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DEBUTANT CU DREPTUL ÎN ROL PRINCIPAL ÎN CINEMA

Mihai Smarandache: „Nu am mai
avut niciodată un rol atât de mare“
În love-storyul lui Tudor Giurgiu, Parking,
inspirat de romanul Apropierea de Marin
Mălaicu-Hondrari, Mihai Smarandache e un
tânăr plecat la începutul anilor 2000 la muncă
în Spania, dar nu pentru a face bani, ci pentru
a ﬁ liber să scrie. Deși debutant în rol principal
în cinema, actorul născut la Iași în 1982
impune prin sobrietate și discreție, deși i-a fost
diﬁcil să lucreze într-o limbă străină, într-o țară
străină și cu actori de altă naționalitate.
IULIA BLAGA

Parking, coproducție româno
hispanocehă produsă de Libra
Film Productions, a avut pre
miera mondială în deschiderea
TIFF și intră pe ecranele din Ro
mânia în 14 iunie 2019.
Cum a fost primit filmul la TIFF?

A fost un public care a reacționat
foarte cald, ba chiar sa râs mai
mult decât mă așteptam. Toți oa
menii cu care am intrat în contact
miau vorbit foarte frumos. Am
stat de vorbă cu câțiva spectatori
și aproape toți mau întrebat de
partea cu limba spaniolă – cum a
fost să lucrezi întro limbă pe care
nu o stăpânești la perfecție, ce
dificultăți am întâmpinat ș.a.m.d.
Ce făceai la începutul anilor
2000, când se întâmplă acțiunea
filmului?

În 2000 am terminat liceul și am
intrat la Facultatea de Automatică
și Calculatoare din Iași. Habar
naveam ce urma să mi se întâm
ple anul următor: că voi renunța
la facultate, că mă voi hotărî să
dau la Actorie cu doar două luni
înainte de examen, că voi face pre
gătire o lună de zile și că voi intra.
Trebuia să plătesc taxa pentru
semestrul al doilea, dar văzusem
un examen de actorie de anul I al
verișoarei mele și eram fascinat. În
cepusem să mă gândesc că, dacă
există o școală de spus povești,
acolo ar fi locul meu. Eram în ziua
în care trebuia săi cer mamei banii
pentru semestrul doi. Mam gândit

ce fac, dau taxa și continui această
facultate unde îmi era extrem de
greu, sau îi dau banii mamei înapoi
șii spun că dau la Teatru. Dar, în
loc să mă trezesc la 7 dimineața, m
am trezit la 12. Mama nu era acasă,
nam mai ajuns la facultate și, când
a venit mama, mia spus: „Nuți
face probleme, am plătit eu taxa“.
A fost momentul când miam
dat seama că, dacă nu fac ceva,
viața mă ia pe sus, așa că miam
luat inima în dinți și iam spus
mamei toată treaba. A fost calmă
și a zis că, dacă așa vreau, ea și cu
tata mă vor susține cum vor pu
tea, numai să dau la facultate în
Iași, pentru că nau destui bani. Și
uite unde am ajuns.
Te-am văzut la Teatrul Odeon
din București în Jurnalul lui
Robinson Crusoe, unde atrăgeai
privirile. De ce filmul a venit
așa de târziu?

Acest musical în regia lui Mihai
Măniuțiu pe muzica Adei Milea e
un spectacol la care țin foarte
mult. Mă bucur că sălile sunt pline
și că lumea se simte bine. Eu eram
fan Ada Milea de multă vreme și
mă bucur mult că am putut lucra
împreună și că a ieșit un spectacol
foarte special.
Cu filmul am tot cochetat
dea lungul celor 14 ani de când
fac meseria asta. De ce așa târziu
filmul? Cred că ține de șansă. Să
fii omul potrivit la locul potrivit.
Ce a fost mai greu la Parking, să
filmezi primul rol principal într-o
limbă străină, să filmezi într-o
țară străină sau pur și simplu să

duci în spate un film în care
apari în toate scenele?

All of the above. A fost foarte greu
în special pentru că înainte de fil
mări nu vorbeam deloc spaniolă.
Mam pregătit cu Marius Rădoi
(n.red.: profesor de spaniolă la In
stitutul Cervantes), căruia am săi
mulțumesc cu fiecare ocazie, ma
ajutat enorm în cele trei săptămâni
dinaintea filmărilor. A fost greu
pentru că am filmat mult noaptea,
temperatura scădea drastic, iar eu
eram în tricou și pantaloni scurți,
pentru că în film era vară. A fost
greu și pentru că nu am mai filmat
niciodată atât de mult, nu am mai
avut niciodată un rol atât de mare.
Dar a fost o experiență extraordi
nară și îi mulțumesc lui Tudor
Giurgiu că a avut încredere și că m
a ales pe mine pentru acest rol.
Cum a fost să filmezi în Spania?
Ai interacționat ușor cu
partenera și cu restul actorilor
spanioli?

Am stat șase săptămâni în Cór
doba și o săptămână la Sevilla.
Miam dat seama că atunci când
vedeam filme, nu știu de ce, aveam
senzația că oamenii ăia merg la
filmare de la ei de acasă și că se în
torc înapoi, când, de fapt, de foar
te multe ori „casa“ e o cameră de
hotel. Nu mă gândisem niciodată
la asta, că poți citi scenariul over
and over la hotel, nu acasă, că poți
intra după o zi de filmare în ca
meră și că ți se va părea că ea șia

recăpătat forma de dinainte să vii
tu acolo. Un loc cu foarte multe
amintiri, și toate nevăzute.
Mam înțeles foarte bine cu
Belén Cuesta, o actriță minunată,
extrem de generoasă și care ma
ajutat pe tot parcursul filmărilor.
Ma ajutat foarte mult cu textul,
săl facem vorbit, să sune cum tre
buie, să căutam variante pentru a
face vorbele să sune natural. Toți
actorii spanioli mau făcut fiecare
în felul său să mă îndrăgostesc de
ei, de pasiunea pe care o au pen
tru meserie. Miau readus aminte
cât de privilegiați suntem că le
spunem oamenilor povești.
Cum te-ai pregătit pentru rol?

Am citit cartea lui Marin, am stat
puțin de vorbă cu el, dar miam și
imaginat ce anume din mine poate
povesti ceva din el. Lam studiat pe
ascuns – cum fumează, unele ges
turi. Mam gândit mult la cum
privește personajul, mi sa părut
că asta poate spune mult despre
singurătatea și căutările sale.
Apoi acolo, prin locurile perso
najului, aerul ăla, soarele câteodată
necruțător, fumând Ducados (țigări
pe lângă care un Marlboro roșu
uscat, uitat pe dulap pare ceva light),
adunând senzații care să umple
simțurile cu o prezență a acelei părți
de lume. Mam gândit mult la ce
înseamnă să pleci din țară, să ai cu
rajul ăsta (nebun din punctul meu
de vedere) de a pleca pur și simplu,
fără a avea nici o siguranță, ci doar

întrebări și speranță. Mam gândit
la ce înseamnă distanța față de cei
dragi și la ce mai înseamnă cei dragi
dacă apare distanța.
Ai găsit multe puncte comune
cu personajul?

Cred că suntem două genuri foarte
diferite de oameni. Eu nu am atâta
curaj, nu avem același lecturi, iar eu
mam lăsat de fumat. Cred, totuși,
că un fel de solitudine ne leagă – un
sentiment destul de contradictoriu,
un soi de nevoie de singurătate care
se tot adună și care mă face să tân
jesc după oameni, ca apoi săi pără
sesc și să mă retrag, să privesc din
afară și apoi iar să simt acut lipsa
lor. E un fel de sinusoidă a singu
rătății sau, mai degrabă, un fel de
montagnes russes. Cred că felul
ăsta de a fi cerne foarte bine oame
nii, pentru că mulți preferă per
soane mai echilibrate, deși cred că
e loc pentru toți sub soare.
Ce planuri ai în cinema pentru
perioada următoare? Ce regizor
ți-ar plăcea să te sune mâine
să-ți propună un rol?

Nu am avut niciodată un regizor
despre care să spun că miaș dori
să lucrez cu el. Viața a fost foarte
darnică cu mine și am avut ocazia
să lucrez cu mulți oameni extraor
dinari. Aș vrea să mai joc în filme,
sigur, dar asta –repet – cred că ține
de șansă. Poate că după ce iese fil
mul o să înceapă să sune telefonul,
cine știe. SDC
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Un moment istoric: prezența
papei Francisc la Iași
Vara a început spectaculos la Iași, nu numai cu Ziua Copilului, ci și cu
vreme instabilă. Însă în acea primă zi de vară, 1 iunie, timpul mohorât
și ploios a încetat, printr-o coincidență, odată cu aterizarea papei. Aﬂat
într-un turneu apostolic (ceea ce vrea să spună că a fost prezent în
calitate de conducător al creștinilor catolici, iar nu în calitate de șef de
stat), Francisc, primul papă iezuit, primul din afara Europei și primul cu
acest nume, a vrut să salute și la Iași comunitatea catolică din zona

Moldovei, dar și pe cei de alte confesiuni. Prin prezența Sfântului
Părinte, Iașii s-au aﬂat în fața celui mai important moment din ultima
sută de ani, din clipele în care orașul a fost capitală de război, în timpul
primei conﬂagrații mondiale. Au existat o serie de temeri privind
aﬂuxul mare de participanți sau vremea capricioasă, cu atât mai mult
cu cât Iașii nu au experiența Bucureștilor în asemenea manifestări. Ei
bine, în ciuda temerilor, lucrurile au mers într-adevăr bine.

RADU CUCUTEANU

Dar ce a căutat papa în România?
Dincolo de partea ecumenică, abso
lut firească întro societate normală,
a existat o motivație subiacentă
pentru această vizită. Evident, tre
buia să ajungă la București, ocazie
cu care sa putut observa diferența
dintre Logan și Mercedes. Dar, pe
lângă capitală, a insistat să vizi
teze poli ai catolicismului româ
nesc, anume Șumuleu Ciuc, Iași și
Blaj. De cel din urmă loc se leagă
și motivația de care aminteam
mai sus. Prezența sa la Blaj, dumi
nică, pe 2 iunie, a avut ca scop bea
tificarea a șapte episcopi greco
catolici martiri în regimul comu
nist, anume: Vasile Aftenie, Valeriu
Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu
Chinezu, Ioan Bălan, Alexandru
Rusu și Iuliu Hossu. Aceștia sunt cei
care, în ciuda presiunilor comu
niste, nu au abjurat de la confesiu
nea grecocatolică și au preferat
închisoarea și chinurile comuniste.
Și aceasta este o parte foarte
importantă a mesajului transmis
de papă: comunismul înseamnă
ură și violență, reprezintă o formă
criminală de a conduce o socie
tate și trebuie să nu îi uităm pe cei
care, în numele credinței lor, șiau
sacrificat viețile.
Un alt moment unic a fost în
tâlnirea de la Blaj cu comunitatea
romă, prima oficială din istoria ca
tolicismului. Cu această ocazie,
Francisc șia cerut scuze în numele
Bisericii Catolice de la comunita
tea romă: „Cer iertare în numele
Bisericii Domnului și vouă, pentru
momentele în care, dea lungul
istoriei, vam discriminat, maltra
tat, sau vam privit întro manieră
greșită“. Și ce poate fi mai onest
decât acțiunea unui om în slujba

profesiunii de credință pe care a
făcuto, de a își iubi aproapele?
Fără discriminare, fără încrânce
nare, ci uman. Sau, cum a spus
Francisc, „să mergem împreună“.
PROGRAMUL PAPEI LA IAȘI
Aici papa a avut două întâlniri:
una cu bolnavi și bătrâni, adunați
în număr de peste 800 în cate
drala catolică. Ajuns cu jumătate
de oră mai devreme, Francisc șia
petrecut timpul în plus cu aceștia,
între ei, cei care se uitau cu uimire
și aproape cu neîncredere cum se
apropie de ei și îi îmbrățișează.
Al doilea moment a fost cel al
marii întâlniri din fața Palatului
Culturii.
Ca să înțelegem mai bine ce
înseamnă o mare întâlnire în acest
context, să ne gândim la nivelul
statisticii: dacă în România erau, la
nivelul anului 2017, 1.445.000 de
catolici, la Iași, conform estimărilor
oferite de SPP, sau adunat circa
140.000 de oameni. Cu alte cuvinte,
10% din numărul catolicilor din

țară a fost egalat de poporimea
adunată la Iași, care de această
dată a căpătat o titulatură în plus:
cea de capitală a iubirii.
Este cu siguranță cea mare
manifestare pe care a cunoscuto
orașul, cu ocazia acestei întâlniri
marianice (desfășurată sub semnul
Fecioarei Maria, celebrată și prin
aducerea icoanei sale de la Cacica,
una dintre cele mai cunoscute
icoane catolice din spațiul româ
nesc). De asemenea, și la această
mare întâlnire Francisc a petrecut
mai mult timp decât se anunțase
inițial, cu circa jumătate de oră.
Este de amintit și episodul
mai puțin fericit al întâmpinării
papei la aeroport de maimarii
locului: primarul Mihai Chirica,
prefectul Marian Șerbescu și preșe
dintele Consiliului Județean Mari
cel Popa. Trei, Doamne, și toți trei
au confundat regulile de protocol
cu prezența la Starea Civilă și șiau
dat măsura prin dăruirea de bu
chete de flori papei. Frumoase bu
chete, greșit gest. Dar să trecem
peste acest episod provincial.

MESAJUL PAPEI
Înaintea mulțimii, de pe scena
amplasată în fața Palatului Cultu
rii, papa a ținut un discurs de
circa 25 de minute. „Este dificil să
mergem împreună, nui așa?“ –
aceasta poate că a fost cea mai di
ficilă întrebare a papei.
Și cu toate acestea, deși știm
că este întradevăr dificil, că este
nevoie de timp și de bunăvoință
din partea tuturor celor implicați,
de dialog și comunicare, iată că
sâmbătă, 1 iunie, a fost o zi în care
inocența a triumfat; nu numai cea
a copiilor, ci și cea a adulților.
Întro Românie divizată și în
care mesajele aruncate între di
versele tabere (politice, sociale
etc.) conțin o doză incredibilă,
inacceptabilă de violență, în care
atacurile la persoană sunt la or
dinea zilei, în această Românie a
ranchiunii și dezbinării sa putut
ca o minoritate, cea catolică, ală
turi de confrații ortodocși, pro
testanți sau atei să ne dea nouă,
tuturor, ca români, o lecție a unirii,

o dovadă a puterii rațiunii cupla
tă cu cea a emoției.
Este vorba cu siguranță (și
din păcate) despre un moment, nu
mai mult, dar am asistat cu toții la
dovada că se poate. Că există în
noi o umanitate care depășește
granițele pe care ni le impunem și
taberele cărora ne raliem. Să ofer
un exemplu: câți dintre cei pre
zenți au remarcat faptul că a fost
de față și premierul Viorica Dăn
cilă? Puțini, foarte puțini. Și,
având în vedere ruperile politice
și diferendele tot mai grave din
sânul societății românești, dis
creția sa a fost de apreciat. La fel
cum, în mijlocul a 140.000 de oa
meni, nu a fost nici o voce care să
strice momentul, care să detur
neze clipa dinspre emoție și uni
tate spre protest politic și dife
rențiere, spre dezbinare.
Din acest punct de vedere,
repet, prezența papei Francisc la
Iași a fost o lecție pentru noi toți și
pentru fiecare, de rumegat în sine,
de conștientizat că da, unitatea ne
este posibilă, este la distanță de o
aruncătură de vorbă, la un zâm
bet, la o înțelegere a celuilalt. „Dru
muri pentru a merge împreună“,
sublinia pontiful roman. Un ecu
menism care depășește granițele
religiei și care se îndreaptă spre
societate. O vocație a oricărei Bi
serici creștine, îndepărtată de di
hotomiile pe care prea mulți
insistă să le vadă, în conservato
rism sau progresism. Un mesaj în
spiritul iubirii cristice, pentru se
colul XXI.
Să construim împreună, pe
acest drum început pe 1 iunie din
care „pot să apară alte noi dru
muri ale viitorului către Europa“.
Adică exact semnul sub care a
avut loc această vizită istorică: să
mergem împreună. SDC
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Scrisoare către Augusto Monterroso
ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Cartea Restul e tăcere (Viața și
opera lui Eduardo Torres), de
Augusto Monterroso (19212003),
traducere din limba spaniolă de
Marin MălaicuHondrari, a fost
publicată la Editura Polirom
în anul 2019.
Scumpe domnule Monterroso, pro
fitând de abisala mea ignoranță și
de lipsa traducerilor din textele
dumneavoastră în limba română,
adevărul rușinos este că nu vă cu
noșteam.
Eu nu știam ce a spus domnul
Carlos Fuentes despre domnia
voastră: „Închipuițivă ființele ima
ginare ale lui Borges la ceai cu
Alice. Iatăl pe Monterroso“. Eu nu
știam dacă are sau nu are dreptate,

apoi sa întâmplat că mi sa oferit
volumul Restul e tăcere și am râs
de la prima până la ultima pro
poziție. Am râs ca la clasicii ruși,
dureros, ca în oglindă.
Scumpe domnule Monterro
so, ați râs de ei, de noi, de domnia
voastră, și foarte bine ați făcut
pentru că hohotul acesta este
totuși unul dintre marele daruri
ale umanității.
Ironia dumneavoastră este
binevenită, mereu a fost, căci oa
menii de care vă ocupați nicio
dată nau lipsit de pe pământ.

În limba română există un cu
vânt frumos pentru intelectualii
plini de fasoane și șabloane. Noi le
spunem moftangii. Ni la lăsat moș
tenire un dramaturg cu care cred că
vați fi înțeles foarte bine. Nici el nu
suporta morga tuturor acestor im
postori careși fac laudatio și capta
tio benevolentiae în cerc.
Scumpe domnule Monterroso,
cartea dumneavoastră în care se
râde binemeritat de gargara cu la
tină vulgară și de vorbele de duh
de care se agață toți pigmeii gân
dirii, e așezată sub cupola unui
titlu superb.
Acest Restul e tăcere, care
traversează Furtuna lui Shake
speare, fiind în același timp con
cluzie dezarmantă și autoironie, e
poate cel mai bun titlu cu care ne
am ales din boomul latinoameri
can. Veți fi, poate, de acord, că nu
e tocmai puțin.
Apoi, epitaful sub care așezați
viața lui Eduardo Torres: „Aici
zace Eduardo Torres/ cel care dea
lungul vieții/ a venit, a văzut și a
fost mereu învins/ atât de forțele
naturii/ cât și de navele inami
ce“... Sunt foarte puține epitafe
care să îi stea alături acestuia gân
dit de părintele Benito Cereno din

San Blas, frumosul, imaginatul,
adevăratul San Blas.
Restul e tăcere e o carte foarte
amară, așa cum se prezintă cuprinsă
de toate limitele patetice și înspăi
mântătoare ale ființelor omenești.
Iar dintre toate cugetările și aforis
mele domnului Eduardo Torres, ri
sipite prin gazete și crâșme, cel mai
mult îmi place aceasta cu privire la
nostalgie: E după colț.
Domnule Monterroso, putem
să râdem de univers și de impor
tanța nemărginită a faptului ridicol
de a scrie, putem să râdem de me
lancolie și de citarea abuzivă a cla
sicilor, dar domnul Eduardo Torres
va avea întotdeauna dreptate.

Nostalgia chiar e întotdeauna
după colț, iar acum, când am de
pășit colțul acesta, mă simt trist ca
Eduardo Torres la auzul ploilor,
fiindcă satira nu a putut să vin
dece niciodată lumea și toți mi
nunații autori care au râs atât de
grandios de prostia și de vanita
tea omenească șiau risipit orbi
tor și zadarnic inteligența. Oame
nii au rămas tot cârtițe și nau
văzut strălucirea cometelor.
Scumpe domnule Monterro
so, ați fost magnific și – cu toată
dragostea – nici asta nu va folo
sit la nimic, și abia aici se încheie
comedia și poate să înceapă trage
dia. Muzica! SDC

Game of Thrones & Cernobîl @ Food Court
Unul își cumpără meniu complet
de la chinezi, celălalt, un meniu
complet de la americani.
— Ai văzut ultimul sezon de
la Game of Thrones?
— Normal.
— Și cum ți sa părut?
— Băi, lau bușit de tot la
final. Sunt foarte nemulțumit. Am
semnat și eu petiția aia ca să
schimbe scenariștii și să se refacă
sezonul.
— Îl făceai tu mai bine?
— Normal. Mult mai bine.
Niște incompetenți!
— Dar nu aceiași incom
petenți teau păcălit să urmărești
serialul timp de zece ani, să ajungi
dependent de el?
— Da, dar... Dar parcă sau
prostit la ultimul sezon. Nu spun
doar eu. Toată lumea zice asta. Tu
nu crezi?

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE
— Eu cred că oamenii care au ur
mărit hipnotizați o poveste ani în șir
nau cum să fie mai deștepți decât ăia
care au făcut povestea. Și nu e tocmai
corect și frumos săi înjuri la final,
după ce teau ținut fascinat atâta
vreme. Chiar și să fi greșit la urmă.
— Ei, teai trezit tu acu’ mai
catolic decât papa!
– Nu, sunt doar la fel de
catolic ca papa, în cazul de față...

— Hai, lasă, ascultă la mine...
Lumea are voie ce vrea mușchii ei.
Lumea vrea maxim, cel mai bun.
Nui normal?
— Nui adevărat.
— Ce nui adevărat?
— Că lumea vrea maxim.
Lumea – poporul, mă refer – nu
doar că nu știe ce înseamnă ma
xim, ci nici nu știe niciodată ce
vrea. Totdeauna vrea doar ceea ce
îi impune o anume propagandă.
Fie că e vorba de politică sau de
cumpărături propriuzise. Lumea
nu alege niciodată decât ce i se
bagă sub nas să aleagă.
— Frate, noi vorbim cât mân
căm și bem un suc și tu mă iei cu
filosofii din cărți, cu teorii ale
conspirației!
— Dar nui vorba de teorii ale
conspirației. Îți spun chestii logice.
— Da, daa... Chestii cu omuleți
invizibili care controlează lumea.

Iar lumeai proastă și nu vede.
Așa crezi tu?
— Așa cred eu.
— Mamăăă, ce intelectual mai
ești tu! Adică o lume formată din
milioane de oameni e proastă și
ești tu singur mai deștept?
— Eu nus deștept, ci doar de
cent în gândire. Iar lumea nu e
doar proastă, ci de foarte mult ori
imbecilă dea dreptul.
— Adică milioane de oameni
îți spun că finalul de la Game of
Thrones e un dezastru și vii tu să
contrazici milioane de oameni?
Adică vii tu să spui că nui așa
ceau văzut ei cu ochii lor?
— Auzi... dar la Cernobîl teai
uitat?
— Nu schimba subiectul. Hai
să terminăm cu Game of Thrones.
— Nul schimb. Are legătură.
Ai văzut Cernobîl?
— Da, am văzut, normal. Tot

pe HBO. Ăla da scenariu, acolo da
scenariști!
— Lasă asta... Îți amintești
secvența aia orășenii care se uită
de la distanță la explozia reacto
rului? Ce zice lumea atunci?
— Nu știu unde vrei să ajungi
și nici nu mai țin minte ce zice
lume atunci...
— Îți spun eu. Zice că vai ce
frumos e fumul colorat de deasu
pra reactorului. Și admiră de la dis
tanță explozia și se consideră în
deplină siguranță, deși cu toții erau
deja iradiați mortal. Oamenilor le
e foarte greu să accepte că există
ceea ce nu văd, lumea are tendința
să creadă și să se teamă doar în
ceea ce vede cu propriii ochi...
— Așa, și?
— Și radiațiile nu se văd, astai
problema, zic...
Își culeg tăvile de pe masă și
aruncă resturile la coș. SDC
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Scurtă călătorie pe
o margine de țară (I)
În ultimii ani nam circulat prea
mult prin țară și, oricum, un drum
cu avionul nu poate fi calificat drept
călătorie prin țară, ci peste ea.
Tot așa, nici traiul în marile bule ur
bane cum sunt Bucureștiul, Iașiul,
Clujul sau Timișoara nu reflectă
viața din România aceea mare și pe
jumătate uitată, căreia ia fost alo
cată eticheta clișeu „România pro
fundă“. Dacă trăiești în marile bule
urbane, vezi acea Românie majori
tară, a orașelor mici, a târgurilor și a
satelor, mai mult din goana mași
nii – sau no vezi deloc. Eu nam
mai văzuto deloc de vreo cinci ani.
Așa că mam bucurat atunci
când am fost invitat la un festival de
literatură din Zalău. Mam bucurat
mai ales fiindcă aveam ocazia să mă
întâlnesc cu câțiva scriitori ma
ghiari din România. Poate părea

surprinzător, dar ori de câte ori am
stat la povești cu scriitorii maghiari
de la noi, am descoperit că știu mult
mai multe despre literatura româ
nă – inclusiv despre cea contempo
rană – decât știm noi despre litera
tura maghiară, ca să nu mai vorbesc
despre cea a maghiarilor din Ardeal.
Dar un alt motiv care ma îndemnat
să fac drumul ăsta a fost călătoria în
sine. Îmi era dor să mai văd o bucată
de țară, alta decât mica mea lume fa
miliară, chiar dacă o făceam doar
din goana trenului.
Doar că na fost să fie – de goa
na trenului zic. Neumblat de atâta
vreme, mă decuplasem de realitatea
ceferistă și, oricât de rău știam că
stau lucrurile așa, în general, miera
greu sămi imaginez răul concret. A
trebuit săl văd. Cea mai rapidă va
riantă de călătorie cu trenul din
Timișoara în Zalău era una de șapte

ore, care ar fi fost decentă dacă nar
fi presupus o schimbare în Carei, cu
doar cinci minute între cele două tre
nuri. Oricât de naiv aș fi, nu cred că un
tren românesc ajunge la ora exactă
sau cu o întârziere de doar patru
cinci minute. Iar celelalte variante,
mult mai generoase cu timpul, pro
puneau călătorii de la treisprezece
ore în sus – timp berechet ca să vezi
țara din fuga trenului, ba chiar (ar
zice răutăcioșii) să cobori din mers,
să culegi niște floricele din frumo
sul peisaj românesc și să prinzi tre
nul din urmă.
Următoarea variantă era auto
buzul, fiindcă, parese, autobuzele
au înlocuit trenul ca mijloc de că
lătorie în comun. Drept dovadă,
am aflat că există o linie directă
TimișoaraZalău. Și iatămă, dimi
neața devreme, căutând intrarea
în vechea autogară, pe care mio

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

aminteam vag tot din urmă cu
mulți ani de zile. Intrarea am găsit
o ușor: o bucată din gardul de sâr
mă cu ochiuri întins dea lungul
autogării era prăbușită chiar în
dreptul trotuarului. Pe acolo te stre
curai în curte. Așadar, am intrat, am
ocolit băltoacele mari ce clipoceau
în asfaltul spart, am trecut pe lângă
pereții de cărămidă mucegăiți și cu
tencuiala căzută din spate și am
urcat cele câteva trepte până la clă
direa autogării. Clădirea era nouă,
construită din sticlă și metal și des
tul de curată. O ușă de sticlă luci
toare, cu două canaturi și cu senzor,
a refuzat să mă primească înăuntru.
Mam uitat mai bine și am văzut un
anunț lipit pe ușa cea modernă: „In
trare —> “. Săgeata indica o altă ușă,
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una mică, cu clanță, adevărata și
unica intrare, și ma cuprins un fior
nostalgic. Așa recunoșteai pe vre
muri o instituție românească auten
tică: intrarea principală era întot
deauna închisă sau interzisă oamenilor
de rând. Deși poate că suprainter
pretez: so fi stricat pur și simplu
senzorul.
Altfel, cum spuneam, autogara
era refăcută și curată. Clădirea, ca să
fiu mai exact. Nici toaleta nu era
foarte murdară – e drept că un pi
soar părea spart, dar fusese acoperit
cu un sac de plastic negru, care
dădea de înțeles că acolo se petre
cuse un necaz. Curtea autogării însă
mi sa părut neschimbată, doar un
pic îmbătrânită: același asfalt vechi
și spart, doar că mai spart, măcinat,
aproape dispărut, aceiași stâlpi
ruginiți de pe peroane, doar că mai
ruginiți, aceleași bănci de lemn sco
rojite, doar că mai putrede și cu mai
puține stinghii – sau cu nici una. Un
parfum de eră comunistă stătută
plutea acolo, printre peturile de
bere indiscutabil moderne și auto
buzele secondhand occidentale.
Mam urcat în cursa de Zalău și am
pornit în mica mea călătorie pe o
margine de țară. SDC

Ce urmează în politica românească
FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Alegerile europene au fost o sur
priză. Cam pentru toată lumea.
PSD șia luat meritata pedeapsă,
dar la un scor pe care puțini îl
anticipau, liberalii au câștigat
alegerile cu câteva puncte în
plus față de așteptări, iar USR+ a
reușit să treacă de bariera de 20
la sută, ceea ce iarăși e o surpri
ză. ALDE na atins pragul (pro
babil bomba acestor alegeri), în
timp ce Pro România, UDMR și
PMP șiau atins țintele, deși
prezența uriașă la urne leau dat
suficiente emoții până la numă
rarea ultimelor buletine de vot.
Victoria opoziției a fost clară,
poate prea clară, pentru că a rese
tat întreg jocul. PSD a fost trimis

la un incredibil 22 la sută, un re
zultat meritat, dacă socotim ce
sa întâmplat în ultimele 25 de luni
în epoca Dragnea.
Întrebarea e ce va urma? Nu
cumva victoria pentru forțele
opoziției a venit prea repede? Și
prea clar rezultatul? Se simte deja
o detensionare pe scena politică.
PSD este jos, Dragnea a plecat și
el, iar partidele de opoziției par să
fi rămas fără obiectul muncii.
Când adversarul e jos începi
să faci greșeli. Nu mai este aceeași
miză, iar PSD pare să fi înțeles că
dacă face liniște atunci se vor auzi
doar zgomotele dinspre PNL și
USR+. O vedeți pe Viorica Dăncilă
să facă mișcări bruște în următoa
rea perioadă? PSD va încerca să
redevină partidul de odinioară,
pentru a amorți electoratul și evi
dent pentru a crește în sondaje.
Nu gafele PNL și USRPLUS
vor sălta PSD. Nici un alegător li
beral sau userist nu va abandona
imediat lupta. Oamenii au înțeles
că parlamentarele e capătul de
linie și că acolo se va da adevărata
bătălie. Europenele au fost doar
încălzirea, prezidențialele par

floare la ureche, în condițiile unui
PSD care se chinuie săși găsească
un candidat care să ia măcar 20 la
sută în toamnă. Testul adevărat
va fi în 2020.
PSD își va reveni dacă social
democrații vor renunța la războ
iul cu Justiția, dacă vor termina
cu retorica antieuropeană și
dacă vor da senzația publicului
că au înțeles ceva din votul de pe
26 mai.
Însă nu cred că PSD se poate
cuminți peste noapte. Îl vedeți pe
Liviu Pleșoianu să stea cuminte și
să nu amintească măcar de două
ori pe zi despre Statul Paralel?
Sau îl vedeți scos din scenă pe Co
drin Ștefănescu? Sau o vedeți tă
când pe Olguța Vasilescu? Și nu
sunt singurii. Iordache, Nicolicea,
Șerban Nicolae sunt tot acolo. Și
vor continua să vorbească, adică
să enerveze. Nu va mai fi tensiu
nea din vremea lui Dragnea, dar
fiecare ieșire publică a celor po
meniți mai sus va reaminti alegă
torilor că bătălia nui gata și că
finalul e departe.
În plus, în PSD urmează un
congres, iar toate semnalele sunt

că va fi o reuniune cu pistoalele
pe masă. Deja se conturează două
tabere. Unii vor congres rapid (cei
din tabăra Dragnea), pentru că
orice întârziere va duce la repo
ziționări în filiale și la pierderea
influenței de către fidelii fostului
șef de trib, aflat acum la închi
soare.
Pe de altă parte, cine va fi can
didatul partidului la preziden
țiale? Gabriela Firea nu mai pare
locomotiva din urmă cu un an, ori
cât ar încerca sondajele de casă ale
PSD să coafeze realitatea. Varianta
candidatului comun PSDALDE a
căzut, așa că e complicat pentru
PSD să găsească un nume valabil.
Klaus Iohannis este în cea mai
bună formă din acest mandat, iar
timpul scurt până la alegeri nul
poate clinti de pe prima poziție.
Mai mult, PSD riscă să nu
intre în turul doi al prezidenția
lelor, ceea ce ar fi o lovitură pen
tru un partid care speră să câștige
alegerile de anul viitor.
Iar dacă PSD pierde din nou
Cotroceniul, se năruiesc toate
speranțele celor din partid că ar
putea rămâne la putere din 2020

încolo. Pentru că în mod cert Io
hannis va gira un guvern PNL
USR+ după viitoarele alegeri par
lamentare.
Pentru PSD nu se anunță vre
muri deloc bune. O șansă ar fi tre
cerea partidului în opoziție, dar
cine din partid ar da acum pute
rea când știe că patru ani nu mai
pupă guvernare? Pentru că, și în
cazul unui reviriment al PSD, Io
hannis nu va accepta un premier
socialdemocrat.
Pericolul pentru PSD nu vine
atât dinspre Iohannis, PNL sau
USR+, ci de la partidul lui Victor
Ponta. În mod cert vor fi mișcări
de trupe în Parlament, iar în pri
ma parte a anului viitor vom
vedea și plecări de primari către
Pro România. Dacă hemoragia va
fi masivă, atunci PSD va avea o
surpriză neplăcută la alegerile lo
cale, pentru că se știe că primarul
în funcție pleacă cu prima șansă.
Vin vremuri interesante, chiar
dacă acum jocul pare încheiat.
Dacă nu se reinventează și nu în
țelege contextul, PSD riscă să nu
mai ia nici 20 de procente la vii
toarele alegeri. SDC
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De la Bookfest la pasiunea
pentru muzică a lui Mihai
Botez, disidentul solitar
Vizitator al ultimul târg de carte
de la București, Bookfest, în cău
tare de publicații muzicale, nu
am putut să constat decât, ca și
în trecut, lipsa aproape totală de
interes a editorilor români față
de cartea și, implicit, educația
muzicală.
Cu oricine vorbești ți se explică
faptul că românul de astăzi este
cel mai indiferent printre cititorii
europeni față de virtuțile literatu
rii muzicale și că producția de
carte aferentă este incapabilă
săși justifice o existență, fiind cu
totul nerentabilă. Așa o fi, mai
ales când cultura este judecată –
îngroș puțin lucrurile – doar prin
prisma rentabilității, iar educația
gândită doar ca o obligație a sta
tului și a editurilor sale.
Una peste alta, vizibil din per
spectiva producției muzicale –
dar, recunosc, poate or fi fost și în
alte locuri mai ascunse privirii vi
zitatorului – mia fost doar stan
dul Institutului Cultural Român,
cu una dintre mese dedicată, prac
tic, lui George Enescu, și pentru
discuri, cel al Editurii Casa Radio.
Nici unul din ele însă cu vreo nou
tate care săți sară în ochi, pregă
tită special pentru a fi lansată la
Bookfest, așa cum se petrece, de
regulă, în restul lumii. Restul lu
mii poate fi un termen vag, dar lam
formulat așa gândindumă la fe
lul în care se prezintă editurile
muzicale și agențiile de promo
vare a muzicii naționale – cele din
Ungaria, Polonia, Croația, țările
baltice cu deosebire – la Târgul
Internațional al Muzicii (Musik
messe) de la Frankfurt, unde, am
constatato mereu, România este
veșnica absentă.
Comparația între ceea ce expun
editurile românești și, să spunem,
redacțiile muzicale ale marilor
edituri universitare anglosaxo
ne – cele britanice își dau mâna,
de regulă, cu cele americane –
sau ale unor edituri franceze ca
Fayard sau Buchet/ Chastel, de
vine o întreprindere de ordinul ri
dicolului. Cine nu o crede, nu are

decât să arunce o privire la cele 12
pagini de prezentare online a
catalogului secției muzicale a edi
turii Buchet/ Chastel. Întro aseme
nea perspectivă, absențele româ
nești, pe care leam tot evocat în
ultimii ani, vorbind de târgurile
specializate de la Frankfurt, devin
mai puțin o deficiență de organi
zare, cât o reflectare a ceea ce se
petrece pe piața internă de carte.
Dacă mi sar cere să scot în
față o singură carte cu referințe
muzicale descoperită la Bookfest,
ea ar fi culegerea de texte ale,
practic, unicului mare disident al
României ceaușiste, futurologul
Mihai Botez. Culegerea, însumând
550 de pagini, „Lumea a doua“ și
alte scrieri din anii disidenței so
litare 19791987 a fost publicată
la Editura Fundația Națională
pentru Știință și Artă. Amintirea
lui Mihai Botez, o speță rară de in
telectual în lumea românească a
veacului trecut, este afectată ma
siv astăzi de tendința de a se vorbi

despre el, pe nedrept, pe un ton
distructiv, pentru al cita pe auto
rul prefeței la volumul semnalat:
„o poveste destul de frecventă în
lumea postcomunistă, unde chiar
și eroii trebuie să fie culpabilizați,
discreditați și, în felul acesta (fel
nenorocit, detestabil din toate
punctele de vedere), desființați ca
ființe morale“.
Portretul pe care il fac lui
Mihai Botez câțiva din prietenii și
colaboratorii săi aduce un plus de
informații și despre pasiunea in
telectualului în sine care a fost
pentru muzică. Ioana Ieronim, care
la cunoscut între 19921996 în
calitatea ei de atașat cultural la
ambasada României de la Wa
shington, îi aducea un elogiu în
1997, în care scria: „În muzică era
educat de copil, prin tradiția fa
miliei; alegând, până la urmă, o
altă profesie decât cea muzicală,
a devenit unul dintre cei mai fer
venți melomani ai timpului. [...]
Era un amator avizat, practic la

limita profesionalismului. [...] Pa
siunea sa culturală era atât de in
tensă, de autentică, încât își găsea
resursele de energie pentru a fi
prezent la toate momentele de ce
lebrare a valorilor artei românești
și nu numai. Exemplul cel mai
special este faptul că a făcut o
scurtă călătorie peste ocean, la
München, cred, unde Sergiu Celi
bidache dirija un concert despre
care se credea, având în vedere
vârsta și condiția fizică a marelui
dirijor, că va fi și ultima sa apa
riție dirijorală. Era, din partea lui
Mihai Botez, un gest de pietate și
solidaritate la acest nivel, o bucu
rie unică a spiritului, pe care nu
șia refuzato“.
Despre relația intelectuală
specială, complexă dintre Mihai
Botez și Sergiu Celibidache am
avut ocazia să scriu chiar în pagi
nile acestei rubrici (vezi SdC nr.
292/2010). Citind rândurile Ioa
nei Ieronim, mă gândeam câți
dintre intelectualii și muzicienii
români, din țară și din străinătate,
au făcut un asemenea „gest de
pietate și solidaritate“ pentru a
vedea excepționala recentă mon
tare a operei enesciene Œdipe la
Gera și Altenburg, în Germania.
Cunosc vreo trei cazuri...
Despre pasiunea pentru mu
zică a lui Mihai Botez povestește
și un coleg al său de facultate, ma
tematician astăzi prof. univ. în
SUA, Harry Cohn, întro evocare
al cărei titlu spune aproape totul:
O prietenie ca o partitură de Mo
zart. Se întâlneau, în anii 195862,
„și în afara Universității, mai ales
la operă, unde mergeam deseori.
Am avut cu Mihai o afinitate pen
tru muzica clasică și de operă.
Mulți ani mai târziu, Mihai ma
luat la Opera din Los Angeles și
neam restabilit legătura muzi
cală. Îmi amintesc că în momen
tele cele mai frumoase ale Flau
tului fermecat al lui Mozart ne
uitam unul la altul. Mihai mia
iertat părerea negativă ce o avem
despre Mozart când eram mai
tânăr. [...] El a fost dintotdeauna
un mare admirator a lui Mozart și

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

cânta unele arii de ale lui. Dar Mi
hai avea și alți compozitori pre
ferați ca Beethoven, Verdi, Puccini,
Mussorgski etc.“.
Portretul intelectualului de
excepție îl completează cel mai
bine în volum sora sa, Viorica
Oancea, întro serie de amintiri
evocări, între altele și ale surse
lor pasiunii muzicale a lui Mihai
Botez, născută firesc întro fami
lie melomană și cu un tată, Con
stantin Botez, primviolonist în
Orchestra simfonică a Radiodi
fuziunii București.
„În casă se făcea și se asculta
muzică. Mama [profesoară de ro
mână și franceză], la rândul ei,
cânta la pian, uneori îl acompa
nia pe tata. Veneau să cânte cu
tata pianiștii Radu Mihail, Ionel
Gherea, Iolanda Zaharia, violon
celistul Serafim Antropov, violo
niștii George Manoliu și Ionel
Geantă, violistul Dumitru Botez.
Quartetul de coarde George Ma
noliu, Constantin Botez, Dumi
tru Botez, Serafim Antropov cân
ta de multe ori în casa noastră
din Calea Plevnei.“
„Nevoia de muzică a lui Mihai
Botez sa concretizat și mai târziu,
când, la rugămintea lui și prin in
termediul Iolandei Zaharia, a luat
lecții de canto cu Mansi Barberis
și mai târziu cu tenorul Constan
tin Stroescu. Mihai avea o voce
frumoasă de bariton. În America,
mult mai târziu, a devenit prieten
cu Nicola Rossi Lemeni și cu Vir
ginia Zeani... [...] Mihai spunea
adesea și că marele avantaj de a
trăi în Occident, măcar câțiva ani,
este că poți asculta muzică, în in
terpretări miraculoase. Și inter
preți extraordinari.“
Sunt, în aceste amintiri, trei
patru pagini antologice despre
lumea muzicală românească, care
ar merita citate pe larg dacă spa
țiul ar permite. Poate întrun nu
măr viitor sau, dacă nu, sper să le
citiți singuri, cumpărând acest vo
lum extraordinar, oglindă a unei
gândiri lucide și pragmatice, rară
printre intelectualii români ai
epocii trăite de Mihai Botez. SDC
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Rezidențe de dramaturgie
Fără să mai constituie
kilometrul zero al
artei scenice, piesa
rămâne totuși unul
dintre elementele
care fundamentează
procesul creativ.
Vreme de milenii,
principală formă de
conservare a spectacolului, izvor al producțiilor scenice,
textul teatral a pierdut
supremația treptat,
odată cu apariția
regizorului și cu
consolidarea puterilor
sale creative.
Autoimpus ca nou autor, ca sem
natar al viziunii scenice căreia i se
raliază întreaga echipă, regizorul
își supune lucrarea dramaturgică
utilizândo ca suport al unei scrii
turi scenice vizibile doar în cursul
reprezentației.
Formele performative și tea
trul documentar au impulsionat
textul work in progress, concepe
rea componentei de vorbe a spec
tacolului de către întreaga echi
pă, prin practici colaborative, în
chiar perioada de elaborare a
proiectului.
Modificările de paradigmă ce
au afirmat teatrul ca artă a spec
tacolului, desprinzândul de par
tea lui literară, nu au dus, desigur,
la dispariția dramaturgului din
perimetrul scenic. Iau metamor
fozat și redimensionat atribuțiile,
reașezând ierarhia tradițională în
formule consonante cu prezentul.
Autorul elementului literar al tea
trului este fie parte a unei echipe,
când textul este comisionat, fie își
compune opera în maniera cla
sică, în speranța ca aceasta săși
găsească colaboratori pe care săi
inspire. Alături de care lucrează
adesea, modificând, dacă e cazul,
pasaje, remodelând personaje în
raport cu conceptul de spectacol.
În orice caz, dramaturgul e
mai apropiat ca niciodată de sce
nă. Întratât de apropiat încât

atrăgând un public numeros din
regiune. Anul trecut, peste 400 de
participanți au încântat peste
34.500 de privitori în cele 20 de lo
curi din oraș în care sa extins.

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

regizori ori actori pricepuți și la
mânuirea condeiului nu ezită să
imagineze personaje, intrigi, răs
turnări de situații și replici.
TEXTELE SCRISE ÎN
REZIDENȚĂ VOR FI
SPECTACOLE-LECTURĂ
Succintele considerente istorice
de mai sus sunt, de fapt, pretextul
introductiv pentru anunțarea
unor rezidențe de dramaturgie.
Concepute în parteneriat de cele
mai importante festivaluri ieșene
(FILIT și FITPTI), rezidențele de
dramaturgie sunt parte a progra
mului de rezidențe pentru autorii
români lansat de FILIT ca modali
tate de stimulare a scrisului con
temporan. Autorii aleși în urma
unui concurs de propuneri vor be
neficia de transport, cazare timp
de o lună și de o sumă forfetară de
2.000 lei. Fiecare rezidență se de
rulează pe o perioadă de 30 de
zile, între 1 iulie – 8 septembrie,
întrun interval ales de beneficiar.
Textele scrise în rezidență vor fi
prezentate ca spectacolelectură
în cadrul celei dea XIIa ediții a
Festivalului Internațional de Tea
tru pentru Publicul Tânăr (FITPTI)
din toamna acestui an (310 oc
tombrie) și vor fi publicate întrun
volum colectiv, lansat în cadrul
aceluiași eveniment.
Reacreditat de Asociația Eu
ropeană a Festivalurilor cu sediul
la Bruxelles ca „festival remarca
bil“, FITPTI este un eveniment cu
un profil unic, care țintește catego
rii de public extrem de diverse, un
public care, indiferent de vârstă, a
știut să rămână tânăr ca așteptări,
curiozitate, interes. Cu evenimente
indoor și outdoor, reunind în pro
gram spectacole și manifestări va
riate (ateliere, expoziții, dezbateri,
conferințe), cu invitați din în
treaga lume, FITPTI este cel mai
longeviv festival de gen din Iași,

SCRIITURI MODERNE,
CE ABORDEAZĂ TEMATICI
SUB SEMNUL IMEDIATULUI
Rezidențele de dramaturgie ur
măresc dezvoltarea scriiturii de
dicate segmentului de public
subsumat înțelesului foarte larg
de „public tânăr“, atât ca scriitură,
cât și ca tematică.
Anul trecut, câștigătorii sta
giilor de creație au fost Selma
Dragoș (Cluj Napoca), Mihai Ignat
(Brașov) și Andrei Ursu (Timi
șoara). Textele lor sunt rezultatul
propunerii și al lucrului vreme de
o lună de zile la piesele Maimuța
de porțelan, Nud urcând o scară,
Îngropândul pe Gupi. Parteneria
tul dintre Festivalul Internațional
de Teatru pentru Publicul Tânăr
Iași (FITPTI)/ Teatrul Luceafărul
Iași și Festivalul Internațional de
Literatură și Traduceri Iași (FILIT)/
Muzeul Literaturii Române Iași
sa materializat în trei lucrări noi
ce au îmbogățit dramaturgia ori
entată spre adolescenți și adultul
tânăr. Nu e încă un capitol prea
bogat la nivel național, dar iniția
tive precum aceasta contribuie la
stimularea atenției.
Textele sunt, firește, foarte di
ferite. Alegerea celor trei autori/
proiecte a urmărit să fie așa, crite
riile de selecție vizând subiectul,
ineditul și stilistica actuală. Există
însă și un cumul de trăsături care
le caracterizează și le leagă. Sunt
scriituri moderne, abordează te
matici sub semnul imediatului,
sunt exerciții dramaturgice de
reflecție intensă. Tipuri de drama
turgie nonliniară, structurate frag
mentar, repetitiv, activând prin
cipii de logică asociativă, cu inter
sectări și suprapuneri de planuri
narative, textele sunt o solidă in
vestiție de creativitate în teatrul
pentru publicul tânăr.
Întrun testimonial, Selma Dra
goș scria: „Cea mai bună decizie pe
care am luato anul trecut a fost să
aplic la rezidența pentru drama
turgi de la FITPTI – FILIT. O lună
la Iași, vara, fără alte obligații de
cât scrisul“. Ce poate fi mai minu
nat pentru un scriitor? SDC

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU MIHAI MITRICĂ, DIRECTORUL EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI EDITORILOR DIN ROMÂNIA

„Normal ar ﬁ ca Anul Cărții
să ﬁe în ﬁecare an“
A avut loc și ediția pe 2019 a Salonului Internațional de Carte Bookfest, desfășurată în perioada 29 mai – 2 iunie la
București. Una dintre noutățile ediției a fost desfășurarea într-un nou pavilion de la Romexpo, B2, sensibil mai încăpător și mai generos față de cele în care s-au ținut edițiile anterioare. De asemenea, trebuie spus că în acest an Invitatul de onoare de la Bookfest a fost Marea Britanie, ce a dispus de un stand special conceput pentru acest eveniment.
Salonul Internațional de Carte
Bookfest este organizat de
Asociația Editorilor din Româ
nia, sub egida Federației Editori
lor din România, cu sprijinul
Ministerului Culturii și Iden
tității Naționale și al Ambasadei
Marii Britanii din București. Am
profitat de ocazie pentru a îi
adresa o serie de întrebări lui
Mihai Mitrică, directorul execu
tiv al Asociației Editorilor din
România (AER), legate nu numai
de Salonul Internațional de
Carte, ci și de cum vede domnia
sa evoluțiile culturii în România,
îndeosebi în 2019, an care a fost
declarat prin lege Anul Cărții. Vă
redăm mai jos dialogul cu acesta.

GEORGE ONOFREI

Să vorbim un pic despre ediția
din acest an. Practic, aceasta
vine după pariul de anul trecut,
când ați extins foarte mult
spațiul expozițional. Anul acesta
au fost și niște mici probleme,
cu vizita papei, dar lucrurile par
să se fi redresat pe weekend.
Cum a fost gândit de AER târgul
din acest an?

Am aflat prea târziu de venirea
papei – știam de doar acum patru
luni – și atunci a trebuit să ne re
facem planurile și să investim
masiv în promovare ca să putem
compensa cât de cât acest factor.
Trebuie spus că miercuri și joi au
fost două zile mai bune decât
miercurea și joia ediției trecute,
din 2018, dar ziua de vineri, cea în
care a venit papa la București și a
fost și cod meteo portocaliu, a în
semnat un recul în ceea ce pri
vește numărul de vizitatori. Astăzi,

sâmbătă, neam revenit, cred eu,
și sperăm ca până la finele eveni
mentului să reușim să ajungem
măcar la nivelul ediției trecute,
pentru că weekendul din 2018 de
la Bookfest a fost, paradoxal, mai
slab decât cel al anilor trecuți. Și
astfel avem posibilitatea de a
ajunge pe același nivel, eu spe
rând chiar întro creștere.
Presupun că mutarea în noul
spațiu a presupus niște investiții
mai mari. Care a fost feedbackul
membrilor AER față de ediția de
anul trecut? Să mergem mai departe așa, într-un spațiu deschis?

Feedbackul a fost unanim pozitiv,
lucru vizibil din două direcții: în
primul rând, investițiile din acest
an au fost și mai mari în multe din
tre cazuri, pentru că și editorii șiau
luat suprafețe mai mari și șiau
consolidat pozițiile; aici vine a do
ua parte a explicației acestui feed
back pozitiv, faptul că își vor păstra
aceste poziții și la Gaudeamus,
pentru că în 2019 acesta va avea
loc în spațiul în care ne aflăm. La
presiunea editorilor, care au văzut
cum a arătat Bookfest în 2018, cei
de la Radio România au venit în
pavilionul B2, pentru că, pe scurt,
cupola în care sa desfășurat de
atâția ani Gaudeamus a devenit

neîncăpătoare. Oricum, cu sigu
ranță nu este la fel de ofertantă pe
cât este pavilionul B2.

Aceasta este ce îți oferă un lanț de
librării bine pus la punct, ceea ce
din păcate nu prea avem.

Cât de dificilă este transformarea târgului în salon de carte?
Întreb deoarece anul acesta am
avut standul foarte frumos al
Marii Britanii, vorbim despre o
prezență internațională mai
consistentă, pare că se încheagă
lucrurile un pic altfel din punct
de vedere cultural, în condițiile
în care târgul suplinește nevoia
de bani a editorilor.

Ca program cultural, în ce
parte doriți să mergeți în anii
următori?

Și nevoia de librării din țară în
primul rând, pentru că din ele îți
iei și banii, dar și vizibilitatea.

Din punctul meu de vedere, acum
putem începe să gândim mai mul
te evenimente legate de latura
internațională, pentru că acum,
când intră cineva aici, vede un
peisaj familiar. Așa ceva găsești în
străinătate la un târg de carte, la
o scară mult mai mare. Nu se pu
tea spune, legat de pavilioanele C,
unde era până acum târgul, la fel,
nici de cupolă, că acolo ar fi fost
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un spațiu propice unor întâlniri
profesionale, unor dezbateri. Iar
anul acesta am avut pe scenele de
aici, inclusiv personal, multe dez
bateri profesionale la care am
participat și la care lumea a înce
put să vină. Începem săi obiș
nuim pe oameni cu o agendă de
discuții profesionale care să vină
în completarea veșnicelor lansări
care fac să zumzăie târgul, cel
puțin în zilele de vineri, sâmbătă
și duminică.

De la stânga la dreapta:
Ionuţ Sociu, Adrian Lăcătuș,
Michael Hăulică, BogdanAlexandru Stănescu

E un pariu câștigător asigurarea
intrării libere?

Atât timp cât avem susținere de la
Ministerul Culturii, da, se va men
ține, nu avem nici o intenție să
impunem o taxă de intrare, pen
tru că acest eveniment de marke
ting care este în sine Bookfest are
nevoie de câți mai mulți vizitatori,
nu pentru sine, ci pentru editurile
care îl populează.
Care e succesul edițiilor din
teritoriu ale Bookfest?

Eu cred că succesul ediției de aici
se bazează foarte mult pe rezulta
tele din teritoriu. Faptul că avem
ediții Bookfest în Timișoara, Cluj,
Brașov, Chișinău, Tîrgu Mureș ne
ajută să creăm o recognoscibili
tate a brandului, o formă de aware
ness, ca să o numim așa, în lim
bajul folosit în P.R. Aceasta face
mult mai simplă misiunea celui
care comunică, prin notorietatea
pe care nu am dobândito, ci am
construito în timp. Spun acestea
în ideea că mai facem un Bookfest
aici sau acolo. Sau că le este mult
mai la îndemână astăzi editurilor
care promovează un titlu ca fiind
bestseller la Bookfest 2019, să

spunem. În acest moment, rețea
ua de ediții locale mai suportă cel
puțin unul sau două puncte, dar
încă sunt în căutarea în primul
rând a resursei umane care să ne
ajute în această direcție.
Se simte că este Anul Cărții în
România?

Trebuie spus în primul rând că
Anul Cărții nu este creat de o lege.
Ar trebui altfel, normal ar fi ca
Anul Cărții să fie în fiecare an,
cum am zis la un moment dat de
spre năstrușnica inițiativă, sin
gura dintrun pachet de opt legi
care erau mai coerente împreună
decât luate separat. Anul Cărții
ține de activitatea pe care în fiecare
zi, săptămână, lună o desfășoară

acele instituții care sunt amintite,
în mod legitim, în legea adoptată:
Ministerul Educației și Ministe
rul Culturii, pe lângă radioul pu
blic și televiziunea publice, care
ar trebui săși facă o misiune de
onoare din a promova cartea.
Vreau să vă spun că anul acesta,
sub pretextul vizitei papei, televi
ziunea nea refuzat acoperirea
mediatică din partea sa cu plăce
rea celui care are scuza perfectă
de a o face.
Așa că cred că în anii urmă
tori, dacă se păstrează actuala
conducere, nu vom mai avea nici
un motiv să ne îndreptăm către
ea. Nu trebuie să uităm de toți oa
menii care lucrează pentru Jurnal
cultural, pentru emisiunile de

cultură de pe TVR3 care au fost
prezenți și șiau făcut treaba aici.
Este adevărat, dar cam toată industria editorială, cu mijloacele
sale puține, s-a mutat online.

Așa este, da, dar pe de altă parte
pe acel buget public pe care îl
construim din impozitele noastre
și ale companiilor prezente aici
trăiește o televiziune publică, a
cărei misiune publică ar trebui să
cuprindă și promovarea cărții.
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mult în subteran, ca să spun așa,
pentru susținerea directivei pe
copyright, care a trecut din feri
cire, nu întro formă extraordinar
de mulțumitoare pentru editori,
dar mult, mult mai bună față de
ce se dorea la nivel de lobby GAFA
(Google, Apple, Facebook, Ama
zon), care căuta de ani de zile să
aibă conținut gratuit pentru toată
lumea și să se întrețină numai din
servicii, adică ceea ce fac ele, eli
minând competiția pe zona de
conținut. Cu asta sa ocupat AER
de aproximativ jumătate de an. Ne
dorim să ne continuăm proiectul
european în care avem ca parte
nere și universitatea din Iași și pe
cea din București, care asigură
practică plătită studenților de la
Facultatea de Litere, de la cele
umaniste în general. Cred că vom
putea discuta mai clar despre
aceasta abia de la sfârșitul acestui
an, când se vor deschide din nou
liniile de finanțare. Proiectul pe
care îl avem se termină la sfârșitul
acestei luni. Nu știu dacă ne mai
rămâne timp, pentru că având atât
de multe Bookfesturi sacadate este
greu să mai intercalezi ceva în pro
gram. Urmărim cu atenție și îngri
jorare demersurile ba de a impune
taxe pe cultură, ba de a nu mai
oferi bani pentru subvenționarea
proiectelor de carte de la AFCN,
pentru că – și citez aici dintrun
onorabil domn ministru – „copiii
citesc acum cărțile online“. Mult
succes să le găsească online fără să
le pirateze!

În afară de Salonul Internațional
de Carte Bookfest, ce mai face
AER?

Legea Timbrului Cultural?

În ultimul timp am preferat ca ac
tivitatea AER să fie mai puțin vizi
bilă, și vă spun și de ce. Am lucrat

A rămas deocamdată întrun ser
tar pe care ne luptăm din răspu
teri săl păstrăm încuiat. SDC

Bestselleruri Polirom la Bookfest 2019
TOP 5 AUTORI ROMÂNI

TOP 5 AUTORI STRĂINI

1. Vintilă Mihăilescu, În căutarea cor
pului regăsit. O egoanaliză a spitalului
2. Cristian Teodorescu, București,
marea speranță și Cristian Tudor Popescu,
Vremea Mânzului Sec
3. Mirel Bănică, Bafta, Devla și
Haramul. Studii despre cultura și religia
romilor
4. Aurora Liiceanu, Tânăra cu părul
alb. Misterul Nabokov și Valeriu Gherghel,
Roata plăcerilor. De ce nau iubit unii
înțelepți cărțile?
5. Dan Coman, aceste lucruri care nu
se vor schimba niciodată și Tudor Ganea, 8

1. Yuhal Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie a omenirii, tra
ducere de Adrian Șerban
2. Haruki Murakami, Uciderea Comandorului. Volumul II.
Metafora se schimbă, traducere din limba japoneză de Iuliana
Oprina
3. Ian McEwan, Mașinării ca mine, traducere din limba en
gleză și note de Dan Croitoru
4. Tom Nichols, Sfârșitul competenței. Discreditarea
experților și campania împotriva cunoașterii tradiționale, tradu
cere de Cristian Fulaș
5. Bernhard Schlink, Olga, traducere din limba germană și
note de Mariana Bărbulescu, și Simone van der Vlugt, Albastru
din miez de noapte, traducere din limba neerlandeză de Gheor
ghe Nicolaescu

TOP 5 POLIROM JUNIOR
1. George Orwell, Odyr, Ferma animalelor,
roman grafic, traducere de Ona Frantz
2. Harper Lee, Fred Fordham, ...Să ucizi o
pasăre cântătoare, roman grafic, traducere de
Tatiana Malița
3. Flavius Ardelean, Bezna
4. Călin Torsan, Vrăjitorul dințos, câștigă
torul concursului Polirom Junior, ediția 2019
5. Frances Hardinge, Umbrele de sub piele,
traducere din limba engleză și note de Irina
Iacob
Cele mai vândute colecții: Top 10+, Biblio
teca Polirom, Historia, Plural, Hexagon. SDC
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Olga, Olga über alles
Proiectul lui, neclar deocamdată,
este mai vast. El își dorește să lase
totul în urmă. Se entuziasmează
când citește despre inginerii care
plănuiesc să construiască o ma
șină cu care oamenii să poată
zbura, dar este entuziasmat și de
trăsăturile Olgăi pe care le ad
miră în voie, stând lângă ea, în
iarbă, în timp ce aceasta învață.

zOlga Rinke s-a
născut în Breslau,
în Silezia, pe vremea
când orașul făcea
parte din Imperiul
German. Familia e
săracă (tatăl – docher,
mama – spălătoreasă)
și se înghesuie în două
camere cu toaleta pe
casa scărilor într-una
din multele case de
raport ale vremurilor.
Apoi, ca și cum sărăcia n-ar ﬁ fost
de-ajuns, părinții se
îmbolnăvesc de tifos
exantematic și mor
unul după celălalt, iar
Olga e luată și crescută de bunica din
partea tatălui.

OLGA A DEVENIT ÎNTRE
TIMP ÎNVĂȚĂTOARE

FLORIN IRIMIA

Doar că bunica nu o place deloc.
Nu fusese de acord ca băiatul ei să
se căsătorească co imigrantă
(chiar dacă vorbea fluent limba
germană), ba să mai aibă și un
copil cu ea care să fie numit tot
așa. Bunica ține la germanitatea
familiei, așa că, atunci când o
duce pe Olga în Pomerania, vrea
săi schimbe și numele, însă copi
lul refuză. Din cauza asta, și din
multe altele, cele două nu se vor
înțelege toată viața. Dacă ar fi
crescuto vecina vorbăreață care
o învățase să scrie și să citească pe
când locuia în Breslau și încă nu
mersese la școală, viața ar fi fost
cu siguranță mult mai frumoasă.
Herbert a crescut întro casă
cu trei etaje și două poduri, băia
tul celei mai bogate familii din
satul natal, deținătoare a unei fa
brici de zahăr și a unei distilerii.
Când cumpărase moșia de la un
nobil scăpătat, bătrânul Schrö
der, bunicul lui Herbert, sperase
că întro bună zi va fi înnobilat,

speranță transmisă și fiului său,
erou în bătălia de la Gravelotte,
din 1870, care primise, cei drept,
Crucea de Fier pentru curajul său,
dar bunăvoința împăratului se
oprise aici. Mai târziu, Herbert va
pune o cratimă numelui de fami
lie adăugândui și denumirea
moșiei, „pentru că nu voia să fie
un Schröder printre mulți alții“.
DRAGOSTEA NU-I VA DERAIA
DE LA PROIECTELE LOR
La vârsta de trei ani, Herbert în
cepe să alerge, pasiune carel va
însoți toată viața. La șapte ani pri
mește în dar un border collie care
săl însoțească în deplasările sale.
Herbert are și o soră mai mică, Vik
toria, care, asemenea fratelui, este
înzestrată cu „acea neînfricare tru
fașă a celor care nau de înfruntat
nici o suferință în viață și nici nau
motive să se teamă de așa ceva“.

Chiar dacă șiar putea primi
educația doar în particular, Her
bert și Viktoria sunt trimiși și la
școală din sat, împreună cu cei
lalți copii, mai puțin sau deloc
înstăriți. Aici o vor cunoaște pe
Olga cu care, paradoxal, se vor îm
prieteni, Herbert mai mult decât
Viktoria; după plecarea acesteia
la pensionul de fete din Königs
berg, tânărul să realizeze că prie
tenia sa transformat în dragoste.
Dar dragostea nui va deraia
de la proiectele lor. Olga e ambi
țioasă și vrea să meargă la semi
narul pedagogic de la Posen, în
ideea că întro zi va deveni învăță
toare. Pentru asta se pregătește de
una singură, căci nimeni din sat
nu vede la ce iar folosi o educație
superioară. Herbert o vizitează în
pădure, unde fata se refugiază
adesea ca să scape de cicăleala
bunicăsii și nu numai. Lui Her
bert nui stă capul la învățat.

Păcat că Viktoria sa îndepărtat
de Olga. Vorbește numai cu dis
preț despre ea, nu dă doi bani când
aude că vrea să devină învăță
toare, pentru ea Olga e doar o po
loneză cu nasul pe sus, care nici
măcar nu știe „cum să se poarte și
să se îmbrace“. Bineînțeles, Her
bert nu e de acord cu ea, chiar dacă
și el crede „în frumusețea raselor
pure“, în supraom, „care evolu
ează simultan în măreție, profun
zime și ferocitate“.
Anul 1900 este sărbătorit în
sat printrun mare și frumos foc
de artificii. Oamenii sunt opti
miști, Germania a dobândit o no
uă colonie, Samoa, în Pacific,
viitorul sună promițător, Herbert
și Olga se țin de mână în văzul tu
turor și în dezaprobarea mută a
majorității. Apoi Olga este admisă
la seminarul pedagogic de stat din
Posen, iar Herbert intră în regi
mentul de gardă, după un examen
de bacalaureat luat cam la limită.
Mai trec câțiva ani. Olga a de
venit între timp învățătoare, re
partizată chiar la școala din sat,
unde învățase, în timp ce Herbert
sa înrolat voluntar în trupele co
loniale din Africa de SudVest
Germană. În ultima permisie îna
inte de îmbarcare, după ce trei
ani își făcuseră curte, cei doi
reușesc în sfârșit săși consume
relația. Olga va rămâne însărci
nată. Fără săi sufle o vorbă tată
lui despre asta, ea va naște un
băiețel pe carel va numi Eik. Deși
își va vedea copilul de mai multe
ori, Herbert nu va ști niciodată
căi al lui.
În timp ce Herbert contribuie
la decimarea sau, după caz, „relo
carea“ populației Herero, Olga
este transferată din Posen întrun
sat la nord de Tilsit, tocmai în Pru
sia răsăriteană. „Binefăcătoarea“

ei e chiar Viktoria, care o dorește
cât mai departe de fratele ei.
PĂRINȚII ÎL VOR ÎNSURAT
CU O ORFANĂ
Herbert și Olga încep săși scrie.
Herbert îi spune căi plac peisa
jele și clima din Africa, în schimb
negrii „sunt un neam de oameni
aflat încă pe cea mai de jos treaptă
culturală, căruia îi lipsesc cele
mai înalte și mai alese însușiri ale
noastre, precum hărnicia, recu
noștința, compasiunea și, în gene
ral, tot ce ține de ideal. Chiar dacă
sar educa la suprafață, sufletele
lor nar ține pasul. În caz că ar în
vinge, sar petrece un regres cum
plit în existența civilizată a po
poarelor“. Herbert nu e conștient
de rasismul său. Dacă Olga iar
imputa asta, pur și simplu nar
înțelege carei problema.
Cei drept, nu pricepe ce
caută Herbert atât de departe de
casă, de cei trebuie lui Africa,
când o are pe ea, dar e bucuroasă
când, în cele din urmă, el se în
toarce acasă nevătămat, după doi
ani de absență. Il arată pe Eik,
care e crescut de o altă familie din
sat, îi spune în timp ce amândoi se
uită la el cum se joacă: „așa mi te
închipui când erai mic“, dar Her
bert nu pricepe aluzia. Gândurile
lui sunt deja în altă parte. Părinții
îl vor însurat cu o orfană, moș
tenitoare a unei fabrici de zahăr,
Olga lar vrea însurat cu ea, el în
schimb se vede tot timpul aler
gând. La propriu, dar mai ales la
figurat.
Așa că își ia din nou tălpășița,
mai întâi în Argentina – Córdoba,
Tucumán, Karelia, apoi în Brazi
lia, Siberia, peninsula Kamceatka,
nu toate odată, ci pe rând, cu în
toarceri acasă între o escapadă și
alta, timp în care se vede cu Olga
și refuză cu încăpățânare să ac
cepte să preia afacerea familiei, în
timp ce familia refuză cu încă
pățânare so accepte pe Olga ca
fiind ceea ce este. No va accepta,
de altfel, niciodată.
În 1910 Herbert susține o
conferință despre misiunea Ger
maniei în Arctica în fața Societății
Naționale de Geografie din Tilsit.
Are succes. Le spune celor veniți
săl asculte că, de exemplu, coasta
siberiană a bazinului arctic e
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prost realizată, că Pasajul de Nord
Est necesită străbătut, că sunt o
mulțime de lucruri de făcut acolo,
iar el e dispus să le facă, doar că
are nevoie de sprijin financiar
pentru o asemenea întreprindere.
Cine ar fi dispus săl ajute? La mij
loc se află mândria Germaniei,
prestigiul ei în lume, nu uită să pre
cizeze. Nu îi este ușor, dar până la
urmă găsește niște oameni dispuși
săl finanțeze.
ȘI NIMIC N-A MAI FOST
CA ODINIOARĂ
Ținta îi este Nordaustlandet, o in
sulă din arhipelagul Spitzbergen,
pe care Herbert vrea so traver
seze înainte de începerea iernii,
așa că la sfârșitul lui iulie 1913
pleacă din nou, puțin cam târziu
pentru asemenea gen de incur
siune, de fapt o preexpediție, ca
un fel de repetiție (și reclamă cu
scopul strângerii de fonduri) pen
tru expediția principală. Este în
crezător că va reuși. Nu se va mai
întoarce deacolo niciodată.
Olga nu se va obișnui decât
foarte greu cu gândul morții lui.
La început a fost optimistă, nici
nu prea ar fi avut motive să nu fie.
Se mai întâmplase și înainte ca
exploratorii să fie găsiți în viață
după mai multe luni chiar. Ex
pedițiile de salvare au fost nume
roase, una norvegiană, prima,
apoi alte câteva germane. Până la
urmă doi membri ai expediției
chiar au fost găsiți în viață, dar
nici unul nu era Herbert. Apoi
Austria a declarat război Serbiei,
Germania a declarat război Ru
siei – și nimic na mai fost ca odi
nioară. Și poate cu atâtea alte
morți în jurul ei, Olgăi ia fost mai
ușor să accepte și moartea lui
Herbert.
A continuat săi scrie o vre
me, la început des, când încă mai
spera că el îi va citi întro bună zi
scrisorile, apoi mai rar, din ce în ce
mai rar când șia dat seama cum
stăteau de fapt lucrurile, dar nici
atunci nu sa oprit din scris întru
totul. Ultima scrisoare pe care o
putem citi datează din 1971, pe
nultima din 1956, antepenultima
din 1939. Cele mai multe sunt însă
din anii 1914 și 1915, când încă nuși
pierduse cu totul speranța. A con
tinuat de asemenea să predea, la
aceeași școală unde a predat toată
viața, până ce, în 1923, sa trezit că
satul urma deacum să facă parte
din Lituania.
Anii trecuseră pe nesimțite,
iar Eik nu mai era un copil. De
fapt, plecase tocmai la Berlin, ca să
facă facultatea acolo, o terminase

și acum era arhitect, proiecta clă
diri și nu doar în Germania – o
dată Olga la vizitat chiar la Roma,
unde cunoscuse cu o evreică, cu
care Olga spera că se va căsători la
un moment dat, pentru că ei îi plă
cea de fată. Dar în 1936, nitam
nisam, Eik sa înscris în NSDAP și
SS, a plecat din Roma și a început
să vorbească despre spațiul vital și
„transformarea mizeriei slave în
splendoare germană“.
RĂZBOIUL A AJUNS
ÎN SATUL OLGĂI
Olga nu la înțeles. Respinsese de
la bun început naționalsocialis
mul, ce voia să facă o Germanie
prea mare, și nu oricum, ci recur
gând probabil din nou la război.
Apoi, dintro dată, după o
noapte cu febră puternică, Olga
sa trezit a doua zi dimineață că
nu mai aude. Medicul a încercat
să facă tot ce știa el că trebuie
făcut, dar Olga surzise dea bine
lea și, surzind, na mai putut să
predea. Avea 53 de ani la momen
tul acela. Administrația școlii ori
cum voia să scape de ea, nu se mai
potrivea noilor vremuri. Așa că
sa mutat înapoi la Breslau, unde
a făcut școala de surzi, și după
aceea întrun sat de lângă Bre
slau, devenind cusătoreasă. Și în
trun fel „era bucuroasă că nu mai
auzea difuzoarele“. Odată cu na
ziștii, lumea devenise prea zgo
motoasă, toată ziua plină de dis
cursuri, marșuri și apeluri.
Războiul a ajuns în satul Ol
găi deabia în 1945. Oamenilor li
sa spus că trebuie să plece, toți
sătenii urmau să fie evacuați. Nu
mult după ce se pusese în miș
care, trenul în care se aflau a fost
bombardat și uite așa Olga sa po
menit că restul drumului trebuie

Olga este un roman emoţionant
și profund, scris într-un stil accesibil,
dar care necesită totala implicare
a cititorului pentru a fi înţeles așa
cum se cuvine.
săl facă pe jos. Afară era frig și în
cepuse să ningă, unde mai pui că
bătea șiun vânt strașnic. Unii oa
meni nau mai putut înainta și sau
oprit, fiecare acolo unde la prins
sfârșeala. Olga citise despre cum
„ostenești în zăpadă, te așezi, te
sprijini deun copac, te odihnești
puțin, nu mai simți frigul și adormi“.
Nu era o moarte urâtă, își spuse,
după care își aminti de Herbert și
se gândi că așa probabil murise și
el și gândul acesta o înfurie, chiar
și după atâta timp, și atunci hotărî
că nu voia să sfârșească ca el. Așa
că a mers mai departe și întrun
final a ajuns în orășelul Neckar,
care nu fusese bombardat, și aco
lo sa stabilit.
Întro zi, la scurt timp după
ce primise o cămăruță undeva în
oraș, a trecut pe lângă un studio
fotografic și a intrat pur și simplu.
„Fotografia ne arată o femeie im
punătoare, cu un chip limpede,
deschis, cu riduri doar în jurul
ochilor și dinspre nări spre col
țurile gurii, cu o privire concen
trată și o gură hotărâtă. (…) Nu e
rezemată și nu se sprijină de ni
mic, stă pur și simplu așa, mâna
dreaptă e coborâtă, iar cea stângă
șio ține la piept întrun gest ma
iestuos. Nici o încordare sau in
hibiție, nimic de pe chipul sau din
atitudinea ei nu trădează faptul că
e surdă.“ Va rămâne așa toată viața,
demnă, mândră, ascunzânduși cu
abilitate vulnerabilitățile, atât pe

cele fizice, cât și pe cele emoțio
nale, cosând, citind și mai ales po
vestind despre Herbert al ei și vi
sele sale neroade.
DEVENIM MARTORII ISTORIEI
GERMANIEI SECOLULUI XX

Olga este un roman emoționant și
profund, scris întrun stil accesi
bil, dar care necesită totala impli
care a cititorului pentru a fi în
țeles așa cum se cuvine, o carte
careși păstrează misterele până
la ultima pagină (cine este de fapt
naratorul, cel care șia petrecut
atât de mult timp lângă Olga când
aceasta a început să lucreze pen
tru familia acestuia nu vom afla
decât la final) și nu degeaba, căci
vor exista câteva surprize majore.
Însoțindo pe Olga în drumul
ei narativ, devenim martorii isto
riei Germaniei secolului XX, înce
pând cu genocidul din Namibia,
trecând prin traumele Primului
Război Mondial, continuând cu
Holocaustul din al Doilea și ter
minând cu Germania de Vest post
belică, o țară profund trauma
tizată de propriui trecut, în care
nimeni nu vrea să vorbească de
spre ce sa întâmplat, de parcă,
dacă nar vorbi, ar face cumva tre
cutul să nu mai existe, dar și a is
torioarelor de tot felul.
Aflăm de exemplu că viața nu
e nimic altceva decât „un lanț de
pierderi“, că „omul sociabil trăiește

în prezent, cel singuratic în tre
cut“, că „cine moralizează vrea ca
lucrurile să fie mari și, totodată, să
se simtă confortabil. Însă nimeni
nu e atât de mare pe cât morali
zează, iar morala nu este confor
tabilă“, dar și că „am făcut eco
nomii și în curând o să am destui
bani ca sămi cumpăr fie o bici
cletă la mâna a doua, fie un pian
la mâna a doua“.
Însoțindo pe Olga, ne dăm
seama că drumul ei a fost de la bun
început cel rezervat victimei, mar
ginalei prin definiție, dar chiar și
așa, ea se încăpățânează săși sfi
deze destinul pentru a deveni alt
ceva, altcineva. Și reușește. Poate
nu așa cum visase cândva, dar reu
șește. Prin propriilei forțe, do
rinduși mai mult de la viață când
alții îi spun că viața e doar atât, iar
alteori, când situația o impune,
mulțuminduse cu foarte puțin.
Putem spune astfel că, prin
Olga, Bernhard Schlink ne pro
pune versiunea unei Germanii
alternative, o Germanie care na
existat niciodată la nivelul discur
sului oficial (exceptând poate mo
mentul de față), o Germanie mân
dră, dar nu agresivă, demnă, dar
nu nerealistă, naivă uneori, dar
fără să cadă în iresponsabilitate,
furioasă, dar regăsinduși la timp
stăpânirea de sine, o Germanie a
compasiunii și compromisului,
care a existat mereu în plan se
cund, ignorată în cea mai mare
parte a timpului și luată în seamă
abia atunci când era deja prea târ
ziu. O Germanie care, dacă ar fi
fost lăsată să se exprime, ar fi făcut
mult bine, și ei înseși, dar și nouă,
tuturor. SDC
Bernhard Schlink, Olga, traducere
și note de Mariana Bărbulescu,
Editura Polirom, 2019

12

avanpremieră

ANUL XV NR. 648
8 – 14 IUNIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Jeremy Schonﬁeld – Text, timp și
teritoriu. Redescifrarea culturii evreiești
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din volumul
Text, timp și teritoriu.
Redescifrarea culturii
evreiești, de Jeremy
Schonﬁeld, care va
apărea în curând la
Editura Polirom.

– FRAGMENT –
Evreii nu urmăresc activ săși facă
prozeliți din mai multe motive,
cel puțin nu din Antichitate, când
acest demers era des întâlnit. Un
exemplu timpuriu de prozelitism
iudaic forțat a fost cel al edo
miților conduși de Ioannes Hyr
canus spre sfârșitul secolului al
IIlea î.e.n., în urma căruia familia
lui Irod a trecut la iudaism. Con
vertirea aparent de bunăvoie a
conducătorilor khazarilor în se
colul al VIIIlea e.n. este un alt
exemplu. Un posibil motiv care
ia determinat pe evrei să nu mai
facă prozelitism este faptul că, în
trucât erau exceptați de la anu
mite aspecte ale cultului Impe
riului Roman din respect pentru
monoteismul lor, disidenții cău
tau să li se alăture. Aceasta a dus
la o interzicere oficială a conver
tirii, care ia descurajat pe evrei să

mai accepte convertiți și, în cele
din urmă, să descurajeze converti
rea. Un alt factor poate fi faptul că
creștinii, care căutau să atragă
convertiți, au interzis convertirea
la iudaism pentru ași păstra nu
mărul. În epoca modernă, cei care
se convertesc la iudaism sunt
depășiți numeric de evreii care pă
răsesc comunitatea doar din cauză
că pierd contactul cu narațiunile
sacre evreiești și, în cele din urmă,
legăturile cu comunitatea.
Având în vedere convertirea,
alături de faptul că evreii sau că
sătorit cu nonevrei oriunde au
trăit – recunoscut prin transmi
terea identității evreiești pe linie
maternă –, putem exclude teoria
conform căreia evreii sunt o „ra
să“. Uneori pot fi recunoscute tră
sături fizice evreiești distincte,
ușor diferite de cele ale societății
gazdă. Însă acestea nu sunt foarte
asemănătoare între ele, fapt care
sugerează descendența din mai
multe grupuri străvechi care își
spuneau probabil „evrei“.
De asemenea, descrierea en
tității evreiești drept „națiune“
este problematică întrucât presu
pune extinderea definiției uzuale
a termenului dincolo de utilitate.
Evreii trăiesc în diverse locuri pe
toate continentele, iar unele din
tre comunitățile mai vechi sunt
greu de diferențiat etnic de so
cietățilegazdă. E clar că sau dez
voltat autonom, adoptând obice
iuri și multe alte lucruri de la
societățile din jur, inclusiv limba
dominantă, deși multe comunități

CARTEA
Jeremy Schonfield oferă o nouă perspectivă asupra culturii ebraice,
axată pe modul în care au fost percepute textul, timpul și teritoriul în
ritualurile și gândirea iudaice de la începuturi până în prezent. Analizând textele liturgice, cartea de rugăciuni și calendarul sărbătorilor
ebraice, autorul arată că, deși memoria colectivă evreiască are un
caracter sacru, ea este în același timp conectată cu realitatea trăită.
„Dacă «teritoriul», în absenţa elementului fizic, se confundă metaforic
cu însăși Torah, «timpul» – și deci «istoria» – are altă valoare, care se
revendică exclusiv de la naraţiunea subsumată Pentateuhului. «Istoria»
evreilor, așa cum o înţelegem astăzi – ca scriere despre trecut sau ca
istoriografie –, e mult mai nouă decât interpretarea rabinică a «timpului» și este exclusiv produsul Iluminismului, cumva sincronă cu istoriografia modernă europeană (adică creștină). Trecutul este o paradigmă
a identităţii și despre aceasta este vorba în rândurile pe care vi le
punem astăzi în faţă.“ (Mihai-Răzvan Ungureanu) SDC

obișnuiau să o scrie cu caractere
ebraice, îmbogățindo cu termeni
ebraici și aramaici. Diferențele
dintre evreii din Yemen, de pildă,
și cei din statele baltice sunt atât
de mari, încât e greu săi conside
răm parte a unei națiuni, dacă
înțelegem termenul în sensul de
oameni care locuiesc pe același
teritoriu și au o istorie comună.
Din punct de vedere religios, gru
purile de evrei respectă în general
un model similar de credință și
practici, bazat pe un stil de viață
ritualic conturat de autorități ra
binice. Însă, cel puțin pentru cei
din afară, poate părea că membrii
fiecărui grup arată și se comportă
foarte diferit.
Dacă nu putem defini cultura
evreiască în termeni de unitate
rasială sau națională, ar putea fi
mai util să ne concentrăm asupra
narațiunilor comune. Am văzut
deja că, întrucât identitatea de
grup a evreilor nu este definită în
principal prin subscrierea la un
sistem de credințe, asemănarea
cu o confesiune religioasă pre
cum creștinismul este redusă. Nu
există o declarație comun accep
tată a unei mărturisiri de credință
iudaice, iar versiunea întâlnită cel
mai des are forma unui imn cu
rimă de la începutul secolului al
XIVlea intitulat Yigdal, îndrăgit
mai degrabă pentru melodia sa
decât pentru ce spune. Însă mulți
evrei au în comun perspective
asupra lumii, deși subscrierea la
aceste credințe nu asigură în sine
mântuirea (ca în cazul creștinis
mului) și nici necredința nu duce
la excluderea din societatea iu
daică. Excomunicarea filosofului
Benedict Spinoza (16321677) de
către comunitatea evreilor din
Amsterdam este o excepție în is
toria evreilor. Dar, chiar dacă
identitatea evreiască e determi
nată de comportament, și nu de
crez, se poate susține totuși că la
baza comportamentului stau cre
dințele. Totodată însă, unii evrei

încalcă ostentativ moduri de com
portament tradiționale fără săși
piardă identitatea. Disidența os
tentativă este o formă familiară
prin care evreii se raportează la
religia lor, deși e aproape imposi
bil să fie transmisă generațiilor
viitoare, astfel că tinde să fie un
gest final al afilierii evreiești.
Deoarece comportamentul tre
buie să fie susținut de credință
întro formă sau alta, chiar dacă
doar prin acceptarea afirmației că
anumite narațiuni – în principiu,
biblice – au o importanță primară,

AUTORUL
JEREMY SCHONFIELD predă studii ebraice de la mijlocul anilor 1980. În prezent este fellow la Oxford
Centre for Hebrew and Jewish Studies, John Rayner

trebuie să ne gândim care ar pu
tea fi acele credințe comune. Prin
cipala credință, sau poate prin
cipalul element narativ, este că
există un singur Dumnezeu, cu
care evreii au o relație aparte, a
cărui influență poate fi văzută în
istorie și care va mântui în cele
din urmă lumea. În acest cadru de
referință fundamental există o di
versitate surprinzătoare. Eshatolo
gia – modul în care sunt imaginate
„ultimele lucruri“ – variază în
funcție de perioadă și loc și reflec
tă circumstanțele istorice. SDC

Reader in Liturgy la Leo Baeck College din Londra și
visiting lecturer la Geiger Kolleg, Berlin. Este editor la
„Jewish Historical Studies“, a mai publicat Undercurrents of Jewish Liturgy (2006) și a contribuit la publicarea ediţiei facsimilate a unui manuscris medieval sefard cu anluminuri, The Brother Haggadah (2016). SDC
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Comisiile parlamentare de tocuri
MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
Există păreri cum că ar fi un mij
loc de tortură medieval, rămas în
viețile noastre pentru a chinui
sufletele nesigure.
Există păreri că oamenii de peste
1.000 de ani vor privi relicve ar
heologice și își vor pune întreba
rea cum au suportat femeile, ani
la rând, acest chin. Și mai sunt și
acei care cred că fără ele, nu poți
fi femeie. Tocurile. Acum și cu
dușmani publici.
În Japonia, titlurile din presă
sunt cucerite de un termen nou –
#KuToo, un fel de #Metoo, combi
nat din cuvintele japoneze pentru
„tocuri“ și „durere“. Este simbolul
unei mișcări împotriva obligației

de a purta tocuri la serviciu, o ce
rință a multor companii din acea
zonă a Asiei. Fenomenul cultural,
pornit la începutul anului 2019 de
un fotomodel, sa transformat
întro petiție adresată guvernului,
prin care se cere promulgarea
unei legi care să le interzică orga
nizațiilor să își oblige angajații să
poarte tocuri.
Petiția a adunat peste 23.000
de semnături. Dar mai mult decât
semnături, petiția a adunat păreri
și de o parte, și de alta. Dezbaterea
a devenit una serioasă și a căpătat
vizibilitate în spațiul public. Fe
meile au început să își fotogra
fieze rănile de la picioare cauzate
de tocuri, în timp ce alții au con
tracarat că acest cod vestimentar
impus femeilor nu diferă în esen
ță de cerința ca bărbații să poarte
la birou pantofi de piele. Recent,
ministrul Muncii și Sănătății a
răspuns public petiției, susținând
că tocurile sunt necesare pentru
bunul mers al afacerilor.
Dezbaterea a existat și în Eu
ropa. În 2015, de exemplu, Festiva
lul de la Cannes a fost criticat
virulent pentru că nu ar fi permis

Un băț
de chibrit
Câți consumatori de rock au
așteptat noul album Rammstein
așa cum așteaptă enoriașii răs
punsul preotului la întrebările
dacă Divinitatea există și dacă o să
le umple farfuriile cu mâncare?
Nu mam numărat printre aceștia,
sătul fiind de bogăția muzicală
fără precedent, servită ca mititeii
electorali la gura (b)oborului în
preziua votării; nici nam fost
imun la huietul internautic mul
tinațional ce anunța iminența
apariției cu tot atâta înfocare câtă
e capabil să purjeze un trâmbițaș
al apocalipsei technorobotice in
trat în criză isterică. Poate că am
percepția insuficient alimentată
de informații când bănuiesc a nu
fi existat o presiune asemănătoa
re pe nici o altă trupă, de pe vre
mea când a scoate un disc însemna

ceva pentru mulțimile înfometa
te, dar și pentru casele de produc
ție, implicate până la ultimul co
mis(ion)ar în afacerea din care se
hrăneau ca vulturul din ficatul lui
Prometeu. Atunci se putea înțe
lege fenomenul, fiindcă altă cale
dea ajunge bogat & faimos nu
prea exista. Azi vulturul numit
„suport virtual“ e mai vorace și
mai impenitent: în numai două

intrarea la proiecții unor specta
toare care purtau pantofi (ele
ganți) cu talpă joasă. Cannes este
cunoscut pentru insistența sa
asupra unui cod vestimentar, dar
decizia a cauzat controverse. Mai
multe actrițe au protestat venind
pe covorul roșu în picioarele
goale. Actrița Kristen Stewart, ad
versară declarată a tocurilor, a
venit „cățărată“ pe 12 cm oferiți de
o pereche foarte la modă de pan
tofi Louboutin, după care sa
oprit în fața camerelor de luat ve
deri, sa descălțat în mod ostenta
tiv și a urcat în picioarele goale
treptele de la intrare.
Și în Norvegia problema to
curilor a ajuns subiect de dezba
tere publică, după ce a devenit
public codul vestimentar de 22 de
pagini al unei companii aeriene.
Printre altele, femeilor li se cere o
adeverință de la medic dacă do
resc să poarte pantofi cu talpă
plată. În urma presiunii publice,
atât acea companie, cât și restul
liniilor aeriene din Norvegia au
declarat public că au eliminat
orice obligație a angajatelor de a
purta tocuri. În Marea Britanie, o

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
luni de la publicare pe Youtube,
videoclipul piesei Deutschland,
care deschide albumul Ramm
stein (2019, Vertigo/Capitol/Uni
versal) aduna circa 55.000.000 de
vizionări. Prețul CDului împa
chetat minimal fiind indecent de
mare pentru businessul concret,
nu miră pe nimeni că descărcările
torențiale de pe un singur site ne
autorizat sar de frumoasa cifră ce
conferă Discul de aur. Iată noul
vultur, sar zice! Dar oare Ram
mstein să fie noul Prometeu? Ce
vă spune bățul de chibrit de pe
copertă?
Nu ai cum face abstracție de
istorie, când vorbești de trupa as
ta, germană prin excelență. Chiar
videoclipul suspomenit incită la
o asemenea abordare, măcar că

petiție similară celei din Japonia
a adunat 150.000 de semnături,
ceea ce a condus la formarea unei
comisii parlamentare dedicată to
curilor care a declarat că orga
nizațiile au voie să impună coduri
vestimentare, dar acestea trebuie
să fie „rezonabile“.
Un institut medical dedicat
sănătății coloanei vertebrale, Spine
Health Institute, estimează că

peste 40% dintre femeile adulte
până în 50 de ani poartă tocuri
zilnic.
Prețul pe care îl plătește corpul
este ridicat: apar probleme ale co
loanei vertebrale, capul este forțat
întro poziție nefirească, iar presiu
nea anormală asupra tălpii are
efecte pe termen lung. Frumusețea
costă, dar uneori decizia prețului se
ia la nivel foarte înalt. SDC

este regizat suficient de ambiguu
ca să poți pricepe orice. Aproape
un fel de monografie condensată
a spațiului germanic, de la pri
mele menționări ale conflictelor
cu Imperiul Roman până la in
fama celebritate nazistă și la ico
noclastul prezent, videoclipul com
plex și cuprinzător solicită atenție
sporită și extenuează la fiecare vi
zionare. Insensibil poți rămâne
doar dacă funcționezi paralel atât
cu lumea de azi, cât și cu identita
tea proprie.
Un frison străpunge pe ori
cine a crescut asimilând cele două
milenii și jumătate de civilizație
europeană, pusă iarăși în joc la
modul iresponsabil de niște dema
gogi care își zic patrioți și națio
naliști. Avertismentul metaforic
lansat de rockerii germani, despre
care nu se poate afirma căși neagă
originile și moștenirea, este mai
mult decât explicit: nu vă spune
nimic bățul de chibrit de pe co
pertă? Dar ilustrațiile expresio
niste din bookletul ediției deluxe?
Mau mirat unele păreri în
doielnice, emise de oameni care
pricep câte ceva din muzica rock.
O zi chiar mam întrebat și eu

dacă nu cumva albumul actual
copiază rețeta „conservelor“ scoa
se pe bandă rulantă, acum vreo
trei decenii, de alt grup german cu
audiență mondială, Modern Tal
king pe nume. Însă acea găselniță,
stoarsă din creierul unui singur
tip talentat, sa stins după vreun
lustru sau doi, în timp ce fenome
nul Rammstein are, iată, 25 de ani
de existență. Fără să inunde piața
cu apariții anuale, fără să concu
reze cu alte trupe de factură ase
mănătoare, cei cinci berlinezi se
mențin la un nivel foarte ridicat
de tensiune creativă.
Actul artistic imaginat de
Rammstein e flamboaiant, sur
prinzător și proaspăt, cu toate că
discul nu deraiază de la traseul
sec ștanțat ca industrial pop me
tal. Sa urmărit cu preponderență
elementul șocant? Insinuarea mi
se pare puerilă. Tot ce înseamnă
Rammstein, de la riffuri la sec
vențe video și grafica de copertă,
ideatic are coerență remarcabilă,
nefiind însă ușor de înțeles, ne
cum de plăcut. Pauza de un dece
niu na fost pierdută. Nemții nu se
joacă niciodată.
Ce vă spune bățul de chibrit? SDC
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Cernobîl: un serial ce radiază
succes și enervează Moscova

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Cel mai popular serial din lume
în mai 2019 nu este un fantasy, ci
o reconstituire istorică realistă a
unuia dintre cele mai dramatice
evenimente ale sfârșitului ulti
mului secol: accidentul nuclear
de la Cernobîl. O reconstituire
ce capătă un aer de fenomen
prin priza la publicul consumator
de drame în streaming.
În măsura în care o notă pe IMDB
este un indicator realist al succesu
lui și al calității unui serial, atunci
Cernobîl este cel mai popular se
rial, cel puțin în opinia utilizatori
lor siteului: Cernobîl se clasează
acum în fruntea clasamentului se
rialelor cu nota 9,6 din 10. Este
peste seriale extrem de populare
precum Breaking Bad (locul 5, cu
9,4) și Urzeala tronurilor (locul 6,
cu 9,3). Evident, mai bine de un mi
lion de spectatori au notat Game of
Thrones, dar Cernobîl pare să fi
fost suficient de zguduitor cât să
determine 150.000 de oameni să
intre pe imdb.com imediat după vi
zionare pentru al nota.
Pentru cei care nu știu exact
despre ce vorbim, Cernobîl este o
miniserie în cinci părți, produsă de
posturile HBO și Sky UK, care
repovestește, sobru și documentat,
evenimentele petrecute la Cerno
bîl, în Ucraina sovietică, în aprilie
1986, când sa produs cel mai mare
dezastru nuclear din istorie. Este
un serial realizat de Johan Renck

(ce a lucrat și la Breaking Bad) și a
fost scris și creat de către Craig
Mazin, un scenarist cunoscut până
acum mai ales pentru munca la co
medii hollywoodiene, cum ar fi se
riile Scary Movie și Marea mah
mureală. Lansat pe 6 mai, serialul a
avut un succes fulgerător.
Unul dintre motivele acestei
reușite este că Craig Mazin, din pos
tura de showrunner, a optat pentru
o reconstituire extrem de documen
tată și, în ciuda a ceea ce se obiș
nuiește la Hollywood, a avut o abor
dare antispectaculoasă a reconsti
tuiri evenimentelor reale. Ceea ce,
parese, a făcut ca Cernobîl, serialul,
să devină mult mai terifiant.
Asta sa datorat interesului lui
Mazin pentru ceea ce sa întâmplat
în 1986 și documentării extrem de
riguroase, ce a presupus și o vizită
la locul tragediei. El spune că a fost
intrigat atunci când șia dat seama
că nu știe de ce a explodat reacto
rul de la Cernobîl. „Am început prin
a citi despre toate acestea dintro
pură curiozitate intelectuală, dar
am descoperit că, dincolo de poves
tea exploziei, care este fascinantă,
mult mai interesante sunt incredi
bilele povești ale celor care au
trăito, care au suferit și sau sacri
ficat. E ca și cum am descoperit un
război despre care oamenii nu vor
biseră încă și am devenit obsedat
de el“, a declarat Mazin.
Abordarea realistă a seriei –
turnată, printre altele, în Lituania,

la Kiev, și întro fostă centrală nu
cleară scoasă din uz – a adus laude
seriei, inclusiv din partea unor
jurnaliști ruși. Sunt multe articole
pe internet care pun în oglindă
evenimentele reale și cele prezen
tate pe HBO, iar verdictul este că
Cernobîl, serialul, nu se depărtează
prea mult de realitatea istorică.
Numai cât trebuie pentru a face să
reverbereze o dramă din vremea
Războiului Rece în mintea publi
cului de astăzi. Fiindcă, evident,
premeditat sau nu, Cernobîl este și
un comentariu a unor probleme și
preocupări actuale. „Trăim pe o
planetă ce se află sub o amenințare
continuă, oamenii de știință de
avertizează constant, la fel cum
avertizau în anii ’70 cu privire la
reactoarele nucleare din Uniunea
Sovietică“, spune Mazin. „Guver
nele aleg să îi asculte sau nu, oame
nii de rând aleg să îi asculte sau nu.
Dar adevărului, planetei, termome
trului nu le pasă. Aceasta este pro
blema cu care ne confruntăm.
Încercăm să fim dincolo și deasu
pra faptelor, dar nu suntem.“
Iar succesul serialului Cerno
bîl pare să apăsat un nerv în țara
lui Putin. Faptul că seria este re
zultatul unei inițiative a unui post
occidental, unul american, a pro
dus mare iritare în anumite medii
rusești, care sunt în acord cu ac
tuala conducere de la Kremlin.
Cotidianul „Moscow Times“ spune
că toată lumea vorbește despre
Cernobîl în Rusia. Nu neapărat de
bine. Ziarul „Komsomolskaia Prav
da“ este convins că în spatele
seriei HBO stau interesele concu
renților străini ai Rosatom, socie
tatea de stat care controlează sec
torul nuclear rus. Alte publicații și
posturi ruse merg pe ideea că
„seria este caricaturală și deloc ve
ridică“, plină de inexactități și de
minciuni, evident. Postul NTV, în
trun elan patriotic, a anunțat că va
produce propriul serial despre tra
gedia de la Cernobîl, care va porni
de la ideea că întregul incident a
fost, de fapt, un sabotaj făcut de un
agent CIA.
„În loc să aducă un omagiu
celor care au sacrificat totul în vre
mea dezastrului de la Cernobîl,
Moscova ne va oferi un thriller
bazat pe o teorie conspiraționistă
în care un ofițer KGB încearcă să
dejoace planurile spionilor ameri
cani“, comentează „Moscow News“.
„Faptul că un post american și nu
rus a spus povestea eroilor noștri
este un motiv de rușine peste care
presa proKremlin nu poate să
treacă. Și adevăratul motiv pentru
care susțin că serialul HBO este
complet eronat.“ SDC
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PE SCURT
n Trei persoane sunt acuzate de
către Joan Celia Lee, fiica regreta
tului Stan Lee, că au abuzat de sta
rea precară de sănătate a tatălui
ei. Managerul lui Stan Lee, Keya
Morgan, este deja arestat pentru
aceleași acuze de pe 25 mai. Fiica
lui Lee spune că aceste persoane
au profitat de vârsta înaintată a
creatorului supereroilor Marvel
pentru al jefui de sute de mili
oane de dolari.
n Serialul de succes Cernobîl,
produs de HBO și lansat în mai,
are o asemenea priză la public, în
cât a provocat un adevărat aflux
de turiști ce vor să viziteze locurile
celei mai mari catastrofe nucleare
din istorie. Organizatorii excursii
lor țin să precizeze că acestea sunt
„100% sigure“.
n „Disneylandul japonez“, adică
uriașul parc de atracții bazat pe
universul celebrelor filme de
animație produse de studiourile
Ghibli, se va deschide în 2022 în Ja
ponia. Încă din 2020, parcul – care
respectă principiile ecologice atât
de dragi marelui regizor Hayao
Miyazaki – va oferi vizitatorilor

posibilitatea de a explora trei zone
tematice, inspirate de desenele
animate Howl’s Moving Castle și
Totoro.
n Quentin Tarantino pregătește
o posibilă continuare a filmului
Django Unchained, al cărui nou
erou va fi Zorro. Filmul va fi o
adaptare a comicsului Django/
Zorro publicat în 2014, care a fost
coscenarizat de Tarantino.

n Spre deosebire de multe alte ve
dete de la Hollywood, Louis Gar
rel, Gina Gershon și Christoph
Waltz nu au nici o problemă să
joace în viitorul film al lui Woody
Allen, o comedie romantică. Din
cauza acuzelor de agresiune se
xuală (nedovedite), Allen este boi
cotat atât de foști colaboratori, cât
și distribuitori care nu vor să pro
grameze în SUA ultimul film al

marelui regizor, A Rainy Day in
New York.
n Singura formație de pe planetă
compusă exclusiv din astronauți se
pregătește de un turneu în Statele
Unite. Trupa este compusă de către
fostul comandant al Stației Spațiale
Internaționale, canadianul Chris
Hadfield, care a devenit celebru
după ce a interpretat pe orbită
piesa Space Oddity a lui David Bo
wie. Clipul cu Hadfield cântând în
imponderabilitate a fost vizionat
de 43 milioane de ori pe YouTube.
n Douăzeci de actori care au jucat
în 2001 în miniseria dedicată celui
de Al Doilea Război Mondial Band
of Brothers au venit în Normandia
pentru a participa la ceremoniile
dedicate aniversării a 75 de ani de
la Ziua Z.
n Cel de al doilea Premiu „Jean
d’Ormesson“ a fost acordat brita
nicului Julian Barnes pentru ro
manul său The Only Story, apărut
în 2018. Premiul Jean d’Ormesson,
„unul dintre cele mai originale
premii literare“, a fost creat anul
trecut și este ales de 12 jurați.

n Codul lui Da Vinci revine, de
data aceasta sub forma unui se
rial. Produsă de NBC, această serie
se va concentra pe anii de tinerețe
ai lui Robert Langdon, personajul
principal al romanelor lui Dan
Brown, interpretat la cinema de
către Tom Hanks. Seria se va numi
Langdon și va fi parțial bazată pe
romanul Simbolul pierdut.
n Serialul de comedie Silicon Val
ley, creat de Mike Judge și Alec
Berg, se va sfârși cu cel de al șa
selea sezon, ce va conține numai
7 episoade. HBO a decis să amâne
pe anul viitor premiera acestui ul
tim sezon.
n Netflix va difuza curând un se
rial animat numit Jurassic World:
Camp Cretaceous, bazat pe seria
de filme create de Steven Spiel
berg și Michael Crichton. Între
timp, al treilea film din noua serie,
Jurassic World 3, va avea premiera
în iunie 2021. SDC
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Așteptarea
IULIA BLAGA
FILM
Parking, noul film regizat de
Tudor Giurgiu, e un lovestory
dintre un român și o spaniolă și
se inspiră din romanul autobio
grafic Apropierea de Marin Mă
laicuHondrari.
Dar ar fi greșit să îl cauți pe Mă
laicuHondrari în film. Giurgiu e
mai interesat de o poveste de dra
goste decât de viața interioară a
unui scriitor (MălaicuHondrari
sau altcineva) sau de povestea
cuiva care lasă România începu
tului anilor 2000 pentru a păzi pe
nimic o parcare de mașini din
Spania.
Filmul nu respiră nici senti
mentul aventurii – Adrian, perso
najul central, nu pare interesat de
nimic altceva decât de scris, deși nu
suntem introduși decât lapidar în
bucătăria lui de scriitor. Ce defi
nește acest erou cuminte pare să fie
mai degrabă așteptarea a ceva ce
sar putea întâmpla și care se și în
tâmplă când o întâlnește pe Maria
(Belén Cuesta), o muziciană non

conformistă care cântă întro trupă
cu care merge des în turnee, fiind și
măritată cu unul dintre colegi.
Filmul convinge la acest capi
tol. Între debutantul în rol princi
pal Mihai Smarandache (foarte
bun, deși accentul moldovenesc
derutează la cineva pe care îl știi
din Bistrița) și Belén Cuesta (in
terpreta Mariei) alchimia există,
iar imaginea superbă a lui Marius
Panduru îi izolează pe cei doi eroi
de restul lumii întratât de mult
încât devine credibil când Maria
își lasă soțul și vine să stea cu iu
bitul în rulota din parcare.
Dar prea multe nu se întâmplă
de fapt în acest film în care relațiile
dintre celelalte personaje sunt și ele
pe un fel de așteptare. În afara pa
siunii convingătoare dintre Adrian
și Maria, relațiile dintre Adrian și
paznicul lui Rafael (Luis Bermejo)
sau dintre Adrian și soția acestu
ia, Mercedes (Ariadna Gil), par să
fie puțin defazate, neaprofundate.
Adrian nu e atât de prieten cu Ra
fael pe cât șiar dori unul sau celă
lalt, astfel încât deznodământul să
fie dureros, iar Mercedes pare doar
o femeie de treabă, nu neapărat una
care înțelege literatura. Cred că de
fapt încerc să înțeleg de ce lipsește
emoția din film sau poate o caut
întro granulație pe care regizorul
scenarist nu a dorito.
Sunt convinsă însă că prea
multa muzică diluează din emoție –
și pentru că îi indică spectatorului

pasajele unde ar trebui să empa
tizeze cu personajele. Deși scenele
pe Super 8mm, care reconstituie
amintiri din trecutul lui Adrian
din România (inclusiv din peri
oada comunistă) sau proiecții ale
dorințelor lui sunt extrem de fru
moase, nici ele nu exultă de nos
talgie sau lirism.
Apropierea, ca să folosim ti
tlul romanului inspirator, ar fi
pasul pe care spectatorul trebuie
săl facă pentru a atinge acest film
în care emoția e exterioară acțiunii
și care trebuie mai degrabă să fie
inventată de spectator.
Altfel, totul funcționează. Ac
torii sunt bine conduși – și încă o
dată Giurgiu demonstrează că se

descurcă foarte bine în scenele cu
mai multe personaje (și nu doar
în ele). Imaginea e superbă, sce
nografia e potrivită contextului
(deși Spania pare că se află și ea
undeva în apropiere). E poate mai
greu să localizezi filmul și tempo
ral, dar și aici cred că regizorul
na dorit să insiste prea mult.
De altfel, e greu să spui că
Parking e un film românesc, după
cum nici să spui că e mai mult
spaniol nu poți. E, mai degrabă,
un europudding, gândit să fie ac
cesibil unui public cât mai larg.
Cred că, de fapt, aici greșește Tu
dor Giurgiu – și în diverse con
centrații a făcuto și în filmele sale
precedente. Poate că nu ar trebui

să se protejeze așa mult și să nu
gândească atât de mult ca un pro
ducător, reducând riscurile și
evaluând în avans reacția publi
cului, în timp ce o voce în cap îi
spune că, dimpotrivă, ar trebuie
să facă un film serios, de festival.
Orice cineast ar vrea ca filmele lui
să aibă succes și în festivaluri, și
în săli, dar poate că ar trebui pur
și simplu săși dea drumul și să
facă un film pe sufletul lui. Și pe
urmă va vedea el în ce direcție
merită să o ia. SDC
Parking – de Tudor Giurgiu,
cu: Mihai Smarandache, Belén
Cuesta, Ariadna Gil, Luis Bermejo,
Carmen Florescu

Pomană în înscrisuri oﬁciale
Pe vremuri, tu ca războinic
trebuia să te bazezi pe
propria sabie.
Indiferent de cât de obosit erai,
cât de flămând, răpănos sau prost
îmbrăcat, fiindcă pe câmpul de
luptă nu aveai timp de dichiseală,
trebuia să te asiguri că sabia îți
este mereu perfect ascuțită și lus
truită, întrucât asta putea face
diferența dintre lauri și colivă.
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Observ că nici în ziua de azi
situația nu sa modificat prea mult.
Mă refer acum la războinicii cu
epoleți și cu carnet de dat amenzi,
care din păcate trebuie să își facă
meseria cu niște dotări vai mama
lor. Autoturisme rablagite, rugi
nite, cătușe care nu se încuie sau
nu se descuie, sedii de poliție insa
lubre. Dar arma letală din dotare,
sabia modernă, este de ultimă ge
nerație și aproape imposibil de
parat. Mă refer la pistolul de radar.
Mulți șoferi investesc sume
considerabile în detectoare de ra
dar, sperând că vor păcăli sistemul
și vor scăpa neamendați. Dar pisto
lul ăsta este atât de performant,

încât de cele mai multe ori nu
poate fi detectat. Eu sunt singurul
șofer imposibil de păcălit, fiindcă
am dezvoltat o tactică prin care
găsesc orice echipaj de poliție cu
radar: merg cu viteză mare în lo
calitate. Unul nu scapă negăsit!
Motivația mea este una spiri
tuală. Din când în când vreau să dau
ceva de pomană. Fiindcă trăim în se
colul vitezei și nu am timp să duc
oala cu sarmale la cimitir, prefer să
dau o sumă de bani cuiva despre care
să știu cu siguranță că este sărac și
bolnav și iar prinde tare bine banii
mei. Or eu nu mă pot gândi la cineva
mai amărât decât însuși statul român.
De aceea, dacă cineva din sens opus

îmi dă fleșuri, eu îi mulțumesc și ac
celerez. Uneori claxonez, ca să mă asi
gur că polițistul nu doarme cu
pistolul radar în mână. Nino nino, în
cepe slujba de pomenire.
Trag frumos pe dreapta, salut
organul și îi ofer actele împreună cu
un prosop și o lumânare. Nu am nici
o obiecție asupra procesului verbal
de constatare a contravenției. Am, în
schimb, o mică rugăminte și anume
ca în partea de jos a foii să tragă o
dungă pe verticală, care să împartă
spațiul rămas liber în două coloane.
Pe coloana din stânga să scrie: „Vii:
Mihai, Anamaria, Gabriel, alt Mihai,
Matei, Elena, Ana, Nadia“, iar pe cea
din dreapta „Adormiți: Gheorghe,

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
Ioan, Constantin, Margareta, Aurica,
Simion, Florica, Georgeta, Agafia“.
Apoi, când îmi înmânează do
cumentul, neapărat să fie câteva se
cunde în care amândoi să facem
mișcarea aia oscilatorie în sus și în
jos, ca să fie primit. La plecare, eu îi
spun tradiționalul să trăiți, iar
agentul îmi răspunde cu tradițio
nalul să trăiți săi pomeniți. SDC

