesta să fie vectorul după care să
ne ghidăm investigațiile și cons
trucția. Fie că e vorba despre ro
mane istorice sau despre teoreme
de clasificare din domeniul mate
maticii, mecanismul este același.
Ai discutat cu colegi matematicieni ipotezele pe care le expui
în carte privitoare la posibila
soartă a unor tratate pierdute?
Ce reacție au avut colegii tăi
universitari din SUA la ipotezele
pe care le avansezi legate de posibilul curs al cercetării matematice, în contextul în care cărți
importante, studii și observații
nu s-ar fi pierdut?

De vreo doi ani vorbesc destul de
mult despre asta, în diferite con
texte. Cel mai recent a fost pe 21
octombrie 2017, în California, în
perioada când Istoria lacunelor
pleca spre tipar în România, când
am răspuns invitației conferinței
din California de Sud a Mathema
tical Association of America de a
prezenta una dintre invited ad
dresses. Miam început conferința
astfel: motivația studiului meu e
de a discuta o lacună în înțele
gerea noastră asupra informații
lor științifice din Evul Mediu
vesteuropean. A trebuit să des
criu ceea ce vreau să spun. În de
cembrie 2017 mia apărut în
„Mathematical Intelligencer“ un
articol dedicat studiului Etimolo
giilor lui Isidor din Sevilla și sur
selor pe care enciclopedistul din
regatul vizigot spaniol lea con
sultat în veacul al VIIlea: un caz
clasic de investigație a unei la
cune. Pentru că ceea ce ne lipsește
e lista completă a traducerilor
din greacă în latină realizate de
Boethius, în perioada când rega
tul ostrogot domina Italia, tradu
ceri pe care sar fi sprijinit rea
lizarea Etimologiilor. Ar fi atât de
important dacă am ști ce sa tra
dus și cât din acele traduceri au
circulat. Mai pot adăuga o inves
tigație de substanță mai recentă,
când am fost invitat să fac o prezen
tare în seminarul de geometrie
diferențială de la University of Cali
fornia, Irvine, pe 17 octombrie 2017.
Miam început prezentarea astfel:
să povestim ce se discuta în toamna
lui 1934 în jurul seminarului de geo
metrie diferențială din Hamburg
(pentru o vreme echipa de acolo a
fost de o calitate absolut excepțio
nală și munca sa a marcat dezvol
tarea geometriei diferențiale).

Ce vreau să spun cu asta e că me
reu aduc în discuție, în articole, în
conferințe, la curs, partea necu
noscută din fluxul de informație.
Identificarea lacunei din infor
mație aduce necesitatea unei con
strucții care să o suplinească, iar
formatul acesta de a povesti naște
interes, asta e sigur.
Cartea e o rețea care readuce, în
același discurs, cărți din teritorii
diferite, cum sunt științele, memorialistica, literatura sau istoriile. Sunt studenții tăi receptivi
la conexiunile dintre domenii, la
felul în care o descoperire dintr-un domeniu poate afecta
multe alte ramuri ale cunoașterii? Detectezi, în spiritul timpului nostru, o nouă deschidere
pentru intersecția și contaminarea disciplinelor?

Sunt convins că la curs pot de
clanșa consternare și surpriză,
până ce audiența simte că e o for
mă de a o onora. Așa cum onorăm
prin încercările noastre literatura
română, propunând un discurs
cât de inteligent putem, tot astfel
și studenții mei ajung să simtă că
le sunt util atunci când fac legă
turi între momentele când un re
zultat major a fost stabilit și con
textul istoric al perioadei când au
torul rezultatului lucra. Sau când
se produc conexiuni transdiscipli
nare. Suntem utili nu atunci când
coborâm nivelul discursului, ci
atunci când facem accesibil un dis
curs inteligent. Cât despre „conta
minarea“ disciplinelor, orice sistem
de integrare și triere a informații
lor poate fi profund util câtă vreme
ne ajută să ne concentrăm pe calea
unui țel cultural bine definit. Iar
dacă acest scop invită la ștergerea
fruntariilor dintre domenii și la o
abordare interdisciplinară, de
acord, suntem dispuși să studiem
cât mai mult pentru a înțelege mai
departe.
„Avem nevoie de literatură pentru a repara lumea rămasă neîntreagă“, afirmi către finalul
cărții. Ce proiecte literare ți-au
inspirat (sau îți inspiră) ție lacunele, golurile lăsate după ce o
anume cantitate relevantă de
informație a dispărut definitiv?
Vorbești despre realitatea pierderii unor manuscrise ale dramaturgului René-Radu Policrat,
ca punct de plecare pentru o
nuvelă, dar mă întreb dacă e singurul episod.

Dar, în fond, nu e așa? Nu ni se pare
că literatura e necesară întro lume

din care atâta informație lipsește?
Lam iubit pe RenéRadu Policrat,
căruia îi sunt recunoscător pen
tru multe conversații despre fun
damentele intelectuale ale libe
ralismului, în special în anul 1991.
Am scris Noaptea când cineva a
murit pentru tine și pentru că mi
se părea că episoadele reale ale
revoluției române tind să cadă în
uitare. Mi sa părut că ar fi fost o
oroare să nu consemnăm ceea ce
am trăit. Dacă nu consemnăm, ar
fi fost ca și cum am dezerta din
realitate. Am scris romanul Repu
blica pentru că mi sa părut că o
reconstituire literară a zilei de 8
august 1870 este crucială pentru
descrierea nașterii epocii mo
derne în cultura română; este, în
esență, arheologia apariției auto
rului I.L. Caragiale. Atunci când
am studiat scrierile lui Moses
Gaster, în perioada finală a redac
tării romanului Miruna, o po
veste, am descoperit că antro
pologul bucureștean identificase
peste 80 de plots de basme auten
tice în arealul sudest european.
Dacă aceasta era analiza lui, atunci
ar fi fost posibile povești comple
mentare, care să nu fie identic
aceleași cu basmele clasice, dar
care să le cuprindă întro naturală
îmbrățișare narativă? Aceasta a
fost motivația literară pentru Mi
runa, o poveste. Ajungi să gân
dești așa. Și unele dintre nuvelele
mele răspund unor astfel de
motivații: sunt răspunsul literar
la unele pagini lipsă. În felul aces
ta, literatura e un joc al inteligen
ței, iar romanul, nuvela și piesa de
teatru devin un instrument de
cercetare necesar, pentru că ne
propun o posibilă explicație a
unui episod care, un veac mai târ
ziu de la întâmplarea originală, ni
se pare relevant.
Ce lacune majore detectezi în
cultura română și cum crezi că
ar putea fi ele exploatate literar?

Au rămas de la Mateiu Caragiale
sau de la George Topîrceanu o
serie de scrieri neterminate. Oare
se încumetă cineva de azi să le
continue și să le definitiveze? Sau,
iată o altă problemă literară inte
resantă. Romanul Creanga de aur
de M. Sadoveanu e zidit pe o ipo
teză falsă, și anume că în perioada
istorică 780787 ar mai fi putut
exista un cult activ al lui Zalmoxis.
Problema literară e cine ar putea
scrie un roman convingător despre
veacul al VIIIlea, plasat în spațiul
geografic românesc. Contextul po
litic e cel al decăderii kaghanatului
avar, cel care a dominat bazinul

transilvan și părți ale Carpaților
până în anul 804 și al cărui destin
politic nu se studiază suficient de
mult în școala românească. Ei
bine, nu ar fi interesant un roman
bine scris despre perioada aceea?
Un roman lipsit de ideologie, fără
să fie tributar vreunor teze pre
concepute, doar literatură. Am
amintit aici doar câteva exemple,
pentru a da numai o idee. Din fe
ricire, în cultura noastră sunt
multe lacune, deci e mult de mun
că pentru romancier. În Istoria la
cunelor invit ca acest fel de a
gândi să fie propus studenților de
la Litere. Ar putea genera teme pe
care studenții să se simtă atrași să
lucreze cu pasiune.
Amintești imaginea Bibliotecii
Centrale Universitare
bucureștene în flăcări, ca un
moment care te-a marcat. Ai investigat dezastrul produs
atunci? Știi ce dimensiuni au
pierderile din acel incendiu și ce
șanse de recuperare au existat
atunci?

Pentru mine important a fost
principiul: deci așa, bibliotecile
ard. Detaliile factuale sunt impor
tante pentru reconstituirea isto
rică sau pentru o eventuală in
vestigație jurnalistică (nu știu
câtă competență ar fi avut să o
facă cineva care a plecat din 1996
din România, așa cum este cazul
meu), asta în absența unei in
vestigații legale despre acel epi
sod tragic. Impresia produsă de
acel eveniment asupra mea a fost
atât de puternică, încât mia ser
vit drept motivație literară și de
cenii mai târziu.

9

Avem nevoie de
literatură pentru a
repara lumea rămasă neîntreagă.
O anxietate a posibilității pierderii străbate întreaga cultură a
umanității, vorbind, în fond,
despre limitele și despre fragilitatea noastră și a ceea ce construim. Sintagma „anxietate
tehnologică“ a devenit un tic
verbal pentru toate situațiile în
care memoria computerului sau
a smartphone-ului e în primejdie, din cauza vreunui virus sau
a cine știe cărui accident. Cum
crezi că gestionează societatea
contemporană această neliniște
a eventualității pierderii?

Prin backup! Avem atâtea forme
de a recupera informația, de a ne
copia documentele și de a ne asi
gura că nu le pierdem, încât a con
dus spre o întreagă industrie a
salvării informației. Dar marea în
trebare e cum va funcționa mintea
noastră în deceniile ce vor urma,
întro perioadă în care vom avea
tot mai mare nevoie să ne asigu
răm că nu pierdem informație. Ne
aflăm în plin proces de evoluție și
tranziție, iar acest proces, deși
foarte rapid și laborios, nu se va
încheia curând. E ca valurile mă
rii, un proces în continuă mișcare.
Cred că generația mea e ultima
generație care a crescut și sa for
mat cu cărți pe hârtie, care a făcut
să circule Soljenițîn în samizdat și
la citit în secret. Nu era oare firesc
ca cineva din această generație să
scrie Istoria lacunelor? SDC
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Cel care cheamă
cuvintele
Lucian Dan Teodorovici este scriitor, editor, regizor de teatru și
scenarist, iar de anul trecut și director al Muzeului Național al Literaturii
Române Iași. E imposibil să nu ﬁ auzit până acum de el, ﬁe și în treacăt,
dat ﬁind că este, în primul rând, unul dintre cei mai buni și faini scriitori
contemporani pe care îi avem – amintesc aici doar cea mai cunoscută
carte a sa, Matei Brunul (Polirom, 2011, 2014).
ELI BĂDICĂ

În 2017, Lucian Dan Teodorovici a
revenit cu un (îndelung așteptat de
cititori) volum – Cel care cheamă
câinii (colecția „Fiction Ltd“, Poli
rom) –, surprinzător, extraordi
nar, foarte bun, dar despre care nu
intenționam să scriu. Și asta în
parte pentru că sa scris extrem de
mult despre el (și nu eram con
vinsă că aș putea aduce ceva în
plus), în parte pentru că este mai
delicat, să spunem (cei care au citit
alte cronici sau chiar volumul cu
pricina știu la ce mă refer). Întâm
plarea face ca, atunci când scriam
o retrospectivă literară a lui 2017
pentru numărul trecut al „Supli
mentului de cultură“, să fi ezitat o
vreme la încadrarea acestuia, să mă
întreb dacă săl trec în raftul de
ficțiune (cum indică atât colecția în
care a apărut, cât și autorul, dar și
textul în sine, pe alocuri) ori în cel
de nonficțiune (cum, din nou,
găsim dovezi, confesiuni în cuprin
sul său); sau dacă, mai degrabă,
săl așez la granița dintre ele, ca un
text cu totul și cu totul special, care
se transformă și capătă alte și alte
grile de lectură în funcție de chiar
cititorul lui.
UN SENS AL TITLULUI
CARE MI-A SCĂPAT, CUMVA,
PRIMA DATĂ
Poate că unii cititori își vor aminti
că, în cele din urmă, am optat pen
tru prima variantă, mi sa părut cea
mai potrivită. Dar dilema aceasta
ma pus pe gânduri, ma făcut să
redeschid cartea, apoi să recitesc
pasajele însemnate. Pe nesimțite,
mam apucat să o recitesc în între
gime. Și ma ținut în paginile sale
până la final, deși îl știam și a fost
și prima oară previzibil – mai ales

dacă ești la curent cât de cât cu ce
se mai petrece prin lumea edito
rială românească. Iar atunci când
colegii de la „Suplimentul“ mau
întrebat de o cronică, am știut că
trebuie să scriu câteva rânduri des
pre Cel care cheamă câinii. Chiar
dacă acestea sunt și ele, veți vedea,
tot la un soi de graniță.
Cea mai importantă descope
rire a relecturii este un sens al ti
tlului care mia scăpat, cumva, pri
ma dată. Facil, asociasem Cel care
cheamă câinii doar cu povestea
pereche despre vecinul naratoru
lui, un personaj care, din pricina
fricii de câini, făcea zgomot când se
apropia pe strada acestuia, pur
tând un monolog similar de fiecare
dată și atrăgând, astfel, corul lătră
turilor. Era așadar la îndemână să
echivalez întâmplarea cu esența
cărții, să văd titlul pus în corelație
cu fricile naratorului, pe care în
cearcă, prin scris, să le exorcizeze,
să se depărteze de ele chiar nu
mindule, dândule formă și sens.
La a doua lectură însă, am citit
cu mult mai multă atenție pasajul
care stă și pe copertă, din care
redau o parte: „Când mă îmbolnă
veam, iar astai una dintre aminti
rile cele mai puternice, mă punea
săntind mâna spre ea, cu degetele
răsfirate. Iar acele degete ale ei,
adunate, de obicei, pentru semnul
ortodox al crucii, apucau peatunci
fiecare deget al meu în parte, în
soțind atingerea cu un cuvânt. Pa
tru cuvinte, rând pe rând, care
formau un fel de incantație. Pentru
că al cincilea, pe degetul mare, nu
se mai rostea: ar fi trebuit să fie nu
mele bolii, dar tocmai de asta nu
trebuia pronunțat în incantația
salvatoare, ci doar extras peacolo,
prin degetul mare, din organism,
luând cu el tot răul, apoi arun
cândul undeva în aer, peste umerii
bunicii, ca să se piardă pe vecie. Nici

cele patru cuvinte rostite ale in
cantației nu puteau fi însă oarecare.
Era obligatoriu ca prima literă a
bolii mele să fie și prima literă a
fiecăruia dintre ele“. Atunci am re
alizat că titlul joacă și rolul unei
incantații asemănătoare – cele
patru cuvinte încep toate cu litera
„c“, care ne conduc, firește, spre nu
mele bolii ce nu trebuia rostit, can
cer, cel care trebuia să se „piardă pe
vecie“, să se îndepărteze de narator
(boală teribilă care, de altfel, plu
tește peste tot volumul). Recunosc
că mica revelație mia făcut titlul
cărții și mai simpatic, dar la și
umplut cu mai mult sens.
În ceea ce privește conținutul
volumului, lucrurile stau cam așa:
protagonistul află, în septembrie
2016, că are cancer limfatic. În ur
ma unor peripeții medicale ieșene,
ajunge la un spital oncologic din
Cluj, unde este operat, primește
vestea diagnosticului său, apoi în
cepe ședințele de chimioterapie și
așteaptă, între timp, rezultatele
P.E.T.ului – adică „dacă celulele
care o luaseră razna prin sistemul
meu limfatic, alea maligne, numite
ReedSternberg, au dispărut sau
încăși fac de cap peacolo“. Când
ajunge însă prima dată în Cluj pen
tru operație, vede, lângă două pu
bele de gunoi, o pancartă pe care
scrie, cu mov, Writing is the only
way of life, întâmplare pe care o
interpretează ca fiind un semn și de
cide să scrie despre ceea ce se pe
trece cu el, cu viața lui, cu cei din
jurul său, ceea ce gândește, vede și
simte din momentul în care este in
ternat și până la rezultatele mult
așteptate ale testului menționat. Cu
totul, o perioadă de cinci luni. Face o
structură a cărții și se apucă de scris.
Ce poate deruta cititorul e toc
mai faptul că naratorul se auto
identifică cu autorul cărții, ceea ce
duce lectura de la un pseudojurnal

la un jurnal, de la un text de ficțiune
la o autoficțiune, de la roman la eseu
etc. De altfel, și autorul migrează, pe
parcursul cărții, de la o categorie la
alta: de la „încă nam prea mult ha
bar cum se va forma pentru a deveni
o carte“ (15) la „îmi caut libertatea de
ami privi scrierea ca peun roman
autobiografic, construit mai degrabă
pe obsesii, bucurii, temeri și spe
ranțe decât pe o structură tem
porală“ (p. 186) și la „am putut să mă
conving că scriu un soi de bil
dungsroman“ (241).
Textul jonglează permanent
cu noțiunile și teoriile literare, e un
hibrid, până la urmă, un volum
care ia forma pe care o vrea citi
torul, cum spuneam și mai de
vreme – acceptă sau nu convenția
literară, preferă să îl citească ca pe
o confesiune sau nu ș.a.m.d. În
opinia mea însă, Cel care cheamă
câinii este, indubitabil, un roman,
este literatură, dincolo de frag
mentele (dure, crude, uneori) de
realitate. Și, în final, cum afirmă
una dintre „fețele“ lui Lucian Dan
Teodorovici, „cartea asta e despre
multe, însă întotdeauna și despre
cum sunt eu printre cele multe“
(201) și „o pancartă aruncată

printre gunoaie (...) ma obligat să
scriu. Nu atât despre mine, nu atât
despre boala mea. Ma făcut să
scriu o carte despre faptul că scriu
o carte“ (240).
Sunt admirabili atât scriitorul,
cât și personajul Lucian Dan Teo
dorovici. Ajungi la concluzia aceas
ta orice drum alegi. Poveștile pe
care le împărtășește, decența și
demnitatea suferinței, faptul că nu
se victimizează nici o clipă, dar nici
nu se vede pe sine un erou sau un
războinic, simplitatea și eleganța
pe care le aduce în literatura sa,
personajele și întâmplările pe care
le decupează (unele, precum omul
cu caietul în brațe și martora lui
Iehova, magistral conturate), per
spectivele despre viață și literatură,
despre scris, timpul (trecutul, pre
zentul, chiar și anticiparea viitoru
lui) pe carel contemplă în paginile
sale, onestitatea și verosimilitatea
confesiunilor, misticismul, sim
bolurile, nevoia, toate „nimicurile“
și „banalitățile“ (așa cum el însuși
le etichetează) – sunt doar câteva
indicii în acest sens. Altfel spus, vă
îndemn călduros să nu ocoliți Cel
care cheamă câinii, cred eu că nu
veți regreta. SDC
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Ekpui și lacul fermecat
Ekpui e aruncat undeva pe malul lacului
african Togo, între o brumă de cocotieri și zeci
de căsuțe de beton recent construite de noul
șef al satului cu ambiții capitaliste, care
percepe o taxă de vizitare ﬁecărui străin
ce pășește în regatul lui.
DESIREÉ HALASEH

Mai la dreapta, pe o colină, stă
cocoțată o umbră de casă. Abrupt,
țărmul mușcă din ea, lăsând urme
adânci. Un pescar întro luntre își
împinge soarta în larg. Aici, masa
înseamnă câțiva pești piperniciți
și, dacă ai răbdare șio plasă bună,
creveți cât săți ajungă peo mă
sea. Aici oamenii nu sau născut
cu o lingură de argint în mână,
viața e grea, se naște cine vrea,
trăiește cine poate. Pământul, apa
și cerul le sunt martori; trăiesc de
pe o zi pe alta, în voia sorții. Fie
care zi e o luptă. Câțiva o câștigă,
mulți o pierd.
Urmează o expediție în țara
care odată a purtat stigmatul de
coastă a sclavilor pentru vasele eu
ropenilor avizi de capete pe care să
le jongleze după bunul lor plac.
Beaugar a insistat că satul
uneia dintre bunicile sale e peste
poate de frumos, un loc unde
tradițiile voodoo sunt încă în
floare și unde lacul din fața casei
are puteri miraculoase de vinde
care. Cum starea mea de sănătate
se șubrezea pe zi ce trece, am
decis că e o bună ocazie să dăm
curs invitației și să încercăm me
tode alternative de a ne acomoda
la noul trai pe continent.
La drept vorbind, îmi doream
să ajung cât mai aproape de săl
băticia Africii, de locurile încă
neînghițite de turiști, de simplita
tea unei zile lungi și calde, de ru
tina unor oameni care nu se gră
besc nicăieri.
Patru în spate, doi în față. Asta e
regula taximetrelor togoleze. După
câteva ore bune de mers prin cele
mai fierbinți ore ale iernii africane
ajungem în Vogan. În fiecare vineri,
la Vogan se organizează o piață de
fetișuri, ascunsă undeva la peri
feria unui bazar în care ai să gă
sești orice, numai ananas nu: ba
nane, făină, cola cu gheață la pun
gă, găini vii, materiale textile, ma
cete și evantaie din paie.

Căscăm gura în dreapta șin
stânga, în timp ce Beaugar își face,
dibace, loc printre aleile labirin
tice ale bazarului. Cu toate că nu
par a fi deranjați de prezența noas
tră inopinată, e evident că princi
pala atracție a târgului e grupul
celor patru albi ușor zăpăciți de
toropeală și de zarva generală.
Ajunși în mijlocul pieței de fe
tișuri, ne cuprinde un fior straniu –
sute de capete de animale zăceau
inerte pe cearșafuri la picioarele
noastre. Un supermarket sinis
tru de mortăciuni aprovizionat
din belșug cu vulturi, capete de
broaștețestoase și cranii schi
monosite de maimuțe, labe de
tigri albi, piei de șarpe, cozi blon
de de cai, lilieci și statuete gro
tești din lemn.
MI-AM PROMIS CĂ VOI
ÎNCERCA CE-MI VA VENI
ÎN CALE
Un amestec de curiozitate și grea
ță mă face să scot camera și să mă
apropii de obscenele tarabe, dar
sunt oprită numaidecât: fotogra
fiile sunt permise numai celor
care cumpără, altfel… ștergețio
de aici! Beaugar încearcă săl con
vingă pe vânzător că facem un do
cumentar, că suntem voluntari, că
navem un sfanț în buzunar – nu
se lasă deloc înduplecat. Mă re
semnez, dau să plec, dar sorții lu
craseră pentru mine, astfel că,
pentru o taxă simbolică, mi se per
mite sămi dau frâu liber impul
sului creativ.
De două zile conjunctivita mi
sa agravat și fiecare clipit e o pro
vocare, ar trebui să stau întrun
mediu steril îmbibat de picături
oculare numărate, dar asta e ul
tima mea grijă. Am convingerea
că vindecarea vine din interior
sau, mă rog, de la bunicavraci
care ne așteaptă în Ekpui. Iam
cumpărat făină și ierburi ca să ne
pregătească un akume de bun ve
nit la cină, seara când vom ajunge

Iarna togoleză

acolo. Cu greu, oprim un zemi
john (mototaxi), el mai oprește
doi, iar eu mai agăț unul și iatăne
gonind prin praf și păduri tropi
cale către Ekpui.
Înfășurată doar întrun sarong
alb carei acoperă partea inferioară
a corpului, cu ochi blajini și mâini
muncite, bunica poartă cu mândrie
cicatricele carei crestează adânc
obrajii – semn distinctiv al tribului
ewe din care provine.
Ne apropiem fără prea mult
protocol, nu e loc de conversație
plicticoasă de conveniență, ci
doar de zâmbet și de voie bună. Se
uită cu atenție la ochii mei bol
navi, îmi cere un o sticlă de plastic
și îmi promite că până mâine li
coarea vindecătoare e gata. „Și ne
apărat să te scufunzi în lac. Apa o
să te curețe de toate relele.“ Îmi
trec prin minte paragrafele din
prospectul picăturilor portocalii –
infecție fungică permanentă, su
prainfectare, prurit și hipersensi
bilitate –, dar îmi trece repede.
Miam promis că voi încerca ce
mi va veni în cale, acum e timpul
so demonstrez.
De pe la 8 am adormit pe plajă.
Ni sa făcut brusc frig și am fugit în
camera bunicii. Acolo, căldură
mare, țânțari și tot felul de sunete
dubioase dinspre micul templu
voodoo din curte. Nu pot să închid
un ochi. Încă nu e dimineață? Pe la
miezul nopții mi se părea că tre
cuse o veșnicie. Decid să mă aven
turez în curte, cu două perne pe
post de saltea. Beaugar era deja
acolo. Râdem puțin, fumez încet și
mă întind. E cerul spuzit de stele.
Ochii îmi sunt grei, mă gândesc la
o baie în lac, să mă spăl de sudoare
și păcate, dar mie frică de Mami

Vânzătoare de cola din Vogan

Wata, pe jumătate femeie, pe jumă
tate șarpe, care se arată noaptea și
te poartă departe, departe sub ape,
întro altă lume, pentru cine știe cât
timp. Beaugar doarme. Îi aud res
pirația grea. Încet, încet, plec și eu.
La 6 ne trezim. Râdem zgomo
tos – cine ia prima găleata de apă
la duș, unde îs cheile de la singura
toaletă din sat, Ina, mături tu ca
mera bunicii, da? –, eu fac rost de
nuci de cocos să bem până ni se
umplu burțile și uităm că nu am
mai mâncat o masă normală de
când am aterizat în Africa. Bine?
Bine! Ajungem pe plajă unde spec
tacolul deja începuse – mogâldețe
cu burțile mari fac orice să ne
atragă atenția, pozează, dansează,
urlă și fac tumbe. Se joacă și fie
care mișcare e studiată. Poate el e
următorul care va declanșa un clic.
Clic, clic, clic, îi trag în cadre pe

fiecare în parte. Unuia îi lipsește
laba piciorului. Se tăvălește pe jos
de râs. Doi, mai curajoși, se pos
tează în fața mea și mă analizează
în detaliu. Vorbesc în ewe și le răs
pund în română, dar ne înțelegem.
Vor să vadă ce fotografii am făcut.
Două coji de mango și cadrul per
fect. Clic! Ai mei sunteți! La câțiva
metri, ceilalți fug dea lungul și
dea latul plajei. Ei, găinile, rațele
și nisipul. Ca întrun carusel. În
fața mea, o familie conștiincioasă
de rațe se înfruptă hulpav din res
turile de coji de cocos. Toată lumea
e la datorie. Femeile pe jumate
goale își spală rufele direct în lac,
copiii își fac temele sau mai dau
leneș o pagină din manual, alții chi
cotesc înfundat, cineva bate toba,
iar eu las camera din mână și mă to
lănesc la umbră. Se anunță zile bu
ne. Azi e o zi perfectă de plajă. SDC
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Cătălin Pavel
Chihlimbar
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din
romanul Chihlimbar, de Cătălin Pavel, care va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
Cei trei Arnaut concepură ime
diat un splendid sistem de for
tificațiiirigații, avantajați de un
sistem îndatoritor de curbe de
nivel. Pământul era bun, mănos,
Ulrich îl încălzi puțin în palmă și
din el ieși pe loc vârful unei tul
pinițe. Femeile alergară la apă,
care era călâie, foarte bună de
scăldat. În plus, nu era dură. Mar
chettus cu Ghirardello, pe deo
parte, și Willaert cu Arcadelt pe
de alta găsiră locuri ideale pentru
un cuptor, pe deo parte, și un ob
servator, pe de alta. Câinii aler
gau, hămăiau la mușuroaiele de
cârtiță, dar cârtița zicea că nu are
acum timp de joacă, vă contactez
eu, așa că treceau la mușuroiul
următor. Ramon Vidal de Besalú
își ascuțea spada și nările lui fre
mătau simțind pulberea infinit de
fină care ieșea din spadă prin
ascuțire. Fata lui Konrad și băia
tul lui Cardenal stăteau la zeci și
zeci de metri depărtare unul de
altul și se uitau unul la altul se
rios printre căruțe. Ea avea părul
prins întro basma din care ieșeau
fire de păr galbene ca paiul de
grâu. Își vorbeau doar când pă
rinții lor se întâlneau și îi obligau
să petreacă o oră împreună. Atât
Konrad, cât și Cardenal, excesivi

în grija lor pentru niște copii care
nu aveau mamă și nici alți copii în
jur printre exilați, îi suprave
gheau enervați că nu aveau ce su
praveghea, cei doi abia scoțând
un cuvânt și neuitânduse unul la
altul. După acele ore, copiii fă
ceau următoarea descoperire –
că totul este extraordinar de emo
ționant. Fiecare pietricică în care
dai cu piciorul, fiecare vorbă au
zită întâmplător, durerea și bucu
ria mici sau mari pe fața fiecărui
om sau câine. Nevoia de a se uita
mereu unul după celălalt de la de
părtare necesita, ca să fie mascată,
multe artificii și mult timp; or,
amândoi făceau aproape tot atâta
treabă cât și cei mari. Treaba lor
era să îi învețe să scrie și să ci
tească pe cei care nu știau. În plus,
ea ținea pentru italieni socoteala
la făină (și chiar venise cu ideea
pâinilor în formă de caravelă), iar
Peire Vidal o învăța să folosească
mașina de cifrat Sfinxul și mașina
de descifrat Oedip. El mergea
peste câmpuri cu Ulrich, gromati
cul arpentor, carei povestea de
spre vulcani și geode și ținea la zi
catalogul stelelor pentru fla
manzi. Băiatul încremenea ursuz,
cu buzele subțiate, văzândo pe ea
cum se întoarce, cu seara albăs
trindui jumătate din păr, prin
câmpia în care vara scotocise ca
un borfaș, lăsând toate plantele

CARTEA
Când biografiei balcanizate a muzicianului franco-flamand Josquin des
Prez i se adaugă o călătorie în Dobrogea, fresca istorică se scorojește
brusc ca într-o reclamă și devine o parodie sprintenă. Aici Hanul Ancuţei
e, cum-necum, o tabără de creaţie, cu fonduri renascentiste nerambursabile, pentru scriitorii și muzicienii dintr-o Uniune Europeană medievală. Singurătatea lipsește din acest roman. Se glumește, în gând sau
nu, cu pretexte gârlă, de la concursul scolastic pentru cea mai complicată alegorie despre Dumnezeu la conflictul dintre birocraţie și amour
courtois. Este o variantă europeană a celor 1.001 de nopţi, una în care
se trăiește din dragoste, pe muzică și fără discernământ. Romanul de iubire este camuflat într-o cercetare a „trecutului absolut“, stocat integral
în „grădina întristării și havuzul snoavelor“ ca într-un hard disk. SDC

prețioase în cea mai mare dezor
dine. Fetița îl vedea abia când
ajungea în dreptul lui, se oprea și
se uita la el, printre caii care tre
ceau, apoi pleca mai departe cu
capul în jos. Estimp, catalanul
Ramon veni întro zi la băiatul lui
Cardenal ca săi ceară câinele, o
corcitură, pedepsită de Dumne
zeu cu o inteligență și o luciditate,
al căror rezultat direct era stângă
cia la sindrofii. Altminteri un
haios. Băiatul și câinele plecară
cu Ramon pe colinele din jurul
orașului. Acolo îi arătă catalanul
un lucru formidabil: un crater ro
tund, mare cât un heleșteu, în
plină câmpie. Câinele aplecă bo
tul, mirosi și începu să dea din
coadă, apoi se uită la ei, se așeză
pe burtă și se sculă imediat, ui
tânduse din nou la tunelul verti
cal, înclinând capul. Amândoi
stătură și se uitară în jos la catar
gele imense care se deslușeau
acolo înăuntru. Pe băiat îl cu
prinse în același timp frica și bu
curia. Din acestea un om învață
dintro dată curajul și tristețea.
Ziua următoare stătură mult de
vorbă în carul de război al lui
Ramon Vidal, așezați turcește pe
scoarțe de lână în fața portretului
unei femei subțiri, cu două pan
glici coborând din henninul de pe
cap, rupt cândva de Ramon dintrun
manuscris miniat. La sfârșit con
veniră să mănânce o ciorbă. Era
foarte fierbinte, dar nici unul din
tre ei nu consideră asta drept un
defect redibitoriu al acelei ciorbe.
Ramon îl puse să promită că nu va
spune nimănui despre tunel și
despre corabie, și el promise. De
ce nu ar fi spus și celorlalți, în
trebă totuși copilul, și catalanul
spuse că există printre ei probabil
un trădător. Plecară prin câmpie,
câte unul îi întreba unde se duc,
ei ziceau că se duc după urmele
de dropii. La corabie, acoperiră
gura tunelului cu zeci de pânze de
coviltir de căruță cusute una de
alta, pe care, purtând la fiecare

drum alte pălării ca să nu fie
recunoscuți, le luaseră de la depo
zit întro noapte. Aveau firește să
le pună la loc când totul se ter
mina. Pe niște scânduri scriseră
gros „AMENAJAREA COMPLEXĂ“;
aceasta urma să pună curioșii pe
fugă o vreme. Duseră repede carul
înapoi în tabăraoraș – Millefiori
crescuse în ultimele două săptă
mâni cu două clădiri noi, o seră
întro lentilă uriașă de sticlă și un
hambar magnetic – și se întoar
seră pe jos, pe alt drum, fără să vor
bească, întrun nor de vrăbii și
vrăbioi care se întorceau peo par
te ca săi privească în față. Odată
ajunși, scoaseră unul dintre țăruși,
ridicară puțin pânza groasă și se
strecurară înăuntru, cu câinele
după ei. Lumina se tot scurse înă
untru ca mierea dintrun chiup
până când deodată ei începură să
vadă și coborâră încet în corabie;
stătură pe punțile desfundate, cu
zdrențele pânzelor atârnând de
catarge. Mâncară ceva doar ca să
alunge sentimentul de singurătate,
așa cum o făceau de altfel și sus, și
îl întrebară pe câine din priviri ce
părere are; câinele dădu din coadă
spre dreapta, dar nu mai întoarse
cursa, ci roti ochii lui galbeni și mi
rosi printre scânduri în jos, în
adâncimea infinită a corăbiei.

Noaptea Ramon catalanul și
băiatul lui Cardenal se întoarseră
în oraș și se despărțiră fără nici
un cuvânt. Ramon se duse întins
la cârciumă, la „Substanțiale“, cum
se chema, unde voia să bea îna
inte de a începe să se gândească la
ceva. Băiatul ocoli cât ocoli până
ajunse în dreptul carului de răz
boi thuringian, lung de zece metri
și cu opt roți, al lui Konrad. Acolo
așteptă o vreme uitânduse la fe
reastră. Apoi fetița dăduse la o
parte cu mâna geamul de tifon și
ieșise la acea fereastră ca să îl
vadă. Se uită la el fără să facă nici
un semn, apoi dispăru și peste câ
teva minute coborî și se apropie,
cu o pelerină albastră de ploaie,
deși nu ploua, și cu un covrig în
mână, din care îi întinse o jumate
și el o luă cu înverșunare și cu su
părare. Fetița lui Konrad și băia
tul lui Cardenal au mers des acolo
la fântână, cu toamna bâjbâind
după ei. Coborau și se plimbau
prin corabie, vedeau de fiecare
dată o cameră nouă, plină de praf,
plină cu hărțile unor colțuri necu
noscute ale pământului rotund,
brocart înmuiat în otrăvuri și ar
cade cu vitralii, manuscrisele lui
Iulius Obsequens și alăute de fier
și havuzuri în care ardea focul
grecesc. SDC
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Veganuarie și restul rezoluțiilor uitate
Suntem abia intrați în anul cel
nou, așa că unele promisiuni pe
care ni leam făcut în luna de
cembrie încă rezistă. O parte
dintre ele încă se hrănesc din
voința și energia noului an și se
îndreaptă spre pragul magic de
28 de zile în care o acțiune repe
tată devine obicei. Majoritatea,
însă, supraviețuiesc doar în
conștiința noastră, de unde se ri
dică din când în când la
suprafață și ne dojenesc.
Veganuarie probabil nu a fost cea
mai rostită, dar cu siguranță cea
mai celebră rezoluție a anului
2018. În top rămân în continuare
slăbitul, promisiunea de a face
mai mult sport și de a mânca mai
sănătos. Dar veganuarie a căpătat
vizibilitate mai ales în rândul celor
care folosesc intens internetul și
mai ales Instagram. Veganuarie
este provocarea de a avea o dietă
vegetariană pe parcursul unei
singuri luni, cu subînțelesul că o
lună este suficientă pentru a con
verti pe oricine la o viață fără carne.
Veganuarie este inițiativa unei or
ganizații fondată încă din 2014, dar
a devenit populară abia în 2017,
pentru a exploda la începutul lui

2018. Ia ajutat foarte mult Insta
gramul, mai precis asocierea din
tre rețeaua socială, nevoia de a
părea interesant și faptul că foto
grafiile culinare sunt printre cele
mai populare postări ale utiliza
torilor. Dacă în 2017 au avut
60.000 de înscriși oficiali în miș
carea veganuarie, în 2018 sunt
deja peste 150.000 de persoane
care sau angajat să nu mănânce
carne. În anul trecut, aproape
60% dintre participanți au re
nunțat complet la carne și după
luna ianuarie.
O altă rezoluție celebră este
„secanuarie“, promisiunea de a nu
mai consuma alcool în luna ia
nuarie. Problema unui ianuarie
fără alcool este că vine după o
lună de consum excesiv și este,
științific dovedit, cea mai depri
mantă lună a anului. Este frig,
toate decorațiunile de Crăciun
dispar, toate lucrurile care trebu
iau să se schimbe în mod magic
odată cu noul an rămân exact la
fel. Secanuarie pare o provocare
și mai dificilă decât veganuarie.
Așa se face că ziarele și revis
tele lunii ianuarie sunt pline de
sfaturi despre „cum să îți ții pro
misiunile de Anul Nou“ în cinci,

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

șapte sau zece pași. Sfaturile in
clud implicarea altor oameni (să
îți compari cantitatea de legume
mâncată cu un grup de prieteni),
să spui public ce schimbare vrei
să faci (presiunea socială poate
crea suficient de multă vinovăție
încât să te ajute să faci ceea ce ai
spus că faci), să nu fii foarte dur
cu tine atunci când greșești și să

te întorci permanent la ceea ce
tea motivat să faci schimbarea.
În numărul din 15 ianurie, și
„The New Yorker“ scrie despre re
voluția rezoluțiilor, doar că dintro
perspectivă un pic diferită. Schim
barea, dezvoltarea personală, op
timizarea persoanei au ajuns o
industrie. Avem rafturi întregi de
dicate cărților de productivitate,

SUA vor ﬁ bine și după Trump
Am mers și eu la pomul lăudat,
cartea momentului, Fire and
Fury. Inside the Trump White
House, scrisă de jurnalistul
Michael Wolff, de găsit pe Ama
zon în versiune electronică la un
preț modic. Un volum revelație
șinuprea pe care la făcut mare
(sau „great“) însuși președintele
SUA, prin tweeturile furibunde
aruncate încă din perioada de
promovare. Dinspre Casa Albă
am auzit replicile clasice: tabloid,
fake news, o rușine etc.

Fire and Fury este pomul lăudat
pentru că, în urma lecturii, mai
toată lumea sa lămurit că majori
tatea „dezvăluirilor“ fuseseră deja
făcute de personalul din adminis
trația Trump, care sa „confesat“ și
jurnaliștilor de la „Washington
Post“ sau „The New York Times“,
nu doar lui Wolff. Articole cu surse

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
anonime scrise în mod profesio
nist au apărut în fiecare moment
tensionat al administrației (și au
fost cu duiumul!) și mai toate au
arătat că echipa lui Trump este
dezorganizată, fără experiență în
a conduce un executiv de mări
mea celui american, și că preșe
dintele însuși se dovedește a fi cât
se poate de inadecvat, ca să folo
sim un eufemism.
Diferența dintre carte și rela
tările jurnalistice deja publicate o

face elementul de culoare. Fire and
Fury este un text hibrid: nici jur
nalism, nici ficțiune. Gazetarii de
profesie vor contesta (e dreptul
lor!) metodele neortodoxe prin
care Wolff a obținut declarațiile, ca
și limbajul folosit. Iar judecățile de
valoare nu par să fie izvorâte din
conștiința autorului, ci mai de
grabă din cea a fostului ideolog de
la Casa Albă, Steve Bannon. Rezul
tatul este că, la finalul lecturii, în
afara unor gaguri pentru amatorii
de culise ale politicii, nu aflăm ab
solut nimic din ceea ce nu știam
despre Trump și echipa lui. Adora
torii președintelui SUA vor conti
nua să îl susțină mai departe,
indiferent de ce dezvăluiri ar face
presa sau chiar investigatorul pe
probleme de „coliziune cu Rusia“,
Robert S. Mueller III, în vreme ce
majoritatea opiniei publice ameri
cane și susținătorii hardcore ai

democraților vor continua să îl
vadă în rolul de Scaraoțchiin
Chief. O nouă zi obișnuită în Ame
rica lui Trump!
Problema este, în primul rând,
a clasei politice americane. Trump
nu este doar un accident al istoriei
sau candidatul manciurian al Ru
siei, așa cum șiar dori democrații
sau Hillary Clinton să vadă și să se
spele pe mâini, visând la 2020. El
este produs de falimentul unui stil
de a face politică, excesiv ideologi
zat de dreapta și de stânga, care a
dus la cel mai mare clivaj al socie
tății americane din istoria recentă.
Sunt șocat mai departe de vi
rulența comentariilor românilor
pe teme de actualitate internă a
SUA: preiau liniile propagandei de
peste Ocean, aproape fără pic de
discernământ. Poate și pentru că
aici, la porțile Orientului, suntem
prinși în propriile radicalisme

de cum să îți schimbi viața, apli
cații pe telefon care ne propun să
ne mișcăm mai mult, să citim mai
mult, să citim mai repede, să fim
mai calmi, să fim sociabili, să fim
mai sănătoși, să fim mai conștienți
de ceea se întâmplă în jurul nos
tru, să fim mai atenți la sentimen
tele noastre. Persoana care ar
trebui să fim în mod ideal devine
din ce în ce mai îndepărtată de
persoana care suntem acum. Așa
că, poate, întrebarea mai realistă
este dacă trebuie întradevăr să ne
schimbăm atât de radical sau, mai
degrabă, să diminuăm așteptările.
Soluția articolului? Să punem pe
pauză dezvoltarea personală un
pic și să facem mai multe plimbări
prin pădure. Poate fi și asta o
rezoluție. SDC

când vine vorba despre politică și
operăm, prea adesea, cu o lipsă to
tală de nuanțe.
Motive de optimism există: SUA
vor trece și peste era Trump, indi
ferent dacă va dura până în 2020
sau 2024. Anul cu The Donald la
Casa Albă ne arată că, în ciuda „gri
pării“ administrației, Constituția
asigură un regim de „limitări și
echilibre“ care nu permite arunca
rea țării în haos. Doar să ne amin
tim de votul din Congres împărțit
între republicani și democrați prin
care președintelui Trump i sau li
mitat puterile executive privind ri
dicarea sancțiunilor economice
aplicate Rusiei.
În același timp, preocuparea
americanilor de rând față de poli
tica mare nu seamănă deloc cu vâr
tejul în care suntem prinși, aici, în
România. Mi se întâmplă să constat
că sunt mult mai racordat la dispu
tele politice de la Washington de
cât cei care își duc viața în America.
Dacă nu e criză economică, din
partea americanului obișnuit poli
ticienii se pot certa oricât! Viața
merge mai departe. SDC
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Catherine Deneuve,
pe rugul puritanelor
#metoo
Era de așteptat. „Libertatea de a inoportuna“
cerută de Catherine Deneuve și celelalte 99
de semnatare ale explozivului editorial
publicat de „Le Monde“ a declanșat isteria
furioasă a adeptelor etichetei #metoo.
A doua zi după ce vedetele ame
ricane își afișau cu ipocrită mândrie
elegantele toalete negre de soli
darizare cu victimele „porcului“
Weinstein, apelul din „Le Monde“
denunța un „război al sexelor pe
punctul de a lua o direcție absurdă
și halucinantă“ care provoacă „o
campanie de delațiuni și de acuzații“
ce servesc în realitate „intereselor
unor dușmani ai libertății sexuale“
și duc la instaurarea „unui climat
de societate totalitară“. Această
inițiativă contra corectitudinii

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

politice ce sufocă societatea a fost
semnată de o sută de personalități
feminine din Franța, printre care
Catherine RobbeGrillet, fostul star
X Brigitte Lahaie sau criticul de
artă Catherine Millet. Și, Deneuve,
bineînțeles, devenită portdrapel.
Dar, denunțând această „ură față
de bărbați“ a unui tip de feminism,
Deneuve a devenit ținta celor care,
până so ardă pe rug în piața publică,
o crucifică pe rețele de socializare
și în presă. Feministele nu sau sfiit
să le declare pe semnatarele

scrisorii din „Le Monde“ drept „apo
logete ale violului“ și „apărătoare
ale pedofiliei“ (fiindcă Deneuve își
permite să îl susțină pe Roman
Polanski).
„Deneuve este o albă extraordi
nar de frumoasă și foarte bogată
care trăiește întro bulă privilegiată“,
atacă desenatoarea Colleen Doran,
de la „The New York Times“, în vre
me ce scriitoarea americană de ori
gine marocană Leila Lalami este de
părere că „un astfel de mod de a
gândi explică de ce bărbați precum
Woody Allen sau Harvey Weinstein
au putut să scape atâta vreme ne
pedepsiți“.
Sunt și persoane care iau apă
rarea marii actrițe (deși nimeni nu
se grăbește să o propună drept
candidat la președinție, ca pe Oprah
Winfrey). „Deneuve nu face altceva

decât să denunțe excesele cam
paniei #metoo“, spune Christina
Sommers, profesor universitar de
filosofie și autoare a cărții Who
Stole Feminism?.
În acest timp, realitatea pare că
seamănă tot mai mult cu cea
evocată de semnatarele tribunei
din „Le Monde“, cu noi și noi nume
de bărbați denunțați pentru diverse
hărțuiri. Printre ultimele nume

vizate se numără actorul James
Franco și chiar Stan Lee, părintele
universului Marvel, care, în vârstă
de 95 de ani, șiar fi hărțuit asis
tentele. Iar Michael Douglas sa
văzut silit să dea o dezmințire avant
la lettre, fiind anunțat că o fostă
angajată convertită în bloggeriță
se pregătește să îl acuze și ea pentru
o presupusă faptă petrecută în urmă
cu peste trei decenii. SDC

Carmen, versiunea corect
politică, a fost sabotată
de un pistol îndărătnic
Anunțul unei noi montări a spec
tacolului Carmen, venerabila operă
cu o istorie de 143 de ani a lui Bizet,
a provocat indignare; noua Carmen
a fost modificată și ajustată pe în
țelesul noii ere a denunțării violen
țelor contra femeilor și a campaniei
#metoo.
La sugestia directorului Teatro
Maggio din Florența, Dario Nardella,
regizorul Leo Muscato a operat câte
va modificări. Carmen este acum o
țigancă ce trăiește întro tabără de
nomazi de la periferia Florenței,
Don José este polițist, iar acțiunea
se petrece în anii ’80. Mai grav însă,
regizorul a rescris finalul. În 143 de
ani de reprezentații, Carmen este
înjunghiată de brigadierul Don José,
nebun de gelozie. În noua montare,
lucrurile sunt pe dos.
Dario Nardella șia apărat ideea,
subliniind „mesajul cultural, social
și etic ce denunță violențele contra
femeilor, tot mai numeroase în Italia“.
„În epoca noastră, marcată de violențe
contra femeilor, era de neconceput
ca, la urmă, publicul să aplaude

asasinarea unei femei“, a încercat
să se justifice regizorul Muscato.
Această viziune a provocat,
evident, dezbateri aprinse, dar ma
joritatea covârșitoare a criticilor
muzicali au fost de părere că e un
sacrilegiu să denaturezi o operă
majoră în numele unui revizionism
politically correct cultural importat
direct din Statele Unite.
Oricum, pentru premiera noii
montări, programată pe 7 ianuarie,
sau vândut toate biletele. Numai că
finalul a fost un fiasco spectaculos.
Publicul a aplaudat interpreții,
dar a început să huiduie și să fluiere
când pe scenă șia făcut apariția
regizorul. În plus, un rateu neaș
teptat a aruncat în aer chiar dez
nodământul controversat rescris
de acesta.
În momentul în care Carmen,
versiunea #metoo, îl împușcă pe
Don José, arma de recuzită sa blo
cat și nu sa mai auzit nici o îm
pușcătură, în ciuda încercărilor in
terpretei Veronica Simenoni. Sabo
tajul pistolului recalcitrant a făcut

deliciul presei italiene: „Iar, la final,
Don José a murit de infarct“, a titrat
„La Stampa“. SDC
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În era internetului sufocat
de pornograﬁe, nudurile
clasice deranjează
Profesorul Mateo Rueda a fost gonit
din postul său de la o școală din
statul american Utah, în urma
reclamației unui părinte care la
acuzat că a arătat imagini porno
grafice copiilor. Vina sa? Mateo Rue
da a prezentat, de fapt, nuduri de
Ingres și Modigliani elevilor de 11 și
12 ani care urmează cursul de pictură
din respectiva școală și cărora voia
să le demonstreze evoluția cromaticii
dea lungul vremii.
Concedierea profesorului Mateo
a stârnit un mare scandal și chiar
unii dintre colegii lui au luat poziție.
„Oare măcar unul dintre acești mo
raliști indignați a călcat vreodată
întrun muzeu?“, sa revoltat și se
natorul democrat de Utah, Jim
Dabakis.
Această poveste nu face decât
să se adauge unei liste destul de
lungi de scandaluri similare din
ultima vreme. Astfel, o altă ultra
giată din Statele Unite, Mia Merril,
a lansat o petiție online prin care

vrea să obțină retragerea din Met
ropolitan Museum of Art din New
York a unei pânze semnate de
Balthus (Thérèse rêvant – 1938),
pictură pe care doamna în chestiune
o consideră pedofilă. Cei de la MET
au refuzat cererea Miei Merril mo
tivând că tabloul „aparține istoriei
picturii europene pe care muzeul
are misiune să o colecționeze, să o
studieze, să o conserve și să o pre
zinte publicului“.
Astfel de situații par oarecum
„logice” întro Americă zguduită și
isterizată de afacerea Weinstein.
Numai că nudurile deranjează și pe
continentul european, unde o ati
tudine mai relaxată era de așteptat.
Arta lui Balthus, pictor francez
de origine poloneză care a pictat de
seori adolescente, a stârnit dea lungul
vremii controverse. În 2014, o expoziție
de fotografii polaroid reprezentând
o adolescentă în poziții oarecum
îndrăznețe a fost anulată în Germa
nia tot din cauza acestor acuze de

pedofilie. Un alt tablou, realizat în
1934 (La Leçon de guitare) și având
un conținut ambiguu, a șocat atât
de mult la vremea respectivă, încât
artistul a interzis reproducerea lui
pe durata vieții sale.
Balthus pedofil? „Văd în adoles
centă un simbol. Naș putea picta
o femeie. Frumusețea adolescentei
este mult mai interesantă. Ea în
trupează viitorul, ființa de dinainte
de transformarea ei în frumusețe
perfectă“, explica artistul.
Nu numai Balthus stârnește con
troverse în Europa, ci și un alt artist
renumit, care în timpul vieții a și
fost aruncat după gratii din cauza
subiectelor lucrărilor sale.
La centenarul morții lui Egon
Schiele, Viena organizează o mare
retrospectivă ce îi este dedicată. Cam
pania de promovare a acestui eveni
ment a fost considerată însă ca fiind
prea îndrăzneață în Londra, Köln și
Hamburg. Afișe reproducândlucrări
de Schiele au stârnit indignarea

PE SCURT

n

Chitaristul englez „Fast“ Eddie
Clarke, fost membru al trupelor
Motörhead și Fatsway, a încetat
din viață la vârsta de 76 de ani.
Clarke era ultimul supraviețuitor
al primei formule Motörhead, după
moartea bateristului „Philty“ Taylor
și a liderului trupei, legendarul
Lemmy Kilmister.
n BBC One pregătește o nouă
adaptare a romanului Mizerabilii
de Victor Hugo sub forma unei
miniserii de șase episoade. Dominic
West va juca rolul lui Jean Valjean,
David Oyelowo, un actor de culoare,
va fi inspectorul Javert, iar Lily–
Collins Fantine. Scenariul este sem
nat de Andrew Davis, care a adaptat
recent și romanul Război și pace.

n Actrița britanică Gillian Anderson

a anunțat că actualul sezon din
Dosarele X , al 11lea, va fi pentru
ea ultimul. „Este timpul să renunț
la rolul agentei Scully“, spune An
derson. De asemenea, ea sa retras
și din distribuția serialului Zei
americani în al cărei prim sezon a
jucat rolul zeiței Media. „A fost o
oportunitate extraordinară, dar nu
vreau să fiu silită să fac același
lucru iar și iar vreme de luni de
zile. Sunt multe alte lucruri pe care
vreau să le fac în viața și cariera
mea“, a explicat actrița.
n Un alt scandal inflamează rețele
sociale din SUA: actorul Mark Wahl
berg a primit 1,5 milioane de dolari,
iar colega lui Michelle Williams

sub 1.000 pentru filmările supli
mentare ale producției All the Mon
ey in the World, pusă în dificultate
după excluderea lui Kevin Spacey.
Este reclamată discriminarea pe
criterii de sex, dar pentru pro
ducători explicația este simplă:
totul ține de contractele negociate
de actori. Iar Wahlberg, un actor
foarte bine plătit, chiar a renunțat
la mare parte din salariul său obiș
nuit pentru a apărea în acest film.
n Și în Franța continuă disputa
privind anunțata publicare a pam
fletelor antisemite pe care Louis
Ferdinand Céline lea scris între
1937 și 1941 și pe care scriitorul
nu a vrut să le republice în timpul
vieții. „Avem motive din plin să de
testăm omul, dar nu putem ignora
scriitorul și nici locul lui central
în literatura franceză“, a declarat
premierul francez Édouard Phi
lippe, care a cerut totuși ca aceste
pamflete să fie însoțite de texte
însoțitoare redactate cu mare grijă.
În fața reacțiilor ostile, editorul
Antoine Gallimard denunță „un
proces de intenție“. „Cartea încă
Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU
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unora în aceste orașe, iar în primă
instanță regia de transport londoneză
a refuzat expunerea lor în stațiile de
metro, chiar propunând ca imaginile
să fie cenzurate.
Biroul de turism din Viena a
reacționat întrun mod inventiv la
acest exces de puritanism, profitând
pentru a crea și mai mare „scandal“
publicitar.
O nouă serie de afișe a fost trimi
să în care părțile „rușinoase“ ale
nudurilor lui Schiele au fost aco
perite de benzi albe cu mesajul:
„Ne pare rău. Au 100 de ani, dar

aceste tablouri sunt și azi prea
îndrăznețe“, însoțit de hashtagul
#DerKunstIhreFreiheit („Fiecărei
arte, libertatea sa“), derivat din
mottoul secesionismului vienez
(„Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst
ihre Freiheit“, „Fiecărei vremi, arta
sa. Fiecărei arte, libertatea sa“).
„Ne întrebăm dacă modernismul
vienez este mai suportabil azi decât
ieri“, a comentat purtătoarea de cu
vânt a biroului de turism vienez. O
întrebare care poate preceda o alta
mai importantă: este arta, astăzi,
victima unei noi ordine morale? SDC

nu există, de ce asemenea polemi
că?“, sa indignat el.
n A încetat din viață, la vârsta de
90 de ani, Carlo Pedretti, profesor
de istoria artei, considerat cel mai
mare specialist în viața și opera
lui Leonardo da Vinci.

n

Nea părăsit, la 76 de ani, și Ray
Thomas, muzician și membru fonda
tor al celebrei formații rock The
Moody Blues. Ray Thomas a cunoscut
succesul cu Moody Blues în anii ’60
și ’70, dar și ca artist solo, cu mai
multe albume. SDC
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În cap și pe lângă
Pentru că din pricina
vacanței de iarnă am
ratat niște titluri, iată
acum ﬁlme care au
ajuns sau urmează
în săli. O să le iau în
ordinea importanței.
Happy End nu e cel mai bun film
al lui Michael Haneke, dar până și
sintagma „cel mai prost film“ e ne
lalocul ei pentru un cineast atât
de bun și de pretențios cu sine. Un
film de pluton pentru Haneke
poate fi un „cel mai bun film“ pen
tru un regizor mediocru. Adevă
rul e că Haneke nu poate da ra
teuri cu stilul lui tot mai epurat și
mai chirurgical și cu ironia lui in
telectuală. Ce îl dezavantajează
acum e faptul că nu are un subiect
prea original și că povestea pare
săși găsească mai greu drumul
spre centrul ecranului.
Față de suspansul din Caché,
dat de casetele video pe care
protagoniștii le primeau, introdu
cerea acestui comentariu ironic
despre noile tehnologii pare o
miză prea mică pentru un cineast
ca Haneke. Cred că filmul se savu
rează poate nu pe bucățele, cât pe
striații mai fine – interpretarea
eterică a lui JeanLouis Trintig
nant (tot mai esențializat de la un
film la altul), amoralitatea în dife
rite grade a tuturor sau eliberarea
din final, care îi dă spectatorului

IULIA BLAGA
FILM
libertate completă în interpreta
rea filmului.
The Disaster Artist/ Un artist
numit dezastru, pentru care James
Franco a fost distins cu Globul de
Aur pentru actor principal dintro
comedie sau musical, se inspiră
din cazul real al lui Tommy Wi
seau, un tip netalentat, dar pasio
nat, care în anii ’90 a realizat un
film atât de prost, The Room,
încât a devenit filmcult. E vorba
deci despre un fel de Ed Wood.
James Franco e și regizor, și inter
pret al lui Wiseau, iar fratele său,
Dave Franco, îl interpretează pe
actorul Greg Sestero, prietenul
lui Wiseau și interpret în The
Room. La fel ca Wiseau, James
Franco are multă ambiție, dar,
spre deosebire de el, mai mult ta
lent. Deși e coerent și corect con
struit (cu contribuții prietenești
ale unor persoane cunoscute din
industria filmului), The Room nu
e remarcabil și poate fi chiar de
rutant în intenții. E un film despre
pasiunea care depășește talentul
sau o privire condescendentă asu
pra unui ratat ciudățel despre
care Franco a considerat că ar da

bine întrun biopic unde el să facă
rol de compoziție? După cum sa
comportat vedeta la Globurile de
Aur, când nu la lăsat pe Wiseau
să vorbească, am putea avea niște
îndoieli.
Bullet Head: Capcană mor
tală, primul film american cu Ale
xandra Dinu, a avut o premieră
românească penibilă în decem
brie, când bietul Adrien Brody a
fost momit în România, la un mall
din București unde a trebuit să
facă frumos în fața unei găști de
cocalari & pițipoance (invitații

Lipsă în gestiune
Primul ministru al României po
sedă două corpuri. Unul este car
nal și se află poziționat imediat
sub gât. Nu știm dacă are păr pe
piept, dar înclin să cred că are,
fiindcă vorbește gros, iar testos
teronul nu se poate duce numai
pe laringe. Celălalt nu este as
tral, fiindcă noi aici suntem
realiști, cât de cât.
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Al doilea corp este de control. Așa
se cheamă el, corpul de control al
primului ministru și este de fapt
o instituție. Una care controlează
și veghează ca toate în țara asta să
fie la locul lor. Iar ceea ce sa con
statat la compania TAROM nu se
prea încadrează în starea de nor
malitate. Te poți gândi că dintro
măcelărie mai dispare câte o ju
mătate de porc sau că dintro bru
tărie se mai fofilează un sac de
făină, fiindcă na, ai unde să pla
sezi marfa, dar nu e ca și cum cineva
are un Airbus prin curte și, vrând
săl repare ca să dea o tură, a corupt

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
niște mecanici de întreținere ai
companiei sus menționate. Deși,
dacă te gândești puțin la faptul ca
sa inventat pila și la cât de inven
tiv este românul, cred că putem
transforma avionul în multe alte
obiecte utile.

Alexandrei Dinu), plus sinistrul
Călin PopescuTăriceanu, care a
făcut pe interesatul, plasat în sală
lângă actori. Am fost răzbunați:
filmul e atât de prost, încât până
și cocalarii au ieșit – nu și Tări
ceanu. Filmul urmează rețeta
unui filmsupliciu (metaforă des
pre condiția umană) care ține un
număr restrâns de actori întro
unitate de timp și de loc, claustro
fobia fiind depășită de scene vio
lente între câini și oameni. Ale
xandra Dinu apare la început și
la sfârșit și are un fel de rol de

compoziție pentru că poartă pe
rucă. Dacă îi doriți cuiva răul, tri
mitețil la acest film.

Happy End de Michael Ha
neke, cu: JeanLouis Trintignant,
Isabelle Huppert, Mathieu Kasso
vitz,Toby Jones
The Disaster Artist/ Un artist
numit dezastru de James Franco,
cu: Dave Franco, James Franco
Bullet Head: Capcană mor
tală de Paul Solet, cu: Adrien
Brody, John Malkovich, Antonio
Banderas, Alexandra Dinu

Vasile face cărăușie. Are un cal,
o iapă și un cumnat la TAROM. Pe
iapă o cheamă Catrina, iar pe ar
măsar, Pegas. Pe cumnat îl cheamă
destul de des la câte o stacană de vin,
ocazie cu care discută orice, ca
băieții, de la politică, sport, religie,
până la ce dotări impresionante are
Pegas. Și cum fuge mâncând pă
mântul. Noroc că nu are aripi, altfel
ar zbura cu tot cu căruța care nu
este avion. Nu e, cumnate, dar dacă
vrei îți aduc niște roți de avion, să
se bucure și calul. Și să nu credeți
că promisiunile făcute la beție nu
sunt respectate. Ia adus cinci, ca
să aibă și roată de rezervă.
Nelu nu are cumnat, dar are
veleități tehnice și acces la magazia
cu piese. Există o regulă nescrisă a
aerodinamicii: dacă te împiedici de

trei ori de un motor auxiliar de
avion, înseamnă că se cere luat
acasă. Ce am fi noi dacă nu am res
pecta regulile? La cărat în spate
până la gard, unde la așteptat Va
sile, care posedă o căruță cu roți
ciudate și pe care la găsit pe un
website de servicii transport. Ce
faci cu un motor auxiliar? Pf, dar ce
nu faci? De exemplu, îl conectezi la
mașina de desfăcat porumb și obții
un Aircucuruz capabil să dez
ghioace cincisutepaișpe știuleți pe
minut. O viteză amețitoare. Bine,
acum unii dintre dumneavoastră,
mai fricoși din fie, se vor întreba
dacă nu cumva Aircucuruzul este
un angrenaj periculos, dacă nu
poate săți sară coceanul între ochi.
Păi de ce credeți că a furat Nelu și
parbrizul ăla? SDC

