
UN DEBUT CARE N-AR TREBUI 
SĂ LASE BERLINUL INDIFERENT

Fontana di Trevi, de Gabriela
Adameșteanu, a apărut la
Editura Polirom în anul 2018.
Autoarea oferă spectacolul
unei epoci în mai multe
romane fără să apeleze la
nimic sofisticat: nici strategii
de suspans și nici intrigi
complicate.
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SFÂRȘIT DE EPOCĂ LA BERLINALĂ

O ediție de legătură

La ediția de anul acesta nu sunt
mai deloc vedete de peste ocean
și nici regizori prea de top. În ul�
timii ani, festivalul s�a străduit să
țină sus stindardul politic, firește
cu concesiile de rigoare făcute
țării gazdă. Au fost însă destule
voci – și din afara Germaniei, și
dinăuntru – care au reclamat o
scădere a nivelului valoric al fil�
melor din Competiție. Cannes�ul
a încercat și el anul trecut să�și
redefinească competiția, deci
toată lumea e acum cu gândul 
la Berlinala de anul viitor.

IULIA BLAGA

Totuși, unul dintre cele mai aș �
teptate filme din acest an e cel
care și deschide festivalul și care
pare croit pentru Berlin. The Kind �
 ness of Strangers e realizat de o
femeie (Lone Scherfig), care e și o
regizoare foarte bună, și o prie�
tenă a festivalului (a fost la Berlin
cu patru filme, ultima dată în
2009 cu An Education). În plus,
filmul e și coproducție minoritar
germană și, last but not least, are
în distribuție mai mulți actori
cunoscuți (deși nu A list), care vor

înfrunta vântosul covor roșu ber�
linez (toată lumea zâmbește, dar
nu se vede pe cameră cât le e de
frig): Zoe Kazan, Andrea Risebo�
rough, Bill Nighy, Tahar Rahim,
Caleb Landry Jones, Jay Baruchel.
Filmat la Toronto, Copenhaga și
New York, The Kindness of Stran�
gers e o declarație de dragoste fă�
cută New Yorkului.  

În acest an, șapte din cele 17
filme aflate în Competiție sunt
realizate de femei. Să sperăm că
sunt și bune și că selecția nu s�a
făcut doar pe paritate între sexe.
Cel mai interesant dintre ele –
deși în afara competiției – mi se
pare noul documentar al lui
Agnès Varda, Varda par Agnès, ci�
neasta franceză urmând să pri�
mească Premiul Berlinale Camera
pentru întreaga carieră (în vreme
ce Ursul de Aur pentru întreaga
carieră îi va reveni lui Charlotte
Rampling). 

Altfel, Competiția pare o flu�
turare de batistă a lui Kosslick spre
cineaști pe care i�a mai se lecționat
și în anii trecuți. André Téchiné re�
vine, dar în afara com petiției, cu al
26�a lungmetraj al său și a opta co�
laborare cu Catherine Deneuve. În
L’adieu à la nuit el încearcă să

înțeleagă ce simte un tânăr francez
care se decide să facă jihadul, dar
și ce simt cei din familia lui.

Fatih Akin concurează pen�
tru Ursul de Aur cu Der Goldene
Handschuh/ The Golden Glove,
care retrasează destinul unui cri�
minal în serie german, care între
1970 și 1975 a ucis cel puțin patru
prostituate în Hamburg. Cineas�
tul german de origine turcă a luat
Ursul de aur cu (cel mai bun film
al său de până acum) Gegen die
Wand, în 2004, după care a trădat
Berlinul pentru Cannes. 

Francezul François Ozon vine
a cincea oară la Berlin, cu Grâce à
Dieu (deși nici el n�a mai venit de
nouă ani). În acest nou film, ci�
neastul interesat până acum mai
mult de psihologia feminină pune
în ecuația credința („adevărul vă
va elibera“) și momentul când un
bărbat abuzat sexual în copilărie
de un preot îl confruntă la matu�
ritate pe abuzator cu faptele sale.

Chinezul Zhang Yimou vine
tot a cincea oară în cursa pentru
Ursul de Aur cu Yi miao zhong/
One Second, în care evocă Revo �
luția Culturală și omagiază cea
de�a șaptea artă prin intermediul
întâlnirii dintre un prizonier ci�
nefil și o fetiță orfană.

Chinezul Wang Quan’an, ce
are ca spațiu predilect Mongolia,
care a luat Ursul de Aur cu Tuya’s
Wedding în 2007 și Ursul de Ar�
gint – Premiul de scenariu pentru
Apart Together (2010), se află tot
în Competiție cu Öndög, care 

narează întâlnirea din stepa
mon golă dintre un polițist fără
expe riență venit să investigheze
moartea unei femei și o femeie
crescătoare de reni, indepen�
dentă și în perfectă armonie cu
sine și cu lumea.

Harnica, dar nu prea creativa
Agnieszka Holland revine după
doar un an de pauză cu primul ei
film în limba engleză, Mr. Jones (cu
James Norton, Vanessa Kirby și
Peter Sarsgaard), inspirat din cazul
real al jurnalistului britanic Ga�
reth Jones care a scris în 1933 de �
spre utopia comunistă din URSS. 

Cineasta spaniolă Isabel Co�
ixet revine la Berlin cu primul ei
film produs de Netflix, Elisa &
Marcella, povestea unor femei
care au reușit să se căsătorească
la începutul secolului XX. 

Canadianul Denis Côté va fi
pentru a treia oară în Competiție cu
Répertoire des villes disparues/
Ghost Town Anthology, care arată
cum moartea unui adolescent
schimbă o comunitate.

Va fi a patra selecție în cursa
pentru Ursul de Aur pentru Hans
Petter Moland care ecranizează
cu Ut og stjæle hester/ Out Stea�
ling Horses, bestsellerul lui Per
Petterson din 2004, cu Stellan
Skarsgård în rol principal. Acțiu �
nea începe în 1940, când naziștii
ajung la Oslo. 

Juriul pare mai interesant
decât Competiția: actrița france�
ză Juliette Binoche (președinte), 
criticul american de film Justin

Chang, actrița germană Sandra
Hüller, cineastul chilian Seba�
stián Lelio, Rajendra Roy (Chief
Curator of Film la Museum of Mo�
dern Art din New York) și Trudie
Styler, actriță, producător și ne�
vasta lui Sting. 

Vice, de Adam McKay, unul
dintre fruntașii sezonului ameri�
can de premii – deși e unul dintre
cele mai supraevaluate titluri ale
anului –, va fi proiectat în afara
competiției. Prezența americană
e palidă în acest an – probabil
film lui McKay a fost adus pentru
că e un film politic, în Berlinale
Special urmând să fie prezentat și
Watergate – Or:How We Learned
to Stop an Out of Control Presi�
dent, un apreciat documentar al
lui Charles Ferguson despre Ri�
chard Nixon. Șase din cele 12
filme din Berlinale Special sunt
documentare. 

În secțiunea Panorama, unde
selectorii s�au schimbat anul tre�
cut, sunt 17 lungmetraje de fic �
țiune și cinci documentare. Nouă
dintre ele sunt filme de debut. În
secțiunea Forum, care în acest an
e curatoriată interimar de boar�
dul Arsenal – Institute for Film
and Video Art  e.V., a fost selec �
ționat și singurul film românesc
de anul acesta de la Berlin, lung �
metrajul de debut al lui Marius
Olteanu, Monștri.  

A 69�a ediție a Festivalului
Internațional de Film de la Berlin
se desfășoară în perioada 7�17 fe�
bruarie 2019. SDC

A 69-a ediție a Berlinalei pare destul de
cuminte, un fel de ediție de umplutură înainte
de marele restart de anul viitor, când Dieter
Kosslick (diriguitor în ultimii 18 ani) va face loc
duetului yin-yang format din Carlo Chatrian
(venit de la Locarno) și nemțoaica Mariette
Rissenbeek. 

L’adieu à la nuit, de André Téchiné

Grâce à Dieu, de François Ozon
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Marius Olteanu: „Aș fi ținut la filmul
ăsta și dacă n-ar fi mers la Berlin“

IULIA BLAGA

De ce i-ai mulțumit Stelei Po-
pescu pe genericul de final?

Am repetat cu ea patru luni rolul
bunicii. Eram la festivalul de la Tal�
linn cu Luchian (n.red.: Luchian
Ciobanu, directorul de ima gine) și
scurtmetrajul No Man’s Land , când
am primit un mesaj cu „A murit
Stela Popescu“. Inițial am crezut că
e o glumă proastă, pe urmă am avut
un șoc și o perioadă m�am gândit
să renunț cu totul la personaj. Îl
scrisesem cu Olga Tudorache în
minte și, în prima zi de repetiții cu
Stela Popescu, a murit Olga Tudo�
rache. Mai era și Dorina Lazăr pe
lista de șase actrițe pe care o făcu�
sem și mă bucur că am luat�o. 

La nivel de casting, mi se pare că
filmul a avut direcția lui și că și�a
căutat singur actorii. Uneori am avut
senzația că acționez împotriva in �
tuiției, ca să�mi dau pe urmă seama
că era varianta bună. Alex Potocean
și pe Șerban Pavlu au fost singurii
care au fost și au rămas prima
opțiune. Cu Potocean lucrasem la
scurtmetrajul Scor alb, care e oare�
cum prima parte a lui Monștri. 

E greu să lucrezi împotriva
intuiției la primul lungmetraj?

E greu. Cei cu care lucrezi în�
cearcă să te ajute și să îți ofere pă�
rerea lor, intuiția ta spune altceva
și pe urmă vine munca de zi cu zi
când poate nu simți că lucrurile
se leagă așa cum ai vrea. A fost un
amestec de foarte multe lucruri.

Cum ai ajuns la subiect, la
această construcție deosebită
(un capitol despre Ea, altul de -
spre El și titlul care apare la ju-
mătatea filmului)? Dar la ideea
de monștri?

Ce e puternic și emoționant în re �
lația asta e faptul că, deși se iubesc

foarte tare, cei doi nu au certitu�
dinea că sunt ceea ce trebuie unul
pentru celălalt. Dorința de a ră�
mâne împreună împotriva ideilor
despre cum ar trebui să fie un
cuplu poate să�i transforme în
ochii celorlalți în monștri. Dar se
poate pune întrebarea dacă cei �
lalți, care își impun valorile, nu
sunt și ei niște monștri. Asta ar fi
explicația și pentru punctul din
titlu. Când un verdict vine cu
punct, el nu mai e negociabil. Sunt
convins că vor fi spectatori care�i
vor judeca pe oamenii ăștia, am
văzut asta și din unele feedba �
ckuri ale celor care au văzut fil�
mul și care au spus: „Nu poți să
stai cu cineva în condițiile astea“.

Poate n-au iubit pe cineva atât
de mult încât să stea în orice
condiții.

Asta e și varianta mea. Sper că și
cei care n�au trecut prin așa ceva
vor putea empatiza cu niște oa�
meni diferiți de ei, că se vor pune
în pielea personajului și se vor în�
treba ce ar face ei în situația dată.

Dai dreptate tuturor personaje-
lor și asta echilibrează filmul. Mi
se pare interesant și că ai mai mul-
te tipuri de masculinitate în po-
veste. A fost rațional sau intuitiv?

Toate tipurile de masculinitate
care apar cumva proiectează alt �
ceva decât ceea ce sunt, ca pe o
formă de apărare, zic eu. Taxime�
tristul interpretat de Alex Poto�
cean nu vrea să�și tragă scaunul
mai în față sau să dea radioul mai
încet ca să evite interacțiuni, pen�
tru că îl agasează oamenii.

Dar femeia știe să negocieze
aceste mici mârlănii. Nu se

oprește la înveliș.

De asta și zice: „Puteam spune că
ești încă un taximetrist cocalar și
să trăiesc confortabil cu ideea asta“.
M�a interesat nesiguranța asta le�
gată de celălalt într�un cuplu – pe
de o parte să ai certitudinea că ci�
neva te iubește, pe de alta să nu știi
dacă ești ceea ce�i trebuie acelui
om. Mi se pare foarte greu să tră �
iești o situație din asta.

Despre Judith State știam din
Sieranevada (de Cristi Puiu) că e
foarte bună, dar Cristian Popa e
o surpriză extrem de plăcută. 

Rolul lui a fost și cel mai complicat.
De fapt l�am scris pentru Sorin
Leoveanu, care e un pic mai în vâr�
stă. Aici e, poate, un minus al fil�
mului, dar în scenariu exista și
chestia asta: cum îți refaci viața la
40 de ani, dacă lucrurile nu merg

și ai stat cu un om 10 ani? Dar, deși
am repetat și cu Sorin, și cu Ioana
Flora, nu a mers cu niciunul dintre
ei. Cu Ioana am repetat aproape un
an și am schimbat�o cu două zile
înainte de filmare pentru că nu am
ajuns împreună la fragilitatea pe
care trebuia să o aibă personajul. 

S-a supărat?

Cred că da. N�a fost plăcut nici pen�
tru mine, dar a fost bine pentru
film. Am mai făcut compromisuri la
scurtmetraje și îmi venea să�mi scot
ochii când le vedeam. Mi�am spus:
„Chiar dacă e singurul lungmetraj
pe care îl fac, vreau să fie cum vreau
eu să fie“. Inițial, Judith era una din
femeile de la petrecerea de botez,
care vorbesc despre copii. 

Ce reacții vrei să provoace 
filmul la noi?

Mi�aș dori foarte tare să provoace
reacții și discuții. Și bune, și rele,
atâta timp cât oamenii văd filmul
și au o reacție la ce văd. Ce mi se
pare foarte trist, la filme în general
și la cele românești în special, e că
sunt multe lucruri acolo care țin
de cum suntem și despre ce merge
prost în țara asta, și parcă nu inte�
resează pe nimeni. Oamenii merg
la film mai ales să se relaxeze.

Poate e și asta o reacție 
de apărare.

Dar din apărarea asta nu evoluezi
în nici un fel, cel mult te conservi,
or nu cred că ne e bine așa cum
suntem. 

La Berlin cu ce gânduri pleci?

Sunt curios ce va fi acolo. La Festiva�
lul Les Films de Cannes à Bucarest,
unde filmul a fost desemnat anul
trecut cel mai bun proiect work�in�
progress, feedbackurile au fost
foarte bune – inclusiv de la Chri�
stian Jeune, selecționer de la Cannes,
care ne�a invitat să trimitem filmul. 

Păi și de ce nu l-ai trimis?

Mi se pare că funcționează mai
bine la Berlin, inclusiv mottoul pe
care l�au pus la Forum, „Risc îna �
inte de perfecțiune“, mi se pare
exact ce e și filmul, care își asumă
niște riscuri și nu e perfect. Filmul
acesta mi se pare plin de riscuri și
vreau să fie văzut în cheia asta. În
plus, cei de la Berlin mi�au spus
clar că îl vor în Forum. Și cu sales
agent�ul a mers așa, am primit mai
multe propuneri, iar cei de la Alpha
Violet ne�au scris o scrisoare lungă,
spunându�le ce mult le�a plăcut fil�
mul și că îl vor clar. Nu cum au zis
alții, că ne vor dacă vom fi se lec �
ționați la un festival mare.

Ce îți place la cinema?

Și la cinemaul pe care îl văd, și la
cel pe care încerc să�l fac îmi place
să văd oameni, să simt ceva cu oa�
menii ăștia și să încerc să înțeleg
despre ei și despre mine. La
Monștri. cel mai mult am luat din
interacțiunile cu oamenii – Lu�
chian, Alexandra, la care am simțit
că nu e doar o comunicare profe�
sională. Am descoperit lucruri le�
gate și de mine, și de ei. Aș fi ținut
la filmul ăsta și dacă n�ar fi mers la
Berlin. Apreciez experimentalul și
filmele care vizual te dau pe spate,
dar conexiunea adevărată cu cine�
maul o am doar prin oameni. SDC

Monștri. e un film de debut foarte bun în care este vorba
despre o mulțime de lucruri – dragoste, compromis,
onestitate, ce e normal și ce nu, teamă, incertitudine, norme
sociale etc. La primul nivel sunt doi soți din care El e bisexual.
Filmul are premiera mondială la Festivalul de la Berlin, în

cadrul secțiunii Forum, în 10 februarie. Monștri. e o copro -
ducție 100% românească între Parada Film și Wearebasca,
avându-i în rolurile principale pe Judith State, Cristian Popa,
Alex Potocean, Șerban Pavlu și Dorina Lazăr. Va fi lansat în
România la toamnă, dar înainte va fi la Festivalul Transilvania. 

Marius Olteanu, Judith State, Cristian Popa

Marius Olteanu
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Romanul Zabor sau Psalmii
(traducere din limba franceză și
note de Cristina Ioana Radu) a
fost publicat la editura Polirom
în anul 2018. 

Scumpe domnule Kamel Daoud,
îmi aduc foarte bine aminte când
am auzit numele dumneavoastră
pentru prima oară. Se întâmpla
foarte târziu, acum un an, într�o
seară de iarnă în Madrid. Mi l�a
spus un scriitor portughez, fratele
unui alt mare scriitor portughez,
Gonçalo M. Tavares. Îmi vorbea
despre Cazul Meursault, contra�
anchetă (roman distins în anul
2015 cu Premiul Goncourt pentru
debut) și mă aflam uluit în fața
celei mai banale idei din lume: o
continuare la Străinul  lui Camus.
Cum de nu se mai gândise nimeni
că trebuie să existe și un punct de
vedere al familiei arabului ucis?

Uneori, iată, geniul se agață de
aceste detalii evidente și perfect
ignorate de toți.

Am dat fuga în librării și mi�am
folosit toate rezervele de franceză
pentru a vă citi în original. Iar

acum iată�mă în fața acestui eve�
niment editorial: apariția în
limba română a romanului Zabor
sau Psalmii. 

Am citit Zabor într�o stare de
continuă mirare. Nu o singură
dată n�am știut ce anume citesc. O
fabulă? Un roman autobiografic?
Un testament? Ceva pentru care
nu există încă un cuvânt anume?

Zabor are vocea mieilor și pu�
terea de a ține moartea la distanță
scriind povești. Și aici ajungem la
marile întrebări de la care pe�
semne ați plecat: De ce spunem
dintotdeauna povești? Ca să în�
fruntăm timpul? Teama? Ca să
populăm noaptea cu un foc și o is�
torisire? Ca să ne distrăm?.

Scumpe domnule Kamel
Daoud, cred că tocmai ați ajuns la
cel mai înalt adevăr: oamenii au
spus, spun și, poate, vor mai spu �
ne povești tocmai ca să amâne

moartea, să sfideze timpul și să
lase o urmă. Aveți dreptate să
credeți că „există în ritualul acesta
imemorial o necesitate, o nevoie,
nu doar o dorință“.

Știu, știu bine că apariția
dumneavoastră pe prima scenă a
literelor de pe mapamond nu ar fi
fost posibilă dacă nu erați ceea ce
sunteți: un algerian cu o bogată
moștenire culturală franceză, un
om care critică Islamul din inte�
rior, un jurnalist care nu tace și
mai ales ținta unei fatwa care v�a
cerut moartea pentru insulte la
adresa religiei. 

Scumpe domnule Kamel Daoud,
vă mărturisesc acest adevăr:nu am
citit cartea dumneavoastră în con�
textul lumii care a dat�o, pentru că
o socotesc universală, dincolo de
Islam, dincolo de femeile închise de
bărbați în haine la care nu poți
renunța ca la o a doua piele. 

V�am citit cartea ca pe o odă
adusă celor respinși, celor mar �
ginalizați, celor care privesc dintot�
deauna și pretutindeni cerul aș� 
teptând să iasă luna ca o medalie.
V�am citit cartea și am înțeles că ea
este deopotrivă răzbunare și regret. 

Câinele lăuntric. Toți oamenii
au acest câine lăuntric, care, cum
bine știți, rămâne aproape sau
pune îngerii pe fugă sau așteaptă
credincios un alt început.

Scumpe domnule Kamel Daoud,
v�am scris pentru că romanul dum�
neavoastră chiar are puterea pe care
i�ați dorit�o: să salveze ce este uman
în fiecare om, ceea ce, în definitiv,
îmblânzește câinele lăuntric. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Kamel Daoud

1.

După podul din capătul Nicolinei,
pe lângă lac, există un drum care
duce spre o așezare cu blocuri și
case. Nu l�aș fi băgat în seamă,
dacă nu mi�ar fi spus poetul Matei
Hutopilă că acela e drumul lui, că
pe acolo merge el acasă sau vine în
oraș. Și�am observat recent că în
capăt, la strada mare, la vreo 3�4
sute de metri de așezare, a apărut
o barieră cu „Drum privat“. Păi eu
cum fac, mă gândesc, dacă vreau să
mă duc cu mașina la Hutopilă?
Vorbesc cu el înainte, vine poetul
juma’ de kilometru pe jos până la
stradă, ca să�mi deschidă?

Dincolo de cazul ăsta punc�
tual, observ că în orice zonă așa�zis
rezidențială se înmulțesc „drumu�
rile private“. Aproape că nu mai ră�
mâne nimic public în afară de
strada principală. Și la mine, în

Lunca Cetățuii, din ce în ce mai
multe străduțe au la cap semnul cu
„Drum privat“, dacă nu cumva și
barieră. Un vecin de�al meu mutat
recent pe străduța comună n�are
altă treabă decât să pândească
mașinile necunoscute (în medie,
una la 2�3 ore) care trec prin fața
caselor noastre și să le spună
șoferilor că e drumul lui privat, să
nu mai treacă vreodată pe aici. 

O fi „drum privat“ în acte, că
am lăsat cale de acces din terenul
cumpărat de noi, dar, frate, cum
să pui barieră, cum să nu mai lași
să treacă „străinii“ pe „drumul
meu“? Dacă vine un prieten la
tine, cum face? Dacă vin în zonă
cu o urgență Salvarea și Pompie�
rii, iar tu nu ești acasă să le descui
lăcătoiul de la barieră? Dacă îți ia
foc casa și cheia de la barieră e 
înăuntru?

Mentalitatea asta de Evul
Mediu cu drumurile noastre pri�
vate mi se pare mai revoltătoare
decât drumurile proaste publice.
Presimt că nu mai e mult până
când românul super�tehnologizat
o să�și facă punți rabatabile la ca�
pătul străzii, o să sape șanțuri pe
care le va umple cu apă și croco�
dili, ca nu cumva să treacă pe acolo
– ptiu�ptiu, piei Satană! – vreun
Străin.

2.

La o plimbare cu bicicleta, dau
peste un comunicat de la Iisus Hris�
tos, pe o troiță cu termopane din
zona Minerva, Iași, unde scrie așa,
cu litere mari săpate în marmură:

„ÎN ACEST LOC, VINERI 22
IUNIE 2007 ORA 13.20,

MÂNTUITORUL IISUS HRIS�
TOS

A COMUNICAT: «CÂT DE CU�
RÂND VOI REVENI!»

APOI LA 26 IUNIE 2008 A CE �
RUT:«VREAU O MARMURĂ:TROI ȚA!»“

Mă gândesc că trebuie să fii
ori imbecil, ori lovit de har divin,
ca să poți concepe un așa mesaj.

3.

Să predai la școală în timp ce elevii
au mobilul deschis la dispoziție e –
mai pe înțelesul părinților revoltați

de o eventuală restricție – ca și cum
te�ai trezi tu, mamă sau tată, să�l
convingi pe ăla micu’ că trebuie să
mănânce legume benefice pentru
organism, în timp ce lângă farfuria
cu broccoli există mereu alternativa
unei prăjituri savuroase. Știe cineva
vreun părinte care a reușit să�și
hrănească copilul cu mâncare să�
nătoasă, ținându�i în fața ochilor, la
alegere, o pungă mare de chipsuri?

Asta apropos de părinții care îi
îndeamnă pe profesori „să facă orele
mai atractive“ la concurență cu
rețelele de socializare. Eu unul nu
prea văd cum un tânăr obișnuit să
se uite compulsiv�obsesiv la mobil
ar putea să găsească „mai atractive“
informațiile predate la școală. Poate
doar dacă se apucă profesorii de
striptease în timp ce predau mate�
matică, română, chimie și celelalte.

Și am o curiozitate personală,
care dintre părinții lei�paralei cu
profesorii a reușit în cei șapte ani
de acasă ai copilului să prezinte
morcovul, mazărea și cărnița fiartă
mai atractive decât prăjiturile, chi�
purile și ciocolata? Care părinte
bagă mâna în foc că, odată lăsat să
aleagă, copilul lor va vota pentru
broccoli împotriva prăjiturii? Și
ăla să ridice piatra. SDC

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Drumuri private, un comunicat
de la Iisus și broccoli vs. prăjitură



Bănuiesc că orice român a auzit
despre statul paralel, acea orga �
nizație ocultă care sabotează acti�
vitatea guvernului și bunul mers
al lucrurilor din țară. Se crede
îndeobște că acești conspiratori
din structurile ascunse ale statu�
lui paralel, români ca și noi – mai
mare rușinea! –, sunt finanțați
din exterior de mari jucători pe
plan geopolitic, iar numele cel
mai des invocat este cel al miliar�
darului american George Soros.
Așadar, s�ar putea crede că statul
paralel e un fel de companie
multinațională.

Aceasta este însă o explicație sim�
plistă, lipsită de distincțiile atât
de necesare pentru un fenomen
mult�mult mai complex. Pe la
sfârșitul anului trecut liderul Par�
tidului Social�Democrat, domnul
Liviu Dragnea, a dezvăluit că sta�
tul paralel e „o grupare de oameni

din toate instituțiile, nu există
instituție care să nu aibă oameni
care fac parte din această struc�
tură parastatală“. Iar scopul lor,
din câte spune acest domn care
știe multe, este „să facă bani nele�
gal și să păstreze controlul pe
toate instituțiile statului ca să�și
protejeze aceste afaceri, pentru că
toate aceste acțiuni au un obiec�
tiv, și anume să se umple de bani“
(cf. cotidianul „Adevărul“ din
27.12.2018).

E drept că la un moment dat,
vorbind despre oamenii statului

paralel, șeful PSD amintește că
aceștia „stau în genunchi, fac sluj
la orice entitate străină care poate
avea o influență“. Bun cunoscător
al dedesubturilor politicii, el su �
gerează adevărul complex din spa�
tele unei sintagme prea generale.

Adevărul e că România e
agre sată astăzi din mai multe
părți, de mai multe entități cu sco�
puri ignobile. Statul paralel, atât
de bine descris de domnul Drag�
nea, este doar una dintre ele. Însă
pe lângă el – sau mai degrabă de�
asupra lui – există ceva numit sta�
tul perpendicular, format din
entități străine (cum spunea
președintele PSD), plasate deasu�
pra României. Ele o asaltează de
sus în jos, perpendicular, și îi gă�
sesc punctele slabe – cu ajutorul
statului paralel, dar urmărindu�și
propria agendă. Și, cum înțelege
orice om de bine, statul perpendi�
cular e mult mai periculos decât

statul paralel, căci printre mem�
brii săi se numără nu doar oa�
meni – puternici, da, dar doar
niște oameni –, ci și instituții rău�
voitoare, cum ar fi multi națio �
nalele rapace din Occident și
America, ONU, NATO, ba chiar, de
la o vreme încoace, și Uniunea Eu�
ropeană, ai cărei reprezentanți
critică toate acțiunile guvernului
legitim de la București.

Mai există apoi, gălăgios și sâ�
câitor, așa�numitul stat oblic, cel
al indivizilor care bagă strâmbe
puterii legitime. În el activează în
primul rând jurnaliștii critici,
căpoșii care fac investigații ne �
simțite despre averile și afacerile
unor sărmani demnitari, iubitori
de țară și popor, dar și de căldura
Braziliei sau Madagascarului,
apoi colportorii de răutăți și ban�
curi antiguvernamentale de pe
Facebook și alte rețele sociale –
un grup eterogen, dar dăunător.

Statul oblic nu e însă atât de pu�
ternic precum cel paralel sau cel
perpendicular. Un proiectat pro�
iect de lege împotriva calomniei și
insultei, propus recent de aleșii
noștri, i�ar condamna pe guralivi
la închisoare și ar destrăma rapid
această rețea.

Mult mai periculos se arată a fi
statul paranormal, ale cărui acti �
vități – cu adevărat oculte – le re�
perează doar inițiații. Să sperăm că
actuala putere are măcar un me�
dium serios, un clarvăzător și niște
illuminati, pe lângă masonii care
ajută și ei pe�acolo. Altfel nu știu ce
se va alege de țara noastră! Ne
amintim cu toții de flacăra violetă
a lui Băsescu – care, vă asigur, era
doar flacăra vizibilă a aisbergului.

E drept, unii, nu foarte in �
formați, susțin că de vină pentru
jalnica situație din România ar fi
statul capră al funcționarilor și
demnitarilor din administrație și
politică. Iar alții vorbesc despre
daunele provocate de statul acasă
în ziua votului. Oricum ar fi, ceva
trebuie să facem, până, nu se in�
staurează iarăși, în colțul nostru
de UE, epoca statului la coadă. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Statul paralel și alți demoni

Alianța 2020 dintre USR și PLUS
nu s�a făcut în câteva zile. Nici
măcar într�o lună. Amintiți�vă
cum s�a scurs în presă acea foto�
grafie dintr�un local bucu �
reștean, unde surpriză, stăteau
față în față Dan Barna și Dacian
Cioloș. 

Se întâmpla în urmă cu câteva
luni, iar mulți n�au dat impor �
tanță acelei întâlniri. Pentru cei
care înțeleg comunicarea politică,
mesajul era adresat membrilor și
simpatizanților USR, probabil nu
foarte încântați la acea vreme de
ideea alianței. Cum probabil nu�s
încântați nici azi, pentru că ni�
meni nu știe care e de fapt zestrea
lui Cioloș.

Noua construcție politică
strică planurile tuturor partide�
lor. Și de la stânga, dar mai ales de
la dreapta. Dacă Alianța 2020
atrage mai multă lume la vot,
atunci procentul PSD scade. La
fel, nici PNL n�are motive să stea
liniștit, pentru că până la posibi�
lul front comun la parlamenta�
rele de anul viitor, europenele din
luna mai bat la ușă. Iar semnalul
va fi al naibii de puternic.

Ziceam cu câteva săptămâni
în urmă, tot în această pagină, că
scrutinul pentru Parlamentul Eu�
ropean este mai important (și mai
interesant!) decât pare la prima
vedere. Nu e doar un sondaj cu
public, ci vom vedea forța fiecărui
partid. PSD e în pierdere de tu �
rație, iar în momentul de față
obținerea a 30 la sută ar fi o mare
performanță. Pro România începe
să muște serios, iar plecările răsu�
nătoare din județele favorabile
PSD vor afecta scorul general al
partidului lui Dragnea. Pro�ul lui
Ponta va face aproape sigur pra�
gul electoral de cinci la sută, dar
dacă se duce spre 10 procente,
atunci e de așteptat un dezastru în
tabăra social�democraților.

Poate mai interesantă e bătă�
lia dintre PNL și USR�PLUS. Barna
și Cioloș au o șansă uriașă în spe�
cial în urbanul mare, unde există
o dezamăgire față de PNL. Însă
alegerile nu se câștigă doar cu
votul din orașe, iar USR și PLUS
abia dacă au nuclee în 30 la sută
din localitățile patriei. Avantajul
e aici de partea liberalilor, care
pot recupera din punctele pier�
dute în București, Sibiu, Brașov,
Cluj sau Timișoara. 

Dacă se vor duela la vedere,
atunci băieții ăștia merită să mai stea
vreo trei mandate în opoziție. Dacă
vor să guverneze împreună, PNL și
Alianța 2020 n�ar trebui să sape
tranșee. Cu alte cuvinte, cele două
grupări trebuie să evite certurile.

Ludovic Orban a înțeles că războ�
iul nu ajută la nimic, precizând
chiar că nu va ataca noua con �
strucție politică. Dar se vor putea
abține liberalii din județe să nu
arate cu degetul înspre tabăra
USR�PLUS? Politica în România
nu prea se face cu strategii, ci
după ureche. Unii vor considera
că e mai important scorul la euro�
pene decât ceea ce va urma anul
viitor la alegerile generale.

Foarte probabil, și la USR�PLUS
va exista tendința atacării taberei li�
berale. Din nou ar fi o eroare de tac�
tică, pentru că încrâncenarea pentru
obținerea a 3�4 puncte în plus ar
putea determina o bună parte dintre
cei care au de gând acum să iasă la
vot să n�o mai facă pe 26 mai. 

USR și PLUS mai au o problemă
și anume să elimine orice scandal
privind calitatea morală a unora
dintre fruntașii noii grupări politice.
Deocamdată, punctul slab pare a fi
în curtea lui Cioloș, unde s�au aciuat
destule personaje dubioase. 

Până una�alta va fi de urmă�
rit răspunsul PNL cu privire la nu�
mele care vor intra pe lista de la
europene. Liberalii au nevoie în
primul rând de o locomotivă care

să deschidă lista, un personaj care
să mai atenueze din scurgerile de
voturi către Alianța 2020, în spe�
cial în marile orașe. 

Dacă USR�PLUS fac surpriza
la europene și se clasează peste
PNL la nivel național, atunci vor
crește pretențiile noii alianțe la
scrutinul pentru prezidențiale.
Greu de crezut că Dacian Cioloș îl
va pune în încurcătură pe Iohan�
nis, însă n�ar fi exclus ca într�un
eventual tur doi târgul să presu�
pună oferirea postului de premier
noii alianțe politice.

Scena politică s�a animat brusc,
atât pe partea stângă, cât și în zona
dreptei. Dacă mai adăugăm și
pretențiile tot mai mari ale celor de
la ALDE (remarcabil scorul lui Tă�
riceanu, dar totodată greu de în �
țeles!), atunci putem spune că sce� 
na politică se zdruncină. Iar dacă
trendul se menține, putem avea re�
zultate surprinzătoare la scrutinul
de peste o sută de zile. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Răsturnări pe scena politică



În aprilie 1921, aflat în Statele Unite,
Rahmaninov publica un articol în
„The Musical Observer“ cu o seamă
de reflecții despre el însuși, pornind
de la refuzul adresat unui editor ce
îi propusese să scrie câteva piese
pentru pian „de dificultate medie“,
„în scopuri comerciale“.

„A compune – comentează
Rah maninov – este un ritual sacru,
un proces în care se creează noi
idei muzicale ce vor fi apoi îmbră�
cate în sonorități frumoase. Nu pot
scrie piese «de dificultate medie»,
nu știu cum se face așa ceva. Lucru�
rile nu se petrec ca la un croitor,
care ajustează o haină la dimensiu�
nile unui copil. Muzica nu poate fi
tăiată cu foarfeca. Inspirația este
un fenomen prea serios și prea
nobil pentru a o trata astfel. [...]
Cum poate un artist să creadă ju�
decata unui critic, care îi apreciază
opera nu prin frumusețea intenției
muzicale și a expresivității ei, ci
prin dificultatea de execuție, dacă
are sau nu octave?“

Rahmaninov traversase, to �
tuși, în prima tinerețe, un mo�
ment de dificultate în care scri �
sese din nevoi financiare, și
povestește istoria acelui Preludiu
în do diez minor, ce avea să�l facă
instantaneu dacă nu celebru, cel
puțin extrem de popular. Istoria
figurează într�un alt articol, pu�
blicat în engleză în februarie
1910, în revista „The Delineator.“
Avea 18 ani la terminarea studii�
lor la Conservatorul din Moscova
și, „cum muzica nu este o profe�
siune rentabilă... și este, în gene�
ral, fără speranță pentru debu� 
tanți“, „la sfârșitul anului mă gă�
seam la ananghie. Cum aveam ne�
voie de bani, am scris acest Pre� 
ludiu și l�am vândut unui editor
pentru o sumă fixă. Pe scurt, am
primit 40 de ruble, echivalentul a
circa de 80 de dolari. Admiteți că e
o plată minusculă, în raport cu
profiturile făcute de editor“.

Ajuns în America și întrebat
despre sursa lui de inspirație pen�
tru Preludiu, Rahmaninov spu�
nea: „În afara marii necesități să
câștig ceva bani, n�am fost inspi�
rat decât de dorința să creez ceva
frumos și cu artă. Un preludiu
este prin natura sa muzică pură și
nu poate fi închis în cadrele unui
muzici programatice sau impre�
sioniste. [...] Muzica pură poate
sugera o idee publicului sau să�i
insufle o stare de spirit, dar
funcția ei primă este să�i procure
o plăcere intelectuală prin fru �
musețea și diversitatea formelor
ei. Spre așa ceva tindea Bach în ci�
clul său extraordinar de preludii,
o sursă infinită de plăcere pentru
un public iluminat din punct de
vedere muzical. [...] Dacă vrem să
intrăm în psihologia preludiilor,
trebuie să înțelegem că funcția lor
nu este de a ilustra o stare de spi�
rit, ci dezvoltarea ei“.

Citind reflecțiile lui Rahma�
ninov înțelegi mai bine atât pa�
siunea unui Sviatoslav Richter
pentru muzica sa, ca și apărarea
pe care i�a luat�o în fața acelora ce
tindeau să�i minimalizeze arta. În
însemnările sale în Carnete, 

Richter nota, referindu�se la Stu�
diile�Tablouri, Op. 33 ale lui Rah�
maninov: „Este dificil să dai de
capăt acestei muzici, care, din
contră, se ascultă cu atâta ușu �
rință. Adesea, în fapt, publicul are
impresia că nu este ceva nici difi�
cil de cântat, nici deosebit de se�
rios... Aud, uneori, remarci atât de
stupide în această privință, profe�
rate atât de muzicienii de la noi,
cât și din străinătate, încât nu mai
am nici chef să le citez aici“. Într�o
notă anterioară, Richter își ex�
prima încântarea față de unul
dintre Studiile lui preferate (în fa
diez minor), pentru a conchide:
„acest studiu prodigios antici�
pează întreaga artă pianistică pro�
kofieviană“.

„Arta cea mai mare – scrie
Rahmaninov într�un alt articol
din 1923, reprodus în culegerea
publicată la editura Buchet�Chas�
tel a grupului Libella – este creată
întotdeauna inconștient. Pentru a
atinge o culme, este nevoie, de �
sigur, de ani de eforturi intense.
Pentru a ajunge pe acea culme, nu
te înalți asemenea îngerilor, ci
trebuie să escaladezi muntele.“
Iar pledoaria îl conduce apoi spre
un elogiu cu totul deosebit adus
lui Chopin: „Cu tot respectul da�
torat lui Liszt, ale cărui opere re�
prezintă un mare pas înainte în
arta pianului, cele ale lui Chopin
rămân până în prezent un pisc ne�
atins. Un sens subtil al culorii su�
netului, armonii magnifice, o
adevărată revelație a posibilită �
ților instrumentului, fac din aces �
te lucrări o Biblie pentru pianiști.
Dacă îi cunoașteți aceste lucrări,
cunoașteți, practic, tot ce este po�
sibil să creezi în materie de efecte
pianistice de mare realizare.
Scriitura lui Chopin este atât de
«confortabilă» pentru mâini, încât
cea mai mare parte a studenților
nu par să înțeleagă că ea cere un
studiu răbdător și asiduu. [...] O
lucrare de Chopin trebuie stu�
diată cu aceeași perseverență și
aceeași meticulozitate ca și una
de Bach. La marii artiști, la genii,
fiecare notă are un sens“.

De neocolit sunt și câteva
evocări ale personajelor tinereții
sale la Moscova, între care do�
mină Fiodor Șaliapin și, mai ales,
Ceaikovski. Despre acesta din
urmă vorbește într�un interviu
acordat publicației „The Musical
Times“, la Londra, în 1930: „Dintre
toți oamenii și artiștii pe care i�am
putut întâlni, Ceaikovski a fost cel
mai fermecător, de o finețe a spi�
ritului incomparabilă. Era o ființă
umilă, asemenea tuturor adevăra �
ților oameni mari, și de o rară
simplitate. În afară de Cehov, nu
am cunoscut un alt om să�i se�
mene. [...] Ascultase prima mea
operă, Aleko, care, grație lui, fu�
sese pusă în scenă la Teatrul Im�
perial. Acest simplu fapt ar fi fost
suficient să�mi lanseze cariera,

dar Ceaikovski nu s�a mulțumit
cu atât. Cu smerenie și timid, ca și
cum s�ar fi temut de un refuz, 
m�a întrebat dacă aș accepta ca
opera mea să fie dată într�o seară
împreună cu una de a lui. Să�ți
vezi numele pe un afiș, alături de
al lui Ceaikovski, era o onoare
imen să pentru un compozitor și
nu aș fi îndrăznit niciodată să mă
gândesc măcar. Ceaikovski o știa,
a vrut să mă ajute, dar se temea să
nu�mi rănească mândria. Curând
aveam să culeg fructele bunătății
lui Ceaikovski [..] și după câțiva
ani am început să dirijez orches�
tra Operei Imperiale [Bolshoi
Teatr]“.

Pe scurt, un volum pasionant,
ce va fi lansat la Paris, la 21 fe�
bruarie. SDC
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Serghei Rahmaninov, reflecții și memorii

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

Editura pariziană Buchet-Chastel publică luna aceasta un
volum de dimensiuni reduse, pe care l-aș recomanda fără
rezerve oricărui prieten meloman, fie că apreciază sau nu
muzica lui Serghei Rahmaninov. Mâna de scrieri rămase 
de la compozitor, răspândite în diferite arhive și publicații

americane sau britanice, greu de găsit, este reunită pentru
prima dată într-o ediție în limba franceză, în traducerea și
cu notele de subsol ale lui Carine Masutti. Textele, toate
inedite în franceză, au fost publicate între anii 1910-1943, 
în limba rusă sau engleză.

Rahmaninov cu nepoata sa



Să tot fie o jumătate de veac de
când spectacolul a părăsit zona
delimitată strict de scenă și, anu�
lând „al patrulea perete“, a cobo�
rât printre noi ca show de toate
zilele. Realul devine de multe ori
mai tare ca ficțiunea, o depășește
în teatralitate, făcându�ne să
zâmbim îngăduitor ori să ne cru�
cim de�a dreptul. Nu mă refer la
formele de teatru care apelează
la histrioni cu potențial evident,
dar neșcoliți, ghidați de
specialiști în proiecte participa�
tive, ci la pura și neaoșa realitate
înconjurătoare. Iată o întâm�
plare aievea.

La mijlocul săptămânii, taman
miercuri, ISU s�a desfășurat în
acțiune fix în fața Teatrului Na �
țional „Vasile Alecsandri“ din Iași.
Nu pentru vreun incident din in�
teriorul așezământului – unde
era liniște, în ziua de relache ac�
torii fiind pe la casele lor ori prin
biblioteci, la studiu individual –,
ci pentru a încerca să�l convingă
pe Superman să coboare de pe
acoperiș. Dacă vă gândiți că glu�
mesc, o să vedeți imediat că si �
tuația e sută la sută autentică. 

Un apel telefonic la 112 i�a in�
format pe cei ce intervin în ase�
menea contexte că pe clădirea
TNI e nimeni altul decât Super�
man. Acum vă imaginați și singuri
că operatoarea care a preluat ape�
lul a crezut că e victima vreunei
noi glume proaste. Statisticile
arată că anual centrul primește
mii de telefoane de acest fel, auto�
rii lor neînțelegând cât de mult
rău pot face ținând liniile ocupate
sau, și mai grav, punând echipa�
jele pe drumuri degeaba. Apelul
pe care îl relatez era pe bune: Su�
perman s�a cocoțat pe Teatrul
Național! 

Era pe la orele amiezii, iar tre�
cătorii care l�au observat erau
năuciți. Se întrebau dacă e vreo
repetiție – „scenografia“ îi îndem �
na să creadă așa ceva – pentru o
producție de teatru ambiental? Se
filmează cadre pentru un film cu
mega�eroul care salvează omeni�
rea? Unii au sperat chiar că situația
are legătură directă cu autostrada
A8 și că la finalul tă rășeniei râvni�
tul drum european va avea nu
numai bugetarea, ci și primii kilo�
metri gata, măcar bucata până la

Tg. Neamț, că de�acolo spre Tg.
Mureș nu�i decât o zvârlitură de
băț peste doi munți, deci aveau
dreptate că numai Superman poate
face asta! 

PUTEA FI LA FEL DE BINE 
UN CREATOR SUPĂRAT PE
INSPIRAȚIA PIERDUTĂ

Cu atâtea pricini pe agenda pu�
blică și personală pe care numai
forțe supranaturale și variante
oculte le�ar da de capăt, era perfect
de așteptat ca ieșenii nimeriți pe�
acolo sau atrași ulterior de specta�
col să fie în wishfull thinking total.
Deși partea cu basmele, cu binele
care învinge întotdea una răul era
mai potrivită câteva străzi mai la
vale, în celălalt teatru al târgului
de pe Bahlui, de�i zice Luceafărul.
Însă cum cei de�acolo nu se�astâm�
pără și tot vorbesc despre publicul
tânăr, în Festivalul Internațional
pe care se încă pățânează să�l orga�
nizeze de 12 ani încoace, îndem�
nând spectatorii să�și păstreze
copilul din ei, uite că acum rezul�
tatele se văd și ei cred în povești in�
diferent ce număr le scrie în cărțile
de identitate.

Dar să nu mă îndepărtez de
Superman. Critic aspru ce sunt,
când am văzut live�ul pe Face�
book, am zis că protagonistul si �
gur e un spectator nemulțumit
care a cerut banii pe bilet și ticke�
ting�ul i�a rambursat, ba, ca bo �
nus, i�a oferit și o invitație cu
două locuri la viitoarea premieră,
cea la care lucrează Radu Afrim,
dar vrea să își exprime părerea în
văzul general, în plină agora. Ce
expunere! Câtă audiență! Ăsta da
rating și încă la o oră de minimă
audiență, când lumea e la servi�
ciu, stă la masa de prânz sau dă
scroll pe rețelele de „socializare“. 

O altă posibilitate era ca Super�
man al nostru – vedeți cât de repede
ni l�am însușit prin fraternizare,

proiectând în el toate visurile și
idealurile pe care nici minunile
Sfintei Parascheva, către care se�
cularizatul personaj de pe Națio �
nal avea un culoar vizual perfect
facilitat de esplanada spre Mitro�
polie, nu le poate împlini de mul �
te ce sunt – să fie performer în� 
tr�un happening ad�hoc, care să
sensibilizeze opinia publică în
privința nevoii de supranatural,
fie el religios sau profan. 

Așa agățat de lira muzei de
deasupra frontonului, putea fi la
fel de bine un creator supărat pe
inspirația pierdută și care, în dis�
perare, o caută direct la sursă, în�
cercând s�o determine să vină cât
mai des în vizită de lucru.

UN AMĂRÂT SUPĂRAT 
PE LOIS A LUI

După aia, adică după câteva se�
cunde, că�mi treceau ipotezele
prin minte ca trenurile prin gări,
mi�am dat seama că miercurea e
ziua Operei, care împarte clădi�
rea, nu tocmai amiabil, cu pro �
tejații bardului de la Mircești. Și
s�a mai ivit posibilitatea ca indi�
vidul să fie un protestatar supărat
de vreo decizie severă de�a lui
Beatrice Rancea. Căreia a dorit să�i
dea o lecție: dacă managerul își
trece numele în capul afișului, cu
numai câțiva milimetri sub nu�
mele instituției, să�i arate el, Su�
perman, că poate ajunge mai sus
decât ea, la cea mai înaltă cotă. Na,
în ciudă! 

Or poate regizoarea însăși i�a
sugerat să facă escaladarea gata
costumat (tot în roșu, galben și al�
bastru), după ce la București, la
Circ, în „primul muzical sută la
sută românesc“, București, je
t’aime (că de�aia pe Dâmbovița e
je t’aime, de românesc ce e), l�a
suit pe cal pe directorul Bogdan
Stanoevici, i�a dat un steag trico�
lor în mână și, înconjurând la pas
manejul, l�a pus să îndemne pu�
blicul să cânte Hora Unirii, că
numai la circ nu a mai ajuns săr�
mana horă! Și�atunci, hop, să facă
și la Iași ceva deosebit, și uite, l�a
adus pe Superman. Derulând to�
todată și toate procedurile stan�
dard dintr�o operațiune de ur� 
gență, cu mașini roșii, sirene,
pompieri, negociatori, suprafață
gonflabilă și tot restul rutinei.  

Biată imaginație! Biet orizont
de speranțe! Supermanul suit nes�
tingherit pe scara de incendiu pe
ditamai clădirea Teatrului Na �
țional din Iași e un amărât supărat

pe Lois a lui și pe soartă. Păi asta
e viață de supererou? Până și
Alecsandri se minunează și râde
șăgalnic de atâta realitate gata
teatralizată. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Show-ul nostru cel de toate zilele sau Superman
pe acoperișul Teatrului Național din Iași
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INTERVIU CU SCRIITORUL TUDOR GANEA

„Sunt un om care are 
nevoie de validări constante“

ARYNA CREANGĂ 

Bill, din Kill Bill al lui Tarantino,
spune că „Superman didn’t be-
come Superman. Superman was
born Superman. He wakes up in
the morning and he’s Super-
man“. Crezi că te-ai născut scrii-
tor, te-ai trezit dimineața cu
toate calitățile care îți trebuiau
la scris, sau ai devenit unul și ți
le-ai antrenat pe parcurs?

Sincer să fiu, nici în momentul de
față nu mă cred scriitor în adevă�
ratul sens al cuvântului, pentru că
eu nu trăiesc din asta, nu am o
formație filologică, nu stau să ci�
tesc toată ziua, nu citesc cărți de
teorie literară și nu îmi consum
viața numai cu degetul la tâmplă
și cu un nod academic în gât, gân�
dindu�mă la următoarea carte pe
care urmează s�o dau publicului.

Dar așa crezi că sunt scriitorii?

O parte dintre ei sunt așa și e
chiar bine că sunt așa, pentru că
ei sunt scriitori mari. Eu nu sunt
și nu cred că o să fiu niciodată
mare, așa că mă mulțumesc cu
minoratul acesta în care, sincer să
fiu, e mult mai OK să fiu, îmi place
să mă bălăcesc în el. Eu scriu în
weekend, scriu seara (când vin de
la muncă) sau scriu între demisii. 

Dar nu-ți validează publicul 
statutul de scriitor?

Faptul că am publicat trei cărți?
Nu știu dacă face sau nu face cine
face sondaje în legătură cu asta,
cu oamenii care te citesc. Criticii
sunt din ce în ce mai puțini astăzi.
Lumea s�a îndepărtat de revistă,
de verdictele astea foarte tehnice
și aplicate și s�a dus în zona aceas �
ta de media online. E OK, pentru
că așa țin oamenii aproape, dar e
și nasol, pentru că ai nevoie de

critici – ei sunt cei care dau mă�
sura operei.

În clasa a X-a, profesorul tău de
limba română te-a înscris pe
furiș la un concurs de proză în-
tre liceele din Constanța, pe
care l-ai și câștigat. Dacă n-ar fi
fost să se întâmple așa, te-ai fi
luat în serios ca scriitor, ai fi
continuat să scrii?

Nu cred, nu. Pentru că în momen�
tul în care am câștigat concursul
ăla m�a legitimat cineva și nu ori�
cine, cineva profesionist. Așa că
am început să�mi pun întrebări;
întrebări care nu mi�ar fi venit pe
parcurs, dacă nu eram legitimat
de Mircea Țuglea, profesorul meu
de�atunci. Mi�a făcut o mare fa�
voare, mi�a dat așa o palmă și de
atunci merg în ponderabilitate. 

A fost profesorul tău preferat
din liceu?

Da, absolut. Am făcut profil real –
matematică�fizică – și Țuglea a
fost singurul și cel mai OK om de
la catedră care s�a apropiat de
mine. 

A murit anul trecut – s�a îne�
cat în mare. Avea 41 de ani; putem
spune că s�a dus pentru o vreme
să înoate.

„FAC SCHIȚE ȘI DESENE, 
IAR REZULTATELE SUNT
ASEMĂNĂTOARE
ROMANELOR GRAFICE“ 

Cum ai ajuns la cursul de creati-
ve writing al lui Florin Iaru și
Marius Chivu? Ce îți lipsea –
pentru că, în mod clar, creativ
știai deja că ești.

Aveam nevoie de încă o confirma �
re, pentru că se cam uzase aceasta
de la Țuglea. Voiam o nouă vali�
dare; cred că scriam de vreo 10�15
ani de zile și nu arătasem nimic ni�
mănui. Am găsit cursul pe Internet
și�am zis că merg la cei doi; îi
știam, îi citisem, îmi plăceau mult.
Am ajuns la curs, ne�am împriete�
nit și a contat mult pentru mine
că ei m�au validat; am primit o a
doua validare, la dis tanță de 15
ani de la prima.

Și ultima validare? Ai mai avut 
și altele de-atunci?

Acum ai validări la fiecare carte.
Eu sunt un om care are nevoie de
validări constante. 

În scriitura ta, după cum îți
structurezi textul și după cum
valorifici și evidențiezi spațiile
în care îți plasezi acțiunile, lași
impresia că textul a fost așezat
pe un schelet dinainte construit.
Faci schițe ale prozelor/ roma-
nelor, atunci când scrii? Simți
nevoia să și desenezi, pe lângă?

Da, toate textele mele vin din ro�
mane grafice – pentru că așa mi le
compun. Fac schițe și desene, iar re�
zultatele sunt asemănătoare roma�
nelor grafice. Aceasta este structura
pe care cititorii mei o mai percep, pe
care eu îmi sprijin textul. Ce creez eu
mai apoi vine ca o improvizație pe
scheletul ăsta, stă așezat în jurul lui.

Ai spus, în repetate rânduri, că
pui mare preț pe muzică. În toate

Grăbit, așa cum criticii o spun deja, nu numai în ceea ce scrie,
ci și în felul în care vorbește, Tudor Ganea pare constant uimit
de faptul că a ajuns să fie autorul a trei romane, care au văzut
treptat lumina tiparului. Fără cuvinte mărețe, cu modestia și

cu aerul unui „băiat de treabă“, vorbește despre cărțile lui ca
despre niște „copii cărora le-am dat drumul în viață“ și pare 
că abia așteaptă să treacă, imediat, la cartea următoare – 
fără să-și piardă vremea vorbind despre ea. 
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cele trei cărți ale tale se vede
clar că nici de sugestia prin ima -
gine nu te-ai putea lipsi. Ce-ți
este mai la îndemână, când te
apuci de scris? Cum crezi că
ajungi mai rapid la cititor – prin
imagini auditive sau vizuale? 

O să spun acum un secret – de fie�
care dată când intru într�o des�
criere, pentru mine contează cel
mai mult atmosfera, de la A la Z.
Pentru mine acesta e lucrul cel
mai important – dacă nu are at�
mosferă, dacă autorul se plimbă
doar prin capetele personajelor,
da, el poate fi un autor mare. Dar
dacă nu are atmosferă, nu e deloc
un autor pe stilul meu. Eu asta
caut să fac și, ca să ajung acolo, mă
preocup întotdeauna de plasa�
mentul unei intersecții de percep �
ții senzoriale. Adică tot timpul
când eu voi descrie un cort în care
se întâmplă un festival de litera�
tură – să zicem – vreau să scriu
elemente despre văz, simț, miros,
auz, să exploatez toate simțurile,
să�l bag pe om în atmosfera res�
pectivă, din cort. Doar așa pot
aduce o doză de veridicitate nara�
torului obiectiv pe care eu îl folo�
sesc în toate romanele. Nu mă bag
în capul nimănui. E mult mai ușor
să scrii așa – folosindu�te de min�
tea cuiva, dar dacă folosești un
narator obiectiv cap�coadă, om�
niscient, trebuie să mergi pe sti�
mulii exteriori și trebuie să�i știi
bine de tot. De aceea eu fac mai
mult literatură de observație și, în
esența mea, sunt mai mult un tip
care stă și observă decât unul care
se bagă în seamă și vorbește. 

Adică nu te apropii deloc 
de miezul lucrurilor.

Da, exact – dar nici departe nu stau.
Am o zonă de tampon, să zicem.

„NU MĂ GÂNDESC DELOC 
LA CITITORI CÂND SCRIU“

La ce mari autori ai găsit ele-
mentele acestea despre care
vorbești?

Cormac McCarthy – atmosferă ca
la el nu are nimeni în toată istoria
literaturii nord�americane. Și de
acolo învăț mult, e zona mea, zona
pe care eu o urmăresc.

Ai spus într-un interviu că în
ceea ce privește relația perso-
naj-creator din Miere ai exage-
rat „voit tarantinonian“. Nu ți-a
fost teamă că, dată fiind pe alo-
curi grosimea ironiei, ar putea
exista cititori care vor cădea în

capcană și n-o vor înțelege?

Dar nu mă gândesc la asta – fie�
care cu parcela lui de hermeneu�
tică; fiecare interpretează cum
vrea. Și în Porci am pățit chestia
asta și probabil o s�o pățesc de
alte multe ori. Sunt chestii pe care
poate vreau să le ascund, dar cine
le găsește – le găsește. Mi�e foarte
greu să intru în percepția aceasta
senzorială a fiecărui cititor, pen�
tru că eu nu mă gândesc deloc la
cititori când scriu. Mă gândesc
numai și numai la mine. Nu știu
cum mă percepe X, Y sau nu știu
care critic. Așadar, da, sunt scă�
pări din partea mea; de aceea e și
în felul următor: dacă cineva îți
reproșează niște lucruri, e clar că
ai greșit și tu pe undeva.

Și ții cont de ele?

Da, ții cont de unele – de cele care
ți se par plauzibile. Când cel care
te rade însă vrea să înființeze,
desființându�te pe tine, atunci nu
mai ții cont de nimic din ce�ți
spune.

Ți s-a întâmplat?

Au mai fost înțepături, da. Și într�a �
devăr mă uit așa, suspect, și îmi
spun că poate sunt de prea puțină
vreme în lumea asta și iau lucru�
rile prea personal. Mi�au trebuit
vreo doi ani, dar în ultima vreme
încep să le fac față chiar cu brio.

„Mă cânt pe mine însumi. Chiar
dacă folosesc exclusiv naratorul
obiectiv. Și viețile celorlalți nu
sunt ale lor, ci ale mele“, spuneai.

Ce se întâmplă când între perso-
najele tale creezi situații con-
flictuale? Cine cu cine are, de
fapt, de lămurit o problemă prin
scris – autorul cu el însuși?

Da, tot timpul; fiecare scrie despre
sine. Mie mi�a luat mult să văd ce
vrea să spună Hemingway când
spune: „Să nu scrii despre nimic,
decât dacă lucrul acela e adevă�
rat“. Și mă gândeam eu: „băi, ce
naiba? Adică să scriu doar în
cheie realistă, să fie adevărat tot
ce scriu?“. Nu. Să fie doar adevărat
pentru tine – fie că adevărul acela
vine din zona onirică, fie că l�ai
văzut tu pe stradă. Deci da, toate
lucrurile despre care vorbesc sunt
trecute prin filtrul meu. Astfel că
fiind trecute toate prin filtrul
meu, sunt toate despre mine, de la
un capăt la celălalt. 

Tot Hemingway spunea și „All
you have to do is write one true
sentence. Write the truest sen-
tence that you know“. Ai scris-o
deja? Urmează s-o scrii?

Încerc mereu. Câteodată mi�e
greu, câteodată îmi iese. E unul
dintre sfaturile de scris pe care le
urmez orbește. El avea și sfaturi
însă pe care n�aș putea să le ur �
mez niciodată – spunea, spre
exemplu, că niciodată nu scrii, că
tot timpul trebuie să rescrii și că
abia când ai tot scris, de la a doua

sau la a treia rescriere iese ade�
văratul text.

Deci nu ești deloc un autor care
rescrie.

N�am rescris niciodată aproape
nici un rând. Ce�a ieșit, a ieșit așa –
dacă e să nu�mi placă, rad tot și
iau textul de la zero. Cei 15 ani pe
care mi i�am petrecut în solitu�
dine, tăind două romane și o sută
și ceva de povestiri confirmă asta.

„Cu Miere și Cazemata am tras
două sprinturi pe distanțe scur-
te. Acum mă pregătesc pentru
maraton“, spuneai, înainte să
publici Porci. Cum a fost, prin
urmare, maratonul?

Încă mai alerg în el. Porci a venit
într�o pauză; eu m�am apucat de
scris un alt roman – despre acela
e vorba. Porci l�am scris într�o
lună de zile, anul ăsta (2018), într�o
pauză mică. Au fost niște eveni�
mente prin locurile în care am lu�
crat, așa că m�au ajutat și influen� 
țat să mă duc în zona aceasta dis�
topică.

Și totuși cu romanul la care 
lucrezi ce se întâmplă?

Scriu la el în continuare, numai că
e o temă foarte dificilă și cred că
îmi va lua foarte mult timp până
va fi gata. Cred că o să mai public
încă un roman, până iese el. O să
iasă cvadruplu față de tot ce�am
publicat până acum. 

Bogdan Crețu a scris o cronică a
noii tale cărți, în care a spus, în
repetate rânduri, că ai păcătuit

grăbindu-te și că, în ochii lui,
cartea „e mai degrabă o satiră
decât o narațiune cu ambiții vi-

zionare“. Tu ce spui că este?

Are perfectă dreptate, pentru că
nu e o narațiune cu ambiții vizio�
nare. E cap�coadă o satiră. Mie îmi
place tare mult de Bogdan Crețu,
îl respect foarte mult și cred că își
are locul între primii cinci croni�
cari ai noștri. Mi�a picat nasol, dar
nu m�am supărat – ăsta e rolul
lui. Ce m�a deranjat cel mai mult
în cronica aceea a fost ultima
frază, scria acolo „dacă ar fi fost o
parodie, ar fi fost una reușită“, iar
eu de la prima la ultima pagină
am scris cartea asta din perspec�
tiva unei parodii – tot, de la A la
Z. În toată cronica pe care mi�a
scris�o e o întreagă gamă de re �
ferințe ironice și omagii din ci�
nema și din literatura română și
universală – sunt vreo 30. E un în�
treg plan secund pe care se bazează
parodiile ce transpar la suprafața
satirei pe care am scris�o. 

Ai reușit să-ți suspenzi, așa cum
numești tu, ochiul rece, cel cri-
tic, și să-ți citești romanele cu
ochiul cald?

Nu mi�am recitit nici o carte din
momentul în care au fost publi�
cate. Nici nu mai știu ce se petrece
în Cazemata (poate doar în linii
mari), dar de recitit tipărite nu 
le�am recitit absolut niciodată.
Probabil e o teamă personală –
sunt niște cărți încheiate, copiii
cărora le�am dat drumul în viață
și care continuă să meargă singuri
mai departe. SDC

N-am rescris niciodată aproape 
nici un rând. Ce-a ieșit, a ieșit așa – 
dacă e să nu-mi placă, rad tot și iau 
textul de la zero.

TUDOR GANEA (n. 1983,
Bucureşti) este arhitect. A
debutat în 2016 cu romanul
Cazemata (Polirom), pentru
care a primit premiul
„Tânărul prozator al anului
2016“, în cadrul Galei
Tinerilor Scriitori, premiul
pentru debut al revistei
„Observator cultural“,
premiul „Nepotu’ lui
Thoreau“ (debut) şi a fost
nominalizat la Premiile

Uniunii Scriitorilor (debut).
Este prezent în antologia
European First Novel
Festival (Budapesta, 2017).
În 2017 i-a apărut cel de-al
doilea roman, Miere, tot la
Editura Polirom, distins cu
premiul „Tânărul prozator al
anului 2017“. Fragmente din
romanele sale au fost
traduse în limbile maghiară,
turcă, italiană, franceză,
spaniolă şi engleză.
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Viețile netrăite

MARIUS MIHEȚ

Fontana di Trevi prezintă deopo�
trivă un paradoxal asfințit al
feminității și remiza corporali �
tății, iar ambele procese se desfă �
șoară sub reflectorul unui trecut
inflamat.

Gabriela Adameșteanu oferă
spectacolul unei epoci în mai
multe romane fără să apeleze la
nimic sofisticat: nici strategii de
suspans și nici intrigi complicate.
E straniu cum poveștile de familie
realizează un pact strâns cu Isto�
ria. De obicei inodore, fără interes
sau pur și simplu neoxigenate
dramatic, ceea ce se poate numi
eveniment în aceste cărți se orga�
nizează în jurul scenariilor de spre
resturile de viață. Dacă ar fi să ale�
gem o sintagmă care să defileze în
fața tuturor cărților scrise de Ga�
briela Adameșteanu, ea ar fi: vieți
netrăite. Ce anume cenzurează
sau defavorizează împlinirile? Cum
valorizăm suspendările senzuali �
tății? Dar pasiunile? Pentru scrii�
toare, nu doar istoria. 

În romanele ei, femeile sunt
cele care fac istoria, deși toată
exigența lor gravitează în jurul
bărbaților. Ele vor să trăiască fre�
netic, însă sfârșesc îndosariind
vieți. Sau, cum se întâmplă în atâ�
tea cazuri, monologând savant ori
bârfind, invidioase pe viețile con�
taminate de libertate ale celor �
lalți. Gabriela Adameșteanu face
din întoarcere tema romanescă
din postcomunism. Ca și cum
totul trebuie recuperat în fața
unui viitor neconcludent. Eroii se
mișcă pe teritorii nisipoase ale
memoriei, revin în prezent numai
pentru a plonja din nou în tulbu�
rătoare oglinzi istorice. 

ÎNTRE AMINTIRI DOMINĂ
PROBLEMA PREZENTULUI

Dincolo de toate, se întâlnesc cu
ei înșiși. Abandonează prezentul

tocmai pentru regăsirea eului
pierdut în inocența istoriei perso�
nale. În prezentul narativ din
Fontana di Trevi, protagoniștii
sunt acum căliți; nu�i vorbă, ei
dau impresia asta ori de câte ori
au ocazia. De pildă, Letiția Arcan
revine în Bucureștiul lăsat ne�
prospectat cu atitudinea unei
ființe care și�a depășit condiția
feminității. În fapt, ea nu face
decât să definitiveze harta unei
vieți suspendate. Pe Gabriela Ada �
meșteanu o atrag tocmai aceste
tentative de a se sustrage pasiunii
unei arheologii interioare, felul
cabotin de a se raporta la senti�
mente în văzul tuturor; sau, mai
ales, de a rememora ceea ce altfel
e imposibil, fără patetism ori luci�
ditate, cât undeva între ele, ca un
joc în doi cu cititorul, cel din
urmă fiind mereu înghesuit în
balanța rațional�sentimentală. 

Pentru cine n�a citit celelalte
romane ale Gabrielei Adameș �
teanu, reamintesc că Letiția Bra�
nea Arcan este căsătorită cu Petre
Arcan, universitar frustrat și inte�
lectual de apartament sub comu�
nism. Ambetată sau pur și simplu
bovarică, Letiția trăiește o dublă
viață sentimentală. Adulterul cu
Sorin Olaru alcătuiește un tri�
unghi amoros ce devine un fel de
normă a evaziunii în epocă; cum e
și Eleonora Oprea, colega ei de la
Clădire, care se împarte între
soțul securist și Titus Marga și așa
mai departe. Întorși după 30 de
ani din Franța, soții Arcan locu�
iesc la amicii Sultana și Aurelian
Morar. Odată cadrul schimbat,
Letiția reia fluxul gândurilor sus�
pendate cu decenii în urmă. Pro�
tagonista este sătulă de bio gra �
fiile contrafăcute, așa că nu�și
dorește un atare deznodământ. 

Privit la un anumit nivel,
Fontana di Trevi este romanul
reconstrucției unui abandon sen�
timental. Gabriela Adameșteanu
ridică miza, ramificând�o prin
vieți secundare. Sultana suportă

istoria și pasiunile prin fiica ei,
Claudia – finalmente, un copil al
libertății nemascate! Prin femeia
liberă, femeile vechii generații
agonizează bovaric, dar cu gândul
la legenda fântânii italienești, me�
taforă idilică a reîntoarcerii fer�
tile. Între amintiri, domină pro  �
blema prezentului, care înseamnă
recuperarea unei moșteniri de fa�
milie și jonglarea printre refulă�
rile adulterului. 

Gabriela Adameșteanu nu�și
lasă eroina în afara istoriei, nici a
politicii. Ambele, însă, moștenesc
anxietățile iubirii. Romanul erotic,
de aceea, analizează superior ceea
ce hipertrofia realităților nu per�
mite. Dar ce înseamnă aceasta în
proza Gabrielei Adameșteanu? Că
avem de�a face cu un fel de reali�
tate impură, în sensul că protago�
nista, lansată într�un labirint
abandonat, încearcă să refacă ver�
siunile vieții aceluiași trup al
amintirii – de care nu poate scăpa. 

ISTORIA CEA MAI INTIMĂ
RĂMÂNE ÎNSĂ CEA CU
PROPRIUL TRUP

Pe de altă parte, arheologia me�
moriei unor versiuni reactuali�
zate, observate în amănunt, inhibă
cititorul, iar stagnarea în trecut
adeseori obosește. Ca scriitoare,
Letiția nu se poate desprinde de
vorbăria inutilă pe care�o amen�
dase, căci ea, vorbăria, creează ilu�
zia unui adevăr potrivnic. În
ace lași timp, recunoaș te că identi�
tatea ei atrage temperamente di�
ferite în România și Franța. Când
triunghiul amoros se mută din fa�
milie în afara ei, Letiția vede în Do�
rina Gabor – fata urâtă, pasionată
de Sorin – nu o rivală, cât produ�
sul unui construct social. Pentru
scriitoarea Letiția, adversara este
o Ce nușăreasă cu care schimbă au
toritatea în relația cu „Prințul“
Sorin. „Sentimentele nu se recu�
perează“, o avertizează soțul.
Numai că naratoarea nu se poate

desprinde de obsesia vieții în trei.
De orice se poate desprinde eroi na,
nu și de memoria corporalității. 

Gabriela Adameșteanu mi�
zează pe ambiguitatea dintre rea�
mintire și imaginarea trecutului. La
persoana întâi, narațiunea e dina�
mică, patetică și plină de pa thos. De
aceea, tipologiile sunt savuroase.
Având convingerea că din viață a
conservat cel mai bine resentimen�
tele, naratoarea reține și personaje
luminoase, precum Harry Fischer,
„maniacul erudit“. În orice caz, îm�
bătrânită fără să fi devenit adultă,
Letiția are reve lația autoficțiunii
vindecătoare, dar numai după ce se
împacă cu trupul, până atunci fur�
nizorul unei memorii indicibile. 
Paradoxal, pentru că, oricâtă aver� 
siu ne revarsă protagonista în trecu�
tul ei încurcat, în final asistăm la
triumful feminității. 

Trebuie să mărturisesc că apa�
renta trilogia nu pare să se încheie
cu acest roman. Mai ales pentru că,
aflăm printre rânduri, Letiția de�
vine în Franța ceea ce nimeni nu 
s�ar fi așteptat. Afară de cariera
scriitoricească – oarecum previzi�
bilă –, ea se implică într�o viață se�
cundă, contradictorie, ajutând bol �
navii din ipostaza ei compulsivă,
dobândită încă din totalitarism. 

Istoria cea mai intimă rămâne însă
cea cu propriul trup, acum supra�
pus cu ideile de bătrânețe și supu�
nere a voinței. 

În Fontana di Trevi, Letiția se
întoarce în România postcomu�
nistă să recupereze nu atât moș �
tenirea unchilor ei, cât răspun� 
surile unor versiuni iluzorii. Ga�
briela Adameșteanu înscenează
surpări biografice și le ramifică
pe cele cunoscute, căci biografia
mocnește în detalii nedescifrate.
Scriitoarea caută să armonizeze
conviețuirile neclare dintre pro �
tagoniști, adică iubirea ratată și
cea abstractă, feminitatea pier�
dută sau inhibată, dispariția și
hazardul feminității, elaborarea
destinului reconfigurat, pasiunea
disimulată și travaliul așteptării
celuilalt. Toate eroinele au naturi
duale, lăsându�se confiscate în
discursurile lor de automatisme,
în fapt, energii neexprimate.

După 43 de ani și mai bine de
o mie de pagini publicate, ne
găsim în fața unei performanțe:
literatura contemporană are un
personaj ce întrupează istoria câ�
torva decenii la feminin. SDC

Gabriela Adameșteanu, Fontana di
Trevi, Editura Polirom, 2018, 400 pag. 

O vorbă răutăcioasă și, poate, adevărată, spune că, pe măsură ce
îmbătrânim, devenim, bărbați și femei, misogini. Fapt e că Letiția Arcan,
protagonista Gabrielei Adameșteanu cale de trei romane, ajunge într-un
moment asemănător. Ocolul istoriei în trei romane obosește nu atât
memoria, cât voința decopertării unor adevăruri incomode. În schimb,
trezește alte impulsuri, îndepărtate cândva sau doar banale. 
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DESIRÉE HALASEH

S�ar putea să ți se pară un pic exa�
gerat ce am spus, dar prin 2017 un
turist german și ghidul său etio�
pian și�au încheiat definitiv călă�
toria pe Pământ aici, pentru ca în
2012 cinci europeni să aibă
aceeași soartă, când alți doi au
fost răpiți. 

În rest toate bune și frumoa �
se, dar atenție la jila (șiș), obiectul
preferat al populației afar, care
ocupă Depresiunea Danakil, în
nordul regiunii Afar, și care nu
prea se bucură de oaspeți nepof �
tiți, pe care îi tratează cu câte o
evirație deloc accidentală ori de
câte ori îi sare țandăra. Obiceiuri
locale, ce să le faci!

Perfect, deci când mergem
acolo? Pe 1 ianuarie? Sună minu�
nat! Așa că în prima zi din an, după
un binemeritat Revelion petrecut
în patul unui hotel din Mekele –
dubios de gol pe timpul zilei și
ultra ocupat pe timpul nopții – am
pornit la drum. Agenția – agenție,
ghidul – ghid, anume domnul
Welde, plus un cuplu de nemți cu
care vom împărți jeepul, toate pro�
mit o aventură pe cinste. Welde,
ghidul și șoferul nostru care are
grijă de mașină – o Toyota Land

Cruiser – ca de propriul copil, su�
feră de fiecare dată când se trân tește
o portieră:Go slow, goooo slow! Și
ce căutați voi aici? Eu nu înțeleg.
Nu e apă, nu sunt copaci, nu e
nimic de făcut. Pentru ce ați bătut
atâta amar de drum? 

Ce să�i spunem, pentru adre�
nalină, pentru lava vulcanului
activ Erta Ale pe care îl vom vedea
diseară, sau nu, din dorința de a
face mereu mai mult în călătorii,
de a împinge puțin mai departe li�
mita zonei de confort (dar până
unde și până când?), toate astea
sunt întrebări la care trebuie să ne
răspundem mai întâi nouă, fiecare
în tihna lui. Cât de departe poți
merge pentru o experiență unică?
Mai există așa ceva, când lumea a
devenit mică și este accesibilă ori�
cui are un pașaport valabil mini�
mum șase luni de acum înainte și
nu chiar o avere de dat pe nouta�
tea altor popoare, altor istorii,
altor peisaje de sub același soare? 

Nu știu, Welde, de ce am venit
până aici, părea o idee bună atunci
când nu mi se zguduia creierul de la
craterele pe care le luăm din plin cu
jeepul tău în deșertul de aici, care
nu demult, acum vreo câteva mii
bune de ani, era fundul Mării Roșii. 

Nici bine nu�mi duc gândul la
bun sfârșit că jeepul se împotmolește

într�o dună de nisip și în jur nu se
mai vede nimic, ne�a înghițit de �
șertul cu totul, pe ferestre se
scurge un praf auriu ca în picturile
cu nisip și Welde se opintește la
volan. Apare prompt un alt șofer,
mai tânăr, mai cu zvâc, se urcă tac�
ticos la bordul Toyotei noastre, va�
luri de nisip plutesc în jur și în
curând reluăm cursa cu obstacole
către prima tabără de bază. 

Aici trăiesc afarii și extremo�
filele, un tip de microbi foarte
rezistenți, care s�au adaptat la
niște condiții de trai extreme, de
unde și numele. Nimeni altcineva.
Doar supraviețuitori, printre care
sigur că nu m�aș putea număra. 

Deși stă să apună, e o căldură
greu suportabilă și orice minut pe�
trecut în afara aerului condi ționat
din mașină înseamnă o pierdere
gravă de lichide, plus arsuri solare.
Ne baricadăm cu eșarfe în geam și
îl implorăm pe Welde să dea ven �
tilația la maximum. Nu prea cola�
borează și ne coace la foc mediu,
dar cu prima ocazie când are ceva
de meșterit la portbagaj profităm
de ocazie și dăm aerul condiționat
până la capăt.

Au trecut trei ore de când străba�
tem deșertul și tabăra începe să se în�
trevadă: o mare de jeepuri albe,
că mile răsfirate în parcare, vreo două
corturi mari în care se pre gătește cina
și curent electric nicăieri. Ziceai că ai
luat frontalele de acasă, da?, îl întreb
nesi gură pe Iulian. Stai, ce? Ai uitat?
Urmează un drum de alte trei ore de
urcat pe vulcan, e întuneric beznă, de�
l tai cu cuțitul și tu zici că ai uitat fron�
talele? Le�a uitat, dar nu și restul. 

Avem de purtat în spate câte 6
kg de echipament foto, saci de dor�
mit, sticle cu apă și haine de
schimb pentru o noapte pe care o
vom petrece la buza vulcanului
activ Erta Ale. Toate la lumina lunii
în scădere a primei zile din an. 

Până atunci ne echipăm de
expediție, lăsăm în mașină tot ce nu
e necesar, dar nu și un pachet cu o
tonă de șervețele umede – sus nu e
nici strop de apă cu care să ne
ștergem sudoarea amestecată cu
praf vulcanic de pe drum, nici toa�
lete, nici camere, nici paturi, nimic
decât o întindere incomodă de lavă
uscată pe care ar trebui să ne odih�
nim oasele vreo câteva ore înainte de
răsărit, când vom începe coborârea
spre tabăra de bază. Nu că ne�am
grăbi undeva, dar după orele 9 ale
dimineții temperatura exterioară

urcă cu încredere spre 40+ grade
Celsius cu un indice real feel de 60+. 

La cină se servesc fructe, supă
și paste (ups, eu n�am ce mânca),
noroc că am adus o conservă de
pește și una de porumb, înghit în
sec și știu că multe nu o să�mi
convină de acum încolo. Abia
aștept să urc, poate îmi trece și
foamea, și căldura, și cheful de a
mă lua de oricine a mâncat mai
mult ca mine azi. 

Cămilele se ridică anevoie, mai
întâi pe picioarele din spate, apoi
pe cele din față, o doamnă de vâr�
stă incertă negociază aprig un loc
în spatele lor, rucsacul atârnă deja
greu și bretelele îmi taie umerii, cu
Iulian n�am chef să socializez din
cauza omisiunii inocente a fronta�
lelor și noaptea încă nu a început.

Va continua. SDC

Once upon a time in Ethiopia
Cel mai fierbinte loc de pe pământ se află în
Depresiunea Danakil, în nordul Etiopiei, gard în
gard cu Eritreea. Relațiile tensionate dintre cele
două țări fac ca această bucată de pământ să fie
un teren nesigur pentru turiști, care vor fi sfătuiți
să nu se aventureze de capul lor prin zonă, ci 
să apeleze conștiincios la o agenție de turism
autorizată, care pe lângă serviciile obișnuite
oferă și protecție armată grupurilor. 

Domnul Welde

Prima oprire: Berhale

Jeep safari
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Georges Bernanos –
Sub soarele lui Satan

– FRAGMENT –

Vom da cuvântul martorului din a
cărui istorisire am reținut miezul,
martor care a fost ales de cel mai pri�
ceput și mai puternic ca să�l asiste pe
bătrânul paroh din Lumbres în ul�
tima sa luptă. La fel ca în cazul cita�
telor anterioare, și acestea au fost
preluate dinraportul voluminos
adresat superiorilor săi de scrupu�
losul canonic. Cu siguranță, vom ve �
dea teama și amorul�propriu ex� 
primându�se, uneori, cu o șire tenie
nevinovată. Dar nu e nimic într�atât
de josnic în pledoaria unui nefericit
care își apără preju decățile, tihna,
vanitatea, rațiunea sa de a trăi.

Cu certitudine, este dificil de
imaginat cu destulă forță un eve�
niment petrecut deja demult, dar
o conversație ca aceea pe care am
încercat să o redau aici îmi scapă
printre degete, ca să zic așa, și
nici cea mai fidelă memorie nu ar
putea, la distanță, să descrie ati�
tudinea, tonul, miile de mici in�
cidente care schimbă sensul cu� 
vintelor și ne forțează să auzim
doar ce se află în concordanță cu
convingerile noastre intime.
Sunt convins că respectul pe care
îl datorez comenzii oficiale ve�
nite din partea superiorilor mei
și dorința mea de a lămuri lucru�
rile vor învinge repulsia și pro�
blemele mele de conștiință. Voi
încerca, așadar, nu atât să repet
cuvintele, cât să reproduc sensul
general și sen zația unică pe care
am trăit�o. 

— Vedeți să nu vă înșele ci�
neva, Sabiroux!, a exclamat dintr�o �
dată nefericitul meu confrate, cu
o voce care m�a țintuit în loc. Sco�
tea fulgere din priviri. O dată sau
de două ori, am încercat să mă fac
auzit, fără ca el să binevoiască 
să�și plece ochii. Ar trebui să re�
cunosc din nou? Eram sub puterea
vrăjii, dacă putem să numim vrajă
tensiunea nervoasă îngrozitoare în
care mă aflam și o curiozitate mis�
tuitoare. Cât a vorbit nu mai aveam
nici o îndoială că sunt în prezența
unui om cu adevărat supranatural,
căzut în extaz. Nenumărate lucruri,
la care nu m�am gândit niciodată și

care astăzi îmi par obscure și pline
de contradicții, sau doar născute
dintr�o imaginație puerilă, atunci
îmi erau clare, și pentru inimă, și
pentru rațiune. Am crezut că am
pătruns într�o nouă lume. Cum să
reproduc cu sânge�rece acele
propoziții nemaiauzite în care,
implorând și amenințând pe rând,
uneori palid de furie, alteori cu
chipul scăldat în lacrimi, cu un
ton sfâșietor, nu mai spera în
mântuirea sufletelor, evoca mar�
tiriul lor inutil, cuprins de furie și
revoltă împotriva răului și a
morții, de parcă îl strângea pe
Satan de gât. Satan! Numele îi re�
venea pe buze fără încetare și îl
rostea cu un ton nemaiauzit, care
îți străpungea inima. Dacă ar fi
permis ca ochii omului să�l ză�
rească măcar pe îngerul rebel, că�
ruia sfânta naivitate a străbunilor
noștri i�au atribuit tot felul de
grozăvenii, acum mai bine în �
țelese, astfel de cuvinte l�ar fi evo�
cat, întrucât umbra lui era deja
între noi doi, preoți umili, în mica
grădină.

Nu!, domnilor, un astfel de
discurs nu poate fi reprodus cu
sânge�rece! Ar trebui să�l auziți
pe acest om venerabil, transfigu�
rat de groază, stăpânit de ură,
cum evocă amintirile cele mai
ascunse ale misiunii sale sacre,
confesiunile teribile, evoluția
păcatului în suflete, cum, cu pri�
virea lui vizionară, vedea pe
fețele nefericiților, deveniți vic�
timele demonului, desenându�se
linie cu linie agonia Domnului
nostru pe Cruce. Am fost co �
pleșit de un soi de entuziasm. Nu
mai eram unul dintre acei sluji�
tori ai moralei creștine, ci un om
inspirat, unul dintre acei exor �
ciști legendari, gata să smulgă
din ghearele forțelor răului oile
din turma lor. Miracol al eloc �
venței! Rosteam cuvinte fără șir,
voiam să pornesc la atac, să în�
frunt pericole, poate chiar mar�
tirajul. Pentru prima dată, mi se
părea că întrezăresc adevăratul
scop al vieții mele și demnitatea
sacerdoțiului. M�am prosternat,
da, m�am prosternat la picioa�
rele vicarului din Lumbres. Mai
mult! Am strâns în pumni faldu�
rile sutanei lui sărăcăcioase, 
mi�am apăsat buzele de ea, am

udat�o cu lacrimile mele, excla�
mând, vai!, pradă bucuriei mele
fără de margini, mai mult am
aruncat acele cuvinte decât le�
am rostit: „Sunteți un sfânt!...
Sunteți un sfânt...!“.

Nu o dată, ci de douăzeci de
ori a repetat canonicul în extaz
aceste cuvinte, rostindu�le con�
fuz, cu emoție. Nu mai simțea pă�
mântul sub picioare, orizontul se
învârtea ca o roată. Era ușor ca un
fulg, uimitor de ușor și liber, în
aerul proaspăt de primăvară.
„Credeam că am devenit nemuri�
tor“, a notat.

Ce cuvânt a fost, prin urmare,
suficient de puternic pentru a ri�
dica o atât de mare greutate, sau
ce tăcere miraculoasă? Ce i�a stre�
curat în ureche acest tragic bă�
trân, pe care ispita l�a încercat
până la capăt și care, respins de
toți, și de Dumnezeu însuși, brus�
cat, învins, aflat în pragul morții
și�a întors privirea către un prie�
ten? Dar acest lucru nu îl vom afla
nicicând...

Ah! Suntem sub călcâiul lui
Satan, a spus el în cele din urmă,
cu o voce slabă și dezarmată. SDC

„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Sub soarele lui Satan,
de Georges Berna nos,
traducere din limba
franceză și note de
Mădălina Ghiu, care va
apărea în curând în
colecția „Biblioteca
Polirom. Esențial“ a
Editurii Polirom.

AUTORUL

GEORGES BERNANOS (1888-
1948) s-a născut la Paris. După
terminarea studiilor la Sor-
bona a debutat ca jurnalist. S-a
înrolat voluntar în Primul
Război Mondial şi, rănit de
câteva ori, a rămas marcat pe
viaţă de tragedia şi absurdul
războiului. Monarhist şi catolic
fervent, recunoscut ca pamfle-
tar şi orator pasionat, debu -
tează în 1926 cu romanul Sub
soarele lui Satan, care se bu -
cură de un succes remarcabil,
fapt ce îl determină să con-
tinue să scrie. În 1929, este
laureat al Premiului Femina
pentru romanul Bucuria, iar 
Jurnalul unui preot de ţară
(1936) este distins cu Marele
Premiu pentru Roman al Aca -
demiei Franceze. Multe dintre
operele sale sunt dedicate
interogaţiilor majore ale fiinţei
umane asupra sensului cre -
dinţei şi graniţei fragile care
desparte binele de rău. SDC

CARTEA

Părintele Donissan slujeşte într-o mică parohie din Artois, în nor-
dul Franţei. În jurul lui se adună fiinţe nefericite supuse greşelii, în
căutarea mântuirii. Obsedat de păcat şi îndoindu-se de vocaţia lui
ecleziastică, el trăieşte în rugăciune şi asceză, mortificându-se cu
sălbăticie, angajat într-o luptă miraculoasă, violentă şi disperată
împotriva diavolului. Pradă ideală pentru Satan, întâlnirea lor este
iminentă şi pregăteşte confruntarea viitorului Sfânt din Lumbres
cu esenţa răului, întrupată în adolescenta vicioasă şi criminală
Mouchette, devotată îngerului căzut. Această întâlnire
memorabilă, într-o lume îngheţată, iraţională şi haotică, în care
tânărul preot, rătăcit în noapte, este supus ispitei şi sărutului lu-
ciferic, este o mărturie despre puterea şi ajutorul credinţei în
lupta cu forţele răului. Sub soarele lui Satan, „carte născută din
război“, cum o numeşte Bernanos, este un roman intens mistic în
care diavolul gotic, detronat din postura romantică de prinţ al în-
tunericului, este transformat în prinţ al lumii, al unei lumi pe cale
de a pierde teama de sacrilegiu şi sentimentul divinităţii. SDC



Parafraza din titlu mi�a venit
aproape fără să�mi dau seama, în
timp ce priveam leneș un con�
cert ținut acum vreo 12 ani într�o
sală de spectacol tipică orașelor
damnate și pus în circulație de�
unăzi de Rock Fuel Media & E�A�
R Music:Heart – Live in Atlantic
City (2018). 

Filmat și televizat în cadrul unei
emisiuni cu denumirea Decades
Rock Live, evenimentul beneficia
de prezența mai multor artiști,
încă pe val unii, alții deja uitați.
Gazde fiind Heart, era normal ca
invitații să cânte piese de�ale tru�
pei care și�a câștigat notorietatea
și locul în Rock’n’Roll Hall of Fame
prin munca, inspirația, stă ruința,
talentul, dăruirea necon diționată,
umorul, frumusețea și onestitatea
celor două surori, Annie și Nancy
Wilson, fetele unui căpitan din ma�
rina militară a SUA. 

Am frunzărit biografia trupei,
implicit a celor două femei care se

pot mândri cu statutul de staruri
rock, obținut fără să se preteze la
compromisuri muzicale și fără să
piardă sprijinul generațiilor de
fani, succedate de prin 1976 în�
coace. Muzica Heart are con �
sistență, nu dintr�aceea compli� 
cată, proprie numelor de refe �
rință, ci mai simplă, ușor digera�
bilă, pe gustul rockerimii puse pe
trăit viața așa cum este. Fiindcă
viața e una singură și, dacă nu
poți să (ți�)o schimbi, măcar să o
trăiești fără regrete – iată „princi�
piul“ multora, cu care ești sau nu
de acord, însă nu�i poți combate,
când alegerile lor nu te afectează. 

Piesa care m�a făcut să nu uit
vreodată trupa Heart, deși nu 
i�am urmărit îndeaproape existen �
ța, se numește Barracuda și des� 
chide albumul Little Queen (1977,
Portrait Rec.). Am ținut cândva în
mână un exemplar pe vinil, au�
tentic american, după care oftez
de când știu mai multe despre ca�
litatea plăcilor imprimate acolo.
Mi se oferise gratuit, dar nu l�am
păstrat, pentru că restul pieselor
nu se potriveau cu gusturile mele

din acel nefast 1984. Tipică pen�
tru hard�rock, Barracuda farmecă
și azi prin energia sinceră și prin
felul cum, la fiecare minut aproa �
pe, ritmul se rupe, iar stopul se
prelungește într�un fel de rever �
berație. Și nu pot uita verile 1977
și 1978, când piesa era hit și pe li�
toralul românesc, delectând în
egală măsură marinari militari
chinuiți, ca mine, și studente, nu
doar la Filosofie, care�și împli�
neau fanteziile erotice pe tunuri.
Un deceniu mai târziu, prin 1987�
1988, îmi venea greu să accept co�
titura făcută de trupă spre cu� 
rentul Adult Oriented Rock. Nu
pricepeam (și nu cunoșteam, de �
sigur!) meandrele showbizului;
dar puteam să admit, la o petre�
cere, că piesa Alone, de pe discul
Bad Animals (1987), merge în
orice anturaj, chiar dacă seamănă
cu destule altele, numite generic
„balade rock“.

Apropo de asemănări. Există
una între rifful principal, care

stabilește tema în Barracuda, și
un riff din This Flight Tonight,
piesa grupului Nazareth. Dezvol�
tând o teorie despre posibilitatea
furtișagului și așteptându�se, pro�
babil, la ceva răsplată în dormitor
(trupele fiind împreună în tur�
neu), chitaristul Manny Charlton
capătă replica lui Annie: „N�am
furat�o de la voi, am furat�o de la
Led Zeppelin, din Achilles Last
Stand“. „Oh, scuze, fetelor!“, atât a
putut să mai zică amețitul englez,
pasibil chiar el de�o acuzație de
„împrumut riffologic“, deși bucata
de succes a grupului său îi apar �
ținea lui Joni Mitchell și era pre�
luată legal.

Concertul din 2006 mi�a re�
velat și un aspect greu de văzut în
urmă cu, să zic, vreo 10 ani. Anu �
me:muzica Heart este elegantă și
vivace la atâta vreme de când a
fost compusă și cântată prima
oară. Constatarea survine din pa�
ralela inevitabilă cu făcătura cu�
curigăită de invitații Alice in
Chains ori cu gesticulația de tero�
rist prins cu mâța�n sac a lui Dave
Navarro. Și nu mă miră: spui
Heart, spui totul despre senti�
mente! SDC
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Păpușile Barbie au învățat noi
meserii. În 2019, ele vor avea jo�
buri, precum biolog marin polar,
astrofizician, entomolog sau fo�
tograf de natură sălbatică. Com�
pania speră, în felul acesta, să le
învețe pe fetițe să viseze și alt �
ceva decât să devină prințese.

Acum ceva timp, a existat pe in�
ternet o tendință virală care s�a
numit „provocarea Bratz“. Fete ti�
nere, mai ales din India, se ma�
chiau exact ca o păpușă Bratz,
după care își puneau fotografia pe
Internet, alături de păpușa din
care s�au inspirat. Rezultatele au
fost undeva la granița dintre
amuzant și înfiorător. Însă cele
două fotografii, așezate una lângă
alta, creau o a treia imagine, mai
perfidă și mai urâtă decât ne
place să vedem de obicei. Acele
păpuși, îmbrățișate de milioane
de fete în fiecare zi, actrițe în mii
de jocuri imaginate pe covorul
din cameră, nu arătă ca nici o per�
soană din viața reală. Față în față
cu păpușile lor, fetițele învață ce
înseamnă să fii frumoasă – slabă,

machiată mai ceva ca o actriță la
o ceremonie de Oscar, pe tocuri,
cu fustițe de două degete. 

Nici Barbie nu a fost diferită
până nu demult. Cineva calculase
că, dacă o domnișoară ar avea
proporțiile păpușii în viața reală,
ar fi obligatoriu să fie internată de
urgență în spital pentru anorexie.
În ultimii ani, Barbie încearcă să
transmită fetelor mesaje mai con�
structive. Un exemplu este recen�
tul parteneriat dintre păpușile
Barbie și National Geographic,
prin care Mattel, compania pro�
ducătoare, va scoate la vânzare la

finalul lui 2019 păpuși Barbie cu
meserii din domeniul cercetării și
aventurii în natură. În toate carie�
rele menționate, procentul de
femei angajate este mult mai mic
față de cel al bărbaților.

Anul trecut, păpușile Barbie
și�au pus pe nas ochelari de pro �
tecție, au luat în brațe un laptop
și, pe lângă ele, un robot. Acele
Barbie erau ingineri de robotică,
o inițiativă a producătorului de a
le încuraja pe fete să alea gă o ca�
rieră în domeniile STEM – știință,
tehnologie, inginerie și matema�
tică. În Statele Unite, în aceste 

domenii lucrează doar 24% dintre
femei. 

Barbie își răscumpără astfel
păcate mai vechi. În 2010, de exem�
plu, compania lansase o carte in�
titulată Barbie: pot să fiu inginer
de calculatoare. Cititorii descope�
reau însă cu uimire că Barbie nu
știa de fapt să programeze, doar
avea tot felul de idei pe care tre�
buiau să le pună în practică
adevărații programatori, băieți, și
că Barbie era de fapt atât de ne�
pricepută, încât și�a virusat calcu�
latorul și a avut nevoie de niște
băieți să o salveze. 

Prin noile modele, Mattel în�
cearcă să transmită că îi pare rău
pentru toate păpușile apărute de�a
lungul timpului prea interesate de
gătit, de machiaj sau de propriul 
castel. Transmite, dar nu rostește cu�
vintele. Aceasta este o altă lecție im� 
portantă pe care păpușa Barbie a în�
cercat să o „predea“ fetițelor, într�o
animație din 2018: să�și ceară scuze
mai puțin. „Mai ales noi fetele, spu�
nem scuze prea des“, explică animația.
„E ca un reflex, ca și cum orice se în�
tâmplă rău este vina noastră.“ 

România se mândrește cu
primul loc în Europa în ceea ce
privește procentul de absolvente
de facultăți de știință și inginerie.
Dar, cu un procent de doar 18%,
suntem pe ultimul loc în Europa
în privința femeilor care lucrează
în știință și tehnologie. Aici ar fi
nevoie de o Barbie și pentru oa�
meni mari. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cum nu își cere Barbie scuze

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



soi de catharsis pentru spectator. 
Numai că un astfel de exces

de sinceritate este, în lumea de
azi, de�a dreptul sinucigaș. Ne�
eson a fost imediat înfierat pe
rețelele sociale din America, dar
nu numai, de către o mulțime de
comentatori care, în stilul actual
post #MeToo, au preferat să vadă
din toată povestea spusă de actor
numai partea „rasistă“. Luate pe
nepregătite de scandal, studiou�
rile Lionsgate au anulat premiera
pe covor roșu a filmului. 

Prin urmare, nu puțini sunt
cei care, pe bună dreptate, se în�
treabă care va fi viitorul carierei
lui Neeson; va trece cu bine de ac�
tualul scandal, își reveni după o
perioadă de „purgatoriu“, în stilul
lui Mel Gibson, sau cariera lui se
va încheia, pare�se, complet, așa
cum a pățit Kevin Spacey?

Ziarul „The Independent“
crede că, dacă cei de la Hollywood
vor considera că Neeson va pro�
duce în continuare mulți bani la
box�office, s�ar putea ca el să
scape din această poveste, cu atât
mai mult cu cât în situația lui,
spre deosebire de Harvey Wein�
stein și Spacey, nu există victime. 

Dacă, dimpotrivă, se va consi�
dera că Neeson este dispensabil,
atunci s�ar putea să vedem cum
este pur și simplu șters din viito�
rul Men In Black, de exemplu, așa
cum Ridley Scott l�a șters pe
Kevin Spacey din All The Money
in the World.

Acest tip de scandal nu este
nou la Hollywood. Mel Gibson 
și�a făcut praf reputația și și�a
văzut cariera suspendată pentru
aproa pe o decadă după o tiradă
antisemită ținută, la beție, unui
polițist, în 2006. Diferența este,
amintește „The Independent“, că
în 2006, social media nu ajunsese
la dezvoltarea de astăzi. Ar mai fi

scăpat Gibson dacă ar fi făcut așa
ceva astăzi, în era Twitter?

La fel, Mark Whalberg, pe
când avea doar 15 ani, a intrat în
conflict cu trei tineri de culoare,
după care, doi ani mai târziu, a
atacat un vietnamez. Într�o epo �
că în care internetul încă nu
exista, Whalberg a putut să își
construiască apoi netulburat o
carieră, întâi de muzician, apoi
de actor. Mel Gibson a scăpat și
el de interdicție și a fost nomina�
lizat, în 2016, la Oscarul pentru
cel mai bun regizor pentru Hac�
ksaw Ridge.

Dar activiștii și mare parte a
comentatorilor sunt încă inflamați,

cu atât mai mult cu cât, în alte
declarații date după interviul cu
pricina, Neeson a refuzat să își
ceară scuze. 

„Nu sunt rasist“, insistă el. „E
ceva ce s�a întâmplat acum peste
40 de ani. Nu a fost ceva îndreptat
contra negrilor, aș fi reacționat la
fel dacă era vorba despre un ir�
landez, scoțian, englez sau litua�
nian. Slavă Domnului, nu s�a
întâmplat nimic violent. Pretin�
dem că suntem corecți din punct
de vedere politic în America, dar
și la mine în Irlanda. Cu toate
acestea, trebuie doar să zgârii
suprafața și să descoperi rasismul
și prejudecățile“. SDC
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

„Ce culoare avea atacatorul ei?
Mi�a spus că era un negru. Am ră�
tăcit pe străzile cartierului meu,
înarmat cu o bâtă, sperând ca ci�
neva să se ia de mine. Îmi este
rușine să recunosc... Am făcut asta
vreme de o săptămână, sperând ca
un «ticălos de negru» să mă atace
pentru a avea un bun motiv de a�l
ucide. În cele din urmă acest in�
stinct primitiv de răzbunare a

sfârșit prin a mă șoca“, s�a confe�
sat actorul într�un interviu în zia�
rul „The Independent“. 

Neeson a vorbit și despre co�
pilăria sa în Irlanda de Nord, sfâ �
șiată de un sângeros conflict
reli gios, discutând acest „instinct
al răzbunării“ și sfârșind prin a
analiza această pulsiune distruc�
tivă transpusă în cinema, unde
arta ar trebui să funcționeze ca un

Într-un interviu menit să promoveze noul său film, Cold Pursuit,
vorbind despre tema acestei pelicule, Liam Neeson a povestit o
experiență personală: cu mulți ani în urmă, după ce o prietenă a fost
violată, actorul a fost tentat să comită o crimă. Un bun mod de a te
pune singur pe lista neagră a Hollywoodului, mai ales în actualul 
climat de isterie post #MeToo.

Oare Liam Neeson 
a reușit să-și pună
capăt carierei?



ANUL XV NR. 633
9 – 15 FEBRUARIE 2019 15

www.suplimentuldecultura.ro

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

Adresă: Iași, B�dul Carol I, nr. 4, etaj 4, 
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, 

fax: 0232/ 214111

Redactor�șef:George Onofrei

Redactor�șef adjunct:Radu Cucuteanu

DTP:Adina Arnăutu

Rubrici permanente:Bobi (Fără Zahăr),
Mădălina Cocea, Dragoș Cojocaru, 
Andrei Crăciun, Florin Ghețău, 
Radu Pavel Gheo, Florin Lăzărescu, 
George Onofrei 

Carte: Doris Mironescu, Eli Bădică, 
Marius Miheț, Cristian Teodo rescu, 
Bogdan�Alexandru Stănescu, Alina 
Purcaru, Cătălin Constantinescu, Ioan�
Alexandru Tofan

Muzică:Victor Eskenasy, 
Dumitru Ungurea nu

Film: Iulia Blaga 

Teatru:Oltița Cîntec

Caricatură:Lucian Amarii (Jup)

Grafică: Ion Barbu 

Actualitate:Cătălin Hopulele

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribuție:Mihai Sârbu, tel. 0232/ 271333.
Media Distribution S.R.L., tel. 0232/ 216112

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament:45 lei pentru 3 luni; 
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

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

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

PE SCURT

se vor termina în această toamnă.
MoMA, care primește fonduri atât
din partea municipalității new�
yorkeze cât și de la guvernul fede�
ral, este obișnuit cu donații de�a
dreptul titanice. Anul trecut, mu�
zeul a primit o parte din vânzarea
istorică a colecției lui David și
Peggy Rockefeller, eveniment în
cursul cărora s�au recoltat 820 de
milioane de dolari. De asemenea,
în 2005, David Rockefeller a donat

100 de milioane și mai multe ta�
blouri de Gauguin, Matisse, Pi�
casso sau Cézanne, din colecția
personală. Și producătorul David
Geffen a donat în 2016 suma de
100 de milioane către MoMA.
n Filmul horror Puppet Master:
The Littlest Reich (foto jos), de
Sonny Laguna și Tommy Wiklund,
a câști gat marele premiu al Festi�
valului de film fantastic de la 
Gérardmer, una dintre cele mai

importante manifestări de gen
din Europa. 
n Conform unui studiu publicat
de „Livres Hebdo“, piața cărții în
Franța a înregistrat în 2018 cea
mai mare cădere din ultimii ani,
de 1,7%. Doar cărțile pentru ado �
les cenți și benzile desenate au
fost cruțate de această scădere,
ele marcând chiar o creștere de
1%. Pentru banda desenată, anul
2018 a fost cel mai bun din 2003
încoace, mai ales în cazul vânzări�
lor de manga.
n Roma, filmul realizat de mexica�
nul Alfonso Cuarón și produs de
Netflix, a fost câștigător la Goya,
„Oscarul spaniol“, fiind și unul
dintre marii favoriți la premiilor
Oscar. Roma a primit premiul Goya
pentru cea mai bună pro ducție la�
tino�americană, după ce i s�au de�
cernat deja un Leu de Aur la Veneția,
două Globuri de Aur și patru pre�
mii la Critics’ Choice Awards.
n Fiul lui J.D. Salinger a confirmat
că există foarte multe manuscrise
ale tatălui său, faimosul autor al
cărții De veghe în lanul de secară,
care n�au fost niciodată făcute
publice. „Tot ce a scris el va fi

făcut public la un moment dat“, 
a declarat Matt Salinger într�un
interviu. 
n Bestsellerul cel mai longeviv al
anului 2018 a fost Pachinko de
Min Jin Lee, afirmă revista „Pu�
blishers Weekly“. Publicată încă
din 2017, cartea a stat în topurile
revistei vreme de 47 de săptămâni
anul trecut. 
n Nominalizarea lui Bryan Singer,
regizorul lui Bohemian Rhapsody,
acuzat din nou de agresiune se�
xuală, a fost retrasă de către orga�
nizatorii BAFTA. Singer, care a pă� 
răsit producția filmului cu două
luni înainte de finalul filmărilor, a
fost nominalizat alături de produ�
cătorul și scenaristul filmului.
n David Suchet ( foto jos, dreapta)
actorul în vârstă de 71 de ani care
l�a jucat pe Hercule Poirot în ce�
lebrul serial din 1989 și până în
2013, a declarat că ar fi încântat să
intre din nou în piele faimosului
detectiv, dar nu la televiziune, ci
pe marile ecran. SDC

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

n După succesul lui Bohemian
Rhapsody, se pregătește o altă
biografie a unui mare star al mu�
zicii rock: Stardust, al cărui erou
este David Bowie (foto sus). Fil�
mul, care va intra în producție în
iunie, se concentrează, pare�se,
numai asupra primelor succese
ale lui Bowie, în perioada Ziggy
Stardust. Rolul principal va fi in�
terpretat de actorul Johnny Flynn,
văzut până acum în Jersey Affair
și Genius. Interesant, familia mu�
zicianului nu a permis realizato�
rilor să folosească nici o piesă a
lui David Bowie, așa cum a anun �
țat fiul muzicianului, regizorul
Duncan Jones.
n Museum of Modern Art (MoMA)
din New York a primit o donație
record din partea moștenitorilor
uneia dintre fondatoarele sale,
Abby Rockfeller: 200 de milioane
de dolari. Suma reprezintă jumă�
tate din costurile lucrărilor de ex�
tindere ale muzeului, lucrări care



Maria G., medic ortoped: 

„Când Matteo a fost angajat ca și
parcagiu, m�am bucurat foarte
mult, fiindcă parcarea spitalului
nostru este destul de mică, iar eu,
ca și femeie, pierdeam uneori și
câte jumătate de oră până reu �
șeam să găsesc un loc. Deodată
era mult mai simplu, îi înmânam

cheile mașinii încă de la poartă,
iar el se ocupa de tot, apoi, când
voiam să plec, îi dădeam un tele�
fon și, în zece minute, mașina mă
aștepta la poartă. Ce�i drept,
uneori mi se adresa cu «yes, sig�
nora», dar, la câtă italiană știu eu,
nu mi s�a părut nimic suspect“.

Vasilica L., infirmieră: „Eu am
Tico și uneori nu vrea să por�
nească. Soțul meu mi�a spus că
este din cauza bateriei slabe, că eu
merg cu muzica data la maxim și
nu apucă alternatorul să încarce.
Ce să fac, dacă îmi place Benone
Sinulescu? Într�o zi, când să plec
acasă, mașina nu era adusă la

poartă. Rasa mă�tii de macaronar,
zic. Când colo, săracul de el, se
chinuia să pornească taradaica.
Știți cum a făcut? S�a dus în secția
de reanimare și s�a întors cu defi�
brilatorul mobil, ăla cu două fiare
de călcat. Le�a frecat între ele și a
strigat: clir! Apoi le�a lipit de ca�
potă. La naiba, a pornit! Vă spun
sincer, m�a luat cu transpirații, fi�
indcă soțul meu nu este în stare să
îmi cumpere o baterie, iar fru �
mușelul ăsta a înviat�o din morți.
Din ziua aceea nu am mai avut
probleme cu ea, doar casetofonul
bâzâie cam tare“.

Ionel C., contabil: „Eu sunt
cel care fac și statele de plată. Din
pixul meu își primește leafa inclu�
siv Matteo, iar asta îl face să mă
respecte, cred. Ciao mister, așa

îmi spune. Ciao, băi, Matteo! Eu
am un Passat din 2003, din ăla cu
colțurile farurilor alungite in jos,
ca la cățelul Droopy. Soția mea
spunea, în glumă, că este mașina
veșnic tristă. Într�o zi, băiatul ăsta
mă aștepta cu mâinile ridicate, ca
un soldat care se predă sau ca un
chirurg pregătit să opereze, iar la
brâu avea un bomfaier, un clește
și un ciocan. Toată ziua s�au auzit
ciocănituri, iar apoi mi�a picat
fața! La ora șaișpe, mașina mea
arăta mai tânără cu cinci ani, iar
colțurile farurilor erau migdalate
ca niște ochi de chinezoaică. Era
fix ca Mazda la care am visat atâta
vreme, dar nu mi�am permis�o“.

În urma unei anchete interne
legate de dispariția unui defibrilator

mobil din sala de terapie intensivă,
conducerea spitalului a descoperit
cu stupoare că parcagiul Matteo,
presupus cetățean italian, era de
fapt medicul plastician american
Michael M., care folosise acte false
pentru angajare și care nu deținea
nici măcar permis de conducere. SDC

Văzându�i filmele veți fi de acord.
Un bun scenariu le dă dreptate
tuturor personajelor, lucru care
se vede cel mai bine în cele mai
apreciate filme ale sale – A Sepa�
ration și The Salesman/ Clientul,
ambele premiate cu Oscar pentru
film străin, primul fiind lansat în
2011 la Berlin, unde a luat Ursul
de Aur, celălalt distins pentru sce�
nariu și interpretare masculină la
Cannes în 2016. Toată lumea știe
este probabil cel mai puțin împli�
nit film al iranianului, dar asta nu
înseamnă că e ratat. Plasat în�
tr�un superb sat spaniol, turnat
vara, printre oameni sănătoși și
bronzați, filmul are un aer de
vacanță europeană, iluzie pe care
scenariul o șterge la timp. Reve�
nită din Argentina (unde și�a în�
temeiat o familie) în satul natal

pentru nunta surorii, Laura (Pe�
nélope Cruz) trăiește coșmarul
vieții când fata cea mare îi e răpită
chiar din casă. Fostul iubit, Paco
(Javier Bardem), îi sare în ajutor
și e dispus la orice sacrificiu, com�
portându�se ca un alt membru al
numeroasei ei familii cu surori,
cumnați, veri pe care îi încurci
ușor. Dar dispariția fetei o obligă
pe Laura să pătrundă din nou în
trecutul neîncheiat al familiei,
scoțând la lumină probleme cu
pământuri vândute ieftin, înstrăi�
nate oricum sau pierdute, orgolii,
neîmpliniri și ranchiună.

Deși s�a spus că a luat�o pe
urmele lui Woody Allen cu voia�
jele lui europene și câte un film
făcut în altă țară, Farhadi se pare
că a avut un motiv personal să fil�
meze în Spania. În urmă cu 17 ani
a mers acolo împreună cu familia
într�un concediu, iar fiica sa a fost
terifiată de fotografia unei fete ră�
pite, imagine care a urmărit�o în�
treaga vacanță. Pentru Farhadi
incidentul a fost inițial sursa unei
interogații de părinte, perfect

normale (ce ar face dacă i�ar fi
răpit copilul?), care a devenit în
timp scenariu. E interesant că nu
e primul film al lui Farhadi în
care cineva dispare. În mai reu �
șitul Darbareye Elly/ Despre Elly
(premiat pentru regie la Berlin în
2009) era vorba despre dispariția
unei tinere la jumătatea filmului,
în a doua jumătate toată lumea
(grupul de prieteni veniți la mare)
căutând�o. Dispariția era un pre�
text pentru un portret de grup
care să dea seamă despre relațiile
sociale din Iranul contemporan,
iar interpretarea modernă trimi�
tea la noul val românesc.

Poate și de aceea Toată lumea
știe sună repetitiv, deși ar fi inte�
resant de aflat de ce Farhadi a
ținut să reitereze fără a aprofunda
acest motiv dramaturgic al dis �
pariției care tulbură un ansamblu
aflat până atunci într�un oarecare
echilibru (dovadă că e mai puțin

important cine sunt făptașii față
de lucrurile din trecutul persona�
jelor, scoase la iveală de incident).
Devenind între timp un regizor
foarte cunoscut, nu i�a fost greu să
îi coopteze pentru primul său pro�
iect în spaniolă pe cei mai cu �
noscuți actori ai țării, cuplul regal
Penélope Cruz și Javier Bardem,
care nu mai jucaseră împreună de
la Jamón, Jamón de Bigas Luna,
din 1992 (ce era debutul lui Pené�
lope Cruz). 

Dacă Cruz e cam avântată în
postura de mater dolorosa, Bardem
e mult mai convingător în rolul de
fost iubit așezat și calm, dar capabil
de sacrificii pe care nimeni nu le
înțelege, mai ales actuala soție. 

Ceea ce ține filmul la un loc e
talentul de scenarist al lui Far�
hadi, care dă pe rând dreptate fie�
cărui personaj. „Adevărul are mai
multe straturi și e plin de semne
mărunte pe care nu le observăm.

Îmi place să mă joc cu ele când
scriu“, a mai spus cineastul la Bu �
curești, iar asta se vede din felul
cum dă profunzime poveștii chiar
și acolo unde nu dezvăluie, ci doar
sugerează. Toate personajele au
impresia că știu acest adevăr, dar
fiecare are adevărul lui, deși fie�
care în parte are dreptate. Te
prinzi însă destul de repede că
miza nu e fata dispărută. 

Toată lumea știe e un diver�
tisment de calitate, chiar dacă a
deschis Cannes�ul anul trecut. E
clar de preferat în locul formata�
telor producții americane, dar de
la Asghar Farhadi ne așteptăm la
mai mult. Cum spunea cineva,
dacă tot a plecat din Iran în Occi�
dent pentru a avea libertate de�
plină, ar trebui să profite de ea. SDC

Toată lumea știe/ Todos lo saben –
de Asghar Farhadi, cu Penélope
Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
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IULIA BLAGA
FILM

„Nu cred că am scris
până acum un
scenariu fără să nu le
fi permis personajelor
să se apere“, măr -
turisea astă-toamnă 
la București Asghar
Farhadi, când a fost
invitat la Festivalul 
Les Films de Cannes
à Bucarest. 
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