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Un interviu cu psihologul Aurora Liiceanu, prilejuit 
de cel mai recent volum al său, Putere și sânge.

Orice slogan publicitar
despre România a eșuat.
Experți în spartul oglinzii,
istoria noastră recentă
nu putea fi altfel decât
abracadabrantă și
amăgitoare. 
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S-ar zice că angajații lui
Zuckerberg au o mare
problemă cu arta, căci atât
Facebook, cât și giganții
tehnologiei se confruntă tot
mai des cu acuze de cenzură.
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AURORA LIICEANU: „AM RĂMAS CU
CONVINGEREA CĂ OAMENII TRĂIESC,
CONSTRUIESC ȘI ÎȘI DORESC POVEȘTI“
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Literatura română, sărbătorită
cu fast la Leipziger Buchmesse 
Leipziger Buchmesse - Târ-
gul de Carte de la Leipzig
s-a desfăşurat în perioada
15-18 martie, eveniment la
care România a fost ţară
invitată de onoare. „Zoom
in România“ a fost motto-ul
sub care, la standul Româ -
niei, dar şi în alte spaţii
cunoscute din oraş, au avut
loc peste 60 de eveni-
mente care au promovat
autorii români contempo-
rani şi cultura română. Cu
o tradiţie de peste patru
secole, Leipziger
Buchmesse reprezintă unul

din cele mai vechi şi mai
mari târguri de profil din
lume. La ediţia din 2018 au
participat 2.600 de expo -
zanţi din 48 de ţări. Jur -
nalistul Matei Martin (Radio
România Cultural, „Dilema
Veche“) a realizat pentru
„Suplimentul de cultură“ o
relatare a evenimentului,
Florin Lăzărescu ne oferă
perspectiva autorului-invi-
tat, iar Răzvan Chiruţă ne
spune de ce ministrul 
Culturii nu oferă nici o
explicaţie privind absenţa
sa de la Leipzig. 

MATEI  MARTIN

Orașul Leipzig a devenit un reper
printre târgurile de carte încă din
secolul al XVII�lea. Până în 1945
Leipzig a găzduit cel mai mare
târg de carte din lume. După răz�
boi, referința principală a devenit
un alt oraș german, Frankfurt.
Concurența dintre cele două e –
după cum vom vedea – profita�
bilă. Pentru că le�a obligat pe fie�
care să�și caute un profil diferit. 

Leipziger Buchmesse, situat pe
vremuri în centrul orașului, a fost
mutat în 1996 într�un complex
expozițional nou�nouț, situat la
periferia nordică. A fost unul din�
tre cele mai mari și mai costisi�
toare proiecte publice de după
Reunificare:pentru a construi cele
cinci hale și centrul de conferințe,
a fost nevoie de investiții serioase,
de dezvoltarea aeroportului și a
căilor ferate, de construirea unei
noi șosele și de prelungirea liniilor
de transport în comun. În numai
10 ani, toate aceste cheltuieli s�au
amortizat, susțin autoritățile, căci

complexul expozițional este el
însuși... o uzină. Tot ceea ce con�
sumă, de la electricitate până la
alte bunuri necesare expozanților,
este produs de firmele din regiune.
Târgul susține, direct și indirect,
mii de locuri de muncă. Iar numă�
rul mare de vizitatori aduce anual
comunității profituri în valoare de
milioane de euro. Numai în pe�
rioada Târgului de Carte vin în jur
de 150.000 de turiști, în condițiile
în care populația stabilă a orașului
e de doar 550.000 de locuitori. Iată
cum contribuie cultura la dezvol�
tarea economică a unui oraș!

RECENZII ELOGIOASE ȘI
INTERVIURI EXCELENTE 
CU AUTORI ROMÂNI

La ediția din acest an, România a
fost țară�invitată. Programul „Zoom
in Romania“ a fost nu doar dens, ci
și, în mare măsură, adecvat aștep �
tărilor. Leipziger Buchmesse și�a
păstrat perspectiva est�europeană
din vremea RDG. În plus, piața de
carte germană e foarte deschisă
spre noi descoperiri, spre tradu�
cere, spre metisaje etc. În ultimele

luni au apărut în jur de 40 de tit�
luri noi, traduceri în germană ale
unor cărți românești. (De regulă
apar anual în jur de trei�patru
cărți noi traduse din limba ro�
mână.) Totul e ca elanul câștigat
acum, cu Târgul de Carte, să poată
fi menținut și în viitor. Printre
scriitorii invitați anul acesta, la
Leipzig, s�au numărat: Gabriela
Adameșteanu, Nora Iuga, Mircea
Cărtărescu, Norman Manea, dar și
autori din generația tânără, cum ar
fi, de pildă, Lavinia Braniște, Bog�
dan Coșa sau Teodor Dună. Un
prim semn al succesului e presa
foarte bună de care s�a bucurat li�
teratura română în ultimele săptă�
mâni: am citit recenzii foarte elo� 
gioase, relatări entuziaste, portrete
și interviuri excelente cu autori ro�
mâni. Două revelații: Cătălin Mi�
huleac, al cărui roman America de
peste Pogrom, în traducerea lui Er�
nest Wichner, a apărut la editura
austriacă Zsolnay, și Caragiale, tra�
dus de Eva Wemme și publicat la
Guggolz. 

„Leipzig liest“ (Leipzig citește) –
acesta este sloganul Festivalului
de Literatură care însoțește Târgul

de Carte de la Leipzig. Și nu e nici
o exagerare: timp de câteva zile
(mai exact, seri) chiar se citește
pretutindeni: pe culoarele Târgu�
lui de Carte, în piețe, în tramvaie,
în cafenele, în teatre, în biserici, ba
chiar și în saloanele de coafură.
Lecturile publice (Lesungen) au
tradiție în spațiul cultural ger�
man, dar nicăieri această tradiție
nu e mai actuală ca la Leipzig.
Anul acesta au fost programate în
jur de 3.500 de evenimente. Iar in�
tegrarea în acest program a unor
autori români a însemnat o expu�
nere foarte bună pentru opera lor.
Am văzut, la câteva din aceste se�
rate literare, sute de spectatori ur�
mărind, entuziasmați, autori pe
care�i vedeau/ ascultau pentru
prima oară. Un entuziasm pe care
în România nu l�am mai văzut
decât la unele evenimente din ca�
drul FILIT.

SUCCESUL PROGRAMULUI SE
DATOREAZĂ ÎN PRIMUL RÂND
ANGAJAȚILOR MINISTERULUI

Odată întors în țară, am aflat că
viitorul fost ministru al Culturii
George Ivașcu a povestit într�o
emisiune tv cum a „salvat“ el pre �
zența autorilor români la Leipzig
și cum a descoperit el că – vezi,
Doamne! – nu exista încă un

stand pregătit pentru târgul de
carte. Probabil că, venit în funcție
cu doar câteva săptămâni înainte
de eveniment, n�a apucat să afle
că funcționarii ministerului lu�
crează deja de trei ani pentru
prezența României la Leipzig. În
acest timp, miniștrii s�au schim�
bat de cinci ori. 

Dacă acest program a fost un
succes (și a fost!), asta se dato�
rează în primul rând angajaților
ministerului. Și directorului târ�
gului, Oliver Zille, care de voie, de
nevoie, a avut de înfruntat insta�
bilitatea politică din România și
schimbările frecvente ale parte�
nerilor de dialog. Și ambasadoru�
lui Germaniei la București, care a
fost, timp de două zile, la Leipzig,
ca să pledeze pentru literatura ro�
mână. Și directoarei Institutului
Goethe de la București, care a
susținut doi tineri autori. Și, evi�
dent, scriitorilor, care continuă
să�și vadă de treabă într�un me �
diu social și politic care nu�i încu�
rajează. 

Nu absența ministrului la un
asemenea eveniment e problema,
ci lipsa unor politici coerente care
să susțină literatura și mai ales
lectura. Absența ministrului e
doar un simptom, aproape be�
nign, a unor carențe mult mai
grave. SDC

Leipzig. File de poveste
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RĂZVAN CHIRUȚĂ

Ministrul Culturii a evitat să ex�
plice public de ce nu a mers la
Târgul de Carte de la Leipzig,
unde România a fost invitatul
principal, o onoare care apare o
dată la 15�20 de ani. Deși „Supli�
mentul de cultură“ a încercat de
mai multe ori să îl contacteze te�
lefonic pentru a lămuri motivele
absenței sale, George Ivașcu nu a
dorit să răspundă.

Am fost sunat, în schimb, de către
consilierul său personal, Alexan�
dru Sinca. Consilierul, adus de
către demnitar la minister de la
Metropolis, teatrul pe care Ge�
orge Ivașcu pe care l�a condus în�
ainte de a prelua „frâiele Culturii“,
ne�a asigurat că îi va transmite
ministrului intenția noastră. Dar
a menționat ca George Ivașcu ne
va răspunde dacă va considera că
e cazul. Nu a fost. 

Am apelat și la calea oficială,
prin urmare am adresat o solici�
tare către Ministerul Culturii.
Numai că, deși „Suplimentul de cul�
tură“ a întrebat „care este progra�
mul ministrului Culturii, George
Ivașcu, în perioada 15�18 martie“,
adică perioada de desfășurare a
Târgului de Carte de la Leipzig, 

Biroul de comunicare ne�a răs�
puns doar că „programul domnu�
lui ministru George Ivașcu, pen tru
data de 15 martie 2018, a fost făcut
public și poate fi consultat pe site�
ul ministerului, www.cultura.ro“.

La adresa menționată am
aflat însă că, în loc să fie la festivi�
tatea de deschidere a târgului de
carte de la Leipzig, George Ivașcu
a preferat să meargă la emisiunea
„România 9“, moderată la TVR de
către Ionuț Cristache. Anterior, în
aceeași zi, demnitarul a mai par�
ticipat la ședința de guvern, dar și
la dezbaterea „România la Cente�
nar“, organizată de Administrația
Prezidențială. 

PALMA DATĂ DE 
MINISTRUL CULTURII

„Menționăm că Ministrul Culturii
și Identității Naționale este repre�
zentat la Târgul Inter na țional de
Carte de la Leipzig de către dom�
nul Secretar de Stat, Alexandru
Oprean“, ne�a comunicat institu �
ția guvernamentală. 

George Ivașcu ar fi transmis, în
deschiderea evenimentului la Leip�
zig, un mesaj, potrivit răspunsului
oferit de Ministerul Culturii pen�
tru „Suplimentul de Cultură“. „Târ�
gul de la Leipzig este una dintre

acele ocazii pe care le avem pen�
tru a demonstra că diversitatea
manifestărilor noastre culturale
reprezintă o sursă de neratat pen�
tru dezvoltarea societății româ �
nești“, le�ar fi comunicat, prin
intermediar, George Ivașcu celor
prezenți la importantul târg de
carte german. Și cam atât.

George Ivașcu a reușit, în
schimb, să stârnească nemul țu mi re
în lumea literară cu o declarație con�
semnată în cotidianul „Evenimentul

zilei“. „Am descoperit că noi nu
aveam stand. Nu mă în trebați de
ce. Cărțile erau publicate, totul
era în regulă și le�am spus: «Voi
cum credeți că o să punem căr �
țile?». Credeau că e ca aici, la Uni�
versitate, unde punem cărțile pe
niște trepte. Și au găsit o soluție.
Zice: «Am găsit noi undeva un
stand, îl vopsim frumos și îl trimi�
tem acolo». Vă rog să vă uitați cât
de frumos arată standul nostru și
ce valori sunt acolo reprezentate,

valori românești contemporane“,
ar fi declarat George Ivașcu pen�
tru publicația centrală. 

Declarația a stârnit nemulțu �
mirea scriitorilor care au participat
efectiv la târg. „Oricât de bine ar ieși
un eveniment, cum e cazul celui de
la Leipzig, întotdeauna se va scrie o
mizerie. Știm asta, nu?“, a precizat
pe contul său de Facebook Bogdan�
Alexandru Stănes cu, coordonato�
rul colecției de literatură univer� 
sală de la Editura Polirom. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU

Cât am fost în Leipzig, am văzut pe internet cum urlă
presa de toate culorile din România despre o „gafă imen �
să“, despre „un dezastru de imagine“, despre cum „Româ�
nia s�a făcut de râs“ cu nu știu ce poză la un târg de turism
din Berlin. Nu zic nu, poate așa o fi fost. Cert e că presa
din Germania nu a vorbit despre asta.

Presa din Germania, de toate culorile, a vorbit timp de vreo
câteva săptămâni despre faptul că România este oaspete de
onoare la unul dintre cele mai importante târguri de carte
din lume, cel de la Leipzig. Presa din Germania, cele mai im�
portante ziare, cele mai importante televiziuni din Germa�
nia au vorbit despre România și despre scriitorii ei, despre
zecile de cărți românești traduse recent în limba germană,
acordând țării noastre mai mult spațiu decât a acordat
schimbărilor de guvern de la noi. 

La standul României, oriunde mă uitam, aproape de
fiecare dată un scriitor român dădea un interviu presei 

germane. Mergeai prin târg de�aiurea și auzeai prin boxe
vorbindu�se românește la un forum de dezbatere sau la
standul unei televiziuni. 

Acum zece ani, când am mai fost la acest târg, abia dacă
puteai găsi zece cărți traduse în limba germană. Acum cred
că erau de ordinul sutelor, de la romane și poezie, cărți pen�
tru copiii și albume turistice. Apoi, am văzut multe standuri
ale României la diverse târguri de carte din străinătate, dar
niciodată parcă atât de multe evenimente și atât de mulți
participanți la acestea. În fine, nu zic că literatura noastră a
făcut o gaură în cer acolo, ci doar un mare pas către norma �
litate, către o vizibilitate pe care o merită. 

Dar asta, evident, nu interesează mai deloc presa de pe
la noi. În afara câtorva reprezentanți ai presei culturale, 
n�am văzut picior de jurnalist din România, nici vorbă de
vreo televiziune care să transmită acasă cum nu se face de
râs România prin scriitorii ei, prin cărțile sale. SDC

Florin Lăzărescu a fost unul dintre autorii români invitaţi 
la Târgul de carte de la Leipzig.

După 10 ani: cu paşi mari
spre normalitate

George Ivaşcu a preferat un talk show la TVR
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Continuăm să ne facem o idee
despre România, despre cum e
cultura vieții și a morții la noi,
din veștile care ne vin. Iată.

Moment trist pentru un polițist
hunedorean, care a fost filmat în
timp ce făcea sex cu o damă (se
presupune că dama e prostituată)
în timpul serviciului. Dezbrăcat
de uniformă, omul legii se deda la
tot felul. Harfa e că în timp ce se
juca el acolo cu vibratorul și ce
mai făcea, s�a oprit din acțiune
pentru a da raportul telefonic su�
periorilor săi. Acum este acuzat că
a divulgat secrete de serviciu.

Pentru că România nu se mai
satură de superlative, aflați că pe
teritoriul țării noastre trăiește și
super�vaca. Super�vaca este o vacă

super din toate punctele de ve�
dere. Ea a fost și botezată. O
cheamă Sorina. N�am vrea să ne
adâncim în observația că în Ro�
mânia trăiesc, totuși, și super�boii
și că ei nu folosesc la nimic. 

Fără absolut nici o legătură
cu știrea de mai sus, dinspre Su�
ceava ne parvine informația că un
deputat local a vrut să facă o pe�
trecere inedită pentru fiica lui. A
ținut petrecerea într�un grajd. 

Of, că nici județul Iași nu e
privat de necazuri! Cinci bărbați
din mediul rural s�au luat la bă�
taie, pe fondul faptului că erau și
beți spre foarte beți. În focul luptei
au căzut într�o fosă septică. Unul
dintre luptători a ajuns la spital cu
o pneumonie căpătată în timpul
petrecut în neprietenosul loc.

Nu putem să nu consemnăm
și acest început de articol apărut
pe site�ul hotnews. Începutul:EX�
CLUSIV, DAR ȘI PENIBIL. 

Este momentul să amintim și
titlul unui editorial apărut în
„Ziarul de Cluj“. Titlul: Pentru o
viață sănătoasă, scărpinați�vă în
fund acasă. Considerăm că este
destul de clar ce a vrut să spună
autorul.

O gazetă brăileană le dă, pe
jumătate cu bucurie, pe jumătate
cu tristețe, vestea cititorilor ei:un
Porsche cu numere de Brăila a
fost zărit în timp ce rula pe jante
în Chișinău. 

Marea noastră cărturăreasă
Maria Grapini (europarlamentar)
dă noi dovezi de dragoste față de
limba română (pe care încă nu a

învățat să o scrie, dar mai e timp).
Ziarele bănățene (Grapini s�a con�
sacrat la Timișoara, în industria
confecțiilor) ne anunță că doam �
na construiește în aceste zile la
Bruxelles o punte literară latină.
Un călduros bravo! 

Revenim la necazuri. Un sexa�
genar din Bistrița a ajuns la spital
pentru că avea o piatră la rinichi.
Omul a fost urcat pe masa de
operație. După contactul cu siste�
mul medical românesc, sexagena�
rul bistrițean se plânge acum că
în loc de piatră doctorii i�au scos
rinichiul cu totul. Chiar așa, de
maestrul Arșinel ce mai știți – e
bine? 

Un angajat al Finanțelor Pu�
blice din Teleorman a fost prins
fumând la birou. S�au luat măsurile

care se impun, fiindcă nu mai e
voie să fumezi așa, unde vrei tu.
Ăsta să fie necazul cu Finanțele
din Teleorman, cum s�ar spune.
Dar ne temem că nu e doar ăsta.
Apoi, n�ați văzut și la Congresul
PSD cum se fuma în Sala Palatu�
lui? Bine, putem să spunem că
dumnealor erau în familie...

Încă o veste proastă de la Te�
leorman. Județul se află pe primul
loc pe țară la cetățeni naivi păcă �
liți prin metoda Accidentul. De ce
faceți asta, teleormăneni, de ce vă
dați atât de lesne pe mâna escro�
cilor? Ce e cu voi, fraților? SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Super-vaca și alte întâmplări

Am ajuns în Leipzig foarte târziu,
scăpărând de foame. Am aruncat
bagajul pe hol și�am plecat în
oraș să rezolv problema. Totul
închis, un oraș aproape pustiu,
traversat în mod bizar de tram�
vaie, unul după altul, și la miezul
nopții. 

Și�am ajuns la gară, că era aproape.
Și�am văzut un homeless vorbind
la telefon cu fir, într�o cabină tele�
fonică perfect funcțio nală. Și mi�a
fost jenă să�l pozez, așa că am in�
trat în gara pustie și�am pozat un
iepure roz expus înainte de Paște.
Și pe urmă am găsit un Burger
King deschis. Am scris povestea pe
Facebook, iar cineva a comentat:
„Ai adus absurdul cu tine“.

***

Am dat un interviu la ZDF. Realiza�
torul mi�a spus că o să intre la mati�
nal, la 7 dimineața. Și mă gândeam
că așa de matinal nu o să�l vadă nici
dracu’. Când am ieșit la cafea,
recepționerul a strigat după mine:
„V�am văzut la televizor. Super!“.

***

Acasă. Deschid ochii. Înjur. Iar în�
târzii la serviciu. Mă spăl, mă�m brac,
fumez. Beau cafea în timp ce mă
încalț. Pe hol, mă opresc în drep�
tul oglinzii, îmi dau jos geaca și
îmi întorc puloverul pe față. Proas �
te pulovere se mai fac astăzi. Abia
îți dai seama când le�ai luat pe
dos. Închid televizorul, știrile. Un�
deva e război. 

Plec din casă. Dezgheț în ze �
ce minute – mi se pare o eterni�
tate – parbrizul. Îmi îngheață de� 
getele. Înjur. Urc în mașină, por�
nesc. La prima inter secție i se
face milă unui bun samaritean și
mă lasă să intru în coloana de pe
strada mare.

Alte multe intersecții. Înain�
tăm ca parameciul. Apoi o in ter �
secție nasoală, cea mai cea, în care
ai doar 12 secunde pe semafor ca

să treci. Altfel, aștepți 70. Aș vrea
să�l găsesc și să�l bat pe cel care s�a
gândit că așa merge trea ba bine.
N�am prins niciodată verde din
prima. Mă apropii agitat. E totuși
verde, 10�9�8... Canci! Pe partea
din dreapta vin doi copii care
cerșesc. N�am nimic cu ei, dar nici
nu le dau nimic. Am eu o teorie:
așa îi încurajez pe părinții lor – 

i�am și văzut odată – să�i trimită
și mâine la cerșit. Capătă impresia
că așa merge treaba bine.

Când se face din nou verde,
pe partea din stânga, alergând
printre mașini, apare un nefericit
care dă haotic din mâini. Are burtă
mare din burete, labe greoaie ca
de rață și cap cu creastă bleagă,
roșie. E îmbrăcat în costum de

găină, împarte pliante. Ezit între a
coborî să bat găina aia idioată și a
încerca să prind totuși verde tura
asta. Fuge înspre mine, lipăind pe
asfalt cu labele uriașe, îmi blo�
chează drumul. Îi arăt înfuriat
înspre semafor, cobor geamul și

vreau să�i urlu: „Uită�te, găină
cre tină, din cauza ta nu mai pot să
trec“. N�apuc să�i zic nimic, pen�
tru că ea zbiară entuziast, întin�
zându�mi un pliant:

— Cuuu�cu�riii�guuuu!
Deci e cocoș, apuc să mai gân�

desc, cât îi zăresc ochii de ființă
umană, țintuindu�mă prin găurile
măștii. Destulă neatenție și se
izbește de un biciclist, care se
strecoară printre mașini, pe late�
ral. Naiba știe unde se uita și ăla.
Îl dărâmă.

Biciclistul se ridică, se scu�
tură, își verifică lanțul și îl înjură
din rărunchi:

— Dă�te�n gâții mă�tii de găină!
Cocoșul se retrage cumva

speriat pe trotuar, strângând ruși �
nat pliantele la piept.

Mi se face milă de el. N�aș mai
vrea să�l bat. N�aș mai vrea să�l
bat nici pe ăla care s�a gândit că ai
timp să parcurgi intersecția în
doar 12 secunde. Până să treacă
roșul, izbucnesc în râs.

O nouă zi bizară începe pe
pământ. SDC

Absurd
FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe

www.suplimentuldecultura.ro
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Spuneam săptămâna trecută că de
șaptezeci de ani România este țara
incompetenței și imposturii –
până în 1989 cam peste tot, după
1989, unde s�a mai putut. Și, slavă
Domnului, s�a putut și se mai
poate în multe locuri – de obicei
în aparatul de stat. Și, tot de obicei,
acolo se găsesc sau se inventează
slujbe de șefi, cu salarii mari și
șanse generoase de căpătuială
pentru clan. 

Este tot o moștenire a comunis�
mului, care a modelat România de
astăzi, făcând�o ceea ce este: o jale
de țară. Este o moștenire ce pare
să se fi potrivit mănușă unei so �
cietăți oricum obișnuite cu incom �
petența de rang înalt. 

În 1947�1948, când comuniș �
tii autoproclamați preiau puterea,
dau la o parte foștii directori, ad�
ministratori, primari etc. și devin
șefi peste tot. Controlează totul,
dirijează totul cu autoritate și
aplomb. Azi s�ar putea spune că e

imposibil ca niște propagandiști
cu studii puține și cu lecturi limi�
tate din clasicii marxism�leninis�
mului stalinizat să administreze
eficient o țară. E foarte adevărat,
dar pe atunci o asemenea obiecție
l�ar fi trimis pe cârtitor ani mulți
în pușcărie. Asta pentru că el, Co�
munistul, se pricepea la orice: era
ceva axiomatic. Un comunist ade�
vărat era de obicei un muncitor
iluminat de știința marxistă, care
înțelegea mersul societății și știa
s�o aducă pe calea cea bună, spre
mântuirea egalitaristă. Iar dacă el
înțelegea rosturile lumii și putea
să îndrume omenirea spre feri�
cire, cum să nu fie în stare să con�
ducă un fleac de uzină? Sau un
prăpădit de județ?

Comunistul știe orice. Iar ce nu
știe, învață în câteva zile și ajunge
mai priceput decât specia liștii cu
zeci de ani de experiență în dome�
niu – în orice domeniu. Comunis�
tul se pricepe la produc ție indus� 
trială, se pricepe la agricultură, la 

economie, la fizică și matematici
superioare. Se pricepe la litera�
tură și impune normele literaturii
„adevărate“, pentru poporul mun�
citor. Se pricepe la arhitectură și
îi dă sfaturi arhitectului de pres�
tigiu, cum ne�o spune și George
Călinescu în Bietul Ioanide, unde
bietul de Ioanide primește umil
sfaturi de la un muncitor. Se pri�
cepe să citească în sufletul omului
și, în general, lucrurile la care nu
se pricepe nici nu contează.

Sună mult prea frumos și
prea stupid ca să fie adevărat. În
practică lucrurile au fost mai sim�
ple și mai cinice:partidul și�a pus
oameni de încredere în toate func�
țiile de conducere. Așa s�a ales
România de atunci cu directori
analfabeți, cu prim�secretari gro�
bieni și inculți, dar autoritari, cu
primari tălâmbi, cu funcționari
meschini și încuiați. Mai mult
decât atât: în spații unde com �
petența părea o condiție obligato�
rie, cum ar fi cel universitar, au

apărut profesori făcuți la repe�
zeală, cu școala de partid echiva�
lată cu o facultate, care au umplut
golurile lăsate de epurarea comu�
nistă și au predat și ei ce le cerea
partidul. Adică nimic sau, în cel
mai bun caz, nu mare lucru. S�au
umplut universitățile de profe�
sori de economie socialistă, socia�
lism științific, istoria mișcării
so cialiste și comuniste etc. Pe la
colțuri oamenii de rând mai râ�
deau, dar cu fereală, fiindcă pe
atunci râsul putea fi fatal. Sau
măcar aducător de condamnări la
închisoare. 

Cu timpul, n�au mai râs. S�au
obișnuit. Funcția și puterea pe
care o aducea ea erau suficiente
pentru a recunoaște autoritatea
incompetentului – și, în timp, ea
a înlocuit competența. Într�o uzi �
nă oarecare, ori de câte ori inter�
venea o problemă concretă, di� 
rectorul dădea ferm directiva de
partid: „Rezolvați!“. Și cei din uzi �
nă știau cui să se adreseze, cine

putea repara o defecțiune majoră,
cine descâlcea vreo încurcătură la
livrare. 

În universități profesorii de
Nimic (socialism științific, mar�
xism, istorie a RSR etc.) își vedeau
neabătuți de munca lor inutilă. În
administrație prim�secretarii tăiau
și spânzurau. Și lumea îi respecta,
fiindcă erau oamenii partidului.
Adică ai Rețelei. Nu competența îi
recomanda, ci obediența față de
superiori și autoritatea față de
sub alterni – exact calitatea ne�
cesară aparatului de partid (o 
sintagmă mecanizată foarte ni� 
merită). Această substituire a va�
lorilor, pe care România socialistă
și ineficientă a încurajat�o, s�a
perpetuat și se perpetuează și as�
tăzi, cu rezultatele bine�cunos�
cute. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Triumful incompetentului (II)

PSD și�a trasat linia pe care va
merge în următorii ani. Vedem că
ținta social�democraților este de a
slăbi instituțiile care îi creează pro�
bleme, bazându�se pe o majoritate
considerabilă în Parlament. 

În zona economică, PSD dă rateu
după rateu, câtă vreme preocuparea
numărul unu privește doar Justiția.
Inflația crește ca Făt�Frumos, mo�
neda națională se devalorizează de
la lună la lună, iar pentru antrepre�
nori e un adevărat chin. Modifică�
rile fiscale repetate îi determină pe
oamenii de afaceri să stea mai de�
grabă cu pixul în mână pentru a face
tot felul de calcule decât să se gân�
dească la strategii sau la încheierea
unor noi contracte. 

Climatul general nu e unul de
încredere. Fiecare e pe cont pro�
priu, continuă atomizarea socie �
tății, iar speranța de mai bine e la
un nivel tot mai redus. 

La mișcări de forță ale puterii,
riposta opoziției ar trebui să fie

una pe măsură. Nu poți face poli�
tică doar criticând în conferințe
de presă sau la televizor. Și nici pe
Facebook. E nevoie de acțiune, dar
partidele din opoziția de astăzi nu
înțeleg acest lucru. Nici strada nu
poate fi o soluție pe termen lung.
Lupta se duce în Parlament, nu în
piețele publice din marile orașe.
Fără îndoială că derapajele puterii
impun reacții civice imediate, însă
în final tot partidele sunt cele care
votează legile.

Urmează alegerile europarla�
mentare, apoi toamna viitoare
cele prezidențiale. Iar în 2020 vin 

localele și parlamentarele. Timp ar
mai fi pentru creionarea strategii�
lor, doar că liderii opoziției așteap �
tă ca greșelile PSD să se transforme
în procente pentru partidele lor.
Habar n�am care e situația reală în
sondaje. Ni se vântură tot felul de
cifre, dar nu suntem atât de naivi
încât să credem că PNL a depășit
PSD, iar USR a trecut de 12�14 la
sută. Și, chiar dacă scorurile ar fi
adevărate, nu trebuie uitat că PSD
controlează mai toate consiliile
județene și are jumătate din primă�
rii. O armată impresionantă care se
va activa atunci când partidul intră
în campanie.

Cum se va prezenta opoziția
la viitoarele alegeri? Se va repeta
scenariul de la locale, când frag�
mentarea pe zona dreptei a ajutat
PSD, în condițiile în care avem
alegeri într�un singur tur? Chiar
și sondajul IMAS, cel în care PNL
apare peste PSD, arată în urbanul
mare o problemă uriașă pentru
PNL și USR. PSD este cotat la 22%,

pe doi este USR – 19% și PNL – 18%.
Scorurile sunt dătătoare de spe �
ranțe pentru liberali și useriști,
doar că PSD poate profita de bătă�
liile dure care cu siguranță vor
apărea între PNL și USR, caz în
care social�democrații ar putea
câștiga în orașe unde nici n�au
visat vreodată să triumfe. Pentru
că, repet, alegerile vor fi într�un tur.

Nu discutăm aici de ce PSD
arată ca o gogoașă, care ia peste
35% de fiecare dată când sunt ale�
geri. Fără îndoială că putem dis�
cuta de structura electoratului, dar
este vorba și de acel segment (20�
25%) ce poate fi captat, dar care se
mobilizează doar dacă are motive
serioase să iasă din casă în ziua vo�
tului. S�a văzut ce s�a întâmplat în
turul doi al prezidențialelor din
2014, când prezența a fost de 60%.
Mai există un segment (30�35%),
pentru care politica înseam nă
pier dere de vreme, că oricum nu se
schimbă nimic.

Jocul la așteptare al PNL este
neproductiv. Cum n�are sens nici
îmbățoșarea USR că ar putea răs�
turna ierarhia. USR poate spera la
scoruri bune în urban, dar în me�
diul rural va fi același dezastru ca
la parlamentarele din 2016. Și
atunci? N�ar fi mai sănătos un
bloc al opoziției? O alianță PNL�
USR�România100? Plus organiza ții

civice, ba chiar plus PMP, dacă
Traian Băsescu înțelege că e mo�
mentul să se retragă.

Posibil ca simpatizanții liberali
să nu fie pe aceeași lungime de undă
cu cei ai USR. La fel, și alegătorul
USR e posibil să nu�și dorească o
alianță cu liberalii. Dar cum va reuși
separat fiecare dintre partide? În de�
finitiv cui folosește canibalizarea? 

Da, facem alianța, dar cine va
fi șeful noii structuri? Cum se vor
împărți locurile pe liste? Cine vor
fi jupânii din teritoriu? Dacă gân�
desc în acest mod, atunci PNL, USR
și tot ceilalți democrați în vorbe
merită să rămână în opoziție.

Dacă nici acum nu sesizează
pericolul pentru România, atunci
opoziția își merită soarta. Nu scau�
nele ar trebui să conteze, ci ar trebui
să se pornească de la un set de prin�
cipii care să fie acceptat de toată
lumea. Salvarea Justiției în primul
rând, câteva principii pe zona eco�
nomică, două�trei proiecte mari pe
infrastructură. De aici ar trebui să
înceapă negocierile. Probabil că ale�
gătorul exasperat de PSD e mai
puțin interesat dacă Orban va sta pe
scaunul din mijloc, iar Dan Barna
sau Dacian Cioloș pe margine. 

Opoziția ar trebui să iasă din
zona de confort. Dacă n�o face, atunci
toate partidele care o compun sunt
complice la actuala stare de fapt. SDC

Un proiect politic 
ce devine obligatoriu

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE



„Dl Brăiloiu, profesor la Conserva�
torul din București, a organizat în
acest oraș o manifestare în benefi�
ciul monumentelor ce vor fi înăl �
țate maestrului lui Pelléas la Paris
și la Saint�Germain�en�Laye. Sub
președinția M.S. regina Elisabeta a
Greciei a fost constituit un Comi�
tet. Dl E. Ciomac a analizat geniul
lui Debussy într�o extrem de fru�
moasă conferință, ce a fost ilus�
trată cu audierea a diverse frag� 
mente din Pelléas și Mélisande, in�
terpretate cu talent de Doamnele
Băicoianu și Manissalian�Geor�
gescu și de către D. Stroescu. [...]
un prețios gaj de prie tenie pentru
muzica franceză și un omagiu adus
memoriei lui Claude Debussy din
partea României.“

Timpurile erau altele. Iar în �
tre promotorii lui Debussy s�au
aflat, până la cel de�al Doilea Răz�
boi Mondial, George Enescu, Sil�
vestri, Lipatti, pentru a nu mai

vorbi de soliștii din lumea operei
și a liedului. George Enescu în
particular, care îl amintea adesea
pe Debussy, la bătrânețe, în con�
vorbirile scenarizate pentru radio
de Bernard Gavoty, recunoștea
influența pe care compozitorul
francez o avusese asupra lui: „Așa
wagnerian cum sunt, i�am iubit
suficient pe Ravel și Debussy pen�
tru a suferi, pe ici pe colo, influ �
ența lor. Astfel, în Suita a doua
pentru pian, pe care am compus�o
în 1903, există o Pavană și o Bou�
rée stil Île�de�France, cu un colo�
rit ușor debussian. [...] După așa
ceva, aș fi de rea credință să nu
spun că îi iubesc“. În plus, semn
de admirație, Enescu afirma fără
rezerve că „Debussy cânta la pian
ca nimeni altul“.

Atunci când se referă la re lația
dintre Enescu și Debussy, toată su�
flarea muzicologică enesciană îi
evocă prezența, alături de Ravel, la
28 aprilie 1902, la una dintre re �
petițiile generale ale operei Pelléas
și Mélisande. „În ce mă pri vește,
am fost, evident, fermecat: cum ai
putea să nu fi sensibil la revelația
debussiană?“, spunea Enescu după
50 de ani în emisiunea lui Gavoty,
adăugând: „Totuși, nu am fost cu�
cerit pe de�a întregul“. Ravel avea
să fie într�atât de entuziasmat,
încât ulterior cumpăra partitura

operei și apărea cu pachetul în
brațe în fața lui Fauré, stârnindu�i
acestuia o remarcă ironică.

Episodul ultim, spunea Enes �
cu la începutul anilor ’50, îi fusese
reamintit de bunul lui prieten,
Charles Oulmont. Nici Gavoty,
nici editorii în limba română ai
conversațiilor cu Enescu, nici edi�
toarea volumului de interviuri
enesciene nu au găsit de cuviință
să pună o notă explicativă la men �
țiunea acestui personaj de ex cep �
ție. Or, Charles Oulmont, născut
în 1883, pe lângă faptul că a fost
un bun scriitor și, între altele, cu�
noscător al lumii politice româ �
nești interbelice, fusese la origine
un muzician, excelent pianist,
contemporan cu Enescu la Con�
servatorul din Paris, elev al lui
Fauré, iar ulterior autor al unui
diptic pasionant despre ma rii
muzicieni ai timpului său: Musi�
que de l’amour (Desclée de Brou�
wer, 1935).

În salonul ținut de mama sa,
îl cunoștea pe Debussy cândva
spre 1900 și, cum povestea într�o
corespondență pentru cotidianul
„Timpul“ în 1939, reconstituise re�
cent episodul într�o discuție cu

George Enescu: „Am evocat o sea �
ră petrecută în casa mamei mele,
unde, în fața lui Debussy, am des�
cifrat, redusă pentru pian, parti�
tura [operei] Pelléas și Mélisande.
Căci marele compozitor Enescu,
virtuosul violinei, este și un pia�
nist rar, dublat de un critic muzi�
cal de primă mână. Nimeni nu știe
ca el să analizeze un text sonor,
descoperindu�i frumusețile ascun �
se, luminându�i întunecimile“.

Ceea ce nu pare să fie cunos�
cut astăzi este însă evocarea amă �
nunțită a serii de descifrare a re� 
ducției pentru două piane, la
patru mâini, a lui Pelléas și Méli�
sande. Charles Oulmont o făcea în
cursul unei conferințe radiofo�
nice, din seria „Câțiva mari artiști
pe care i�am cunoscut“, într�un
text intitulat Amintiri despre De�
bussy, publicat în 1935, în „Les Ca�
hiers de Radio Paris“. 

Iată acest text antologic: „Cum
aș putea uita acea seară în care am
avut onoarea, aflându�mă încă pe
băncile liceului, de a face auzită au�
torului, după partitura manus�
crisă, Pelléas și Mélisande. Ca pia �
niști se aflau acolo Enescu și cu
mine, iar în fața noastră, la un alt

pian, doi tineri muzicieni care au
devenit între timp muzicieni mai
puțin tineri, dar mai cunoscuți. Vă
imaginați dificultatea acestei lec�
turi! Vă puteți imagina și că pre �
zența lui Debussy nu era de natură
să ne diminueze spaima. Nu con�
tează, noi înaintam cu grijă. Enescu
imita toate instrumentele, făcân �
du�și buzele să sufere contorsiu�
nile cele mai neașteptate: trom� 
bon, tuba, flaut, oboi, timpan. În
unele momente te făcea să mori de
râs... Debussy, pierdut în visul său,
asculta, fără să spună nimic, lă�
sându�ne să ne urmăm calea prin
pădurea operei, descoperindu�i la
fiecare pas noi frumuseți. El as�
culta, asculta... Când terminasem
primul act, s�a apropiat de mine,
«puștiul»: «Cât ți�e de cald! Este
greu, nu? Poate prea greu... Haideți,
să continuăm!». Și am «intrat» în
actul al doilea: știți, toată acea forță
îmbinată cu acea întreagă blân �
dețe, toată acea bogăție îmbinată
cu acea simplitate, acele armonii și
acele ritmuri ce traduceau stările
cele mai complexe și mai banale ale
sufletului. Eram transportat. Uita�
sem de căldură. Debussy, Enescu,
pianul, totul...“. SDC
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LA CENTENARUL MORȚII LUI CLAUDE DEBUSSY

„Enescu imita toate
instrumentele... te făcea
uneori să mori de râs...”

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

La 25 martie se împlinesc o sută de ani de la
moartea lui Claude Debussy. Am sperat că și
România va fi la unison cu Occidentul în
manifestările, numeroase, ale acestui
centenar, dar la București nici un acord din
Debussy în săptămâna care se încheie, nici un
disc de arhivă. Au fost și altfel de vremuri în
cultura română, cum o atestă, de exemplu, o
însemnare în publicația pariziană „Journal de
débats politiques et littéraires“, e drept în...
1929, intitulată România. Manifestare în
onoarea lui Claude Debussy.
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Claude Debussy, 4 mai 1894 George Enescu, desen 1920

Coperta partiturii de la 
Pélleas și Mélisande
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Veacuri la rând s�a jucat teatru în
aer liber, în incinte dependente
de lumina de afară, iar când arta
teatrală s�a mutat în săli, chiar și
acestea apelau la lumina zilei. În
Italia și Franța secolului al XVI�lea,
spectacolele teatrale în edificii se
programau la primele ore ale du �
pă�amiezii, pentru a fructifica
sprijinul natural al soarelui.  

Astăzi, nimeni nu și�ar mai
putea închipui teatrul în absența
beneficiilor pe care tehnica și teh�
nologia iluminatului le asigură în
privința imaginii scenice. Lumina
e de multă vreme o valoroasă re�
sursă estetică ce stă la îndemâna
scenografilor, mai ales, care pot
face adevărate minuni exclusiv
din jonglatul cu puterile de repre�
zentare ale luminii. Rolul ei de
bază e de�a pune în valoare acto�
rul și decorul care condensează
lumea ficțională la a cărei cons �
trucție asistă publicul. Spotul lu�
minos ne conduce privirea spre
zone precise ale scenei, augmen�
tează impresia vizuală compusă
la rampă, dar adesea lumina în �
săși devine personaj și „joacă“ ală�
turi de toate celelalte elemente
care fac teatrul. Dacă ar fi să ierar�
hizăm mijloacele scenice, deși
operațiunea e atinsă din start de
relativitate, întrucât, în ansam�
blul lor, fiecare are o menire in�
dispensabilă, dintre elementele
tehnice eclerajul ocupă frecvent
poziția fruntașă. Picturalitatea
cutiei teatrale e dependentă de
lumină, așa cum este dintotdeau �
na cea a artelor plastice, de unde
se și trage. Rânduiala vizualității
a fost condiționată mereu de lu�
mină și obscur, de umbre și pe�
numbre, într�o știință care a

presupus mereu fundamentul teh�
nologic. Interpreți, elemente de
decor, obiecte, spațiul care le in�
clude și care trebuie modelat ca
expresie a unor intenții rezultând
dintr�un text și din versiunea lui
regizorală, generează fabuloase
raporturi de determinare, struc�
turi și intercondiționalități. 

Fără a intra în subtilități sa�
vante de teorii ale luminii, corpus�
cul ori undă, e interesant cum
această formă aparte de materie
ajunge, trecută prin imaginația
artiștilor, să devină o stare. A pu ne
în lumină încetează să mai fie doar
metafora vizibilității, ea înseamnă
stimularea unor latențe receptive
care sunt depozitate de văz, de in�
teresul manifest al ochiului obiș �
nuit cu aglomerata civilizație a
imaginii care�l provoacă.

ISTORIA TEATRULUI POATE FI
CITITĂ ȘI CA O SUMĂ A UNOR
ETAPE TEHNOLOGICE

În deceniile postbelice, avantajele
tehnologiei eclerajului au pus o
presiune pozitivă pe umerii res�
ponsabililor de plastica scenică,
obligându�i la specializare și la
explorarea infinitelor posibilități
metaforice ale luminii. Vorbim în
prezent de o adevărată dramatur�
gie a luminii, de creatori preocu �
pați exclusiv de gestionarea crea� 
toare a capacităților expresive ale
acesteia, de designeri de lumini.
Sprijiniți de softuri și aparatură
performantă, ei devin adevărați
magicieni, care renunță complet
la materialitate și obiectualitate și
compun spectaculoase scenogra�
fii virtuale. „Decorul“ e lipsit de
materialitate, există numai în
imaginația noastră stârnită de
proiecții și fascicole luminoase, ce
devin văzute sau nevăzute prin
simpla acționare a unui buton. 

De la banala lumânare de seu
la cea din ceară, trecând la lăm�
pile cu gaz, toate mijloacele isto�
rice de a lumina rampa au avut
efecte estetice. Inconvenientul fu�
megării (mai ales la lumânările

din seu, care emanau fum negru,
nesănătos până la toxic) și riscul
incendierii erau printre cele mai
dăunătoare. Însă un altul era de�
terminarea formatului spectacu�
lar: lumânările trebuiau curățate
și înlocuite, drept pentru care o
re prezentație avea mai multe părți
(acte, scene, tablouri), iar un act
nu depășea cincisprezece – două�
zeci de minute, din aceleași ra �
țiuni pragmatice. Stilul de joc era
afectat și el: pentru a fi văzuți, ac�
torii stăteau aproape de rampă, în
fața decorurilor care nu aveau
decât o funcție decorativă; ilumi�
natul de jos făcea greu vizibile
posibilitățile mimicii, obligând
protagoniștii la declamație și ges�
tică largă. Publicul trebuia să stea
și el relativ aproape de scenă, din
aceleași rațiuni de vizibilitate.
Până la iluminatul electric și ne�
număratele lui avantaje (regândi�
rea decorurilor și a rosturilor lor
scenice, jucatul în decor, schimba�
rea stilului interpretativ, în realist�
naturalist, într�o primă fază) au
trecut sute bune de ani și episoade
importante de evoluție științifică
și tehnică. Dintr�un punct de ve�
dere, așa cum teatrul e mimesis,
reproducere creativă a realității,
istoria teatrului poate fi citită și ca
o sumă a unor etape tehnologice.
De la lumânare până la laser și ho�
lograme e un pas uriaș.

Reflectoarele aduse în scenă
de tehnicieni au devenit provoca�
toare pentru oamenii de teatru.
Evocam în intro etapa în care lu�
mina de sală s�a stins pentru pri ma
oară. Era la Bayreuth, iar Wagner a
fost acela care�a avut ideea. Nu
toată lumea a îmbră țișat entuziast
ideea, nenumărate critici aducân �
du�i�se acestuia, dar îndrăzneala
compozitorului și�a dovedit utilita�
tea, iar acum lumina pe sală se mai
folosește doar dacă realizatorii do�
resc să sugereze implicarea publi�
cului, participativitatea lui. Brecht
a fost și el un inovator care a scos
reflectoarele din culise și le�a ară�
tat publicului, folosind scenoteh�
nica și prin expunerea ei.

Robert Wilson, Robert Lepage,
Romeo Castellucci, ca să dau doar
câteva nume, modelează și scul�
ptează lumina în forme altăda�
tă inimaginabile. Fani ai luminii 

tehnologizate, i�au valorificat de�
pozitele de sens, excavând artistic
în inconsistența ei materială, tra�
sând liniile unei fascinante sec �
vențe a istoriei esteticului. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Dramaturgia luminii
Lucruri care astăzi ni se par banale, de pildă obscuritatea din sala 
de spectacol în timpul reprezentației și concentrarea eclerajului
exclusiv asupra spațiului de joc, pentru ca acesta să contribuie la
sporirea semnificațiilor artistice, au avut nevoie de sute de ani 
pentru a deveni cutume ale teatrului. 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU AURORA LIICEANU 

„Am rămas cu convingerea 
că oamenii trăiesc, construiesc 
și își doresc povești“

INTERVIU REALIZAT DE 
ALINA PURCARU 

De când datează interesul dum-
neavoastră pentru istoria și 
cultura indiană? Vă amintiți ce
anume v-a declanșat această
curiozitate?

Am vrut să ma documentez des�
pre relațiile între frați, surori/
frați și surori din perspectivă psi�
hologică și am ales surorile –
pentru că despre ele s�a scris în li�
teratură, dar mai puțin în psiho�
logia relațiilor –, mai ales că nu
sesizam ceva specific acestor rela �
ții. Căutând pe net am găsit două
surori din India, dintr�un trecut
nu chiar foarte îndepărtat, dar
oricum la distanță de prezent și,
din aproape în aproape, am ajuns
să citesc despre contextul în care
au trăit, despre epoca și spiritul
timpului lor și, evident, despre
ascendența lor și despre cei care
i�au urmat.

Cât timp v-a luat lucrul la aceas-
tă carte, doldora de referințe is-
torice, și cum v-ați descurcat să
găsiți informațiile de care ați
avut nevoie?

Nu mă așteptam să intru într�o
junglă de informații din perspec�
tive diferite, dar mai ales istorice
și memorialistice. Am căutat in �
formații, am accesat zeci și zeci de
linkuri, am citit zeci de biografii
ale unor călători, orientaliști sau
istorici. Ajunsesem să le cunosc
viața, să le citesc traducerile din
persană sau arabă, astfel încât, cu
cât înaintam în documentare, cu

atât mi se deschideau alte per�
spective, alte asociații și, bine �
înțeles, alte curiozități. Am lucrat
mai mult de patru luni la docu�
mentare, ajungând la zi�lumină
de lucru, am zeci de pagini de
notițe, de observații și conspecte.
Dificil este că, mergând pe un
drum, se deschid alte alei, alte

bifurcații, mecanismul fiind cel
de papușă matrioșka, astfel încât
a fost o decizie dificilă să zic stop,
să stabilesc niște garduri, să nu
mă las sedusă de vastitatea piste�
lor. Începusem să discern clar între
sursele credibile, solide, ale unor
istorici și traducători, și sursele 
superficiale, ale unor persoane 

despre care îmi lădeam lesne
seama că nu sunt cercetători în
sensul pe care înțeleg eu: spe �
cialiști care au rigoare și care ana�
lizează în profunzime informa� 
țiile. M�am întors de zeci de ori să
controlez datele istorice, ale unor
evenimente, descrieri etc., să fac
corecturi, completări. Am avut și

cărți, există și proiecte de a face
publice/ de a edita digital mate�
riale foarte importante, memorii
de peste trei sute de ani, traduse,
traduceri de poezii, autobiogra�
fiile și biografiile unor împărați.
Astăzi aproape că nu mai jindu �
iești după biblioteci, dar trebuie
să înveți să distingi între tipul de
surse de informații, să le distingi
credibilitatea, să observi relația
între realitate și ficțiune. Am cău�
tat seriozitatea academică fără să
fac abstracție de ficțiuni. 

Ce elemente din istoriile și
ficțiunile centrate pe viețile mo-
narhilor Indiei v-au impresionat

sau v-au intrigat cel mai mult? 

Cred că împletirea istoriei mari
cu istoriile mici, a vieților perso�
najelor cărții, ca oameni, cu desti�
nul lor și cu personalitatea lor.
Istoria socială a acelei vremi este
foarte interesantă, simți cum se
mișca lumea de acolo, cum mer�
gea către progres sau cum dădea
înapoi, în funcție de personalita�
tea împăratului, a relațiilor lui, a
celor care�l influențau, a proiec�
telor lui privind societatea pe care

În cel mai recent volum al său, Putere și sânge. O aventură
indiană, volum apărut în seria de autor pe care i-a dedicat-o
Editura Polirom, Aurora Liiceanu scormonește în istoria Indiei
pentru a discuta tipuri psihologice și pentru a analiza câteva
povești teribile, consemnate de istorie, retrezite la viață și
reinterpretate prin prisma psihologului. Nu doar povestea
rivalității dintre două celebre surori, Roshanara și Jahanara este

adusă la lumină, ci un adevărat mozaic de momente esențiale,
tensionate, încărcate de complexitate, pe care Aurora Liiceanu
le-a izolat din istoria Imperiului Mogul. Am vorbit cu Aurora
Liiceanu despre schimbare, despre rolurile pe care femeile 
le-au putut deține în India, dar și în Occident, despre efectele
puterii, dar și despre aspectele care au intrigat-o cel mai mult
pe parcursul documentării și scrierii acestei cărți. 

Personalitatea
femeii are ceva ce
seamănă cu rolul
de infirmieră. 
Istoric, ele vin cu 
compasiunea 
și empatia.



9
ANUL XIV NR. 600
24 – 30 MARTIE 2018 interviu

www.suplimentuldecultura.ro

și�o dorea. Complexitatea relații �
lor, interacțiunile dintre oameni,
amestecul între irațional și rațio �
nal, registrul emoțional și puterea –
care, e adevărat, poate sminti
omul, poate să�l împingă spre
realități subpatologice –, toate
acestea încărcate de evenimente
concrete, întâmplări, legende și
anecdote dau spiritul acelei
epoci care m�a fascinat. Parfu�
mul epocii. Să nu uit cultura
acestor vremuri: vestimentația,
interioarele, bogăția, hrana, flo �
ra, fauna, do rin țele și obiceiurile,
cadourile care se făceau, relația
între protocol și viața obișnuită,
iubirile și căsătoriile politice,
compromisul în relațiile chiar
foarte apropiate, cele de sânge,
toate acestea le aflăm din memo�
rii și nu din cărți aride de istorie.
Unii istorici, însă, s�au aplecat și
asupra istoriei sociale.

Ați vizitat vreodată locurile des-
pre care scrieți, Old Delhi, Agra?
V-ați dori să o faceți? 

Nu, și desigur că mi�aș dori. Dar
am văzut în schimb multe expo �
ziții de pictură din acea epocă, mi�
niaturi, portrete, care arată alți
oameni, alte haine, alte peisaje: o
lume care astăzi nu se mai vede,
dar din care au rămas detalii în
care i se simt urmele.

Cele două prințese surori, Jaha-
nara și Roshanara, au scris și au
lăsat manuscrise importante; la
fel nepoata lor, Zebunissa, fiica
împăratului Aurangzeb. Erau, cu
toate, femei foarte cultivate,
care au scris fie memorii, fie
poeme. Biografiile lor, rolurile
politice pe care le-au jucat au
umbrit, însă, creațiile lor auto-
nome, care nu mai țineau de
relațiile cu soții și cu tații. Cât
credeți că s-a schimbat această
situație, nu numai în India, ci și
în societățile mai apropiate, 
cultural, de a noastră? 

Asta este o problemă care pune ca
temă relația între autonomie și
dependență. Atenție, corect ar fi 
să spun între independență și
dependență. Ambele surori erau
autonome psihologic, erau maturi�
zate mental, știau ce înseamnă cul�
tura, cartea și erau și independente
din această cauză. Într�un fel, la ele se
manifesta o bipolaritate: indepen�
dente și, totodată, dependente. Inde�
pendente psihologic, dar, ca femei,
erau dependente de bărbați, tați sau
frați sau soți, pentru că puterea pe
față era a băr baților, iar femeile
fuseseră crescute să nu uite acest
lucru. Ele practicau, ca formulă 
a dependenței, complicitatea și

inițiativa mascată, respectând pu�
terea părții masculine. Aceste
femei au intrat chiar pe ușa din
spate în jocul politic, dar au in�
trat. Dacă rămâneau indepen�
dente, aveau nevoie de protecție,
de avere, de o situație materială
bună, cum s�a întâmplat mult mai
târziu cu Virginia Woolf, de exem�
plu, sau cum a fost cazul altor
mari scriitoare, care s�au pus sub
protecția unui soț pentru a�și asi�
gura confortul de se „răsfăța“ scri�
ind. Jahanara și Roshanara erau
mai degrabă tolerate, admirate ca
femei cu carte, cultivate, dar fără
răsunet public din această per�
spectivă. Cultura lor ținea de o
trăire intima. De aceea ele au
prins gustul puterii și al relațiilor
complicate, încărcate de intrigi,
aranjamente și invidie. Sigur,
situația s�a schimbat astăzi, dar
fără putere financiară sau măcar
puterea de a face față vieții nu te
puteai descurca. Mă gândesc la
Marguerite Yourcenar, la Ger�
trude Stein. Feministele franceze
chiar spuneau că atunci când este
vorba despre meritele unei femei
în biografia ei apare menționat
„fiica lui...“, „amanta lui...“, „soția
lui...“. Ideea de apartenență neagă
independența.  

Lupta pentru prestigiu și putere
este firul roșu care traversează
toate istoriile pe care le analizați
în carte. Din punctul dumnea-
voastră de vedere, ia această
luptă forme diferite, în funcție
de contextul cultural și istoric,
sau, în esență, e la fel de atroce,
indiferent de locul și momentul

în care se manifestă? 

Ați uitat să adăugați bogăție sau
avere. Puterea aduce avere și
lupta pentru putere, când se do�
vedea victorioasă, aducea multă
bogăție. Fiind bogat puteai să�i
stăpânești pe ceilalți, să ai armată,
mulți servitori sau complici plă �
tiți. Cele două surori amintite
erau cultivate pentru că erau bo�
gate, erau prințese. Dar își doreau
și prestigiul, puterea bărbaților,
chit că nu conduceau ele. Dorința
de putere, invidia față de cineva
mai influent și puternic inspira
scenarii nu tocmai etice sau mo�
rale, labilitatea era mare, nu prea

existau atașamente foarte stabile,
puterea reconfigura tabloul rela �
țiilor. Dar și astăzi este la fel, sunt
alianțe temporare dictate de inte�
rese comune, dar ele sunt supuse
schimbării, fără nici o urmă de re�
sentimente sau culpabilitate. Cum
se spune, scopul scuză mijloacele.
Dușmănia era rezolvată poate mai
puțin barbar, dar când vedem as�
tăzi că britanicii discută despre
otrăvirea unui spion rus nu ne gân�
dim la același lucru? La ace leași
acte criminale? Faptul că a dispă�
rut pedeapsa cu moartea nu a eli�
minat uciderile cumplit de barbare
de astăzi, deși au trecut atâția ani
de la acele vremuri. Latura întune�
cată a speciei umane nu a dispărut
și se crede că nu va dispărea nicio�
dată, toate discursurile despre ne�
gociere, empatie, dialog etc. coexis�
tând cu practici deloc lăudabile. Un
mare primatolog care a studiat
maimuțele, rudele noaste, spunea
că este adevărat că animalul nu
este om, dar la fel de adevărat este
și că omul este animal.

Comparativ cu femeile din isto-
ria occidentală care fie au
deținut putere politică, fie s-au
plasat în preajma puterii, cum vi
s-a părut parcursul prințeselor
indiene din perioada de care vă
ocupați? Au reușit ele să folo-
sească altfel puterea, să-i gă-
sească alt scop, să o direcțio -
neze către alte cauze? 

Cei care au putere fac filantropie,
iar specialitatea compasiunii o au,
tradițional, femeile (se spune ma �
ma răniților și nu tata răni ților).
Personalitatea femeii are ceva ce
seamănă cu rolul de infirmieră.
Istoric, ele vin cu compasiunea,
empatia, bărbații vin sau veneau
cu banii (de exemplu daniile la
mănăstiri). Și pe vremuri era la
fel. Cele două surori au construit
grădini, temple, au ajutat văduve
și orfani, au dat bani la săraci și 
s�au apropiat de cei suferinzi.
Protocolul compasiunii exista, ca
și astăzi. Turneele celor din fami�
lia regală britanică de astăzi nu
sunt la fel, băile de mulțime nu
sunt la fel, când cei de sus coboară
la cei de jos? Ca și titlurile pe care
și le dau ei între ei și, pe măsură
ce trece timpul, se lipesc tot mai

tare de cei cărora li s�a aplicat
când va. Când se împarte astăzi
puterea în lumea politicii nu este
la fel cum se împărțeau înainte ti �
tlurile și dregătoriile? Ca să nu mai
amintesc nepotismul, un fel de or�
ganigramă de sânge. Este adevărat
însă că astăzi se vorbește despre
imagine, dar tot imaginea era și
scopul celor din alte vremuri. 

Cu ce ați rămas după acest plon-
jon în cultura și civilizația india-
nă? Cum v-a îmbogățit, la nivel
spiritual sau la nivel de
cunoaștere, documentarea și
scrierea acestei cărți? 

Am rămas cu sentimentul că există
acest puternic paradox: lumea se
schimbă, dar în această disconti�
nuitate care este schimbarea este
încorporată o continuitate, care,
chiar dacă se exprimă diferit, în
esență rămâne aceeași. Este pre�
cum curgerea unui izvor, repede și
săltăreț, care păstrează însă, pe de�
desubt, pe fundul, aluviuni ce ră �
mân, chiar dacă unele se mișcă și
poate chiar sunt luate de apă. Apoi,
am rămas cu convingerea că oame�
nii trăiesc, construiesc și își doresc
povești. Că le putem numi scenarii,
asta nu înseamnă decât că avem o
privire mai rece asupra lor. Scenariile

trimit la rațiune, la calcule, pe când
poveștile, la emoții.

Sunteți o mare cititoare, și, după
cum o dovedesc volumele dum-
neavoastră temeinic documen-
tate, nu doar de literatură con-
temporană. Puteți recomanda
câteva cărți cu subiect legat de
India, care v-au impresionat sau
pe care le-ați citit cu plăcere? 

Mi�e greu să spun, pentru că do�
cumentarea este în cea mai mare
măsură în limba engleză. În limba
română nu prea există mare lu �
cru. În același timp, ceea ce s�a
scris nu�mi este pe plac, pentru că
sunt cărți construite pe o struc�
tură care�mi amintește de istoria
făcută în școală. Deloc atractivă,
chiar plicticoasă: cifre și capitole
cu aceleași titlu. 

Puteți dezvălui care sunt
intențiile dumneavoastră legate

de următoarea carte? 

Cred că aș vrea să scriu despre
sindromuri care nu apar în cele�
brul manual de tulburări psihice,
folosit internațional, ceva care să
se refere la sindromuri relațio �
nale, la bolile sau mai degrabă la
ciudățenii care țin de relații, fără
a viza exoticul. SDC

Astăzi aproape că nu mai jinduiești
după biblioteci, dar trebuie să înveţi să
distingi între tipul de surse de informaţii,
să le distingi credibilitatea, să observi
relaţia între realitate și ficţiune.
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MARIUS MIHEȚ

Să ne închipuim pentru o clipă o
hartă scriitoricească – ademeni�
toare și nu mai puțin verosimilă
pentru turiști. România ca țară a
scriitorilor în cele mai neaștep tate
locuri. Spre hotel ești transferat
cu un autobuz condus de Marius
Daniel Popescu; șantierul și pla�
nurile unor construcții vor fi ex�
plicate de arhitectul M. Duțes cu;
dacă ești interesat de probleme
imobiliare, Radu Găvan e omul
tău. Deschizi o afacere și ai nevoie
de publicitate sau strategii poli�
tice? Sebastian Lăzăroiu poate fi

ghidul experimentat. Ai nevoie de
consultanță în afaceri sau vrei să
faci politică? Varujan Vosganian
se capacitează cu încredere. Mai
departe, vizitezi mănăstirile și zo�
nele spirituale de dincoace și din�
colo de Prut? Ai ocazia să dialo ghezi
cu Savatie Baștovoi. Probleme me�
dicale? Nici o problemă. Florin
Chirculescu și Bogdan O. Popescu
te vor îngriji peste așteptări. Ca�
doul de însănă toșire va conține
volume de proză și poezie. Dacă
vizitezi situri arheologice sau zone
din fostele lagăre comuniste, ai
toate șansele să�i vezi ieșind din
vreo groapă pe Marius Oprea sau
pe neobositul Cătălin Pavel. 

Problemele eventuale cu justiția
se pot repede aplana cu un stand�
up poem de Stoian G. Bogdan. Vrei
să vezi de aproape platformele din
Marea Neagră sau să călăto rești?
Liviu Bîrsan te poate îndruma pro�
fesionist. Chiar și dacă ai nevoie de
sfaturi peisagistice, Mihai Buzea e
omul tău. (Cu puțin noroc, nu de�
mult un ocol al lumii era posibil
alături de Radu Niciporuc. Acum
e prea târziu.) În fine, după un
meci televizat, Radu Paraschi�
vescu te convinge să pariezi toți
banii prin tot ce zice. Calculatorul
refuză să te asculte? Dan Petru
Cristea rezolvă problema cu un
restart fericit. În sfârșit, dacă vrei
niște informații statistice sau
vreun barometru sociologic, Dan
Lungu te cadorisește cu date cu�
prinzătoare. Turistul poate astfel
pleca cu un raft de cărți (cu auto�
graf), de oriunde și�ar începe
aventura românească. Doar să
aibă puțină răbdare și puterea să
refuze chiar producțiile altor au�
tori din domenii neclasificate.

Unul din zece islandezi este
scriitor. Nordicii se laudă cu cel
mai mare procent de scriitori ra�
portat la populație. E și acesta un
brand de țară. Chiar dacă nu�i
găsim, ca la noi, în atât de multe și
variate domenii. 

BURICUL PĂMÂNTULUI

Năstrușnică se arată și ideea lui
Marius Oprea din cel mai recent
roman al său: Neasemuita istorie
a Imperiului Român de Răsărit.
Să recunoaștem că, devenind un
imperiu, o țară își face un brand
veșnic! E aproape miraculoasă
forța narativă a unui individ obiș �
nuit cu excavările și gropile co�
mune, iată, gata să imagineze ana� 
tomia unei lumi utopice. Ca prozator,
Marius Oprea nu se (mai) întreabă
de ce trecutul ne împiedică să
îmbrățișăm tot adevărul prezentu�
lui. Soluția lui e simplă: de finiția

fericirii înseamnă repaos. Nimic
mai potrivit pentru bună parte
dintre concetățeni. Care devin ex�
portatori de fericire statică. Iar
țara – un focar de beatitudine.
Gândită altfel, proverbiala lene
omenească ne ține aproape de
viață, iar munca ne îndepărtează. 

Carevasăzică, meteahna ro�
mânească transformată în ideolo�
gie. Rezultatul? Numeroase țări se
afiliază la această Cortină de Feri�
cire condusă de Imperiul Român
de Răsărit. În anul 2056, România
imperială este, oficial, Noul Ieru�
salim. Ca formă de revanșă�vinde�
cătoare, nu mai așteptăm ameri� 
canii. Ci îi încorporăm în Statele
Unite Româno�Americane. Citito�
rul lui Marius Oprea recunoaște,
de bună seamă, preocupările lui
în domeniul științei fericirii. Nu
mai departe de 2015, el publica un
volum de poezii cu titlul sugestiv –
Rețeta fericirii. 

În regimul autopastișei, a paro�
dicului și ludicului caleidoscopic se
derulează farsa convenționalizării
istoriei. Utopia postmodernă girată
aici spune, de fapt, că societatea e
deasupra istoriei și nu invers. 

Prozatorul Marius Oprea evită
capcanele și locurile comune in�
stalate în utopiile cunoscute. De
fapt, el procedează contrar aștep �
tărilor. Ca și cum istoria s�ar rede�
fini brusc dacă toate deciziile ar fi
luate împotriva intenției. Înce�
pând cu psihologia sensului vieții.
Unor astfel de consecințe nu le
poți rezista în planul ficțiunii.
Scriitorul meditează la norocul
chior al istoriei care poate schim �
ba decisiv destinul României. Alt �
minteri, nimic nu funcționează.
Va fi nevoie, e adevărat, de ca la �
mități și accidente atomice, pen�
tru ca România să decidă Noua
Ordine Mondială. Care nu va fi
posibilă, evident, fără ca centrul
ei instituțional, și nu numai, să fie
România. Responsabilitatea pla�
netară nu apare problematică.
Imperiul Român funcționează
grație unui împărat pe măsură:
Marius Opraea. Autorul de pe co�
pertă latinizează numele pentru
ca personajul�rege să expună cre�
dibilitate în lumea plăsmuită, nu
mai puțin aventuroasă, nici ruptă
cu totul de prezentul cititorului.
Căci și Imperiul Român de peste
decenii se teme de invazii: nu de
refugiați, nici de căutători de apă
dulce. Cât de vikingi. Nu se știe
cum și de ce reactivați, cei din
urmă își fac de cap prin razii eu�
ropene, semănând teama și hedo�
nismul ca principii active. În
marea tradiție non�combativă, re�
zolvăm conflictul cu mită. 

Prezentul cititorului este sin�
cronizat cu scrierile non�fictive
ale bazileului Marius Opraea din
2016. Istoria recentă se desface
într�un evantai de notații diverse,
de la precizări autobiografice, la
anecdotici amestecate intertex�
tual. Actualitatea din urmă cu pa�
truzeci de ani face rocadă cu mi� 
cro�utopia din Turma păstorului
mut (2016). Nebunia din romanul
aceasta, cu Sanatoriul Socola de�
venit capitala țării, o citim acum
la scară planetară. Autofic țiunea
discursului memorialistic atinge
toate preocupările știute ale scrii�
torului. Nici mai mult, nici mai
puțin, împăratul Opraea se vi�
sează în secret un soi de Marcus
Aurelius care lasă fiului, prin con�
versii non�fictive, nu doar un ma�
nual al puterii, cât filosofia simplă
a unei vieți exemplare. Treptat,
notațiile cuprind tot mai multe
evenimente reale și nume cunos�
cute, însă nu caracterul parabolic
ori autenticitatea sunt neapărat
vizate. Cât sentimentul repetiției
(chiar și la înălțimea anului 2056)
metaficțiunii istoriografice. Perso�
naje migratoare din celelalte cărți,
indivizi și prieteni reali, eveni�
mente știute și reinvestite, locuri
simbolice și multe altele, până la
discuțiile conspiraționiste mon�
diale se înlănțuie într�o narațiune
curat postmodernă, mai ecume�
nistă decât v�ați aștepta. 

Rezistă, în preocupările reale
și cele scriitoricești, arhetipurile
puterii. Soluția, apocaliptică, cum
altfel?, vine pe fondul revoltei
soțiilor. Iar Cristina, de care nu se
lipește nici domiciliul forțat, nici
reeducarea, preia conducerea de
la acest Adam al noii utopii so�
ciale, ca de fiecare dată în istorie.
Apocalipsa domestică devine or�
dine feministă universală. Impe�
riul Român intră liniștit în zodia
Împărătesei și a suitei de ama�
zoane casnice. 

Marius Oprea nu se teme de
reacțiile celor apropiați ce se re�
găsesc aici ca personaje. N�aș
băga mâna în foc că așa se petrec
lucrurile și în cazul soției. Dar cu
siguranță toți apreciază că omul
care, prin profesie, aduce la lu�
mină bună parte din infernul to�
talitar, în proză tratează istoria cu
euforie ludică și imaginație. Me �
taficțiunea istoriografică are și
acest rol împăciuitor dintre isto�
rie și ficțiune. 

Neasemuita istorie a Impe�
riului Român de Răsărit este o
simpatică utopie autoficțională
de miraj planetar. Farsa postmo�
dernă a răzbunării unei istorii ne�
bune, nebune. SDC

Cortina de Fericire
Orice slogan publicitar despre România a eșuat. Nu apare bine un
marketing de țară, că și este primit cu umori și zeflemea. Ce nu au
priceput creatorii de publicitate este că, în privința românilor, exercițiul
re-cunoașterii n-are utilitate. Oglinda nu este dascălul nostru, cum ar
trebui să fie – dacă ne-am încrede în Hocke. Experți în spartul oglinzii,
istoria noastră recentă nu putea fi altfel decât abracadabrantă și
amăgitoare. Sucită combinatorie!
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Mica Lhasa

DESIRÉE HALASEH

După 12 ore de congel ajungem
sus, în inima Dharamsalei, la poa�
lele suburbiei McLeod Ganj, la o
aruncătură de băț de reședința lui
Dalai Lama și a guvernului tibetan
în exil din Gangchen Kyishong.

E ușor de înțeles de ce McLeod
Ganj mai e numit și „Mica Lhasa“.
După ce s�a refugiat în India în
1959, Dalai Lama a înființat guver�
nul tibetan în exil și nu mai puțin
de 80.000 de refugiați din Tibet l�au
urmat. A fost creat sistemul de
învățământ pentru aceștia, iar In�
stitutul Central de Studii Tibetane
Superioare a devenit principala
universitate a cetățenilor tibetani
din India. Mai mult, au fost în �
ființate în jur de 200 de mănăstiri
tibetane pentru a păstra religia
budistă tibetană și învățăturile
acesteia. În scurt timp, McLeod
Ganj a devenit un reper pe harta
celor mai căutate refugii de arșița
Indiei și sanctuar al pelerinilor.

Fostă reședință de vară a ra�
jului britanic, McLeod Ganj îmi
oferă gratuit de la fereastra guest
house�ului Sky Pie o priveliște
asu pra orizontului brăzdat de
vârfurile munților Dhauladhar ce
se ivesc temerare printre pădurile

întinse de cedri de Himalaya (de�
odari) și sentimentul că aici regu�
lile jocului s�au schimbat. Tragem
într�a doua și respirăm adânc:
avem timp pentru toate.

POȚI SĂ-ȚI STABILEȘTI
SINGUR UN TRASEU 
DE PARCURS

Un singur atelier, aflat undeva
între McLeod Ganj și Lower Dha�
ramsala, închiriază motociclete
Enfield la un preț de 1.500 de
rupii/ zi, cu care am zburat pre�
cum armăsarul lui Harap Alb –
„În înaltul cerului, /Văzduhul pă�
mântului; /Pe deasupra codrilor,/
Peste vârful munților, /Prin ceața
măgurilor, /Spre noianul mărilor,
La crăiasa zânelor, /Minunea mi�
nunilor /Din ostrovul florilor“.

Tot ce trebuie să faci e să te
bucuri de peisaj; nu ai nevoie de
echipament super specializat sau
de experiență solidă de munțo �
man. Ar fi bine totuși să nu�ți lip�
sească doar câteva elemente esen �
 țiale, precum bocancii de munte
și hainele groase de lână, lan�
terna, de�ale gurii și eventual o
pelerină de ploaie, căci schimbă�
rile meteo sunt neașteptate și te
poți trezi că de la 30 de grade ai
ajuns la 5 și toarnă cu găleata. Un

GPS e binevenit oricând și nu uita
să anunți la personalul hotelului
unde ești cazat încotro pleci și
care îți este traseul. Încearcă să
ajungi cu o zi înainte în punctul
de plecare pentru aclimatizare.
Ca reper, McLeod Ganj e situat la
o altitudine de 2.082 m.

Drumețiile cu dificultate re�
dusă, de cel mult o zi, pornesc din
McLeod Ganj până în Triund,
Gallu și Kangra. La Gallu am ajuns
cu motocicleta pe un drum fore�
stier îngust, după un prânz la mar�
ginea drumului cu chicken momo
și briză de aer tare de munte din
orășelul Dharamkot. Trecând de
Gallu prin păduri de cedri, stejari,
rododendroni și pini albaștri, am
ajuns în ultimul punct al incursiu�
nii, în satul Naddi.

În general poți să�ți stabilești
singur un traseu de parcurs, dacă
ești mai aventuros, sau poți apela
la ghizi specializați de trekking pe
care îi găsești în centrul McLeod
Ganj. Poți opta pentru un traseu cu
dificultate medie, de 5 zile, 50 km
pe ruta McLeod Ganj – Triund –
Illaqua Gote – McLeod Ganj sau
unul mai curajos cu pornire din
Dharamsala pe ruta Barot – lacul
Dansar – Chhota Bhangal, la o al�
titudine maximă de 4.150 m.

DALAI LAMA E ÎN FAȚA MEA,
LA CÂȚIVA METRI

Chaiul tibetan aburind se bea pe
terasa barului Village Meeting Point
Café, de unde poți urmări la ceasu�
rile dimineții meciuri de handbal
între Jewels of Tibet și Gompa�
land – echipele de fete ale școlii
primare tibetane din McLeod Ganj.

În timpul zilei aveam pro�
gram de hălăduit prin păduri, iar

seara micul paradis culinar din
Jogiwara Road – restaurantul Kit�
chen Tiben ne răsfăța din plin cu
cele mai păcătoase delicii tibe�
tane încercate vreodată: ting mo
înecat în sufletul unei thukpa cu
legume la wok, brânză de iac și
capră cu shot�uri de bambus și,
fără urme de remușcare, prăjituri
de orez�și�banane�cât�încape! 

Ultima zi petrecută în Dha�
ramsala a fost una dintre acelea
care rămâne adânc întipărită pe
retină, despre care scrii apăsat în
jurnalul de călătorii sau pe o carte
poștală: astăzi a fost ziua în care
l�am întâlnit pe Dalai Lama. Deși
nu plănuisem în mod special pe�
rioada în care să ajung în McLeod
Ganj, s�a întâmplat ca Dalai Lama
să țină o serie de discursuri vreme
de trei zile exact în perioada în
care mă aflam acolo.

Accesul în complexul Tsuglag�
khang se face pe baza unei legiti �
mații de securitate eliberată de
Tibetan Branch Security Office de

lângă Hotel Tibet, unde ai nevoie de
două fotografii tip pașaport, pașa �
portul și o copie a acestuia, în
schimbul căreia vei plăti o sumă
modică de 10 rupii. În afară de o
pernă, o cană pentru ceaiul oferit în
pauze de călugării tibetani și pălă�
rie de soare nu este permisă intro�
ducerea altor obiecte (telefoane
mobile, aparate foto, rucsacuri etc).

Dalai Lama e în fața mea la
câțiva metri, așezat în mijlocul tem�
plului și înconjurat de sute de pele�
rini, vreo trei translatori care tran� 
smit mesajul său prin stații radio în
limba engleză, chineză și hindusă.
Vorbește lent, gura i se deschide
într�un zâmbet ludic, audien ța îl as�
cultă în transă numărând mătăniile
tibetane, iar în jur plutește un aer
extatic de uitare de sine. 

Îmi notez pe un colț de hârtie:
fericirea nu are nevoie de motive.
Dacă totuși simți nevoia unuia, du�te
în nordul Indiei să bei ceai la poa�
lele Himalaiei, respiră adânc și nu
te mai gândi la ziua de mâine! SDC

Autocarul către Himachal Pradesh e plin ochi de
pelerini amorțiți, honeymoon-erși impacientați de
anticiparea primei zăpezi și de backpackeri în
căutarea iluminării supreme. În asemenea compa -
nie nu pot decât să invoc mantre de blagoslovire
întru atenuarea zdruncinăturilor de pe drum și să
sper că măcar de data asta aerul condiționat va fi
puțin peste limita înghețului. Unu-zero pentru
șoferul Cerber – la mijloace de transport în co -
mun pe sfintele căi indiene n-am noroc!

Fiecare templu buddhist e înconjurat
de roţi de rugăciune pe care sunt
inscripţionate diferite mantre, cea mai
folosită fiind Om Mani Padme Hum

Cel mai bun restaurant tibetan din McLeod Ganj

Călugării buddhiști fac parte din scena socială a comunităţii 
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Dan Stanca – Detonarea

– FRAGMENT –

În Germania, în acel oraș înde�
părtat din nord�vest, unde cu mai
bine de o mie de ani în urmă
Carol cel Mare fusese încoronat,
Andreea trăia un exil definitiv.
Maestrul Hani îi predase o lecție
aspră a dezindividualizării. O fă�
cuse să nu se mai gândească la ea
însăși, să nu mai dea doi bani pe
persoana ei vizibilă, mărginită, ci
să creadă tocmai în ceea ce va fi
după ce nu va mai fi. De fapt, Hani
la un moment dat, ieșindu�și din
fire, a strigat la ea:

— Crezi că după moarte vei
ajunge undeva?

Strigătul lui a fascinat�o, a
spart orice blindaj, a deschis în ea
porți care până atunci păruseră
una cu zidul.

— Cred, a urlat la rândul ei din
toți rărunchii, iar în felul acesta
drum de întoarcere nu mai exista.

A revenit în România, dar nu
oricum. Era învelită într�o mantie
neagră, la fel de neagră ca tabla
proaspăt ștearsă din clasa din ci�
clul primar, pe care scrisese cu
cretă primele cuvinte. Dar pe
vest mântul ei, în fiecare noapte,
era desenat chipul Profetului. Un
stilet de antracit scrijelea o fizio�
nomie înspăimântătoare. Nici cel
mai dureros tatuaj nu ar fi durut�o
mai mult. Fața aceluia care inter�
media între marele Allah și mul �
țimile prosternate apărea pe
man tie și chiar pătrundea prin
țesătură până când ajungea să se
întipărească direct pe piele. Îl
simțea astfel pe Profet peste tot. Și
pubisul ei era zgâriat de trăsătu�
rile acestui om neobișnuit, care
nu ținuse cont de nici o inter �
dicție și atacase frontal grădinile
cerului. Nu mai avea răbdare și
dorea la rândul ei să pornească
ascensiunea nemiloasă. Nu se
putea să nu reușească acolo unde
dorea să ajungă cu toată ființa ei.
Tot ceea ce lăsase în urmă era
praf, negreață, rămășițe ale unei
vieți dezordonate. Nu mai credea
decât în ordine și în jertfă. Și
injecțiile care�i găuriseră fundul
pentru a se vindeca de sifilis
aparțineau aceluiași registru inu �
til. Cucoana pe care o păcălise era
o jivină minusculă pe care ele �
fanții din junglă o striveau sub
tălpi. Știa că o să moară, dar fap�
tul acesta o bucura peste măsură.
Moartea era beznă iluminată. Mai
presus de acest prag, care odată
trecut, se sfărâmă ca și când nu ar
fi fost, o așteptau frumuseți neîn�
chipuite, universuri imaculate, li�
vezi virgine. Și ea în sinea ei se

întreba:unde sunt cei care nu mai
sunt? Și ea când nu va mai fi, se va
găsi altul care să�și pună aceeași
întrebare. Unde a ajuns micuța
Andreea Bianu Meinhof? Chiar
nu mai e? Chiar nu mai e deloc?
Nu se poate așa ceva. Undeva tot
este, din carcasa ei nu au rămas
decât țăndări, țăndările au explo�
dat în fragmente și mai mici, tot
ce a fost odinioară închegat și
masiv s�a transformat într�o pul�
bere fină. Dar aceasta este cenușa
spre care poate se va apleca tatăl
ei pentru a o regăsi. Cine are cu�
rajul să vâre mâinile în vatră și să
culeagă de acolo scrumul unor ar�
deri cumplite are șanse să desco�
pere firimituri de stea. Așa gân� 
dea și Alexandru departe de fiica
lui. Nu se putea duce cu gândul
tocmai până acolo încât să�și im�
agineze că, printr�un hocus�pocus
malefic, Andreea intrase în deta �
șamentele morții și curând va fi
trimisă în misiunea finală. Dar
avea nevoie de o revizuire inte�
grală a vieții și, mai mult de atât,
să coboare în trecut pentru a
vedea acolo cum s�au îmbinat
piesele unui destin nimicitor.
Mama Lenuș îl supraveghea, dar
nu scotea un cuvânt. Se gândea
din ce în ce mai des la socrul ei
despre care auzise că făcuse ceva
nepermis. În liceu, Alexandru se
amuzase cu pățania aceea. Acum
însă, nu�i mai venea să râdă. Bu�
nicul lui nu se stăpânise și repe�
zise doi pumni în botul marelui
istoric și critic literar G. Căli�
nescu. Nu lovise doar un om, ci o
întreagă instituție a mistificării.
Din pumnii aceia țâșniseră scântei,
iar scânteile incendiaseră tocmai

destinul familiei căreia îi aparți �
nea. Nu era casa Buddenbrook, nici
„les Thibaults“, arborele Forsyte
sau clanul Buendia, măcar să fi fost
Cozienii neaoși sau Mo romeții, dar
erau doar Bolborocii, preschimbați
în Bieni, niște oameni obișnuiți,
peste care trecuseră șenilele zeci�
lor de ani și nici tatuați nu ar fi ară�
tat mai bine, ha, ha...

În clipa în care, chiar de Sfân�
tul Andrei, doar cu o zi înainte de
marea sărbătoare națională, in�
cinta unui elegant Mall bucureș �
tean a fost gazda unui atentat
terorist, Alexandru se afla taman
acolo. Nu mergea în Mall�uri nici
să�l pici cu ceară, dar așa i�a fost
lui scris. A fost prezent, altfel
spus, la întâlnirea cu același des�
tin crunt. Nu avea cum să scape.
Poate cu o noapte înainte îl visase
din nou pe Nichifor Crainic, dar
nu într�o cabină izolată în munți,
la discreția intemperiilor, ci deja
reținut în sediul Ministerului de
Interne, vârât la subsol, asaltat de
șobolani, tușind și expectorând.
Și doar la o celulă de el se află ce�
lălalt Nichifor, care se uita la
pumnii săi și nu�i venea să creadă
în ce scop îi folosise. Alexandru
visase chiar visul bunicului său în

care apărea strănepoata Andreea,
spulberată într�un nor de carne,
sânge și schije. Sărmanul Marin
Nichifor Bolborocea Bianu a vi �
sat�o înainte de moarte pe fată,
dar nu l�a visat pe fiul sau chiar
pe nepotul lui pierit în același
noian. Nepotul avea însă să�i vi�
seze visul. Nu�l cunoscuse pe bu �
nic, cu toate acestea i�a apărut în
noapte imaginea unui om dobo�
rât de viață, cu sufletul întorto�
cheat, din care se întrupau pre� 
mo niții incredibile. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din

romanul Detonarea, de Dan Stanca, care va apărea în curând în

colecția „Fiction LTD.“ a Editurii Polirom.

CARTEA

Romanul Detonarea poate fi con-
siderat un fel de Veac de
singurătate românesc. Începe
chiar din anul 1918, anul Marii
Uniri, și sfârșește violent chiar în
zilele noastre.  O familie, văzută
pe parcursul a patru generaţii,
străbate acest interval de
transformări radicale ale destinu-
lui României, având parte de în-
tâlniri providenţiale, care se
dovedesc fatale. Semnificativ,
fiecare reprezentant al generaţiei
sale are câte un mentor, un
îndrumător, o călăuză care inter-
vine decisiv în viaţa sa. Apar ast-
fel nume importante ale istoriei,
scriitori, gazetari, precum Nichi-
for Crainic, Silviu Brucan, Noël
Bernard. Tabloul general este
acela al unei împletiri între bune
intenţii și perfidie, între naivitate
și ticăloșie, între idealism și ci -
nism.  Deznodământul cărţii este
de-a dreptul exploziv; ultimul de-
scendent al familiei Bianu, o fată,
strănepoata, va avea parte de o
soartă cumplită, pecetluind în
acest fel destinul celor care au
precedat-o. SDC

AUTORUL

Dan Stanca s-a născut pe 30 septembrie 1955. A debutat editorial cu
romanul Vântul sau ţipătul altuia în 1992. Până în prezent, i-au apărut
25 de romane. Printre care Domnul clipei, 2000, Mut, 2006, Noaptea lui
Iuda, 2007, Craii și morţii, 2012, Boala și visul, 2013, Înaintemergătorul,
2016, Anii frigului, 2017, Cum mi-am distrus viaţa, 2017.
A fost recompensat cu: Premiul Uniunii Scriitorilor din România (Apo -
calips amânat, 1998, Drumul spre piatră, 2003, Boala și visul, 2013,
Ghetsimani ’51, 2016); Premiul Asociaţiei Scriitorilor din București
(Domnul clipei, 2001, și Cei calzi și cei reci, 2009); Premiul Fundaţiei
„Flacăra“ (Ritualul nopţii, 1999); Premiul revistei „Ateneu“ (Noaptea 
lui Iuda, 2008). SDC



Oricât de antrenat ai fi în me�
seria neoficială de ascultător
fascinat de muzică, surprizele
nu te ocolesc. Și, în pofida
atenționărilor promoționale,
mai explicite și mai exacte
decât cele meteorologice, im�
pactul primei audiții nu se
compară cu nici una dintre
activitățile care generează no�
ianul de senzații cuprins în 
expresia „existența ta în 
lumea de azi“. 

A descrie fenomenul, în context, e
o întreprindere devenită deprin�
dere ce nu prea ține cont de preca�
ritatea cuvintelor în raport cu
sunetele. Sunetele pot fi compo ziții
muzicale executate de ansambluri
de instrumentiști sau zgomote de
fond selectate cu o anume iscu �
sință ori știință a mixării lor într�o
piesă de sine stătătoare. 

Îmbinarea celor două tipuri a
devenit o modalitate de�a face mu�
zică, mai mult sau mai puțin plă�
cută, după tematică, stil, expresi� 
vitate, dinamică ș.a.m.d. Pu riștii 

fiecărui gen nu prea agreează mix�
tura. Iubitorii experimentelor și cău�
tătorii de inedit au o relație de
iubire�ură cu produsul diverselor în�
cercări. Pentru că, la fel ca�n orice
artă, noutatea nu garantează valoare
și nici succesul nu atestă importanța. 

De câteva zile ascult, în stări de
spirit contradictorii, noul al bum
Ministry – AmeriKKKant  (2018,
Nu clear Blast). Pe de�o parte, sen �
zația unui déjà�vu care ne trece pe
sub ochi de aproape doi ani, ca o
halucinație născută sau nu din Twi�
light Zone:

„I remember waking up on
November 9, 2016 and feeling a

little bit nauseous
It felt like descending into a

bottomless pit on a high speed
rail

Careening head first into the
unknown“.

Pe de altă parte, furia că trăim
asemenea vremuri și nu putem
face mai nimic:

„Polarized, divisive drow�
ning in strife

Technically I still exist, but
not in my mind...

Silence of majority
Silver linings prevail

Golden dreams remember
Remember to exhale...“.

Explicația e simplă – We’re
Tired Of It:

„Godless devils preach
Liberty is to enslave

Chain us up, lock us out
Ignore the masses that 

hold doubt
Coerced, hypnotized

Ignorance is sanctified
Burn the bible and the flag

Sacrifice for the ashes 
for collapse“.

Și așa mai departe, timp de
vreo 48 de minute mult mai puțin
incendiare ca ritm, agresivitate și
violență muzicală decât transpare
din versuri. Probabil că Al Jour�
gensen a obosit cu adevărat să
lupte cu prostia, ignoranța, cinis�
mul și ipocrizia atât de prezente
și�n America superavansată și
idealizată, nu doar în lumea a
treia, coruptă, săracă și furnizoare
de materii prime. 

Jourgensen & Ministry nu
sunt la prima încercare de luptă
contra sistemului. Au la activ des�
tule albume, de pe vremea primu�
lui președinte Bush, ba chiar din
perioada lui Reagan, cel care a slo�
bozit fără jenă câinii capitalismu�
lui deșăn țat peste o planetă con� 
fuză și nerefăcută după războaiele
ultimului secol. 

În America, lucrurile au o
anume virulență concretă, care

nouă, privitori de la distanță și
cobai pentru experimente inde�
cente, ni se pare posibilă numai în
filme. Realitatea primordială a
lumii aceleia este războiul, starea
de spirit fiind definită printr�un
cuvânt expresiv: Wargasm. 

„Death, power and sex
These are the things that 

we do best
Violence! We love it!

We just can’t get enough of it!
Subjugate... then rape

No one’s allowed to escape
Carnage and calamity

It’s how we masturbate.”

Cât despre ceea ce se petrece
acum în SUA, piesa�titlu și ico�
nografia booklet�ului însoțitor 
CD�ului sunt grăitoare fără alte
in tervenții explicative. Greu de
suportat pentru cei încrezători în
valorile americane, ele averti�
zează simplu și la obiect. Incon�
testabil, Ministry face rock politic,
la fel de bine articulat ca Roger
Waters și alți artiști conștienți că
realitatea contemporană e hâdă.
Nu�i deloc facil, nici puțin lucru.
E atitudine. 

Dar câți oameni au timp și
dispoziție să audă aceste strigăte
parcă în pustiu? SDC
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Încă am trei oracole în dulapul
meu cu amintiri. Sunt pline de răs�
punsuri șmechere, de apropouri și
desene colorate la finalul caietu�
lui. Asta se întâmpla acum mai
bine de 20 de ani. Între timp, ora�
colul a avut puiuți, moștenitori, s�a
transformat, iar în luna martie a
devenit cea mai importantă
tendință de pe Instagram.

Suntem în anul 2018 și încă sunt
descoperite obiceiuri care datea �
ză din anii ’80. Iată noua tendință
de pe Instagram, cea mai popu�
lară rețea socială după Facebook:

desene cu răspunsuri la întrebări
precum „culoarea mea preferată“,
„înghețata mea preferată“, „ano�
timpul meu preferat“ etc. Șabloa �
nele pot fi descărcate și apoi urcate
înapoi, completate cu răspunsu�
rile personale. Într�o variantă mai
simplă, circulă grafice pe tipul
„asta sau cealaltă“, în care utilizato�
rii subliniază una din două variante:
„cartea sau filmul“, „zăpadă sau
nisip“, „diamante sau perle“, „cafea
sau ceai“ etc. Astăzi la modă se aflău
un grafic mini�oracol unde răspun�
sul trebuie să fie sub forma unor
animații: „astăzi mă simt“, „obsesia
mea din copilărie“, „starea mea de
dimineață“, „weekendurile mele“.

Totul seamănă cu un imens
oracol din anii ’90, caiețelele care
circulau prin clasă, la școală, cu în�
trebări mai mult sau mai puțin per�
sonale: „cum te simți azi?“, „ca re
este ziua ta preferată din săptă�
mână?“, „cine e colegul preferat“ (cu
singurul răspuns acceptabil „TU“),
„de ce profesor îți place?“. Desigur,
de fapt doar două întrebări din în�
treg oracolul erau importante: „Ce
părere ai despre mine?“ și „Pe cine
iubești?“. În general, nimeni nu răs�
pundea sincer, dar era interesant să
vezi cum era evitată întrebarea.

Pentru cei care doreau să pa �
ră mai interesanți, oracolele ofe�
reau întrebări speciale, unde se
puteau da răspunsuri „cu moț“.
Erau întrebările din categoria
„dacă ai fi o floare, ce floare ai fi“,
„dacă ai fi o carte, care ar fi titlul
tău“ sau „ce personaj de serial ești“

(cu replica se mi�obligatorie Kelly
din Salvați de clo poțel, pentru că
oricum nu exista nici un alt serial).

Și aceste în trebări sună fami�
liar celor ca re nu și�au ascuns vreo�
dată oraco lul pe sub ban că. S�au
regăsit în celebre le „teste“ care po�
pulează de câți va ani Facebookul
și tocmai au căzut în dizgrație.
„Testele“ îți puneau câteva între�
bări, cereau acces la profilul tău și
datele tale, iar rezultatul era un
răspuns la întrebarea: cu ce ve�
detă semeni? cum ai să îmbătrâ �
nești? ce personaj din Friends ești?
unde îți petreci vacanța perfectă? 

Exact aceste teste, inocente, au
permis colectarea a sute de mii de
adrese și informații personale de
pe Facebook, vândute apoi mai de�
parte spre cei interesați să promo�
veze pro duse și idei potrivite pe
gustul fiecărei persoa ne. De la un

astfel de test a pornit scandalul
Cambridge Analytica: pe baza lui
au fost colecta te infor ma ții despre
pre ferințele a aproximativ 50 de
milioane de utilizatori, informații
care au fost folosite mai departe
pentru a promova campania pre �
zidențială a lui Trump, cu mesaje
care făceau apel la prefe rințele sau
fricile fiecărei persoane.

Oracolele noi au totuși as�
cunsă o întrebare mult mai impor�
tantă decât „Pe cine iubești?“. Cea
de acum este „Cât de mult ții la
informațiile tale personale?“. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Oracolele noastre 
cele de toate generațiile

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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Pentru scurtă vreme, însă. Reali�
zând că au comis (încă o) gafă
uriașă, reprezentanții Facebook
au dat aproape imediat un comu�
nicat în care își toarnă cenușă în
cap și afirmă că opera lui Dela�
croix „își are locul ei pe Facebook
și respectă regulile noastre“.

Gafa însă nu face decât să su�
blinieze tendința supărătoare a
celor de la Facebook de a cenzura
pur și simplu, pe loc și fără a ju�
deca, orice pare, oricât de vag, a
în călca regulile rețelei.

De data aceasta, cel care a pos�
tat imaginea a fost Jocelyn Fiorina,
un regizor care voia să își promo�
veze piesa de teatru Coups de feu
rue Saint�Roch, pusă în scenă în
prezent la Paris. La nici un sfert
de oră după ce a debutat campa�
nia publicitară plătită, reclama a
fost îndepărtată, iar regizorul a
fost înștiințat că Facebook nu
poate difuza o imagine ce conține
nuditate.

Iar asta a fost a treia oară când
Facebook a cenzurat afișul piesei.
Încă de acum un an, de la prima
cenzură, Jocelyn Fiorina a contac�
tat echipa de moderatori Facebook
care l�au înștiințat sec: „Nu auto�
rizăm publicitate care conține nu�
ditate, chiar dacă aceasta nu este
de ordin sexual. Este inclusă și nu�
ditatea cu scop artistic sau educa�

tiv. Aceste tipuri de publicitate
sunt de natură sensibilă și, prin
urmare, nu sunt autorizate“. Cen�
zorii Facebook au rămas la fel de
inflexibili și după ce regizorul i�a
în știin țat că celebrul tablou o re�
prezintă pe Marianne, însăși sim�
bolul republicii franceze.

Un an și câtva scandaluri mai
târziu, Facebook au cedat. Motive
pentru această îndulcire a po �
ziției ar putea fi și procesul inten�
tat Facebook în Franța pentru un
act similar de cenzură și faptul că
unii avocați au început să se in�
tereseze de afacerea tabloului de
Delacroix.

Recent, un tribunal francez a
admis faptul că domnii de la Fa�
cebook au „comis o greșeală“ când
au suspendat contul unui profe�
sor francez după ce acesta a postat
o reprezentare a tabloului Origi�
nea lumii. Dar, dacă se poate
spune că tabloul lui Gustave Co�
urbet este nițel cam explicit, Fa�
cebook a dovedit că detestă în
egală măsură și un Nud așezat al
lui Modigliani, ba chiar și antica
Venus din Willendorf, cea mai cu�
noscută reprezentare a fertilității,
care, în opinia Facebook, este „pe�
riculos de pornografică“. „Expli�
cită sexual“ a fost considerată și
statuia lui Neptun din Piazza del
Nettuno din Bologna. Chiar și sta�
tuia Micii sirene din Copenhaga
„este prea dezgolită“.

Ceea ce nu face decât să arate
că Facebook are la fel de multă le�
gătură cu arta și cultura cât are
Mark Zuckerberg cu protejarea
datelor personale ale utilizatorilor.

Dar, în vreme ce Zuckerberg și re �
țeaua lui au mari dureri de cap cu
scandalul Cambridge Analytica,
Facebook a fost acuzat deseori că
este „inconstant“ în cen zura sa. 

Facebook interzice nuditatea
pe site, dar algoritmii lui, buni
când vine vorba să identifice nu�
ditatea, nu sunt la fel de pri cepuți
când analizează imaginile vio�
lente și postările care îndeam nă
la ură. „Deutsche Welle“ amin tește
că în Germania, de luni de zile, se
desfășoară o adevărată cam panie
contra acestor scăpări sub hash �
tag�ul #nippelstatthetze. 

Mai gravă decât escamotarea
imaginilor culturale cu iz erotic
este un alt tip de cenzură pe care
Facebook și alte rețele sociale îl
practică, voluntar sau nu. 

Chiar și în România, în ultima
vreme, multe personalități critice
față de actuala putere s�au plâns
de suspendarea conturilor lor în
urma unor plângeri insuficient
verificate de către gestionarii
rețelei.

Ceea ce în România pare a fi
doar o neînțelegeri sau un proto�
col insuficient gândit, în Statele
Unite astfel de reacții ale rețelelor
sociale sunt denunțate de către
„victime“ drept acțiuni deliberate.

La începutul lunii martie, Na�
tional Religious Broadcasters
(NBR), o asociație evanghelică a
mass�mediei creștine, a acuzat Fa�
cebook, Twitter și Google de „cen�
zură în stil Silicon Valley“, ex pli�
când, cu exemple, că aceste rețele
restricționează efectiv conținutul
materialelor ce prezintă puncte de
vedere creștine și/ sau conserva�
toare. Printre cele mai sensibile
puncte de vedere care ar deranja
mogulii social media ar fi cele re�
feritoare la opoziția față de căsă�
toria între persoane de același sex
și imigrația ilegală.

„Cerem celor din Sillicon Valley
să respecte primul amendament
al constituției SUA“, so mea ză li�
derii conservatori americani, care
susțin că, dacă această tendință va
continua, în SUA nu se va mai putea
vorbi despre „free speech“.

Unul dintre cele mai flagrante
cazuri de cenzură pare a fi cel al
Prager University, fundație edu �
cațională conservatoare înființată
de un popular profesor și realizator

S-ar zice că angajații lui Zuckerberg au o mare problemă cu arta: 
o reproducere a unui tablou (celebru) al lui Eugène Delacroix,
Libertatea conducând poporul, care prezintă o tânără cu sânii goi
fluturând steagul Franței, a fost cenzurată de gigantul social media.

După cum era de așteptat,
Facebook a cenzurat Libertatea
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este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
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Terry Gilliam 
denunță #MeToo și 
este imediat pedepsit

Final de Dosarele X

PE SCURT

n Vestea cea mai bună: viitorul
film al lui Steven Spielberg va fi,
în sfârșit, Indiana Jones 5, care ar
trebui să se dovedească foarte bun
dacă cineastul își păstrează forma
excelentă din ultima vreme. Fil�
mările încep în primăvara lui 2019,
pentru o premieră prevăzută în
2020.
nDupă Frumoasa și bestia, Disney
pregătește un remake cu actori
după un alt desen animat celebru
din catalogul lor, Doamna și va�
gabondul (1955). Noutatea constă
în faptul că acest film ar urma să
fie difuzat numai pe platforma de
streaming pe care studioul Disney
o construiește în prezent. Noul
Doamna și vagabondul va fi lansat
după premierele altor remake�uri,
Regele leu (în 2019) și Mulan
(2020).
n Fanii francezi ai regretatului
Johnny Hallyday anunță că vor
boicota lansarea primului album
postum al cântărețului pe motiv
că „nu vrem să o îmbogățim pe
Leticia“, fosta soție a cântărețului.
În prezent, după moartea lui John �
ny, clanul Hallyday se sfâșie prin
tribunale, într�o aprigă luptă pe
moștenirea artistului.
n „La început am vrut să devin
scriitor“, s�a confesat președintele
francez Emmanuel Macron, la des�
chiderea de joia trecută a Salonului
Cărții de la Paris. În tinerețe, Macron

a scris un roman de aventuri în
America de Sud, „puțin cam de�
ocheat“, pe care doar câțiva apro �
piați au avut ocazia de a�l citi.
nPe lângă recordurile financiare,
filmul Black Panther mai mar�
chează o reușită: este filmul care
a generat cele mai multe postări
pe Twitter, 35 de milioane, mult
peste ultimele două episoade ale
trilogiei Star Wars.
n Departe de urletele #MeToo,
actrița Pam Dawber povestește
despre comportamentul lui Robin
Williams pe platourile serialului
Mork and Mindy, comportament
care, astăzi, ar provoca un imens
scandal. „M�a pipăit, m�a luat în
brațe, s�a frecat de mine și mi�a
arătat fundul. Cred că făcea asta
cu multă lume. Dar ne�am distrat
pe cinste. (...) Cumva, nu știu cum,
scăpa fără să supere pe nimeni.
La urma urmei, erau anii ’70“.
nActorul Sean Penn a debutat ca
romancier cu cartea Bob Honey
Who Just Do Stuff în care un „ame�
rican modern, antreprenor și, din
când în când, asasin“ îl provoacă
la duel pe președintele SUA. Cartea
prezintă, de fapt, o versiune paro�
dică a lui Donald Trump. SDC 

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

Mai lipsea și Terry Gilliam din
toată isteria stârnită de Harvey
Weinstein! Într�un interviu acor�
dat AFP săptămâna trecută, fai�
mosul regizor britanic s�a ex �
primat și el despre campaniile
precedate de hashtag�ul respectiv.
În opinia lui, mișcarea #MeToo a
devenit „urâtă“ și „rudimentară“.
„Am ajuns să trăim într�o lume de
victime. Dar eu cred că unii au
profitat de pe urma unei întâlniri
cu Harvey, ații nu. Cei care au pro�
fitat știau bine ce fac atunci când
au intrat în camera lui. Vorbim
despre adulți, adulți cu multă
ambiție. Harvey, de fapt, a deschis
ușa pentru puține persoane, iar o
noapte cu Harvey era prețul care
trebuia plătit. Unii l�au plătit, alții
au avut de suferit.“

Gilliam nu are nici un motiv
să�l iubească pe Harvey Wein�
stein, dimpotrivă. Conflictele
crân cene dintre regizor și frații
Weinstein pe platourile filmului
Frații Grimm sunt bine cunos�
cute. Gilliam este convins că Hol�
lywoodul „este plin de monștri“ și
de alte personaje care se com�
portă ca Harvey Weinstein și că
lucrurile nu se vor schimba. 

Dintre aceștia, doar Harvey a că�
zut „fiindcă era un ticălos și fiindcă
și�a făcut prea mulți duș mani“. Nu�
mai că, în opinia regizorului filmului

Brazil, indignarea produsă de fap�
tele mogulului hollywoodian s�a
transformat în ceva foarte pericu�
los: „E o nebunie să vezi lucrurile
astfel simplificate. Nimeni nu mai
gândește și oamenii par că au
ajuns să se teamă să spună ce cred
cu adevărat. Până și soția mea îmi
spune s�o las mai moale! E ca
atunci când gloata furioasă a ajuns
să controleze totul, iar mulțimea
cu torțe a plecat în marș să ardă
castelul lui Frankenstein“.

Nici bine nu s�a rostogolit pe
agențiile de știri interviul cu Gil�
liam că regizorul a fost atacat,
bărbătește, pe Twitter, de Ellen
Barkin, actriță pe care a distri�
buit�o într�unul dintre filmele
sale, Fear and Loathing in Las Ve�
gas. „Gilliam, vorbești prea mult!“
și „Sfatul meu: nu urcați singure
într�un ascensor cu Terry Gilliam“
au fost două dintre postările fu�
rioase ale actriței. SDC

de talk�show radio, Dennis Pra�
ger. Fundața Prager produce un
mare număr de filmulețe edu �
caționale pe diverse teme, prezen�
tate de diverse personalități, care
sunt postate atât pe site�ul lor, cât
și pe YouTube. 

Recent, Prager University a dat
în judecată YouTube pentru „cen�
zură deliberată din punct de ve�
dere ideologic“ după ce accesul
la mai multe dintre aceste video�
clipuri a fost restricționat. Cei de
la Prager sunt convinși că filmu �
lețele lor, care prezintă punctul
de vedere conservator asupra
unor probleme abordate și de
mass�media liberală, îi deranjează
pe cei de la YouTube, cu alte pă�
reri politice. Unul dintre filmele
care a fost șters de YouTube este,
de exemplu, un clip numit „De ce
comunismul nu este la fel de
dușmănit ca nazismul“. 

Alte subiecte care deranjează:
„Cum extremiștii de vin islamici“,
„Cum a fost câștigat și pierdut răz�
boiul din Irak“, „De ce feministele
nu se luptă și pentru drepturile
musulmanelor“, „De ce Sudul de�
mocrat a devenit republican“ sau
„Este fascismul de stânga sau de
dreapta“.

Evident, YouTube și Google
resping aceste acuzații. În gene�
ral, marile firme din Sillicon Val�
ley pretind că pun la dispoziția
utilizatorilor simple platforme de
socializare. Criticii lor, în replică,
afirmă că acestea s�au substituit
în asemenea măsură instituțiilor
media, încât trebuie să își asume
aceleași responsabilități.

„Cenzura s�a schimbat complet
și dramatic în zilele noastre din
cauza internetului și, mai ales, din
cauza acestor uriași ai tehnologiei
care sunt, practic, monopoluri și
care îți pot termina pur și simplu
existența online“, este de părere
Robert Epstein, psiholog și cerce�
tător la American Institute for Be�
havioural Research & Technology.
„Am dat o putere imensă unui grup
care nu răspunde în fața marelui
public. Nu vorbim aici despre o
agenție guvernamentală care este
obligată la transparență, vorbim
despre o companie privată care
face totul în secret.“

„Cred că pericolul este uriaș“,
este de părere și Mathew Ingram,
redactor la revista „Columbia Jour�
nalism Review“. „Dacă te intere�
sează libertatea informației, dacă
vrei ca oamenii să citească și păreri
contrarii, atunci ai de ce să fii în�
grijorat de faptul că trei corporații
gigantice decid ce informații ai voie
să vezi și ce informații îți sunt res �
tricționate.“ SDC

Pe repede�înainte, într�o finală care
rezolvă mai multe fire narative și
ucide câteva personaje importante,
Dosarele X a turnat ultimul episod,
într�o atmosferă aproape de indife �
rență. La ani�lumină de fenomenul
mondial pe care l�a reprezentat
acest serial în anii ‘90.

Aceste Dosare X resuscitate nu
prea au atras publicul modern, cri �
ticii au fost destul de suspicioși și,

în plus, Gillian Anderson, interpreta
agentei Scully, și�a anun țat retra �
gerea. Va mai fi un sezon 12, acum
că 11 s�a sfârșit? Chris Carter, cre�
atorul seriei, nu exclude posibilitatea:
„E imposibil de știut pentru moment.
Dar mai am foarte multe povești
de spus, iar pentru mine ăsta nu a
fost finalul. (...) Nu pot să îmi ima �
ginez că nu va mai fi nici un Dosar
X, într�o formă sau alta“. SDC



Titlul nu e o trimitere la ideea de
omenie, de bunătate, de fii om cu
mine ca să fiu om cu tine. Este
chiar o concluzie matematică la
care a ajuns un oarecare
cetățean, pe nume Costică. 

Acest om a trecut printr�o expe �
riență pentru care statul nostru
nu era pregătit din punct de ve�
dere procedural, fiindcă atunci
când gândești o legislație, o faci

pentru situații cât de cât plauzibil
de posibile.

Cetățeanul a muncit mulți
ani prin afara țării, la fel cum fac
și mulți alți români. Doar că mulți
alți români nu au o soție la fel de
ingenioasă ca a lui Costică. Nu
poți judeca o persoană care simte
că depărtarea față de soț produce
fisuri în betonul fundației căsni�
ciei. Sunt sigur că, după câțiva
ani, nu mulți, orice fundament
ma rital ignorat crapă. Doar că
doamna asta a vrut să se asigure
că îl sparge până la ultima fărâmă,
din dorința de a turna o temelie
nouă, alături de alt fierar beto�
nist. Și știm cu toții că cimentul

nou turnat peste unul vechi nu
face priză. 

Femeia a găsit calea juridică
perfectă și anume nu cea a
divorțului, care uneori se lasă cu
multe zile la ortopedie. A intentat
nu știu ce proces, în urma căruia
soțul a fost declarat, judecăto �
rește, mort cu acte. Adio, Costică,
te�am iubit, fie�ți țărâna ușoară,
nu te vom uita niciodată! Cu drag,
Nela. Apoi a început balamucul.
S�a întors omul acasă, cât putea el
de viu în fizic și, în același timp,
foarte mort în acte. O banală
eroare de procedură judiciară,
bazată pe declarații false și la�
crimi de văduvă, luate de bune.

Sau un ditamai subiectul de scan�
dal mediatic, cu zombi, strigoi și
tot tacâmul, dacă nu ai alte su�
biecte mai bune de tocat.

Așa cum era de așteptat, in �
stanța nu a putut băga la loc,
negru pe alb, sufletul în Costică,
fiindcă așa zice buchea legii. Se
pare că procedura ar fi una mai

stufoasă și foarte costisitoare
pentru un mort sărac. Altfel de
proces, avocat specializat în în�
vieri, evident foarte scump. No �
roc că mortul nostru a avut o
sclipire de mare inspirație. S�a
dus la București în ziua în care
partidul cel mare avea un con�
gres la fel de mare și s�a alăturat
mulțimii de protestatari. Mai o
înjurătură, mai niște degete ară�
tate spre jandarmi, Costică a
reușit să se facă remarcat ca și
element perturbator al liniștii
publice care trebuia musai sanc �
ționat, fiindcă și jandarmii pri�
miseră ordin de sus. Buletinul, vă
rog! Ăăă, nu am buletin.

În nici trei ore, omul nostru
avea buletin nou nouț, era extrem
de viu și achita, fericit, amenda de
o mie de lei. Te pui cu noi, deci
exiști! SDC

Cât te costă să fii om
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Dar cu aerul lui semi�modest,
semi�obraznic de poveste inde�
pendentă și cu combinația (șo �
can tă pentru unii) de catastrofă și
umor negru, filmul irlandezo�bri�
tanicului Martin McDonagh a fă �
cut figură de extraterestru în 
sezonul premiilor americane, do�
minat de obicei de producții main �
stream.  Coproducția anglo�ameri�
cană, distribuită de o mare companie

de peste Ocean, Fox Searchlight
Pictures, ar fi rămas în umbră
într�un an cu titluri mai răsărite.
A avut norocul unui an slăbuț,
plus contextul politic ce i�a scos în
evidență subiectul și eroina. În po�
vestea lui McDonagh, o mamă de�
vine mai rea ca Vittoria Lipan și nu
doar că închiriază niște panouri ca
să acuze poliția locală că n�a aflat
în șapte luni cine i�a violat & ucis
fiica, dar e în stare și să caftească
un adolescent, să găurească dege�
tul unui dentist ori să incendieze
sediul poliției. 

McDonaugh a scris persona�
jul lui Mildred Hayes special pen�
tru Frances McDormand, după
cum pe calapodul cameleonicului
Sam Rockwell a scris personajul
lui Jason Dixon, un polițist alcoo�
lic, violent și incert sexual. 

Nu sunt o fană lui Frances
McDormand – e ceva rugos și im�
previzibil la ea care nu�mi place în
mod deosebit, dar de la Fargo nu
mai făcuse ceva atât de consistent
ca personajul unei forțe a naturii
imposibil de controlat. Sam Rock �
well merita de mult să intre în pri�
mele rânduri ale actorilor de la
Hollywood. Spre deosebire de
McDormand, paleta lui interpreta�
tivă e mult mai largă și el se in �
vestește până în plăsele în fiecare
personaj, chiar dacă e secundar. 

Filmul lui McDonagh mi se
pare interesant în lumea noastră

lipsită de nuanțe, în primul rând
pentru că le dă o șansă personaje�
lor negative să demonstreze că
poate au fost condiționate de me�
diul în care au crescut și că nu
sunt în mod structural rele. La fel
ca Paul Haggis în Crash (2004),
McDonaugh nu împarte lumea în
oameni buni și oameni răi, numai
că în contextul de azi, cu #metoo
și așa mai departe, îți trebuie ceva
curaj să salvezi pielea unui po �
lițist homofob și agresiv și să�l
transformi într�un personaj pozi�
tiv după ce�l treci literalmente
prin foc. Similar, nici cei buni nu
sunt cu totul buni. Există un fond
de agresivitate prezent la toți lo�
cuitorii acestui orășel Ebbing și
orice întâlnire pașnică poate bas�
cula. Iar McDonaugh are un soi de
plăcere aproape perversă în a
filma violența dezlănțuită.

Spre deosebire de Haggis,
McDonaugh e fascinat de țăcă �
neala oamenilor. Cu comedia nea �
gră Six Shooter a luat în 2004
Oscarul pentru scurtmetraj de
ficțiune și a debutat în lungmetraj
cu In Bruges (2008), comedie nea �
gră despre doi ucigași plătiți care
eșuează în plicticosul Bruges. Fil�
mul i�a adus lui McDonaugh o no�
minalizare la Oscar pentru scenariu

original, iar lui Colin Farrell pri�
mul Glob de Aur din carieră. În
2012 a făcut un alt lung metraj,
Seven Psychopaths (cu Colin Far�
rell, Sam Rockwell, Woo dy Har�
relson, Christopher Walken și
Tom Waits). Și în teatru (a scris
mai multe piese, unele nominali�
zate la Premiul Tony), și în ci�
nema, McDonaugh e interesat de
jocul pe muchie dintre a fi cu toți
boii acasă și a fi doar cu câțiva. Ce
nu am văzut în Three Billboards e
încercarea de a adânci problema�
tica agresivității sau a nebuniei,
de a le căuta sursa, de a le explice
existența. 

E, în schimb, un fel de satis �
facție destul de vizibilă din a face
o chestie provocatoare, lipsită de
bariere, în același timp intelectuală
și lejeră. Dar filmul are succes. N�a

luat nimic la Veneția în 2017, unde
a fost în Competiție (cot la cot cu
The Shape of Water, care a luat
Leul de Aur), dar a primit Premiul
Publicului la San Sebastian și s�a
numărat în final printre cele mai
apreciate filme din 2017. Asta se da�
torează impactului emo țional al
poveștii, interpretărilor solide, dar
și combinației discret comerciale
dintre drama întunecată (trei sfer�
turi) și comedia nea gră (un sfert
sau chiar mai puțin). 

Cum ar fi să urmeze un se�
quel? Doar să nu se plafoneze Mar�
tin McDonaugh și să se transforme
într�un al doilea Guy Ritchie. Ca să
fac legătura cu rubrica de săptă�
mâna trecută, n�aș da nici Zece pa�
nouri în afara orașului Ebbing,
Missouri pe un singur Fotbal infi�
nit (de Corneliu Porumboiu). SDC

In Ebbing
IULIA BLAGA
FILMCe e bine să știți de la

început despre Three
Billboards outside
Ebbing, Missouri e că

nu trebuie să mergeți la

el cu sacul. Când afli

despre un film că a luat

Globul de Aur pentru

dramă, plus alte trei

trofee (inclusiv pentru

scenariu), că a fost

printre favoriții la Oscar,

câștigând la categoriile

actriță în rol principal

(Frances McDormand)

și actor în rol secundar

(Sam Rockwell), te

aștepți cel puțin la 

un film antologic.
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