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La 64 de ani, John Travolta arată foarte bine, dar se
pare că nu-i place să i se spună că arată și tânăr. Cred
că din cochetărie a spus la masterclass-ul ținut în
acest an la Cannes: „De câte ori mi se spune că arăt
tânăr, am impresia că sunt luat la mișto“. PAG. 8-9
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Personalitatea și evoluția lui Viktor
Orbán sunt surprinse, de la căderea
comunismului și până azi, de Paul
Lendvai în Ungaria lui Orbán.

ÎN PUTEREA UNUI OM.
MODELUL ORBANIZĂRII

PAGINA 10

N

PAGINILE 2-3

JOHN TRAVOLTA: „NU SUNTEM 
ÎN COMPETIȚIE CU NIMENI. 
FIECARE ARE DRUMUL LUI“
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Yuval Noah 
Harari, profetul 
sfârșitului omului

În fața audienței tăcute, strânse la
conferința internațională What
Makes Us Human: From Genes to
Machine, profesorul Yuval Noah
Harari face afirmații șocante:

l curând hackerii vor putea pi�
rata alte ființe umane, nu numai
computere, mașini sau conturi
bancare;

l hacking�ul ființelor umane
ar putea duce la sfârșitul demo �
crației, așa cum o știm. Va duce la
apariția „unei clase de oameni ne�
folositoare din punct de vedere
economic și politic“;

l roboții ne vor lua locurile de
muncă. Nici o profesie nu va mai fi
la adăpost de automatizarea ine�
xorabilă. Nici măcar profesiile care
bazează pe inteligența emoțio�
nală – doctori, legiuitori, dascăli.
O Inteligență Artificială va avea ca�
pacitatea de a recunoaște și imita
matricele biochimice ale emoții �
lor umane.

Publicul îl ascultă cu atenție și
nimeni nu pare șocat. Harari nu
este un guru sau un iluminat, iar
ceea ce spune nu mai este science�
fiction. În 2017, în lumea big data
și post truth, ideile lui sunt mains�
tream și reprezintă realitatea ce
urmează imediat. În 2018, pentru
unii, Harari este un profet.

SUNT DOUĂ DRUMURI 
SPRE VIITOR 

Asta scrie Harari, două viito�
ruri la fel de terifiante, fiecare în
felul său. Viitoruri foarte apro�
piate în timp de noi, momente
când homo sapiens va deveni 
istorie.

Primul scenariu vorbește des�
pre transformarea omului, printr�o
extraordinară apoteoză trans�
 u mană, în zeu, Homo deus. Se �
mințele acestui viitor sunt deja
sădite, tehnologiile actuale și
bioingineria vor duce, în timp, la

apariția unei caste de supraoa�
meni îmbunătățiți genetic și teh�
nologic. „Căpătăm cu rapiditate
puteri care până acum erau con�
siderate divine“, avertizează isto�
ricul. 

Al doilea scenariu, și mai insu�
portabil: crearea în viitor a unei
noi religii, „dataismul“, care va
semna de fapt sfârșitul lui sapiens,
șters din istorie de inteligențele
artificiale. Se pășește deja pe acest
drum, noi, oamenii, cedăm încet�
încet autoritatea unor algoritmi
tot mai perfecționați. „Dataismul“
înlocuiește vechile religii. Nu mai
este nevoie de preoți pentru a des �
chide Biblia, este suficientă o cău�
tare pe Google. Cambrige Analytica
și alții pretind că știu deja mai bine
decât oamenii ce vor aceștia.

La capăt, verdictul implacabil:
„Homo sapiens, așa cum îl știm
acum, va dispărea într�o sută 
de ani“.

Harari nu vine primul cu ase�
menea afirmații dure. Înaintea lui,
terenul a fost pregătit întâi de au�
torii de SF, cu scenarii de tip Ma�
trix sau Terminator. În urma lor au
venit savanții, iar apoi tehnofili
precum Ray Kurzweil, care împing
optimismul până la convingere re�
ligioasă, care vorbesc despre sin�
gularitatea tehnologică, iminentă
și foarte apropiată și care, atunci
când se va produce, va da omului
viață veș nică și puteri divine. 

Alții se tem. Perso�
naje precum Stephen
Hawking sau Elon
Musk avertizează:
in teligența artificială –
nu cea din smart �
phone�ul dumnea�
voastră, ci mașina
care va căpăta
conștiință de sine –
nu va fi prietenul
omului, va însemna
sfârșitul omenirii.

Harari însă nu pare
chiar atât de pesimist.
Da, a scris el, homo sa�
piens va dispărea. „Nu
va fi distrus de roboți
ucigași, ci va fi schim�
bat și upgradat prin
biotehnologii și inteli �
gențe artificiale, va fi
transformat în altceva.
Timpul în care se va
produce această tran �
s formare este de un
secol.“

TEHNOLOGIA, 
ÎN SINE, NU 
ESTE REA 

„Orice tehnologie are un po ten �
țial negativ și pozitiv. Ar fi o ne �
bu nie să renunți la imensul po� 
 tențial po zitiv al biotehnologiilor
din cauza unui scenariu negativ“,
spune Harari într�un interviu 

Cum un discret profesor de istorie a devenit profetul unui viitor în care
omul va deveni poate aidoma zeilor sau, dimpotrivă, va fi șters de noii zei
digitali? Un scriitor pe care președinții îl caută ca să stea de vorbă.

Nu poţi opri progresul tehnologic.
Întrebarea este ce să faci cu tehnologia. Dacă
priveşti secolul XX, vezi că exact aceleași
tehnologii, electricitatea și trenurile, au fost
folosite pentru crearea atât a unei dictaturi
comuniste, cât și a unei democraţii liberale. La
fel stau lucrurile cu inteligenţa artificială și cu
bioingineria. Întrebarea corectă trebuie să fie
ce facem cu tehnologia. 
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recent, dând exemplul radioului,
folosit cu mare eficacitate ca armă
propagandistică de către naziști.
„Cheia este să înțelegem că avem
opțiuni politice privind orice teh�
nologie. Trebuie să fim con știenți
de posibilități și, să sperăm, să
luăm decizia corectă.“

Asta, spune Harari, fiindcă min �
tea noastră generează constant
povești și ficțiuni și explicații pe
care le impune realității și nu mai
putem vedea ce se întâmplă fiind �
că suntem orbiți de poveștile și
ficțiunile pe care le creăm și în
care credem. Actualul sentiment
de nesigu ranță care domină lu �
mea este explicat de Harari drept
„o prăbușire a istoriei“. „Asistăm la
pră bușirea unui scenariu și, când
nu mai dispunem de o tramă care să
explice ce se întâmplă în lume,
atunci domnesc confuzia și ne si �
guranța“, spune istoricul. Fiin țele
umane nu pot trăi fără o poveste
care să le susțină.

Le fel, s�ar putea spune că sta�
tutul de „profet“ pe care fanii îl
asociază cu Harari ține tot de po�
vestea în care aleg să creadă
aceștia. Pentru că nu toți sunt
con vinși. Mulți, apreciindu�i cul�
tura, tind să creadă că este doar
„un popularizator talentat care
știe să provoace reflecția punând
la muncă imaginația cititorului“.
„Din acest punct de vedere, este
cu siguranță un bun autor de 

Este o întrebare ce vine în mod
logic pe buzele multora în faţa
succesului cărţilor lui. Răspun-
sul cel mai cuminte este simplu:
Harari este un autor de succes,
un personaj care a trecut în 
cursul câtorva ani foarte scurţi
de la statutul de perfect anonim
la cel de superstar literar.

Cărţile lui, Sapiens și Homo
Deus, s-au vândut în milioane de
exemplare și au fost deja tra-
duse în peste 40 de limbi. Are un
fan club impresionant, care îi nu-
mără printre alţii pe fostul pre -
ședinte Barack Obama, pe Bill
Gates, Mark Zuckerberg, muzi-
cianul Brian Eno și pe artistul Da-
mien Hirst. Emmanuel Macron
l-a invitat la o cină confidenţială

la palatul Elysee. Ce au discu-
tat oare?

Hararinu este autor de science-
fiction. Este un istoric din Israel, cu
studii la Oxford. Prima lui carte,
Sapiens, este chiar o istorie a
umanităţii, de la apariţia unui pri-
mat în Africa și până în zilele noas-
tre. „O istorie văzută din stra to  -
sferă“, cum place fanilor lui fai-
moși să spună. 

Dar dacă Sapiens este istoria
unui, să spunem, triumf (povestea
felului în care acel primat a cuce-
rit prin descendenţii lui, în mi-
lioane de ani, planeta), Homo
Deus: scurtă istorie a viitorului
este viziunea lui Harari asupra a
ceea ce urmează, iar viziunea lui
este destul de sumbră. SDC

Ce este Yuval Noah
Harari, profet sau guru?

„Știe să explice lucrurile compli-
cate într-un mod foarte simplu.
Este un popularizator extraordi-
nar“, explică Anne Michel, cea
care i-a publicat cărţile în Franţa.

Acum câţiva ani, Harari, care
este născut în 1976 în Haifa, era
doar un conferenţiar la univer-
sitatea din Ierusalim, specializat
în războiul medieval. Povestea,
spusă de Anne Michel, este sim-
plă. Într-o zi, studenţii au cerut
un curs general de istorie a
umanităţii. Profesorii cei mai
reputaţi au refuzat și, până la
urmă, sarcina a picat pe umerii
„juniorului“ Harari. 

Cursurile sale, postate pe
internet, se dovedesc un suc-
ces și, în scurtă vreme, peste
80.000 de studenţi îi ascultă
lecţiile. Harari se gândește să
scrie o carte, patru edituri is-
raeliene îl refuză, a cincea, Kin-
neret, spune „da“ în 2011. Cele
5.000 de exemplare se epuizează

peste noapte. Lu mea începe să
se intereseze de tânărul autor.

Deborah Harris, o agentă li-
terară reputată, îi citește car-
tea și este fermecată. 

Prin ea, Harari ajunge să
bată palma cu giganţii Penguin
pentru Marea Britanie, Harper
Collins pentru Statele Unite și
Albin Michel pentru Franţa.
Fran cezii chiar îi fac o ofertă cu
mult peste suma obișnuită pen-
tru o carte a unui tânăr istoric
necunoscut: 50.000 de euro.
Surpriză, oferta este refuzată!
Editorii, se pare, urcă miza până
la suma de 90.000 de euro. Bani
care s-au dovedit o investiţie
excelentă.

Pentru că, între timp, Yuval
Noah Harrari a devenit un star
planetar. Este un fenomen lite-
rar, este bogat, dă interviuri,
ţine conferinţe bine plătite. Iar
lumea începe să îl creadă un
profet al viitorului. SDC

Care este secretul
succesului lui Harari? 

În lumea celebrităților, 
el este o figură aparte 
Slab, ascetic, timid și retras. Este gay
și trăiește cu iubitul lui, Ytzik, într-un
moshav, o cooperativă agricolă de
lângă Ierusalim. Fiindcă în Israel nu
este recunos cută căsătoria între per-
soanele de același sex, cei doi s-au
căsătorit în Canada. Harari este ve-
gan. În timp ce scria Sapiens, a reali -
zat imensa suferinţă la care omenirea
supune animalele și a hotărât să nu
mai mănânce carne. Harari este un
adept hotărât al meditaţiei budiste.
Meditează două ore pe zi și, măcar o
lună pe an, se retrage cu gândurile

sale. La 24 de ani, pe vremea când
era student la Oxford, a urmat un
curs de zece zile de meditaţie
Vipassanā, care urmează o tradiţie
predată de Buddha, dar care este
accesibilă și budiștilor nepracticanţi. 
„Cred“, scrie Harari, „că am învăţat
mai multe despre mine și despre oa-
meni în general observându-mi atent
trăirile în acele zece zile decât
învăţasem în toată viaţa mea de până
atunci. Nu este o evadare din reali-
tate. Este o modalitate de a lua con-
tact cu realitatea“. SDC

Cred că morala este mai importantă ca
niciodată. Pe măsură ce căpătăm mai multă
putere, felul în care utilizăm această putere
devine tot mai crucial și tocmai ne apropiem
de momentul în care chiar vom dobândi
puteri divine de a crea și distruge. Viitorul
acestui sistem în întregime ecologic și viitorul
vieţii în ansamblu stă cu adevărat în mâinile
noastre. Este în același timp o chestiune 
etică și una știinţifică. 

Adevărul este că viaţa celor mai mulţi 
oameni are un înţeles doar într-o reţea de
povești pe care ei și le spun unii altora.

Yuval Noah Harari, Homo deus: scurtă istorie a viitorului

romane în care ar putea să lase să
se exprime în voie angoasele și
contradicțiile legitime care îl bân�
tuie“, scrie un cronicar francez.

Viitorul va decide dacă discre�
tul profesor israelian este un pro�
fet sau noul Dan Brown.

Până atunci, Yuval Noah Harari
stă departe de tehnologie. Nu are
smartphone, evită rețelele sociale
și se retrage periodic să mediteze.

În fața audienței atente, prezente
la conferința What Makes Us Hu�
man: From Genes to Machine, Ha�
rari vorbește despre me di tație:
„Când oamenii practică vechea artă
a meditației cu scopul de a vedea

cum funcționează mintea, ei des�
coperă repede cât de furtunoasă
este mintea omenească, cât de dificil
este să îți concentrezi atenția și să
îți controlezi gândurile“. 

„Dar cum ai putea trăi într�o
eră a minunilor“, se întreabă el,
„când toate vechile povești s�au
prăbușit și nici o poveste nouă nu
și�a făcut apariția pentru a le în�
locui?“. Răspunsul, spune Harari,
este ca toți să încercăm să medităm,
ca el, în tradiția budistă, singura
cale de a ne cunoaște gân durile.

„E bine să ne înțelegem noi cât
mai bine mințile înainte să o facă
algoritmii pentru noi.“ SDC
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Câteva recomandări pentru 
zilele care vor urma.

l Zile, luni, ani, de Yan Lianke 
Despre Yan Lianke, un mare ziar
de la Londra a scris că este cel mai
bun scriitor chinez contemporan.
Nu am citit toți scriitorii chinezi
contemporani, dar am ajuns până
la Mo Yan și Gao Xingjian. Am pri�
mit, deci, cu reticență cartea Zile,
luni, ani cu o astfel de recoman�
dare pe copertă. Nu credeam că
poate cineva să urce dincolo de
Mo Yan și Gao Xingjian. Am pute�
rea să recunosc: am greșit. Yan
Lianke este un scriitor magnific,
iar această carte nu e cu nimic

mai prejos de Bătrânul și marea a
domnului nostru Ernest Hemin�
gway. Acțiunea (cum se spune) se
petrece pe Muntele Balou, un
tărâm fantastic, inventat. Un chi�
nez bătrân (Xianye) rămâne să
lupte pentru viață, alături de câi�
nele său orb (numit chiar Orbu),
în timp ce toți ceilalți oameni
pleacă de pe munte, din pricina
unei secete cumplite. Iar lupta lui
Xianye pentru viață este brutală
și este superbă, ea rezumând, de
fapt, toată istoria omului pe pă�
mânt. Ce carte! 

l Pastorala americană, 
de Philip Roth 
În ziua când a murit domnul
Roth, am deschis Pastorala ame�
ricană. Nu o mai citisem de mulți
ani și adevărul e că uitasem vir�
tuozitatea domnului Roth (mai
ales în Amintirea Paradisului). Ce
nu uitasem e cât de mult îmi plă�
cuse cum începuse această capo�
doperă. Primul cuvânt din Pasto �
rala americană este: „Suedezul“.
Pastorala e una dintre cărțile ace�
lea atât de rare care sunt mari de
la primul cuvânt și una dintre
cărțile acelea atât de rare care
încep chiar cu un singur cuvânt,
care face cât o frază, care face cât
o lume întreagă. Găsesc minunat
acest început în care puștii evrei

îl înzestrează pe un sportiv ex �
cepțional cu acest supranume che�
mat să îi apere pe toți: Suedezul. 

l Recursul la metodă, 
de Alejo Carpentier
Carpentier este unul dintre scrii�
torii pe care îi țin lângă inimă de
decenii întregi. Când am ajuns în
Havana, i�am căutat cărțile la vân�
zătorii de cărți vechi, iar vânzăto�
rii de cărți vechi din Havana m�au
strâns în brațe aflând cât îl iubesc
pe unul de�al lor. Recursul la me�
todă este un roman care explică
America Latină, cum și Europa o
explică, un roman care vorbește
despre tiranie și demonstrează,

aproape matematic, ce este de fapt
realismul magic. Nu�mi pot ima �
gina o carte mai frumoasă pentru
serile lungi de vară. 

l Muzică pentru cameleoni,
de Truman Capote
Truman Capote însuși considera
această carte târzie de proze scur �
te Everestul operei sale textuale.
Îndrăznesc să îl contrazic pe dom�
nul Capote însuși, ceea ce nu în�
seamnă că nu îmi scot toate
pălăriile în fața Muzicii pentru ca�
meleoni. E o carte care ne arată o
dată în plus ce a fost până la
sfârșit Capote: un bijutier. 

l Păpușa, de Ismail Kadare 
Îl văd pe Ismail Kadare ca pe cel
mai important scriitor contempo�
ran din partea noastră de lume.
Acest albanez exilat o viață la
Paris a scris mai multe opere care
vor rămâne decenii, dacă nu se�
cole. Iar acum, înainte de cortină,
ne dă această carte, Păpușa, de o
fragilitate minunată, în care își
scrie, pur și simplu, mama. Cine
scrie, precum și cine doar citește,
știe: e greu să găsești un subiect
mai delicat în literatură. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Cinci cărți pentru vacanță

1.

Discuție între tata și mama, în
mașina mea, în timp ce mergem
la pădure.

— Au cam murit toți pe capete în
partea asta de sat. 

— Nu toți. Răucescu mai
trăiește.

— Eu am auzit că a murit și el.
— Cum să moară, tu nu vezi

că are Orange TV?

2.

Dau peste al miilea om care în�
treabă indignat și disprețuitor la
adresa filmelor românești de azi
de ce nu fac regizorii români filme

SF, superproducții istorice despre
daci sau, mă rog, filme pe placul
publicului larg. De ce nu se gân�
desc la asta regizorii?

Păi, e atât de simplu ca să
înțelegem: filmele de gen costă
foarte�foarte mulți bani. Produc �
ția unui film comercial care să

concureze cu ceea ce e obișnuită
lumea să vadă și să aprecieze
costă de la zece milioane de euro
în sus. În România există o sin�
gură posibilitate de a primi finan �
țare pentru a face un film: con �
cursul CNC. Concurs la care un
regizor tânăr – sătul de filme ar�
tistice, din alea de apartament, cu
mâncat supă timp de un sfert de
oră ☺ – câștigă în cel mai fericit
caz cincizeci de mii de euro cu
care ar trebui să facă altceva, pe
gustul publicului larg. 

Și chiar dacă ar ocoli asta,
dacă ar băga cineva din fonduri
private, să zicem prin absurd,
măcar două milioane de euro
pentru o superproducție româ�
nească, niciodată banii ăia nu s�ar
putea cel puțin recupera, dară�
mite să aducă profit. Nimeni din
lume în afară de români nu vrea
să cumpere sau să vadă un film SF
românesc, un film istoric despre
daci (obsesia noastră!) sau un 

action movie în care actorii vor�
besc românește – mori cu filmul
în brațe –, la fel cum nici un
român nu ar da bani, nu s�ar uita
la un film SF bulgăresc sau la altul
despre strămoșii slovenilor, când
pe piață, la concurență, ai super �
producții americane cu buget de o
sută de milioane de dolari. Iar fil�
mele alea aduc profit pentru că se
vând în o sută de țări, în toate
țările Planetei – până și în Somalia
sau Iran –, pentru că lumea largă
numai asta știe, „decât“ asta vrea și
numai la asta e obișnuită să reac �
ționeze pozitiv: filme americane cu
bugetul producției de zeci sau sute
de milioane de dolari. Iată o ba�
nală explicație economică. 

Numai un nebun ar putea chel�
tui niște milioane de euro pe o
superproducție românească de dra�
gul orgoliului nostru, ca să�l vadă
românii gratis pe net și să exclame:
„Da, frate, iată, se poate, avem și noi
un film ca la Hollywood!“.

3.

De când a dat arșița, România e
invadată vizual de urși polari: pe
parasolare, pe tiruri, pe tot felul
print�uri outdoor, în reclamele de
la televizor etc. Urși care, de regu �
lă, ori beau suc, ori bere la gheață.
Ai putea zice că ursul polar e la fel
de răspândit la noi ca oaia, că e
brandul nostru de țară.

4.

Pe holul de lângă biroul meu
lucrează un electrician la tabloul
electric. Și brusc apare o flamă
puternică prin ușa deschisă, aud
o pocnitură și un zgomot de pași
în fugă. Ies repede în hol și îl văd
pe electrician bulversat, cu o șu �
rubelniță prăjită în mână, privind
îndelung tabloul electric – cumva
ca și cum ar fi fost vorba de un
Rembrandt –, exclamând:

— Aha! SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE

Shot-uri de vară
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Au trecut săptămâni bune de
când cei de la „Charlie Hebdo“ au
caricaturizat�o pe Simona Halep
ridicând trofeul de la Roland
Garros și strigând „Fiare vechi,
fiare vechi!“. 

Ecourile indignării românești nu
s�au stins încă, ceea ce nu�i de mi�
rare, căci nu despre jignirea Si�
monei Halep e vorba aici – zău că
nu! Și nici cavalerismul patriotic
al apărătorilor ei nu e unul dezin�
teresat.

E adevărat că umorul jur �
naliștilor de la „Charlie Hebdo“ e
uneori căznit, alteori grosolan,
dar reprezintă o manifestare a
libertății de expresie și, după cum
se știe, are un public croit pe mă�
sura sa. În ce privește ofensa ce 
i�a stârnit pe patrioții noștri, ea e
inevitabilă. Umorul, indiferent de
calitatea lui, are ofensa inclusă în
rețetă. Puzderia de bancuri cu
blonde, preoți, medici sau secre�
tare nu face altceva decât să ia 

sistematic peste picior blondele,
preoții, medicii, secretarele, însă
atunci de ce mai râdem când le
auzim? Dacă toată lumea ar pro�
testa împotriva glumelor, inclusiv
al celor proaste, în scurt timp am
omorî umorul – sau l�am face co�
rect politic, ceea ce e cam tot aia.
Dar, cum ziceam, intenția pro�
fundă a indignaților noștri nu a
fost să apere imaginea Simonei
Halep de acuza batjocoritoare că
ar trăi din vânzarea de fier vechi –
știm cu toții că nu despre asta e
vorba. Cum au mai spus și alții, Si�
mona Halep a fost luată peste pi�
cior și chiar jignită mult mai dur

în țară decât pare să fi fost într�o
biată caricatură franțuzească. Nu
ea e subiectul acelei caricaturi, ci
doar pretextul. Simona Halep e
termenul vizibil al unei sinec�
doce. Celălalt, subiectul veritabil
pus în discuție, suntem noi, ro�
mânii. Asta e de fapt deranjant,
nu�i așa?

Unul dintre comentatorii
echi librați ai evenimentului, Flo�
rin Oprescu de la Universitatea de
Vest din Timișoara, afirma într�un
text publicat online, pe contribu�
tors.ro („Prin gardul arenei“), că
respectiva caricatură e și o autoi�
ronie adresată francezilor – ceea
ce probabil că e adevărat. Poate că
autorul caricaturii s�a jucat într�a �
devăr cu stereotipurile străinului,
alegând din imaginarul local,
franțuzesc, o heteroimagine a ro�
mânului pârlit, care strânge fier
vechi, eventual în căruța lui cu cai:
„Fiare vechi cumpărăm!“. Se putea
și mai rău: în 2011, mai întâi pe
France 2, apoi pe Canal+, românii

erau prezentați drept cerșetori,
ba chiar cerșetori păduchioși. Din
fericire, nu și jefuitori sau viola�
tori, cum s�a întâmplat ceva mai
demult în Italia. 

Așadar, dacă ne gândim bine,
fiarele vechi nici n�ar fi ceva chiar
atât de rău. E vorba, la urma ur �
mei, de o afacere decentă – pen�
tru români. 

Dar – unde dai și unde crapă –
caricatura din „Charlie Hebdo“
(ca și etichetările de la emisiunea
umoristică Les Guignols de l�Info
de pe Canal+) a nimerit direct,
fără vreun ricoșeu autoreflexiv,
un alt stereotip, o altă imagine a
străinului, construită de noi, de
români: cea a țiganului sau rro�
mului, colectorul de fiare vechi –
sau, în alte contexte, cerșetorul,
hoțul, păduchiosul. 

E o heteroimagine bine im�
plantată în imaginarul nostru co�
lectiv și punctul sensibil în care a
lovit caricatura din „Charlie
Hebdo“. Fiindcă înțelegem și noi
umorul, ba chiar suntem unul
dintre cele mai hazoase popoare
de pe planetă... dar chiar așa? Să
nu știe franțujii ăia diferența
aceea atât de mare între români și
țigani?

Sigur, ridiculizarea victoriei
obținute de Simona „noastră“ la
Roland Garros pare un motiv bun
de inflamare a mândriei națio �
nale a românilor (și aromânilor,
ar ricana oareșcine), dar garantez
că nu din cauza asta s�au ofuscat
conștiințele etnonaționale. Ca și
în celelalte cazuri amintite aici,
ofensa pornește de la sus�pome�
nita ciocnire de heteroimagini:
francezii – sau alții asemenea lor –
ne atribuie nouă, românilor, tră�
sături pe care noi știm prea bine
că nu le avem. Și știm la fel bine
cine sunt minoritarii care le au.
Revolta asta gălăgioasă e manifes�
tarea unui refuz sau a unei frici:
nu vrem să fim confundați cu ăia,
care au umplut Europa și sunt
luați drept cetățeni români, dar
nu�s români. E o frică manifestată
la toate nivelurile. Poate ați re�
marcat, de exemplu, că de câțiva
ani buni (mai exact, din 2007)
codul CIO, prescurtarea cu care
apare menționată România la în�
trecerile sportive, s�a modificat:
nu mai suntem ROM, suntem
ROU. Ca să fim bine înțeleși.

Și de fiare vechi se ocupă ăia, mi�
noritarii, ROM. Noi suntem cu totul
altceva. Hai Simona, hai ROU! SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Fiare vechi cumpărăm

Puneți�vă în locul lui Dragnea,
un om condamnat în primă
instanță, având toată puterea în
mână. Voi ce ați face? 

Probabil că unii dintre voi ați
renunța la politică. Nu v�ar mai
trebui nimic. Nici șefia Camerei
Deputaților, nici guvern, nici par�
tid, nimic. Doar libertatea ar
conta. Dar când ai puterea de�
plină, așa cum o are Dragnea, ești
tentat să folosești toate pârghiile.
Să le pui în mișcare pentru tine.
Asta și face liderul PSD. Nu�i mai
pasă de guvernare, nici măcar de
partid. Sunt ultimele lucruri care
mai contează pentru el. Omul e
disperat. Iar când ești strâns cu
ușa, dar ai forța să reacționezi,
faci lucruri îngrozitoare. Ce anu �
me era așa presant pentru modi�
ficările la Codul Penal? De ce
sesiune extraordinară? Ce atâta
grabă? E simplu. Pentru că Drag�
nea nu mai are răbdare. Nu mai
suportă ideea că e puternic, are
aproape totul la picioare, dar se
află cu un pas în pușcărie. Aici e
cheia întâmplărilor din ultimele

două săptămâni. Condamnarea la
Înalta Curte l�a scos din minți.
Orice urmă de rațiune a dispărut.

Dar noul Codul Penal nu�l
ajută pe liderul PSD decât dacă e
publicat în „Monitorul Oficial“. Iar
până acolo e drum lung. Preșe �
dintele Klaus Iohannis a și anun �
țat că va ataca legea la Curtea
Constituțională, iar apoi o va în�
toarce în Parlament. Asta presu�
pune timp. Probabil câteva luni.
Iar Dragnea nu mai e dispus să
aștepte. E riscant. A lăsat un an și
jumătate lucrurile la voia întâm�
plării și a ieșit prost. PSD a trecut
de câteva ori linia roșie, dar abu�
zul în serviciu n�a fost încă ras din
Codul Penal, câtă vreme modifi�
cările n�au fost promulgate la Co�
troceni. Între timp, prima ins� 
tan ță l�a condamnat la trei ani și
jumătate de închisoare.

Nici bine n�a trecut Codul
Penal de Camera Deputaților, că

aflăm următorul pas: suspenda�
rea președintelui. Cine a lansat
propunerea? Evident, Dragnea.
Deocamdată, Tăriceanu n�a spus
nici da, nici ba. Cu ceva timp în
urmă, liderul ALDE declara că
suspendarea lui Iohannis nu e pe
agenda sa. Și acum Tăriceanu
pare că ezită, pentru că au trecut
ore bune de la anunțul lui Drag�
nea, iar Tăriceanu n�a avut vreo
reacție. Luni va avea loc întâlnirea
crucială în coaliție, iar Dragnea și
Tăriceanu se vor afla față în față. 

Un refuz al celor de la ALDE
de a merge la suspendare va fi in�
terpretat ca o declarație de război
la adresa PSD. Iar Dragnea are și
aici variante de atac. Tăriceanu
poate fi debarcat de la șefia Sena�
tului. Ar fi semnalul scoaterii
ALDE de la guvernare. Grea deci�
zie pentru aliatul cel mic al PSD.
Social�democrații ar putea în�
cerca apoi destructurarea ALDE.

Cum? Cumpărând la bucată par�
lamentari de la ALDE. Dacă Drag�
nea și�a pus în minte varianta
suspendării președintelui Iohan�
nis, probabil că nu se va împie�
dica de Tăriceanu. 

Pe de altă parte, ar trebui să
ne întrebăm de ce oamenii din
jurul lui Dragnea acceptă să fie
târâți în mizerie? Mă refer la par�
lamentarii social�democrați, dar
și la șefii de filiale. Chiar toți au
dosare sau se tem că vor fi an �
chetați pentru diverse fapte din
trecut? Cunosc vreo 2�3 parla�
mentari de Iași care n�au frica
asta. Și atunci? Mai degrabă opor�
tunism. Păi nu e mai bine alături
de PSD, indiferent de numele li�
derului? Dragnea le rezolvă și lor
problemele sau îi pune la adă�
post, iar dacă Dragnea pleacă,
atunci partidul rămâne unul ofer�
tant. Vorbim de funcții și privile�
gii. Iar în plus PSD n�a luat nici� 
odată sub 30 la sută în alegeri,
deci umbrela roșie e încăpătoare.

Zilele astea, parlamentarii
PSD știu că atunci când se întorc
în teritoriu riscă să fie huiduiți.

Știu că, imediat cum pășesc pe ae�
roport, cineva se uită urât la ei.
Dar își asumă toate astea. Se vor
ascunde din nou pe liste în 2020.
Își imaginează că lumea uită, că
mai promit una�alta și că următo�
rul lider PSD va desena din nou la
tablă autostrăzi, așa cum a făcut�o
și Dragnea, cu multă dibăcie, în
campania din 2016.

Ce va urma? Povestea cu dis�
trugerea Justiției nu se oprește
aici. Săptămâna viitoare vom afla
dacă PSD va forța tema suspendă�
rii. La cum îl vedem pe Dragnea, e
greu de crezut că PSD va rata
șansa asta. E ultima șansă pentru
visul său. Nu e vorba doar de co�
duri, ci și de DNA, DIICOT, servicii
secrete etc.  

Cert este că povestea cu sus�
pendarea duce războiul politic la
următorul nivel. Dragnea nu mai
are nimic de pierdut, așa că ne
putem aștepta la ce e mai rău. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Dragnea nu mai are nimic de pierdut, 
așa că ne putem aștepta la ce e mai rău.

Eterna întrebare: ce urmează?



Jacques Marsick deține astăzi o
admirabilă colecție cu sute de do�
cumente – scrisori, autografe, fo�
tografii, partituri etc. – ilustrând
viața pedagogului înaintaș Mar�
tin�Pierre, ca și a nepotului aces�
tuia, care i�a fost bunic, Armand
Marsick, violonist și el și prieten
cu George Enescu. Și nu o are
numai în posesie, dar a inventa�
riat�o, fotografiat�o, a pus online
o mare parte din documente, a
studiat�o și a scris, între altele, o
carte despre bunicul său.

Cert, admirabilii muzicologi
români ai secolului trecut care au
redactat marea monografie de spre
George Enescu apărută în 1971 sub
egida și la editura Academiei Ro�
mâne au fost la curent cu multe
dintre documentele de arhivă ce
ilustrează relațiile compozitorului
și violonistului român cu profeso�
rul său. Dar nu cu toate, cum mi�a
demonstrat Jacques Marsick în
convorbirea pasionan tă avută cu
el, urmată de schimburi de mesaje
și documen te pe care a avut ama�
bilitatea să ni le transmită.

Dacă, practic, copilul Enescu
pare să nu se fi înțeles perfect cu
profesorul său – Enescu vorbește
într�un interviu în 1945 despre „ve�
derile care nu li se acordau“ –, pro�
fesorul Martin�Pierre Marsick a
fost cu siguranță extrem de atent,
după toate aparențele foar te pro�
tector și mai mult decât evident
conștient de geniul elevului său. O
atestă fără discuție însemnările fă�
cute despre tânărul Enescu în ca�
talogul clasei sale, citate în mono �
grafia enesciană amintită.

Citat în monografie este și un
articol apărut în 1933 în publicația
„Le Monde Musical“, semnat de se�
cretarul Societății de Muzicologie
din Liège, Marcel l’Epinois, despre
un eveniment cu totul special. La
4 iunie 1933, la inițiativa Societă �
ții de Muzicologie și sub patrona�
jul administrației comunale a
„orașului florilor și grădinilor“,
Jupille, în care se născuse Martin�
Pierre Masick, pe casa natală a
acestuia a fost pusă o inscripție în
onoarea sa. Restul ceremoniilor
este de scris pe larg în articolul pe

care dl Jacques Marsick a avut
bună voința să ni�l pună la dispo �
ziție zilele acestea.

„Evenimentul capătă o în�
semnătate excepțională și devine
unul unic, grație participării ar�
tistice și dezinteresate a trei din�
tre celebrii violoniști ai timpu �
rilor prezente: românul George
Enescu, ungurul Carl Flesch și
francezul Jacques Thibaud, elevi
iluștri al lui Martin Marsick, care
au slujit într�o comuniune de
gândire ferventă și pioasă.“ Cere�
moniile au început la primăria
orașului cu participarea a nume�
roase personalități locale și artiști
cunoscuți ai timpului – „cân tă �
reața Juliette l’Epinois, dl Swaap
din Cvartetul de la Haga, violo�
nista din Köln, Alma Moodie...,
sculptorul Berckman, autorul
plăcii comemorative..., violonistul
virtuoz Mathieu Crickboom etc.“ 

Cei trei mari violoniști au
primit cu această ocazie o meda�
lie ca amintire, iar după dezveli�
rea plăcii memoriale de pe casa
natală a lui Marsick au participat
la „un concert superb pe care l�ar
invidia multe capitale“, desfă �
șurat în sala Prévers din apro�
piere. După un debut orchestral,
cei trei aveau să interpreteze „trei
mici piese încântătoare ale lui
Martin Marsick: Reverie, pe care
Carl Flesch a executat�o cu mă�
iestrie, cu o artă fină, cu o ex cep �
țională suavitate; Visul, pe care
George Enescu l�a dat cu o artă
concentrată, de o gravitate melo�
dioasă, cu o emoție profun dă;
Scherzando, pe care Jacques Thi�
baud l�a cântat ca un vrăjitor, cu
magia sa, seducător, cu geniul
său din zilele cele mai bune. Iar
apoi a fost admirabilul Concert
pentru trei viori și orchestră de

Antonio Vivaldi, care i�a reunit
într�o aceeași gândire de gratitu�
dine pe cei trei maeștri inimita�
bili ai viorii, secondați cu stră� 
lucire de Armand Marsick și 
orchestra sa.“

Articolul din „Le Monde Mu�
sical“ se încheie semnalând că
„publicul a tropăit din picioare,
și�a strigat admirația și nu a mai
încetat cu aplauzele“. Ceea ce nu
se spune este că, presat de acest
public, George Enescu s�a așezat
la pian și, împreună cu Jacques
Thibaud, a cântat cea de�a doua
sa Sonată pentru vioară și pian.

Documentele pe care ni le�a
pus la dispoziție și pentru care îi
sunt recunoscător dlui Jacques
Marsick includ și fotografia origi�
nală folosită de „Le Monde Musi�
cal“. Mai mult despre colecția
Marsick în numărul viitor al săp�
tămânalului nostru. SDC
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ÎN ONOAREA LUI MARTIN MARSICK

Pe urmele unui mare pedagog 
al viorii și ale lui George Enescu (I)

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

Zilele trecute am primit un mesaj cu totul
special și surprinzător. Un urmaș al celebrului
violonist și pedagog Martin-Pierre Marsick
(1847-1924), cel al cărui elev a fost George
Enescu la Conservatorul din Paris în anii 
1895-1899, îmi scria oarecum necăjit că în
ciuda demersurilor făcute la București nimeni
nu a părut să fie interesat de documentele, 

în majoritate inedite, pe care le-a propus 
spre studiu muzicologilor români. Profesor 
de istorie, dl Jacques Marsick deține întreaga
colecție de documente a familiei de muzicieni
belgieni cu origini cehe din secolul al XVIII-lea,
între care cel mai vechi personaj, descoperit
prin cercetări genealogice, se căsătorea la
Liège în 1707 cu o localnică.

„Le Monde Musical” 1933 (extr.)

Jacques Thibaud, Carl Flesch, George Enescu la Jupille (Col. J. Marsick)
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Recitindu-l pe Hamlet

Mutarea acțiunii în alte vremuri nu
are un impact major asupra viziunii
propuse, ea reiterează aici ideea că
istoria se repetă mai ales pe latura
ei rea, cum zicea Hegel. Însă, pe par�
cursul celor aproape patru ore de
spectacol (cu pauză), Victor Ioan
Frunză realizează o suită perti�
nentă de reinterpretări ce ecra�
nează, prin profunzimea reevaluă�
 rilor semantice, faptul că spectacolul
nu e perfect, că distribuția (aceea pe
care am văzut�o eu) e inegală, că
există mijloace de expresie incom�
plet dezvoltate. 

Spectacolul debutează cu ofi�
cierea înmormântării fostului rege
și preluarea puterii de asasinul
Claudius, indicând ferm intriga din
care curg toate acțiunile teatrale.
Scena Fantomei e prezentată puțin
mai târziu, când regizorul subli�
niază cheia propriei lecturi: relația
intens afectivă dintre Hamlet�fiul
(Andrei Huțuleac) și Hamlet�tatăl
(Alexandru Pavel), în numele că�
reia urmașul va răzbuna moartea
antecesorului. Intensitatea relației
filiale se transmite și prin apariția
unui Hamlet�copil, așezat, protec�
tor, în urma lui Hamlet�tatăl. Copi�
lul apare și pe afiș, un mic manifest
imagistic al premisei, deja cu câ�
teva decorații în piept, nu doar un
reflex scenografic, ci un semn al
evidenței că prințul se va ridica la
așteptările Tatălui, în ale cărui ad �
mirație și devotament s�a format. 

FINALUL SPECTACOLULUI
DEZVOLTĂ ACEEAȘI IDEE 
A REPREZENTĂRII

Prezența copilului Hamlet aduce
un surplus emoțional, dar anunță
și viitorul, indicând simbolic că
moștenitorul va atinge altitudi�
nea datoriei. Ideea e dusă chiar
mai departe, în trupa actorilor
ambulanți aflându�se un copil, un
pandant al juniorului prinț, care,
prin teatrul în teatru, participă la
demascarea fratricidului. 

În Cursa de șoareci, Hamlet�re�
gizorul negociază dramaturgic cu
actorul principal, căruia îi va scrie
câteva tirade pentru Asasinarea lui
Gonzago. Spectatorii primesc flu �
turași cu amprente sângerii, cu
anunțuri publicitar�informative, în
stilul televiziunilor comerciale de
azi („Șoc! Groază! Lezmaiestate!“;
„Pasiune, tragedie, umor și erotism,
toate într�o re prezentație memora�
bilă!“), cu elemente de poetică tea�
trală, gen „rostul tuturor întreprin�
derilor noastre teatrale a fost încă
de la început să punem Lumii
oglinda în față. Să�i arătăm Virtuții
adevăratele ei trăsături:celui ce me�
rită ironia, adevăratul său chip, fap�
tului urât să�i dăm dimensiunea
reală, iar vremurilor și mulțimilor, să
le redăm înfățișarea și tiparul lor“. E
multă ironie în acest tip de tipăritură
însoțitoare a unui spectacol, chiar la
adresa noilor ten dințe estetice: „Re �
gia colectivă, marcă a trupei noastre,
reușește în această instanță să sufle
praful de pe tragedia renascentistă,
izbutind o remarcabilă psihodramă,
dominată de accente moderne și
chiar moderniste“.

Hamlet�tatăl reapare fizic de
mai multe ori în scenă, în puncte
de maximă tensiune – la finalul
Cursei de șoareci, la finalul specta�
colului, dar e prezent aproape tot
timpul prin reprezentare fotogra�
fică. Un gest semnificativ este acela
al lui Hamlet�fiul, care unește
două portrete foto, al său și al tată�
lui, pe pieptul și mânecile tricoului
negru pe care l�a îmbrăcat, for�
mând un chip întregit de aceste
două jumătăți care�l constituie.
Reprezentarea prin imagine, aici
fotografică, relevă nu doar un sens
afectiv, de legătură genetică, ci
intenția vădită a fiului de a�l păs�
tra pe părintele său în configurația
casnică și regală uzurpată de Clau�
dius. Un panou cu fotografii, pe
post de album, o arată explicit,
Hamlet�fantoma secondat de copi�
lul�Hamlet se vor așeza într�un

still între pozele cu Claudius, Clau�
dius și Gertrude, familia lui Polo�
nius. Finalul spectacolului dez� 
voltă aceeași idee a reprezentării,
cu Hamlet�tatăl prezent fizic și fo�
tografiile în negativ ale celor care
au trecut orizontul ființei.  

RĂZBUNAREA E FORMA 
DE DOLIU A LUI HAMLET

Nu există personaj și situație dra�
matică care să nu fi fost recitite
scenic de Victor Ioan Frunză. Fe�
meile din piesă contează mai
puțin, sunt anexe ale acestei con�
fruntări a bărbaților. Gertrude e
ștearsă (senzație la care se prea
poate să fi contribuit jocul mo�
dest al actriței Mirela Zeța; rolul e
interpretat alternativ cu Andreea
Zămoșteanu), Ofelia (Nicoleta Hân �
cu) e dominată de infantilism, de
o suferință oarecum copilărească
în raport cu Hamlet, tradusă sce�
nic prin cutia ei cu amintiri, din
care scoate două păpuși (Barbie și
Ken) ce repovestesc prin joc (ca la
psihoterapeut) istoria lor de dra�
goste. Rosencrantz și Guilden�
stern (Carol Ionescu și Voicu
Ani ței) sunt doi studenți de cole�
giu britanic, ușor caricaturizați,
linie de portretizare ce vine din
rolul lor duplicitar în contextul
infectat de crimă.

Cartea lui Hamlet, temă care
a suscitat nenumărate supoziții
exegetice și polemici, e un tom im�
presionant din Enciclopedia dello
spettacolo, nu întâmplător, ci
trimițând la dimensiunea jucată a
nebuniei lucide a lui Hamlet și a
demersurilor sale care rezolvă
conflictul, prin teatru în teatru. 

Răzbunarea e forma de doliu a
lui Hamlet, în viziunea lui Frunză,
un personaj al deciziilor și al
acțiunii. Hamlet�fiul capătă pre �
ponderență în fața lui Hamlet�regi�
zorul, Hamlet�cărturarul, Hamlet�
îndrăgostitul, Hamlet�prietenul, tot
atâtea dimensiuni ale unui eu ham�
letian construit, din care cel mai
puternic, este, aici, primul. SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

„Acțiunea se petrece în orașul Elsinore din

Danemarca, în anii 1960“, se precizează în

prezentarea spectacolului Hamlet, prințul
Danemarcei, realizat de Victor Ioan Frunză 

la Teatrul Metropolis din București. Mutarea

acțiunii teatrale în alte spații geografice ori

temporale e o cale utilizată recurent de regia

interpretativă, un tip de poziționare creatoare 

față de text preferată și de regizorul român. 
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SE REINVENTEAZĂ CU FIECARE ROL, DAR RĂMÂNE EGAL CU SINE 

John Travolta: „Nu suntem 
în competiție cu nimeni.
Fiecare are drumul lui“

IULIA BLAGA

Actorul a fost prezent cu toată fa�
milia – soția Kelly Preston, copiii
Ella și Benjamin, sora Ellen – la
premiera filmului Gotti, de Kevin
Connolly (unde joacă rolul titu�
lar, în compania lui Kelly Preston)
și la aniversarea de 40 de ani de la
lansarea Grease. A fost surprins
dansând ca acum 40 de ani la o
petrecere alături de 50 Cent. Fa�
milia a stat în primele rânduri și
la masterclass�ul ținut de el la
invitația festivalului – o întâlnire
de o oră și jumătate unde a sedus
asistența formată din jurnaliști,
tineri actori și cineaști. 

Travolta are modestie, căl�
dură și o ingenuitate care trec ime�
diat rampa. A fost întrerupt de mai
multe ori de aplauze, o actriță din
Spania i�a spus „maestre“, am auzit
în spatele meu spectatoare șușo �
tind: „Cât de bine le spune!“. Ne�a
povestit despre cele mai impor�
tante roluri ale sale, s�a arătat sen�
sibil și înțelept (deși și�a pierdut
un copil în 2009), a dat sfaturi
bune tinerilor actori – printre care
acela de a nu se lua prea în serios
(și Marcello Mastroianni spunea

asta). Și da, încă zboară. „Aviația e
o parte a vieții mele la care nu
vreau să renunț. Zbor aproa pe zil�
nic. Am și un jet franțuzesc, Falcon
de la Dassault, cu el am venit până
aici ca pilot comandant.“ 

Iată mai jos o selecție a celor
mai interesante lucruri spuse de
John Travolta la acest rendez�vous:

Nu cred că cineva a avut cea mai
vagă idee despre amplitudinea
succesului pe care Pulp Fiction
(1994, de Quentin Tarantino) ur �
ma să îl aibă după lansarea de la
Cannes. Ne�am gândit că e un mic
film de artă care va avea un public
limitat, dar după ce am luat
Palme d’or�ul a schimbat istoria

filmului mondial și istoria mea.
Am simțit chiar în seara premie�
rei că filmul m�a schimbat ca ac �
tor. Quentin a devenit apoi pentru
cinemaul american cam ce a fost
Truffaut pentru cinemaul fran�
cez, chiar dacă la un nivel mai co�
mercial (deși eu mă așteptam să
fie mai degrabă ca Agnès Varda).
Pulp Fiction mi�a dat 24 ani de
alegeri. După el am jucat în orice
film am vrut.

Pe platou Tarantino e ca toți
marii regizori. Nu inventez, la
cineaști am auzit asta:90% dintre
ei își fac temele din timp alegând
actorii în care știu că pot avea în�
credere. Quentin mă considera
imprevizibil. Mi�a și spus: „Dacă
aș fi vrut un actor previzibil, aș fi

ales pe altcineva. Nu știu ce vei
face cu rolul ăsta, dar îți dau
mână liberă“. Mike Nichols, John
Woo, Robert Altman sunt la fel.
Știu de dinainte cu cine au de�a
face, deci nu�și mai bat capul cu
interpretarea, ci doar cu felul în
care își vor orchestra viziunea. 

Marlon Brando mi�a spus cu
cinci ani înainte să moară – îmi
luasem inima în dinți și�l contac�
tasem pentru un proiect, The Civil
Action, care nu s�a mai făcut: „Nu
trebuie să accepți un rol dacă re�
gizorul nu te iubește. Trebuie să te
vrea cu tot dinadinsul, pentru că
încrederea pe care o are în tine îți
va permite să joci la un nivel supe�
rior. Dacă iubirea lui e călduță, o
să te pierzi în traducere“. Privind

înapoi, văd că cele mai bune inter�
pretări le�am avut tocmai în fil�
mele ai căror regizori m�au iubit.

Acesta a fost cazul și cu Sa�
turday Night Fever (1977, de John
Badham). Eram pe atunci foarte
tânăr – aveam trei ani, doar că
arătam mai în vârstă. (Râde, sala
la fel.) Făceam deja seriale TV și
eram cunoscut, iar acest lucru îm�
preună cu filmul mi�au permis să
mă obișnuiesc treptat cu faima.
Succesul n�a fost ceva neplăcut
sau greu de dus, nu mă pot plânge. 

La fel ca Pulp Fiction, cre�
deam că Saturday Night Fever era
un mic film felie de viață și nu bă�
nuiam că urma să devină un feno�
men cultural, deși am văzut pe
platou (așa cum se întâmplă une �
ori) că întreaga echipă voia să
creeze ceva unic. M�am antrenat
vreo șase luni pentru scenele de
dans, aproape zilnic. Cum făceam
actorie de la 12 ani, mă simțeam
mult mai confortabil în postura de
actor, dar mi�am dorit să fiu într�a �
tât de bun dansator încât să�l fac
pe spectator să creadă că sunt cel
mai bun din acel colț de Brooklyn. 

Mi�a plăcut și experiența de la
Saturday Night Fever, și cea de la
Grease (1978), dar ceva s�a schim bat
cu totul în cariera mea după Grease.
Făcusem cu regizorul Randal Klei�
ser un alt film înainte de Grease,
The Boy in the Plastic Bubble (1976),
care e poate cel mai popular film TV
din toate timpurile. A fost o sarcină
destul de dificilă să transformăm un
spectacol de succes de pe Broadway –
cum a fost Grease – într�un film de
succes. E interesant cum faima lui
Grease se extinde asupra fiecărei
noi genera ții. Știu copii de 4�5 ani
care se uită acum la el ca și când ar
fi un film nou. Eu am crescut cu Pe
aripile vântului și Yankee Doodle
Dandy, dar știam că fuseseră filmate
mai demult, pe când Grease e
mereu proaspăt. 

Când am făcut Savages (2012,
de Oliver Stone), Benicio del Toro

La 64 de ani, John
Travolta arată foarte
bine, dar se pare că
nu-i place să i se
spună că arată și
tânăr. Cred că din
cochetărie a spus la
masterclass-ul ținut în
acest an la Cannes:
„De câte ori mi se
spune că arăt tânăr,
am impresia că sunt
luat la mișto“. 

John Travolta cu Kelly Preston
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m�a luat deoparte și mi�a zis: „Când
aveam 12 ani, am văzut Grease de
14 ori la cinema. Datorită ție m�am
făcut actor“. Nu mi�aș fi imaginat
niciodată că Grease a creat un
actor atât de puternic și de grav ca
Benicio del Toro. De fapt, Grease
influențează fiecare spectator
într�un mod foarte personal, mai
ales când e vorba de oameni care
au de luat o decizie. 

Brian De Palma mi�a spus
ceva interesant când am făcut
Blow Out (1981). Îi arătasem trei
variante în care puteam juca o
anumită scenă și mi�a spus: „Te
plătim o căruță de bani ca să de�
cizi ce variantă să joci. Am încre�
dere în tine“. Am ținut minte
chestia asta și mi�am dat seama
că, într�adevăr, jobul meu e să
creez personajul și că trebuie să�mi
asum responsabilitatea lui. 

La fel a fost și cu Face/ Off
(1997). John Woo a avut încredere
în mine și în Nick (n.red.: Nicolas
Cage). A fost greu pentru că Nick
nu reușea să�și dea seama cine
eram ca să se poată transforma în
mine. Văzuse filmele mele și nu se
lămurise, așa că i�am propus să ne
uităm la ce filmasem în ziua prece�
dentă. A fost mai ușor pentru mine
să devin Nick decât a fost pentru el
să se transforme în mine. Vedea în
filmele mele doar personajele. So �
ția mea și cu mine părem leading
actors, dar de fapt suntem leading
characters. Preferăm să jucăm alți
oameni decât pe noi înșine. 

Îmi place să joc personaje care
nu�mi seamănă, dar știu oameni
cărora le plac personajele asemă�
nătoare lor pentru că le dau si �
guranță. Ideal e să le poți juca pe
amândouă. Atunci când joc ceva ce
îmi seamănă, îmi place să fie apro�
piat de sentimentele mele, cum a
fost personajul lui Michael din
Phenomenon (1996, de Jon Turtel�
taub), cu care m�am identificat.

Știam că rolul în travesti din
Hairspray (2007, de Adam Shan�
kman) era un mare risc pentru
mine, de asta mi l�am și asumat. O
jurnalistă foarte cunoscută m�a
întrebat după ce a văzut filmul:
„Te�am căutat și nu te�am găsit,
dar cine era actrița aia extraordi�
nară care o juca pe Edna?“. Așa
mi�am dat seama că reușisem.
Prima zi de filmare a fost grea. Era
cald, eram cu costumul, machia�
jul și peruca pe mine, eram trans�
pirat tot, dar cu formidabilul
Chris topher Walken alături a
mers ușor. Cheia a fost să joc o fe�
meie masivă, lipsită de greutate.
Chiar dacă era masivă, în mintea
ei ea se vedea ca un fulg, ca în
urmă cu 35�40 de ani.

Nu am regrete. Cred că tre�
buie să trecem prin tot felul de
experiențe. Când cariera mea n�a
mers, am decis să trăiesc viața la
maxim și să o absorb, iar când am
avut din nou șansa de a juca, am
făcut apel la propria bibliotecă de
amintiri. E meseria noastră să
trăim viața și să observăm cu
atenție tot ce se întâmplă. Acum
trei luni am primit un SMS de la
un actor care mi�a spus că nu știe
ce să facă pentru că n�a mai lucrat
de mult. I�am răspuns: „Ai ales o
profesie imprevizibilă prin natura
ei, obișnuiește�te cu ideea. Mai
bine gândește�te ce ai putea face
când nu lucrezi. Dacă vrei o viață
liniștită, du�te la o companie care
îți face program, dar nici acolo nu
vei avea garanții. Nimeni nu�ți
poate garanta nimic. Singura ga �
ranție e încrederea că poți face
ceva, încrederea în abilitățile tale“. 

Fiecare artist are creații care
unora le plac și altora nu. Succesul
înseamnă exact ceea ce decizi tu că
înseamnă. Am văzut picturi de Mo�
reau și de Picasso despre care ți�e
greu să crezi că sunt făcute de ei.
Nu mă îngrijorez în privința succe�
sului. Ideea de revenire (engl. co�
meback) e ceva subiectiv, așa că
nu�i dau prea mare importanță.
Are o semnificație pentru cei care
se iau după cifrele de box�office și
o alta pentru critici. Pentru unii
adevărata mea revenire a fost Look
Who’s Talking, pentru alții Pulp
Fiction. Fiecare are altă definiție. 

Reinventarea mă definește. Nu
spun că nu�mi place de mine, dar
mă plictisesc de propria personali�
tate și îmi place mult mai mult să
creez personaje, mai ales când au
multe straturi și comportamente
(fizice, verbale etc.). De aici îmi trag
bucuria, numai asta aș face. 

N�am nimic în comun cu
John Gotti în afara faptului că și
mie îmi place să mă îmbrac bine
și că îmi iubesc familia, dar tre�
buie să am încredere că pot juca
un astfel de personaj. N�am ne�
voie să fiu de acord cu el sau să
mă simt confortabil în pielea lui.
Nu m�am simțit confortabil nici
împușcând oameni în Blow Out
sau în Pulp Fiction, dar aveam în�
credere că pot portretiza acele
personaje în mod convingător.
Cred că fiecare actor își face teh�
nica lui, dar odată ce decizi cum
să lucrezi, multe griji se duc. E
foarte simplu. Niciodată nu judec
personajele din punct de vedere
moral, ci mă străduiesc să absorb
codul lor moral. Gotti era dedicat
Cosa Nostra, și asta am jucat. 

Nu știi niciodată când ajungi
la personaj. Când am făcut Pulp

Fiction, știam cum doream să�l joc
pe Vincent Vega, dar nu l�am des�
coperit cu adevărat decât atunci
când mi�am dat seama cum tre�
buie să arate – greoi, cu un cercel
în ureche, netuns, lent. Fiecare
personaj se introduce într�un
anumit fel. La Gotti a fost lău �
dăroșenia și durerea. (În sală se
aude un telefon. Travolta: „Alo?“.
Sala râde.)

Am nevoie să lucrez cu regi�
zori tineri pentru pasiunea lor.
Mă gândesc și că printre ei se poa �
te afla un Tarantino. 

Calitatea artei e cea care con�
tează, nu faptul că are loc pe sce �
nă, ecran sau la televizor. Am
auzit o grămadă de teorii – dacă
faci teatru, n�ar trebui să faci film;
dacă faci film, n�ar trebui să faci
TV etc. Adevărul e că am văzut oa�
meni la fel de talentați și în fil�
mele de amatori, și la Hollywood. 

Sunt o grămadă de sfaturi pe
care le�aș putea da tinerilor ac�
tori, dar voi spune doar atât (e o
chestie simplă pe care am învă �
țat�o și pe care, de fiecare dată
când am ignorat�o, am regretat):

nu suntem în competiție cu ni�
meni. Fiecare are drumul lui. Dacă
ai un talent, caută modalitatea de
a transmite acel talent. Dacă te uiți
în stânga și�n dreapta – mă rog,
poți să�i admiri pe alții –, nu te
lă sa intimidat. Păstrează�ți inte�
gritatea pentru ceea ce vrei să faci.
Câștigi sau nu, e OK. Asta o să�ți
ia o mare greutate de pe umeri.
Dacă crezi că poți face un film pe
iPhone, fă�l cât mai bine. Poate că
alții au o tehnologie mai bună,

dar n�o face pentru a demonstra
că ești mai bun, fă�o pentru tine.

Nu poți lua actoria prea în se�
rios. Dacă�i scoți amuzamentul, te�ai
ars. Unul dintre cele mai amu� 
zanți oameni pe care i�am cunos�
cut a fost Marlon Brando, și a fost
unul dintre cei mai buni actori.

Trebuie să vă găsiți lucruri
care să vă stabilizeze. Trăim într�o
lume foarte confuză și avem ne�
voie de ceva care să ne ancoreze.
De pildă, băiatul meu a văzut ieri
mulțimea de oameni din Cannes
și s�a speriat, dar când m�a văzut
pe ecran, s�a liniștit. 

Există un raport organic, na�
tural pe care un bărbat și o femeie
îl creează, o zonă de confort. Când
am filmat Primary Colors, Elaine
May (soția lui Mike Nichols) era
aproape tot timpul pe platou.
Când Mike se supăra pe mine, mă
duceam la ea așa cum te duci la
mama: „Elaine, Mike nu mă lasă să
schimb replica asta“. „Mike! Fă cum
spune John!“ Nu pot spune că 
n�am profitat de acest raport ma�
tern. (Râde.) Pot comunica foarte
ușor și cu o femeie regizor, dar nu
pot face diferența între cele două
sexe în materie de regie. Cred că
la amândouă e vorba de abilități,
de încredere și de siguranță. Poa te

că pe platou regizoarele sunt
mai maleabile și mai deschise
propunerilor actorilor, dar și
asta e dis cutabil. 

N�am avut niciodată vreo
pro blemă cu un regizor. Până și
pentru Oliver Stone, care e un tip
dur, am găsit limbajul. Mi�am spus:

„Hmmm, New York, bine situat,
probabil l�au iubit părinții când
era mic. Ia să�l tratez cum l�a tra�
tat probabil maică�sa.... Oliver, I
love you!“. A mers.

Când eram mic, ai mei se
uitau la filmele lui Fellini și Ber�
gman. Am văzut atunci La strada
și Giulietta Massina mi�a rupt
inima când a murit. L�am întrebat
pe tata de ce a murit și mi�a spus
că de inimă rea. Nu înțelegeam
cum putea muri cineva de inimă
rea, dar pe urmă am înțeles. Arta
acelui film m�a impresionat în
mod subtil, dar atât de puternic
încât am început să iubesc filmele
de artă. Deși filmele mele sunt ul�
trapopulare, pasiunea mea sunt
aceste filme. 

Arta schimbă viețile oameni�
lor. Dacă ne iei arta, ne iei sufle�
tul. Dar mai există și arta de a
trăi. Atâția oameni uită că avem
ocazia de a trăi zi de zi ca niște
artiști. SDC

Îmi place să joc personaje care 
nu-mi seamănă, dar știu oameni cărora
le plac personajele asemănătoare lor
pentru că le dau siguranţă.

Imagine din Gotti, de Kevin Connolly
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În puterea unui om. Modelul orbanizării 
Personalitatea și evoluția lui Vik�
tor Orbán sunt surprinse, de la că�
derea comunismului în Ungaria și
în întregul spațiu central�est euro�
pean și până azi, de Paul Lendvai
în Ungaria lui Orbán. Volumul be�
neficiază atât de valențele istorice
ale lui Lendvai (printre altele,
autor al unor cărți privind trecu�
tul acestui spațiu), cât și de forma�
rea sa ca jurnalist. Această a doua
dimensiune este cea care oferă un
mare plus volumului de față, auto�
rul fiind în poziția de a�i fi cunos�
cut direct pe majoritatea actorilor,
mare parte dintre ei fiind și
intervievați de către el, inclusiv
protagonistul principal.

RADU CUCUTEANU 

Despre Viktor Orbán știm astăzi în�
deajuns de multe încât să putem
observa cum modelul său de con�
ducere autoritară a cuprins o țară
întreagă, captivă în fața mesajelor
lansate de el într�un spațiu public
pe care a ajuns să�l controleze pe de�
plin. De aici și derapajele multiple
de la valorile unei Uniuni Europene
democratice. Pentru noi, lucrul
poate părea puțin ciudat, dacă ți �
nem cont de chiar poziția Ungariei
pe hartă (știm cu toții, istoria este
geografie) și de apropierea sa cultu�
rală față de valorile U.E. Aceasta cel
puțin până de curând, când a înce�
put alunecarea țării dinspre Europa
Centrală spre Balcani, proces care
pare să se accelereze. 

Ca structură, volumul este
dezvoltat cronologic, de la prezen�
tarea backgroundului pe care s�a
dezvoltat personalitatea lui Orbán
până la momentul acaparării to�
tale a puterii, anno gratia 2016
(anul apariției cărții), când con�
duce Ungaria cu mână de fier, fără
să țină cont nici de opoziție, nici de
societatea civilă.

O serie de dezvoltări ulterioare
se prefigurează (mai bine spus își
au originea) în această primă pe�
rioadă, a începuturilor sale politice,
dar două sunt momentele cu ade�
vărat importante în biografia prim�
ministrului maghiar, așa cum sub� 
liniază Paul Lendvai. 

Primul este cel al apariției sale
pe scena politică, moment în care a
fost considerat de toată lumea ca
fiind marea speranță liberală (mai
bine zis, de centru�stânga) a Ungariei. 

Cel de�al doilea este cel al des�
prinderii de liberalism și convergența

sa treptată (împreună cu partidul
pe care îl conduce) spre o formă de
naționalism antieuropean și auto�
ritarism. În privința ultimului ter�
men, cum bine constată Paul
Lendvai, sunt multe sintagme puse
în joc, fără să se ajungă la un con�
sens. Se vorbește despre un sistem
autoritar explicit, despre „statul ne�
limitat“, despre o structură „fascis�
toidă mutantă“ sau un „experiment
neocolectivist, neocomunist“, o
„dominație arbitrară“ (ceea ce im�
plică dispariția separării puterilor
în stat), un regim hibrid (trăsătu�
rile sistemului autoritar fiind mai
puternice decât cele democratice)
sau o semidictatură (p. 101 sq.). 

RENUNȚAREA LA
DEMOCRAȚIE CA VALOARE
PUBLICĂ

Această situație survine și ca ur�
mare a evoluției sale pe scena pu�
blică. Cameleon politic remarcabil,
Orbán a observat la mijlocul anilor
’90 lipsa de concurență în centru�
dreapta spectrului politic, reușind
să se poziționeze în această zonă,
pentru ca apoi să se îndrepte spre
o dreaptă tot mai naționalistă și
antieuropeană. Stephen Bannon,
fostul consilier al lui Donald Trump
și considerat a fi fost eminența
cenușie a acestuia, l�a și numit
„erou“ pentru aceasta. Paul Lendvai
îl prezintă clar pe Orbán în lumina
apropierii de Putin ca fiind omul
președintelui rus. 

Nu trebuie uitat nici un alt
fapt, anume că însuși premierul
maghiar a afirmat, într�un discurs
ținut chiar pe teritoriul României,
pe 26 iulie 2014, la Băile Tușnad, că
își asumă crearea unui „stat nelibe�
ral“, modelele fiind Rusia, Turcia
sau China (p. 150). Renun țarea la
democrație ca valoare publică,
acesta este drumul pe care a mers
și merge mai departe Viktor Orbán.
Punerea fundamentelor pentru o
nouă constituție a țării pare a fi
preocuparea sa, o con stituție care
să transforme regimul său hibrid
într�unul autoritar cu adevărat. De
aici și comparațiile care s�au făcut
între dorințele premierului ma�
ghiar și regimul interbelic al lui
Miklos Horthy. 

Finalmente, ce ne prezintă Paul
Lendvai este biografia unui om ce
a ajuns să stăpânească destinul
unui stat. Este vorba despre o guver�
nare de natură exogenă, care implică
diferențierea dintre deținătorii 

puterii și populație, o populație în
mare măsură controlată prin mass�
media, prin impunerea ideii de ce�
tate asediată, cu folosirea unui
discurs cu elemente naționaliste
împotriva unui curent proeuro�
pean. Paul Lendvai vorbește des�
chis nu doar de apropierea unor
elemente discursive din vocabula�
rul altor partide, ci chiar de „na �
ționalizarea politicii în fața unei
societăți civile aproape paralizate”,
ceea ce ține de o guvernare „de
facto prezidențială și centralizată,
dirijată de Viktor Orbán după
bunul plac“ (p. 185). Situație ce
poate suporta o serie de analogii cu
România de astăzi. Ca simplu exem�
plu, la noi se propun legi care să
sancționeze „antiromânismul“, ce
va fi definit după bunul plac al
guvernanților. În Ungaria s�a tre�
cut de asta, acum s�a votat o lege
prin care oricine fluieră sau huiduie
în timp ce Orbán ține un discurs ur�
mează să ajungă la închisoare. 

Poate suna cunoscut cititoru�
lui faptul că, în aceste condiții, din
2010 până astăzi au emigrat defini�
tiv din țară o jumătate de milion de
tineri maghiari, la o populație de
sub 10 milioane, în condițiile unei
„permanente stări de asediu [...] in�
ventată și regizată de Orbán“ (p.
135). Publicul românesc este fami�
liarizat și el cu discursivități care să
țină de un principal „dușman“,
același identificat și de Orbán:
George Soros. Demonizarea aces�
tuia a fost foarte eficientă în Unga�
ria, cum pare a fi și în România. În
țara vecină, sondajele arată că sunt
părți din electorat care vor vota îm�
potriva partidului miliardarului.
Că o asemenea organizație nu
există, e partea a doua. Sunt curios
care ar fi rezultatele unui sondaj si�
milar în România. Mai ales că în
ambele țări conspiraționita se acu�
tizează și la nivel de discurs oficial. 

Putem observa o serie de ase�
mănări foarte puternice: cons pira �
țiile care nu lasă țara să se dezvolte,
emigrația puternică, teama (nejus�
tificată) de imigranți, acestea ca
teme ale discursului oficial, apoi
controlul asupra Parlamentului și
a executivului, strângerea puterii,
a întregii puteri, în mâinile unui
grupuscul de oameni, controlul ce
se încearcă asupra mass�media,
descurajarea și ignorarea opoziției,
dezbrăcarea funcției prezidențiale
de prerogativele sale, presiunea
pusă pe Justiție, subordonarea
Băn cii Centrale și a politicilor 

economice, controlul Curții Con �
stituționale, „guvernarea directă“
prin hotărâri de guvern și ordo �
nanțe de urgență, instaurarea con�
trolului direct al statului asupra
câtor mai multe sectoare econo�
mice, descurajarea mediului pri�
vat, lupta cu „străinii“, de la bănci la
lanțuri de magazine și la corporații,
ignorarea societății civile, apro�
prierea la nivel discursiv a câtor
mai multe teme cu potențial popu�
list, pe scurt, intrarea în disoluție a
statului de drept. 

Dar cum s�a ajuns aici? Poate
părea cunoscut și românilor din
anul de grațiere 2018. Foarte pe
scurt, pornind de la un grup de
prieteni s�a ajuns la acapararea
treptată a puterii în stat. Aceasta 
s�a realizat prin îndepărtarea de
ceea ce se numește bună guvernare
și luarea puterii. Ca într�o de cla �
rație mai veche a unui personaj po�
litic autohton (privind înscrierea
politică, motivată prin vestita re�
plică „au fost singurii care m�au
vrut“), Orbán a găsit o nișă care i�a
permis accesul la putere și înstăpâ�
nirea sa. Ceea ce ne arată cum pen�
tru putere, puterea în sine, de
fac tură politică, dublată de cea fi�
nanciară ce o însoțește automat pe
prima, sunt personaje care ar face
aproape orice, pentru care aderarea
la un set de valori nu reprezintă
decât haina zilei de azi, la care pot
renunța oricând, pentru o zi de
mâine în haine mai mândre. 

Bineînțeles, și analogiile cu
situația din România se opresc la
un punct:volumul lui Paul Lendvai
are în engleză un subtitlu – Omul
forte al Ungariei, ceea ce nu are
nici o legătură cu vreun puternic al

zilei din România. Aici, la porțile
Orientului, mizele sunt mult mai
meschine. Doar că antrenează un
întreg popor pe un anumit drum.  

Karl Popper scria în 1945, în
Societatea deschisă și dușmanii ei:
„Totalitarismul modern este doar
un episod în revolta eternă împo�
triva libertății și a rațiunii. Se dis�
tinge de episoadele anterioare nu
atât de mult ideologic, cât prin fap�
tul că liderii săi au reușit să înfăp�
tuiască unul dintre cele mai în�  
drăznețe vise ale predecesorilor. Au
transformat revolta împotriva li �
bertății într�o mișcare populară“.
Se pare că nu ne putem desprinde
de reveniri asupra unui subiect ce
trebuia să fie închis de trei sferturi
de veac. Tocmai de aceea viitorul nu
poate fi decis doar de vremelnici
conducători. Cu atât mai mult de
unii pentru care conflictul și dezbi�
narea sunt instrumente politice, iar
nu consensul și construcția. SDC

Paul Lendvai, Ungaria lui Orbán,
traducere de Maria-Magdalena
Anghelescu, Editura Polirom, 2017
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Importanța singurătății

DESIRÉE HALASEH

Nu demult scriam o carte. De că�
lătorii. Spațiul dintre nori. Cu
rucsacul prin India (Editura Poli�
rom, 2016). Despre femeia singură
pe drum, dar nu tot timpul și nu
în orice circumstanțe. Undeva
prin nordul prăfuit al Indiei, într�o
cafenea cu beculețe de Crăciun și
meniu vegetarian la cină, cu ceai
negru și lapte de bivoliță cu nuc �
șoară, ghimbir, cardamom și feni�
cul, scriam mare și lat pe o pagină
de jurnal:

M�am săturat de toate mo�
mentele:

l când azi te plângi de ace �
leași lucruri ca și ieri;

l când nu�ți folosești capul;
l când nu asculți;
l când te grăbești;
l când sari calul;
l când nu te raportezi la

locul în care călătorești;
l când trebuie să�mi nego�

ciez ziua;
l când trebuie să�mi împart

timpul;
l când vreau să stau, să tac, să

citesc și tu vorbești încontinuu;
l când grupul e obligatoriu și

liberul arbitru e mort;

l când te agiți;
l când nu înțelegi ce se în�

tâmplă;
l când o iei înainte;
l când rămâi în urmă.

Pentru cea mai rafinată ex �
periență de călătorie, deconecta�
rea e imperativă. Dispariția fără
urmă, telefonul out of service, e�
mailurile fără răspuns de vacanță.
Orice identitate e posibilă, orice
poveste e adevărată, nici un trecut
nu mai are relevanță. Terenul de
joacă e deschis, mingea e la tine.
Și tocmai această stare de alertă și
prezență e cel mai bun însoțitor
pe care îl poți găsi vreodată. 

Atunci când reușesc să plec
singură departe, simt că trăiesc
ceea ce îmi este dat să trăiesc.
Neinfluențat și în mod deliberat
lipsit de siguranță. Atunci când
reușesc să fug de grup, partener
sau companion de călătorie chiar
și pentru câteva ore, știu că ceva
minunat e pe cale să mi se întâm�
ple. Atunci când ratez o întâlnire
doar pentru că am văzut ceva mai
interesant pe drum știu că am o
poveste nouă de scris în carte.
Atunci când mă rătăcesc și nu am
nici o hartă la îndemână e clar că
am scăpat de corvoada întrebări�
lor și răspunsurilor eterne – și
acum unde mergem? 

NICI ÎN RUPTUL CAPULUI 
NU AVEAM CHEF DE 
TURURI GHIDATE

În toate plecările de până acum,
fiecare moment de singurătate și
anonimitate a fost un semn al suc�
cesului și autenticității. În toate
plecările de până acum, fiecare
adunare de oameni a stat la baza
unei agonii neîntrerupte, de plic�
tiseală și repetiție.

În prima seară când am ajuns
în hostelul din Kuala Lumpur
unde avem să lucrez la recepție și
să mă ocup și de așternuturi, mar�
keting și aprovizionare, imaginea
colegilor mei bine dispuși, gata de
a mă iniția în pub crawling și bin ge
drinking mi�a adunat stomacul
într�un buzunar al unei haine mo�
totolite dintr�o centrifugă arun�
cată într�un hău. 

Nici în ruptul capului nu
aveam chef de tururi ghidate. Ast�
fel încât am evitat cu grație orice
activitate turistică de grup și am
luat la pas lent, molcom și rătăci�
tor toate colțișoarele unei felii
proaspete de metropolă asiatică. 

Temporaritatea călătoriilor
intensifică legăturile interumane,
dându�le o notă prețioasă de uni�
citate. În același timp, nu ai cum
să nu înțelegi că toate au un bun
început și un sigur sfârșit, iar fie�
care întâlnire e menită să se ter�
mine odată cu biletul de plecare
al unuia dintre noi. Înveți să
iubești fără așteptări și să o iei de
la capăt cu fiecare destinație de pe
harta ta personală. Planurile de a
te revedea, de a cuceri alte și alte
experiențe împreună rămân de
cele mai multe ori la stadiu de
romanțare a unor întâlniri de alt�
fel irepetabile. Începi să înțelegi că
nu orice compromis îți e benefic și
ai libertatea de a refuza orice nu
se potrivește în tabloul mai larg al
vieții tale. Într�o oarecare măsură

ai șansa să devii invizibil, ceea ce
este tot timpul de dorit atunci
când ajungi într�un loc nou.

E o ocazie de a reevalua și
descoperi resorturi noi ale ființei
tale, mereu schimbătoare, mereu
în căutare de altceva. Ceva nou și
însuflețitor.

CÂTE OCAZII POȚI RATA
ÎNTR-O VARĂ?

Poți să fii în cel mai fantastic loc
de pe fața pământului și tot te vei
simți gol, singur și disperat dacă
te afli în compania greșită. Alter�
nativ cele mai dificile, aride sau
neprietenoase locuri se vor trans�
forma rapid în rai alături de oa�
menii potriviți. E o loterie la care
nu știi niciodată dacă vei câștiga,
indiferent de gradul de risc pe
care ți l�ai asumat. Vorba fran�
cezului – then, why bother? Ca
bunul simț, e grav de simplu:
plea că singur!

În scurt timp devii dependent
și nu îți mai poți imagina cum era
înainte. Vacanțe sincronizate, sca u �
ne alăturate, bagaje asortate,
creme împărțite, seri dormite, apu�
suri ratate, discuții interminabile,

aventuri ratate, cărți necitite, ro�
chii necumpărate, cauciucuri nes�
chimbate șamd. Câte ocazii poți
rata într�o vară? Câte într�un an?
Câte într�un deceniu? Câte într�o
căsnicie? Câte într�o viață? Des�
tul, fii sigur. 

Nimeni nu poate descoperi
lumea în numele tău. Știu că poate
părea înfricoșător, că nu ai destulă
încredere în tine încât să știi că vei
supraviețui în orice circumstanță,
chiar și atunci când trebuie să
schimbi camera de hotel pentru
că s�a spart o țeavă în baie sau
atunci când trebuie să părăsești
urgent țara pentru că a pornit un
război civil. Dar încearcă. 

Mark Twain, fie�i țărâna ușoară,
era de părere că nu poți afla vreo�
dată cât de mult iubești sau de �
tești un om decât după ce călăto� 
rești împreună cu el. Nimic nu
poate fi mai adevărat. Am rupt
prietenii și m�am îndrăgostit până
peste poate de diverși parteneri
de călătorie, dar nimic nu mi�a
adus o mai mare satisfacție de� 
cât momentul în care m�am elibe�
rat din așteptarea însoțitorului
perfect și am pornit singură la
drum. Ceea ce îți doresc și ție. SDC

Explorarea lumii e un act intim, iar solitudinea e o expresie definitorie a
condiției umane. Compania umană înseamnă zgomot și reinterpretare. Nu
poți fi niciodată sigur că ceea ce vezi cu propriii ochi e adevărat fără să te
supui unei negocieri continue între constatări anoste ale stării vremii și
sentințe incontestabile asupra inerentelor condiții de drum. Luciditatea cu
care ar trebui să vezi lucrurile așa cum sunt e întunecată de lasă-mă să te 
las, de discuții sforăitoare ale unor parteneri de călătorie care fie se plictisesc,
fie nu sunt compatibili bioritmului tău natural, fie nu ar trebui să părăsească
vreodată meleagurile natale.

Îndrăznește să te aventurezi în necunoscut

Singur
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Dorina Rusu – Râsul

– FRAGMENT –

Gura lumii

Mergeam prin beznă pe marginea
șoselei. Ieșiserăm din satul vecin,
ne îndreptam spre casă. Veneam
de la discotecă. Era sfârșitul verii
și de jur împrejur foșneau lanu�
rile de porumb, încă verzi. Șo �
seaua era pustie, luna era aco� 
perită de nori, iar noi mergeam
alături, patru fete și un băiat, de�a
latul șoselei. Nu ne era frică. Eu
mergeam pe marginea dinspre
șanț, iar băiatul, mai mic decât
noi, era chiar lângă linia albă din
mijloc. Cea mai înaltă, cu fustă al�
bastră, Maria, fană Queen, fre�
dona We Are the Champions, iar
cea mai mică și subțire, Irina, cu
rochie albă, cloș, povestea o în�
tâmplare despre un băiat nătă�
rău de la discotecă și râdea
în truna, iar dinții mici și albi îi
străluceau în întuneric. Vară�mea
râdea și ea. Mă gândeam că fu�
sese o seară destul de bună până
la urmă, chiar dacă nu așa cum
ne�am așteptat noi. 

Nu am apucat să�mi duc gân�
dul până la capăt, că am simțit o
izbitură puternică în frunte și 
m�am prăbușit. Când am deschis
ochii nu știam dacă am stat acolo
câteva minute sau câteva secun �
de, dar aveam cămașa albă plină
de sânge și toți mă priveau în �
spăimântați. Mi�au spus că am o
gaură mare în frunte și una dintre
fete mi�a dat o batistă. Nu mă

durea capul, îmi era amorțit. În
fața mea stătea în genunchi un
băiat necunoscut și plângea în
hohote lângă o bicicletă strâmbă.
Era din satul vecin și fusese la dis�
cotecă la noi în sat. Nu înțelegeam
de ce. Nouă nu ne plăcea la disco�
teca din sat. Băiatul nu avea lu�
mină la bicicletă și mergea chiar
pe marginea drumului. Credeam
că plânge de supărare că m�a lovit
și mă pregăteam să�i spun că nu e
vina lui că e așa de întuneric. Dar
tot ce a spus a fost:

— Ce fac eu acuma, am stricat
bicicleta, am îndoit coarnele, mă
omoară tata!

S�a ridicat, și�a luat bicicleta
strâmbă în brațe și�a dispărut în
noapte, bombănind înciudat că a
dat peste cineva cu capul așa de
tare. 

Noi am rămas amețiți pe mar�
ginea drumului. 

Una dintre fete și�a făcut cruce. 
— Doamne, Maica Domnului!

N�am mai văzut om ca ăsta! 
Nu știam ce să facem: să ne

întoarcem în satul vecin să cău�
tăm ajutor sau să continuăm dru�
mul spre satul nostru? Mai erau
vreo cinci kilometri. 

— Poți să mergi, Otilia? m�a
întrebat una dintre fete. 

M�am uitat în spate, era bez �
nă, nu se vedea lumină la nici o
casă. În față era tot întuneric. 

— Mai bine înainte decât îna �
poi, am zis. Mergem acasă, mă
pansez și dimineață mă duc la
doctor. 

Nu simțeam nici o durere, iar
rana nu mai sângera așa de tare.

Mergeam pe marginea șoselei. Nu
mai cânta și nu mai râdea nimeni. 

În satul vecin se făceau disco�
teci mai frumoase, sala era mai
mare și mai bine aranjată, muzica
era mai bună, aveau și un glob cu
bucăți de sticlă care arunca asu�
pra dansatorilor lumini multico�
lore. Deși între cele două sate
erau doar câțiva kilometri distan �
ță, ei se considerau mai evoluați
pentru că erau mai aproape de
oraș. La ei se dansa pe Queen și
Michael Jackson, la noi, organiza�
torii rămăseseră încă la ABBA. Nu
oricine din satul nostru era ac�
ceptat la discotecă în satul vecin.
Trebuia să știi pe cineva, să te in�
troducă, altfel se uitau urât și nu
dansa nimeni cu tine. Erau vreo
câțiva care se credeau mai ceva ca
Mr. Darcy și Mr. Bingley din Mân�
drie și prejudecată, deși nu era
mare lucru de capul lor. Nu că noi
ne�am fi crezut fetele Bennet, dar
voiam muzică mai bună. 

Una dintre fete avea un prie�
ten în satul vecin, unul dintre ăia
de familie bună. Ne�am îmbrăcat
frumos și, însoțite de băiatul mai
mic, un verișor al uneia dintre
noi, am descins în discotecă. Nu
era cum ne așteptam. Băieții erau
cam la fel ca ăia de la noi din sat,
numai vreo doi�trei erau mai
drăguți. Globul era cam primitiv.
Numai muzica era frumoasă. Da �
că tot am ajuns, am țopăit toată
seara. Pe la zece și jumătate am
plecat spre casă. La unsprezece
trebuia să treacă un autobuz cu
navetiști, Convenția, care venea
de la oraș și trecea prin mai multe
sate. Dar când am ajuns în stație
ne�am dat seama că mai e destul
de mult până vine și ne�am gândit
că în timpul ăla ajungem pe jos. 

Întâmplarea cu bicicleta ne�a
speriat pe toți și ne�a stricat pla�
nurile, dar nu mai aveam ce face,
trebuia să mergem înainte. Întu�
nericul ni se părea acum amenin �
țător. Nu am apucat să înaintăm
prea mult, tăcuți și speriați, când
am simțit agitație printre fete. 

— Ce se întâmplă? am între�
bat, amețită. 

Nu am primit nici un răs�
puns. 

Mi�am dat într�o parte părul
îmbibat de sânge și atunci am
văzut. În fața noastră, șoseaua,
cât era de lată, era împânzită de
umbre. Ieșeau, una după alta, din
lanul de porumb. La început 
n�am înțeles. Dar când s�au apro�
piat, am văzut că sunt băieți, toți
dezbrăcați până la brâu. Nu�i ve�
deam bine și nu știam cine sunt.
Erau mulți și ne�au înconjurat.
Cinci s�au dus în jurul Mariei,
care era cea mai înaltă și mai fru�
moasă. Au apucat�o de mâini.
Fata țipa și se zbătea din toate
puterile. 

— Taci, fă, curvo, că ne strici
toată distracția. Lasă, că te poto�
lim noi, a spus unul dintre ei și 
i�a acoperit gura cu mâna. 

Apoi am văzut cum o târau
spre lanul de porumb. 

Celelalte erau și ele înconju�
rate de bărbați în pielea goală,
care le târau. Băiatul cel mic care
ne însoțea a fugit. 

Totul s�a întâmplat foarte re�
pede, n�am apucat să mă dezmeti�
cesc. Deodată, unul dintre băieți
s�a repezit spre mine și m�a tras
spre marginea șanțului. Am zbie�
rat și m�am zbătut, dar era mai pu�
ternic. M�a trântit, s�a așezat peste
mine și mi�a pus mâna la gură:

— Taci! 
Zbieram cu o voce animalică

pe care nu mi�o cunoșteam. Nu
mai recunoșteam nici vocile ce�
lorlalte fete, pe care le auzeam
țipând în întuneric, în lanul de
porumb. De jur împrejur, greierii
cântau pe sute de voci.

Nu�mi venea să cred. Mi se
părea că nimic din ce se întâmplă
nu are cum să fie real, că e un
coșmar și că trebuie să mă tre�
zesc. Nu puteam să cred că omul
ăsta în pielea goală, a cărui față
nu o vedeam, o să mă violeze
acolo, pe marginea șanțului, du �
pă ce abia fusesem lovită în cap
de o bicicletă. SDC

„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment 
din volumul Râsul, de Dorina Rusu, care va apărea în curând în 
colecția „Fiction Ltd.“ a Editurii Polirom.

CARTEA

„Cu douăsprezece povestiri rupte
din viaţă. Dorina Rusu îmi pare un
povestaș plin de farmec. Poves -
taș în sensul alegoriei prin care
Mario Vargas Llosa desemna
scrii torul. Adică un om cu darul
de a duce și de a aduce veștile și
po veștile cu oameni și despre oa-
meni. De citit.“

(Neculai Constantin Munteanu)

AUTOAREA

DORINA RUSU a fost jurnalist în perioada complicată a anilor ’90 și a
fost martor la majoritatea evenimentelor importante ale acelor ani. A
scris pentru „Opinia studenţească“, „Cuvântul“, „Zig-Zag“, „România
liberă“, „Ziua“. 
A colaborat la Radio Europa Liberă și a lucrat la TVR. A fost căsătorită
cu politicianul liberal Horia Rusu, iar după moartea acestuia, în 2001, 
a condus timp de zece ani fundaţia cu același nume, care a promovat
ideile liberalismului clasic și ale capitalismului occidental. 
A colaborat în mai multe campanii electorale, printre care cea a lui 
Crin Antonescu din 2009 și cea a lui Klaus Iohannis din 2014. Din 2015
este membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului.



...sau deloc!

Această constatare cu aer de „filo�
sofie feisbucistă“ se impune fără
strădanie la finalul filmului More
(1969). Mărturisesc, nu�l văzusem
până recent, când am dat de ver�
siunea restaurată, cu imagine im�
pecabilă, de�o captivantă prospe �
țime, așa cum arată pe ecranul
HD. Se găsește în volumul 7, Con�
tinu/ation, din seria The Early
Years, care conține și cadoul Med�
dle, mixat 5.1 pentru iubitorii de
surround. Probabil că n�a fost
ratat de nici un (autoproclamat
cu mândrie) fan Pink Floyd. 

Filmul este cumva cult, nu
doar pentru secta pinkfloydienilor

de rit barrettian, ci și pentru cei �
lalți, închinători ai Lunii, ai Zidu�
lui sau ai Animalelor domestice
clonate politic (divizați insepara�
bil în adepții profetului Waters și
martorii lui Gilmour). 

Nu știu în ce fel persoanele cu
„trecut deocheat“ (după criteriile
moralei burgheze din acel dece�
niu fabulos, ca și de mai încoace)
se raportează la parabola regizată
de elvețianul Barbet Schroeder în
Ibiza, loc ce aduce faimă Europei,
și lansată în anul când oamenii
aterizau pe Lună și păreau dis �
puși să ajungă la Soare. Povestea
de dragoste a lui Stefan, un tânăr

german licențiat în matematici,
care călătorește de plăcere, cău�
tând o climă caldă, și a Estellei, o
fată din America, fără statut social
definit (a cărei caracterizare fă�
cută de�o prietenă sună așa: „Tu
chiar și când spui adevărul pari că
minți!“) este o pledoarie evidentă
pentru contracultura hippie ce
explodase la nivel mondial, rezu�
mată de regulă în trei cuvinte: sex,
drugs, rock�n�roll. 

Concomitent, istorisirea poa �
te fi văzută ca o transpunere mo�
dernă a mitului icaric, dar și ca o
ilustrare a concepției mai mult
sau mai puțin religioase, conform
căreia bărbatul e victima femeii.
Stefan, la fel ca biblicul Adam,
este sedus de�o fată cam depra�
vată și�și arde aripile precum an�
ticul Icar, murind după ce luase o
supradoză de heroină, pe corido�
rul care ducea la Mare. Scriu Mare
cu majusculă, deoarece prezența
Mediteranei, dimprejurul insulei
Ibiza, e terifiantă, în ciuda faptu�
lui că, filmată în cele mai lumi�
noase momente ale zilei, este de

un albastru cuceritor, tumultuos
și hipnotic. 

Sigur, la o privire critică sub �
țiată de pretenții estetice înalte,
povestea e banală sau, cu îngă �
duință, descriptivă, și se încheie
comod, ca în operele de bonton re�
comandate de instituțiile paren�
tale la rubrica „Așa nu!“. După
jumătate de veac și după răstur�
narea sistemului de valori existent
până la acea dată, mi se pare că
rămân valabile două lucruri: fra�
gilitatea dintotdeauna a tinereții,
exemplificată de actorii Mimsi
Farmer și Klaus Grunberg, și mu�
zica trupei Pink Floyd, editată pe
LP�ul cu același titlu, More. 

Considerat printre cele mi�
nore în discografia grupului, dis�
cul conține câteva piese remar� 
cabile, însă e alcătuit fără noimă,
aproape haotic. Nu i�am dat im �
portanța cuvenită, socotindu�l un
accident fericit, fără consistență.
Cymbaline, Cirrus Minor, The
Nile Song sau Green Is the Colour,
toate compoziții ale lui Roger Wa�
ters, capătă alt relief ascultate, fie

și fragmentar, așa cum și acolo
unde sunt inserate în coloana so�
noră a peliculei. Cymbaline (high
time...), de exemplu, însoțește pri�
mul contact cu drogul. Estelle
răsucește ritualic țigarea, ofe�
rind�o naivului Stefan, iar el, deși
e adversarul narcoticelor, ac�
ceptă curajos, impulsionat erotic.
Antologică, deși iritantă, este și
scena susținută de Green Is the
Colour, cu firul de iarbă ce gâdilă
sfârcul unui sân. 

Dramatica temă orchestrală
de la începutul filmului se înca�
drează ideal în universul video�
acustic pinkfloydian, însoțită de
efectul fotografic numit în en�
gleză flare. În română, cuvântul
își găsește echivalent prin fraza:
„porțiune multicoloră cețoasă,
generată de refracția luminii so�
lare într�o lentilă, sau un grup de
lentile, cu o anumită construcție
și dispunere“. Prea lungă explica �
ție pentru un curcubeu perfect
circular? 

Muzica și filmul vă așteaptă...
(de)Mult! SDC

Când „mai mult“ înseamnă mai puțin...
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Am vrut să scriu un text despre
„de câte ori sunt capabilă să
revăd Friends și să râd în conti�
nuare până când mă înec cu pop�
cornul în gât“, dar nu am reușit
să ajung la un număr final, 
pentru că încă râd. 

Am episoade pe care le�am văzut
de cel puțin zece ori. Cap�coadă,
toate cele zece sezoane, 83 de ore
de televiziune, le�am văzut de șase
ori. Asta înseamnă 20 de zile din
viața mea, dacă nu aș fi dormit
nici un minut. Încă râd. A apărut
însă și un sentiment nou: jena.

Când Netflix a achiziționat drep�
turile de redifuzare a serialului
Friends – în Statele Unite în 2015, iar
în Marea Britanie în 2018 – pentru
mulți a fost prima dată când și�au
revăzut personajele iubite din
adolescență. Numeroși alții au
putut urmări serialul pentru prima
dată. Cu această ocazie, oamenii au
aflat ceva surprinzător: de la apa �
riția Friends a trecut foaaarte mult
timp. Da, s�au schimbat și au îmbă�
trânit și actorii. Da, coafurile sunt

ciudate. Dar ceea ce pare cu adevă�
rat învechit, bătrân și înapoiat ca
unchiul alcoolic de la masa din fa�
milie, este umorul. Nu majorita�
tea, dar multe glume din serial nu
ar mai putea apărea astăzi la tele�
vizor. Iată câteva exemple:

lMajoritatea glumelor cu ho�
mosexuali. Atunci când Ross și Ra�
chel încercau să angajeze o
dădacă pentru copilul lor și la in�
terviu s�a prezentat un bărbat, re�
plica a fost: ești gay sau de ce ai
face asta? Când unii dintre colegii
lui Chandler îl cred homosexual,
se comportă de parcă ar fi primit
cea mai mare jignire din viața lui
și întreg episodul este construit în
jurul încercărilor lui disperate de
a demonstra că nu este așa. Când
Ross și Joey adorm împreună pe o
canapea, glumele se învârt în jurul
insistenței lor de a se comporta ca
niște bărbați adevărați, ca să se
asigure reciproc că nu există nici
un pericol de alte sentimente.

l Cum a fost tratat personajul
travestit. Unul dintre cele mai cu�
noscute personaje recurente este

tatăl lui Chandler, un bărbat care
și�a făcut publică dragostea pentru
haine și accesorii feminine după ce
a trecut de vârsta maturității. Umo�
rul e construit în jurul ororii adul�
tului Chandler în fața tatălui și
gândit pentru a ridiculiza compor�
tamentul acestuia. În firul narativ,
cei doi se împacă înainte de nuntă,
dar glumele rămân acolo, scena �
riștii făcând discret din ochi din
când în când cu mesajul „știm că
ești un bărbat îmbrăcat în rochie“.

l Obezitatea ca rușine. Deși
glumele cu grase nu au trecut nici
azi în teritoriul inacceptabilu�
lui, cruzimea din serial legată de 

obezitatea personajului Monica nu
și�ar mai avea locul în zilele noastre. 

l Misoginul Joey. „Misogin“
în dicționar înseamnă să urăști fe�
meile și cu siguranță lui Joey nu i
se poate reproșa asta. Dovadă că
nu este așa sunt numeroasele
scene în care dezbracă femeile cu
privirea, sfaturile prețioase des�
pre cum femeile sunt ca înghețata
și trebuie să iei câteva linguri din
fiecare și întreaga bravadă de a
nu ține minte numele tuturor cu�
ceririlor, pentru că este un efort
prea dificil pentru memorie. 

Cu toate acestea iau apărarea
serialului. Și râd. Uneori chiar la 

glumele de mai sus, dar cu rușine și
cu conștiința faptului că scopul meu
în viață nu este să râd pe seama oa�
menilor, ci împreună cu ei. În 24 de
ani, am devenit mai empatici, iar
asta mă bucură enorm. Și Friends a
fost revoluționar de empatic pe
atunci: cu bărbații care nu se simt
suficient de masculini, cu numeroa�
sele obstacole pe care femeile le
aveau de înfruntat în carieră, cu
ideea că un copil poate fi crescut și
de două mame. Și tot în serial, prin�
tre toate chicotele, prietenii își spu�
neau că se susțin reciproc, că se ajută
necon diționat și că se iubesc. Asta
rămâne revoluționar până astăzi. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cel în care iau apărarea serialului Friends

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



A încetat din viață, la 84 de ani,
unul dintre ultimii mohicani ai
unei rase pe cale de dispariție, cea
a marilor autori ai literaturii
science�fiction. Printre prietenii
sau colegii săi de generație, pre�
cum Isaac Asimov, Arthur C.
Clarke, Robert Heinlein sau L.
Sprague de Camp, americanul
Harlan Ellison făcea figură de 
rockstar flamboiant, controversat
și extrem de talentat.

„În istoria literelor americane 
n�a mai fost unul ca el și nici nu va
mai fi“, a comentat Stephen King.
„Mânios, nostim, elocvent, imens de
talentat. Dacă există viață de apoi,
atunci Harlan, în clipa asta, dă
șuturi în fund și distruge reputații!“

În lunga sa carieră, Ellison a
scris peste 50 de cărți, câteva mii de
articole, eseuri, scenarii de film și
televiziune. Proza (multe povestiri,
foarte puține romane) i�a adus o
grămadă de recompense esențiale
ale genului – peste zece premii Ne�
bula și Hugo. Textele i�au fost tra�
duse în zeci de limbi străine,
„coș maruri speculative“ pe care El�
lison le împărțea, cu dărnicie, celor
care îl citesc. Nu numai SF: Ellison
a scris îngrozitor de mult, drame,
povești polițiste, scenarii de benzi
desenate, rubrici în ziare. 

Universurile imaginate de Elli�
son au de cele mai multe ori alură

de coșmar suprarealist, lumi tota�
litare sau terifiant de conformiste.
Din unele texte se revarsă umorul
negru. Altele șochează cu violența
imaginilor chiar și astăzi. „Vreau
ca poveștile mele să te apuce de
gât și să îți rupă trupul în fâșii“, a
spus odată Ellison.

Într�una dintre cele mai cu�
noscute povestiri ale sale, I Have
No Mouth & I Must Scream, ulti�
mii oameni sunt torturați veșnic
de un computer malefic, cu puteri
dumnezeiești. O povestire ce a
fost transformată mai târziu în joc
video, în care vocea computerului
este chiar cea a autorului.

În romanul A Boy and His Dog,
lumea a fost devastată de un răz�
boi nuclear, iar printre ruine va�
gabondează băiatul și câinele lui
inteligent și telepat.

În celebra Căiește�te, Arlechin,
spuse domnul Tic�Tac, Ellison dis �
tilează esența distopiilor și creează
un univers în care timpul este
principala valoare și principalul
mijloc de constrângere. Distopiei
domnului Tic�Tac i se opune anar�
histul Arlechin, ale cărui acțiuni
perturbă curgerea superorgani�
zată  a societății.

Pe lângă textele sale, Ellison și�a
mai adus o contribuție esențială
la evoluția literaturii SF, editând
antologia Viziuni periculoase în
1967 și continuările ei (primul

volum a apărut, din fericire, și în
română), în ale cărei pagini a
strâns texte ale marilor autori ai
genului, însă scoși din zona lor de
confort și puși să scrie povestiri
deseori violente și crude, dar com�
plexe psihologic și evoluate literar.

În viața reală, Harlan Ellison
era un personaj aparte, cu re pu �
tația legendară a unui scandala�
giu notoriu. Un puști evreu din
Cleveland, în copilărie bătut de
ceilalți, foarte mic de statură, Elli�
son a ajuns la maturitate un tip ex�
trem de conflictual. „Belicos“, cum
se descria el cu sinceritate. Nu
ezita să se certe sau să ia la pumni
pe oricine părea că își bate joc de
el sau de opera sa. De exemplu, pe
un profesor pe care l�a avut la uni�
versitatea din Ohio și care a avut
inconștiența să�i spună că n�are
deloc talent literar.

De asemenea, era neiertător cu
cei care încercau să profite de
munca sa sau să intervină în ea. A
cincea sa soție, Susan, a primit
instrucțiuni detaliate să distrugă
orice notă sau text neterminat de
Ellison la moartea lui ca nu
cumva acestea să fie terminate, pe
urmă, de „vreun jefuitor de mor�
minte literar“.

„Mă culc furios și mă trezesc în
fiecare dimineață și mai furios“,
spunea odată Ellison.

Dacă astăzi literatura lui ar fi
mai puțin citită, totuși Harlan 
Ellison ar trebui să fie cunoscut de
toți pa sionații de filme și seriale
SF. Ellison a menținut toată viața
o re lație de dragoste/ ură cu tele�
viziunile și marile studiouri, scri�
ind scenarii în anii ’60 pentru
popularele seriale The Outer Li�
mits sau Star Trek. Episodul Star
Trek, The City on the Edge of Fo�
rever, este considerat și astăzi
unul dintre cele mai „negre“, dar și
mai reușite capitole din saga in�
ventată de Gene Roddenberry. 

A scris un celebru scenariu,
adaptare a culegerii lui Asimov,
Eu, robotul, pe care însă nici un
studio n�a avut curajul să îl trans�
forme în film. În anii ’90 a fost con�
sultantul special al popularei serii
SF Babylon 5. 

De asemenea, Ellison a conside�
rat că Terminator este mult prea
inspirat de scenariul unui episod,
The Soldier, scris de el pentru The
Outer Limits. În urma unui proces,
este trecut astăzi pe genericul fil�
mului, spre marea enervare a lui
James Cameron.

„Pentru scurtă vreme am fost
aici și, pentru scurtă vreme, am
contat“, a scris Ellison în prefața
unei cărți din 1987. SDC
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Harlan Ellison: moartea unui
rockstar science-fiction
Harlan Ellison: moartea unui
rockstar science-fiction



n Serialul de succes The Young
Pope, realizat de Paolo Sorrentino,
gândit inițial doar ca un eveni�
ment unic, va avea o continuare,
The New Pope. Studiourile produ�
cătoare, HBO, anunță că rolurile
principale vor fi deținute acum de
Jude Law, interpretul din prima
serie, și de John Malkovich. Produ�
cătorii nu au dat mai multe detalii
despre noua serie, deci încă nu se
știe cine va fi papă de data aceasta.
n Kevin Spacey este anchetat în
prezent de Scotland Yard pentru
alte trei acuzații de abuz sexual.
Între timp, actorul Guy Pearce a
sugerat într�un interviu TV că
Spacey l�ar fi pipăit pe vremea
când lucrau împreună la filmul
L.A. Confidential.
n Showtime a comandat o serie 
de zece episoade din adaptarea 

popularei francize de jocuri video
Halo. Seria, ce va intra în pro �
ducție anul viitor, este concepută
și realizată de Kyle Allen, studioul
lui Steven Spielberg și de regizo�
rul Rupert Wyatt (Rise of the Pla�
net of the Apes) care va turna mai
multe episoade. Un nou joc din

serie, Halo Infinite, a fost și el
anunțat acum câteva săptămâni. 
n În acest timp, Netflix continuă
lucrul la adaptarea unei alte fran�
cize de jocuri foarte populară,
Witcher. În acest moment, realiza�
torii aleg actorii care vor juca în
serial. 
n Nuvela Cabal a lui Clive Barker
va fi din nou adaptată, de data
aceasta de către postul SyFy, care
vrea să creeze un nou serial TV.
Acesta va fi numit Nightbreed, la
fel ca prima adaptare cinemato�
grafică a cărții, realizată chiar de
către scriitor, Clive Barker, în
1990, în care regizorul David Cro�
nenberg a deținut rolul principal
negativ. SDC
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PE SCURT

O dezbatere privind diversitatea
rasială a implicat trupa Monty
Python, șeful departamentului de
comedie din BBC afirmând că
„dacă s�ar fi format astăzi, trupa
n�ar mai fi fost alcătuită din șase
tipi albi din Oxbridge. Ar fi fost o
grupare mult mai diversă, care să
reflecte lumea în care trăim“. 

Afirmația a fost făcută de direc�
torul Shane Allen pentru a susține
noua direcție BBC, care se declară
interesat să promoveze „poveștile
care nu s�au spus și vocile ce n�au
fost auzite“, în fapt o ali niere și mai
serioasă a BBC la politicile ce

impun diversitatea rasială și de sex.
Foștii membri Monty Python

au reacționat imediat. „E nedrept!“,
a comentat John Cleese care, deși
enervat, a redactat răspunsul în
stilul Python. „Eram foarte diverși,
pentru vremea noastră. Avem trei
elevi de la școala de gramatică, un
poponar (Cleese a folosit un ter�
men de argou popularizat de
Monty Pythons – n.r.) și pe Gilliam
care nu era negru, era yankeu! Și
nici un proprietar de sclavi!“ 

Aflat la Festivalul de film de la
Karlovy Vary, Gilliam a comentat
și el chestiunea. „Mă face că plâng

această idee, că șase bărbați albi 
din Oxbridge n�ar mai putea face
azi un spectacol de comedie“, a ex�
plicat regizorul. „Acum avem ne�
voie de unul dintre ăia, altul
dintre ceilalți, toată lumea să fie
reprezentată... E o tâmpenie! Eu,
unul, nu mai vreau să fiu un băr�
bat alb, nu mai am chef să fiu
învinovățit de toate relele din
lume! Acum spun tuturor că sunt
o negresă lesbiană... Numele meu
este Loretta și sunt o NLT, o ne�
gresă lesbiană în tranziție!“

Redevenind serios, Gilliam a
explicat că afirmația directorului

de la BBC l�a înfuriat, ca și pe foș �
tii lui colegi. „Comedia nu se
«compune», nu «asamblezi» o tru �
pă de comedie la fel cum «asam�
blezi» un boy�band, în așa fel
încât să fie reprezentate toate
minoritățile“, a spus celebrul re�
gizor. Anterior, Gilliam a asemuit

evoluția mișcării #metoo cu o
„gloată furioasă“, adăugând că „e
o nebunie felul în care au fost
simplificate lucrurile“. Afirmația
lui a deranjat multe persoane
care și�au făcut o imagine în ulti�
mul an ca susținătoare fervente
ale acestei cauze. SDC

Cum a devenit Terry Gilliam 
o lesbiană neagră

Legendara revistă franceză pen�
tru copii este pentru milioane
de europeni (inclusiv români) o
întruchipare a copilăriei și nos�
talgiei. 

A cunoscut un succes uriaș în
anii ’70, a dispărut două decenii
mai târziu și acum se pregătește
de o nouă viață într�o lume domi�
nată de internet și social media.

Marcă a cotidianului comunist
„L’Humanité“, „Pif Gadget“ va fi re�
lansată în octombrie, dar, spune
Frédéric Gargaud, responsabilul
proiectului, nu se va adresa în

principal foștilor cititori, astăzi
oameni trecuți de 50 de ani, ci
unor noi cititori de 8�12 ani.

Noul „Pif“ reprezintă o schim�
bare radicală. În primul rând,
lipsește gadgetul care însoțea,
obligatoriu, revista, săptămână de
săptămână. 

În al doilea rând, forma revis�
tei este diferită: ea nu se mai
răsfoiește normal ci, împărțită în
două secțiuni – una de magazin,
alta de benzi desenate –, revista
pur și simplu se depliază pentru a
putea fi citită.

Personajul principal al revistei,
câinele Pif (inventat la sfâr șitul
anilor ’40 de spaniolul Cabrero
Arnal) a fost reimaginat și nu își
mai petrece vremea în bătăi inter�
minabile cu motanul Hercule.
Dimpotrivă, Pif și Hercule ver �
siunea 2018 luptă, ca Rahan și Doc
Justice, „pentru dreptate, dreptul
la diferență și protecția mediului“.

De asemenea, noul „Pif“ este un
produs al erei de azi, realizatorii
mizând pe realitatea augmentată:
cititorul dotat cu un smartphone
sau tabletă poate descoperi pre�
lungiri virtuale ale elementelor
imprimate pe hârtie. „Nu ne ba �
tem cu alte reviste pentru copii,
ne batem cu YouTube“, expplică
Frédéric Gargaud. SDC

Revista „Pif Gadget“ 
se întoarce fără gadget



Mă văd nevoit să recunosc, cu
mâna pe inimă, faptul că soacra
mea este o femeie extraordinară.
Este o persoană cum rar îţi este
dat să întâlneşti, o sumă de
calităţi intelectuale şi de virtuţi
pentru care ar trebui, în mod
normal, să aduni într�un am�
fiteatru câteva sute de oameni.

Eu, eu sunt cel care nu o me rită.
Nici pe ea, nici pe fiica ei, fiindcă am
venit de nicăieri, din capătul Doro�
hoiului şi prin mij loace ştrengăreşti
am pus gheara pe inima săracei
mele soţii, aceasta nefiind la ni �
velul mamei sale.

Ştiu despre ea că s�a născut şi
a copilărit în Focşani, un oraş fru�
mos, dar încă insuficient dez�
voltat pentru a putea asigura
ni velul de educaţie necesar unui
copil absolut genial cum a fost ea.
Se ajunsese la nivelul în care,
liceană fiind, dădea meditaţii pro�
fesorilor care urmau să susţină 

examenul de grad. Şi nu că vreau
să o laud, dar din mâna ei au ieşit
mulţi inspectori. Când s�a pus
problema despre ce facultate să
urmeze, mai toate marile centre
universitare din ţară s�au bătut
pentru ea. Am zis din ţară? Mă
iertaţi, sunt un dobitoc venit din
fundul lumii să�i prostesc fata, pe
care nici nu o merit şi de care ar
trebui să divorţez cât de curând,
lăsându�i apartamentul, maşina
şi să mă întorc la maică�mea aia
grasă şi enervantă. Din lume. 
A optat pentru Bucureşti, fiindcă
soacra mea este patriotă convin �
să şi a considerat mereu că un
român adevărat este cel care stu �
diază, trăieşte şi munceşte între
graniţele patriei, nu ca mine, un
pierde�vară, un parvenit care vo �
iam, la un moment dat, dacă 

nu�mi băga ea minţile în cap, să
emi grez în Canada cu tot cu fiica
ei. Un neisprăvit. Bine că m�a dat
pe brazdă. 

A absolvit filologia, magna
cum laude. Ce zic eu aici? Magna
cu foarte multe laude. Când i se
dădea ei cuvântul, operele lite �
rare căpătau noi sensuri. Cele mai
ascunse şi mai discrete nuanţe,

despre care autorii credeau că vor
fi îngropate odată cu ei, se ridicau
precum untdelemnul la suprafa �
ţa apelor tulburi ale criticilor din
domeniu. Somnoroase păsărele,
de ce sunt somnoroase ele? De
unde se întorc, cu ce sentiment de
vină se adună la cuiburi? Şi mul �
te altele. 

Apoi a fost recrutată de către
SRI, care a văzut în persoana ei 
un creier capabil să rezolve orice
mister informațional. Cu ce s�a
ocupat acolo, există o clauză care
nu îi dă voie să povestească.
Acum este pensionară şi uneori
se plic tiseşte. 

Dar sunt absolut convins, bag
mâna în foc că niciodată nu ar
scrie ea articolul în locul meu,
fiindcă eu nu ştiu că ea ştie parola
de la laptopul prostului. SDC

Nu o merit
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Unul dintre cele mai bune filme
pe care le�am văzut în ultima
vreme la cinema e The Florida
Project, realizat de cineastul in�
dependent american Sean Baker. 

Cu excepția lui Willem Dafoe, fil�
mul are în distribuție actori cu
puțină experiență sau deloc în ci�
nema și e o mică bijuterie despre
existența precară a copiilor fără
posibilități ai Americii. Acțiunea
are loc într�un motel de lângă
parcul de distracții Disney World
din Orlando, Florida, și urmărește
câteva zile din viața unei fetițe de
6 ani, Moonee, care locuiește îm�
preună cu tânăra sa mamă, trăind
la limita sărăciei. Moonee e mar�
tora încercărilor mamei de a
vinde parfumuri contrafăcute pe
stradă, de a se prostitua în camera
de motel, de a se droga, dar ca�
mera de filmat o urmărește mai
ales arzând gazul alături de prie�
tenii din motel – copii care rând
pe rând sunt extrași de părinți din
prietenia cu Moonee, pe care o
consideră o influență proastă. 

Crescută ca o plantă neîngri�
jită, deși iubită de o mamă ea
însăși imatură, Moonee scuipă pe
mașini, dă foc caselor părăsite și
repetă întreg vocabularul ierbos
al mamei. Cel care încearcă să păs�
treze haosul sub control în mote�
lul unde copiii fac numai trăsnăi e
Bobby, administratorul. Pe de o
parte își face meseria bătând�o la
cap pe mamă să plătească chiria,

pe de alta îi dă bani din buzunar
la nevoie și gonește un pedofil care
apăruse ca lupul în vecinătatea co�
piilor. În interpretarea onestă a lui
Willem Dafoe, această figură pa�
ternă e cu atât mai înduioșătoare
cu cât, în spatele autorității placate
pe o bunătate naturală, știe foarte
bine că nu poate face mai mult
pentru a ajuta.

Sean Baker, pe care�l deran�
jează să se spună că face filme
despre dezmoșteniții soartei (deși
filmele sale sunt toate despre out�
sideri) își bazează povestea pe do�
cumentarea făcută în moteluri,
unde a stat de vorbă cu locatari și
administratori. Filmul are pros �
pețimea unui documentar, mai
ales în scenele cu copii, care scene
nu sunt deloc spontane. Înghesuit
de zile de filmare puține, Baker a
tras toate beneficiile cooptând un
antrenor special pentru copii,
care i�a adus în rol imaginând jo�
curi care să�i stimuleze și să�i facă
să înțeleagă ce au de jucat. Nu
cred că am văzut copii mai natu�
rali într�un film, de aceea cele mai
bune scene sunt cele în care ca�
mera îi urmărește (de la înălțimea
lor, nici în plonjeu, nici în contra�
plonjeu, pentru că ei sunt eroii
poveștii) în mișcările coloidale pe
care le execută de�a lungul și de�a
latul zilelor de vară. 

Despre extraordinara fetiță
care o joacă pe Moonee, Brook�
lynn Prince, care făcuse înainte
un film (Dolphin’s Tale 2) și 

reclame, Baker spune că va deveni
un star, pe o altă fetiță a pescuit�o
pe stradă, în timp ce pe mama lui
Moonee, Bria Vinaite (care nu
mai făcuse cinema), a găsit�o pe
Instagram.

Cel mai derutant lucru pro�
babil e lipsa unei structuri. Unii
spectatori i�au reproșat filmului
că nu are trei acte, așa cum sunt
obișnuiți la cinema. Dar existența
acestor oameni este ea însăși hao�
tică – iar pentru copii e și mai
haotică, pentru că e vară și n�au
nimic de făcut. Esența filmului e
tocmai această lipsă de scop și de
noimă, această nesiguranță conti�
nuă pe care o implică locuirea
într�un motel care e prin definiție
un loc de popas. Această aparentă
lipsă de ritm face ca deznodămân�
tul să fie și mai tulburător.

Nu mai prea am loc. O să mai
spun doar că filmul a avut pre�
miera mondială la Cannes, în
secțiunea Quinzaine des Réalisa�
teurs, și că a avut nominalizări la
Oscar și Globul de Aur – din pă�
cate doar pentru Willem Dafoe. 

Celelalte două filme despre
care vreau să mai spun două vorbe
sunt Au revoir là�haut și Ocean’s 8.
Primul adaptează romanul omo�
nim al lui Pierre Lemaître, distins
cu Premiul Goncourt în 2013. Am

citit câteva capitole din cartea
primită de la Editura Trei și pare
OK, dar filmul regizat de Albert
Dupontel (distins cu mai multe
César�uri printre care pentru
regie) mi s�a părut construit pe o
pistă greșită. Grotescul, tragicomi�
cul și suprarealismul, în felul în
care sunt folosite, presară derizo�
riu peste această poveste despre
cum Franța i�a uitat pe cei care 
s�au sacrificat pentru ea în Primul
Război Mondial. Poate că realismul
ar fi fost mai percutant. Filmul me�
rită văzut însă pentru Niels Ares�
trup, un superactor insuficient
folosit în cinema.

Ocean’s Eight, sequelul femi�
nist al seriei începute în 2001,
aduce la un loc mai multe vedete
feminine și le pune să fure ceva

feminin – bijuterii. Povestea nu e
complicată, iar regizorul Gary
Ross n�are tehnica lui Steven So�
derbergh, dar lumea se duce pen�
tru interprete. Astfel va vedea că
Sandra Bullock a ajuns să semene
cu Michael Jackson și că la prim�
plan toate figurile actrițelor tră�
dează straturi peste straturi de
machiaj – ca să arate zeiss. În
acest concert de actrițe consa�
crate care luptă să arate cât mai
tinere și mai slabe, cel mai bine
pică Rihanna și Helena Bonham
Carter. Prima a înțeles că pari mai
rebelă dacă ești grasă printre
slabe, iar a doua are prea multă
minte ca să se mortifice mâncând
după cântar sau operându�se. Vi�
zionare plăcută – pardon, poftă
bună! SDC
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