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scenarii cortazariene de o
violență nouă, stranietate
desprinsă dintr-o întreagă
tradiție a povestirii horror,
toate sunt propuse în
volumul Marianei
Enríquez. PAGINA 10

VASILE
ERNU: „ÎN
LITERATURA
BUNĂ SE
DĂ CU
BALTAGUL
ÎN CAP“
PAGINILE 8-9

DE CE TINERII DIN ZIUA DE AZI
SUNT MAI TINERI

ANUL XIV w NR. 593 w 3 – 9 februarie 2017 w REALIZAT DE EDITURA POLIROM ȘI ZIARUL DE IAȘI

Adolescența, s-a decis, începe la 10 ani și se
termină la 24 de ani, în loc de 19 ani. Este, desigur,
rezultatul unui studiu științiﬁc ce ne ajută să înțelegem mult mai bine generația care crește prea
repede și prea încet sub ochii noștri. PAGINA 13
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21 DE PROMISIUNI, NICI O REZOLVARE

Capitolul cultură din programul de
guvernare, o compunere frumoasă
Cine mai poate lua în seamă un program de guvernare,
mai ales când vine vorba de capitolul cultură, mereu lăsat
la coada intereselor aproape oricărui guvern din ultimele
trei decenii? Am primit o serie de reacții de la mai mulți

oameni de cultură, atunci când le-am explicat că
„Suplimentul“ vrea să analizeze ceea ce promite guvernul
Dăncilă în documentul de 278 de pagini pe baza căruia
își va desfășura activitatea.
© Agerpres

RĂZVAN CHIRUȚĂ

Opinia publică și massmedia sau
concentrat mai ales pe capitolele
evidente, cum ar fi justiția sau
revoluțiile fiscale, dar au fost ig
norate cele doar opt pagini din do
cumentul de căpătâi al noului
cabinet care vizează cultura.
SIMPLĂ SCHIMBARE DE AN
Reticența experților din domeniu
vine mai ales ca urmare a faptului
că programul de guvernare apro
bat anul acesta este copiat aproa
pe la virgulă după cel al cabine
telor Grindeanu și Tudose, pentru
că mai nimic din ce a promis PSD
nu sa întâmplat.
Mai mult, pentru nici una
dintre cele 21 de promisiuni din
documentul cu care pornește la
drum premierul Viorica Dăncilă
nu există un termen limită în care
să fie puse în practică. Ni se spune
că partidul și guvernul știu ce tre
buie făcut, dar nu și când.
Prin comparație, executivul
arată mai multă grijă pentru alte
domenii. De exemplu, ne comunică
că „începând cu 1 ianuarie 2019 nu
mărul taxelor, tarifelor și comisioa
nelor (cu aplicare generală) în
România nu va fi mai mare de 50“.
Desigur, această frază nu în
seamnă nimic. Pentru a avea un

punct de reper, să vedem ce era
anterior: programul de guvernare
al cabinetului Tudose menționa
reducerea TVA la 18% de la 1 ia
nuarie 2018. Ce ne promite acum
Viorica Dăncilă: „Guvernul va pro
pune modificarea cotei TVA de la
19% la 18%, începând cu 1 ianua
rie 2019“. Sa schimbat doar anul
și gata, problema a fost rezolvată.
Pentru că pot.
CONSULTAREA PUBLICĂ,
DEZVOLTATĂ PRIN
DESFIINȚARE
Unele dintre punctele trecute în
programul de guvernare 20182020
sunt necesare sau cel puțin de

Digitizarea patrimoniului cultural,
în așteptare de un deceniu
Programul de guvernare promite, și în 2018,
„digitizarea patrimoniului cultural pentru sprijinirea accesului publicului și atragerea unui nou
public, precum și sprijinirea industriilor creative
pentru folosirea avantajelor oferite de piaţa
unică digitală“.
Doar că această digitizare este un proiect care
stagnează de un deceniu. Ideea a apărut prima
dată în 2008, la nivel european.

bunsimț. Printre acestea se nu
mără: promisiunea demarării unui
program de susținere a investiții
lor în infrastructura culturală,
investiții în cetățile dacice, majori
tatea aflate în stare de degradare,
digitizarea patrimoniului cultural,
continuarea programului „Limes“.
Dar cele mai multe au puține
legături cu realitatea din teren și
arată mai degrabă ca o compu
nere frumoasă a unui elev leneș.
Astfel, chiar de la punctul 1, do
cumentul vorbește despre dezvol
tarea unui mecanism consultativ în
domeniul culturii: „Guvernul susți
ne crearea unui cadru consultativ
între instituția publică (Ministerul
Culturii) și uniunile de creatori,

„Biblioteca digitală europeană, europeana.eu,
este o bibliotecă, dar și un muzeu și o arhivă
virtuală, și a apărut ca o reacţie «patriotică»
europeană la un proiect american. Când s-a
lansat platforma Google Books, mai mulţi lideri
din instituţiile culturale europene s-au temut că
aceasta va fi o manifestare a «imperialismului»
american, în plan cultural, și au decis că este
necesară o reacţie prin crearea unei biblioteci
digitale în Europa. (…) În 2008 s-a realizat un
proiect pilot, care apoi s-a generalizat, astfel
încât Europeana este impresionantă acum: are
44 milioane de intrări“, explica, în 2015, pentru

Republicarea marilor clasici,
un demers greșit
Un punct controversat din programul de guvernare, susţinut și de guvernele Grindeanu și Tudose, privește „publicarea ediţiilor naţionale a marilor
clasici“. PSD a ajuns la concluzia că elevii nu mai citesc pentru că lipsesc
„ediţii critice și infrastructura de difuzare a literaturii române“. Prin urmare,
se afirmă – cel puţin teoretic – că „sub supravegherea Ministerului Culturii,
în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, editurile reprezentative și Uniunea
Scriitorilor, vor fi publicate ediţii naţionale de răspândire a marilor clasici,
dublate de campanii în favoarea lecturii, și vor fi căutate soluţiile tehnice
necesare pentru rezolvarea problemei difuzării literaturii române pe întreg
teritoriul naţional“.
Reacţia experţilor este categorică. „Să spui că elevii nu citesc din lipsa
ediţiilor critice e incultură crasă și lipsă de realism. Ediţia critică e un instrument pentru experţi. De exemplu, ediţia Perpessicius a operelor complete
ale lui Eminescu, care pune în paralel versiunile fiecărei poezii, le compară
și le analizează geneza, nu e pentru școlari“, ne-a explicat sursa citată.
De asemenea, acest punct ridică și probleme legale, pentru că finanţarea
din fonduri publice a editării de carte de către Ministerul Culturii și
Identităţii Naţionale se face exclusiv prin concurs de proiecte editoriale,
derulat anual prin Administraţia Fondului Cultural Naţional. Iar deocamdată
nu există un asemenea proiect editorial.
În fine, în ceea ce privește difuzarea unor astfel de cărţi, mai multe voci din
domeniu au cerut, într-adevăr, o analiză completă, inclusiv prin consultarea
asociaţiilor de difuzori de carte, pentru a identifica problemele în reţeaua
de difuzare la nivel naţional și a propune soluţii care să poată fi aplicate. SDC

respectiv organizațiile profesionale
ale experților în cultură, Academia
Română, marile universități, care să
ofere expertiza necesară configură
rii politicilor publice în domeniu“.
Experții din Ministerul Culturii
cu care am discutat neau explicat
însă că un asemenea mecanism există

revista „La Punkt“, Dan Matei, fost director al Institutului Naţional al Patrimoniului, instituţie care
este agregator naţional pentru România în
proiectul Bibliotecii Digitale Europene.
Unele progrese au fost făcute în 2014. „Institutul
Naţional al Patrimoniului a propus acest proiect
ca parte a Agendei Digitale pentru România. El a
fost inclus în Programul Operaţional Competitivitate“, preciza Dan Matei, pentru blogul Culturalia.
De atunci, însă, nu s-a mai întâmplat nimic, iar
abia anul acesta există speranţe că finanţarea va
fi în sfârșit pornită. SDC

deja, prin legea transparenței decizio
nale, care prevede, printre altele, o
procedură clar de consultare publică.
„În ultimă instanță, nu îți trebuie
mecanism juridic să chemi la tine
lumea, să te consulți“, a precizat o
sursă din instituție care a dorit să ră
mână anonimă.
Pe de altă parte, Guvernul Dăn
cilă tocmai a desființat Ministerul
Consultării Publice și Dialogului So
cial, menționând că atribuțiile sale
vor fi preluate de „alte structuri gu
vernamentale“. Ministerul fusese
creat în 2015 de guvernul Cioloș,
iar scopul său principal era tocmai
asigurarea unui mai bun meca
nism de consultare publică. „Near
interesa să îmbunătățim practicile
de lucru la nivelul ministerelor
și să dăm o altă viziune legată de
cum anume se pot integra opiniile
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societății civile în procesul decizio
nal“, declara în urmă cu doi ani mi
nistrul Violeta Alexandru.
ANALIZA UNUI EȘEC
Programul de guvernare mai pro
mite „lansarea unui program de
analiză a investițiilor strict nece
sare în infrastructura culturală“.
„Primul după 1989, dacă nu chiar
după 1948, program care este ab
solut urgent, întrucât starea infra
structurii culturii române — mu
zee, teatre, biblioteci, săli de spec
tacole, galerii, sedii ale uniunilor
de creație — este absolut deplora
bilă“, se arată în document.
„Adică din incompetență dăm
cu piciorul banilor europeni pentru
restaurare, dar acum analizăm care
sunt necesitățile. În plus, bibliote
cile, cu excepția Bibliotecii Naționale
a României, nu sunt în subordinea
Ministerului Culturii, ci a autorită
ților locale sau a Ministerului Educa
ției. De asemenea, doar muzeele
naționale sunt în subordinea Minis
terul Culturii“, a precizat expertul din
instituție pe care lam consultat. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC, CRITIC TEATRAL:

Lipsește componenta esențială: „cum facem?“
Capitolul Cultură e, din nou, formulat la timpul vii
tor, ceea ce, pe lângă faptul că măsurile enumerate
necesită mult mai mult timp decât cei trei ani ipo
tetici ai actualului guvern, le face să pară nerea
liste. În această etapă, programul trebuia să in
cludă elemente concrete, precise, cu termene. Deși
atinge multe puncte nevralgice ale culturii ro
mâne (absența opțiunilor artistice în mediul rural
și orașele mici, nevoia unor investiții urgente, spri
jinirea independenților și a debutanților etc.), o
face la un nivel teoretic, care sună bine, dar nu
convinge în planul practicii întrucât îi lipsește
componenta esențială: „cum facem?“.
Îi lipsește pragmatismul, preferând registrul
ambiguu prin expresii precum „să satisfacă de o ma
nieră rezonabilă necesitățile domeniului“, „valorifi
care intensivă și extensivă a patrimoniului cultural“
etc. Se pomenește despre majorarea cu 50 la sută în
fiecare an a bugetului pentru investiții culturale,
despre „demararea construcției/ modernizării a șase
obiective majore în anul Centenar“, pe care le și enu
meră, omițând că procedurile sunt atât de compli
cate, iar birocrația atât de stufoasă, încât 11 luni, câte
au mai rămas din 2018, nu sunt deloc suficiente.

În privința Centenarului, retorica festivistă
și o listă cu câteva manifestări previzibile arată că
nu vor rămâne în urmă decât o serie de statui,
simpozioane, expoziții de fotografii și documente,
albume, care nu sensibilizează în nici un fel omul
obișnuit. Lipsesc firescul, inovativul, creativitatea
care să scuture praful desuetudinii și să demons
treze o perspectivă de secol XXI în abordarea
acestui eveniment esențial din istoria noastră.

Am descoperit că vom avea o „autostradă
culturală“, dacă din acelea reale, din asfalt, cu
mai multe benzi pe sens încă nu avem la 100 de
ani de Românie modernă! Autostrada aceasta
ficțională va lega București, Alba Iulia, Chișinău,
Cernăuți și alte orașe implicate istoric. „Auto
strada ar trebui (nu înțeleg rostul acestui condi
țional!) să genereze activități nemijlocite de
cultură vie (autorii nu cunosc înțelesul noțiunii
cultură vie): expoziții istorice și artistice, simpo
zioane științifice, festivaluri, concerte de muzică
clasică și populară, ateliere de creație artistică
pentru tineri.“
Atenție acordată revistelor istorice, meta
morfozarea unui muzeu întrun centru de cerce
tare și altele asemenea își propun să „coboare
istoria în societatea românească. Numai astfel
vom putea să o transformăm întrun instrument
activ de conștientizare civică, de implicare a unei
societăți care, deocamdată, rămâne relativ inertă
la marile provocări carei stau în față“. Conștien
tizarea civică e un proces îndelungat, complex,
care nu se realizează prin forme culturale gene
rate de o gândire celebratorie. SDC

ION BOGDAN LEFTER, PROFESOR UNIVERSITAR ȘI CRITIC LITERAR:

Un nou ministru pentru același program cultural
Nimic nou sau aproape nimic nou
în capitolul despre Cultură. Culte.
Minorități al Programului de gu
vernare votat pe 29 ianuarie 2018
în Parlament. Al treilea primmi
nistru, a treia formulă de cabinet,
a treia versiune a strategiei execu
tivului, dar textul e același, cu mi
nuscule tăieturi și adaosuri.
ȘI ANUME:
Dispare fostul punct 8 din ianuarie
și din iunie 2017, care anunța „Conti
nuarea și finalizarea celor două mari
proiecte care presupun construirea
unei săli moderne de concerte și a
unui centru cultural multifuncțional
(parte a proiectului «Cartierul Justi
ției») în municipiul București“.
„Pregătirea participării Româ
niei ca invitat de onoare al Târgu
lui Internațional de Carte de la
Leipzig“ se transformă în „Partici
parea...“, fără „pregătire“, căci între
timp bate la ușă (are loc în martie),
și fără să mai fie reluată mențiu
nea privitoare la „alocarea fondu
rilor necesare pentru ca în anul
centenarului Marii Uniri literatura
română să fie promovată la nivelul
valorii pe care o aduce spațiului eu
ropean“ (sor fi „alocat“ deja?!).

Foarte semnificativ, din sec
țiunea consacrată „pregătirii Cen
tenarului Marii Uniri“ e eliminată
constituirea unui „comitet de orga
nizare apolitic, pus sub autoritatea
unor personalități culturale, care
să gestioneze independent planifi
carea și desfășurarea tuturor pro
iectelor“. Rezultă că, dacă nu va mai
fi „neutră“, organizarea se... „pese
dizează“! Centenar politizat?!
Iar din secțiunea despre Culte
dispare „Alocarea anuală a cel
puțin 0,1% din PIB pentru toate
cultele din România, proporțio
nal cu reprezentarea acestora în
cadrul societății românești“. Ne
maifiind asumată, cifra poate fi
deci lejer încălcată, fie prin dimi
nuare, fie prin suprafinanțare –
de pildă pentru finalizarea ultra
hipertrofiatei Catedrale a Mân
tuirii Neamului.
E reformulat un aliniat despre
investițiile în clădiri ale unor mari
instituții culturale, unde erau men
ționate înainte doar Muzeul Națio
nal de Istorie a României și Opera
din Cluj, lista fiind acum extinsă la
„șase obiective majore în anul Cen
tenar: Muzeul Național de Artă –
București, Muzeul Național de Is
torie – București, Opera din Cluj,

Iași și Craiova, Sala Polivalentă
minim 15.000 locuri“ (cu apariția
unui dezacord – corect: „Operele“!).
„Sala Polivalentă“ ar putea fi amin
titul „centru cultural multifunc
țional“, dar „sala modernă de con
certe“ nu mai e recuperată, deși or
ganizatorii Festivalului „Enescu“ îi
tot reclamă necesitatea.
GREȘELI DE LIMBĂ ȘI ÎN
PROGRAMUL DE GUVERNARE
De admirat, în toată splendoarea
lui, dezacordul plimbat dintrun
program întraltul: „Guvernul sus
ține publicarea edițiilor naționale
a marilor clasici” (fostul punct 14
din ianuarie și iunie 2017, devenit
acum – ghinion! – 13).
Restul textului, care are în
total 12 pagini (în formula afișată
pe siteul guvernului), e neschim
bat. Dincolo de frazarea birocra
tică, în limbajul de lemn al insti
tuțiilor statului, intențiile sunt no
bile, însă te întrebi de ce, după un
an de guvernare, nu sau tradus
deja în practică, măcar cele mai
puțin grandioase, cum ar fi urmă
toarele: „Înființarea unui punct
național de contact, la Ministerul
Culturii, pentru actorii implicați

în dezvoltarea de proiecte și par
teneriate culturale interne și in
ternaționale“; sau: „transformarea
Muzeului Unirii din Alba Iulia
întrun Centru Național de Cerce
tare a Marii Uniri, cu două com
ponente: a) muzeală, și b) de cer
cetare științifică pluridisciplinară
a acestui eveniment istoric“. Se
puteau face prin decizii adminis
trative simple și rapide.
AUTOSTRADA
CENTENARULUI
Din intențiile legate de Centenar,
mai remarc o metaforă năstruș
nică (de unde – probabil – și ghi
limele din Programul de guver
nare): urmează să prindă contur
„o «autostradă» culturală, care să
lege, prin manifestări înrudite, ca
pitalele Marii Uniri (București,
Alba Iulia, Chișinău, Cernăuți). De
această autostradă vor fi legate și
alte localități românești (Timi
șoara, Lugoj, Blaj, Arad, Sibiu, Iași,
Craiova, Constanța), al căror rol
istoric în pregătirea și desfășu
rarea actului de la 1 Decembrie
1918 este cunoscut“.
E vorba, desigur, despre un
circuit cultural pe harta patriei,

căci autostrăzile nu leagă locali
tățile, ci dimpotrivă, le ocolesc pen
tru a permite rulajul în viteză
mare pe distanțe lungi! Cu ori fără
circuit, se vor organiza peste tot –
au și început, de altfel – acțiuni
festive, așa încât... „autostradă“?!
Rămâne speranța că noul mi
nistru al Culturii va asigura o
bună funcționare a domeniului.
Performanța sa, foarte dinamică,
la direcția Teatrului Metropolis e
un antecedent promițător. De
pinde și de bugetul pe carel va
avea și de cât timp va dispune –
mai mult sau mai puțin decât cele
șaseșapte luni ale recentei reguli
de guvernare PSDALDE? SDC

4

opinii

ANUL XIV NR. 593
3 – 9 FEBRUARIE 2018

www.suplimentuldecultura.ro

Cele mai frumoase pagini
Scriu în „Supliment“, de doi ani
un epistolar aparte: scrisori
către scriitorii pe care îi admir.
Un cititor care ar fi urmărit tot
acest serial sar putea declara,
totuși, nedumerit: până la urmă,
strict literar, cum arată un frag
ment lângă care las, fără regrete,
epitetul „frumos“? Iată.
Văd în Curzio Malaparte unul
dintre cei mai subestimați esteți
din literatura secolului XX. Pen
tru mine, Malaparte nu e mai

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
prejos de Capote, pentru mine,
Malaparte nu e mai prejos de Fit
zgerald, pentru mine, Malaparte
nu e mai prejos de Babel, pentru
mine, Malaparte nu e mai prejos
de Hrabal însuși.
Desigur, Malaparte (la bază, re
porter) șia cunoscut totuși gloria,
iar marile sale romane Pielea și Ka
putt nau trecut neobservate, ba
chiar dimpotrivă. Cu toate acestea,
nu am auzit, de ani și ani, nici un
scriitor al timpului nostru, nici
măcar unul la modă, care să răs
pundă Malaparte când e întrebat
cine ia influențat stilul. Găsesc, aici,
o pierdere uriașă pentru literatură.
Fiindcă Malaparte a fost, până
la urmă, un stil. Avea privirea
aceea de jurnalist care știa să va
dă realitatea până la măduvă. Dar
era și un neîmpăcat poet, scria
întro limbă italiană superbă, iar

cuvintele sale sunt tot atâtea in
vitații la dans, chiar și când des
criu iadul. Malaparte, așadar.
Citiți, vă rog, acest fragment
din Pielea (Editura Univers, Bu
curești, 2007). Și luați în conside
rare că în Pielea scrie despre
orașul Napoli în Al Doilea Război
Mondial. Și că fiecare pagină din
această carte e tulburătoare, fie
care pagină e un strigăt, fiecare
pagină e un manifest. Și, pretutin
deni, frumusețea frazelor sale:
„(...) însă atunci miam ridicat
privirea și am privit cerul. Era o
rușine că pe lume exista un astfel
de cer. Era o rușine că în astfel de
momente cerul putea fi așa, ca în
acea zi (...). Ceea ce mă făcea să
simt un fior de scârbă și de teamă
nu erau acei mici sclavi de lângă
zidul de la Cappella Vecchia, nici
femeile cu fața descărnată și în
crustată cu fard, nici soldații ma
rocani cu ochii negri, scânteietori,
cu degete lungi, osoase, ci chiar
cerul, acel cer limpede și albastru
deasupra acoperișurilor, peste
dărâmăturile caselor, peste arbo
rii verzi, plini de păsărele. Era
cerul acela înalt, de mătase crudă,
de un albastru rece și nepăsător
în care marea aruncă un reflex

verzui. Acel cer delicat și nemilos
peste colina Posillipo se încovoia
ușurel și devenea roșu și fraged ca
o piele de copil“.
Până de curând locuiam în
Madrid și purtam lungi discuții
despre literatură cu latinoameri
cani mai tineri decât mine. Unul
mia atras atenția asupra elemen
tarului pe care îl neglijasem: li
teratura argentiniană (pe care
amândoi o adoram) nu a primit
nici un Nobel. Este, desigur, o
rușine pentru Comitetul Nobel că
a trecut așa pe lângă Borges și Sá
bato și Cortázar. E ca și cum ți se
arată Everestul și tu crezi că ai
ajuns la șes.
În cadrul acestor nopți a apă
rut, iar și iar, în frazele noastre
numele lui Julio Cortázar. Părea
să fie mai citit, mai înțeles, mai
respectat, mai iubit decât Jorge
Luis Borges, ceea ce nu mă scan
daliza, fiindcă, sabatian declarat,
eram oricum în permanentă mi
noritate. Dar mam întors la Cor
tázar, mam întors la Șotron, citit
prima dată în limba spaniolă
acum zece ani, deși nu știam pe
atunci (cum nu știu nici acum) su
ficientă spaniolă pentru un ase
menea exercițiu.

Acum, lam recitit pe Cortázar
în limba română, și am rămas pe
deplin uluit de Oliveira și Maga. Și
mam oprit asupra acestui frag
ment în care intelectualul lucid și
misterioasa tânără se iubesc așa:
„(…) Oliveira simți că Maga
aștepta parcă moartea de la el,
ceva în ființa ei care nu era eul
său treaz, o formă obscură cerând
distrugerea, lenta spintecare cu
cuțitul în spate ce stinge stelele
nopții și redă spațiul întrebărilor
și terorii. A fost singura dată când
descumpănit ca un matador fabu
los pentru care a ucide înseamnă
a reda taurul mării și marea ceru
lui o maltrată pe Maga dea lun
gul unei nopți nesfârșite despre
care nu mai vorbiră apoi“. SDC

Bătrâna și tânărul. O întâlnire de dimineață
Tânărul ajunge alergând în sta
ţie, inspiră şi expiră adânc, apoi
distinge ca prin ceaţă o bătrână
de la ţară, cu capul legat strâns,
sub gât, cu un batic. Lângă ea e
un coş de papură. Nu vrea să o
sperie, să pară vreun beţiv pre
gătit să o atace, aşa că, pe ultimii
metri, încearcă să păşească
foarte firesc, să pară cât mai nor
mal posibil, ca şi cum ar fi şi el
un călător matinal care aşteaptă
tramvaiul, aşezânduse în celă
lalt capăt al staţiei.
După secunde de tăcere, baba
vine înspre el, simţinduse aproa
pe de la sine datoare să deschidă
o conversaţie:
— ’Neața bună.
— Sărumâna.
— Ce te grăbești și fugi așa?
Încă nu sa trezit lumea. Și nici
tramvaiele.

— Ei, mam găbit şi eu ca
prostul! se scuză tânărul.
— Dar cât e ceasul, maică?
— Patru jumate, răspunde el,
privind la telefonul mobil.
— Şi pe la cât trece primul
tramvai?
— În mod normal, la patru.
Dar primul ajunge aici pe la cinci.
Bătrâna pare că vrea săl mai
întrebe ceva, dar amână săi
spună.
— Dar matale unde te duci?
— La piaţă, să vând ouăle
astea, arată ea spre coşul de pa
pură. Mai fac şi eu un ban.
— Dar de unde le ai?
— Eu sunt dintrun sat de
aici, nui departe – indică întro
parte cu mâna –, la vreo patru ki
lometri. Am găinuţele mele, fru
moase, sănătoase.
— Şi de ceai venit aşa de
vreme?

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
— Nam somn, maică, la vâr
sta mea. Şi nare nimic. Prind un
loc mai bun în piaţă.
— Nu ţie frică să vii singură
pe întuneric?
— Păi, pentru lumină, am
asta.
Îi arată demonstrativ o bri
chetă chinezească cu lanternă,
aprinzândo.
— Apoi nu mie frică. Cine să

mai aibă ceva de împărţit cu o ba
bă nebună ca mine? întreabă ea
amuzată.
Tânărul nu are răspuns. Baba
priveşte atentă spre intersecţie.
— Mare cap au mai avut oa
menii ăştia care lea făcut! rupe ea
momentul de tăcere stânjenitoare.
— Pe cine?
— Pe semafoare...
— Cei cu ele?
— Cum se aprind ele aşa,
când verde, când roşu? Oare
există un om care le schimbă?
— Nu. Se face automat, o lă
mureşte el.
Momente de tăcere.
— Ai auzit de negrul ăla la
ştiri? continuă ea conversaţia.
— Nu. Care?
— Ăla, fotbalist, din Africa...
Nu știu de ce, miam amintit în
dimineața asta de el... Matale nu
te uiţi la ştiri?

— Nu prea. Cei cu el?
— A murit pe teren... Şi era
aşa de tânăr... Nici nouăşpe ani
împliniţi.
— De ce?
— Acolo ia oprit Dumnezeu
inima, când bătea mingea pe
iarbă verde... Părcă ştie cineva cei
în capul lui Dumnezeu! Asta e...
Dar, maică, eu una ce lam mai
plâns! Să vină el tocmai din ţara
lui până aici, să facă şi el un ban
ca să trăiască mai bine cu familia
lui, şi să moară aşa de tânăr?!
Tânărul se gândește că totuși,
uite, lumea nui chiar așa de rea.
Mori vai de capul tău întrun colţ
oarecare de lume şiatunci, în ce
lălalt capăt, nici nu ştii cine plân
ge pentru tine.
— Există oameni necăjiţi, mai
că, nu ca noi, mai spune bătrâna
amar.
În depărtare apare tramvaiul. SDC
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Puțini am fost, mulți am rămas
Au condus comuniștii România
între 1944 (sau, poate,1947) și
1989? Au preluat puterea și du
pă 1989, cu așanumitul „eșalon
doi“? Ne mai conduc și acum –
ei sau urmașii lor? Și să fie oare
PSD nouvechiul PCR? Răspun
sul cel mai corect, adică mai pru
dent, ar fi: și da, și nu.
Comunismul na murit fiindcă
na apucat să trăiască niciodată.
În România, poate, mai puțin ca
oriunde. Elitele de mahala care au
preluat puterea în Regatul Româ
niei în al Doilea Război Mondial
au făcuto cu sprijinul Uniunii So
vietice, ca reprezentanți ai noii
orânduiri muncitorești sau comu
niste sau socialiste sau oricum
iam zice, dar ce însemna pentru
ei comunismul? Să ne amintim că
în 1944, în momentul intrării so
vieticilor în România, partidul co
munist avea vreo mie de membri.
Printre ei se vor fi numărat cu
siguranță și destui ideologi puri și

duri, pe linia dură, autocratică,
promovată de Uniunea Sovietică,
fanatici convinși de noua religie
laică a comunismului biruitor,
dar erau o mie. Poate.
De fapt nici nu contează câți
au fost: o parte dintre ei au devenit
victimele propriilor iluzii și au fost
epurați de propriii lor tovarăși de
drum în lupta pentru putere. Mulți
au fost acuzați de deviaționism,
întro epocă în care comunismul
însemna ceea ce decidea Stalin, de
la o zi la alta, că înseamnă cu ade
vărat doctrina conducătoare. De
atunci probabil că datează și un
bancdefiniție sec, de tip Radio
Erevan: „Ce este un deviaționist?
Un deviaționist este cel care păs
trează drumul drept atunci când
partidul o ia ba la dreapta, ba la
stânga“.
Important e că o mie de co
muniști nu pot conduce o țară de
cincisprezece milioane de locui
tori, nici măcar cu armata sovietică
în spate. Era nevoie de mult mai

mulți tovarăși de încredere, la
toate nivelele administrative: de la
conducerea marilor orașe, a arma
tei, a uzinelor și a structurilor po
lițienești până la primăriile din
cele mai mărunte comune. Și, cum
comuniștii preluaseră puterea ab
solută, evident că sau găsit destui
care să li se alăture. Pe la mijlocul
anilor 1960 PCR avea, parese, cam
un milion și jumătate de membri.
Un salt uluitor, dar cum nu prea
existau alte opțiuni politice (sau,
dacă apăreau, erau pedepsite cu
închisoarea), pare unul firesc. Ro
mânii sau adaptat. Au înțeles că
aderarea la Partidul Comunist
însemna o formă de ascensiune so
cială. Dacă vor fi fost printre ei –
iarăși – unii care au crezut în idea
lurile comuniste, aceia au fost ne
semnificativi și ca număr, și ca
importanță. Majoritatea celor ce
sau înscris în Partidul Comunist
au făcuto fiindcă acesta repre
zenta puterea. Dacă la putere ar fi
fost fasciștii, ar fi devenit fasciști,

dacă România ar fi fost condusă de
un cult budist, ar fi trecut la bu
dism, dacă nu ne preluau sovieticii
lui Stalin, ci mormonii americani,
neam fi mormonizat. Iar aici nu
pot să nu citez un comentariu apo
crif al unui comunist vechi, fost ile
galist în perioada interbelică:
„Puțini am fost, mulți am rămas“.
Și cine au fost acești noi lideri,
cei ce controlau toate instituțiile
țării, industria, armata, forțele de
ordine, administrația? În nici un
caz membrii vechii elite: aceștia
erau la închisoare sau sub pământ,
adesea în gropi comune. Nici inte
lectuali de elită nu prea erau
peacolo, căci Partidul nu avea în
credere în ei. Nu calitățile intelec
tuale sau morale contau în selecția
de cadre, ci așanumita „origine să
nătoasă“. Originea sănătoasă în
semna o origine modestă pe scara
socială, origine muncitorească sau
țărănească (preferabil muncito
rească), și un grad cât mai ridicat
de „oropsire“ în regimul burghezo

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
moșieresc. Adică țărani săraci,
muncitori nemulțumiți de condi
ția lor, oameni cu studii puține și
aspirații neîngrădite. Și, dacă toate
condițiile astea erau îndeplinite,
mai rămânea una esențială: abili
tatea de a te supune necondiționat
superiorilor ierarhici, fără a le ches
tiona competențele sau inteligen
ța, și de a te înconjura de inferiori
ierarhici de aceeași teapă.
Așa sa creat noua clasă con
ducătoare din România, Rețeaua,
care a răsturnat scara valorilor pe
baza unei ideologii vag cunoscute,
o vulgată niciodată luată în serios,
ci doar vehiculată ca semn al pute
rii: comunismul ca pretext. Sfi
dând biologia și crescânduși me
reu alte cozi în locul celor căzute,
Rețeaua leagă România de mai bi
ne de șaptezeci de ani. SDC

Taifunul PSD vs. Iohannis cel Moale
Nici bine nau depus jurământul
noii miniștri, că un nou scandal
bântuie societatea românească.
Guvernul anunță că renunță la
serviciile SPP, după ce liderul
PSD Liviu Dragnea a decretat că
șeful acestei instituții nar fi
străin de unele implicații politice.
Povestea cu SPP e doar o perdea de
fum. Câtă lume știe cinei genera
lul Pahonțu? Deocamdată avem
doar declarațiile lui Dragnea că
șeful SPP sar implica mai mult
decât trebuie. Eu unul nul cred, li
derul socialdemocraților a mințit
prea mult ca să pot lua în seamă
astfel de declarații.
Să presupunem că șeful PSD ar
fi mirosit ceva sau chiar ar fi avut
unele dovezi în sprijinul afirma
țiilor sale. Dar ce vină are întregul
SPP în scandalul ăsta? Poți contesta
un personaj de la vârful unei in
stituții, dar e periculos să lovești la
temelia unui serviciu. Plus că po
vestea din spatele deciziei lui Drag
nea (să fim serioși, Dăncilă doar a
executat ordinul cu renunțarea la
SPP) pare mai degrabă hazlie. Că
lo fi căutat Dragnea trei zile pe

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Grindeanu cât omul era premier o
fi adevărat, dar ce vină are SPP că
nu ia dat raportul? Dragnea îl acu
ză pe generalul Pahonțu de imix
tiuni în zona politică, or tocmai de
așa ceva sa ferit șeful SPP dacă în
tradevăr nu ia spus unde se află
exact premierul PSD Sorin Grin
deanu. Până la urmă SPP navea
nici o obligație să intre în bucătăria
tapetată în roșu, pentru a clarifica
războiul DragneaGrindeanu.
Comportamentul lui Liviu
Dragnea scoate la iveală un tip de
primitivism politic pe care nu lam
sesizat până acum câteva zile.
Știam că Dragnea e un fricos și că
se teme să nu fie lucrat de alții
(culmea, chiar de oameni din in
teriorul partidului său).

Însă renunțarea la serviciile
SPP de către membrii guvernului
arată teama liderului PSD de a nu
se mai repeta scenariile Grindea
nu și Tudose. Liviu Dragnea dove
dește că nare încredere în nimeni.
Nici măcar în Viorica Dăncilă,
chiar dacă o laudă cu fiecare ocazie.
Să ne amintim că la fel a procedat și
când ia instalat pe Grindeanu și
Tudose. Din acest motiv, își ia mă
suri de precauție. Vrea paznici la
guvern care săi raporteze minut
de minut unde se duce fiecare, cu
cine se întâlnește și eventual ce se
pune la cale fără ca el să știe.
Pe de altă parte, renunțarea la
SPP mai demonstrează ceva. PSD e
deasupra oricărei cutume. Partidul
este gata să redeseneze instituții, să
le dărâme dacă e cazul, să dea noi
prerogative, doar pentru liniștea
grupului. La fel de posibil este ca în
următoarele săptămâni să asistăm

la lucruri inimaginabile. Iar SPP să
fi devenit un ghimpe în ducerea la
bun sfârșit a planului.
Aici nu mai este vorba doar
de Justiție, ci de subordonarea tu
turor instituțiilor care ar putea
crea probleme PSDului în gene
ral și lui Dragnea în special.
Este clar acum cine formează
„statul paralel“. Sunt toți cei care
nu cad la picioarele tandemului
DragneaTăriceanu: instituții, ser
vicii, Justiție, societate civilă, pre
să (câtă mai e) etc.
Ce se poate face? Există o in
stituție care poate reacționa, care e
obligată să reacționeze. Adminis
trația Prezidențială. Rămâne însă
inexplicabilă pasivitatea președin
telui Klaus Iohannis. Aici nu mai e
vorba de calcul politic pentru ob
ținerea unui al doilea mandat pen
tru actualul președinte. Dacă va
continua să tacă, să asiste fără să

Renunţarea la serviciile SPP de către
membrii guvernului arată teama liderului
PSD de a nu se mai repeta scenariile
Grindeanu și Tudose.

miște un deget la tot ce se întâmplă
în spațiul public, președintele va
sfârși precum Emil Constantinescu.
Deja se vorbește în diverse
zone despre posibilitatea ca Io
hannis să nu mai candideze în
2019. Ciudat, Dragnea pare ex
trem de prietenos cu președin
tele, dar în spatele acestor afirma
ții neobișnuit de binevoitoare se
ascund decizii care arată contra
riul. În loc să fie prezent în spațiul
public, să taxeze orice derapaj,
președintele tace. Iar când iese, o
face moale și neconvingător. Șeful
statului are cea mai mare legiti
mitate. PSD a câștigat detașat ale
gerile din decembrie 2016, dar na
întrunit nici pe departe numărul
de voturi pe care Iohannis la în
registrat în 2014.
Ori la bal, ori la spital. Dacă nu
va acționa rapid, președintele va fi
părăsit de susținători. Va fi și un
semnal pentru instituții că nu se pot
baza până la capăt pe Cotroceni. Iar
dacă va reuși totuși să câștige un al
doilea mandat, Klaus Iohannis va
constata că instituția a fost golită de
conținut, iar el rămâne cinci ani un
simplu spectator. SDC
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Un Grammy pentru moldo-helveta
violonistă Patricia Kopacinskaia
Lunea trecută, publicația
elvețiană „Schweizer Ilustrierte“
o elogia pe violonista Patricia
Kopacinskaia, chiar în ziua în
care la New York, la ceremonia
de acordare a premiilor muzicale
ale anului, Grammy Awards, se
anunța că fusese recompensată
împreună cu Saint Paul Cham
ber Orchestra la categoria mu
zică de cameră pentru CDul
intitulat Moartea și fata. Iar Pa
tricia Kopacinskaia spunea: „O
violonistă este o luptătoare soli
tară. Trebuie săși considere so
litudinea ca parte a jobului, care
îi permite să se concentreze mai
intens asupra a ceea ce face”.
Cine a urmărit concertele sau nu
meroasele înregistrări pe disc ale
violonistei originare din Republica
Moldova, stabilită în Elveția, știe că
toate sunt încărcate cu o doză de
„electricitate“ ce fascinează adesea,
cu un soi de angajament demonstra
tiv, pentru ceea ce criticii muzicali
obișnuiesc să numească – nu întot
deauna aprobativ – „interpretări ra
dicale“. Nimeni nu îi neagă însă
originalitatea demersului, apetitul
pentru descoperirea și implicit po
pularizarea unor concerte și piese

contemporane, care, în paranteză fie
spus, fără entuziasmul ei ar avea
puține șanse de a fi cunoscute. În
lumea violoniștilor contemporani,
doar mai vârstnicul maestru Gidon
Kremer poartă cu el și împrăștie în
lume aceeași flacără și multitudine a
proiectelor muzicale de cele mai va
riate esențe și parfumuri muzicale.
Pe de altă parte, mărturisește ea,
doar copilul său ocupă un loc la fel
de central în existența ei până la a o
face săși uite „jobul și tot ce este legat
de el“. Dar, atrăgea ea atenția repor
terului de la „Schweizer Ilustrierte“,
ce a însoțito de la un concert la Man
nheim până în Elveția, la Basel, fami
lia și muzica nu se confundă până la
ai „schimba identitatea“. „Știți ceva?
Identitatea unui artist stă în muzica
pe care o cântă. Practic, el trebuie să
se dizolve complet în interpretarea ei
și să se întrupeze în ceea ce poves
tește.“ Personalitatea artistului este
extrem de importantă pentru a naște
„o tensiune“: „fiindcă dacă nu este
nimic de «rezolvat» în ceea ce cântă,
atunci totul este deșert“.
Nam avut șansa de a o inter
vieva pe Patricia Kopacinskaia, deși
am încercat de câteva ori, așa că nu
pot vorbi despre referințele și pre
ferințele ei intelectuale, altfel decât

din cele spuse altora. În „Schweizer
Ilustrierte“ violonista compara pro
cesul de creație cu gătitul: „Te afli
întro situație în care repeți cu o or
chestră sau un dirijor. Notele sunt
pe pupitru, ai repetat și cunoști pie
sa, toate ingredientele sunt acolo.
Acum, însă, trebuie să le «gătești»
împreună cu ceilalți. Rețeta este
aceeași, dar de fiecare dată, cu fie
care partener nou, iese la iveală
ceva inedit. Chiar dacă «gătitul» nu
reușește total, rezultatul poate fi in
teresant“.
Filosofia ei sună la fel de sim
plu: „O piesă nu trebuie cântată nici
odată la fel. Ea trebuie să sune diferit
pentru fiecare. Lucrul cel mai impor
tant în viață este să rămâi student, să
te dezvolți, să nu stai înțepenit în ceea
ce poți cel mai bine; chiar dacă faci
greșeli. Este la fel de important ca și
a cânta notele corect“.
Întrun alt interviu, cu revista
„BBC Music“, aflat pe siteul violo
nistei, Patricia Kopacinskaia își
puncta parcursul amintind pe scurt
câteva etape în dezvoltarea ei: copil
fiind, repetițiile părinților ei la care
a asistat, soliști de muzică populară
prin Moldova și Uniunea Sovietică,
intenția de studia compoziția atunci
când, la vârsta de 13 ani, a ajuns la

Viena, studiile la Berna, unde, la un
festival dedicat compozitoarei ruse
Galina Ustvolskaia, fiecare piesă pe
care a auzito „am resimțito ca o ex
plozie în cap, incomparabilă cu orice
auzisem până atunci [și] mia schim
bat lumea interioară“. A regăsit apoi
„sunetul țării noastre“ atunci când a
început să cânte împreună cu regre
tata pianistă Mihaela Ursuleasa, So
nata a treia, „în caracter popular
românesc“ de George Enescu. La
descoperit apoi pe György Kurtág,
care este pentru ea „maestrul timpu
rilor noastre“, iar mai recent, lucrând
cu Orchestra de Cameră din Saint
Paul, în Statele Unite, pe compozito
rul Michael Hersch, despre care spu
ne că nu știe „nici o altă muzică a
generației mele care să mă atingă atât
de mult și să mă lase fără cuvânt“.
Între nenumărate premii pe ca
re le are în palmares – și între care
domină Marele Premiu Elvețian al
Muzicii ce ia fost acordat în toamna
trecută „pentru căutarea autentici
tății artistice și interpretarea muzicii
celei mai actuale“ –, Grammy are
aerul de a fi doar un pas mai departe
în „cucerirea“ Americii, unde din
2014 este „partenera artistică“ și nu
o dată dirijoare a Orchestrei de Ca
meră din Saint Paul. Discul premiat

O biograﬁe fascinantă
La editura Publica, în colecția Vic
toria Books (biografii de oameni
celebri), a apărut în 2017 un volum
masiv, de 728 de pagini: David
Bowie – O stranie fascinație. Auto
rul, David Buckley, născut în 1965,
în Liverpool, este absolvent de
universitate, specialitatea Popular
Music, și a susținut o teză de doc
torat cu subiectul Bowie.
Ulterior, a transformat teza în
două cărți. Cea de față (citită nu
doar de fanii artistului) a avut
prima ediție în 1999, a fost revi
zuită și completată în 2005 și
2012, și se vânduse deja în peste
50.000 de exemplare înainte ca
moartea să crească valoarea co
mercială a oricărui obiect legat de
inegalabilul showman. Pe ultima
copertă a ediției române figurează

un citat din „The Guardian“, nu
știu de cine și când scris: „David
Buckely reușește lucrul cel mai de
preț pentru un biograf rock: te
face să asculți din nou albumele
lui Bowie“. Așa am făcut la rân
dul meu, aproape fără sămi dau
seama și parcă fără să vreau.
Spre deosebire de autorul cărții,
nu mia plăcut Bowie în mod spe
cial, nam fost fan Ziggy, Aladdin
Sane, White Thin Duke ori alt
erou inventat și trimis în lume de
David Jones – numele real, de
care prolificul artist nu sa lepă
dat niciodată.
Precizez cu toată responsabi
litatea: majoritatea pieselor me
rită ascultate, deși nu sunt uimi
tor de originale, nici nu mustesc
de frăgezime, precum cele rămase
de la Frank Zappa, bunăoară.

Spunea Iggy Pop: muzica lui Bo
wie e sensibilă, dar nu are zvâc
(groove). Bowie a fost un artist
multilateral, care a dorit din plin
să fie star, a făcut totul pentru
asta și a reușit al naibii de bine.
Dar e un star creat de o campanie
publicitară fără egal în showbiz.
Calitatea lui a fost să presimtă
schimbarea de paradigmă în aș
teptările publicului și să se plieze
pe noile tendințe. Și chiar dacă
acele tendințe înmugureau în
prestațiile altor artiști, mai mult
sau mai deloc cunoscuți, David
Bowie a avut flerul, norocul sau
înzestrarea de a le pune în evi
dență sub nă(l)ucitoarea sclipire
massmedia. Nu ia reușit mereu,
dar până și eșecurile îi sunt con
siderate minuni deo armată de
fani devotați, cărora nimic nu le

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
lipsește din trăsăturile roboților.
Sau poate chiar din ale zombilor,
dat fiind că idolul lor avea ca
pacități artisticvampirice – vezi
la pagina 220 mărturia pianistu
lui Mick Garson, colaborator pe
câteva albume.
Este de compătimit mentali
tatea adolescenților care, la mijlo
cul anilor 1970, voiau să se distin
gă din mulțime, îmbrăcânduse,
tunzânduse și împestrițânduse
ca Bowie, homosexuali de la na
tură și androgini de circumstanță.
Geniala mișcare de marketing a
cântărețului devenise ridicolă cu

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

sună remarcabil, celebrul cvartet
schubertian Moartea și fata, orches
trat de ea, fiind mixat cu piese scurte
ilustrând discursul pe tema morții
dea lungul istoriei. Mișcările cvar
tetului se împletesc astfel cu un
aranjament orchestral al Psalmului
bizantin 140, cu o pavană din Seven
Tears a lui John Dowland, cu un ma
drigal de Gesualdo și două piese de
Kurtag, Ligatura – mesaj către Fran
cesMaria și Neliniștea, scurt pasaj
din Kafka Fragmente. Un disc sub
egida casei Alpha ce sa bucurat deja
de multe critici elogioase. SDC

aportul miilor de adepți „origi
nali“. Fără să blameze prostiile
celui considerat cameleon, cartea
nu le trece sub tăcere. E meritul ei
principal.
Traducerea este cursivă, iar
notele binevenite, deși nu mereu
necesare (presupun că oricine e
familiarizat cu domeniul rock știe
destule lucruri, altfel corect expli
cate în subsolul paginilor, unde
nam priceput de ce textul e ali
niat numai la stânga). Numele
traducătorilor, scrise cu litere
bold: Cristina Rusu și Liviu Das
călu. Sigur voi citi cu plăcere ori
ce altă carte transpusă de ei în
română. Și se cade pomenit Cu
vântulînainte, datorat lui Marius
Chivu, pătimaș ascultător de rock.
În spiritul straniului englez, ne
obosit parodist și subtil ironic,
M.C. nu se sfiește săși intituleze
o diviziune a textului „Bowie I
never knew“.
Propoziție care sar potrivi și
acestei semnalări. SDC
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Teatralicale
Spectaculozitatea și situațiile bizare nu se
întâlnesc, în lumea teatrului, numai pe scenă,
ci și dincolo de marginile ei ﬁzice, în culisele
acestei arte care, deși fragilă în raport cu
timpul, a reușit să rămână în atenția publicului
mai bine de două milenii. Iar asemenea
întâmplări ieșite din obișnuit fac în egală
măsură deliciul publicului. De data aceasta,
am prins în insectar câteva faze cu aspiranți
la statutul de artist.
Îi recomandasem unei studente,
printre altele, Dicționarul de idei
literare al lui Adrian Marino, în
vederea redactării unui referat
despre registrul comic. La prezen
tarea lucrării, altfel destul de bine
concepute, tânăra așeza un accent
puțin obișnuit asupra ultimei li
tere, care ma pus pe gânduri. De
regulă, pentru ai urmări și cum
scriu, nu doar cum se pricep să
facă o expunere și săși argumen
teze punctul de vedere, îmi fac o
copie a lucrării, peste care mă uit
în timpul susținerii. Citindo, pur
și simplu nu mia venit să cred
când am ajuns la trimiterea bi
bliografică – foarte corect reali
zată, după toate standardele aca
demice, căci mi sa dus vestea că
insist, încă din prima oră și o țin
așa până la lucrarea de disertație,
asupra citării corecte și a unei bi
bliografii relevante –, văzând cum
a scris studenta numele lui Ma
rino. Dacă am fi la o emisiune te
levizată sau radio, vaș lăsa câteva
secunde pentru a ghici varianta ei

originală, dar, cum suntem în pre
sa scrisă, nu prea am cum. Așa că
iată ce perluță a produs studenta
mea de anul al IIlea: Marineaux!
Mam blocat! Numi venea să
cred. Îmi venea să râd, eram con
trariată, în totală derută. Culmea
e că avea citate din cartea lui Ma
rino, cu indicarea numărului pa
ginii, deci îmi imaginez că avusese
volumul în mână. O întreb cu
blândețe de unde a luat citatele,
mia răspuns uimită că din lucra
rea sugerată de mine. „Dar la nu
mele autorului teai uitat, ești
sigură că așa se scrie?“, am conti
nuat strategia de descoperire a
sursei simpaticei erori. Sa blocat
la rândui, nu înțelegea care era
problema și na mai scos nici un
cuvințel. La interdicția privind
preluarea unor citate de pe inter
net (regulă strictă din canonul
meu didactic și aspru susținută) a
bâlbâit ceva neclar, care mai mult
a încâlcit situația.
Nici măcar acum, la câțiva ani
buni de la data evenimentului, nu

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL
am reușit să explic misterul hila
rei confuzii. Cea mai plauzibilă
variantă e că, poate, în viteza scrie
rii mai multor teme, îl confundase
pe Marino cu Marivaux. Că tot era
vorba despre comic!
STUDENTUL SCRIA DE MÂNĂ
FĂRĂ DIACRITICE
Povestind unei colege faza de mai
sus, mia relatat și ea ceva nostim.
Îmi îngădui să transmit și episodul
acela, pentru că e fabulos. Lucrând
cu cei de anul I, cărora li se îngă
duie cu mai multă larghețe mici
gafe, a rămas mască, nu ca la tea
tru, ci ca la dentist, când o studentă
la Actorie a întrebato candidă:
„Cine a scris Poetica lui Aristotel?“.
Mia amintit instant de o replică
din cele clasice de la circ, unde
clovnii întreabă, ținând în mână o
poșetă împrumutată din public:
„Ce culoare albă/ neagră, maro are
această poșetă?“. Acum, dacă fa
cem o analiză corectă a situației, ea
avea dreptate în felul ei. Poetica lui
Aristotel putea fi, foarte bine, o lu
crare de teorie teatrală cu acest
titlu. Fără echivoc ar fi fost formu
larea Poetica de Aristotel. Ca să vezi
ce diferență importantă poate face
o particulă, mai ales în rândul unor
novici! Numai că gafa ei era impar
donabilă, deoarece avea pe masă o
fotocopie a lucrării evocate.
O altă bătălie personală pe tă
râmul academic o duc în favoarea

bietelor diacritice. Telefoanele
smart și alte dispozitive de gen,
care ne facilitează rapid accesul la
informații și globalizează comu
nicarea, au și efecte perverse, prin
tre care concentrarea exprimării,
recursul la formule eliptice, pre
ferința pentru forme concise.
Scrisul fără diacritice, înlocuirea
enunțurilor analitice prin emoti
coane, apelul la prescurtări in
ventate sunt realități evidente pe
care, ținând pasul cu vremurile,
leam adoptat cu toții. Scrisesem
la un moment dat pe messenger
șimi scăpase o virgulă nelalocul
ei, iar când am corectat interlocu
torul mia zis senin că „pe mess
aproape că nici nu contează“. Pă
rerea mea e că în orice mediu con
tează și că, da, studenților de azi
le vine uneori mai greu să pără
sească automatismele de Face
book sau Instagram și să se con
formeze standardelor academice.
Așa că, încă de la primele cursuri,
mă străduiesc să impun regula
scrierii cu diacritice, ca o obligație
fundamentală pentru ca lectorul
să înțeleagă mesajul.
Un student cu potențial, dar
mai comod ca atitudine față de
muncă, venea de fiecare dată cu

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

7

referatele și eseurile scrise de mâ
nă. Nu ma deranjat, dimpotrivă,
mi sa părut interesant și stimu
lativ pentru exersarea unei prac
tici intrate pe calea dispariției. Ca
o paranteză, caligrafia ma chi
nuit în toți anii de școală, iar scri
sul la computer și alte dispozitive
a fost un beneficiu pe care îl apre
ciez și azi.
O altă problemă la scrisul de
mână în prezent e (i)lizibilitatea.
Mulți scriem mai urât chiar și
decât doctorii, proverbiali pentru
semnele mâzgălite pe rețete sau
foi de observație medicală, de te și
miri că le deslușesc ceilalți din
breaslă. Studentul la care mă refer
scria relativ citeț, dar, atenție, scria
de mână fără diacritice! Nam pu
tut înțelege ce mecanisme stranii
lau determinat săși pervertească
scrisul de mână cu o obișnuință
venită din lumea electronică. Însă
lui nici măcar nu i se părea nefi
resc și a fost nevoie de multe
explicații, din partea mea, și de
exercițiu, din partea lui, pentru a
reface lucrările. A trebuit consec
vență și răbdare pentru al deter
mina să pună manual căciulițele
și virgulițele la locul lor, în capul
sau în subsolul literelor. SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL VASILE ERNU

„În literatura bună
se dă cu baltagul în cap“
VLAD BOLOCAN

Teza mea legată
de banditismul din
România e construită pe doi factori:
urbanizarea târzie
și lipsa instituţiilor
și regulilor.

Ce aduce nou cartea ta? Există
atâtea cărți despre asta...

Cartea mea nu este o istorie a
banditismului, nu este o analiză
antropologică, sociologică sau po
litică a fenomenului. Cartea mea
în definitiv nu este despre ban
diți, chiar dacă are câte puțin din
toate acestea. Bandiții sunt pen
tru mine un pretext de a vorbi
despre educație radical diferit
decât suntem obișnuiți.
Eu am observat din expe
riența directă și din lecturi că mo
delul negativ, interdicția, eroul
negativ, pedeapsa, băiatul rău, un
anumit tip de violență sunt mult
mai eficiente în educația noastră
decât elementul pozitiv, eroul bun.
Răul este mai fascinant, mai
atractiv și mai formativ decât bi
nele. Și atunci am pornit să son
dez în această direcție. Cine au
fost eroii negativi de lângă mine?
Păi în URSS era modelul acesta al
bandiților, al hoților care ne fas
cinau, ne atrăgea și toți îl mimam
în mahalalele din Chișinău sau
Odessa. Banditul era mitul urban
negativ cel mai puternic.
Da, îmi propun să fac un soi
de manual de educație alterna
tivă care are ca obiectiv „educa
ția în negativ“, așa cum numesc
ironic prima parte a Micii trilogii
a marginalilor, Sectanții, ca ma
nual alternativ de religie. Aceste
răsturnări sunt foarte importante
pentru mine: să vezi binele din
spre rău și pe majoritari și pe cei
din centru dinspre marginali. To
tul arată foarte diferit.
Eu pornesc în esență de la mi
tul lui Cain și Abel repovestit în
condiții actuale. Și pun întrebări:
ce face ca doi frați educați în ace
lași context să devină unul rău și
altul bun. Care sunt condițiile
acestor deveniri? De ce răul în
vinge? De ce unii devenim hoți și
cerșetori care încalcă toate legile
și alții devin oameni care respectă
legile. Ce îi face atât de diferiți?
Cine în definitiv face legile, cine

are putere de lege și care e rostul
lor. Cum apare violența și cum ne
protejăm de ea? Povestea se con
struiește pe un șir întreg de între
bări fundamentale văzute prin
istora unei relații dintre un copil
și un hoț în lege, un hoț profesio
nist, pe parcursul a 40 de ani. E o
carte despre educație, despre ros
tul legii, al vorbelor, al faptelor, al
responsabilității și al multor lu
cruri cu care ne intersectăm în
viață și care contează cu adevărat.
Șalamov zice foarte răspicat
într-unul din textele sale: nu
romantizați când vorbiți despre
bandiți. O dată pentru că nu e
nimic romantic – asta e doar un
mit, doi – pentru că adolescenții
care citesc sunt induși în eroare
și aleg acest drum în viață. Care
este poziția ta, în acest sens?

Eu sunt un mare fan Șalamov și
mam luptat puțin ca el să apară
în română în varianta excelentă
de la Polirom. E un must read. Noi
avem trei tradiții rusești de inter
pretare a culturii criminale: cea
romantică pe modelul lui Babel,
cea antiromantică pe modelul lui
Șalamov și cea cumva religioasă
pe modelul lui Dostoievski. Eu mă
folosesc de toate cele trei modele.
Inclusiv cel religios, pentru că nu
e deloc întâmplător faptul că citez
la greu Biblia. Pe mine mă intere
sează mult problema răului din
colo de elementul politic și social.

Pe mine fenomenul religios mă
interesează chiar dacă factorii so
ciali probabil domină.
Grila de interpretare a lui Șa
lamov este foarte importantă mai
ales în spațiul concentraționar,
unde el arată cum se distruge po
liticul și cum „blatarii“, hoții în
lege, devin mai inumani și pericu
loși chiar decât paznicii, torțio
narii și călăii regimului stalinist.
De ce? Pentru că ei înlocuiesc
legea regimului, cât de cât previ
zibilă, cu o lege pe care „fraierul“,
omul obișnuit nu o poate înțelege.
Șalamov este unul din cei mai
profunzi scriitori care înțelege
spațiul concentraționar șil ex
plică genial. El vede că etica de tip
banditesc în Gulag distruge câm
pul politic și așa firav. Iar când
dispare politicul, intrăm în spa
țiul biologicului, naturii dezlăn
țuite și al animalicului. Când dis
pare politicul, omul devine pentru
om fiară, iar legea pietrei, bâtei și
cuțitului e cea care face ordinea.
Asta e înfricoșător. În Ultimii ere
tici ai Imperiului am dedicat două
capitole acestui subiect.
În ce privește cum să scriem
ca să „nu stricăm tinerii“, aici eu
numi fac probleme. Zilele trecute
se discuta despre scoaterea Balta
gului din programul școlar – că e
violent. Eu zic așa: în literatura
bună se dă cu baltagul în cap.
Toată literatura mare este despre
crime, sânge, pedeapsă, violență,
incest, păcat, trădare, rușine, dez
amăgire, disperare. Literatura are,
firește și iubire, speranță, liniște,
sacrificiu, dar nu poți scoate din
literatură una dintre componen
tele ei fundamentale: răul, ura,
violența, nefericirea. Și oricum

violența adevărată pe care o re
produc copiii nu e acolo, ci în altă
parte. Cel care citește un roman
bun în care se dă cu toporul în cap
cu siguranță nu va da cu toporul
în cap. Literatura bună are grijă de
asta. Mai puțin părinții și societa
tea. Cum zicea Lev Nikolaevici:
„Toate familiile fericite sunt la fel;
fiecare familie nefericită este ne
fericită în propriul fel“.
Ai putea nuanța diferențele dintre banditul sovietic și banditul
din România? În București nu
avem o lume interlopă cum
avem în toate marile capitale
europene. Care este explicația
ta pentru asta?

Bandiții, din punctul meu de ve
dere, sunt o categorie socială pur
urbană. Eu fac distincție între ban
diți și haiduci, de exemplu. Au și
lucruri comune, dar sunt categorii
diferite. Grupurile profesionale și
organizate de hoți apar în urma
unui tip de organizare urbană, so
cială, economică și politică.
Diferențele mari dintre ban
diții din Rusia, URSS și cei din Ro
mânia sunt din punctul meu de
vedere legate de prezența târzie a
populației etnice românești majo
ritare în orașe. România este o
țară ceva mai tânără și mult mai

rurală chiar decât Rusia. Cultura
rurală are alte instituții, altă eco
nomie și organizare socială decât
cea urbană. Nu întâmplător pe la
noi cei mai mari bandiți au fost
evreii, ungurii, grecii, sașii etc.
Adică pături sociale și etnice mult
mai urbane. În Ardeal în general
e jale la acest capitol în mediul et
nicilor români, pentru că ei sunt
cel mult orășeni la doua gene
rație. În București poți întâlni tot
soiul de clanuri solide, pentru că
sunt orășeni de mai multe gene
rații. Regatul stă mai bine la ban
ditism. Basarabia e o chestiune
mai aparte: ea seamănă cu Ardea
lul din cauza urbanizării târzii,
dar recuperează repede pentru că
Imperiul Rus forțează moderniza
rea și e în proximitatea Odessei,
unul dintre cele mai important
orașe banditești din lume.
Și mai sunt câteva elemente.
Eu nu spun în carte, dar dau de
înțeles cum lumea criminală din
Rusia preia modelul structurii so
ciale imperiale, ierarhizată pe cin,
pe un soi de ierarhie aproape de
castă, șil reface în lumea crimi
nală pe un calapod mai dur și mai
violent. Lumea lor e împărțită în
aceste caste/ masti. Bandiții devin
un soi de breaslă cu propria limbă,
propriile reguli, caste, instituții.
Așa ceva în România e de neimagi
nat, cu toate că grupurile margi
nale au multe lucruri comune.
Teza mea legată de banditis
mul din România e construită pe
doi factori. Primul e cel cu urba
nizarea târzie. Și al doilea e legat
de lipsa instituțiilor și regulilor.
Până și rușii când erau în treacăt
pe aici în războiul rusoturc sau
minunat: cum adică nu aveți stra
dă centrală, linie dreaptă și legi?
Kiseleff asta a făcut: a tras axa
centrală a Bucureștiului și a făcut
Regulamentul Organic, deci lege.
Pentru a avea bandiți, pentru a
avea pe cei care încalcă legea și
trec strada pe roșu, trebuie mai

Răzbunarea este un cerc vicios care produce mecanismul nesfârșit al violenţei.
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întâi să ai stradă și reguli. Bandi
tismul serios și organizat apare
numai întrun stat cu instituții cât
de cât solide și cu reguli clare.
Fără ele nu există banditism, totul
devine un soi de „trădare și con
trabandă“. Adică totul devine alea
toriu, lunecos și un soi de pro
miscuitate morală și relațională,
care e altceva decât banditism. Ast
fel de fenomene se întâmplă în zo
nele de tranzit, de periferie și mai
ales de hotar, unde legile și insti
tuțiile sunt permanent negocia
bile și nu e clar cine le instituie,
cum și pentru cât timp.
La noi sau dezvoltat alte ap
titudini. În România niciodată nu
mergi pe calea directă că ajungi
cel mai greu. Cu cât ocolești mai
mult, cu atât ajungi mai rapid.
Tipul de relaționare, de organi
zare e mai apropiat de cel orien
tal. Orașele rusești (din partea
europeană) sunt mai europene,
mai urbane și mai puțin orientale.
Noi dispunem de mecanisme de
negociere foarte diferite de cele
europene, pentru că nu lucrăm cu
un nomos specific culturii occi
dentale. Regulile noastre țin de
sistemul de ierarhii, ca și la ruși,
și pe un schimb simbolic. Sincer,
inițial disprețuiam profund lu
crurile astea. Acum însă nu mai
sunt atât de tranșant: sunt o mul
țime de lucruri care funcționează
altfel și asta trebuie înțeles și va
lorificat. Bandiții noștri nu au ne
voie de violență, sunt altfel și au
alte tehnici de subzistență.
Știi, un istoric turc mia expli
cat chestii interesante recent la Is
tanbul. De ce nu neau făcut pa
șalâc: eram prea supuși și așa era
mult mai ieftin pentru ei. Nu te
târâi cu armata și infrastructura
pe la Craiova și Vaslui: vine boie
rul cu banii aici. Noi plăteam în
avans totul. Mai zicea turcul că ar
fi fost mult mai bine dacă eram
pașalâc, pentru că atunci ar fi fost
nevoiți să investească în infras
tructură, iar boierii noștri ar fi fost
ceva mai cumpătați, ar fi știut de
frică. Plătește turcul, cum ar veni.
Dar există o chestiune și mai
interesantă. Știi că regiunea Buzău
e ca o pată albă pe harta Imperiu
lui Otoman? Un teritoriu pe care
turcii nu pot săl controleze? De
ce? Pentru că cică nici o orân
duire otomană nu a reușit săl fis
calizeze, săi ia birul. A controla
înseamnă a putea săi iei birul. Îi
explicam că Buzăul acum sa ex
tins considerabil și cei de acolo au
preluat puterea după ce au plecat
turcii și rușii. Tehnica economică
de tip Buzău este una dintre mi
nunile economiei noastre. Așa că

Mă interesează
mult problema
răului dincolo de
elementul politic
și social.
aici eu văd cumva victorioasă
„tehnica Buzău“. Avantajul ei e că
nu e violentă.
Putem afirma (cel puțin cu referire la anii ’90) că bandiții și
polițiștii au o lume a lor, iar noi
restul suntem o altă lume?

Trăim cu toții în aceeași lume,
doar că avem paliere diferite. Pu
tem vorbi și de un soi de lumi pa
ralele în care noi, diverse categorii
sociale, nu ne intersectăm, nu ne
cunoaștem aproape deloc.
Culmea e că după ’90 acest
lucru se acutizează. Pot porni de
la exemplul școlii. Da, în perioada
comunistă școala la bază era
foarte democrată. Mult mai de
mocrată decât acum. De ce? Pen
tru că în aceeași școală nimereau
copii din pături sociale foarte di
ferite: de la copii de intelectuali și
lideri de partid până la copii de
muncitori și de bandiți. Asta e o
chestiune extraordinară, pentru
că poți învăța enorm de mult în
această interacțiune. Astăzi asis
tăm la o ghetoizare fără prece
dent: un grup social nu se intersec
tează cu alte grupuri. Ghetoul de
lux e radical rupt de celelalte ghe
touri. Sunt copii care până la 16
ani nici măcar nu știu să meargă
la magazin sau la școală fără înso
țitor. Unii habar nu au cum arată
transportul public.
Eu sunt adeptul școlilor pu
blice în care copiii din toate cate
goriile sociale să fie împreună.
Altfel distrugem țesătura socială
și creăm o ruptură care în timp
poate aduce multă violență. Până
și regii își făceau clase pentru co
piii lor aducând împreună cate
gorii sociale diferite. Oare de ce?
Baiul cel mare este această
ruptură imensă care se creează
între grupuri și pături sociale: o
ruptură financiară, de cunoaște
re, de putere. Și, cu cât ruptura va
fi mai mare, cu atât șansa explo
ziei violenței este mai mare. Cu
aceste mediații se termină cartea
mea. Nu mă frământă atât de mult
diferențele dintre mine și priete
nul meu devenit din fost bandit
mare oligarh și om politic cu care
am împărțit patul și iubita. Noi
încă ne cunoaștem. Mă frământă
necunoașterea și diferențele enor
me și prăpastia care se cască între

copiii noștri, pentru că eu știu că
acest abis naște violență. Cain și
Abel pornesc din nou lupta și unul
moare. Și cu siguranță moare cel
slab. Iar noi trebuie să oprim
cumva violența. Cum?
Într-un interviu în „Ecoul Moscovei“, Andrei Koncealovski zicea că toate marile familii din
Renaștere erau inițial clanuri de
bandiți, structuri de tip mafiot.
În popor „se știe“ că bandiții
fură și că politicienii fură.
Care-i deosebirea, atunci?

Mda. În ce constă povestea crimei
lui Cain împotriva lui Abel? Cain
își omoară fratele, devenind pro
prietar al părții sale. Crima pro
duce proprietate și îi dă putere de
lege, de luare în stăpânire a averii
fratelui său. Interesant e că Dum
nezeu cere ca el să nu fie omorât
și răzbunat. Cine se va atinge de
Cain va muri și va fi răzbunat de
șapte ori, spune Dumnezeu.
De ce Dumnezeu nu vrea răz
bunare? Pentru că răzbunarea
este un cerc vicios care produce
mecanismul nesfârșit al violenței.
Pentru asta se inventează „țapul
ispășitor“: să preia altcineva pe
deapsa tocmai pentru a opri vio
lența. Îmblânzirea omului și sto
parea violenței se face prin con
struirea de instituții: „țapul is
pășitor“ este printre ele. Omul
devine ființă politică și constru
iește mereu instituții pentru a se
proteja de violență: de la familie,
la legi, școală, justiție, pușcărie,
instituții, stat etc. E vorba despre
puterea de viață și moarte, pute
rea de lege.
Cei deosebește pe politicieni
de bandiți? Pentru bandiți, furtul
nui o încălcarea a legii, ci e însăși
puterea de a produce o altă etică
care sfidează legea majorității.
Politicienii nu pot fura în aceleași
condiții: ei trebuie să ascundă
furtul. Sau, așa cum se produce în
epoca modernă, ei trebuie să
schimbe legi pentru a fura legal.
Lobbyul, de exemplu, eu îl consi
der o formă de legalizare a furtu
lui. Însă aceste furturi sunt mai
puțin violente, cu toate că uneori
pe termen mediu și lung pot pro
duce o violență imensă. Însă în
spațiul politic modern mecanis
mele acestea funcționează altfel și
mai complex.
Ai afirmat în mai multe contexte
că interferența intelighenției
românești post-nouăzeciste cu
lumea baronilor a dus-o la autodistrugere. În particular, presa
nu s-a mai ocupat de investigații. Poți explica la ce te referi?

Intelectualitatea își pierde din
funcția ei de putere, pierde aura
pe care o are în epocile clasice și
în comunism. În comunism, inte
lectualitatea are o funcție foarte
importantă, pentru că ea legiti
mează și delegitimează regimul.
Nu întâmplător partidul îi remu
nerează foarte bine pe supuși, pe
intelectualii docili sau pe cei ce
tac și „rezistă prin cultură“. De ce?
Pentru că are nevoie de ei. Sau îi
exilează sau bagă în pușcării pe
cei care nu se supun și critică re
gimul. De ce? Pentru că se teme
de ei, pentru că au o funcție im
portantă, cuvântul lor contează.
Cum îmi place mie să ironizez:
un regim care își bagă intelectua
lii în pușcărie e un regim careși
respectă intelectualii. Firește, e
un fel de respect violent. De ce?
Deoarece înseamnă că se tem de
ei și de cuvintele lor. Iar cel care se
teme de tine – te respectă, îți res
pectă valoarea.
După căderea comunismului
și intrarea în capitalism, intelec
tualii capătă o funcție în cel mai
bun caz de prestigiu, dar cumva
una decorativă. Nimeni nu se
mai teme de ei, ei nu mai au pu
tere. Devin niște vânzători la ta
rabă ca toți ceilalți: vând vorbe,
dar fără putere, alături de de
tergenți și alte mărfuri. În noul
regim unde totul se bazează pe
bani și comerț, cei de care are ne
voie puterea sunt oamenii cheie
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din massmedia. Banii se duc spre
controlul massmediei.
Am un capitol dedicat poveș
tii unui oligarh care vrea să aibă
elita intelectuală pe statul de pla
tă. E un fel de a umili și de a îi
transforma în „papagali decora
tivi“, de curte. Dar partea intere
santă este felul de control al
massmediei. Noua putere finan
ciară înțelege că un control efi
cient al presei nu se mai face cu
violență, ci cu bani. Cum? Le oferi
indecent de mulți bani oamenilor
cheie din media, transformândui
întrun soi de șefi de plantație:
bani mulți și drepturi de decizie.
Nu cenzurezi nimic, ci dai bani
mulți. De ce? Pentru că cel care
primește mulți bani va deveni cel
mai bun cenzor și va oferi cele mai
slugarnice și strategice mecanisme
în slujba stăpânului care plătește.
Banii mulți creează cea mai mare
formă de cenzură creativă. În câți
va ani toată massmedia va fi pusă
pe butuci în slujba câtorva moguli
și grupuri de putere. E un fenomen
global, dar la periferie se simte cel
mai bine. SDC

Când dispare
politicul, intrăm în
spaţiul biologicului,
naturii dezlănţuite
și al animalicului.
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Fantome
din Buenos
Aires
Povești care îți declanșează reacții ﬁzice,
scenarii cortazariene îmbibate de o violență
nouă, care electrizează lectura și obligă la
reacție și reﬂecție, stranietate desprinsă din
haloul unei întregi tradiții a povestirii horror, de
la Edgar Allan Poe la Stephen King – toate sunt
propuse cititorului în volumul de proze al
Marianei Enríquez, Ce-am pierdut în foc.
ALINA PURCARU

Deși lasă la vedere o mulțime de
repere din care își trage energie,
cartea nu este, în nici un caz, o
ipostaziere epigonică a unui gen
care sa menținut popular dea
lungul secolelor. Nimic mai străin
de miza Marianei Enríquez, scrii
toare pentru care mizele istorice,
politice și sociale vibrează mereu,
fie și în cea mai bizară și mai fan
tastă ficțiune. Prozele ei plasează,
în carnația unor ficțiuni ce sus
pendă convenția realului, iposta
zieri problematice ale unei lumi
pe care o cunoaște în amănunt,
mai ales că Mariana Enríquez are
privirea de jurnalistă cu studii,
atentă la atrocitățile realului.
Crime, violență instituționa
lizată, abuzuri ale poliției, torturi
din rațiuni politice, abuzuri asu
pra femeilor și copiilor, sacrificiile

de sânge în ritualuri de protecție
pentru traficanți de droguri sunt
printre temele cele mai dure de
care scriitoarea argentiniană se
apropie, metamorfozândule apoi
cu mijloacele oferite de resortu
rile povestirii fantastice. Vorbește
ea însăși, în interviuri, despre acest
mijloc de lucru, în care inspirația
e declanșată de un eveniment vio
lent din prezent, abordat cu pâr
ghiile ficționale pe care istoria și
resursele literaturii fantastice i le
lasă la îndemână, pentru a des
chide spații de reflecție. Exemplul
pe care îl detaliază întrun inter
viu pentru siteul Electric litera
ture, de pildă, este al povestirii „În
ape negre“ , care a avut ca punct
de pornire un eveniment real: moar
tea unui adolescent, abuzat și
omorât de polițiști, aruncat apoi
întrun râu poluat din Buenos
Aires, Riachuelo. Decesul adoles
centului, urmat de o investigație
condusă de o procuroare cura
joasă, provoacă o irupție a unor
episoade iraționale, destabiliza
toare și violente, adevărate mani
festări ale unor forțe care de
pășesc înțelegerea.
SCENARII PE CÂT DE BIZARE,
PE ATÂT DE SUBVERSIVE
Răul invaziv, ca manifestare teri
fiantă, supranaturală, izbucnirea
unor forțe stranii, incontrolabile
în cel mai prozaic cotidian, au în
prozele Marianei Enríquez valen
țe compensatorii, de justiție dispe
rată, întro lume în care abuzurile

puterii, sărăcia și violența au de
venit pandemice. Este ca și cum
peste toată cruzimea emanată de
o putere malignă, de neclintit, se
simte plutind o substanță stranie,
imposibil de încapsulat, ca o um
bră care caută răzbunare și care
răstoarnă ordinea lucrurilor. Este
un duh hrănit de violența din jur,
umbră jungiană subînțeleasă, care
poate să spulbere totul. Iar acest
duh e lăsat să bântuie în cotidia
nul sordid și brutal al suburbiilor
din Buenos Aires tocmai de forța
eliberatoare pe care o posedă po
vestirile cu aer gotic și irupții ale
fantasticului.
Terenul pe care își distribuie
scenariile, pe cât de bizare, pe
atât de subversive, se întinde din
zonele rău famate ale Buenos Ai
resului, marcate de încăierări
între dealeri și până în pampasul
în care un grup de protestatare
ajung săși dea foc, sătule de fla
gelul violențelor pe care lumea în
care trăiesc le rezervă femeilor
din momentul în care sau năs
cut. „Bărbații dau foc femeilor,
fetițo. Dintotdeauna. Dar acum
ne dăm singure. Dar nu ca să mu
rim: ca să le arătăm cicatricile.“
Citatul este din ultima povestire
din volum, cea care dă și titlul
cărții, o parabolă teribilă despre
oprimare și mutilare, efecte atro
ce ale violenței asupra femeilor,
din care femeile însele ajung să
facă mijloace de luptă cu ceea ce
le limitează viețile.
Este o povestire de o forță ra
risimă, care vorbește cu violență
despre violența pe care femeile au

îndurato și o îndură, despre violența
din spatele frumuseții și despre oroa
re, ca oglindă pentru abuz.
ADUCE LA SUPRAFAȚĂ
ENTITĂȚI TOXICE CARE
LOCUIESC ÎN VALORILE
BRUTALE ALE LUMII
„Ceam pierdut în foc“ nu este
însă singura povestire din volum
care cercetează experiența trau
matică a mutilării și mai ales a au
tomutilării. Tema apare întro
altă povestire, „Sfârșit de an șco
lar“, care conservă un simbolism
difuz, destructurant, care ține de
contagiunea violenței. Aici prota
goniste sunt niște eleve șocate de
gesturile unei colege, Marcela,
care se automutilează sub ochii
lor. Marcela ajunge să i se confe
seze naratoarei povestirii și săi
vorbească despre o vedenie, un
bărbat pitic, îmbrăcat în rochie de
comuniune, care o împinge săși
facă rău. Cum era de așteptat, răul
căruia Marcela îi cedează fără în
cetare va căuta un alt trup de fată
tânără pe care săl chinuiască și
săl controleze.
Mariana Enríquez dă astfel
corp unor pulsiuni violente care
sunt ale însăși lumii pe care o des
crie, aduce la suprafață entități
toxice care locuiesc în chiar valo
rile brutale ale acelei lumi, ostile
fetelor, trupurilor și dorințelor
lor. Răul pe care ajung să șil facă
e răul emanat, de fapt, de o lume
care le e potrivnică și ale cărei
norme rănesc. E un rău internali
zat, în cele din urmă, și ipostaziat

aici (dar nu numai aici) în apariții
destabilizatoare.
Ceam pierdut în foc etalea
ză, de fapt, o pleiadă de personaje
feminine refractare normelor, care
trăiesc și acționează încercând să
își articuleze și să își urmeze pro
priile reguli, mai ales întro lume
în care regulile sunt făcute și im
puse de bărbați. Cruzimea din jur
și violența le modifică însă și le
contaminează, iar propriile ale
geri ajung să fie inevitabil mar
cate de duritatea și de nedrep
tatea lumii în care cresc. Sunt
femei sau tinere fete care își des
coperă fie propria furie, cruzimea
și impulsurile teritoriale, de săl
băticiuni în derivă, fie un adevăr
esențial despre sine, care vulnera
bilizează. Primul caz apare ipos
taziat în povestirea „Anii toxici“,
când un grup de prietene îl atacă
pe iubitul intruziv al unei alte
membre a grupului. Al doilea, în
„Hostería“, când Felicia, o adoles
centă, își descoperă homosexuali
tatea, dar și teroarea de a fi trăda
tă de propria soră și expusă unor
priviri ostile.
Volumul Marianei Enríquez
creează așadar, în aceste povestiri
dure și tenebroase, spațiu pentru
indeterminare, teritoriu pe care
date necunoscute sunt eliberate
să spulbere, să complice sau să
răstoarne regulile jocului, așa cum
îl știm. Nimic nu e decis, dar ten
siunea care hrănește fiecare po
vestire, derivată din forța a tot
ceea ce nu e numit, așază totul
sub potențialitatea unei explozii
iminente. SDC
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O zi în Yangon, Burma
Cineva m-a întrebat de ce nu am trăit măcar o lună în cartierele
periculoase din India. De ce nu m-am trezit în statul Rakhine în
conﬂictele dintre diferitele grupuri etnice sau de ce nu aprofundez
situația călugărilor budiști și traumele lor. Am încercat să-i răspund.
DESIRÉE HALASEH

În ultimii șapte ani am avut oca
zia de a mă afla pe teritorii insta
bile politic, social, de ami vedea
viața trecândumi prin fața ochi
lor în timpul unui protest civil
armat în Togo. A fost un moment
de cotitură, de a alege, de a pune
sub semnul întrebării motivele
pentru care călătoresc și conse
cințele ce derivă de aici.
După șapte ani de văzut și ex
perimentat cât se poate de intim
boala, sărăcia, conflictele mele,
ale Africii, Asiei sau României și
am decis să aleg altceva. Fug? De
sigur. Nimic nu poate fi mai con
cret și solid decât acest fapt. Dar
în toată această fugă îmi îndrept
privirea către ceea ce mă vindecă,
mă bucură și îmi creează spațiu
pentru o lume a mea. Fie că e un
vârf de munte, o baltă în mijlocul
unui câmp de chili, o femeie fru
moasă care toacă ghimbir întrun
mojar gigantic cu un copil agățat
în spate, gângurind a bine, fie că e
o grădină tropicală cu bananieri
strălucind sub roua orei șapte
dimineața ș.a.m.d.
Ceea ce ai în jur e tot ce conții.
Eu sunt la un loc suma neputinței
românești, lipsa de direcție a gene
rației mele, dar și seninătatea india
nului care trăiește de pe o zi pe alta.

Rugăciunea de seară

Vorbeam despre Burma. Myan
marul de azi (o denumire contro
versată, adoptată în 1989 de către
guvernul militar). Așa. Am ajuns
în Yangon cu o zi înainte de Cră
ciun, și nu întâmplător. Cum ni
ciodată nu am fost un fan ade
vărat al comerțului cu instalații
multicolore, păduri artificiale de
brazi crescuți prematur în curtea
de beton a vreunui magazin de
amenajări pentru casa ta și gră
dina nu știu cui, această descin
dere era absolut tot cemi doream
în mijlocul iernii din România
(acum văd în bord –16 grade Cel
sius, nu, mulțumesc mult).
O zi ideală – în care nu pierzi
vremea uitândute la vechile clă
diri coloniale și dărăpănate prin
tre care își făcea drum Orwell, iar
astăzi își fac vânzătorii indieni de
samosa sau robele budiste vișinii
și călugării care le poartă relaxați
cu câte un smartphone pironit
între palmele împreunate nu a
rugăciune, ci a selfie – e una orga
nizată după cum urmează:
ÎN YANGON NU SE MĂNÂNCĂ
LA RESTAURANT
La primele ore ale dimineții, să
zicem un 78 (nam pretenții) în
dreaptăți pașii pe strada Panso
dan către gară, spre platforma 6/7
de unde iei circularul. După cum

țiai dat seama, e vorba despre o
tură cu un tren în regim de perso
nal, timp de 38 de stații sau apro
ximativ 3 ore. Timp în care vei
asista la viața myanmarezului
obișnuit, în drum spre muncă sau
dinspre temple, de unde își culege
copilul proaspăt ras în cap (con
form credinței budiste, fiecare
practicant trebuie să renunțe o pe
rioadă de o zi, o lună, un an sau
mai mult la posesiunile materiale
și să adopte viața monastică). Dea
lungul călătoriei nu va trebui să
cobori la vreun magazin pentru
ați lua apă, mâncare sau brelocuri,
pixuri sau altceva. Nici vorbă. Tre
nul e și spațiu comercial, unde zeci
de vânzători își perindă produsele:
cireșe, mango, pere, mere, dulciuri,
porumb fiert sau prăjit ș.a.m.d.
Să presupunem că ția ajuns
gustarea servită în circular și ești
gata de o nouă aventură: pagoda
Shwedagon. Unul dintre cele mai
sfinte locuri budiste din lume,
Shwedagon Paya adăpostește opt
fire de păr deale prea sfântului
Gautama Buddha și nu mai puțin
de 27 de tone de aur (sub formă de
foițe), diamante și pietre prețioa
se. E preferabil să iei un ghid local,
care îți va explica ce semnificație
au cele 12 mini altare, unde poți
asculta rugăciunea de la apus sau
să vezi dacă ghicitorii de pe lângă
templu știu sau nu ce ți se va în
tâmpla peste o săptămână de la
plecarea din Myanmar.
În Yangon nu se mănâncă la
restaurant. Bine, poate, dar mai
rar. De cele mai multe ori vei fi in
vitat la un Tea House. O veche
nostalgie de pe vremea când bri
tanicii făceau legea prin cluburi
exclusiviste și își luau mesele în
vreun asemenea loc, ferit de soare
și cochet amenajat pentru cei mai
pretențioși dintre meseni. Iați o
salată din frunze fermentate de
ceai verde, o porție de paratha și
unul din delicioasele deserturi
din produse organice la Rangoon
Tea House.
Cocktailurile se beau neapărat
la barul din The Strand, construit
în 1901 de către frații Sarkies.

Shwedagon Paya

Copii călugări

Rudyard Kipling, George Orwell și
W. Somerset Maugham șiau făcut
veacul și ei pe aceleași scaune cu
nu foarte mult timp în urmă.

Călătoria în Myanmar fost spon
sorizată în decembrie 2017 – ia
nuarie 2018 de către Myanmar
Tourism Federation. SDC
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Liliana Corobca – Capătul drumului
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment
din romanul Capătul drumului, de Liliana Corobca, care va apărea
în curând în colecția „Fiction LTD.“ a Editurii Polirom.
– FRAGMENT –
La Gara Mică din Cernăuți ne
aștepta trenul cu foarte multă lu
me adunată din satele românești
din județul Cernăuți și din ținutul
Herței. Județul Cernăuți avea trei
orașe, Cernăuți, Cozmeni, Sada
gura, o comună suburbană – Ho
recea – și 61 de comune rurale,
compuse din 93 de sate, toate ce
date, atunci, în 1940. O parte a bu
covinenilor din acest județ au fost
învagonați în Sadagura. Toate fa
miliile ridicate din Cotul Ostriței
au fost urcate în căruțe și duse la
primăria din Mahala. Apoi, încăr
cați în camioane, au fost trans
portați la Sadagura, acolo fiind
separați de familii bărbații. După
ce au adunat lume peste lume din
întreaga Bucovină, la Cernăuți a
fost format un eșalon de nu i se
mai vedea capătul.
La 15 iunie, eram în gară și
încă nu ne dăduseră apă. Unii
erau de două zile în tren. Plân
geau cei mai mici și cereau fie
mâncare, fie apă. La gratiile va
goanelor erau numai copii, care
cereau mereu apă când vedeau
câte un milițian. Atunci au venit
niște soldați și au descuiat vagoa
nele, dând drumul câte unui om
cu o căldare, din fiecare vagon, să
aducă apă. Am mai stat ceva în
Gara Mică din Cernăuți, apoi tre
nul nostru a luato spre răsărit.
Lumea se uita cu jale la noi și ne
făcea semne prietenești cu mâna.
La ieșirea din Cernăuți sa oprit
trenul, pentru că se repara calea
ferată și trebuia să treacă foarte
încet. Atunci am văzut un grup de
femei care plângeau, făcândune

semne și spunândune: „Dumne
zeu să vă ajute!“. Tot de la ele am
aflat că mai trecuse un tren din
Cernăuți și că oamenii fuseseră
adunați de pe stradă cu camionul
și duși la gară, spre deportare…
***
Vai nouă, care bogați am fost, trai
îndestulat am avut, în case mari și
frumoase am trăit, copiii noștri
rumeni și voioși fiind, iar acum
pribegi, ai nimănui suntem, flă
mânzi și murdari în trenul vrăj
maș și întunecos! Doamne, nu ne
părăsi în clipa asta grea, căci mai
mult decât Iov cercați suntem!
Pentru că el, deși lipsit de avere,
ședea în gunoiul său, iar noi în
țări străine duși suntem și nu știm
unde ne vom rezema frunțile și
unde ne vom hodini trupurile. El
avea prieteni de aceeași limbă cu
el, carei purtau de grijă, îl îmbăr
bătau, pe când nouă copiii și
părinții ne mor de foame în va
goane de vite, iar soldații ne arată
armele lor și în limbi străine ne
grăiesc, nimica nu înțelegem. Iov,
deși bolnav și plin de răni, pe
scumpa lui soție o putea vedea,
iară ai noștri soți, o, Doamne,
despărțiți au fost de soțiile și co
piii lor, urcați în vagoane separate
și zăvorâți departe de noi fostau,
nicio veste de la ei nu avem, nici
să știm de mai viețuiesc ori nu,
smulși au fost cu sila din sânul
familiei. Și așa, stingheri și sin
guri, ne lăsăm duși de trenul
acesta în călătoria fără sfârșit, ca
trestiile bătute de vânt ne clăti
năm de viforul necazurilor și al
necunoștinței pentru ziua de
mâine...

CARTEA
Familia Anei Blajinschi, o femeie de aproape 90 de ani, decide să o
mute pe aceasta la un cămin de bătrâni. O strănepoată primeşte misiunea delicată de a merge la ea ca s-o convingă să accepte această
soluţie. Însă vizita ia o turnură neaşteptată când octogenara începe
să-i povestească fetei despre perioada de coşmar din tinereţe, când
a fost deportată în stepele Kazahstanului. După o călătorie cumplită,
alături de mii de oameni înghesuiţi în vagoanele pentru vite, în timpul
căreia a crezut la un moment dat că şi-a găsit dragostea, pentru Ana
au urmat zece ani de viaţă grea, pe timp de război şi foamete, însă
credinţa în Dumnezeu şi speranţa că va supravieţui i-au dat putere. SDC

Vagoanele aveau o singură fe
restruică, dar și aceea era zăbre
lită. Am avut noroc că am urcat
ultimii și am rămas lângă ușă. De
dormit, dormeam pe podele, că
era în toiul verii și nu mai puteam
de zăpușeală, aveam cam toți câte
un țolișor, câte un covoraș. Mân
care ni se dădea cam o dată la
douătrei zile, o bucățică de pâine
cleioasă și neagră ca pământul,
un pește sărat sau cașă, adică un
terci din cereale, mai primeam
uneori. Când am gustat prima
oară mâncarea ceea, am strâmbat
cu toții din nas, noi copiii, obiș
nuiți cu pâinea noastră dulce și
puhavă, a doua oară, peste alte trei
zile, am mâncat, deși nu ne plăcea.
Iar a treia oară ni sa părut bună.
Dar până să ajungem să mâncăm
iar pâine de la noi din Bucovina,
cum spune cântecul, a fost cale
lungă și apă multă a curs pe Irtîș,
Obi, Lena și Volga: „Foaie verde
șiun lipan, poateom mai trăi un
an și, acasă când neom duce, nea
da mama lapte dulce și pâinică ru
meoară, nu ca asta de amară“.
Când proviziile noastre erau pe
sfârșite, pita primită ni se părea
mare bunătate, iar gustul pâinii
noastre bucovinene îl uitaserăm.
Nu era nici un copil foarte
mic, de țâță, la noi în vagon. Slavă
Domnului! Mare chin pentru prun
cul speriat, însetat, flămând, nes
pălat, sortit pieirii din cauza con
dițiilor din tren, dar și pentru cei
de alături, neputincioși săl ajute.
Mare chin să ai alături o mamă
căreia îi moare copilul și ea nu
poate face nimic. După toate umi
lințele la care bieții oameni erau
supuși, trebuiau să mai asiste și la
suferințele altora. Să urmărească
cum se sting cei din jur, mai slabi.
Când trenul staționa pe linii moar
te și era liniște în jur, că ne lăsau
pe câmpuri, departe de așezări
omenești, auzeam plânsetul co
piilor din vagoanele vecine. Acel
plânset ne chinuia și ne îngrozea
pe noi, cei de alături, și nu vreau
sămi închipui cum era să fii
acolo, în vagon cu ei. Apoi plânsul
era tot mai stins, tot mai ușor,
până nu lam mai auzit deloc.
În tren, lângă mine, sa nime
rit o fată cam de vârsta mea, cu

bunica. Noi două și ele două, Jenea
cu bunica ei Anghelina, eu cu
mama mea Aspazia, deși eram din
sate diferite și nu ne știam di
nainte, neam împrietenit în tren
și ne țineam împreună ca două su
rori. Jenica era cea mai mare în fa
milie, iar eu, cea mai mică. Mama
ei fusese ridicată înainte, cu toți
frații mai mici și cu tatăl lor. Ea era
atunci la bunica, pe care o mai vi
zita din când în când, mai dădea o
mână de ajutor la gospodărie, îi
mai ducea de mâncare. Jenea era
tristă și foarte serioasă, nu era greu
de ghicit la ce se gândea, iar mie îmi
plăcea so înveselesc. Numi poves
tise de la început cum scăpase de
prima invazie a antihriștilor, cum
ia văzut pe toți ai ei urcați în căruță,
cum șia urmărit familia până la
gară, iar ea a scăpat, pentru că ma
ma o trimisese cu niște sarmale
calde la bunica, iar ultimul ei frate
nu era încă înregistrat la primărie,
atât de mic era. Soldații au numărat:
mama, tata, trei copii, așa era și pe
lista lor, deci iau prins pe toți, iau
luat ca din oală și pe copilul cel

mare nu lau mai căutat. Acela, ofi
cial, nici nu exista. Iar cel de câteva
săptămâni va fi murit printre pri
mii în tren, că cei foarte mici nu re
zistau. Prezența ei acolo nu lar fi
salvat pe copilul de țâță, dar cred că
ar fi vrut să fie alături de părinți și
frați. Le ducea dorul. Cu Jenica am
împărțit eu toate bucuriile și toate
chinurile acelei călătorii și numai
ei iam șoptit secretul meu cel mare
despre comoara zidită în fântână.
Cufărul nostru cu două roți,
mare noroc am avut de el, putea
servi și drept ladă de zestre, poate
chiar asta fusese menirea lui, mai
ales că sora mai mare se măritase
și îl lăsase pentru mine. Aș fi încă
put și eu în el, după ce sa mai go
lit de bunătățile luate de mama
pentru drum. Avea capac cu încu
ietoare. Tare bine nea mai prins!
Apoi țineam acolo și motanul. De
mâncat, nu prea mânca, dar, de
crescut, creștea și nu mai încăpea
în cutia de încălțăminte în carel
primisem. Tare mă temeam să nu
mil fure cineva din vagon. SDC
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De ce tinerii din ziua
de azi sunt mai tineri
În mod oficial, li sa dat voie
oamenilor să fie morocănoși,
rebeli, visători și pe banii părin
ților până la 24 de ani. Adoles
cența, sa decis, începe la 10 ani
și se termină la 24 de ani, în loc
de 19 ani cum se considera până
acum. Este, desigur, rezultatul
unui studiu științific, care nu va
schimba lumea peste noapte, dar
ne ajută să înțelegem mult mai
bine generația care crește în
același timp prea repede și prea
încet sub ochii noștri.
De fapt, de la sfârșitul anului tre
cut și până în luna ianuarie a lui
2018, au apărut cel puțin trei stu
dii care susțin ideea că adoles
cența sa prelungit mult peste 20
de ani. Fiecare studiu în parte a
demonstrat cum acești „tineri din
ziua de azi“ chiar sunt diferiți de
cei din anii ’90. Își iau carnetul de
condus mult mai târziu, își încep
cariera mai târziu, ba chiar, spre
bucuria tuturor părinților de pe
întreaga planetă, își încep viața
sexuală mult mai târziu.
Una dintre cercetări, realizată
de University College London,
arată că adolescenții sau „cumin
țit“. Pentru generația anilor ’90,

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
adolescența cu acte în regulă în
semna că te apucai de fumat, de
băut alcool pe ascuns și aveai pri
mele experiențe erotice sau cel
puțin mințeai foarte bine în legă
tură cu toate acestea. Dar cei din
prezent mai degrabă se ocupă cu
șmecherii cibernetice la limita
legalității decât să fumeze, să facă
sex sau să consume alcool. Este,
de departe, un record al vremuri
lor moderne.
Deoarece numărul de sarcini
adolescentine este de asemenea
în scădere, la nivel mondial, iar
vârsta de căsătorie crește vertigi
nos atât la bărbați, cât și la femei,
au dispărut doi factori care îi fac
pe tineri să devină adulți la foc
rapid: copiii și căsătoria. Un alt vi
novat pentru maturitatea întârziată

ar fi telefonul. Pentru că este ubi
cuu, pentru că pătrunde inclusiv
în mediile sărace și este folosit in
tens de copii, telefonul limitează
drastic așanumitele experiențe
de „viață reală“, dar și viața socia
lă. Întâlnirile sunt înlocuite de
mesaje, jobul înlocuit de jocuri,
necesitatea de contact uman cu
Facebookul  și toate astea la vâr
furile degetelor, fără să fie nimeni
nevoit să plece de acasă, unde mi
roase foarte bine din bucătărie.
Vârsta mutatului de acasă a
crescut gradual în ultimii 15 ani,
ceea ce înseamnă că din ce în ce
mai mulți tineri continuă să tră
iască alături de părinți, chiar mult
după noul prag de 24 de ani al
adolescenței. Fenomenul creează
presiune financiară pe economii
le părinților, pentru că în general,
tinerii care continuă să locuiască
alături de părinți nu reușesc să își
găsească un job care să le permită
să se întrețină singuri, o consecin
ță a crizelor economice după anii
’90. Înduioșați, părinții fac ce fac
părinții: îi ajută financiar, conti
nuă să îi găzduiască, le spun că îi
sprijină complet chiar și atunci
când se înscriu la cea dea treia
facultate. O parte din companiile

de asigurări, de exemplu, deja sau
adaptat noii realități sociologice
și le permit adulților de până în
26 de ani să fie în continuare asi
gurați pe polița plătită de părinți,
asemenea unui copil.
Există însă și o serie de bene
ficii pentru o adolescență prelun
gită: cu cât rămâne mai tânăr, cu
atât creierul nostru poate învăța
mai ușor. Asta înseamnă că pot fi

acumulate mult mai multe infor
mații și deprinderi până la o vâr
stă mult mai înaintată, iar per
soana răspunde mult mai bine la
schimbare. Iar pentru adulți ar fi
o altă veste bună, încă nelansată
în spațiul public: dacă sa prelun
git adolescența cu 5 ani, corect ar
fi să se prelungească proproțional
și tinerețea. Semnat, o viitoare tâ
nără de 40 de ani. SDC

Statul slab și baronașul tare
„Întărițivă statul!“, nea ordonat
baciul nostru de tânără democra
ție, Sorin Ovidiu Vântu, acum
niște ani. Iar odată cu condamnă
rile sale în Justiție, dar și ale altor
mahări din lumea afacerilor și
din cea a politicii, părea că proce
sul a început, iar recomandarea a
fost pusă în practică. Neam răco
rit și noi văzândui. Doar că ceea
ce părea o gheață solidă de la de
părtare sa dovedit o pojghiță
care a cedat unor simple lovituri
de ciocan aplicate fără vreo dibă
cie ieșită din comun.
Au ieșit o vreme prin fața presei
cu cătușele la mâini, iar aces
te fapte, televizate în direct și
neapărat la ore de maximă audi
ență, au oferit o satisfacție pe

măsură milioanelor de microbiști
convinși că în (imediat) trei dece
nii de relativă libertate democra
tică sa furat tot ce se mai putea
fura din țară. Chibițăreala a func
ționat. Și a fost bine. O vreme.
Temperaturile continuă să creas
că și să topească și ceea ce mai
rămăsese din gheața de pe lac.
Lumea șia văzut de treabă până
la infama Ordonanță 13, când ve
chii chibiți au coborât în stradă
pentru a salva onoarea unei na
țiuni cu lideri hoți. Percepția este
realitate.
Toți condamnații celebri șiau
ispășit în timp record pedepsele, au
ieșit binemersi cu averile intacte
din pușcării. Din temnițele pe care
le golește lunar, cu mult sârg, dom
nul ministru Tudorel Toader.

Căpeteniile încoronate ale Par
lamentului României au decis de
mult că, atâta vreme cât vor con
trola mașinăria de vot, nici un ur
mărit penal din rândurile aleșilor
nu va rămâne fără imunitate. Atât
Călin Anton de la Senat, cât și nea
Liviu de la Cameră sunt oameni cu
principii solide, iar odată ce le afir
mă, rămân sfinte, chiar mai sfin
te decât Programul de guvernare
(care a suferit a treia modificare
întrun an de zile). Observând prin
cipiile, probabil că nici DNA nu sa
mai sinchisit să trimită vreo cerere
de ridicare a imunității către Minis
trul Justiției, să nu care cumva săi
dea ocazia să o folosească pe post
de hârtie igienică (pe fundalul res
tricțiilor bugetare draconice im
puse de consilierul de stat Darius

Vâlcov privind achiziția de bunuri
și servicii la Guvernul României).
Cum spuneam, dacă Progra
mul de guvernare de la Palatul Vic
toria mai poate fi încălcat, Progra
mul de hibernare de la Cotroceni
ține de Strategia Națională și nu se
modifică decât în Consiliul Suprem
de Apărare a Țării, care se întru
nește mai rar decât plenul reunit al
Parlamentului, pentru a vota, se
mestrial, un nou primministru.
Urlă ciocoii de la Bruxelles că
nu ne mai primesc în Schengen și
nu ne mai ridică MCVul, un fel de
Dacie Logan cu radar pentru Jus
tiție, dacă nu scădem temperaturile
pe lac și nu se întărește la loc gheața.
Doar că atât Călin Anton de la Senat,
cât și nea Liviu de la Cameră sunt
oameni cu principii solide și nu

GEORGE ONOFREI
DOI-ZECE, PROBĂ!
cedează nici la a zecea amenințare.
Au mai urlat ciocoii și la domnul
Viktor Orbán (ba, JeanClaude Jun
cker ia dat șio scatoalcă peste ceafă
și la numit „dictator“), și la liderii
Poloniei, și la bulgari și la alții. Și?
Sa întâmplat ceva? Au dat pe ci
neva afară din Europa doar pentru
că sa topit gheața de pe lac? Lideri
lor central și esteuropeni la place
să fie cald, să se dezmorțească țânța
rii pe baltă și să orăcăie broaștele la
Educație și la Energie.
Întărițivă statul, că nea Liviu
de la Cameră și Călin Anton de la
Senat nu se mai înmoaie! SDC
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Kraftwerk și John
McLaughlin: câștigătorii
Grammy despre care
nu vorbește nimeni
Marii câștigători ai celei de a 60-a ediții a
premiilor Grammy au fost Bruno Mars și
Kendrick Lamar, dar în palmaresul acestui an
apar și nume poate mult mai ilustre, care
nu sunt însă și în colimatorul mass-media.
După ceremonia de duminică, presa
sa concentrat asupra celor doi mai
câștigători și asupra aspectelor po
litice ale evenimentului („Jos Trump!“,
„De ce nau câștigat și femeile?“
etc.). Ignorate, pe lista câștigătorilor,
două nume care au marcat puternic
istoria muzicii.
Nominalizați în categoria „Cel
mai bun album dance/ electronic“
al anului, grupul german Kraftwerk
au primit premiul Grammy pentru

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

discul 3D The Catalogue, un live
înregistrat în câteva dintre cele mai
mari muzee de artă contemporană
din lume.
Trupa Kraftwerk a fost înființată
în 1969 de Florian SchneiderEs
leben și Ralf Hütter, doi muzicieni
pasionați de primele experimente
din epocă în muzica electronică.
Lansat în 1974, albumul Autobahn
creează un adevărat cult, iar Kraft
werk definește, alături de alții, o

direcție muzicală denumită kraut
rock, în care se înscriu multe dintre
formațiile germane din epocă, pre
cum Can sau Amon Duul II, intere
sate de experimente muzicale.
Impactul celor de la Kraftwerk
asupra muzicii este incontestabil.
Depărtânduse de krautrock și por
nind spre un orizont tot mai elec
tropop, cvartetul teuton inspiră o
mulțime de alți artiști specializați
în muzica electronică, dar și gru
purile de newwave și synthpop ale
anilor ’80, alți mari artiști (precum
David Bowie sau Bjork) și chiar
formații de heavy și blackmetal
(de exemplu Rammstein).
În alt teritoriu al muzicii, alt
mare artist, virtuozul jazzului psi
hedelic John McLaughlin, a fost
recompensat cu un Grammy la ca
tegoria „cel mai bun solo de jazz
improvizat“.
Este primul Grammy din cariera
artistului britanic în vârstă de 76
de ani care sa făcut cunoscut încă

de la începutul anilor ’70 cu formația
sa Mahavishnu Orchestra, la câțiva
ani după ce McLaughlin fusese ales
să figureze, la începutul carierei,
pe revoluționarul album Bitches
Brew al lui Miles Davis.

Renumit pentru talentul său,
McLaughlin a avut dea lungul cari
erei și nenumărate colaborări pres
tigioase cu artiști precum Carlos
Santana, David Bowie sau The
Rolling Stones. SDC

Un viitor nesigur pentru
Woody Allen la Hollywood
La peste trei luni de la declanșare,
isteria #MeToo îl lovește și pe
Woody Allen, după ce fiica lui
adoptivă, Dylan Farrow, șia reînnoit
acuzațiile de abuz la adresa lui.
Povestea, se știe, e veche și da
tează de la începutul anilor ’90,
când cineastul o părăsește pe to
varășa lui de viață, actrița Mia Far
row, pentru a se căsători cu una
dintre fiicele adoptive ale acesteia,
mult mai tânăra SoonYi Previn.
Imediat, Mia Farrow îl acuză pe
Allen că ar fi abuzato sexual pe
fiica lor, Dylan. Autoritățile investi
ghează cazul, dar nu găsesc nici o
probă în sprijinul acestei afirmații.
Farrow și cea mai mare parte a
copiilor cuplului insistă cu acu
zațiile. Allen se apără spunând că
totul este o născocire a Mie Farrow
care, pentru a se răzbuna, „a spălat

mințile“ copiilor. Singur, doar unul
dintre copii îl susține, motiv pentru
care restul familiei a rupt legăturile
cu el.
În actualul climat de isterie din
Statele Unite, povestea este resus
citată și, mai mult, Allen este pus
la zid nu numai de către tabăra
Farrow ci, încetîncet, de mulți din
tre actorii (cei mai tineri) care au
lucrat cu el.
Condamnat practic fără proces,
Woody Allen, după o fructuoasă
carieră, ar putea ajunge un paria
la Hollywood și, prin urmare, să
piardă orice finanțare americană,
cu toate consecințele care decurg
de aici. „The New York Times“ susține
că distribuirea în sălile de cinema
a viitorului film al lui Allen, A Rainy
Day in New York, ar fi deja compro
misă și că șefii Amazon Studios,

producători ai operei cineastului,
își pun întrebări asupra viitorului
colaborării lor.
Care va fi viitorul în Hollywood
pentru Allen? Cum succesul filme
lor sale se bazează și pe capacitatea
lui de a reuni vedete în distribuție,
acest viitor ar putea fi periclitat.
Actorii mai tineri se dezic de el,
dar „veterani“ precum Alec Baldwin
sau fosta iubită Diane Keaton (ata
cată urât pentru acest gest de către
Judd Apatow, autor de comedii ro
mantice) îl apără încă.
Criticul și romancierul francez
Frédéric Beigbeder îl invită pe Allen
să se stabilească în Franța, unde res
pectul ce i se poartă iar asigura și
bani pentru viitoarele filme. Cu atât
mai mult cu cât ultimele sale pelicule
au fost mult mai apreciate în Europa
decât în Statele Unite. SDC
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FakeApp: o poveste cu IA, Nicolas Cage
și porno (involuntar) cu vedete
O nouă tehnologie
permite inserarea
chipurilor în orice fel
de ﬁlm: se va
trasforma într-o nouă
formă de artă sau va
duce pe noi culmi
conceptul de „fake
news“.
„Viitorul este aici și seamănă cu
Nicolas Cage“, scrie TechInsider
întrun articol despre o nouă formă
de tehnologie bazată pe inteligență
artificială care permite oricărui
utilizator ceea ce era rezervat până
acum marilor studiouri specializate
în efecte speciale.
Totul se bazează pe un program
gratuit (creat de un internaut ce
se identifică doar cu un pseudonim)
care funcționează pe un principiu
simplu: programul este hrănit cu
imagini ale persoanei alese și cu
fișierul video în care acesta trebuie
inserat. Pe urmă, programul folo
sește un soi de inteligență artificială
pentru a suprapune fața actorului
pe fișierul video dorit cu rezultate
mai mult sau mai puțin convingă
toare în funcție de calitatea ima
ginilor, lumină, forme și mișcare. În

Cu puţină răbdare și tehnologie,
Nicolas Cage poate fi pretutindeni
(stânga), iar Daisy Ridely poate
juca în filme porno în care nu a
apărut niciodată (sus).

foarte multe cazuri, însă, rezultatul
este tulburător de realist.
Imaginea involuntară a acestei
noi jucării digitale a devenit, fără
voia lui, Nicolas Cage.
Astfel, o sumedenie de utilizatori
grupați pe Reddit au folosit aplicația
pentru al insera pe Nicolas Cage
întro serie de producții în care aces
ta na jucat niciodată, de la filme cu

James Bond la Indiana Jones sau
Urzeala tronurilor. Există deja pla
nuri mai ambițioase: fie realizarea
unui întreg film (fals) cu Nicolas
Cage, fie o recreere a trilogiei Stă
pânul inelelor cu Nicolas Cage în
absolut orice rol.
Cum pornografia a fost dintot
deauna unul dintre motoarele de
dezvoltare a noilor tehnologii (de

la Gutenberg încoace), noul pro
gram a fost folosit și în scopuri de
natură mult mai josnică, pentru
inserarea fețelor vedetelor feminine
în diverse filme porno. Fără con
simțământul lor. Din nou, multe
rezultate sunt extrem de realiste.
TechInsider subliniază faptul
că toate aceste filmulețe publicate
pe Reddit sunt numai experimente
rudimentare, ele pot oferi deja in
dicii despre ceea ce ar putea urma.
Partea pozitivă ar fi că o astfel
de tehnologie, pusă gratuit la în
demâna publicului, ar putea naște
o nouă formă de artă care ar sub
linia și mai apăsat caracterul de
„cultură a remixului“ al internetului.
Evident, ar duce la multe procese
legate de drepturi de autor și, vorba
unui expert, „ne putem imagina o

întreagă cultură de filme «de con
trabandă» produse astfel“.
Partea mult mai urâtă este legată
de temerea justificată că, pe măsură
ce această tehnologie va evolua, ea
va fi folosită în scopuri murdare.
Combinată cu alte tehnologii care
pot sintetiza și recrea vocile unor
persoane reale, ea ar face ca dife
rența dintre fals și real să fie extrem
de greu de perceput. Prin urmare,
ar putea fi folosită pentru a pune
persoane în poziții foarte compro
mițătoare (filmele porno false sunt
doar un început), ar putea fi folosită
pentru șantaj și nu numai. „Va ridi
ca la un cu totul alt nivel hărțuirea
cibernetică“, atrage atenția Justin
Thies, care a lucrat la dezvoltarea
programului Face2face, un expe
riment timpuriu în acest domeniu.
Mai mult decât atât, o asemenea
tehnologie ar submina și mai pu
ternic conceptul de adevăr, ducând
la cote insuportabile această eră
de „fake news“.
„Ajungem în punctul în care nu
vom mai putea discerne între fals
și real. Noutatea e reprezentată de
faptul că această tehnologie este
accesibilă oricui. Este dea dreptul
destabilizator. Tot ce înseamnă în
credere va fi subminat de așa ceva“,
spune Deborah Johnson, profesor
emerit de Etică aplicată la Univer
sitatea Virginia.SDC

PE SCURT
n Era, cumva de așteptat: Jim Ca
viezel va relua rolul lui Isus din
Patimile lui Cristos în continuarea
numită Patimile lui Cristos: Învierea
pe care, se pare, îl va realiza tot Mel
Gibson, pe un scenariu de Randall
Wallace (Braveheart). „Va fi filmul
cel mai important din istorie... Sunt
în el lucruri despre care nu pot

vorbi, dar care vor șoca publicul“,
a declarat Caviezel.
n „The Hollywood Reporter“ anunță
că viitorul film al lui Steven Spiel
berg va fi Indiana Jones 5, prevăzut
să intre în lucru anul viitor, cu pre
miera stabilită pentru 2020. În
același timp, Spielberg caută in
terpreți pentru un remake al cele
brului musical West Side Story.
n Moartea Ursulei K. Le Guin a atras
atenția asupra unui album muzical
realizat în 1985 și a cărui relansare
îndelung pregătită va avea loc cât
mai curând. Music and Poetry Of
The Kesh a apărut în 1985 și este
rolul colaborării dintre Le Guin și
Todd Barton, compozitor specializat
în lucrul cu sintetizatorul. Discul este
în fapt coloana sonoră pentru Always
Coming Home, cartea în care Le
Guin descrie cultura unei populații
fictive din Pacific numită kesh.

n Reputatul realizator austriac
Michael Haneke va realiza pentru
prima oară în carieră un serial TV.
Seria se va numi Kelvin’s Book, va
avea zece episoade și va prezenta un
scenariu distopic: un grup de tineri
dintrun viitor apropiat se confruntă
cu adevărata natură a țării lor.
n Companiile Paramount Televi
sion și Anonymous Content se bat
pe drepturile de adaptare a ro
manului MaddAddam de Margaret
Atwood, pe care vor să îl transforme
în serial TV. MaddAddam este o po
veste postapocaliptică în care un
mic grup de supraviețuitori se chi
nuie să reconstruiască lumea după
cea mai mare parte a populației a
fost decimată de o molimă. SDC
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Soldiers of Fortune
Corectitudinea politică e ultimul lucru pe
care-l caută Adrian Schiop, dar ea planează
inevitabil asupra adaptării romanului
autobiograﬁc al acestuia, Soldații (2013,
republicat recent la Polirom sub titlul
Soldații. Poveste din Ferentari).
Filmul de debut al cineastei sârbe
Ivana Mladenovic ajunge în Ro
mânia după mai multe premii în
străinătate și e așteptat să pro
voace o mică revoluție. Sa scris
deja de bine despre el, Adrian
Schiop (coscenarist și protago
nist) e în interviuri la fel de de
complexat ca în carte, dinamitând
establishmentul, dar nimeni nu
e curios ce se întâmplă acum cu
Alberto, „boschetarul“ extras de
eroul autoficțiunii din mediul lui
și trimis înapoi, după ce relația lor
sa consumat.
Dincolo de exotism și de li
bertățile asumate, cartea pare să
se fi născut din sentimentul de
vină al intelectualui alb (docto
rand în manele), care a luat în
apartamentul închiriat din Feren
tari un fost pușcăriaș (outsider și
el) pe care, după ce banii sau ter
minat, la aruncat (cum singur
scrie) ca pe un cățel înapoi în stra
dă. E un detaliu care poate spune
ceva despre cum e abordat acest
film de către presă și societate –
nu e vreo învinuire la adresa per
sonajului Adi.

Ce ma frapat la carte nu e ta
lentul evident al lui Schiop, ci sin
ceritatea totală cu care se dezvă
luie (după cum a spus întrun in
terviu din „Dilema veche“, 30%
din carte e ficțiune). Întro socie
tate conformistă și tradițională
cum e a noastră, gestul lui Schiop
de a se expune complet e o provo
care în sine, dincolo de faptul că
narează un lovestory imposibil
dintre doi bărbați din medii ire
conciliabile. În esență, așa cum
reiese și din interviuri, totul se re
duce la bani și la sărăcia care a
îmbolnăvit societatea, la faptul că
(citez din carte) „șmecheria gene
rează neîncredere și neîncrederea
infiltrează orice nivel al societății,
nu contează că e educat sau ne
educat, privat sau de stat, țigănesc
sau românesc – fiindcă politi
cieni, funcționari, ONGiști și amă
râți, cu toții ne înșelăm și ne fu
răm căciula unui altuia, în goana
disperată după bani“. Poate nu în
tâmplător, cel care îl joacă pe Al
berto, talentatul neprofesionist
Vasile Pavel, zis și Digudai, spune
în interviuri că el, rom serios și cu

IULIA BLAGA
FILM
familie, a acceptat să joace întrun
film gay doar pentru bani.
Banii nu sunt atât de prezenți
în film și nu se înțelege suficient
de clar că ei determină separarea
lui Adi de Alberto. Pe Ivana Mla
denovic pare să o intereseze rela
ția celor doi și ciocnirea celor
două lumi din care provin, din
colo de aspectul banilor. Intere
sată de outsideri (a semnat an
terior un foarte bun documentar
despre romi eliberați din închi
soare, Turn Off the Lights/ Stin
geți becurile), ea reușește un ames
tec subtil de realitate și ficțiune
care era prezent cumva și în
carte. Cel mai fascinant e că nu
știi clar dacă anumite scene sunt
ficțiune sau improvizații sau rea
litate telle quelle (de pildă, nun
ta). Prezența incomodă și stânga
ce a lui Schiop în rolul lui Adi
lărgește autoreferențialitatea și
e pe cât de împotriva ideii de
cinema ficțional (Schiop e un
prost actor, care strică multe sce
ne), pe atât e în favoarea filmului
(Schiop e Schiop, autorul cărții

Des astres
— Vecine, tu nu cumva ești Capri
corn?
— Eu mis Ion, nul cunosc pe
ăsta de care zici tu. Poate semănăm.
— Mă refeream la zodie.
— La ce?
— Când ești tu născut, bre?
— Douăștrei decembrie.
— Clar, ești în zodia Capricor
nului. Deci o să ai noroc azi.
— De unde până unde știi tu
că o să am noroc, dacă toată viața
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am fost ghinionist? Dacă un sin
gur scaun este rupt în autobuz, eu
mă pun pe el. Dacă o singură fe
meie este nebună în satul ăsta, eu
mam însurat deja cu ea. Dacă…
— Așa țiau zis la horoscop, la
televizor. Mare atenție pe unde
mergi, sar putea să găsești chiar
și bani pe stradă.
— Dacă îmi cumpăr televizor, se
arde după trei zile. De asta nici nu îmi
mai iau. Poa’ să zică ăștia ceor zice,
nu cred în telescoape și periscoape.
Unde nu mă pricep, nu mă bag.
*
— Săți dea bunul Dumnezeu
sănătate, cu stetoscopul tău cu
tot, vecine!

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
— Dar cum de ești așa de vesel?
Să nu spui că am avut dreptate.
— Oho, și încă cum! După ce
am vorbit ieri, am plecat cu ale
mele pe cap, doar știi că eu sunt
mai trist de felul meu. Când să
pun mâna pe poarta casei, văd
ceva în șanț. O fi o bucată de ziar,
mă gândeam. Sigur e bucata cu
anunțurile cu morți, că eu, la ce

autobiografice, fără el nu sar fi
povestit).
Joaca dintre realitate și fic
țiune e și ea pe muchie, ca iubirea
dintre cei doi. Nu vă așteptați să
vedeți corpuri de bărbați frumoși
ca în Brokeback Mountain, ci car
ne stingheră, gesturi stângace,
pentru că Alberto, care pare să fie
hetero, a devenit gay în pușcărie
ca să poată supraviețui, iar Adi e
și el un om interiorizat. În carte,
momentul când Adi descoperă că
șmecherul Alberto nu fusese șme
cher și în închisoare ci, dimpo
trivă, umilit și abuzat, e momentul
carei declanșează sentimentul de
vinovăție. Dar filmul nu plusează
în direcția asta. Poate asta iar fi
dat un echilibru.
Iubirea (câtă a fost) dintre
Adi și Alberto nu convinge pe
ecran cât ar fi trebuit. E greu să vezi
o relație între personajele de pe
ecran așa cum cartea construiește

fără dificultate. E un minus al fil
mului, mai ales că relația celor doi
e coloana lui vertebrală. Dar, pe
lângă felul cum lucrează în dublu
sens pe axa realficțional, filmul
are momente fulgurante, cum e
secvența din parc (când Alberto îi
spune lui Adi: „Nu ne pupăm că
ne vede copiii“), când tandrețea
dintre ei devine posibilă și credi
bilă și când filmul pare să prindă
o formă.
De fapt, Soldații e mereu pe
muchie, și asta e tot în avantajul
lui. Poate fi acuzat că e poverty
porn, exoticpromiscuu, deși alții
îl pot vedea ca radical, revoluțio
nar, anarhist. Poate fi văzut ca un
film de două ori corect politic, de
și e, de fapt, o poveste reală. Dacă
a existat sau nu speculație poli
tică în spatele lui poate că nici nu
mai contează din moment ce va
mai dezgheța la noi mentalitățile –
și nu doar în cinema. SDC

ghinion am, numai de ei aud. Hai
să văd după cine se mai face abur,
zic. Când mam aplecat, pfffff…
— Teai înțepenit de spate.
— Al naibii, că nu. Deși de
obicei așa pățesc. De asta nici nu
pot să fac treabă, că mă taie șalele.
Dar de data asta, să vezi și să nu
crezi, nu era ziar, era o bancnotă
de cincizeci de lei!
— Nu pot să cred!
— Vecine, ma lovit norocul
cu camionul, dacăți poți închipui
așa ceva.
— Vezi, altă dată să ai încre
dere în horoscop, ăștia știu să ci
tească în stele. Și ce e scris în ele,
în frunte ție pus.
— Tu îți dai seama că dacă
mai găsesc încă trei bancnote, o să
am două sute de lei?
— Ce știu eu, poate găsești
încă zece, treaba ta, se pare că e

lună bună pentru Capricorni. Ba
nii tăi, norocul tău.
— Ce au zis azi? Găsesc și azi?
— Nu știu, încă nu a fost ru
brica. Dar oricum nu prea am
timp să mă uit, uite câte lemne am
de spart.
— Tu te gândești la lemne
când e vorba de norocul vieții
mele? Ți le sparg eu, tu numai stai
și urmărește emisiunea.
— Bine, dacă insiști, eu te ajut.
*
În fundul curții lemnele tros
neau sub lama toporului, parcă
ținând ritmul unui cântec ciudat
despre miliarde, pe care tăietorul
îl compunea din mers. De la geam,
vecinul admira sporul acestui no
rocos, căruia dacă iar fi propus
cincizeci de lei ca săi spargă lem
nele, ar fi primit probabil un scui
pat între ochi. SDC

