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Dacă ultimul film al lui Guillermo del Toro va
câștiga câteva dintre cele mai importante premii la
Oscarurile de anul acesta, aceste distincții vor fi
trecute automat în contul așa-zisei culturi geek,
care în ultimii zece ani a început să se bucure de
respectul pe care îl merită.   PAGINA 14
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CRISTIAN PETCU, ACUZAT DE DUBLU PLAGIAT ȘI AGRESIV CU JURNALIȘTII, DE UN DECENIU ÎN FUNCȚII DE CONDUCERE LA STAT

Bugetarul care cade
întotdeauna în picioare

RĂZVAN CHIRUȚĂ

CRITERII AMBIGUE 
ȘI O GÂLCEAVĂ

Cristian Petcu a lucrat în ultimul
deceniu numai la stat și numai în
poziții privilegiate, deși a fost im�
plicat în două scandaluri impor�
tante în tot acest timp. Carieristul
care cade mereu în picioare și își
găsește un loc călduț pe bani pu�
blici s�a remarcat prima dată în
2011, pe când era director interi�
mar al Ad ministrației Fondului
Cultural Na țio nal (AFCN). 

Am scris atunci, în „Suplimen�
tul de cultură“, în articolul Criterii
ambigue și o gâlceavă înaintea noii
sesiuni de finanțare la AFCN, în
care arătam că instituția a lansat în
martie 2011 o nouă sesiune de
finanțare a proiectelor editoriale,
extrem de criticată tocmai de către
editori. Aceștia au contestat crite�
riile „ambigue și puțin relevante“
după care urmau să fie selectate
lucrările fi nanțate din bani publici
și au acuzat birocrația care însoțea
participarea la concurs, în compa �
rație cu sumele simbolice alocate
pentru proiectele importante. Prin
urmare, unii re pre  zentanți ai aso �
ciațiilor editurilor au cerut la acea
vreme chiar des ființarea AFCN.

Concret, reprezentanții edi�
torilor au contestat faptul că, în
regulamentul propus în manda�
tul lui Cristian Petcu, AFCN a in�
trodus câteva criterii de evaluare
considerate „greu cuantificabile,
ambigue și cu puțină relevanță“,
precum: abordarea unor teme și
motive culturale care vizează dife �
rențele și diversitatea culturală;

evaluarea fragmentului/ frag�
mentelor din titlul/ titlurile pro�
puse; stimularea publicațiilor de
nișă; existența unei pagini de in�
ternet proprii (potrivit unei adre �
se a Federației Editorilor din Ro �
mânia către AFCN).

Apariția articolului în „Supli�
mentul de cultură“ despre acest
scandal l�a supărat la culme pe
Cristian Petcu. Acesta m�a chemat
la sediul AFCN pentru a mă certa.
În primul rând, l�a deranjat cu�
vântul gâlceavă din titlul textului
publicat. „Ce gâlceavă există la
Administrația Fondului Cultural
Național? Editorii, de când au văzut

că bugetul pentru carte e anul
acesta de 3,4 milioane de lei, au
lăsat�o baltă cu scandalul. Criterii
ambigue? Păi, cei care le reclamă
sunt aceiași care le�au creat“, a
fost replica directorului interi�
mar. Managerul a afirmat că nor�
mele după care s�au finanțat în
acel an proiectele editoriale au
fost create după indicațiile date
chiar de editorii de carte.

Întâlnirea cu mine nu a fost
suficientă pentru cel care s�a dove�
dit ulterior foarte agresiv cu jur �
naliștii. Cristian Petcu l�a sunat
personal și pe redactorul�șef al
„Suplimentului de cultură“, George

Onofrei, căruia i�a cerut cu arogan �
ță să îi spună dacă știe ce înseamnă
cuvântul „gâlceavă“. 

DOUĂ TEZE DE DOCTORAT
CU TEME SIMILARE

Al doilea scandal în care s�a re�
marcat Cristian Petcu a fost cel al
unui dublu plagiat. Jurnalista Si�
donia Bogdan a dezvăluit în 2014
în cotidianul „România liberă“ că
pe atunci secretarul de stat în Mi�
nisterul Culturii a obținut două
titluri de doctor în două domenii
diferite, Istorie și Teologie, folo�
sindu�se de două teze care ar fi
conținut într�o proporție covârși �
toare același text. 

Cristian Petcu a obținut titlul
de doctor în Istorie în 2009, cu o
teză intitulată Guvernarea Miron
Cristea, pe care a susținut�o la
Universitatea Valahia din Târgo �
viște, iar un an mai târziu a reușit
să devină și doctor în Teologie, la
Craiova, cu o teză care avea o
temă asemănătoare cu prima:Or�
ganizarea Bisericii Ortodoxe Ro�
mâne în perioada interbelică
(1918�1940) și bazele ei canonice. 

Cele două teze ridică însă mai
multe semne de întrebare în pri �
vința corectitudinii cu care au
fost redactate. În primul rând, din
compararea celor două reiese
fap tul că cel puțin 35 de pagini
absolut identice ar fi fost folosite
în ambele. De altfel, chiar Cristian
Petcu citează în teza în teologie
fragmente din lucrarea sa în isto�
rie. Apoi, „România liberă“ a ară�
tat că demnitarul a preluat fraze,
paragrafe și chiar pagini întregi,
fără să schimbe nimic și fără să fo�
losească ghilimelele, din alte surse

pe care le menționează doar în
notele de subsol. Din punct de ve�
dere al standardelor academice,
metoda nu�l absolvă pe secretarul
de stat de acuzația de încălcare a
deontologiei științifice. 

Cristian Petcu s�ar fi folosit,
cel mai frecvent, de munca altor
autori, precum Antonie Plămă�
deală (Contribuții istorice privind
perioada 1918�1939), Ion Rusu
Abrudeanu (Dr. Miron Cristea),
Mircea Păcurariu (Istoria Bisericii
Ortodoxe Române), arhid. prof.
dr. Ioan N. Floca (Drept Canonic
Ortodox, legislație și administra �
ție bisericească). 

În ciuda acestor dezvăluiri,
din 2014 nimeni nu a sesizat
CNATDCU cu privire la cele două
plagiate. Abia după nominalizarea
de săptămâna trecută pentru po �
ziția de membru al CA al TVR a fost
depusă o sesizare în acest sens. 

CUM AM FOST DAT AFARĂ 
DIN MINISTERUL CULTURII 
DE CĂTRE BUGETARUL
CARIERIST

Din nou, publicarea articolului de �
spre cele două teze suspectate de
plagiat l�a înfuriat pe Cristian Petcu.
Când am mers la o discuție pe
această temă cu domnia sa, la Minis�
terul Culturii, secretarul de stat a
reacționat violent. M�a și luat prin
surprindere faptul că, în clădirea
Ministerului Culturii fiind, demni�
tarul m�a întâmpinat cu un agresiv:
„Dar v�ați înmulțit între timp“. 

Eu am răspuns calm: „Un pic,
da“, crezând, naiv, că secretarul de
stat din fața mea face o glumă
care să destindă o întâlnire ce se
anunța oricum încinsă. Mă înșe lam

Director interimar al Administrației Fondului Cultural

Național, director interimar al Institutului Național al

Patrimoniului, secretar de stat în Ministerul Culturii,

director și secretar general al Institutului Cultural Român,

membru supleant și membru plin în Consiliul de

Administrație al TVR, președintele Fundației Colegiului

Național de Apărare, deținător de două doctorate

plagiate și pe cale să obțină un al treilea la Academia

Națională de Informații, instituție universitară a SRI.

Aceasta este biografia impresionantă a lui Cristian Petcu,

cel nominalizat săptămâna trecută de PNL pentru a fi 

din nou membru în Consiliul de Administrație (CA) al

Televiziunii Române (TVR). Impresionantă și în același

timp controversată.

©
 Id

ea
l F

ot
o



3
ANUL XIV NR. 596
24 FEBRUARIE – 2 MARTIE 2018 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

cât se poate de tare. „Aștep tam o
singură persoană, ca atare o să ne
ținem de cuvânt“, a dictat Cris �
tian Petcu, de la înălțimea func �
ției sale de bugetar al statului
român. „Nu puteam vorbi doi la
telefon“, am încercat eu un răs�
puns deștept, cu naivitatea toc�
mai făcută țăndări.

De fapt, ce se întâmplase. Si�
donia Bogdan, cu care lucram pe
atunci la „România liberă“, l�a
contactat inițial telefonic pe se�
cretarul de stat pentru a�i cere un
punct de vedere pe tema doctora�
telor, iar acesta i�a explicat că pre�
feră o discuție față în față. Jurna�
lista a acceptat, dar nu i�a precizat

că vom fi doi reporteri prezenți la
întâlnire, fie și pentru faptul că i
s�a părut un amănunt irelevant.
Totuși, Cristian Petcu s�a ținut ta �
re pe poziție. „Eu am întrevedere
cu o singură persoană, nu m�ați
anunțat altfel de ieri.“

Nu am apucat să îi răspund, că
secretarul de stat a chemat pază.

Mi�a mai ieșit, din toată argumen �
tația mea, doar un: „Glumiți, nu�i
așa?“. Nu, nu glumea. „Eu vreau să
vorbesc doar cu domnișoara“, a
ținut�o pe�a lui. „Cum vine asta?“, am
început eu să mă enervez. „Nu în �
țeleg de ce mă dați afară“, o tot ți �
neam eu. „Stimate domn“, a tran șat
Cristian Petcu, „stimate domn, așa“.

Discuția cu Cristian Petcu, doctor in
istorie și teolog, secretar de stat în
Ministerul Culturii, s�a încheiat cu
un sec: „Paza, ia�l pe dumnealui“. 

Am filmat atunci întâmplarea
cu o cameră ascunsă, iar episodul
a fost relatat pe larg atât în „Ro�
mânia liberă“, cât și în „Suplimen�
tul de cultură“. SDC

După criticile publice apărute săp�
tămâna trecută cu privire la nomi�
nalizarea sa pentru CA al TVR,
Cristian Petcu a trimis un drept la
replică către Hotnews, în care a
afirmat că este acuzat pe nedrept.
„Doresc să menționez că desemna�
rea mea ca opțiune pentru ocupa�
rea poziției de membru în Consi �
liul de administrație al SRTv s�a

făcut cu respectarea prevederilor
actelor statutare și Codului de in�
tegritate ale Partidului Național Li�
beral, prin considerarea experien �
ței profesionale proprii acumulate
în decurs de aproape zece ani în
instituții culturale de prestigiu (di�
rector AFCN, director general al In�
stitutului Național al Patrimoniului,
secretar de stat în Ministerul Culturii

și Identității Naționale, director și
secretar general în cadrul ICR), dar
și a faptului că am mai fost nomi�
nalizat pentru ocuparea unei pozi �
ții similare în două rânduri; ca
mem bru plin și ca membru supleant
în cadrul ace luiași Consiliu de Ad �
ministrație. Totodată, voi solicita
instituțiilor abilitate verificarea lu�
crărilor mele de doctorat, pentru a

fi eliminată orice suspiciune de
plagiat“, a scris Cristian Petcu.

Acesta a menționat că a ob �
ținut din partea celor două uni �
versități unde și�a luat docto �
ratele, Universitatea din Craiova
și Universitatea Valahia din Târ �
goviște, câte un document care
atestă că lucrările nu ar fi fost
plagiate. 

Potrivit actelor respective,
analiza celor două teze s�a făcut
cu un program pus la dispoziție
de site�ul sistemantiplagiat.ro,
din care reies similitudini cu alte
lucrări între 5 și 7%. 

Numai că programul de veri�
ficare, online, face comparații doar
cu alte volume încărcate în baza

sa de date sau aflate pe internet.
Prin urmare, dacă o persoană
preia pasaje dintr�o carte care nu
se află și electronic în baza de
date, programul, evident, nu o
poa te identifica. De altfel, pro�
prietarii site�ului menționează
acest lucru. 

„Sistemul va căuta cazurile de
plagiat în bazele de date disponi�
bile. Totuși, nu există nici o garan �
ție de 100% că toate asemănările
dintre textele existente vor fi de�
tectate. Acest fapt se datorează în
principal dinamicii structurii in�
ternetului, precum și faptului că
nu există browsere 100% eficace“,
arată un disclaimer al sisteman�
tiplagiat.ro SDC

Softul anti-plagiat 
care nu e garantat 100%

Cristian Petcu are mai multe legă�
turi în zona SRI și de securitate
națională. Astfel, din 2015, acesta a
devenit președinte al Fundației Co�
legiului Național de Apărare, o or �
ganizație înființată în 1993. Mem� 
brii ei sunt, în principal, ab solvenți
ai Colegiului Național de Apărare,
potrivit site�ului funda ției. Iar
principalul său scop, potrivit statu�
tului, constă în „participarea la reali �
zarea idealurilor și intereselor na �
ționale în domeniul secu ri tății și
apărării naționale a României, în�
curajând menținerea securității
colective, promovarea democrației
și a statului de drept și asigurarea
convergenței cu principiile euro�
pene de securitate“. 

Printre evenimentele orga�
nizate de�a lungul timpului de
Fundația Colegiului Național de

Apărare se numără „Aspecte ale
securității în sud�estul Europei
la începutul mileniului trei“,
„Procesul globalizării și securita�
tea“, „Informația – catalizator al
avantajului competitiv pe piața
unică din Uniunea Europeană“.
Organizația primește și bani de
la stat, fiind declarată de utilitate
publică. 

În plus, Cristian Petcu s�a în�
scris pentru a obține și cel de al
treilea titlu de doctor, de data
aceasta de la Academia Națională
de Informații „Mihai Viteazul“,
aflată în administrarea Serviciului
Român de Informații. Instituția se
folosește de școala sa doctorală
pentru a crea o rețea de influență
în societatea românească, având
ca absolvenți foști vicepremieri,
procurori sau politicieni. SDC

Ludovic Orban
îl apără pe
Cristian Petcu
Președintele PNL, partidul care 
l�a nominalizat pe Cristian Petcu
pentru Consiliul de Administrație
al TVR, i�a luat apărarea acestuia,
declarând că acuzațiile de plagiat
nu ar fi fost niciodată dovedite
oficial. „Desemnarea candidaților
PNL pentru Consiliul de admi �
nistrație al TVR s�a făcut în cea
mai democratică modalitate cu
putință, prin anunțarea selecției
în tot partidul, prin asigurarea
dreptului de a candida pentru
orice membru cu preocupări în
domeniu, cu respectarea criterii�
lor de integritate, cu asigurarea
posibilității pentru toți candidații
de a își susține candidaturile în
fața membrilor Biroului Executiv
și prin desemnarea candidaților
prin vot secret; 2. În competiție 
s�au înscris 30 de candidați care
au respectat condițiile statutare
de candidatură ( inclusiv cele de
integritate); 3. Pentru a spune
despre cineva că a plagiat, con�
form criteriilor de integritate ale
PNL, acest plagiat trebuie consta�
tat de organismul abilitat prin

lege să decidă dacă o lucrare este
sau nu este plagiat; 4. Odată exer�
citat votul în condițiile statutare,
can didații desemnați sunt cei care
vor fi trimiși către comisiile de
specialitate ale Parlamentului; 5.
Vă asigur ca reprezentanții noș tri
la TVR vor căuta să transforme în
bine televiziunea publică“, a scris
Ludovic Orban pe contul de Face�
book al jurnalistei Emilia Șercan,
cea care a anunțat prima decizia

PNL de a�l nominaliza din nou pe
Cristian Petcu pentru CA al TVR.

De asemenea, liderul liberal a
afirmat că „în ce mă privește, eu nu
pot să resping candidatura unui
coleg doar pe bază de impresii“.

Cristian Petcu a mai făcut parte
din Consiliul de Administrație al TVR
și în 2014, inițial ca membru supleant,
desemnat tot de către PNL. Un an mai
târziu, a devenit membru plin după
retragerea lui Andrei Muraru. SDC

Ministrul Barbu ar fi vrut să îl demită
Fostul ministru al Culturii Daniel Barbu a recunoscut într-un cadru re-
strâns că ar fi refuzat să-i acorde vreo atribuţie lui Cristian Petcu, pe
când acesta era secretar de stat în același minister, chiar dacă ambii
proveneau din PNL, deoarece nu l-ar fi considerat potrivit pentru
funcţia pe care o primise. Fostul șef de la Cultură ar fi cerut inclusiv
destituirea colegului său, „dar demersul a fost fără succes“, după 
cum s-a exprimat Daniel Barbu. SDC

Al treilea doctorat, de la SRI
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Romanul Casa Golden (traducere
din limba engleză și note de Dana
Crăciun) a fost publicat la Editura
Polirom în anul 2017. 

Scumpe domnule Rushdie, am
citit noul dumneavoastră roman,
Casa Golden, și aș vrea să fac une �
le precizări.

Precizare unu: m�a fermecat
bucuria cu care ați scris această
carte. E o bucurie transparentă, vi�
zibilă ca o durere sinceră la om. Nu
mai aveți, de decenii, nevoie de nici
o confirmare în literatură. E grozav
să constați că scriitorii adevărați
nu sunt scriitori de paradă – sunt

scriitorii care nu și�au pierdut bu�
curia de a spune o poveste. 

Precizare doi:m�a încântat că
romanul dumneavoastră este, pâ nă
la urmă, răspunsul la aceste două
întrebări: ce înseamnă eroismul în
zilele noastre și ce înseam nă tică �
loșia? Mi�a plăcut demonstrația
dumneavoastră, mai ales că pleacă
de această justă ipoteză: cât de
multe am uitat dacă nu mai știm
răspunsul la astfel de întrebări?

Precizare trei: tot minunat e
că plecați la drum în romanul
dumneavoastră și de la acea che�
mare a povestitorilor ambulanți în
Roma Antică (relatată nouă de 

Plinius):Dați�mi un bănuț de aramă
și o să vă spun o poveste de aur.

Precizare patru:Nero Golden
e un mare personaj. Arareori am
citit o caracterizare mai bună decât
aceea a lui Nero Golden. Sunt voci
(proaste voci) care afirmă că
acum, în mileniul prezent, perso�
najele din literatură nu ar mai
avea nevoie de astfel de caracteri�
zări, că literatura, pentru a fi mo�
dernă, trebuie să depășească
această manieră clasică, desuetă,
de a�și trata eroii (ce înseamnă,
deci, eroismul?, ce înseamnă, deci,
ticăloșia?). Și, dacă îmi dați voie,
aș vrea să inserez aici un citat,
pentru că foarte puțini dintre ci�
titori se vor obosi, totuși, să se mai
înhame la o lectură aprofundată
(măcar cu atât să rămână și ei).
Iată, perfecțiunea:

„A descins în oraș precum
unul din acei monarhi europeni
decăzuți, capi ai unor dinastii
sfârșite, care încă își mai foloseau
titlurile onorifice ca nume de fa�
milie – al Greciei, al Iugoslaviei
sau al Italiei – și care tratau jal�
nica particulă fost de parcă nici 
n�ar fi existat. El însă nu era fost
în nici un fel, asta părea să spună
ati tudinea lui. Era maiestuos în

toate cele: în cămășile cu gulere
apretate, în butonii de la manșete,
în pantofii englezești făcuți la co�
mandă, în felul cum se apropia de
ușile închise fără să încetinească
pasul, știind că ele se vor deschide
în fața lui (...), precum și în automo�
bilele sale, în afecțiunea pe care o
avea pentru mesele de joc, în servi�
ciul imposibil de returnat la ping�
pong, în slăbiciunea sa pentru
prostituate, whisky și ouă umplute,
în dictonul deseori invocat – pre�
feratul conducătorilor absolutiști,
de la Cezar la Haile Selassie – con�
form căreia singura virtute care
contează este loialitatea“.

Precizare cinci: iar fiii lui Nero,
Dumnezeule, fiii lui Nero! Cu ei ne
treceți de la antici – prin Dosto�
ievski – până în zilele noastre, insu�
portabilele noastre zile superficiale,

care există, parcă, doar cu voie de
la Zeul Spectacolului. 

Scumpe domnule Rushdie, vă
invidiez de multă vreme pentru
această artă subtilă: scrieți cărți
care le par accesibile și celor fără
prea multă minte, le îmbrăcați în
haine strălucitoare (aurite) și le
dați drumul prin lume pentru a le
intermedia și acestora (îndeosebi,
bogați) o clipă de întâlnire cu
marea frumusețe. 

Casa Golden e irezistibilă toc�
mai în acest punct – de dincolo de
cortina orbitoare ne zâmbește, cu
toată gravitatea, marea tragedie.
Sau, cum mai bine i�ați spune dum �
neavoastră, mișcarea învolburată
a vieții. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Salman Rushdie

Au trecut două luni de când am
intrat în Centenar și se prevăd
deja limpede liniile mari în care
se vor desfășura evenimentele
dedicate sărbătoririi. Zic și eu la
întâmplare:

– Te Deum CENTENAR. Prea sfin ția
Sa și mai multe fețe bisericești vor
da cu agheasmă o statuie. Se vor re�
cita versuri și cântece patriotice.
Personalități locale vor depune o
jerbă de flori. Jurnaliștii prezenți la
eveniment îi vor întreba pe politi�
cieni despre scandalurile zilei;

– instituțiile publice în CEN�
TENAR. Se vor tipări niște ban�
nere uriașe care vor fi înălțate pe
frontonul clădirii, cu inscripția
„CENTENAR“;

– ghiocei CENTENAR. Co�
locviu al botaniștilor cu tema

„Cum înfloresc ghioceii în an de
sărbătoare“;

– tramvaiul CENTENAR. Se
va inscripționa un tramvai –
după caz, un autobuz – cu literele
CENTENAR;

– Sănătatea și Educația în
CENTENAR. Dezbateri publice ale
asociațiilor de profil despre sta�
rea Sănătății și a Educației, în
urma cărora vor fi identificate
probleme și se vor programa alte
dezbari în care să fie identificate
soluții de viitor;

– kilometrul de autostradă
CENTENAR. Se va inaugura un ki�
lometru de autostradă. Se va tăia
o panglică și se vor împărți co�
carde cu inscripția CENTENAR;

– presa în CENTENAR. O suită
de articole/ emisiuni moralizatoare
despre importanța Centenarului,

unde vor fi date în vileag o serie
de informații șocante descoperite
pe Google sau pe Facebook de �
spre CENTENAR;

– Motive florale eminesciene
centenare. Se vor publica mai
multe teze de doctorat la temă;

– Benzina CENTENAR. Pe
lângă creșterile obișnuite și logice

survenite în urma raportului din�
tre costul barilului de petrol, in�
dicele WHATEVER la Bursa de pe
Wall Street, fluctuațiile dolarului
față de yenul japonez, plus facto�
rul de risc presupus de bătaia re�
centă dintre doi palestinieni și
iritarea poporului venezuelean
peste pragurile standard QED, la
prețul benzinei se va mai adăuga
un cost suplimentar de aproxima�
tiv un leu, cauzat de factorul de
stres CENTENAR; 

– ROBOR CENTENAR. În ur �
ma unor calcule la fel de exacte și
de evidente precum cele din in�
dustria petrolului, băncile vor
adăuga la ROBOR și indicele CEN �
TENAR, ceea ce va mări dobânda
la trei luni cu 30%;

– advertiseri în CENTENAR.
În urma unui brainstorming în
teambuilding și a unui research
pe anumite focus�groups, se va
de monstra clientului că poporul
cumpără mai mult, dacă materia�
lul produs de copywriteri conține
o referire la CENTENAR.

– REDUCERI DE PÂNĂ LA... de
CENTENAR. O serie de comer cianți

vor încerca să scape de stocurile
centenare;

– Dacii și CENTENARUL. Con �
gres extraordinar al dacologilor
români de pretutindeni, care vor
sublinia rolul incontestabil al da�
cilor în vorbirea limbii latine și în
înfăptuirea Marii Uniri;

– Starea vremii în CENTE�
NAR. Adunarea meteorologilor va
publica un studiu omagial despre
cum a fost vremea de CENTENAR,
comparativ cu toți anii de la
înființarea României Mari;

– Ședințe extraordinare ale
Parlamentului și Guvernului, la
final de an, unde vor avea loc dis�
cursuri înflăcărate despre impor �
tanța CENTENARULUI, urmate de
dezbateri cu tema „Ce facem de
CENTENAR?“...

Mă rog, aș mai putea da exemple,
dar nu mai am spațiu. Cred că se
înțelege ideea. Cert e că, la nivel for�
mal, foarte multe lucruri vor fi despre
Centenar, vor purta aceas tă etichetă.
Dar, în realitate, nimic altceva decât
se întâmplă la noi dintotdeauna. Pen�
tru că nu există nici o viziune despre
ce se vrea de CENTENAR. SDC

România în CENTENAR.
Listă de evenimente

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Hai să încercăm săptămâna asta
un calcul aritmetic simplu, care
își are rostul lui. Din cei o sută de
ani de existență, România Mare a
avut aproape 30 de ani de monar�
hie, cu un parcurs democratic ac�
ceptabil în contextul istoric dat. 

După aceea, din 1947 (oficial, deși în
realitate din 1944) țara a fost acapa�
rată de un grup aservit Uniunii So�
vietice, care se prevala de apartenen�
ța la Partidul Comunist și a folosit
instrumentele ideologiei marxist�le�
niniste pentru a prelua controlul
asupra întregii populații. Regimul
comunist a durat – tot oficial – 40
de ani și mai bine, după care au
urmat revoluția din decembrie 1989
și aproape 30 de ani de... de ce? De li�
bertate și de mocrație, am putea zice
și n�am greși. Dar n�am greși prea
tare nici dacă am zice altceva.

De exemplu, că de peste șap �
tezeci de ani România este prizoniera

unei rețele de putere foarte adap�
tabile, care controlează discre ționar
resursele țării și le exploatează în
folosul propriu, adică al clanurilor,
familiilor și grupurilor de apro piați.
De peste șaptezeci de ani cetățenii
de rând au rămas în aceeași pos�
tură de servitute, supuși capriciilor
unui grup de autocrați, în ciuda
schimbărilor de generație. Singura
diferență – e drept că majoră – e
aceea că după 1989 am dobândit li�
bertatea de a refuza jocul de�a su�
pusul umil și boierul țâfnos, cu
prețul părăsirii țării.

Există un întreg păienjeniș de
relații între lideri politici centrali,
baroni locali, oameni de afaceri, pro�
prietari de trusturi media, directori
de bănci, primari mărunți, șefi de
administrație locală, mici stăpâni�
tori locali. Mulți sunt „foști“, rude de
„foști“, pupili ai „foștilor“, ce își
transmit în timp bățul puterii. Sunt
oameni legați prin relații de rude�
nie sau de afaceri, majoritatea create
încă din anii ceaușis mului, și toți
doresc același lucru: acapararea
resurselor și controlul asupra lor,
cu acceptul tăcut al populației ori
măcar al majorității ei. Putere și
bani. Așa cum a fost și în perioada
comunistă, căci, zic eu, între cele
două epoci există mai degrabă o
continuitate decât o ruptură. De
aceea România de azi nu s�a des�
prins de România de ieri: fiindcă,
într�o formă perversă, e tot aia. Dacă
mâine s�ar reinstaura un re gim au�
toritar de tip socialist, adaptarea 

românilor ar fi mult mai ușoară
decât, să zicem, a polonezilor. Ca�
drele de conducere sunt pregătite.

Dar – s�ar putea obiecta – no �
menclaturiștii dețineau puterea,
controlul asupra resurselor, nu �
mai că despre înavuțire nici nu
putea fi vorba, cu atât mai puțin de
spolierea resurselor țării, fiindcă
ei, comuniștii, nu erau nici afa ce �
riști, nici milionari, ba nici măcar
proprietari: formal, întreaga avu �
ție a țării, de la aprozare și brutării
până la petrol și aur, era a poporu�
lui. Atâta doar că „a poporului“ în�
seamnă de fapt „a nimănui“ – sau,
mai cinic, a celor ce au acces la ea.
Iar liderii comuniști, fie ei nomen �
claturiști de prima linie sau auto �
crați locali, de județ ori orășel,
aveau acces – fiecare la nivelul lui –
la toate resursele disponibile, de
la bunuri inaccesibile românului
de rând până la tratamente medi�
cale în străinătate, pe banii statului

român. Nomenclaturistul nu avea
nevoie să dețină mașini de lux, con�
turi bancare, companii comerciale,
fiindcă avea la dispoziție tot: ma �
șină la scară, vilele de protocol ale
partidului, podgoriile poporului,
domeniile de vânătoare ale statului,
magazinele speciale ale partidului.
Oficial, liderii comuniști nu aveau
mai nimic; neoficial, aveau totul,
aveau o întreagă țară – și, desigur,
o posedau ierarhic.

Numai că omul e păcătos, e
lacom, vrea să aibă lucrul lui. De
aceea cred că mulți comuniști de
frunte și�au dorit, la fel ca noi, să
scape de mărginitul Ceaușescu, ca
să guste și ei din huzurul capitalist,
pe care îl ponegreau în discursu�
rile oficiale. Și, după spaima iniția �
lă, când și�au dat seama că totuși
nu vor fi beliți de populația revol�
tată, au văzut ocaziile, au strâns
rândurile și au așteptat. Căci acolo,
pe ecranul revoluției televizate, a
apărut un om, un tovarăș pe care
mulți îl cunoșteau bine și care le�a
sugerat noua direcție a României:
schimbare în continuitate. Tovară �
șul era domnul Ion Iliescu. Și câtă
dreptate a avut! SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Jocuri de-a puterea (I)

Au trecut 14 luni de la ultimele
alegeri. Scrutinul din 2016 a fost
câștigat clar de PSD, după o cam�
panie în care liberalii aproape
nu au existat. PSD le�a confiscat
temele, liberalii n�au avut
reacție. Cu un președinte la Co�
troceni care nu stătea rău în son�
daje, PNL a reușit totuși
performanța să scadă în campa�
nia de la parlamentare. Probabil
că dacă alegerile ar fi fost în ia�
nuarie și nu în decembrie, PNL
ar fi coborât chiar spre 15 la sută. 

Alegerile au trecut, iar de atunci
PSD a făcut trăsnăi cât pentru un
mandat întreg. Și totuși sondajele
de opinie nu sunt îngrijorătoare
pentru partid. E adevărat că, în
primele 6�12 luni de guvernare, de
regulă partidul aflat la putere nu
e taxat aspru de alegători. Intere�
sul în general față de politică e
mai scăzut, iar opoziția e mai do�
moală și intră la rându�i în reor�
ganizare internă după pierderea
alegerilor. 

Nu putem spune că în 2017 de�
zinteresul față de politică a fost
mai ridicat ca în alți ani. Ba dimpo�
trivă. Greșelile comise de PSD au

trezit spiritul civic al românilor,
iar în stradă am avut cele mai
mari demonstrații din 1990 în�
coace. Logic era ca partidele de
opoziție să profite de culoarul fa�
vorabil și să crească.

Dar de luni bune liberalii nu
reușesc să treacă de bariera de 30
la sută, în timp ce PSD nu coboară
în nici o măsurătoare sub 40. Care
e explicația? Este vorba în chip
evident și de bonusul pe care
populația îl acordă de regulă par�
tidului câștigător la ultimul scru�
tin. Numai că PSD și�a dat cu firma
în cap la doar o lună după alegeri.
S�a văzut care e de fapt interesul
PSD. Partidul lui Liviu Dragnea nu
e preocupat de problemele țării, ci
doar de a acapara Justiția.

Întrebarea e de ce nu a profi�
tat PNL de pe urma greșelilor PSD.
Ce ar trebui să se mai întâmple
pentru ca PNL să redevină parti�
dul vioi de odinioară? E curios

totuși cum liberalii n�au reușit să
puncteze pe nici o temă impor�
tantă. Partidul a rămas descoperit
în campanie pe chestiunile eco�
nomice, dar se vede că nu există
nici o strategie, nici după ce PNL
a pierdut alegerile. 

Inclusiv pe subiectul Justiției,
liberalii nu joacă cu mare convin�
gere. Mare parte dintre primarii
PNL abia așteaptă ca DNA să se
liniștească, iar parlamentarii par�
tidului nu�s nici ei prea încântați
că trebuie să susțină lucruri în
care nu cred cu adevărat. Păi care
parlamentar liberal, cu două�trei
mandate la activ, e fraier să�și di�
namiteze cariera, știind că în tre�
cutul lui are suficiente bube? 

De aici și jocul neconcludent
al PNL. Iar alegătorul, mai ales cel
de dreapta, simte când încerci să�l
tragi pe sfoară și când te bați pe
bune. Posibil ca și procesul lui Lu�
dovic Orban să fi contribuit la

reacția palidă a liberalilor. Șeful
PNL va primi peste câteva zile ver�
dictul final al Justiției, după ce
prima instanță l�a achitat. Dacă
scapă cu bine, atunci Orban se
poate concentra pe treburile par�
tidului, însă dacă apar probleme,
atunci va fi deranj mare în ograda
galbenă.

Partidul care poate suplini
lipsa de combativitate pe tema
Justiției ar trebui să fie USR. Pe
alocuri, formațiunea condusă de
Dan Barna a reușit să țină atenția
trează, dar USR nu dovedește
constanță. În plus problemele in�
terne nu par să se fi potolit, astfel
că partidul nu acționează unitar,
nu știe ce vrea și este pradă ușoa �
ră pentru celelalte forma țiuni,
mai ales în teritoriu. 

Cu toate acestea, trei eveni�
mente sunt de urmărit în perioa �
da următoare.

La PSD este vorba despre con�
gresul extraordinar de luna viitoare,
în urma căruia vor apărea probabil
primele dezertări din partid. Liviu
Dragnea pregătește o demonstrație
de forță, care să�i consolideze pozi �
ția. În același timp, Dragnea vrea să
le arate contestatarilor săi cine�i 

jupânul PSD. Nu sunt excluse ce �
va turbulențe la congresul social�
democraților, dar pe ansamblu
Dragnea va ieși întărit. Singura 
sa temere e legată de sentința pe
care urmează s�o primească în
această primăvară.

La liberali e de urmărit dacă
Ludovic Orban scapă teafăr și la a
doua instanță, momentul fiind unul
de cotitură în viața PNL, indife�
rent cum va suna sentința.

La USR, e de urmărit dacă se
va face joncțiunea cu Platforma
100 a lui Dacian Cioloș. În cazul în
care mutarea reușește, noua cons �
trucție politică va dinamiza scena
politică. Iar din acel moment PSD
va vedea că începe să plătească și
electoral prostiile pe care le tot co�
mite de un an încoace. SDC

Unii cu congresul, alții cu procesul

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Întrebarea e de ce nu a profitat PNL
de pe urma greșelilor PSD. Ce ar trebui
să se mai întâmple pentru ca PNL să 
redevină partidul vioi de odinioară? 



Starea și doleanțele postbelice ale
artiștilor nu mai păstrează nimic
din entuziasmul cu care, de pildă,
Sandu Teleajen descria în memo�
riile sale premiera cu Viforul de
Barbu Ștefănescu Delavrancea
(23 noiembrie 1918). Spectacolele
începeau la ora 21, iar actorii tre�
buiau să fie la cabine cu două ore
în avans „pentru grime și costu�
mare“. Directorul de scenă (regi�
zorul tehnic) avea sarcina de�a
verifica că totul e în ordine (ma�
chiajul, costumele, recuzita), „ceea
ce nu�i împiedica, pe societari mai
ales, să�și facă unul altuia farse

nevinovate și nici să savureze bâl�
bâielile colegilor tineri sau bă�
trâni, care provocau veselia greu
reținută între partenerii aflați pe
scenă, iar apoi comentarii prelun�
gite în culise“ (Sandu Teleajen,
Visul și umbra unui artist ieșean,
Iași, 2016). Dincolo de tendința
justificată a cuiva abia intrat în
trupă de�a idealiza situația, amin�
tirile lui Teleajen sunt relevante
pentru refacerea atmosferei ti�
pice perioadei: „sala zumzăie ca
un stup plin“, la cabine sună sone�
ria, actorii se grupează în culise,
„actorii mai vechi privesc prin

gaura cortinei ca să�și recunoască
în sală prietenii ori rudele“, sone�
riile mai sună o dată pentru toți
spectatorii, apoi bate gongul. La
vremea aceea, în culise chiar exis �
ta un gong din bronz, care era
bătut de trei ori înainte de ridica�
rea cortinei. „Atmosfera de disci�
plină, de caldă prietenie, în care se
desfășura munca la repetiții […] ca
și pe scenă, punctualitatea […] și
pasiunea arzătoare pentru profe�
sie“ sunt alte elemente redate me�
morialistic de Sadu Teleajen. 

DUPĂ RĂZBOI PUBLICUL S-A
ÎMPUȚINAT SEMNIFICATIV

Din 1916 până în 1918, la Teatrul
Național din Iași s�au aflat actori
din trupele reunite (București,
Craiova, Iași). Finele lui 1916 a în�
semnat refugiul la Iași al insti �
tuțiilor statului (familia regală,
parlament și guvern), dar și al unei
importante părți a populației ce
încerca să se salveze fugind din
zonele ocupate. Era o iarnă grea,
foamete (nici pâine nu era sufi�
cientă), aglomerație, doliu, mobi�
lizare, iar bolile precum tifosul
făceau ravagii. Teatrul nu a fost
exceptat: câteva din cabinele ac�
torilor au devenit locuințe pentru
ofițeri francezi; în alte spații func �
ționa Curtea de Casație; ziua se
proiectau filme ale căror încasări
mergeau către militarii din spi�
tale; „în timpul nopților geroase,
în teatru își găseau adăpost cerce �
tașii, precum și cetățeni fără adă�
post“ (Sorin Iftimi, Teatrul Națio� 
nal Iași. Scena marilor reprezen �
tații 1916�1918). 

Existase și ideea de a trans�
forma teatrul în spital, cum se fă�
cuse cu școlile, dar, la insistențele
lui Nicolae Iorga, s�a renunțat.
Chiar și așa, folosirea intensivă a
sălii (teatru, operă, operetă, șe �
dințele Parlamentului etc.) a de�
teriorat foarte mult edificiul, iar
multe obiecte de patrimoniu au

dispărut. Publicul era și el împu �
ținat – orașul număra în jur de
80.000 de locuitori, iar majorita�
tea avea preocupări mai urgente
decât mersul la teatru. 

Pentru comparație, Teatrul
Național din Capitală fusese re �
chiziționat, subsolurile sale deve�
niseră adăposturi în momentele
bombardamentelor, iar prin na�
tura situației artiștii erau siliți, în
condițiile ocupației, să se orienteze
preferențial spre autori germani.
La Iași, vedetă era repertoriul
național! Titlurile de inspirație 
istorică au fost forma de „mobili�
zare“ estetică a vremii. Spectaco� 
lele în spitale deveniseră o prac�
tică, actorii spunând snoave, 
cuplete, versuri, pentru a le face
zilele mai frumoase răniților.
Mulți actori fuseseră în armată,
actrițe le se implicau ca infirmiere
în spitalele de campanie, activita�
tea creativă trecând oarecum în
plan secund. Refugierea a fost un
proces de luptă pentru supravie �
țuire. Actorul Petre Sturza, rămas
în București pentru că nu a reușit
să urce în trenuri spre Moldova,
scria că abia s�a putut apropia de
gară, sub protecția unui ofițer, iar
acolo era un tablou cumplit: „o
mare de capete, de trăsuri, de au�
tomobile, de camioane și de căru �
țe. […] Am văzut femei, copii urcân� 
du�se trași de mâini ori de picioare
pe ferestre, femei leșinate, din

cau za înghesuielii“ (Petre Stur�
dza, Amintiri. 40 de ani de teatru,
București, 1966). În București
erau atacuri aviatice frecvente, nu
mai erau trăsuri, iar după ora 20
era consemn, civilii nemaiavând
voie să circule.

Înainte de 1914, interesul pu�
blicului era atestat de existența
abonamentelor, de tarifele prefe �
rențiale pentru studenți și elevi,
de faptul că actorii și actrițele
erau staruri admirate de toată
lumea. Margareta Baciu își amin�
tea în scrierile sale memorialistice
că mama sa, „femeie simplă și să�
racă, își lepăda grijile gospodăriei
în fiecare sâmbătă seara“ (Sorina
Bălănescu, O viață în sute de ro�
luri. Margareta Baciu, Bucu rești,
2002), își lua cele două fete și le
ducea la teatru, la balcon, pentru
că veniturile familiei de ceferist le
permitea doar acele bilete.

Imediat după război, însă, pu�
blicul s�a împuținat semnificativ,
nu era foarte elevat și era mereu
cam același, așa că afișul trebuia
menținut continuu proaspăt. O
producție se juca puțin (de 4�5 ori),
apoi nu mai avea audiență. Ritmul
acesta foarte rapid nu le îngăduia
actorilor un proces creativ așezat,
încât abia aveau răgazul să memo�
reze noile roluri. Înlocuirile erau
frecvente, ele scădeau și mai mult
nivelul artistic, pentru că se făceau
pe fugă. Tocmai din aceste motive,
George Topârceanu le solicita spec�
tatorilor „oarecare indulgență și o
simpatie mai caldă pentru necăjiții
noștri artiști“ (George Topârceanu,
Însemnări și digresii, Iași, 1991). SDC
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Teatrul ieșean în urmă cu 100 de ani

Folosirea
intensivă a sălii
(teatru, operă,
operetă, ședinţele
Parlamentului etc.)
a deteriorat foarte
mult edificiul, iar
multe obiecte de
patrimoniu au
dispărut. 

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

„Anul trecut am fost nevoiți să jucăm cu haine de împrumut,
cei care mai aveau haine dinainte de război împrumutând
pe cei cărora li s-au uzat, pe stradă umblăm mai rău
îmbrăcați decât lucrătorii din fabrici, trecem printr-o stare
sufletească deprimantă. […] Iarna trecută am dormit fără
lemne.“ Sunt (cf. Ioan Massof, Teatrul românesc, privire
istorică, vol. V, București, 1974) fraze dintr-un memoriu
adresat de actorii ieșeni Ministerului Cultelor și Artelor la doi

ani după încheierea războiului și a Unirii din 1918, care redau
succint, dar elocvent, situația dificilă în care se aflau artiștii.
Întreaga societate românească era marcată de efectele
luptelor armate: țara abia ieșise dintr-o conflagrație militară;
unirea dublase suprafața și populația României, înglobând
atuurile și problemele provinciilor reunite. Sunt aspecte și
contraste tipice unei perioade tulburi în care teatrul, odată
cu societatea, a fost silit să se adapteze la context. 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA



Semnalat de câteva bune decenii
de Titus Moisescu printre lucră�
rile inedite ale compozitorului (în
1975), manuscrisul nedatat și apar �
ținând unui copist până acum ne�
cunoscut al Nocturnei d’Avrayen,
păstrat în arhiva Muzeului Na �
țional „George Enescu“ de la Bucu �
rești, a fost discutat pentru prima
dată de regretata Clemansa Li�
liana Firca într�o comunicare la
Simpozionul Internațional George

Enescu din 2009, despre care ne�a
atras atenția buna cunoscătoare a
muzicii de pian enesciene, dr. Ra�
luca Știrbăț. 

În comunicarea sa, publicată
în volum în 2011 de Editura Muzi�
cală, Clemansa Firca lansa ca ipo�
teză de lucru că piesa a fost com� 
pusă în intervalul 1931�1936, într�o
vreme în care George Enescu îi
dădea lecții tânărului Yehudi Me�
nuhin, în localitatea Ville�d’Avray,
în apropiere de Paris. Contextul
ar fi fost acela al serilor de muzică
de cameră din casa închiriată de
familia Enescu, iar piesa, chiar
dacă nu se acorda cu scrierile de
epocă ale lui Enescu, ar fi fost un
soi de glumă muzicală, „un oma�
giu relaxat, cvasi�spontan, adus
tradițiilor muzicii de cameră“ și
„un gest agreabil în direcția co �
participanților la serile de muzică
de cameră“.

În 2009, cu ocazia simpozio�
nului amintit, avea loc și prima au �
diție publică a Nocturnei d’Avrayen,

la 6 septembrie. Formația came�
rală condusă de pianistul Viniciu
Moroianu, împreună cu Mioara
Moroianu (vioară), Florin Matei
(violă) și Dan Joițiu (violoncel),
înregistrase în iulie 2009 piesa
pentru un disc ce avea să apară la
casa Electrecord.

Ipoteza lansată în 2009 de
Clemansa Firca avea să ajungă la
urechea și să fie adoptată entu�
ziast de muzicologul britanic Mal�
colm MacDonald, autorul livre �
tu lui unei noi înregistrări pe disc
a Nocturnei, la casa Toccata Clas�
sics, în 2012, de către pianistul Ian
Hobson, violonistul Sherban Lupu,
Masumi Per Rostad (viola), Marin
Cazacu (violoncel). Numai că mu�
zicologului britanic, mai mult ca
sigur, i s�a povestit de către cineva
ipoteza compunerii piesei în casa
lui Menuhin, fără să fi citit artico�
lul originar al Clemansei Firca, pe
care se grăbea să o critice. Mal�
com MacDonald era la curent, în
schimb, cu o opinie anterioară a

doamnei Firca, cea formulată în
Catalogul tematic al creației enes �
cie ne, vol. I, în ediția 1985, unde
Nocturne d’Avrayen fusese datată
tot ipotetic – și mai verosimil – în
perioada 1896�1901. Drept care,
ironie a soartei, britanicul îi dă �
dea o notă proastă celei mai res�
pectate cercetătoare enesciene
din România, scriind că încadra�
rea piesei în perioada de tinerețe
a lui Enescu ar fi fost „de neînțeles
și dubioasă” (sic!).

Întorsătura soartei, dar fără
ca ea să fi fost aflată până astăzi și
de cercetătorii enescieni din Ro�
mânia, face ca manuscrisul auto�
graf, cu datarea exactă a Noctur� 
nei d’Avrayen la 7 iulie 1898, să
apară în Franța, în cursul clasării
arhivei muzicianului coleg de
clasă cu George Enescu, dar aproa �
pe uitat, Fernand Halphen (1872�
1917). Hervé Roten, directorul
In stitutului European de Muzici
Evreiești, instituția căreia îi fu�
sese donată arhiva, o anunța pu�
blic la Festivalul Muzical pe care
l�a organizat în 2015 și la care
Nocturna a fost interpretată în
primă audiție după partitura au�
tograf (versiunea live, de concert,
dată de muzicienii francezi poate
fi ascultată online sub numele de

„Grand Concert de Gala de l’Insti�
tute Européen de Musiques Jui�
ves“). Mai mult, manuscrisul enes� 
cian și două pagini scanate, cu
dedicația scrisă de Enescu pentru
prietenul său, erau introduse cu
acel prilej în catalogul online al
Institutului de la Paris.

Fernand Halphen și George
Enescu au fost legați, până la
moartea celui dintâi în 1917 ca ur�
mare a unei boli contractate în
spitalele de război în care cânta�
se, printr�o admirabilă prietenie, 
pu să în evidență recent de profe�
soara universitară Laure Schnap�
per, muzicolog și președinte al In�
stitutului European de Muzici
Evreiești, în volumul Du salon au
front: Fernand Halphen (1872�
1917) Compositeur, mécène et
chef de musique militaire. Între
tezele ei, după vederea ilustrației
ce însoțește discul Rhapsodie Rou �
maine, este și aceea că manuscri�
sul Nocturnei d’Avrayen, din ar� 
hi va Muzeului Național „George
Enescu“ poartă, mai mult ca pro�
babil, scrisul copistului utilizat de
Fernand Halphen. În consecință,
am profitat de ocazie pentru a o
intervieva atât în beneficiul melo�
manilor, cât și al muzicologilor
români (vezi p. 8�9). SDC
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VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată.“ 
(Hermann Scherchen)

Aventurile și avatarurile unei partituri
enesciene: Nocturne d’Avrayen
Apariția recentă pe discul Rhapsodie Roumaine – semnalat în numărul

precedent al săptămânalului nostru – înregistrat de Ensemble Raro, al

cărui manager este violistul Răzvan Popovici, a unei piese de muzică

de cameră puțin cunoscute a lui George Enescu, Nocturne d’Avrayen,

este de natură să aducă în discuție, aș spune, câteva lacune în

cercetarea muzicologică a moștenirii enesciene în România. 
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„ORA 3 ȘI 20 DIMINEAȚA: GEORGE ENESCU CU MULTĂ PRIETENIE LUI FERNAND HALPHEN“

Note pe marginea unui manuscris
autograf enescian considerat pierdut

INTERVIU REALIZAT DE 
VICTOR ESKENASY

Ce v-a determinat să-i consac -
rați acest masiv volum, de
aproape patru sute de pagini? –
am întrebat-o pe Laure Schnap-
per, profesoară la Școala de
Înal te Studii în Științe Sociale de
la Paris (EHESS] și președinte al 
Institutului European de Muzici
Evreiești (ISMJ).

Am considerat că pentru cea de�a
o suta comemorare a morții sale
este important ca acest compozi�
tor – care a fost întâi violonist,
pianist de�asemenea, elev și prie�
ten timp de mulți ani al lui Ga�
briel Fauré – să fie cunoscut.
Cartea dorește să aducă un oma�
giu acestui personaj, în același
timp compozitor, mecena și șef de
orchestră în timpul Primului Răz�
boi Mondial. El a organizat o or�
chestră militară care a devenit
foarte importantă, fiindcă era or�
chestra ce îi primea pe oamenii
politici la sosirea lor pe front.
Moartea sa a intervenit în acele
condiții, după ce a cântat pe par�
cursul întregului război în fața
unor bolnavi, în spitale, sfârșind
prin a contracta difteria care i�a
fost fatală. În același timp, apari �
ția cărții a fost un mijloc de a
pune în evidență că evreii au par�
ticipat de o manieră activă la răz�
boi:Halphen a fost un patriot!

Nu știm exact ce i-a apropiat pe
cei doi tineri muzicieni – Enes-
cu, la cei încă neîmpliniți 14 ani
ai săi, era cu nouă ani mai tânăr
și abia se instalase la Paris, la în-
ceputul lui ianuarie 1895 –, dar

am aflat din studiul dumnea-
voastră că Halphen a fost cel
care l-a prezentat profesorului
său de vioară, Martin-Pierre
Marsick.

Cred că Enescu a asistat la cursu�
rile de la Conservator ale lui
Jules Massenet. Între el și Hal�
phen s�a legat repede o priete�
nie... Halphen vorbește imediat
despre el și, poate împreună,
decid să�l prezinte profesorului
său Marsick, care la vremea res�
pectivă era un mare violonist.
Era deja profesor la Conservator la
acea dată [1895; V.E.], iar Halphen

studiase cu el și înainte. Halphen
decide, așadar, să�l prezinte pe
Enescu, iar Marsick îl acceptă în
clasa sa. În plus, Halphen, care
era deosebit de generos cu prie�
tenii lui muzicieni, îi invita ade�
sea la conacul părinților săi, si� 
tuat la țară, în apropiere de Paris,
la Ville�d’Avray. Știm că Enescu a
petrecut acolo cel puțin două�
trei zile, fără îndoială și cu alți
muzicieni.

Fernand Halphen anunță, prin
urmare, într-o scrisoare că îl
prezenta pe Enescu lui Marsick.

Într�adevăr, el spune, într�o scri�
soare adresată mamei sale [la 26
ianuarie 1895; V.E.], că tocmai l�a
întâlnit pe „petit Enesko“ (!), între
paranteze „Roumanie“, și că speră
că Marsick îl va lua în clasa lui.

Ceea ce s-a și întâmplat, din no-
iembrie 1895, micul Enescu de-
venind student permanent,
după ce anterior fusese doar au-
ditor, în clasa profesorului lui
Halphen. În presa epocii se
vorbește și despre concertele
date de orchestra Conservato-
rului din care ar fi făcut parte
atât Halphen, cât și Enescu, cei
doi prieteni cântându-și reci-
proc compozițiile.

Elevii Conservatorului în clasa
de compoziție aveau întotdeauna
o problemă în a�și face cântate
com pozițiile; câțiva elevi din cla �
sa lui Massenet au avut ideea să
organizeze concerte, iar Enescu a
făcut parte din acest ansamblu.
În 1898, Halphen compune o So�
nată pentru pian și vioară pe
care i�o dedică lui Enescu, cel
care avea să o cânte și în primă
audiție [la 30 ianuarie 1900, „în
cursul unui Matineu Berny la
Théâtre des Mathurins, cu Alfred
Cortot la pian“; V.E.], în cadrul
organizatoric al muzicienilor ca �
re se străduiau să se promoveze
reciproc. 

Tot Halphen a fost cel care di�
rijase anterior în același cadru –
dumneavoastră cunoașteți mai
bine istoria enesciană – un, se
pare, Concert pentru vioară al lui
Enescu, pierdut apoi, în orice caz
operă de tinerețe [la 26 martie
1896, în Sala Pleyel; V.E.]. Rezu�
mând, nu cred că era vorba de 
Orchestra Conservatorului, ci de
o orchestră creată de elevi com�
pozitori pentru a�și cânta lucră�
rile. Se spune adesea în diverse
cărți că ar fi orchestra Conserva�
torului, dar nu este vorba de Or�
chestra Société des Concerts du Con� 
servatoire, ci de una de elevi.

Printre manuscrisele prețioase
pe care le posedați se află,
așadar, și partitura autografă 
a unei piese de tinerețe a lui 
George Enescu, Nocturne Ville
d’Avrayen...

Institutul European de Muzici
Evre iești, al cărui președinte sunt,
posedă fondul complet al arhive�
lor Halphen, donate de urmașii
săi, de nepoatele sale, care ni 
le�au încredințat cu generozitate
pentru a fi salvgardate. Institutul
nostru a fost, de altfel, creat pen�
tru a păstra toate urmele, memo�
ria muzicii legate de lumea evre� 
iască, a muzicilor evreiești. Avem
în arhive documente scrise, parti�
turi, numeroase înregistrări. Este,

[Piesa] era considerată fie pierdută, 
fie neterminată. Nu existau multe
elemente, așa încât am fost încântaţi 
să deţinem manuscrisul autograf, cu
semnătura sa și celelalte indicaţii. 

„De Crăciun și Anul Nou francez am primit cadouri foarte
frumoase: un crayon de aur, o bibliotecă de toată fru museața
pentru note de la prie tenul meu Halphen“ – îi scria George
Enescu, pe o carte poștală, în decem brie 1906 mamei sale la
Mihăileni. Cu șase ani mai devreme, la „Mănăstire“, conacul
familiei Halphen de lângă Paris, la Ville-d’Avray, unde fusese
invitat de prietenul său, coleg la Conservator, Enescu com -
punea în cursul unei nopți Nocturne d’Avrayen, o scurtă piesă
pentru pian și trio de coarde, pe a cărei primă pagină scria:

„Lui Fernand Hal phen, cu multă prietenie, în amintirea
încântătoarei zile și a nopții delicioase pe care am petrecut-o
la Mănăstire la Ville D’Avray“. Manuscrisul semnat are o datare
clară: „Ville-d’Avray, Jeudi le 7 Juillet 1898 a 3 heures 20 min.
du matin“. Fernand Halphen, membru al unei bogate familii
evreiești, cunos cută pentru salonul muzical ținut la Paris în
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și activitățile ei de
mecenat, dispărut tânăr în marginea Primului Război Mon dial,
a fost până de curând un personaj uitat. 
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cred, institutul cel mai important
din Europa în acest domeniu. 

Acesta este și motivul pentru
care urmașii lui Halphen și�au
donat arhivele și am avut plăcerea
să descoperim, în timp ce clasam
acest fond, câteva manuscrise in�
teresante, între care Noctur ne Ville
d’Avrayen, potrivit titlului ei, dat
de Enescu. Din ce am putut citi la
vremea respectivă în diferitele lu�
crări despre Enescu, [piesa] era
considerată fie pierdută, fie neter�
minată. Nu existau multe ele�
mente, așa încât am fost încântați
să deținem manuscrisul autograf,
cu semnătura sa și celelalte indi �
cații. Este o mică nocturnă, scrisă
pentru cei patru muzicieni care se
găseau neîndoielnic acolo – e vor �
ba de un cvartet cu pian. Fără dis �
cuție, Halphen a cântat partea de
pian, dar nu știm prea bine cine
sunt ceilalți prieteni ai lor, aflați
acolo în conacul Halphenilor. Sun�
tem foarte fericiți să posedăm acest
manuscris unicat. Și, desigur, îl
punem la dispoziția tuturor cerce�
tătorilor care ar dori să�l vadă.

Așadar există pentru prima dată
certitudinea situării precise în
timp a acestei piese, considerată
la București, în ultimii ani, în
mod eronat, ca aparținând unei
epoci mult mai târzii.

Manuscrisul este datat, semnat,
există chiar ora la care a fost termi�
nat, fiindcă era în plină noapte – de
unde numele de Nocturnă –, pe
partitură fiind notate [ca indicații]
„Sună miezul nopții“, apoi „Coco șul

care cântă“; cânta foarte devreme
fiindcă era vară, de pe la 3 și jumă�
tate dimineața, ora încheierii ma�
nuscrisului. Un cântec de cocoș,
deci, și e foarte amuzant să îl des�
coperi marcat pe partitură. După
părerea mea este o piesă deosebit
de reușită, considerând vârsta pe
care o avea Enescu [17 ani; V.E.];
am cântat�o în cursul unui con�
cert de gală al Institutului Euro�
pean de Muzici Evreiești, a avut
mult succes și mi se pare o muzică
fermecătoare.

Știm cu siguranță că Enescu a
stat cel puțin două zile la Ville-
d’Avray, într-una din ele, 6 iulie,
dăruindu-i lui Fernand Halphen
partitura tipărită a Sonatei pen-
tru pian și vioară op. 2, iar în cea
de a doua zi, pe 7 iulie, partitura
Suitei în stil vechi op. 3, amân-
două publicate de editorul Enoch.
Pe ambele, dedicația denotă –
s-ar putea spune – modestia și
umorul tânărului Enescu, care
scrie și subliniază, adăugând un
semn de întrebare la sfârșit, „a
mon cher ami et collègue Fer-
nand Halphen, son ami (arrieré)
(?) Georges Enesco“.

Era modest și tânăr, Halphen era
puțin mai mare ca el și cred că în
acel moment Enescu se simțea in�
ferior acestuia. Fiindcă el abia in�
trase în clasa lui Massenet, în timp
ce Halphen obținea Prix de Rome,
al doilea clasat în 1896. Deci se
simțea inferior lui Halphen, ceea
ce astăzi, evident, te face să surâzi.

Era epoca în care Saint-Saëns îi
spunea lui Enescu, refuzând să-i
dea lecțiile cerute, că este deja
„un artist care știe ce vrea“.

Este posibil ca prin Halphen să fi
obținut Enescu și contactul cu
editorul Suitei sale [în stil vechi,
op. 3, pentru pian]; editorul era
Enoch și la el publica și Halphen –
editura, știți desigur, pe care a
preluat�o apoi Gabriel Astruc. Toți
acești compozitori erau foarte le �
gați de Enoch și cred că nu este o
întâmplare că lucrările lui Enescu
au apărut acolo.

Cred, de asemenea, că legă�
tura cu Saint�Saëns poate veni tot
prin Halphen, fiindcă el era foarte
legat de Fauré; și, cum știm, Fauré
era elevul iubit al lui Saint�Saëns.
Filiația prin Fauré este evidentă.
Halphen, de asemenea, era foarte
legat de [André] Gédalge, care era
„repetitorul de solfegiu“ al lui
Massenet la Conservator și, prac�
tic, el îi făcea să lucreze pe Enescu
și pe Halphen. Este interesant de
observat că în 1897, când Gédalge
scria o Sonată pentru vioară și

pian dedicată lui Enescu [a cărei
primă audiție o oferea dedicato�
rul cu pianista Juliette Toutain în
decembrie; V.E.], Enescu încheia
și el o Sonată pentru pian și vioa �
ră (op. 2), iar în 1899, deci imediat
după aceea, Halphen avea să scrie
și el o Sonată pentru vioară și pian,
pe care o va dedica lui Enes cu. Se
întrevede aici un adevărat micro�
cosmos al unor oameni care aveau
relații foarte strânse și compu�
neau aproape în același timp ace �
lași tip de lucrări. Și toți erau
pu blicați de Enoch.

Rezumatul convorbirii cu Saint-
Saëns, trimis prietenului său
Halphen, este scris pe o carte
poștală, scoasă la licitație îm-
preună cu alte multe scrisori ale
unor muzicieni, dar nu se află în
arhiva dumneavoastră.

În 2013 a avut loc la Paris o li ci �
tație de mari proporții, cu multe
loturi de scrisori adresate lui Hal�
phen de diverși muzicieni, între
care lotul 257, ce conținea 14 scri�
sori [datate] între 1887 și 1924. Ele
fuseseră trimise lui Fernand Hal�
phen, iar apoi văduvei sale după
moartea acestuia [în 1917; V.E.]. 

Prima scrisoare este, efectiv,
cea în care Enescu povestește cea
dintâi vizită făcută lui Saint�Saëns.
Faptul mă face să cred că este
foarte posibil ca Halphen să fi or�
ganizat întâlnirea, fiindcă Enescu
îi face un rezumat al vizitei. Potrivit
scrisorii, care este reprodusă în Ca�
talogul licitației, Enescu voia să�i
ceară să ia lecții cu el, iar Saint�
Saëns îi răspunde că are deja o
mulțime de elevi, în esență că nu
are timp, dar acceptă să citească
manuscrisul, partitura [Poemei ro�
mâne; V.E.], pe care i�o adusese
Enescu și îi spune apoi că, după pă�
rerea lui, nu poate să�l mai învețe
nimic și că Enescu nu mai este un
elev, este deja un artist. Saint�Saëns
a văzut bine realitatea.

Care este proveniența acestor
scrisori din corespondența lui
Fernand Halphen scoase la
licitație în ultimul deceniu?

Începând cu 2011, a apărut, foarte
surprinzător, o întreagă serie de do�
cumente, de partituri ale lui Halphen,
care i�au aparținut în sensul cel mai
propriu, fiind vor ba de manuscrisele
lui pe care le legase în volum și a căror
urmă s�a pierdut la un moment dat.
În 2013 a avut loc acea licitație cu nu�
meroase loturi de scrisori de muzi�
cieni, ale lui Massenet, ale lui Enescu,
Rabaud, de asemenea ale lui Marsick,
profesorul lor, o mulțime adresate lui
Halphen. Or, știm foarte bine că 
familia lui, care era foarte bogată,

nu a avut nevoie să le vândă, iar Hal�
phen, de altfel, nu era atunci cunos�
cut, așa că scrisorile nu aveau o
va loare comercială. 

De aici și ideea noastră că
aceste loturi ce reapăreau erau cu
siguranță legate de faptul că fami�
lia Halphen a fost jefuită de către
germani în momentul Ocupației,
făcând parte din familiile evreiești
bogate ale timpului. Se știe că ger�
manii au început jafurile cu acei
colecționari care aveau și tablouri,
nu numai muzică. Foarte devre �
me, în iulie 1940, familia Halphen
a fost jefuită. 

Au fost furate atunci nouă lăzi
pline cu materiale muzicale. Enorm,
era vorba de lăzi mari! Printre
cele furate s�a aflat și una din vio�
rile lui – Halphen avea cel puțin
două – dar nu, se pare, Stradiva�
riusul său; furată a fost și toată bi�
blioteca sa muzicală cu partituri. 

Cunoaștem astăzi conținutul
bibliotecii grație studiilor făcute
de câțiva cercetători, cărțile de �
spre muzică au fost găsite – și este
interesant de văzut ce cărți avea.
În schimb, nu există nici o ima �
gine de detaliu asupra partituri�
lor furate și nici nu se știe cu
siguranță dacă lăzile conțineau și
corespondența lui. Deci nu este
cert dacă scrisorile au fost furate
în 1940 sau mai târziu, fiindcă și
casa lor de la țară a fost ocupată și
jefuită de către germani. Nu este
clar dacă aceste arhive se aflau la
Paris sau în provincie. În orice caz,
suntem siguri că scrisorile apă rute
provin dintr�un jaf făcut în timpul
războiului.

Institutul European de Muzici
Evreiești este un depozitar și un
gardian al memoriei, din ce am
înțeles. În cazul familiei Hal-
phen ați încercat să recuperați
toate aceste lucruri? Core spon -
dența dintre el și Enescu?

Am incitat familia lui Halphen să de�
pună o cerere la CIVS, Comisia de in�
demnizare a victimelor Shoa hului.
Dosarul a fost depus în 2016, după

o nouă vânzare de lucruri ale lui
Halphen, fiind vorba de data aceasta
de mai mult de o sută de scrisori
ale lui Gabriel Fauré însuși adre�
sate familiei Halphen, un lot care
a fost în cele din urmă cumpărat
de Biblioteca Na țională de la Paris
și a fost astfel salvat. Eu am obținut
pentru Institutul European de Mu�
zici Evre iești copii ale tuturor aces�
tor scrisori. 

Am putut cumpăra și câteva lo�
turi la vânzările precedente, dar,
din păcate, mijloacele pe care le�am
avut la dispoziție nu ne�au permis
să cumpărăm și lotul de scrisori ale
lui Enescu. Am aflat și știu acum
unde se găsesc scrisorile lui Masse�
net pe care noi, la fel, nu le�am pu �
tut cumpăra, dar sunt în legătură cu
un colecționar care e specializat în
Massenet și care a avut amabilita�
tea să ne fotocopieze toate scrisorile
lui Massenet către Halphen.

Din contră, nu știu și nu am
făcut încă nici cercetări, unde s�ar
putea afla scrisorile lui Enescu. Ci�
neva ar trebui să se ocupe de ele.
Ele apar adesea undeva, cum am
găsit un lot de scrisori într�o bi�
bliotecă americană. Deci, trebuie
cercetat, nu este exclus să fie o bi�
bliotecă americană care le�a cum�
părat. Pentru moment nu vă pot
spune nimic, nu știu unde sunt. SDC

[Interviu difuzat de 
Radio Europa Liberă]

Suntem foarte
fericiţi să posedăm
acest manuscris
unicat. Și, desigur,
îl punem la
dispoziţia tuturor
cercetătorilor care
ar dori să-l vadă.

Martin-Pierre Marsick, 
New York, 1895

Pagină de titlu la Sonata dedicată 
de André Gédalge lui George Enescu
cu dedicaţie scrisă pentru Halphen 
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IULIA BLAGA

Pentru început o să spun că Adina
a avut baftă. Munca de șapte ani
la acest amestec bizar de docu�
mentar și ficțiune, teoretic nere�
comandat pentru Competiția Ber �
linei (ci mai degrabă pentru Fo �
rum, unde intră de regulă filme și
documentare inovative) a fost
răsplătită. Cred că a contat și su�
biectul, și faptul că regizorul e fe�
meie (patru din cele 19 filme din
Competiție au la cârmă regi�
zoare), în condițiile în care anul
acesta valurile #metoo au ajuns
până la Berlin, răsfrângându�se în
liste cu inițiative de combatere a
hărțuirii sexuale asupra femeilor,
dar și pentru o mai mare prezență
a femeilor în poziții cheie din in�
dustria de film. 

Nu mă atinge�mă (Touch Me
Not în engleză) e un film foarte
curajos, dar nu pentru că vedem
corpuri goale, sâni și penisuri, ci
pentru că eroii – și regizoarea îm�
preună cu ei – își expun propriile
vulnerabilități. Filmul vorbește
despre intimitate, despre dificul�
tatea de a ne deschide în fața
celorlalți, despre faptul că ne as�
cundem înăuntrul corpului, dar și
despre reprezentările corpului,
despre prejudecățile noastre și
ale artei. Nu știi clar ce e docu�
mentar și ce e ficțiune în acest
film care pretinde că pune niște
rame clare prin faptul că arată ca�
mera de filmat și pe însăși regi�
zoarea stabilind un dialog cu
personajele (și la un moment dat
făcând schimb de locuri cu ele),
deși regia și mai ales montajul
(realizat tot de Adina Pintilie)

rămân extrem de fluide. Nu m�ar
mira ca filmul să fie premiat pen�
tru regie sau să ia Premiul Alfred
Bauer pentru realizări artistice
deosebite. Mi�a plăcut această
flui ditate și admir curajul cineas�
tei de a�și expune propriile inhi �
biții, de a fi sinceră și ca persoană,
și ca artist – deși mi se pare că
alegerea unui interpret cu o boală
degenerativă vine cumva pe ori�
zontul de așteptare al publicului
cult occidental. 

COMPETIȚIA N-A AVUT 
UN NIVEL GENERAL 
PREA RIDICAT

Mi�am adus aminte de Nu te su�
păra, dar..., formidabilul scurtme�
traj în care Adina Pintilie privea
personajelor unui ospiciu printr�o
lentilă filosofică, descoperind un
pliu al lumii de o incredibilă poe�
zie și bogăție – când în lumea
reală îl vedem prin binoclul în�
tors invers, ca pe o zonă pierdută
și rușinoasă a umanității. N�am
mai avut aceeași senzație vă�
zându�l acum pe eroul cu corpul
împuținat și scofâlcit de boală și
cu saliva curgându�i din gură.
Probabil că Adina asta a și vrut, să
ne forțeze limitele, iar eu n�am

putut să mi le depășesc pe ale
mele –sau tocmai că am simțit că
asta e ideea m�a făcut să mă dez�
vrăjesc. Altfel, filmul (o coproduc�
ție româno�germano�ceho�bul�
garo�franceză) e cu totul deosebit
de ce a făcut până acum cinemaul
românesc, fie și prin faptul că nu
e vorbit în română (distribuția e
una europeană).

În acest an, Competiția n�a
avut un nivel general prea ridicat –
deși eu spun că, dacă plec de la un
festival măcar cu un film care mi�
a plăcut foarte, foarte mult, atunci
e bine. Din Competiție alegerea
mea e deocamdată U�July 22, de
Erik Poppe, care e o reconstituire
răvășitoare a masacrului de pe in�
sula norvegiană Utoya când, pe 22
iulie 2011, Anders Behring Breivik
a ucis 77 de parti cipanți la tabăra
de vară pentru tineret a Partidu�
lui Muncii și a rănit alți o sută
(erau 500 de copii și tineri pe in�
sulă.). Poppe a stat de vorbă cu
majoritatea supra viețuitorilor ca �
re au dorit ca un asemenea film să
fie făcut (pentru că au impresia că
lumea uită) și a avut chiar supra �
viețuitori pe post de consilieri ai
filmului. A fost impresionant să
vezi că trei dintre ei au venit și 
la conferința de presă. Deși știi

deznodământul, U�July 22 te ține
într�o tensiune uneori insuporta�
bilă, când abia respiri (odată cu
eroina Kaja, care se ascunde într�un
cort). Poppe a ales cea mai onestă
abordare posibilă – o reconsti�
tuire din punctul de vedere al vic�
timelor, cu accent pe atmosferă și
pe ce au simțit/ gândit/ trăit vic�
timele. Din respect pentru ele,
personajele filmului sunt fictive,
dar au la bază mărturiile supravie �
țuitorilor. Și din punct de vedere
tehnic filmul e un tur de forță –
cele 72 de minute interminabile
cât a durat masacrul sunt recon�
stituite în timp real și fără tăie�
turi. Adăugați la asta faptul că
toată distribuția e formată din
neprofesioniști cu care Poppe a
repetat la milimetru înainte de a
beneficia de numai cinci zile de
filmare, deci de cinci duble. 

PORUMBOIU E CINEASTUL
ROMÂN CARE MI SE PARE 
CEL MAI INTERESANT

Acesta e filmul care mi�a plăcut
cel mai mult din Competiție, dar
peste întreg festivalul în topul
meu personal tronează Fotbal in�
finit, de Corneliu Porumboiu, care
e un eseu superb mai puțin despre
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CORESPONDENȚĂ DIN GERMANIA

Despre Berlinala românilor 
și vârfurile unei ediții așa și așa
Când va apărea revista, palmaresul va fi deja
cunoscut, dar acum mai sunt trei zile până
sâmbătă, 24 februarie 2018, și mă întreb ce
surprize mai pot apărea încât să nu se spună –
pe bună dreptate până acum – că a 68-a
ediție a Competiției Berlinalei a fost modestă.
N-are rost să pretind că n-am văzut din țară
Nu mă atinge-mă, debutul Adinei Pintilie care
are premiera mondială în 22 februarie (adică
poimâine). O să scriu despre el mai jos. 

Nu mă atinge-mă, de Adina Pintilie

Lemonade, de Ioana Uricaru
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fotbal și mai mult despre libertate
personală și o anumită armonie
interioară, invizibile de multe ori
pentru ochiul liber. Filmul a fost
prezentat în secțiunea Forum,
unde Porumboiu a venit în 2014 și
cu Al doilea joc. Filmele lui Po�
rumboiu devin tot mai abstracte
și în același timp tot mai bogate.
Ajungi să simți în ele o zonă de 
libertate (interioară, creativă)
asumată molcom, nu cu încrânce� 
nare. (Alături de Radu Jude, Po�
rumboiu e cineastul român care
mi se pare cel mai interesant.)
Fotbal infinit constă dintr�un
lung interviu pe care Porumboiu
îl ia în diverse locuri lui Laurențiu
Ginghină, un tip din Vaslui care
muncește de câțiva ani la reguli
succesive de inovare a fotbalului.
Nu trebuie să te pricepi la fotbal
ca să înțelegi că filmul nu e despre
fotbal, ci despre faptul că trăim
într�o existență normată prin re�
guli, unde libertatea interioară
presupune o străduință constantă
de a contesta ordinea prestabilită.
Asta e, de fapt, condiția umană. Ca
să�l citez pe Porumboiu din A fost
sau n�a fost?, „cum spunea și ma �
estrul“ Descartes, „Mă îndoiesc,
deci cuget. Cuget, deci exist“. Po�
rumboiu vede în Laurențiu Gin�
ghină – care e un fel de teoreti�
cian zen al fotbalului – imaginea
perfectă a destinelor anonime și
aparent banale, dar perfect inte�
grate la nivel lăuntric, artiștii care
duc lumea înainte prin libertatea
lor interioară, chiar dacă nu se
manifestă neapărat în planul
artei. Veți avea ocazia foarte cu�
rând să vă formați propria opinie,
pentru că filmul intră în cinema�
tografele din România în 9 martie
2018. Mi�e teamă că filmul va fi
prea puțin înțeles – nici marile
publicații de film pe care le�am citit
nu au trecut prin toate straturile. 

VISUL AMERICAN
PRESUPUNE SĂ FII CAPABIL
SĂ LUPȚI PENTRU LOCUL TĂU

Alt film românesc din selecția
celei de�a 68�a Berlinale este Le�
monade, debutul în lungmetraj al
Ioanei Uricaru și o coproducție
România (prin Cristian Mungiu și
Mobra Films)/ Canada/ Germa�
nia/ Suedia filmată mai ales în
Canada. Un film foarte bine ținut
în mână; mi se pare interesant neo �
realismul ăsta românesc plasat
într�o altă Americă decât o știm
din filmele americane. Faptul că
se vorbește mai ales în engleză dă
o dimensiune în plus acestui film
care, ca manieră de realizare, e ro�
mânesc. Lemonade e un fel de
Green Card pe invers. Personajele
lui Gérard Depardieu și Andie
McDowell din filmul lui Peter
Weir sunt interpretate acum de
Mălina Manovici și de Dylan Smith.
Românca e Mara, o asistentă me�
dicală venită la lucru în SUA și
care la începutul filmului tocmai
s�a căsătorit (extrem de repede)
cu un pacient (Dylan Smith) pe
care nu�l cunoaște bine. Băiatul ei
(Milan Hurduc) a venit și el din
România, deși nu află de la înce�
put planurile mamei. Problemele
Marei în ceea ce pare a fi o rezol�
vare ca pe unt a Green Card�ului
încep când ofițerul de la Imigrări
îi demonstrează că dosarul ei nu
e valid și o șantajează cerând fa�
voruri sexuale. Din acest moment
lucrurile se precipită și mediul în�
conjurător devine tot mai ostil, cu
tot felul de evenimente neprevă�
zute și aparent fără ieșire. Scena�
riul foarte bine scris de Ioana
Uricaru împreună cu Cristian Mun �
giu (sub numele fictiv Tatiana
Ionașcu) nu�i lasă eroinei prea
multe portițe de scăpare în afara
întoarcerii cu coada între picioare

în România (ceea ce ea nu vrea ni�
cicum, printre altele fiindcă ma �
ma ei tocmai i�a vândut aparta� 
mentul). Abordarea regizorală e
onestă și directă, Ioana Uricaru
fiind mai puțin interesată de la�
tura emoțională, marșând mai
mult pentru a o menține pe Mara
perfect funcțională într�o luptă
pe care singură a ales�o și care acum
o trece prin primele ei teste.

Stând de vorbă cu regizoarea
la Berlin (Ioana Uricaru locuiește
în SUA din 2001), am aflat că in �
tenția ei a fost să arate că asta și
presupune visul american – să fii
capabil să lupți pentru locul tău
acolo, că greutățile birocratice
sau de altă natură ajung până la
urmă să te motiveze.

Lemonade lansează nu doar o
regizoare foarte sigură pe instru�
mentele ei, dar și o remarcabilă
actriță. Mălina Manovici e din Bâr�
lad și a studiat actoria la Timi șoara
(unde și locuiește). A absolvit în
2008, iar acesta e primul ei rol prin�
cipal și al doilea rol în cinema după
Bacalaureat, de Cris tian Mungiu. 

În acest an, România a avut
trei lungmetraje românești în
selecția Berlinalei. În pronunțare,
debutul în lungmetraj al Mihaelei
Popescu, a fost selecționat în eve�
nimentul Berlin Critics’ Weeks
care a avut loc în același timp cu
festivalul și independent de el,
deși (aflat la a patra ediție) Berlin
Critics’ Weeks vrea să ajungă par �
te a festivalului așa cum e Semaine
de la Critique la Cannes. Avându�i
în rolurile principale pe Dorot�
heea Petre și Cuzin Toma, iar în
roluri secundare pe Olimpia Me�
linte, Alexandrina Halic, Ion Ar�
cudeanu, Teodor Corban și alții,
filmul combină elemente de real și
fantastic, și pleacă de la o idee pe
care o exploatează insuficient. Po�
pescu „desface“ personajul principal,

un judecător în depresie, în două
laturi – Rațiunea și Emoția (inter�
pretate de Dorotheea Petre și
Cuzin Toma). Partea de realitate a
filmului – fragmente din procese
reale citite și interpretate de ac�
tori – nu�i oferă spectatorului nici
o cheie de lectură. Imaginea sem�
nată de Marius Panduru dă un cec
în alb acestui proiect ambițios, dar
reușit într�o mică măsură. 

ADEVĂRATUL ELEMENT
COMUN A FOST FUMATUL

Selecția de anul acesta a festivalu�
lui nu a avut o temă predilectă,
deși au fost câteva filme care isto�
riseau despre atacuri teroriste și
refugiați. Adevăratul element co �
mun a fost fumatul. Da, în multe
filme se fuma, chiar dacă acțiunea
se petrecea în zilele noastre. (Ori�
cum și festivalierii parcă fumau
mai mult ca anii trecuți. Cică la
unele petreceri se fuma înăuntru.) 

Din ce am mai văzut în Com �
petiție mi�a mai plăcut Las here�
deras/ The Heiresses, un lung �
metraj paraguayan de debut sem�
nat de Marcelo Martinessi, în care
tema feminismului și cea socială
sunt puse în legătură de povestea
unei sexagenare care trăiește de
mulți ani cu altă femeie și care,
atunci când iubita e trimisă o lu �
nă la pușcărie pentru datorii, în�
cepe să facă pe șoferița pentru o
vecină bogată, recuperându�și in�
stinctul de supraviețuire. Filmul
ar putea fi premiat pentru inter�
pretare feminină, în vreme ce pre�
miul de interpretare masculină
s�ar putea duce ex�aequo la Joa�
quin Phoenix și Jonah Hill pentru
filmul lui Gus Van Sant Don’t
Worry, He Won’t Get Far on Foot.
Filmul e un fel de epopee a des�
enatorului John Callahan, bazată pe
memoriile acestuia și îi narează

lupta cu dependența de alcool și
recuperarea forțelor interioare
după ce un accident de mașină 
l�a lăsat paralizat. Robin Williams
a vrut să joace acest personaj
acum 20 de ani. 

S�ar mai putea regăsi în pal�
mares Transit, de Christian Pet�
zold, o adaptare neobișnuită a 
romanului omonim al Annei Se�
ghers din 1942 despre propria
eva dare dintr�o Franța sub ocu �
pație (deși are în centru un perso�
naj masculin, iar povestea diferă
de cea a scriitoarei). Ce face adap�
tarea neobișnuită e faptul că e
plasată în zilele noastre, reinter�
pretând sub lupa prezentului no �
țiunea de istorie și situația de azi
a refugiaților (pentru că eroul
interacționează și cu o familie de
maghrebieni fără acte legale). Mi�a
plăcut ideea, însă realizarea me�
lodramei mi s�a părut puțin de� 
și rată la nivelul scenariului.

Și mai puțin mi�a plăcut Dov�
latov, de Alexei Gherman Jr., film
care a fost destul de apreciat de
critici. Impresia mea e că scriito�
rul Serghei Dovlatov, care a emi�
grat în SUA pentru că nu era
pu blicat în URSS și care a murit
tânăr, la 49 de ani, la doar un an
după ce opera lui a început să fie
publicată acasă, merita un biopic
mai bun. Ajutat de unul dintre cei
doi directori de imagine ai filmu�
lui polonez Ida (Lukasz Zal) și de
o scenografă foarte bună, Gher�
man Jr. nu a fost interesat de o re�
constituire realistă a epocii, ci de
o abordare impresionistă cu ac�
cente felliniene care se străduiește
vizibil să fie inteligentă și mie�
zoasă la fiecare replică. 

În materialul următor, când voi
discuta palmaresul, voi scrie și des�
pre alte filme din selecție despre care
nu am apucat acum. Deocamdată îi
ținem pumnii Adinei Pintilie. SDC

Fotbal infinit, de Corneliu Porumboiu U-July 22, de Erik Poppe
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Infama călătorie cu trenul prin India

DESIRÉE HALASEH

În general, călătoria cu trenul e
compusă din trei părți bine defi�
nite: stabilirea destinației, cum�
părarea biletului și călătoria în
sine. Sigur, într�o societate de tip
occidental poate părea logic și
destul de facil, însă ești departe
de casă. Și de tot ceea ce știai până
acum despre India și căile ei.

În număr, 7.500 de stații sunt
conectate printr�o rețea de căi fe�
rate ce nu însumează decât 119.630
km lungime. Conform unui stu�
diu, în medie, 25 de milioane de
pasageri călătoresc zilnic cu tre�
nul în India, pentru a însuma opt
miliarde anual. Din 1853, Căile
Ferate Indiene transportă pasa�
geri de�a lungul și de�a latul țării,
cu rute speciale spre Pakistan,
Nepal și Bangladesh – ceea ce îi
asigură un loc de primă mână
printre cele mai mari rețele de căi
ferate din lume. Asta ca să�ți faci
o idee despre magnitudinea unei
potențiale călătorii și implicațiile
ce decurg de aici.

DESTINAȚIA

Orice călător care se respectă tre�
buie să se afle măcar o dată în pe�
rimetrul Triunghiului de Aur. Ai
la dispoziție opțiuni ce se numără
printre cele mai luxoase variante
de a călători din New Delhi către
Rajasthan (Jaipur, Jaisalmer, Jodh �
pur, Sawai Madhopur, Chittaur�
garh, Udaipur, Bharatpur) și în
cele din urmă în Agra la Taj Mahal –
Palace on Wheels. Fiecare vagon
dispune de câte patru saloane de
lux, fiecare purtând denumirea și
amprenta vechilor state rajpute:

Alwar, Bharatpur, Bikaner, Bundi,
Dholpur, Dungargarh, Jaisalmer,

Jaipur, Jhalawar, Jodhpur, Kis�
hangarh, Kota, Sirohi și Udaipur.
O odisee a simțurilor te va purta
din cușeta unui maharajah prin�
tre forturile, deșertul, sălbăticia și
paradoxul vieții unui tărâm plin
de mister. 

Coborând spre sud, de la Vic�
toria Terminus din Mumbai te
poți îmbarca în Deccan Odyssey,
care te va purta din capitala Bolly
până pe plajele din Goa, până în
Aurangabad la peșterile Ajanta și
Ellora. În timp ce aștepți să vină
următoarea stație, ai la dispoziție
o saună, un centru de afaceri, un
bar și două restaurante ce servesc
cele mai variate feluri de mâncă�
ruri internaționale și locale. Și o
sticlă de vin în fiecare cabină. Din
partea casei.

Desigur, mai există și Maha�
raja Express, votat în 2012 drept
cel mai luxos tren din lume (World
Travel Awards), cu finisaje din
marmură, argint și cristale Swa�
rovski. Ai de ales între mai multe
destinații, printre care cea mai im�
presionantă este, de departe, cea
cu pornire din Delhi către Fateh�
pur Sikri, Agra, Khajuraho și Vara�
nasi (numit anterior Benares).

REZERVAREA ȘI
CUMPĂRAREA BILETULUI

Majoritatea trenurilor pe distanțe
mari de la Indian Railways pre�
zintă o clasificare a locurilor cel
puțin interesantă, la o primă ana�
liză. Ceea ce vreau să spun e că 
s�ar putea să ți se ridice părul pe
mână și sângele la cap, dar cu
puțină răbdare îi vei da de capăt.
Așadar:

1A – First Class AC: clasa în �
tâi, de obicei un singur vagon cu
trei compartimente de câte patru

locuri. Aer condiționat și tapițerie
curată. Paturi, așternuturi proas�
pete și prize.

2A � AC�Two tier: clasa a do ua,
fără compartimente, cu câte patru
paturi la fereastră și două pe co�
ridor. Aer condiționat, paturi și
așternuturi incluse în preț.

3A � AC three tier: clasa a treia,
fără compartimente, cu câte șase
paturi la fereastră și două pe co�
ridor. Și aici aerul condiționat (din
bel șug), paturile și așternutu rile
sunt incluse în preț. 

Următoarele două clase se află
printre favoritele navetiștilor locali.
Pregătește�te să asiști la o adevărată
desfășurare de forțe. Hinduse și de
tot neamul. Prin urmare:

Sleeper: șase paturi la fereas�
tră și două pe coridor, ventila�
toare și geamuri înțepenite, adap� 
tând legea lui Murphy: când plo �
uă nu se închid, când te sufoci nu
se deschid.

Unreserved: cea mai ieftină
modalitate de a călători cu trenul.
Bănci din lemn și toți pasagerii
care pot fizic să încapă: în picioa �
re, pe jos, unii peste alții, în orice
caz în tren. Cu toții până la des �
tinația finală.

Biletele pentru primele trei
clase pot fi rezervate și cu trei luni
înainte de data călătoriei. Dacă
preferi confortul unui pat și al ae�
rului condiționat, ar fi cazul să te
grăbești. La ghișeul de rezervări
din incinta gării vei completa o fișă

cu datele tale și cele de călătorie
(rută, clasă, numele trenului) și
abia apoi vei afla dacă există sau
nu locuri disponibile. Exis tă ghi �
șee generale și ghișee pentru fe �
mei. În cazul unor eventuale inci� 
dente. Din fericire n�am asistat la
nici unul până acum.

Dacă se întâmplă totuși să nu
găsești timpul necesar pentru a te
deplasa până la gară cu suficiente
zile înainte de plecare, mai ai 
o șansă: compartimente biletele
TATKAL (în traducere liberă, ime�
diat sau urgent). Ghișeul de rezer�
vări pentru biletele TATKAL se
deschide timp de o oră (10�11 a.m.)
cu o zi înaintea plecării. Costă câ�
teva sute bune de rupii în plus, însă
e o mișcare deșteaptă în cazul în
care nu ai un itinerar fix sau preferi
deciziile spontane de a te aventura
către un loc sau altul. Ceea ce am
făcut și eu. În repetate rânduri.

Majoritatea stațiilor impor�
tante (Delhi, Mumbai, Chennai)
au și un ghișeu special pentru
turiștii străini, situat la primul
etaj, de unde vei putea să�ți cum�
peri lejer biletele, evitând astfel
cozile interminabile de la ghi �
șeele generale, unde se înghesuie
tot poporul.

CĂLĂTORIA

Câtă cerneală, sudoare, lacrimi și
sânge n�au curs pentru a descrie
neverosimila experiență! Cărți de

ars pe rug, filme de întipărit în
memorie, imagini de rumegat du pă
ani și ani. O introducere mai con�
cretă în cultura indiană nu poate
exista pe fața pământului decât pi�
toreasca călătorie cu trenul.

Vei fi primit cu mare pompă,
priviri furișe și nu prea, întrebări
indiscrete și prietenii ad�hoc ca
nicăieri altundeva pe lume. Vor să
știe de unde ești, încotro te în �
drepți, starea civilă, financiară și
ocupațională, orientări religioase
și istoricul familiei ș.a.m.d.

Principala ocupație a indie�
nilor în timpul orelor încremenite
din tren e să afle cât mai multe de�
talii personale cu putință despre
călătorii din preajmă. Se vor simți
flatați dacă le vei întoarce curio�
zitatea, așa că nu mai sta pe gân�
duri: e momentul să iei notițe.
India nu e țara spațiului personal,
așa că nu te aștepta să te lăfăi în
voie pe trei locuri la amiază: unde
sunt trei sigur mai e spațiu pentru
încă unul. Sau doi. 

Vei avea de asemenea ocazia
să înveți rapid cum să mănânci
fără ajutorul tacâmurilor, doar cu
mâna dreaptă. Colegii de compar�
timent vor fi bucuroși să te în�
drume în acest sens. Asta până în
jurul orei 10 seara, când picioa�
rele se dezmorțesc, paturile se în�
tind și concertul de noapte înce�
 pe. Ar fi util să ai un iPod sau măcar
dopuri de ureche. Crede�mă pe cu�
vânt de data asta. SDC

Indian Railways e cea mai potrivită modalitate
de transport pentru cei care nu se pierd ușor cu
firea. Poate ai citit, poate ai văzut un film sau un
documentar, poate ți-a spus un coleg în pauza
de cafea de la birou – călătoria cu trenul prin
India îți poate oferi plăceri nebănuite în incursi-
unea ta cvasi antro pologică de la buza miste-
riosului subcontinent, dar, dacă resimți palpitații
majore la variațiile cultu rale încă străine, mai
bine te abții. Sau iei un avion. Sau stai acasă.



Când Mihai Iordache, cu genero�
zitatea�i caracteristică, a distri�
buit internautic o piesă de pe
noul său disc, Organic Natural,
am tresărit parcă electrocutat.
Grupul de prieteni intoxicați de
pasiunea vinilistică a reacționat
specific. 

Vizita pe pagina iordache.band �
camp.com/album/organic�natural
s�a prelungit, cu bookmark și audiții
repetate, în pofida avertismentelor
site�ului că trebuie să ne deschidem
inima și portofelul. Cum încă mai
sunt un țăran de la Cacova în ce
privește cumpărăturile online, am
amânat achiziția până când voi
ajunge la București, unde am găsit
cândva și alte albume ale saxofonis�
tului. Nimic de zis, distribuția digi�
tală are destule avantaje, accesibi�
li ta tea interna țională fiind unul.
Dezavantajul major este cunoscut
celor intere sați „să�și vândă mar fa“

și doar ei decid cum le convine. În
era co municațiilor totale și a pira�
teriei sui�generis, numai artist au �
tofi nanțat să nu fii! Solidar cu
Mihai Iordache și cu alții în aceeași
situație, încerc să ajut cumva la
promovare prin textul de față.

Dacă mi�aș exprima entuzias�
mul pentru ceea ce am auzit, s�ar
chema că fac reclamă, fie și mascată,
însă nu mai puțin pe merit? Dar
dacă aș traduce în fraze insidioase
o invidie și�o frustrare lipsite de
rațiune, cum s�ar numi asta? În

fapt, genul de muzică fă cut de Ior�
dache pe acest album pare atât de
simplu că oricine ar putea să�l
practice sau să�l imite. Chiar eu, cu
multiplele mele talente artistice
(aplauze, vă rog!), am năzuit la ase�
menea isprăvi demult, când mă
dădea tinerețea afară din curte, cu
boccea cu tot. Neputând a le trans�
pune în sunet și înregistra pe benzi
magnetice măcar, le�am transcris
în câteva proze, une le inedite, altele
de găsit prin biblioteci. Mă laud,
ziceți domniile voastre? Păi, dacă
nu știți cum și la ce a cântat Mihai
Iordache pe acest album, e cazul să
aflați. „Instrumentele“ folosite sunt:
tulpini de păpădie, cutii metalice
de cafea, frunze de arțar, crengi și
frunze de nuc, frunze de salcie, tul�
pini de secară și ovăz sălbatic, con�
uri de brad și de pin, frunze de
viță�de�vie, frunze de iederă și un
tub de (păstrat?) țigări. (Nefiind fu�
mător, nu știu precis despre ce e

vorba; Iordache zice în booklet că e
ceva lovit cu bățul; bănuiesc, deci,
că poate fi uitatul țigaret de os, de
chihlimbar sau de lemn, cu care
snobii de odinioară epatau prin lo�
calurile la modă). Pentru percuție
a folosit și o tobă tra dițională din
Africa de Vest, numită djembe. 

Cântatul din frunză a fost o
îndeletnicire tradițională a româ�
nului, fie că era plugar de vatră,
cioban de oi sau de ciurdă, haiduc
închipuit de propagandiștii epo�
cii comuniste, pierde�vară ideali�
zat de semănătoriștii veacului
tre  cut sau ibovnic visat de fetele
nemăritate ale târgurilor patriar�
hale. Mihai Iordache a dus la apo�

geu tradiția și a convertit�o în
simfonie și în ritm de jazz. Zic jazz
din comoditate, fiindcă Iordache
e cunoscut ca jazzman. Muzica sa,
nu numai pe acest disc, sfidează
încadrarea; experimentalism e un
termen apropiat de ce ne�a oferit,
însă discuția trece dincolo de li�
mită, la fel ca și sugestiile sonore.
Partea de percuție clasic naturală
a celor opt piese – frecatul conife�
relor și scuturatul recipientelor –
vine din filonul ancestral ce�și
manifestă prezența în firea muzi�
cienilor autentici. Iordache se nu�
mără printre aceștia; pe deasupra,
e unul complet: toate piesele sunt
improvizate, înregistrate și mi�
xate de el, în „studioul“ din came �
ra de zi. Sorin Romanescu a adău� 
gat ceva la masterizarea finală,
din StarRec Studio. 

Experimentele muzicale, oricât
de valoroase, sunt cam greu de plă�
cut. Să ajungă hit, fără pompare
agresivă, e aproape exclus. Piesele
lui Iordache au potențial. Consu�
mer’s Paradise e preferata mea. Nu
știu dacă Five House Records deține
forța necesară să o promoveze. SDC

Simfonie naturală
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Acum vreun an, circula pe Inter�
net un filmuleț viral cu o fetiță
de 2�3 ani, blondă, bucălată, ve�
selă. Avea toate cele patru mem�
bre amputate, un pic mai sus de
bază, suficient cât să rămână do�
vada că acolo fuseseră brațe mai
lungi și picioare mai lungi. 

Cineva din film îi aduce o păpușă
care, ca și ea, avea brațele și pi�
cioarele amputate. Fetița a înce�
put să țipe și să plângă și să râdă
în același timp și să îmbrățișeze
păpușa cu tot corpul ei, în felul
acela autentic în care doar copiii
au reacții. Era prima dată când a
văzut o păpușă „ca ea“. Știți cum
sunt filmulețele virale, gândite să
îți stoarcă emoții, și chiar m�am
enervat pe mine când mi�au dat
lacrimi în ochi. Dar apoi am înce�
put să mă gândesc.

Filmulețul mi�a rămas în
min te și am început să mă uit la
produsele pentru copii cu alți
ochi. Câți dintre ei pot cumpăra,
cu adevărat, ceva ce le seamănă?
Le vindem păpuși filiforme ale
unor domnișoare care, dacă ar
exista în viața adevărată, ar suferi
de anorexie. Ce învață fetițele

atunci când absolut toate păpu �
șile de pe rafturi sunt slabe și 
perfect proporționate? În primul
rând, învață că dacă ești altfel,
lumea nu are loc pentru tine. În al
doilea rând, își formează pentru
totdeauna în minte o imagine a
„corpului ideal“, la care vor în�
cerca să ajungă toată viața și vor
eșua.

Filmele și animațiile pentru
copii sunt și ele problematice,

deși Disney face eforturi evidente
să diversifice personajele. Până
nu demult, toate filmele erau de �
spre prinți albi, vânjoși și curajoși
care salvau prințese slabe și ne�
ajutorate, care la rândul lor se 
îndrăgosteau pe loc de prinț. De
aproximativ 10 ani, au început să
apară altfel de personaje princi�
pale. Așa au apărut Tiana, prima
prințesă neagră, Moana/ Vaiana,
copilul dintr�un sat polinezian,

Anna din Frozen care măcar nu își
caută prinț și mult�lăudatul Coco,
copilul erou principal într�o po�
veste care reflectă și respectă cul�
tura mexicană. A devenit pe loc
cel mai bine vândut film din Me �
xic, arătând, în caz că mai era ne�
voie, cât de important este să te
recunoști și să te vezi și pe tine în
produsele culturale.

Am ajuns și la cărți. Sigur,
există suficiente cărți pentru copii
în România, dar câte dintre ele au
drept protagoniști eroi în care să
se regăsească și minoritățile na �
țio nale? Acum un an, am dat pes �
te o inițiativă minunată: un grup
de oameni, intitulați „The New
Storytellers“, adunau bani pentru
o carte cu supereroi romi. Cartea
urma să fie scrisă de Adina Ro�
setti și ilustrată de Irina Dobres �
cu, două dintre cele mai îndrăgite
autoare de literatură pentru copii
din România. 

Poveș tile, detaliile, spiritul
urmau să fie inspirate de copiii
din Ferentari, parti cipanți la o
serie de ateliere creative, în care
să folosească povestirea, desenul,
dialogul ca să își transmită pro�
pria experiență.

Între timp, cartea nu mai este
un proiect, ci o realitate. Se intitu�
lează Povestea kendamei pier�
dute, iar la începutul lui 2018
inițiatorii au anunțat că Editura
Arthur va publica volumul. Des�
crierea cărții sună așa: „Povestea
urmărește un grup de copii de la
o școală din Ferentari: Ionuț, un
băiat care nu se desparte de ken�
dama lui, Diana, o fată care iu �
bește dansul, și ceilalți prieteni ai
lor. Un vrăjitor rău a transformat
însă o parte a cartierului într�un
ținut cenușiu și trist – Aleea Du�
hurilor. Cu ajutorul unei Zâne bu �
ne, copiii încearcă să readucă via� 
 ța, culorile și speranța înapoi“.

Este o carte pentru toți copiii, nu
doar cei din Ferentari. Pentru că
atunci când cărțile, filmele și pă pușile
noastre nu sunt suficient de diverse,
nu au de pierdut doar cei care nu se
regăsesc în ele, ci toți copiii. Avem cu
toții nevoie de eroi. Nu e mai liniștitor
când știm că oricine poate fi unul?SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cu alte cuvinte, cu alți eroi

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Atelier de storytelling în Ferentari
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ben zilor desenate, a culturii pop și
a animației. Azi, cultura pop o du �
ce bine�mersi. Chiar prea bine, s�
ar putea spune“.

Guillermo del Toro a fost acu�
zat de plagiat (la fel ca Spielberg
pe vremea lui E.T.), dar punctul
real de plecare al Formei apei este
unul dintre „monștrii clasici“ ai
Studiourilor Universal, Creatura
din Laguna Neagră. 

La vârsta de 6 ani, del Toro era
fascinat de scena în care omul�
amfibie, „creatura“ din film, înota
spre picioarele protagonistei Julie
Adams. I s�a părut o scenă atât de
romantică încât a fost convins că
cei doi vor rămâne, fericiți, îm�
preună. A fost șocat când a văzut
că finalul a fost altul. „Am hotărât
ca, într�o bună zi, să corectez acest
final“, explică del Toro.

Patru decenii mai târziu, mexi�
canul o face, numai că între timp
povestea de dragoste dintre fru�
moasă și bestia acvatică s�a îmbo �
gățit cu mai multe nuanțe.

„Apa nu este fără formă“, ex�
plică del Toro. „Apa ia forma re�
cipientului în care este turnată.
Dintre cele patru elemente, el
este, de departe, cel mai puternic.
Este esența vieții și a morții și,
mai ales, reprezintă dragostea,
este imaginea ei: ia toate formele,
face să cedeze toate barierele.
Pentru a explica și mai mult ti �
tlul, creatura din film este «for �
ma» pe care apa a ales să o ia.
Întruparea ei“. SDC

Forma apei, de Guillermo 
del Toro, a intrat în această
săptămână în cinematografele
româ nești. 

Ignorată cu dispreț vreme de dece�
nii, această cultură a „tocilarilor“
pasionați de SF, benzi desenate și
jo  curi video a devenit mainstream.
Iar Guillermo del Toro este un ci�
neast geek prin întreaga lui filmo�
grafie, care adună laolaltă povești
cu stafii, monștri (pe care îi în �
drăgește în mod deosebit), crea�
turi din benzi desenate sau ima� 
ginarul apocaliptic nipon.

Deja foarte lăudat pentru fan�
tezia Labirintul lui Pan (conside�
rat cel mai reușit film prezentat la
Cannes în 2006), mexicanul del
Toro vine acum cu o versiune mo�
dernă a mitului Frumoasei și Bestiei,

grefat pe un clasic al fil melor cu
monștri, totul pe fundalul de pa�
ranoia, spionaj și segregare al ani�
lor ’50. Un cocktail atât de bine
făcut, încât i�a adus cineastului
me xican câteva premii, printre care
și Globul de Aur.

„La începutul carierei mele, cul �
tura pop nu era recunoscută la
adevărata ei valoare“, spune del
Toro într�un interviu pentru „Pre�
miere“. „Prejudecățile și disprețul
erau teribile și asta a făcut ca opere
majore să nu se bucure de re cu �
noaștere. Vorbesc despre anii
1995�1997, epocă situată înainte
de re cunoașterea, pe scară mare, a

Dacă Forma apei, ultimul film al lui Guillermo
del Toro, va câștiga câteva dintre cele mai
importante premii la Oscarurile de anul
acesta, unde s-a clasat cu 13 nominalizări,
aceste distincții vor fi trecute automat în
contul așa-zisei culturi geek care în ultimii
zece ani a început să se bucure de respectul
pe care îl merită.

„Este un produs stupid care nu va
mai evolua“, susține Arnaud Nourry,
directorul executiv al uneia dintre
cele mai mari edituri din lume,
Hachette, într�un interviu pentru
Scroll.in.

Nourry spune că pe piețele din
SUA și Marea Britanie, ebook�
urile reprezintă 20 la sută din
piața de carte (spre deosebire de 
5�7 la sută în alte zone, unde edi�
torii nu le�au scăzut prețul), dar
că acest procent reprezintă maxi�
mul la care poate ajunge cartea

electronică. „Cred că această pla�
fonare a vânzărilor sau chiar ușor
declin nu va cunoaște o revenire“,
spune Nourry. „Este limita forma�
tului ebook. Ebookul este un pro�
dus stupid. Este exact ca produsul
tipărit, numai că este electronic.
Nu are creativitate, nu are îmbu �
nă tățiri, nu propune vreo expe �
riență digitală reală. Noi, ca edi tori,
n�am fă cut o treabă prea bună când
am tre cut la digital. Am încercat 
să îmbu nătățim cărțile, n�a mers.
Am încercat aplicații, site�uri cu

con ținutul nostru. Degea ba. Am
înregistrat unul sau două succese
la sute de eșecuri.“

Cu toate acestea, Arnaud�
lNourry crede că există, totuși, un
viitor pentru carte în lu mea digi�
tală, oportunități pe care editorii
nu le văd. „Am ajuns la concluzia“,
spune el, „că editorii sunt prea
obișnuiți să aleagă un manuscris
și să facă design pe o pagină bidi�
mensională. Ei nu văd cu adevă�
rat poten țialul lumii 3D și al celei
digitale. De aceea am achizi ționat
în ultimii ani trei com  panii de jo�
curi vi deo pentru a vedea cum ne
pu tem ajuta reciproc și cum pu �
tem mer ge în digital dincolo de
formatul ebook. Trebuie să ofe�
rim expe riențe diferite consuma�
torilor“. SDC

Director Hachette:
„Cartea electronică 
este stupidă!“

Și dacă Oscarul va lua Forma apei?
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Adevărul Holding
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De mai mulți ani, marile hituri
rock au înlocuit muzica clasică în
reclame, iar astfel ceea ce „ieri“
era subversiv a ajuns acum vocea
industriei modern de consum.

Până acum aproape un dece�
niu, compozitorii clasici erau
preferați de reclamele caselor de
modă, reflectând „dorința de a
asocia unui produs noțiunile de

prestigiu, rafinament, chiar un
anume elitism“. Însă în ultimii ani
piesele clasicilor au fost înlocuite
de piesele altor clasici: Janis Jo�
plin, Led Zeppelin (foto), chiar
Black Sabbath. Asta se întâmplă
cu atât mai mult cu cât marile
case de modă apelează tot mai
des la cineaști de renume pen�
tru a realiza reclame, iar aceștia 

Reclamele au golit 
de sens contracultura
muzicală

își „injectează“ propria cultură și
propriile sensibilități în reclame �
le realizate.

Martin Scorsese (care a fost
asistent la realizarea documenta�
rului Woodstock, în 1970) foloseș �
te piesa She Said Yeah a lui Mick

Jagger pentru reclama la parfumu�
lui Bleu de Chanel. Dior folosește
Symphathy for the Devil și Paint
it Black de Rolling Stones și Whole
Lotta Love a celor de la Led Zep�
pelin. Și exemplele pot continua,
cu piese ale marilor artiști rock ai
anilor ’60�’70, de la Dylan la Jimi
Hendrix.

Asta, crede „Slate“, se întâmplă
fiindcă marile case de modă în�
cearcă să�și reînnoiască imaginea,
asociindu�se acum cu opera unor
artiști odinioară iconoclaști și pre�
cursori. Pentru consumatorii care
au trecut de 40 de ani, aceste piese
reprezintă fie o amintire perso�
nală, fie o muzică pe care o cunosc
de la părinți. În ambele cazuri, su�
bliniază „Slate“, există o legătură
afectivă ce se creează între muzică
și epoca pe care o reprezintă, un
„mod excelent pentru a sensibiliza
clientul potențial“ al unor mărci
haute couture aproape centenare.

„Fără îndoială că noua gene �
rație descoperă această muzică de
pe vremuri prin intermediul pu �
blicității. Dar, dacă admitem că
pop�cultura este un rezumat al
contraculturilor, o subversiune de�
venită mainstream, atunci publici�
tatea devine o unealtă a acestei
conversii, o mașină de edulcorat
sensul politic al acestor artiști și al
muzicii lor pentru a nu păstra de �
cât cosmetica“, scrie „Slate“.

Astfel, se „pierd în traducerea“
realizată de publicitari exact con�
textul și valorile epocii în care
aceste piese au fost compuse și pe
care această muzică o reprezintă.
Aceste sensuri sunt complet șter �
se, pentru a păstra doar melodiile
antrenante.

„Publicitatea a reușit, în sfârșit,
să depolitizeze simbolurile con�
traculturii, lăsând din ele numai
izul șic al revoltei sofisticate“,
scrie „Slate“. SDC

„Folosind în exces melodii de Stones, 

Led Zeppelin sau Janis Joplin în reclamele 

la parfumuri, am uitat că aceste cântece

încarnau, la origine, o mișcare contestatară“,

scrie „Slate“.

PE SCURT

nPopstarul britanic Sade a revenit
după o absență de opt ani cu o
piesă, Flower of the Universe, în�
registrată pentru coloana sonoră
a filmului A Wrinkle in Time. Ul�
timul album Sade s�a intitulat Sol�
dier of Love și a apărut în 2010.
n Amazon Studios anunță un alt
proiect uriaș:adaptarea romanelor
din seria SF Culture a regretatului
Iain M. Banks sub forma unui se�
rial. Primul carte adaptată va fi
Consider Phlebas, tradus la noi
cu titlul Spectrul lui Phlebas.
n Interpret al secretarului general
Malenkov în Moartea lui Stalin,

actorul Jeffrey Tambor (foto) este
acum „șters din istorie“ după model
sovietic. Actorul în vârstă de 73
de ani a fost acuzat de hărțuire
sexuală și, fără a fi anchetat, a fost
concediat de studiourile Amazon
din rolul principal al serialului
Transparent. În prezent, imaginea
lui este ștearsă și din afișele bri�
tanice ale filmului Moartea lui
Stalin. Tambor își susține nevino �
văția: „Sunt profund dezamăgit
de felul în care Amazon a tratat
problema acestor false acuzații“. 
n Autoexilat din Franța, ca protest
contra impozitelor, Gérard Dépardieu

intenționează acum să se mute în
Algeria, după ce a primit oficial
cetățenia rusă din partea preșe �
dintelui Putin în 2013. 
nCulisele negocierilor de la Hol�
lywood:președintelui studiourilor
Marvel, Kevin Feige, i�a fost aruncat
un sandviș în față de către Amy
Pascal, președintele Sony Pictures,
la o discuție în cursul căreia Feige
încerca să recupereze drepturile
pentru personajul Spider�Man.
„Ieși de aici!“, i�ar fi strigat Amy
Pascal, povestește ziaristul Ben
Fritz în cartea The Big Picture:
The Fight for the Future of Movies.
Nu se știe ce a determinat gestul
lui Amy Pascal, dar Feige a reușit
să îl recupereze pe Spider�Man.
nO simplă examinare cu raze X a
dus la descoperirea unui desen
misterios reprezentând un peisaj
sub pictura La Miséreuse accroupie
realizată de Pablo Picasso în 1902.
Nu se știe cine a realizat desenul,
dar cercetătorii cred că ar repre�
zenta parcul labirint Horta din
Barcelona. 
n Autor al mult�lăudatelor filme
SF Ex Machina și, mai nou, Anni�
hilation, britanicul Alex Garland
va realiza pentru FX un serial,
Devs. „Este cumva science�fiction
dar, în cazul de față, «science» se
bazează cu adevărat pe știință“,
spune Garland. SDC
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Astăzi vorbim despre un sat al
cărui nume prefer să nu îl dezvă�
lui, fiindcă ar fi nedrept față de
celelalte sate aflate fix în aceeași
situație. 

Adică aruncate în locul în care trei
dealuri au făcut pace și și�au pus
văile la comun, ca într�un fel de
cooperativă topografică. Cătunul
ăla izolat, cu aer curat și peisaje

extrem de frumoase, până plouă
două zile și se încleie tot.

Ale naibii drumuri de țară cu
declivitate accentuată, pe cât sunt
de ușor de coborât, pe atât de
aproape imposibil sunt de urcat,
după ploaie. E cleiul acela ances�
tral, temelia moale a patriei, cel
care te prinde de glezne și te ține
în loc, ca să�i asculți povestea. Dar
poveștile lui nu sunt despre ma�
tematică, limba română sau chi�
mie, pentru astea trebuie să ajungi
la școală, împreună cu ceilalți elevi
din grupușorul tău împotmolit.
Vecinul cu mașină, care îi ducea
până la școală, s�a declarat învins

de mocirlă. Tații învățăceilor au
împins�o care cum a putut, dar de�
geaba. Niște boi.

Niște boi, anume doi, au fost a �
duși și înjugați la greaua caznă a
școlarizării în pantă. Mai cu frumosul,
mai cu crucea, mai cu biciul, plăva�
nii au tras, mai bine spus au târât

mașina până în vârful dealului, de
unde cei patru kilometri până la
școală deveneau parcur…gibili (cred
că se putea scrie mai bine ideea
asta). Unii boi sunt predestinați să
care lemne, alții să are, iar unii pun
greabănul la propășirea învățămân �
tului. Mai ales într�o iarnă ambiguă,
cu dezghețuri dese.

Atât de bine se învățaseră boii
cu sunetul motorului și cu miro�
sul de ambreiaj ars, încât se pre�
zentau singurei în fiecare dimi� 
neață cleioasă. 

Copiii îi mângâiau și le dă�
deau mere, ca să mai uite de ustu�
rimea biciului care ținea loc
pedalei de accelerație. Nu era ne�
voie de mai multă tehnologie,
doar de forță animală și de inter�
net. Fiindcă dacă mângâi un bou

fără să pui asta pe feisbuc, boul
ăla nu există.

Laicuri, șeruri, comentarii, con�
cluzia a fost că autoritățile stau cu
mâinile în sân, în timp ce viitorul
țării, blocat între dealuri, se zbate în
mocirlă. Ca un virus gripal, știrea a
făcut ocolul pământului și a ajuns
până hăt departe, la județ. Presiu�
nea media a devenit greu de igno�
rat. Nu putem, dom’le, să ne facem
de râs în fața Europei! Hai să hai�
dem! Telefoane, propuneri, soluții!

Fiindcă da, este degradant mo �
dul în care unii elevi se chinuie,
prin mocirla unui drum desfundat,
să parcurgă patru kilometri până la
școală. Se pare că acesta este unul
dintre motivele pentru care autori �
tățile competente au hotărât închi�
derea ei. SDC

Vremuri alunecoase

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

16
ANUL XIV NR. 596

24 FEBRUARIE – 2 MARTIE 2018fast food 
www.suplimentuldecultura.ro

Aceste recomandări pot crea aș �
teptări prea mari – o spune o per�
soană cu naturelul simțitor, ușor
de corupt cu povești despre crea�
turi supranaturale. De fapt, nici
nu e nevoie să te duci cu sacul la
The Shape of Water ca basmul lui
del Toro să curgă ca apa prin
țesătură. Recent, mexicanul a fost
acuzat că ar fi copiat o piesă a dra�
maturgului american Paul Zindel,
iar belgianul Jean�Pierre Jeunet i�a
bătut obrazul afirmând că s�ar fi
inspirat pe față din Amélie și De�
licatessen. Firește că te gândești 
la aceste două filme de cum înce�
pe The Shape of Water, dar mă 

întreb de ce nu�l acuză și Steven
Spielberg că a furat din E.T.? La
cât de citat a fost E.T. de�a lungul
vremii, nu i�ar ajunge lui Spielberg
timpul să tot protesteze. 

Cum spune și distinsul minis�
tru român al Educației, nu poți
pune ghilimele peste tot, mai ales
în artă unde, dacă folosești un
citat cinematografic dintr�un cla�
sic ( Hitchcock, de pildă), nu se va
spune că ai furat, ci că ai adus un
omagiu. Deci Jean�Pierre Jeunet
ar trebui să se simtă bine. Deși nu
are copyright pe un personaj fe�
minin romantic, aiurit și cu o ima �
ginație bogată, oamenii nu mai
pot vedea un personaj similar fă �
ră să nu se gândească la Amélie
(asta ca să înțelegem și cât de
condiționați am devenit ca spec�
tatori de cinema).

Pentru corectitudine, trebuie
spus că del Toro s�a inspirat în

mod declarat dintr�un horror SF
în alb�negru și 3D, Creature from
the Black Lagoon (1954), de Jack
Arnold, pe care îl ținea minte din
copilărie.

Aceste citate mai mult sau mai
puțin intenționate coboară nive�
lul filmului, pentru că genul de
basm pe care del Toro îl practică
nu mai are aproape nimic original
și, împreună cu corectitudinea
politică exprimată programatic
și insistent, dă un produs prea
pu țin rafinat, în ciuda cali tăților
lui vizuale. Bogat pe dinafară,
filmul e formatat și plin de E�uri
pe dinăuntru, servind mai de�
grabă ca vehicul pentru mesaje
politice decât ca operă de artă
su ficientă sieși.

Povestea adună la un loc mai
mulți outsideri: eroina filmului,
Elisa (Sally Hawkins) care e o fe�
meie de serviciu mută, prietenii ei

cei mai buni Zelda (Octavia Spen�
cer) care e o femeie de serviciu de
culoare, și Giles (Richard Jen�
kins) care e un pensionar gay și,
mai ales, The Asset, creatura am�
fibie capturată pe Amazon, de �
spre care se spune că e un fel de
zeu, dar care e ținută în lanțuri și
programată pentru vivisecție de
un militar psihopat (Michael
Shannon). Acțiunea se petrece vag
în anii ’60 – scenografia și po �
vestea sugerează că am fi în plin
Război Rece, dar referințele la
emanciparea minorităților (in�
clusiv la mișcarea #metoo) sunt
foarte actuale. 

În cel puțin două scene, mili�
tarul misogin și intolerant inter�
pretat de Michael Shannon înjosește
cu plăcere personajul Octaviei
Spencer – care nu e doar femeie,
nu doar femeie de serviciu, ci și
femeie de serviciu de culoare.

Genul acesta de personaj conți �
nător, matern dar secundar, care
o înțelege & o susține necondițio �
nat pe eroină trimite la genul „ne�
grului bun“ gen Mammy din Pe
aripile vântului (1939, primul Os �
car pentru un actor de culoare
pentru Hattie McDaniel) via toate
rolurile de „black best friend“ de
până acum. Deci ne întoarcem tot
la stereotipuri și discriminări.

În tot acest concert de senti�
mente frumoase, mai amuzant mi
se pare că, dacă tot se întreabă lu �
mea cum făceau sex Elisa și crea�
tura amfibie, o firmă americană a
scos pe piață un vibrator pe nume
Jewel of the Amazon, care permite
probabil plăceri mai îndelungate
decât cele trei minute necesare
fierberii ouălor și poate chiar și
decât dansul erotic înfățișat ca o
împreunare primordială în me�
diul lichid.

Deci cum este The Shape of
Water? Titlul frumos vine peste
un frumos ambalaj albastru�ver�
zui care, odată prelins și uscat,
dezvăluie o structură previzibilă,
o jucărie mecanică scandând ne�
uitatul refren al corectitudinii
politice. 

Singura legătură a acestui film
cu Competiția și cu Leul de Aur
de la Veneția e starea lichidă. For �
ma apei e forma buretului îmbi�
bat cu mesaje actuale. SDC

Corectitudine în stare lichidă
IULIA BLAGA
FILM

Considerat adevăratul
comeback al lui
Guillermo del Toro de
la Labirintul lui Pan în-
coace, Forma apei a
câștigat anul trecut
Leul de Aur la Vene -
ția, se numără printre
favoriții la Oscar cu 13
nominalizări (inclusiv
pentru cel mai bun
film) și are deja Glo -
buri de Aur pentru
regie și coloană
sonoră (Alexandre
Desplat). 
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