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Habemus bebe
sau despre groaza
[i bucuria de a
avea un copil

R\zvan Chiru]\

Ce s\ caute un b\rbat care nu [tie
sigur dac\ vrea copii la o pies\ de
teatru despre maternitate? {i,
mai ales, ce s\ g\seasc\ un adult
care nu are curajul s\ se ocupe de
un bebelu[ la Habemus bebe, un
spectacol despre condi]ia de ma -
m\ de nou-n\scut? 

» pag. 3

Cronic\ de carte

Interviu cu Aurora Liiceanu despre volumul Soacre [i nurori. La cine este cheia?

„Mi-ar pl\cea s\ sensibilizez
cititorii fa]\ de importan]a felului
`n care ne construim rela]iile“

Citi]i interviul realizat de Florin Iorga `n » paginile 8-9 

Dac\ a[ fi v\zut sub titlul
Soacre [i nurori semn\tura
unui autor str\in, n-a[ fi
sim]it niciodat\ imboldul
de a citi o asemenea
carte. A[ fi catalogat-o
rapid ca apar]inând ne -
sfâr[itei serii de volume 
dubioase care `]i promit o
via]\ mai bun\ de `ndat\
ce le termini de citit. Asta
e, fiecare cititor are
stereotipiile lui. Semnat\
`ns\ fiind de Aurora 
Liiceanu, n-avea cum 
s\ nu-mi atrag\ aten]ia.
Dup\ momentul de
uimire, am râs [i am pus
mâna pe ea. {tiam c\ tre-
buie s\ fie o carte serioas\
[i c\ merit\ citit\ m\car
din simpl\ curiozitate in -
telectual\, dac\ nu [i din
alte motive. Nu m-am
`n[elat, mi-a pl\cut.

S-au decernat
premiile „Bun 
de Tipar“

R\zvan Chiru]\

Peste 120 de institu]ii cu peste 700
de proiecte, `n cre[tere semnifica-
tiv\ fa]\ de primele dou\ edi]ii, 
s-au b\tut anul acesta pentru a
ob]ine un trofeu la Gala Industriei
de Carte din România – Bun de Ti-
par, care a avut loc joi, 15 mai, la Bi-
blioteca Na]ional\ din Bucure[ti .

» pag. 11

Amintiri `n 
alb-negru 
dintr-un august
sângeros

Ioan Stoleru

Aproximativ 300 de persoane au
trecut pragul Palatului Culturii din
Ia[i vineri, 9 mai, când a avut loc
vernisajul expozi]iei fotografice
„Invazie 68 Praga“ de Josef Koudel-
ka – expozi]ie cu imagini din in-
vazia Cehoslovaciei de c\tre for]e
militare ale Uniunii Sovietice [i
alia]i ai acesteia `n august 1968.

» pag. 2

A descoperi, 
iar [i iar, 
rostul literaturii

Doris Mironescu

Seinfeld [i sora lui Nabokov, cartea
Simonei Sora, este documentul
unei renun]\ri, al trecerii la croni-
ca de carte cu miez biografic (bio-
graffiti) [i apoi al renun]\rii la cri-
tica literar\ pur [i simplu. E un
gest pe care `l regret, f\r\ s\-l pot
condamna.

» pag. 10
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Expozi]ia „Invazie 68 Praga“:
amintiri `n alb-negru 
dintr-un august sângeros
Aproximativ 300 de persoane au trecut pragul Palatului Culturii din Ia[i vineri, 
9 mai, când a avut loc vernisajul expozi]iei fotografice „Invazie 68 Praga“ de Josef
Koudelka – expozi]ie cu imagini din invazia Cehoslovaciei de c\tre for]e militare 
ale Uniunii Sovietice [i alia]i ai acesteia `n august 1968. Evenimentul s-a petrecut 
`n prezen]a Excelen]ei Sale Jiří Šitler, Ambasadorul Republicii Cehe `n România, 
a lui Stanislas Pierret, Consilier de cooperare [i ac]iune cultural\ al Ambasadei
Fran]ei `n România [i director al Institutului Francez din România, [i a doamnei
Karin Friesenbichler, de la Magnum Photos.

Ioan Stoleru

Cl\diri cu geamuri sparte [i cu pe-
re]ii g\uri]i de gloan]e, cet\]eni din
Praga `ncercând s\ vorbeasc\ cu
solda]i ru[i, care trec pe lâng\ ei
impasibili, oameni care strig\ ne-
ajutora]i c\tre tancuri, femei care
plâng, steaguri p\tate de sânge. Po-
zele `n tonuri de gri, amplasate pe
panouri mari, negre, redau o parte
din disperarea [i suferin]a care s-au
rev\rsat peste poporul cehoslovac

`n august 1968. Câ]iva tineri, elevi
de liceu, privesc imaginile [i `[i iau
noti]e. P\[esc `n holul Palatului
Culturii oameni de toate vârstele,
copii, studen]i, oameni `n vârst\.

„Invazie 68 Praga“, considerat\
una dintre cele mai importante ex-
pozi]ii ale anului, a ajuns `n Româ-
nia `n toamna lui 2013, cu ocazia
anivers\rii a 45 de ani de la invazia
Cehoslovaciei `n 21 august 1968 de
c\tre for]e militare din Uniunea
Sovietic\ [i alia]ii s\i din Pactul
de la Var[ovia, cu excep]ia Româ-
niei. „A[ vrea s\ mul]umesc româ-
nilor pentru faptul c\ [tiu foarte
bine c\ nu este politicos s\ mergi
undeva f\r\ s\ fii invitat. V\ mul -
]umesc c\ a]i fost singura ]ar\ a
Pactului de la Var[ovia care nu
ne-a vizitat cu tancurile“, a spus
Jiří Šitler, Ambasadorul Republi-
cii Cehe `n România.

Fotografiile lui Josef Koudelka,
realizate pe parcursul a [apte zile,
au devenit un simbol al luptei pen-
tru libertate [i sunt considerate azi
lucr\ri clasice ale fotojurnalismu-
lui postbelic. Cu o zi `nainte ca tru-
pele Pactului de la Var[ovia s\ in-
vadeze Cehoslovacia, Josef Koudelka
abia se `ntorsese din România, 

unde fotografiase comunit\]i de
romi. „Aceast\ expozi]ie se vrea a
fi [i un omagiu adus eroismului po-
porului ceh [i slovac, care [i-a ap\ -
rat patria cu mâinile goale, pentru
c\ au fost lua]i pe nea[teptate“, a
spus L\cr\mioara Stratulat, mana-
gerul Complexului Muzeal Moldo-
va. Aceasta a ad\ugat c\ Palatul,
de[i se afl\ `n proces de renovare,
[i-a deschis special por]ile pentru
expozi]ie, una important\ pentru
istoria Europei [i pentru istoria
noastr\.

Fotograful Josef
Koudelka: „Am fost 
`n România de multe ori
[i iubesc aceast\ ]ar\“

„Pia]a Václav, joi, 22.08.1968, ora
17.00. Am a[teptat cu `ncordare ora
aceasta... Cu mult `nainte, Pia]a
Václav fusese `nconjurat\ de tan-
curile ocupan]ilor. Lâng\ muzeu
formaser\ un zid perfect. Tunurile
[i mitralierele erau `ndreptate spre
trotuare. Chipurile solda]ilor erau
haine [i aspre.“ Câteva pasaje scri-
se cu alb pe negru descriu tensiu-
nea din Praga `n timpul invaziei.

Dup\ ce a f\cut fotografiile, Jo-
sef Koudelka, având 30 de ani la
vremea aceea, a reu[it s\ le scoat\
din ]ar\, emigrând `n Fran]a. Aces-
tea au fost publicate `n 1969 de
agen]ia Magnum Photos, `n nume-
roase reviste interna]ionale, cu
ocazia `mplinirii unui an de la in-
vazie, `ns\ f\r\ a men]iona numele
autorului. Josef Koudelka a recu-
noscut public c\ el este autorul fo-
tografiilor abia `n 1984, dup\ moar-
tea tat\lui s\u, care r\m\sese `n
Cehoslovacia, când amenin]area
represaliilor `mpotriva familiei a
disp\rut. „V\ transmit «Bun\ ziua,
bun g\sit» din partea lui Josef Kou-
delka, cu care am vorbit mai devre-
me la telefon [i care este `ndr\gos-
tit de România [i de români“, a

spus Stanislas Pierret, care a subli-
niat c\ aceast\ expozi]ie este un
proiect european, având `n vedere
c\ la realizarea ei au colaborat po-
porul ceh, francez [i român. „{i
acest proiect reprezint\ maniera
noastr\ de a s\rb\tori Ziua Euro-
pei, 9 mai, aici, la Ia[i, ̀ mpotriva di-
ficult\]ilor pe care le `ntâlnim
acum, deoarece Europa `nseamn\
pace“, a ad\ugat acesta, f\când re-
ferire la tensiunile ruso-ucrainene.

Dup\ ce gazdele expozi]iei au ter -
minat de vorbit, vizitatorii au fost
invita]i s\ ciocneasc\ un pahar de
bere ceh\.

Expozi]ia, care a mai fost v\zut\
la Bucure[ti, Timi[oara [i Sibiu, a
fost organizat\ la Ia[i de Institutul
Francez din România (prin direc]ia

regional\ Ia[i), `n parteneriat cu
Centrul Ceh din Bucure[ti, Mag-
num Photos [i Complexul Muzeal
Moldova Ia[i. Mai poate fi vizitat\
`n holul central al Palatului Cultu-
rii Ia[i pân\ pe 30 mai, iar intrarea
publicului este liber\ `ntre 10.00 [i
18.00, de luni pân\ sâmb\t\.



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL X » NR. 441 » 17 – 23 mai 2014

actualitate  «  3  

Habemus bebe sau despre groaza
[i bucuria de a avea un copil
„Ursule]ii s-au trezit, bun\ diminea]a, elefan]ii 
s-au trezit, bun\ diminea]a, copila[ii s-au trezit, bun\
diminea]a.“ Ce s\ caute un b\rbat care nu [tie sigur
dac\ vrea copii la o pies\ de teatru despre
maternitate? {i, mai ales, ce s\ g\seasc\ un adult care
nu are curajul s\ se ocupe de un bebelu[ la Habemus
bebe, un spectacol despre condi]ia de mam\ de nou-
n\scut? P\i, afl\, de exemplu, c\ decizia lui de a amâna
momentul procre\rii nu a fost chiar atât de gre[it\.

R\zvan Chiru]\

„Haide, m\i, c\ nu e chiar atât de
nasol“, mi-a spus Elena Vl\d\rea-
nu, autoarea textului, la cap\tul
unei ore `n care juc\rii sunt `m -
pr\[ tiate peste tot, a[a cum am v\ -
zut [i la prietenii mei, `n care acti-
vit\]ile se repet\ rutinant, a[a cum
se plâng [i mamele din jurul meu,
`n care ie[itul ̀ n ora[ e prezentat ca
o victorie, a[a cum observ [i la ta]ii
care nu mai vin la bere pentru c\
trebuie s\ fac\ b\i]\ la b\ie]el. 

Tocmai asta e absolut extraordi-
nar la Habemus bebe, piesa scris\
de Elena Vl\d\reanu [i regizat\ de
Robert B\lan, c\ adun\ fragmente
fidele din via]a real\ a oric\rei ma-
me, pe care le aranjeaz\ atât de bi-
ne `ncât mesajul artistic reu[e[te
s\-l cucereasc\ chiar [i pe un scep-
tic ca mine. „Este cel mai personal
[i, `n acela[i timp, cel mai politic
text pe care l-am scris vreodat\. As-
ta [i pentru c\ maternitatea, pe lân -
g\ toate lucrurile cunoscute, dar la
care `ntr-un fel sau altul m\ a[tep-
tam, m-a pus [i `n situa]ia de a m\
confrunta cu limitele corpului meu
[i cu statutul meu artistic (sau so-
cial, ca s\ nu sune atât de preten -
]ios)“, explic\ Elena Vl\d\reanu `n
foia program.

Amestecul `ntre cele dou\ pla-
nuri este, de altfel, subliniat pe tot
parcursul spectacolului prin tri-
courile albe pe care cele trei actri]e
le poart\ pe scen\ cu mesajul `n ne-
gru „Artist\ femeie `n misiune pa-
triotic\“, aluzie la a[tept\rile pe 
care cei din jur [i ]ara le au de la
noile mame. De[i, de multe ori, ele
nici m\car nu s-au dezmeticit bine. 

„O, Doamne, 
o s\ fac sex“

„Toate mamele sunt anxioase. Da,
dar mamele adev\rate nu transmit
copiilor anxietatea. Nu e suficient
s\ le dai na[tere, trebuie s\ le dai
cu rajul s\ tr\iasc\, nu doar s\ su-
pravie]uiasc\. Ai devenit mam\
când [tii c\ white noise nu e o car-
te, când [tii mai multe cântece de -
spre pitici, când singura persoan\ a
verbului devine persoana I plural.“

Cu un decor minimalist – la ur-
ma urmei, un copil, dac\ e s\ fim
one[ti, are nevoie doar de mam\ [i
de multe juc\rii, iar pe scen\ au
fost enorm de multe juc\rii, atât de
multe c\ o parte au ajuns [i la pu-
blic –, Habemus bebe e un spectacol
autoironic, dar mai ales ironic cu
toate cli[eele de care are parte o
mam\ `ncep\toare. De exemplu ca

`n urm\torul citat: „Gânduri pen-
tru c\snicie. Tân\ra femeie r\mâ-
ne so]ia b\rbatului ei chiar dac\ a
devenit [i mam\. De[i dominat\ de
instinctul matern, ea este datoare
s\ vegheze ca [i pân\ acum la drep-
turile so]ului, s\ manifeste acela[i
interes [i afec]iune pentru el. O pla-
nificare corect\ a timpului permite
mamei s\ se ocupe de copil, de so]
[i de ea `ns\[i. Pentru aceasta este
nevoie de pu]in\ ̀ ncredere ̀ n sine“.
Mesajul e preluat dintr-o carte de
sfaturi absurde pentru femei pe ca-
re mamele o studiaz\ intens. Nu v\
voi dezv\lui care anume, pentru as-
ta trebuie s\ merge]i la spectacol.

Tocmai `ncrederea `n sine `i lip-
se[te unei mame `n primele luni
dup\ na[tere. „Ave]i un copil, v\
ajunge, pute]i s\ v\ pune]i sterilet.
C\ci va trebui s\ v\ relua]i [i acti-
vitatea sexual\. O, Doamne, va tre-
bui s\ fac sex. O, Doamne, o s\ fac
sex. Sunt oribil\, oare `i va pl\cea
de mine, oare mi-a crescut burta, s\
a[tept s\ zic\ el, el a[teapt\ s\ spun
eu, nu are de unde s\ [tie c\ sunt
preg\tit\.“ Iat\ o dovad\.

{i aspectele negative – evident,
om f\r\ copii fiind, astea mi-au r\ -
mas mie ̀ n cap – nu se termin\ aici.
Nu mai po]i ie[i `n ora[ cu priete-
nii, asta am mai men]ionat deja,
nici m\car la concerte nu mai po]i
merge, dirijorul a dat-o afar\ pe
una dintre mamele-personaj pen-
tru c\ bebelu[ul f\cea prea mult
scandal, nici m\car la teatru, evi-
dent. R\mâne doar Facebook-ul –
minune a tehnicii moderne care le
ajut\ pe tinerele doamne s\ nu se

alieneze cu totul de lumea de di-
nainte de cataclismul care poart\,
cel mai probabil, nume de sfânt. „E
drept fa]\ de copil ca eu s\ `mi folo-
sesc timpul [i pentru altceva care
s\ nu intre ̀ n schema al\ptat-joac\-
activit\]i?“, se ̀ ntreab\ autoarea ̀ n
aceea[i foaie. „Cum m\ `mpac cu
faptul c\ biroul [i laptopul [i c\r]ile
au fost `nlocuite rapid de blatul de
buc\t\rie, aragaz [i oale?“

Dar „nu e chiar atât de nasol“.
Mai exist\ [i p\r]i frumoase ̀ n aceas -
t\ aventur\ a cre[terii unui copil.
Ca, de exemplu, posibilitatea de a
crea un dic]ionar similar cu cel pe
care ni-l dezv\luie Habemus bebe.
„Dic]ionar: acua – broasc\, aula –
oala, acru – iaurt, cacabel – ca[ca-
val, dudur – vultur, episea – sete,
mamaca – ra]\, m\tura[ – fara[,
Mor\nia – România, papadul – 

papagal.“ {i bucuria s\ descoperi
c\ poate ai un copil care e la rândul
s\u artist, pentru c\ ce poetic sun\
totu[i „m\tura[“ `n locul banalului
„fara[“, [i ce corect sun\ „Mor\ -
nia“ pentru ]ara asta c\reia `i fa-
cem copii `n scop patriotic. 

Oricum, concluzia e simpl\.
„SMS: habemus bebe. Detalii mai
târziu.“

Habemus bebe
Text: Elena Vl\d\reanu
Cu: Dana Voicu, Carmen

Florescu, Lala Mi[osnikz 
Regia: Robert B\lan
Pies\ jucat\ la WASP – Wor-

king Art Space and Production –
Bucure[ti
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Generalizarea este medicamentul
cu efect placebo al unora dintre
concet\]enii mei. Ai o problem\, s\
spunem, la Poli]ie. {i-a zgâriat unul
ma[ina [i te duci s\ stai câteva cea-
suri la coad\, ca s\ declari beleaua.
La final, epuizat, `]i [i le spui celor-
lal]i: „A[a-i la noi!“. Te superi pe
casieri]a de la supermarket, fi-
indc\ nu ]i-a dat nu [tiu ce pungu]\
care s\-]i protejeze pre]ioasele pro-
duse fragile: „Ca la noi, la nime-
nea!“. Te duci s\ sco]i bani de la
bancomat, iar ma[in\ria se defec -
teaz\ [i-]i `nghite cardul. Suni la
num\rul de urgen]\ [i ]i se spune
c\ dureaz\ câteva ore. Iar te ener -
vezi: „~n Germania nu se `ntâmpla
asta, ¤%&&%¤& mamii lor de
¤##¤&!“. Ie[i [i tu ca omul, sâm -
b\t\, la o [uet\ cu prietenii, uitân-
du-v\ la un meci de fotbal `ntr-un
bar. Vre]i s\ comanda]i bere [i vi
se spune c\, dac\ nu comanda]i [i
mâncare, trebuie s\ v\ muta]i la o
alt\ mas\. „B\\\, a[a suntem noi,
românii!“.

Dac\ intri pe re]elele sociale on-
line, dac\ te ui]i la televizor, dac\

ascul]i radioul, `]i lovesc tâmplele
acelea[i tâmpe judec\]i f\r\ noim\.
Orice problem\ minor\ sau grav\
se trateaz\ cu falsul calmant numit
generalizare. Dac\ ai p\c\tuit [i ai
votat cu B\sescu `n 2004, e[ti „b\ -
sist“. Dac\ ai votat cu Crin An-
tonescu `n 2009, e[ti „uselist“. S\ te
fereasc\ Dumnezeu s\ ai o op]iune
care te define[te ca individ, la un
moment dat! Mai r\u, s\ te fereasc\
Dumnezeu s\ spui tu, votant al lui
X pe timpuri, c\ acum votezi cu Y.
~n jurul t\u se face gol, ca primpre-
jurul unui ho] de buzunare depistat
`ntr-o pia]\ aglomerat\. Mai putem
ad\uga aici, c\ tot veni vorba de
politic\, minunata eroare incul-
cat\ de tovar\[ii comuni[ti (scu -
za]i-mi pleonasmul!) timp de 50 de
ani: noi, poporul, facem, de noi de-
pinde totul. Individul, altfel spus,
nu conteaz\. Ierarhiile nu au nici o
valoare, elitele nu trebuie s\ existe. 

Un prieten `mi spunea recent c\
pe un canal de desene animate en-
gleze[ti, dublate `n române[te, ab-
solut orice personaj t\nt\l\u ca -
p\t\ accent moldovenesc. Risc –

p\catele mele! – s\ enun] o ex -
plica]ie cu iz generalizant: aceste
defecte cognitive sunt cultivate, cu
mult spor [i cu foarte mare efi-
cien]\, din fraged\ pruncie. Ca
adult, culegi roadele. A[adar, s\ nu
ne mir\m c\, dac\ te-ai n\scut `n
Moldova, automat e[ti „\la cu sâr-
ma“, ]\r\noiul care nu [tie s\ „vor-
beasc\ literar“. Sau c\, de ai cres-
cut `n Ardeal, intri ca un pre]ios
timbru `n clasorul celor „`nce]i la
minte“. Nu mai spun nimic de
olteni sau de b\n\]eni, [ti]i foarte
bine stereotipiile.

Nu m-am apucat s\ fac num\ -
r\tori [i s\ calculez procente exacte,
`ns\ pot constata, din cele tr\ite,
citite, ascultate [i auzite ̀ n ani [i ani
la rând, c\ mai bine de jum\tate din-
tre prietenii ([i „prietenii priete-
nilor“) mei au probleme serioase de
gândire. ~n absolut orice chestiune
serioas\ – po litic\, social\, adminis-
trativ\ – „explica]ia“ nefericirii lor e
una singur\, de[i o scriu `n variate
[i triste forme: „Asta e România“,
„a[a suntem noi“, „ca la noi la ni-
men(ea)“, „oare când ne vom trezi?“,
„cât mai trebuie s\ suport\m?“,

„suntem `nconjura]i de imbecili“,
„pensiona rii ̀ l voteaz\ pe...“, „a[a ne
trebuie, dac\...“, „profesorii/doc-
torii/jurnali[tii sunt...“ [amd.

Generalizarea e moartea inteli gen -
]ei. M-am s\turat s\ fiu aruncat `n
gr\mada asta amorf\ pe care numai
creierele semiadormite o „v\d“. 

Textul \sta este scris de un ]\ -
r\noi necioplit, care nu [tie s\ vor-
beasc\, care ̀ [i bate joc de studen]i [i
e un tonomat cu o oarecare audien -
]\. ~n traducere: un moldo vean din
Ia[i, profesor [i jurnalist. C-a[a-i ro -
mânul!

Noaptea min]ii

Acum vreun an, când eram pus pe
schimb\ri majore prin cas\, i-am pus
gând r\u [i saltelei de la patul din dor-
mitor. D\dusem o c\ru]\ de bani pe
ea, ar\ta frumos, dar, `n privin]a co-
modit\]ii, m\ f\cea s\ m\ visez uneori
fachir, dormind pe cuie. 

Când umblam prin magazine [i
cump\ram felurite chestii, mi-am
adus aminte de o reclam\ tv cu o sal -
tea-supersaltea. Pentru c\ am re-
cunoscut-o `n fa]a ochilor. De obicei,
nu cred `n porc\riile prezentate
bombastic la teveu, de[i, trebuie s\
recunosc, uneori m\ ade me ne[te
câte-o tigaie-supertiganie, m\ holbez
la câte [tie s\ fac\, pân\-mi zic `n
sine: „D\-o naibii, sigur e ]eap\“. 

Deci, având salteaua respectiv\

`n fa]\, nu m-am putut ab]ine s\ m\
a[ez pe ea. Da, domnule, era saltea-
supersaltea, mai entuziasmant\ de -
cât o prezenta reclama. Când am
auzit c\ mai are [i ioni de argint
(habar n-am ce-s, dar cum sun\ s\
dormi pe ioni de argint `n loc de
cuie?!), memorie (ok, exist\ riscul s\
aib\ Alzheimer `ntr-o bun\ zi, dar
trebuie s\ ]i-l asumi) [i-un fel de
paratr\snet pentru desc\rc\rile elec -
 trice, am pl\tit-o scurt, pe loc. Plus
dou\ perne-superperne. Scump, dar
mi-am cump\rat un somn dul ce,
credeam eu.

Vreo dou\ s\pt\mâni, pân\ m-am
obi[nuit cu ele, dup\ ce `nchideam
ochii, m\ sim]eam ca la Hilton. Apoi
Hiltonul ar fi devenit o normalitate

pe care n-a[ mai fi b\gat-o `n seam\,
dac\ n-a[ fi f\cut o mare tâmpenie.
Nu mai ]in minte ̀ n ce condi]ii, cum
de m-au aburit, c\ nu fac asta de obi-
cei: le-am sc\pat nu m\rul de telefon
celor de la magazin (sincer, nici 
nu-mi amintesc s\-l fi dat). Dup\
achi zi]ie, a `nceput teroarea. 

Aproape c\ m-au sunat imediat,
s\ m\ `ntrebe dac\ am ajuns cu
salteaua [i pernele acas\, dac\ m\
simt bine, dac\ nu mai vreau s\
cump\r [i altceva. P\rea c\ oamenii
\ia chiar iubesc lucrurile pe care le
vând, c\ se despart cu greu de ele [i,
totodat\, s-au `ndr\gostit [i de mine,
clientul. Le-am spus c\ totul e ok,
salteaua [i pernele `s bine, sunt feri -
cit cu ce-am luat deja, nu mai vreau
nimic.

Apoi au `nceput s\ m\ sune s\p -
t\mânal, s\ m\ conving\ s\ cump\r
„alte produse de la aceea[i marc\“.
De fiecare dat\ de pe alt num\r. Mai
`ntâi le r\spundeam politicos c\ nu
m\ mai intereseaz\ nimic. Apoi le
`nchideam instant când auzeam de-
spre ce-i vorba. Apoi `i `njuram in-
stant [i le ceream s\ m\ scoat\ din
baza de date. Nimic. Sunau din nou,

alte voci, alte numere, care `ncercau
s\ m\ conving\ c\ nu [tiu ce pierd.

~n ultima vreme parc\ au `nne -
bunit. Au `nceput s\ m\ sune zilnic.
Cic\ am `mplinit un an de la sal -
teaua-supersaltea. „{i eu ce trebuie
s\ fac, s\ dau de b\ut?“, ̀ i ̀ ntreb. Nu,
cic\ am cu ocazia asta un beneficiu
minune, c\ s\ nu pierd [ansa, s\ mai
cump\r [i altceva. Nu s\rb\toresc
un an cu salteaua, nu fac petrecere,
nu mai cump\r nimic, le-am urlat.
F\r\ rezultat. M-au adus la stadiul
`n care – dac\ nu [tiu num\rul [i nu
recunosc din prima vocea care m\
sun\ – aproape ]ip la orice persoan\
care m\ caut\ cu treburi de om s\ -
n\tos la cap.

Ultimul stadiu:  duminic\, pe la 8-
9 diminea]a, primesc apel. M\ uit
chior de somn, num\r necunoscut,
nu r\spund. La zece minute, alt apel,
alt num\r. Dup\ vreo alte 3-4
apeluri, r\spund, cu gândul c\, frate,
o fi p\]it cineva ceva, nu se poate s\
fie \ia cu salteaua-supersaltea. Ei
 erau. Le spun calm: „Oameni buni,
voi sunte]i normali la cap? Dumi -
nic\ diminea]a?“. {i `nchid. La 30 de
secunde, m\ sun\ din nou. Alt

num\r, aceea[i voce: „M\ scuza]i, s-a
`ntrerupt“. Zic: „Doamn\ drag\, eu
am `ntrerupt, nu m\ intereseaz\...“.
„De unde [ti]i c\ nu v\ intereseaz\,
dac\ nu v-am spus oferta noastr\?“...
„Nota]i undeva acolo: nu m\ intere-
seaz\ nimic, niciodat\ de la firma
voastr\, nici dac\ vre]i s\ mi-o l\sa]i
mie mo[tenire. Scoate]i-mi num\rul
din baza de date [i nu m\ mai su -
na]i...“ {i `nchid a mia oar\. 

Oameni buni, parc\ am intrat `n
Mafie [i nu mai pot ie[i, parc\ mi-am
vândut sufletul Diavolului. Ascul-
ta]i-mi sfatul prietenesc: mai bine
dormi]i pe paie, pe cuie, s\ nu v\
cump\ra]i niciodat\ salteaua-super-
saltea, pentru c\ nu ve]i sc\pa nicio-
dat\ de cei care o vând. Nici nu cred
c\ merit\ s\ `ncerca]i achizi]ia prin
intermediar, cu masc\ pe fa]\, cu date
false [i f\r\ s\ le l\sa]i un nu m\r de
telefon. Sunt convins c\ v\ vor g\si.

Eu, unul, nu mai v\d decât o so lu -
]ie. Când m\ sun\ data viitoare, iau
frumos cu]itul ̀ n mân\ [i ̀ i amenin]
pe \ia c\ tai salteaua, dac\ nu se
opresc. Altfel, n-am alt\ speran]\ de -
cât s\ dea Alzheimerul `n ei [i `n su-
persaltelele lor cu memorie.

Salteaua-supersaltea
cu memorie

~ntâmpl\ri [i personaje
Florin L\z\rescu

Nu sunt un individ masochist ce-[i inventeaz\ sup\r\ri
[i nu caut motive de ar]ag cu lumânarea. Nu pot s\ 
nu constat `ns\ c\ apar momente `n care micile
nepl\ceri se adun\ [i r\bufnesc când se s\vâr[e[te
preaplinul. Cam asta am tr\it zilele astea, dup\ ce, 
ani de zile, am suportat, la `nceput amuzat, apoi u[or
agasat, treptat enervat [i finalmente sastisit, un
nesfâr[it festival al generaliz\rilor.

La loc TELEcomanda
Alex Savitescu
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Suplimentul lui Jup  

Pinacoteca din Petrila

Nu `i cer politicianului român al-
truism peste puterile lui. Nu-i cer
s\ se d\ruiasc\ patriotic pân\ la ui-
tarea de sine. Dimpotriv\: `i cer s\
fie egoist. ~ns\ nu oricum: s\ fie un
egoist cu viziune, un egoist cu an-
vergur\. S\ se gândeasc\ nu la
ma[ina de teren sau la vila pe care
vrea s\ [i le cumpere, nu la amanta
pe care [i-a „tras-o“ `n Capital\ sau
la finul pe care [i l-a angajat consi-
lier, ci la viitoarea lui statuie. E un
]el mai demn de un om care se vrea
important pentru ]ar\. S\ se gân-
deasc\ `n fiecare zi c\, prin ceea ce
face acolo, `n func]ia lui `nalt\, ar
putea binemerita `ntr-o zi de la pa-
trie o statuie proprie, `ntr-un parc
din ora[ul natal (poate chiar `n Bu-
cure[ti!), care s\ dovedeasc\ peste
ani c\ a fost un om autentic, nu un
p\duche uitat a doua zi dup\ ce l-au
dus la groap\.

{i m-am gândit: din perspectiva
asta, ce om politic român din ulti-
mul sfert de secol ar fi demn de o
statuie? Am `nceput s\ prefir prin

minte nume de politicieni autoh-
toni, convins c\ voi g\si m\car
cinci-zece astfel de personalit\]i ce
ne-au modelat România postcomu-
nist\. Corneliu Coposu, desigur...
de[i el vine din alt\ lume, cu alt\
moral\. Dar, evident, un nume
cert: Corneliu Coposu. Ar mai fi,
tot din „garda veche“, Constantin
(Ticu) Dumitrescu, `ndârjitul lup -
t\tor pentru legea lustra]iei. Deci:
unu, Coposu, doi, Ticu Dumitres-
cu. {i trei...

La „trei“ m-am blocat. B\nuiesc
c\ unii (mul]i) ar zice azi „Ion Ilies-
cu“. Poate – `n caz c\ sociali[tii de
azi, democratici sau nu, vor r\mâ-
ne la putere [i vor impune direc]ia
de evolu]ie a ]\rii `nc\ vreo câteva
decenii. Altfel, p\rintele mineria-
delor [i declan[atorul migra]iei ti-
nerilor `n Occident cu greu va pu-
tea fi f\cut statuie de genera]iile
viitoare, care nu par s\-l iubeasc\
atât de `nfl\c\rat cum o f\ceau
muncitorii din anii 1990. {i-atunci?
Altcineva? M-am gândit la Emil
Constantinescu [i am pufnit `n râs.
Mai departe... 

Mugur Is\rescu, guvernatorul
BNR? Poate. Numai c\ el nu e om
politic [i, pentru numele Domnu-
lui, sper nici s\ nu devin\! Adrian
N\stase, fost „patru case“? {i-a ra-
tat [ansa. Victor Ponta? ~n ce pos-
tur\: cu dou\ c\r]i `n mân\, una pe
care scrie „Copy“ [i alta pe care
scrie „Paste“? Poate Varujan Vos-
ganian? Ca scriitor, poate; ca om
politic, niciodat\. De alte personaje
din liga a treia, a patra, cum sunt
Crin Antonescu, Liviu Dragnea,
Petre Roman, C. Popescu-T\ricea-
nu etc. nici nu mai vorbim. To]i [i-au
avut [ansa lor, mai ales `ntr-o lume
politic\ mediocr\ cum e cea din 

România, unde e de-ajuns s\ fii
chior politic ca s\ ajungi, peste ani,
statuie. To]i [i-au ratat-o, chiar
dac\ unii or s-o mai aib\ ([i-or s\
mai rateze) [i ̀ n viitor. To]i au avut
[i au o viziune politic\ de gâsc\ la
p\scut, de la un fir de iarb\ la altul,
f\r\ nici un fel de perspectiv\ din-
colo de ciugulitul de peste zi.

Greu g\se[ti `n politica româ-
neasc\ oameni demni de statuie,
adic\ „statuabili“ („statuificabili“?).
O vreme m-am oprit cu gândul la
Emil Boc, care probabil c\ va avea
parte m\car de un bust local, `n
Cluj. Dar nu mai mult. Dac\ e s\
mai adaug totu[i  un nume pe list\,
cu riscurile de rigoare, `mi vine s\
`l adaug, ca rezerv\, pe Traian
B\sescu, cel mai imprevizibil Mi-
tic\ politic al nostru. Acum vreo
cinci-[ase ani p\rea s\ aib\ totul,
acum vreo doi ani p\rea s\ nu mai
aib\ nimic, iar azi nu mai [tie ni-
meni clar ce are. Are `ns\ `n mod
cert ceva ce le lipse[te celorlal]i:
acea viziune egoist\ de anvergur\,
care `l `mbolde[te s\ fac\ ceva me-
morabil, s\ lase o urm\ – dincolo de
micile [i nu tocmai moralele aran-
jamente personale. A mizat pe con-
damnarea comunismului, pe refor-
ma justi]iei, iar acum mizeaz\ pe
unirea României cu Moldova. Te-
me mari, proiecte cu anvergur\,
de durat\ [i cu efecte coagulante,
ce inculc\ un scop cu care se pot
identifica to]i cet\]enii ]\rii. Din-
colo de p\catele omene[ti ale
fiec\ruia, asta face un om politic
statuabil. Mare.

Dar mai discut\m peste câ]iva
ani. Deocamdat\ r\mânem la unu-
doi: Corneliu Coposu, Ticu Dumi-
trescu. Garda veche. Alt\ lume.

Exist\ un criteriu cu
ajutorul c\ruia, dac\ vrea,
fiecare cet\]ean poate
evalua rapid anvergura
unui om politic din ]ara
lui. L-a[ numi „dreptul la
statuie“ – sau, din
perspectiva omului politic,
„aspira]ia la statuie“.
Altfel spus, un om politic
cu adev\rat capabil [i
dedicat ]\rii sale ar trebui
s\ ac]ioneze `n a[a fel
`ncât peste dou\zeci,
cincizeci sau o sut\ de ani
posteritatea s\ aib\
motive s\-i ridice o
statuie, s\-l p\streze `n
memoria ei.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Aspira]ia la statuie
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O carte `n actualitate:
Dinner with Lenny

De mult nu am mai sim]it o aseme-
nea bucurie, incitare [i satisfac]ie
citind o carte „muzical\“ – specie
dispre]uit\ pe nedrept de editurile
din România – ca `n cazul celei
semnate de Jonathan Cott, publi-
cat\ anul trecut de Oxford Univer-
sity Press, Dinner with Lenny, cu
subtitlul, `n traducere, Ultimul in-
terviu amplu cu Leonard Ber-
nstein*. Jonathan Cott nu `mi era
un personaj necunoscut [i, cu ani
`n urm\, am fost la fel de entuziast
dup\ ce i-am citit Conversa]iile cu
Glenn Gould (un lung interviu da-
tând din 1974, republicat de Univer-
sity of Chicago Press `n 2005)...

Interviul, angajat tot pentru re-
vista „Rolling Stone“ [i care urma
s\ coincid\ cu aniversarea de 70 de
ani a dirijorului, s-a materializat,
dup\ un an de negocieri, la 20 no-
iembrie 1989, printr-o lung\, spu-
moas\ [i instructiv\ pentru cititor,
discu]ie la o cin\, pe care Lenny
Bernstein i-a oferit-o lui Jonathan
Cott `n casa lui din Fairfield, Con-
necticut. Ceea ce era presupus s\
fie un interviu, s-a transformat, ca
[i `n cazul lui Gould, `ntr-un inci-
tant schimb de idei `ntre doi inte-
lectuali pasiona]i de istorie, mu-
zic\ [i art\. 

Iar ̀ nceputul discu]iei a fost pre-
cedat de un avertisment amuzant
al lui Bernstein: „Nu am orchestre
favorite, compozitori favori]i, sim-
fonii favorite, feluri de mâncare fa-
vorite, pozi]ii favorite de sex. A[a
c\ s\ nu-mi pui aceste ̀ ntreb\ri «fa-
vorite» de ziarist“.

~ntreb\rile efective au fost, de
altfel, pu]ine, discu]ia curgând ase-
menea unei fugi muzicale de la un
subiect la altul, greu de rezumat

aici. Amuzant este faptul c\ Lenny
revenea la un moment dat la aver-
tismentul amintit, pentru a preci-
za: „}i-am spus când ai venit c\ nu
am orchestre favorite. Exist\ `ns\
ceva, o tradi]ie specific\ a unei or-
chestre [i un anumit «sunet» iden-
tificabil, rezultând din instrumen-
tele pe care muzicienii le-au mo[te-
nit de la str\-str\bunicii lor, ca la
Viena... [i exist\ o diferen]\ ̀ ntre fa-
gotul [i trompeta francez\ [i ger-
man\. Dar, chiar luând toate aces-
tea ̀ n considerare, fiecare orches tr\
poate [i ar trebui s\ fie f\cut\ s\ su-
ne a[a cum compozitorul o f\cea s\
cânte – Haydn ̀ n stilul lui Haydn, Ra-
vel `n cel a lui Ravel, Mahler `n sti-
lul lui Mahler... [i nu ca un sunet
«Philhadelphia» sau «Filarmonica
din Berlin». Sunt `mpotriva «sune-
tului»“, spunea Bernstein, cu o refe-
rin]\ la Eugen Ormandy. Acesta
spunea odinioar\ c\ nu exist\ un
„sunet Philhadelphia“, ci un „sunet
Ormandy“, c\ el poate face orice or-
chestr\ s\ sune cum suna cea din Phi -
lhadelphia. „{i probabil c\ putea –
spune Bernstein –, dar la ce bun?“

~n cazul lui Ormandy [i al Filar-
monicii sale era vorba – `i atr\gea
aten]ia Cott – de un presupus „su-
net de catifea al corzilor“, iar Bernstein
puncta: „Uneori vrei, `ntr-ade v\r,
ca ele s\ sune exact asemenea cati-
felei – s\ spunem `n Brahms sau
Scriabin. Dar cine ar vrea a[a ceva
`n Haydn, `n Missa `n si minor de
Bach sau `n scherzo-ul unei simfo-
nii de Mahler?“. 

De ce a ales trei mari orchestre
diferite pentru ultima sa integral\
Mahler? „Pentru c\ – r\spundea
Lenny – cele trei [Filarmonica din
New York, cea din Viena [i Con -
certgebouw din Amsterdam] au
fost cele conduse de Mahler `nsu[i
`n timpul vie]ii pentru a interpreta
simfoniile sale. {i ele nu sun\ iden-
tic ̀ n nici un caz, dar sun\ toate a[a
cum Mahler [o dorea] – plâng [i
mu[c\, mângâie [i se roag\.“

„S-a spus adesea c\ sunt un ex-
hibi]ionist pe podium, dar tot ce fac
este `ndreptat spre orchestr\ – ceea
ce publicul vede din perspectiva lui
este problema sa... Nu-mi planific
vreun gest, nu am repetat niciodat\
`n fa]a unei oglinzi.“

Remarcabil\ este [i discu]ia despre
„`mprumuturile“ `n muzic\: „A[
putea parcurge cu tine S\rb\ toarea

prim\verii a lui Stravinski [i s\-]i
indic ceea ce vine din Mussorgski
[i Ravel – pasaje, not\ cu not\, din
Ravel...! Am putea parcurge Beet-
hoven `n momentele sale cele mai
revolu]ionare, bar\ cu bar\, [i s\-]i
ar\t deriva]iile din Haendel [i
Haydn [i Mozart“. ~ntrebat ce ar
spune despre Carl Orff, Bernstein
r\spundea: „Orff a luat nou-zecimi
din stil de la Stravinski, din Les No-
ces, iar zecimea cealalt\ din horele
israeliene. {i Orff a fost un atât de
mare nazist! Bine`n]eles, israelie-
nii «au furat» de la români. Deci?
[Carmina burana] este Stravinski
plus horele evreie[ti din România.
Fiindc\ un compozitor este suma
total\ a experien]ei sale de asculta-
re... plus vocea [i s\mân]a ce ̀ i apar -
]in numai lui... {i acestea sunt lu-
crurile ce `l fac instantaneu identi-
ficabil pentru ascult\torii cu ure -
chi sensibile“.

Vre]i s\ afla]i mai mult despre
Bernstein, spusele sale mai mult
sau mai pu]in provocatoare, cre-
din]a sa `n puterea [i necesitatea
`nv\]\mântului muzical pentru ti-
neret, legendele pe care le decon-
struie[te, cum este, de exemplu, ce-
lebra sa a[a-zis\ confruntare pe po-
dium cu Glenn Gould `n concertul
de pian de Brahms? Procura]i-v\
sau convinge]i un editor român s\
publice aceast\ miraculoas\ [i ico-
noclast\ discu]ie `ntre Lenny [i in-
terlocutorul s\u...

*Jonathan Cott, Dinner with Lenny. 
The Last Long Interview with Leonard
Bernstein. Oxford University Press,
Oxford New York, 2013. 183 p. + photos.

M-am s\turat s\ tot scriu
despre fundamentalismul
crescând al baronului Valeri
Gergiev [i superficialitatea
dirijorului super-jet, cu
scobitoare. Am obosit s\ tot
scriu despre gestul necesar
al salv\rii casei de la
Mih\ileni a lui George
Enescu [i incapacitatea celor
de la Boto[ani, responsabili
cu patrimoniul [i cu afacerile
jude]ului, de a mi[ca
lucrurile din loc, exceptând
declara]ii pe post de
fumigene `n presa local\. A[a
c\ ast\zi „evadez“ din grijile
zilei [i `mi dedic gândurile [i
pl\cerea unei lecturi... Dineu
cu Lenny.

Scrisoare pentru melomani
„Muzica nu trebuie `n]eleas\, ea trebuie ascultat\“ (Hermann Scherchen)

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

...Aveau parc\ o vorb\ anticii, le-
gat\ de zeii lor, a c\ror destindere
aducea ploi pe ogoare [i zâmbete
pe obraze. Cam la fel se petrece [i
`n lumea rock, atunci când staru-
rile se distreaz\ muzical, iar mu-
ritorii primesc roadele distrac]iei
ca pe-un dar, nu ca pe-un „pro-
dus“ ce trebuie promovat, vândut,
urcat `n topuri, eventual r\spl\tit
cu discuri de aur sau platin\. {i ce
bine ar fi ca primii s\ spun\ f\r\
jen\ c\ se distreaz\, nu c\ sal-
veaz\ omenirea, [i mai ales c\ nu
fac asta pentru fanii lor! Nu sunt
singurul tip din lume pe care `l
apuc\ lehamitea când aude vreun
pop-rocker spunând c\-[i d\ si-
lin]a pentru fani, nu pentru bani,
[i oricât de bine ar suna muzica, o
rejecteaz\ f\r\ s\ regrete cheltu-
iala. Sigur, de ascultat aleg mai
degrab\ nume cunoscute decât
„sânge proasp\t“; dar dac\ tot
pro cedez a[a, m\car m\ str\du-
iesc s\ nu gre[esc, optând pentru
cineva onest, nu pentru farsori.
Cum ace[tia predomin\, iar eu
nu-s adeptul lui Saint-Just, evi-
dent c\ m\ las p\c\lit, uneori
chiar `n cuno[tin]\ de cauz\.

Santana nu este un impostor.
Ba dimpotriv\, poate reclama sta-
tut de zeitate `n spa]iul latino-
american. O s\-l ob]in\ peste un
veac de celebritate, nu degeaba
iconografia discurilor sale utili-
zeaz\ elementele artei sacre de pe
continentul magic. Albumul re-
cent – Corazon, 2014, RCA/Sony –
include mai multe piese (num\rul
difer\ de la un format la altul) [i
repet\ re]eta multipremiatului
Supernatural, de-acum 15 ani,
având acela[i produc\tor. Chitara
e, n-ai ce zice, str\lucitoare, dar nu
aduce nimic nou. Invita]ii fiec\rei

piese, de la Gloria Estefan la om-
niprezentul Pitbull, vin cu necesa-
ra diversitate, ca s\ ]in\ interesul
treaz. {i, indiscutabil, reu[e[te,
dac\ `]i place genul.

Brian Eno este alt – era s\ scriu
zeu, dar sunt convins c\, oricât de
mare i-ar fi egoul, ar bufni `n râs
citind cuvântul. Inventiv `n do-
meniul sonor poate mai mult de-
cât orice alt muzician al ultimei
jum\t\]i de secol, Eno a avut for]a
necesar\ s\ exploreze c\i necu-
noscute, de avangard\, abando-
nând pe cele care i-ar fi garantat
un succes eclatant [i efemer. Pil-
duitor pentru artist este episodul
Roxy Music. F\r\ a minimaliza
disputele dintre Eno [i Bryan Fer-
ry, trebuie apreciat curajul de-a
l\sa un grup foarte aclamat [i cu
perspectiv\, pentru dezvoltarea
unor proiecte personale, cu priz\
limitat\ la un public tot mai ne-
atent la creativitate. Brian Eno
are talentul de a transforma aproa -
pe tot ce atinge [i cânt\ `n ceva
despre care se poate spune orice,
mai pu]in c\ nu are clas\. Afir-
ma]ia nu echivaleaz\ cu „are suc-
ces“, sintagm\ ce guverneaz\ lu-
mea showbiz, [i care nu-i este
str\in\ nici lui Eno. Dar dac\ ta-
lentatul compozitor ar fi urm\rit
doar „succesul“, probabil c\ n-ar
fi l\sat pe al]ii s\ culeag\ roadele
([i ale muncii sale), extenuând o
re]et\ sau alta, de la glam-rock la
electronic, ambiental, indie, expe-
rimental sau cum s-o mai fi nu-
mind genul la care [i-a adus con-
tribu]ia definitorie. 

Brian Eno s-a jucat pe ultimul
album, Someday World, 2014, edi-
tat ca [i precedentele trei, la casa
de discuri Warp. Aici, `l are ca in-
vitat cu drepturi egale, discul pur-
tând numele amândurora, pe vo-
calistul trupei Underworld, Karl
Hyde. Al]i muzicieni prieteni, mai
vechi sau mai noi, ajut\ la contu-
rarea unuia dintre cele mai fru-
moase – muzical vorbind – discuri
ascultate de mine `n ultima vre-
me. Lejer, f\r\ preten]ii, dar [i
f\r\ economie de nuan]e stilistice
[i influen]e diverse, Eno `mbrac\
versurile lui Hyde `n draperii am-
plu texturate armonic, ritmate in-
tens ca piesele tobo[arilor afri-
cani [i colorate din synthetizator
ca pe vremea când, la `nceputul
carierei solo, elegantul englez `[i
desena lumea viitorului...  

Când zeii 
se relaxeaz\
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La cei 28 de ani ai s\i, nu se la -
menteaz\, nu a lucrat `n sectorul
independent, nu a blamat establi -
shment-ul [i [i-a `nscris deja nu-
mele pe afi[ele cu antetul Bulan-
dra, Teatrul Clasic Arad [i Teatrul
Na]ional Craiova, unde este asis-
tentul lui Robert Wilson pentru
Rinocerii – premiera, `n primele
zile ale lui iulie. E deschis, opti-
mist, actorii vorbesc foarte frumos
despre felul lui pl\cut de a repeta,
echilibrat, f\r\ panic\, f\r\ isterii,
`n cea mai perfect\ normalitate. Ce-i
drept, o stare din ce `n ce mai rar\
`n România! La `nceputul lui mai,
la Piatra Neam], la Teatrul Tinere-
tului, unde era firesc s\ ajung\,
pentru c\ institu]ia aceasta are
renumele de platform\ de expresie
pentru cei tineri [i talenta]i, [i, `n
subsidiar, pentru c\ e ora[ul natal
al lui Bobi, a prezentat Contra iu-
birii dup\ Esteve Soler. Soler este
un catalan popular `n România
mai ales gra]ie trilogiei traduse de
Lumini]a Voina R\u], pus\ `n
scen\ de mai multe ori, [i gra]ie
venirii autorului la FITS 2013.

Bobi Pricop a absolvit Actorie la
„Spiru Haret“, clasa Sandei Manu,
[i Regie la UNATC, clasa Tudor
Marascu. Are tot ce-i trebuie pen-
tru a fi acel „ochi exterior“ care e
regizorul: [tie s\ aleag\ un text, s\-[i
fac\ echipa [i s\ o aduc\ `n punctul
de maxim\ eficien]\ artistic\ nece-
sar\ unei reu[ite. {i se mai pricepe
[i s\ comunice cu publicul prin in-
termediul acestei echipe, ceea ce e,
`nc\ o dat\, vital. 

Un spectacol cu aer
science-fiction

Cu Esteve Soler s-a mai `ntâlnit
când a f\cut spectacole-lectur\ cu
trilogia lui la Laboratorul de text
contemporan, apoi la Bulandra,
unde a pus `n scen\ Contra progre-
sului. Acum e Contra iubirii, `n
fapt un scenariu mixat, care in-
clude [i secven]e din Contra
democra]iei [i Contra progresului.
Tripticul lui Soler e o suit\ de câte
[apte secven]e dramaturgice scur -
te, spectacolul lui Pricop are opt `n
total, cu pu]ine personaje, dou\,
maxim trei, absurd-suprarealiste,
nonepice, discursive, care ̀ nf\ ]i [ea -
z\ cu ironie acid\ st\ri [i personaje
din contemporaneitate, re prezen -
tative pentru istoria recent\ a evo -
lu]iei individului. Textele autoru-
lui catalan sunt o critic\ a socie t\]ii
[i oamenilor ajun[i `ntr-un punct
`n care umanitatea risc\ s\ devin\
propriul adversar, s\ dezvolte o
maladie autoimun\ ale c\ rei efecte
s\ conduc\ la o implozie cu efecte
fatale. Oamenii par c\ au uitat ceea
ce `i define[te [i dife ren]iaz\ de
restul lumii vii, afectivitatea, care e
esen]a lor [i a re la]iilor interu-
mane. Dezvoltarea [tiin]ific\, teh -
no logic\, neantizarea sentimen -
telor prin controlul lor exagerat,
prin teama de a sim]i viruseaz\
conceptul de omenesc, conducând
la absurd [i `nstr\i nare. ~n Contra
iubirii, secven]e independente
vorbesc dramaturgic despre for]a
nefast\ a dragostei simulate, despre

iubirea amorsat\ de stimulente ar-
tificiale, despre c\s\toria cu con-
tract pe termen scurt, despre mal-
formarea dragos tei `ntr-o boal\
care te devoreaz\ [i de care trebuie
s\ scapi, despre c\snicie ca o sum\
de rutine zilnice ce ajung s\ te su-
foce, despre lipsa de empatie [i ex-
acerbarea senza ]ionalului, despre
iubirea p\rinteasc\ ajuns\ o devia ]ie
etc. Contra iubirii e un caleidoscop

dramatic despre dragoste `n câteva
dintre formele ei aberante, dar ex-
istente tot mai des `n lumea de azi,
prezentate `n registru grotesc,
burlesc. 

Cum obi[nuie[te s\ fac\, [i
acum Bobi Pricop a optat pentru o
austeritate scenografic\ voit\ (sce -
no grafia Adriana Dinulescu). Ele-
mente de decor simple, esen]ia -
lizate, construite din hârtie alb\,
lejer\, ori plexic iluminat din inte-
rior, costume sugestive, caracte -
rizându-i pe purt\tori. Pe fundal
curg proiec]ii, `n majoritate nonfi -
gurative, compuse ̀ n colaje care re-
unesc crea]ii libere de copyright
ale unor video arti[ti, selectate de
regizor [i scenograf\. Rostul lor nu
e de acompaniament vizual, e mai
mult de-atât, sunt creatoare de con-
text [i elemente de leg\tur\ `ntre
cele dou\ Contra... realizate de regi-
zor. Bobi Pricop adaug\ [i el la iro-
nia textului un strat regizoral, prin
mijloace scenice, conservând spiri-
tul autorului, punându-l `n relief,
dar sporind subtil tragi-comicul.

Actorii [i ceea ce sus]in inter-
pretativ ocup\ prim-planul, f\r\ ar-
tificii inutile, curat, inteligent, flu-
id. E o viziune coerent\, unitar\
stilistic, Bobi Pricop e atent la 
detalii, grijuliu cu tot ceea ce se afl\
[i desf\[oar\ `n fa]a publicului. 

Distribu]ia aduce al\turi genera]ii
diferite de actori pietreni – Nora
Covali, Cezar Antal, Corina Grigo-
ra[, Drago[ Ionescu, Ecaterina Hâ -
]u, Lucrea]ia Mandric, Alexandra
Suciu, Loredana Grigoriu, Rare[
P`rlog [i Florin Hri]cu, un nou venit
`n trup\, integrat perfect printre
colegi. Sunt remarcabile acurate -
]ea jocului actoricesc, adecvarea la
rol, simetria interpretativ\ – ac-
torii sus]in câte dou\-trei roluri;
Cezar Antal se ocup\ [i de partea
muzical\, pentru care a ales bu -
c\]ile [i le mixeaz\ la vedere, de la
arlechin. Perioada sabatic\ [i de
pribegie impus\ actorilor de la
Teatrul Tineretului de lucr\rile de
restaurare [i efectele ei dezastru -
oase pentru acustica s\lii nu i-a
scos din form\ [i nu le-a atenuat
pofta de joc. S-au adaptat perfect la
maniera tân\rului regizor [i sunt
`n largul lor `n registrul din piesa
lui Esteve Soler. Spectacolul are un
aer science-fiction, portretizeaz\
omul golit de emotivitate, de con ]i -
nut, omul devitalizat care, pentru a
fi p\rinte, ia lec]ii de parenting, pen-
tru a iubi a ajuns s\ cread\ c\ are
nevoie de suplimente, omul care nu
mai [tie s\ fie om. Contra iubirii de
la Piatra Neam] e un reu[it `ndemn
artistic la grija pentru dimensiunea
noastr\ emo]ional\.

Contra iubirii, la Piatra Neam]
Bobi Pricop a demonstrat c\ e un artist care are ceva de spus celorlal]i 
`nc\ de la prima montare, Jocuri `n curtea din spate de Edna Mazya, examenul
s\u de master, preluat rapid de Teatrul Act, selectat `n cele mai galonate
festivaluri din ]ar\ [i multipremiat. 

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec
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INTERVIU CU AURORA LIICEANU DESPRE VOLUMUL SOACRE {I NURORI. LA CINE ESTE CHEIA?

„Nu onestitatea face rela]ii bune, 
ci [tiin]a de a construi rela]ii cât mai
avantajoase pentru cele dou\ p\r]i“

Interviu realizat de 
Florin Iorga

O s\ fiu sincer cu dvs.: când
am citit titlul, ierta]i-m\, am
râs!... Subtitlul m-a f\cut s\
ridic o sprâncean\, iar ce s-a
`ntâmplat dup\ ce am `nceput
s\ o citesc este o cu totul alt\
poveste. Dar am testat [i pe
câ]iva prieteni, spunându-le
ce citesc. Au râs [i ei sau
m\car au zâmbit. De ce oare
aceast\ reac]ie? V-a]i a[teptat
la ea?

~n]eleg foarte bine râsul dvs. [i
chiar [i pe cel al colegilor dvs. Ti-
tlul c\r]ii pare ceva de tip can -
can/tabloid. De aceea am ad\ugat
`ntrebarea „La cine este cheia?“,
care nici ea nu duce prea mult la ce-
va serios. {tiu c\ poate oamenii nu
realizeaz\ cât de vast este univer-
sul sau lumea rela]iilor, c\ exist\
atâtea criterii pentru a le clasifica,
compara [i c\ tr\im prin[i `ntr-o
plas\ de diferite rela]ii. Exist\
rela]ii de sânge, de vecin\tate, de
munc\, de alian]\. Exist\ rela]ii ac-
ceptate [i neacceptate, rela]ii im-
posibile, toxice, profitabile, p\gu -
boase, rela]ii de iubire, de ur\, dar
[i de iubire [i ur\, rela]ii legitim
constituite [i rela]ii consensuale,
rela]ii secrete [i rela]ii public ex-
primate. Am ales o rela]ie [i nu
dou\ personaje. Puteam s\ aleg un
titlu simplu, O rela]ie. De ce `n
str\in\tate, ca cercet\tor, po]i scrie
c\r]i cu titlul Soacrele, autorii fiind
speciali[ti `n [tiin]e sociale/psi-
hanaliz\, f\r\ ca lumea s\ se amuze

v\zând un asemenea titlu? Poate
pentru c\ acolo oamenii s-au obi[ -
nuit cu faptul c\ se poate discuta `n
c\r]i roluri sociale, statuturi, po -
zi]ii `n structura familiei. Din per-
spectiv\ academic\ – antropolo -
gic\, psihologic\, sociologic\ etc. –
sau neacademic\, s\ folose[ti con-
cepte care `n via]a de zi cu zi sunt
cuvinte banale, folosite de to]i, ar
trebui s\ fie ceva firesc. ~n plus, a[a
cum spunea George C\linescu, in-
teresat fiind de „perindarea gene -
ra]iilor, de aparenta stereotipie [i
ve[nica schimbare“ a lumii, aceste
concepte au via]a lor [i con]inuturi
diferite de la o societate la alta, de
la o cultur\ la alta, de la o vreme la
alta. Lumea rela]iilor se schimb\,
pentru c\ orice rela]ie are o istorie
mic\ ce se `nscrie `ntr-o istorie
mare. Ca s\ nu mai vorbim despre
rela]ii noi, care cer cuvinte noi, sau
de rela]ii din alte p\r]i ale lumii
care ne uimesc [i ne fac s\ nu `n -
]elegem de ce iubirea `n alte p\r]i
este o altfel de iubire. Cum se poate
s\-]i iube[ti copilul [i s\-l vinzi de
mic ca s\ cumperi o capr\ care
cost\ mai mult decât propriul t\u
copil, a[a cum se `ntâmpl\ `n Ne -
pal, unde feti]ele se vând ca servi-
toare, numite kamlari? {i acolo
este vorba tot despre roluri [i rela -
]ii. Dar parc\ altfel.

A]i muncit ceva la cartea asta.
Cât a durat documentarea [i
cât redactarea?

Documentarea mi-a luat mai
mult timp decât redactarea. Cam
trei-patru luni, lucrând asiduu. Am
citit multe comentarii, confesiuni

pe bloguri [i forumuri, la noi [i `n
alte p\r]i. Ceea ce numim noi, `n
psihologie, subiec]i (de cercetare)
sau sociologii, responden]i, se
g\sesc `n comunicarea online [i `n
re]elele de socializare. Nu mai ai
nevoie s\ aplici chestionare. Are
dreptate [i Hanif Kureishi, minu -
nat scriitor, s\ spun\ c\ „anarhia
f\r\ limite a internetului este ide-
al\ pentru nebuni“. Ce `nseamn\
acest lucru? C\ internetul, devenit
teren de munc\, f\cut\ pe scaun, la

computer, `]i cere o prelucrare a 
informa]iei, care fiind atât de stu-
foas\, este mai dificil\, cere mai
mult\ pruden]\. Apar `ns\ [i raze
de lumin\ când consta]i c\ ceea ce
spun oamenii se repet\, c\ apar ca -
tegorii distincte de r\spunsuri la
`ntreb\rile pe care ]i le pui, c\ frec -
ven]a este un semn de relevan]\.
Impune anumite generaliz\ri.

Eu sunt convins c\ va fi un
bestseller. Dac\ am dreptate,

nu v\ provoac\ m\car o urm\
de frustrare, uitându-v\ la
alte c\r]i pe le-a]i scris [i `n
care a]i investit mai mult `n
zona literar\? Practic, m\ in-
tereseaz\ dac\ nu cumva scri-
itorul din dvs. este gelos pe psi-
hologul din dvs., cel capabil
de succes inclusiv `n materie
de literatur\ de popularizare.

Rela]ia `ntre literatur\ [i psiho -
logie este ceva care m\ fasci neaz\.

Dac\ a[ fi v\zut sub titlul Soacre [i nurori semn\tura
unui autor str\in, n-a[ fi sim]it niciodat\ imboldul 
de a citi o asemenea carte. A[ fi catalogat-o rapid 
ca apar]inând nesfâr[itei serii de volume dubioase
care `]i promit o via]\ mai bun\ de `ndat\ ce le
termini de citit. Asta e, fiecare cititor are
stereotipiile lui. Semnat\ `ns\ fiind de Aurora
Liiceanu, n-avea cum s\ nu-mi atrag\ aten]ia. Dup\
momentul de uimire, am râs [i am pus mâna pe ea.
{tiam c\ trebuie s\ fie o carte serioas\ [i c\ merit\
citit\ m\car din simpl\ curiozitate intelectual\, 
dac\ nu [i din alte motive. Nu m-am `n[elat, mi-a
pl\cut. Ulterior, mi s-a p\rut deplasat s\ o cronichez.
Mi s-a p\rut mai onest s\ discut cu autoarea. {i uite
a[a a ap\rut interviul de mai jos.

Aurora Liiceanu `n curtea casei lui Napoleon, `n Corsica, la Ajaccio
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Dac\ scrii despre ceva concret, de-
spre un studiu de caz, de pild\, faci
ceva ce Freud spunea c\ este „un
amestec de literatur\, spe cula]ie [i
teorie“. De aici se trag prestigiul,
succesul pove[tii [i atrac]ia oame-
nilor fa]\ de pove[ti. Trebuie s\
transformi informa]ia, cunoa[ -
terea teoretic\, `n poveste. {i nu
to]i pot s-o fac\ [i nici nu-]i este
prea bine dac\ `ncerci s-o faci. Aca-
demicii strâmb\ din nas. Unii citi-
tori acord\ importan]\ doar când
lucrurile citite nu sunt `n ]elese
pân\ la cap\t, pentru c\ ceea ce ei
nu au `n]eles apar]ine savantului,
ca un za] care le confer\ superiori-
tate. Scriitorii `[i simt cu noa[terea
academic\ limitat\ sau nep\sarea
fa]\ de ea [i se refugiaz\ plini de
trufie `n fic]iune [i autofic]iune.
Exist\ `ns\ mari scriitori care sunt
[i mari psihologi/psihiatri/neu-
rologi [i/sau invers. La noi au
ap\rut traduceri minunate ale
c\r]ilor lui Cehov, Oliver Sacks,
Irvin Yalom, Hanif Kureishi, An-
drew Solomon. Ei sunt o specie
rar\. Au profunzime, spirit analitic
[i rigoarea unui academism subtil,
aristocratic, dar [i talent de a co-
bor` `n concret. „Trebuie s\ scrii
simplu, despre m\run]i[urile vie -
]ii“, spunea Cehov, dar cât\ in -
tui]ie psihologic\ a avut el? A[a
cum au [i Vladimir Nabokov sau
Iris Murdoch sau Alessandro Ba -
ricco. 

Mi-am adus aminte de un roman
al lui Turgheniev pe care l-am citit
de mai multe ori. Se nume[te, atât
de banal, P\rin]i [i copii. Este un
roman, dar un roman din care
`nve]i mult\ psihologie. Putea fi
bun [i ca titlu pentru o carte de pe -
dagogie, pe care n-ar citi-o mul]i oa-
meni. Romanul lui Turgheniev
este un splendid hibrid.

Nu se spune c\ psihiatria se
`nva]\ ca simptomatologie citind
Shakespeare? Oare el exist\ `n bi -
bliografia la psihiatrie a studen -
]ilor medicini[ti, m\ ̀ ntreb? Un jur -
nal de memorii este oare litera tur\
sau istorie social\? Atunci când
Samuel Pepys scrie despre marele
incendiu din Londra anului 1666,
ce este scriitura lui, literatur\ sau
istorie? Chiar [i Oliver Sacks a afir-
mat c\ el s-a inspirat din tra di]ia
anecdotelor clinice, la mod\ `n sec-
olul al XIX-lea. El a fost mult influ-
en]at de A. Luria, neuropsiholog
rus, care a scris dou\ romane clin-
ice, pledând pentru „[tiin]a roman-
tic\“, cea care, spre deosebire de
[tiin]\ pentru care concretul este
banal, folose[te concretul, scriind
dou\ romane clinice ca dou\ 
biografii clinice. El sus]inea extra-
ordinarele primejdii [i puteri ale
concretului, considerând c\ medi -
cii, psihoterapeu]ii sunt obliga]i 
s\-l exploreze. 

Avem zeci, poate sute, de
metri liniari de traduceri din
autori str\ ini de psihologie

rela]ional\, dar [i de alte fe -
luri, care se adreseaz\ publi -
cului larg. {i au un succes
uria[! Pe de alt\ parte, sunt
sigur c\ trebuie s\ avem [i noi
psihologi de valoare. De ce ezi -
t\ ei s\ scrie lite ratura [i de
„vulgarizare“? Dac\ m\ uit la
istorici, de pild\, `i v\d imediat
pe Neagu Djuvara [i pe Lu-
cian Boia. {i v\ `ntreb: ce-i cu
psihologii? Sunt mai timizi?
Sau poate doar mai discre]i?

Oamenii simt c\ via]a lor este o
via]\ de rela]ii. De aceea, succesul
autorilor de psihologie rela]ional\,
de c\r]i self help, de coaching. Ori -
ce psiholog onest simte limbajul de
lemn pe care ele `l promoveaz\ mai
ales `n mediul corporatist. Con-
cepte devenite infla]ioniste sunt
permanent invocate: comunicarea,
gândirea pozitiv\, dezvoltarea per-
sonal\, team building, self-esteem,
empatia etc. Când m\ gândesc la
comunicare, constat c\ nimeni nu
vorbe[te de t\cere, pentru c\ [i ea
comunic\ ceva, de alternan]a dis-
cursului personal `n comunicarea
`ntre dou\ sau mai multe persoane,
de a nu confunda ironia cu mi -
toc\nia, familiaritatea cu intimi-
tatea [i câte [i mai câte. La noi, de-
marca]ia `ntre scriitura academi -
c\/cunoa[terea psihologic\ – ari -
d\, cu propriul ei limbaj de lemn,
de uz comunitar – [i cea aplicat\,
pragmatic\, chiar pedagogic\, 
exist\. A trece de la specialitate la
generalitate este un demers dificil.
De multe ori ceea ce [tiu psihologii
nu are leg\tur\ cu afirma]iile solid
formulate, schematice din c\r]ile
self help. Psihologii [tiu prea bine
ce sunt ambiguitatea, neputin]a de
a sus]ine certitudini [i poate c\
acest lucru ̀ i face s\ evite contactul
cu marele public. Unii `ns\ ar
putea s-o fac\, dac\ nu ar practica
un lejer autism comod [i dac\ ar
avea mai mult curaj, nel\sându-se
cople[i]i de puterea [i expunerea
sociologilor. Sondajele s-au impus
cu toat\ pruden]a pe care [i-o asu -
m\ sociologii pentru a evita re zer -
vele fa]\ de ele. Poate c\ sociologii
nu au nevoie de talent narativ, de
cuvinte. ~i ajut\ cifrele, procentele.

Cele patru pove[ti cu soacre
din volum sunt pe cât de
savuroase, pe atât de serioase.
Sau invers, chiar nu [tiu ce s\
zic. Dar sunt convins c\ mai
ave]i [i altele. De ce v-a]i limi-
tat doar la patru? V\ `ntreb [i
pentru c\ am mai v\zut la
dumneavoastr\ cifra patru.
Nu pot s\ nu m\ gândesc la
volumul Patru femei, patru
pove[ti...

Nu prefer cifra patru. Nici nu 
s-a prea impus, cred, dincolo de
jocul de c\r]i. ~n psihologie cifra
[apte a f\cut senza]ie dup\ ce un
psiholog cognitivist, George H.

Miller, a publicat, `n 1956, un arti-
col cu un titlu ciudat, `n prima
parte a lui, pentru lumea acade -
mic\, Num\rul magic [apte plus
sau minus doi: Unele limite ale ca-
pacit\]ii noastre de a procesa infor-
ma]ia. Articolul a fost, ca s\ folo -
sesc un cuvânt la mod\ ast\zi, viral
[i a creat Legea lui Miller. La acest
num\r se refer\ [i Oliver Sacks `n
cartea lui Omul care-[i confund\
so]ia cu o p\l\ rie, tradus\ la noi.
Oliver Sacks [i-a descoperit [i el
prosopagnosia, adic\ incapacitatea
de a recunoa[te oamenii dup\ fa]a
lor. El nu [i-a confundat so]ia cu o
p\l\rie, ci `[i confunda un frate cu
alt frate.

Crede]i c\ volumul proasp\t
publicat va reu[i s\ mai lini[ -
teasc\ spiritele prin „taberele
combatante“? Altfel spus, cât
de mult paria]i pe caracterul
s\u... utilitar?

O carte poate l\sa urme de tot
felul, unele ne-sim]ite, ne-[tiute sau
nici o urm\. Desigur c\ mi-ar
pl\cea s\ sensibilizez cititorii fa]\
de importan]a felului `n care ne
construim rela]iile `n general [i
cele cu cei apropia]i, `n mod spe-
cial. A pierde un prieten este mult
mai grav decât a pierde un cunos-
cut. A[ dori ca ei s\ `n]eleag\ c\ `n
via]a real\, `n primii ani ai unei
rela]ii, inclusiv cea `ntre soacr\ [i
nor\, exist\ anumite `ntâmpl\ri
care a[az\ temelia a ceea ce ur -
meaz\ s\ se `ntâmple `ntre dou\
persoane implicate `n rela]ie. Ade-
sea ̀ ns\, ̀ n acel timp, cele dou\ per-
soane nu le-au b\gat `n seam\, nu
le-au dat aten]ie. Cineva, o scrii toa -
re, spunea c\ exist\ momente cru-
ciale care trec pe furi[. Astfel, se pierd
[anse, iar momentele cruciale sunt
descoperite abia mai târziu. Fisu -
rile, seismele viitoare – acele con-
flicte `n rela]ii – puteau fi sim]ite
chiar `n clarobscuritatea cotidian-
ului. Psihoterapeu]ii sunt ca isto -
ricii, `ncercând s\ ordoneze `ncâl-
celile vie]ii, s\ le readuc\ un sens.
A[ dori ca ei s\ `n]eleag\ cât de im-
portant este echilibrul `ntre ra]iu -
ne [i emo]ie `n construc]ia [i arhi-
tectura rela]iilor noastre, ele fiind
atât de fragile. Faptul c\ se spune
c\ „unde este iubire este totul“, ne -
glijându-se faptul c\ iubirea are [i o
component\ ra]ional\ [i c\ iubirile
sunt realit\]i personale mi se pare
c\ nu duce la rela]ii bune. Ca [i
fericirea. Poate e frumos, dar nu e
realist. ~n rela]ii tre buie s\ apli c\m
egalitatea limi t\rilor, discre]iei,
inhibi]iei, st\ pânirii de sine – i se
zice autocontrol! –, fapt care ]ine de
civiliza]ie. Rela]iile tre buiesc [i
gândite, nu numai sim]ite.

Ce feedback-uri a]i primit de
la cunoscu]ii care v-au citit
cartea? Sunt curios dac\ au
fost [i acuza]ii de partis pris.

Feedback-ul meu privind ideea
de a scrie o carte despre rela]ia

soacr\-nor\ a fost frustrant [i amu -
zant. Ca [i cum nu este un subiect
serios, ca [i cum soacra [i nora nu
sunt concepte [tiin]ifice, ci cuvinte
de conversa]ii oarecum confi den -
]iale sau chiar scandaloase. Ori cum,
ceva neserios [i departe de ]inuta
academic\. Când ̀ n an tro pologie se
studiaz\ familia, structura ei, ie rar -
hia, rolurile sociale, mo[tenirea –
aici intervine [i juridicul –, pute -
rea, când se fac arbori genealogici,
conceptele de soa cr\, nor\, mam\,
tat\, frate, sor\, ginere etc. nu pot fi
evitate. Ling vistic, avem cuvinte.
{tiin]a le fo lose[te la fel ca profanii.
Ar trebui o alt\ terminologie, para-
lel\ la realitate? Nu este oare sino -
nim concubinajul cu uniunea con-
sensual\? Avem cuvântul „concu-
bin\“, cum i-am spune altfel, unio -
nist\ consensual\?

Sunt con[tient c\ voi comite o
indiscre]ie, dar o voi justifica
invocând nevoia de „sare [i
piper“ a publicului. A[adar,
citindu-v\ cartea, nu m\ pot
ab]ine: a]i trecut [i prin expe-
rien]a de soacr\, [i prin cea de
nor\; `n care postur\ v-a]i
sim]it mai confortabil?

Nici una nu a fost confortabil\,
de[i orice rela]ie are sui[uri [i
coborâ[uri, se spune. Dar nici nu
f\ceam vreo leg\tur\ `ntre ce
citeam [i ce tr\iam, `n sensul de a
transfera din c\r]i `n via]\. De fapt,
nici nu exist\ la noi o educa]ie sau
o cultur\ a rela]iilor [i nu te `nva]\
nimeni cum este s\ fii nor\ sau
soacr\. Nu pleci `ntr-o rela]ie cu
a[tept\ri. {i pentru celelalte roluri
este la fel. Nu onestitatea face
rela]ii bune, ci [tiin]a de a construi
rela]ii cât mai avantajoase pentru
cele dou\ p\r]i. Aici ar trebui s\
ajung\ propaganda empatiei. S\ nu
la[i la `ntâmplare o rela]ie, s\
creasc\ ca o buruian\. Rela]iile v\ -
t\mate se repar\ uneori. Pot fi câr-
pite. Dar uitarea voluntar\ nu
func ]ioneaz\ nici pentru fericire [i
nici pentru necazuri. {i psihologii
spun c\, la necaz, memoria nu ne
ajut\. Nu uit\m. Memoria are pro-
priile ei legi, scrise [i nescrise. {i
are imperfec]iuni, multe secrete,
necunoscute. Am `nv\]at târziu
sau, mai bine zis, am `n]eles târziu
c\ oamenii nu ]in minte compli-
mentele [i vorbele care flateaz\.
Ele ofer\ satisfac]ii imediate care
zboar\. Dar ei nu uit\ criticile [i re-
pro[urile. Exist\ o propor]ie, ca la
re]etele culinare, `ntre fla t\ri/
laude [i critici, pentru ca dulcea]a
flat\rilor s\ amelioreze am\ruiul
criticii. Rela]ia s\ aib\ un gust bun.
Psihologii au re]ete, unele chiar
universale, dar cine se uit\ la ei?
Nimeni nu ne spune c\ respectul
poate sau nu poate coexista cu iu-
birea. Mai trebuie alte ingrediente.
Revenind la soacre [i nurori, po]i
respecta o soacr\, dar de ce s-o [i
iube[ti? Sau de ce nu se mul]u me[ -

te ea cu respectul? Unele asocieri
ferme sunt neadev\rate, adic\ este
adev\rat [i contrariul.

Femeile, fie ele soacre sau
nurori, vor fi convinse c\ pen-
tru ele a]i scris cartea. A[a
credeam [i eu pân\ am citit-o.
De ce `ns\ am r\mas cu sen-
za]ia c\ ea se adreseaz\ mai
abitir b\rba]ilor? Doar pentru
c\ am citit-o, `n mod firesc, cu
ochi de b\rbat?

Cred c\ am vrut s\ scriu pentru
oameni, iar oameni nu exist\. A[a
cum nu exist\ copii, ci fete [i b\ie]i.
{tiu sigur c\ lumea se mi[c\ c\tre
identit\]i fluide [i c\ ne `ndrept\m
c\tre o lume de o diversitate mare,
`n care binaritatea (tradi]ional\)
este asaltat\ de multiplicitate. Soa -
cre [i nurori `nc\ exist\. Cred c\
rela]iile `ntre femei [i b\rba]i stau
`n miezul, centrul, vie]ii unei socie -
t\]i, culturi, grupuri [i c\ rela]iile
sunt chiar via]a noastr\.

Acum este la mod\ empatia. Ce-
va foarte complicat psihologic, pen-
tru c\ ea se conjug\ cu alte realit\]i
complicate cum ar fi instinctul de
supravie]uire, tradi]ia [i `nv\]area
social\, obiceiuri [i valori, perso -
nalitatea fiec\ruia, autonomia [i
dependen]a de al]ii, individualis-
mul [i compasiunea [i câte [i mai
câte. E o munc\ serioas\ s\ schimbi,
prin vorbit – aici psihoterapeutul
munce[te – sau scris – aici scrii -
torul munce[te –, felul `n care cine-
va tr\ie[te de ani de zile. Nu c\ ar
func]iona de fiecare dat\. Psi-
hologii o [tiu. Nu avem nici o ga -
ran]ie [i nici nu trebuie. Exist\ me -
reu un oarecare risc `n orice con-
tact ̀ ntre oameni. ~n]eleg c\ a]i citit
cartea cu ochi de b\rbat [i mi se
pare firesc, dar folosind expresia
unui filosof al [tiin]elor, eu am
dorit „s\ schimba]i ochelarii“, s\
ie[i]i din subiectivitatea proprie
b\rba]ilor. |sta este, de fapt, rolul
empatiei, este flexibilitate, care
genereaz\ `ndoieli bune.

Pân\ la urm\, la cine este che -
ia: la soacr\, la nor\ sau la
so]ul-fiu?

Când cineva intr\ `n via]a alt -
cuiva a[a cum face o nor\, de pild\,
intr\ `ntr-o camer\, de fapt `n mai
multe camere, c\ci acel „altcuiva“
te ia de mân\ [i te bag\ `n mai
multe camere, `n familia de ali -
an]\. Ca merele nu sunt identice ca
la hotel. {i chiar dac\ ie[i din
camer\ – se par\rile, divor]urile,
decesele –, ceva din tine r\mâne `n
acea camer\. Nu pot spune la cine
este cheia, dar [tiu c\ exist\ – hai
s\ ne amuz\m! – [peraclu. Cred c\
o cultur\ a re la]iilor ne poate face
s\ avem un [peraclu care ne ajut\.
Psihologii trebuie s\ ofere un [pe -
raclu.
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A descoperi, iar [i
iar, rostul literaturii

Doris Mironescu

Orice tân\r cronicar crede cu nai-
vitate ̀ n literatur\ [i ajunge s\-i sa-
crifice, cu onestitate, cea mai bun\
parte a muncii sale, dar `n timp in-
tervin „maturizarea, experien]a
politic\, blazarea“, cum ̀ mi spunea
recent un prieten. Cronica devine
altceva, o estrad\ pentru maimu -
]\rie egolatr\ ori o pia]\ de m\rfuri
[i de suspiciuni; `n]elesul literatu-
rii, pe vremuri `ntrez\rit, pare s\
se piard\, iar rostul acestei activi -
t\]i, oricum acoperit de prejude -
c\]i, intr\ ̀ n criz\. {i atunci cum s\
mai scrii cronica literar\, când sen-
sul ei se [terge de la o zi la alta, de
la un an la altul?

Mi-ar pl\cea s\ spun c\ Simona
Sora ofer\ r\spunsul la aceast\
`ntrebare `n extraordinara ei carte
Seinfeld [i sora lui Nabokov. ~n rea-
litate, cartea este documentul unei
renun]\ri, al trecerii la cronica de
carte cu miez biografic (biograffiti)
[i apoi al renun]\rii la critica lite-
rar\ pur [i simplu. E un gest pe ca-
re `l regret, f\r\ s\-l pot condamna.
Oricum, Simona Sora este unul
dintre cei mai pre]io[i critici lite-
rari de azi, unul capabil s\ explice,
s\pt\mân\ de s\pt\mân\, ce este li-
teratura, cu voca]ia tonic\ a comu-
nic\rii rostului acesteia [i cu talen-
tul de a-i descoperi formele de via]\
neobi[nuite, incomode, improbabile.
Pentru c\ autoarea nu e preocupa -
t\ `n cronicile ei s\ fac\ o evaluare
de c\r]i mai bune sau mai proaste,
m\surând „cre[terea limbii româ-
ne[ti“ ̀ ntru ̀ ngr\[area sentimentului

patriotic. Textele ei, adunate `ntr-o
selec]ie elocvent\ `n cartea de fa]\,
sunt reflec]ii despre natura litera-
rului, teorie literar\ ̀ n pilde, f\cut\
cu o onestitate [i o competen]\ care
se simt. Deci nu un obositor [i
pr\fuit oficiu pe care trebuie s\-l
fac\, oricum, cineva, ci o mun c\ de
`nalt\ specializare, pe care cititorul
care vrea s\ `n]eleag\ [i scrii torul
lucid o vor aprecia a[a cum merit\. 

Textele Simonei Sora vorbesc cu
o competen]\ perfect\ [i cu o mare
putere de seduc]ie despre scriitori
[i lumi, despre experien]e tr\ite [i
de scriere, dar mai mult decât orice
dezbat, mereu [i mereu, rostul, sen-
sul, justificarea literaturii. Litera-
tura r\mâne `n ele acel obiect im-
posibil cu care nu [tii ce s\ faci `n
ordine practic\, de[i a produs o
mul]ime de roluri sociale [i profesii
cu carte de munc\, de[i genereaz\
gesturi [i comportamente accepta-
te public, de la tol\nitul ̀ n fotoliu la
construc]ia de biblioteci. Fascina -
]ia intimit\]ii `n literatur\, despre
care Simona Sora a scris o carte im-
portant\ `n 2008, nu ]ine `ns\ de
con fort, de pierdere `n melodrama
roz\ a fic]iunii, ci de lectura p\ti-
ma[\, care vrea s\ repete expe-
rien]a originar\ a scrisului. Mira-
colul, spune autoarea, este c\ o car-
te scris\ cu toate energiile [i in-
vesti]ia personal\ a unui individ `l
`ntâlne[te pe un altul c\ruia `i vor-
be[te exact despre intimitatea sa
inconfundabil\. De aceea literatu-
ra conteaz\, de aceea ea nu trebuie
separat\ de via]a pe care, pe de-o
parte, o con]ine nemijlocit [i inevitabil

[i, pe de alta, se str\duie[te s-o elu-
cideze. {i tot de aceea treze[te uimi-
re [i revolt\ – una `ncheiat\, cum
se vede, printr-un abandon eloc-
vent, `n forma str\lucit\ a acestei
c\r]i – faptul c\ epoca pe care o lo-
cuim pare s\ uite (pentru a câta
oar\?) cât de multe datoreaz\ lite-
raturii.

Nu vreau s\ exagerez impor-
tan]a amenin]\rii reprezentate de
accesul, practic, al oricui la publi-
care `n ziua de azi prin mijlocirea
internetului. M\ gândesc, dimpo-
triv\, c\ asta e o [ans\. Literatura
[i-a identificat cu precizie voca]ia
abia din momentul `n care, prin se-
colul al XVIII-lea, s-a `ntâlnit cu
„burghezia“ ca stare de spirit [i a
`n]eles c\ trebuie s\ lucreze arheo-
logic ca s\ nu se lase mistificat\ de
o asemenea maree a platitudinii.
Reinventarea „burgheziei“ prin ac-
cesul la comunicare public\ al tu-
turor [i prin trivializarea consecu-
tiv\ a expresiei publicistice ar tre-
bui, logic, s\ reprezinte o [ans\
pentru literatur\, care va trebui s\
se reinventeze [i ea. Tocmai astfel
de accidente salveaz\ literatura,
altfel condamnat\ la o lingoare pla-
cid\, la triumfalism mincinos sau
la utopism boln\vicios. Mai impor-
tant\ mi se pare alt\ observa]ie a
Simonei Sora: „m\ trezesc din ce ̀ n
ce mai des `ncercând s\ justific uti-
litatea-utilizarea literaturii, când
[tiu prea bine, din experien]\, `n ce
fel simpla enun]are (supozi]ie, inte-
roga]ie retoric\) a chestiunii se
r\zbun\“. A vorbi despre utilitatea
literaturii este o imposibilitate,
pentru c\ te arunc\ `n ridicol, `n
gheena cli[eului care, de[i n\scut
din literatur\, e moartea acesteia.
~ns\ criticul tocmai asta trebuie s\
fac\, iar [i iar, s\ se `ntrebe care e
rostul scrisului literar [i s\ g\ -
seasc\ r\spunsuri care vor `mb\ -
trâni imediat ce vor fi enun]ate.
Oricât de nobil ar fi, absurdul sisi-
fic al acestei munci te obose[te.

Texte despre experien]e
„pline“ ale scrisului

Poate [i pentru a sim]i c\ literatura
nu trateaz\ totu[i despre nimic, au-
toarea adun\ `n cartea sa texte des-
pre experien]e „pline“ ale scrisu-
lui, puncte de inflexiune ale literaturii

`n care iese la suprafa]\ semnifi-
ca]ia ei de mijlocitoare de expe-
rien]e vitale unice. Multe ipostaze
scripturale sunt discutate `n pagi-
nile acestei c\r]i, de la peripe]iile
unui manuscris al lui Nabokov la
literalitatea unei confesiuni mesca-
linice f\cute de Aldous Huxley, de
la confesiunea total\, abraziv\ a
Ilenei M\l\cioiu `n Sora mea de
dincolo la „deturnarea“ unei lec-
turi la radio sub comuni[ti de c\tre
un Bacovia „plictisit [i exasperat“,
de la râsul lui Cortázar la Gellu
Naum mistic [i `ndr\gostit. Sunt
locuri `n care ]esuturile unei opere
se v\d poate mai bine decât oriun-
de [i ele dovedesc c\ literatura se
refer\ la via]\, cu observa]ia c\ e
vorba de momentele de maxim\
densitate ale acesteia. Literatura
nu `nlocuie[te actul moral, pe care
scriitorul `l tr\ie[te pe cont pro-
priu, [i nu `[i asum\ o finalitate
moralizatoare, dar lec]iile ei dosto-
ievskiene sunt inevitabil recapitu-
late de c\tre bunii cititori de fiecare
dat\ când se `ntâlnesc cu vulgarita-
tea, cu trivialitatea, cu abjec]ia. {i
atunci literatura nu e o „form\ de
via]\“ aparte, pentru firile sen -
sibile, incapabile s\ respire `n
 afara balonului de plastic (iat\, [i
eu citez din Seinfeld), ci mai de-
grab\ o lentil\ m\ritoare care ope-
reaz\ `n câmpul moral [i care nu e
accesibil\ decât `n limitele unei

competen]e de lectur\ [i a unei dis-
ponibilit\]i fundamentale.

~n alt loc, Simona Sora descrie [i
altfel deschiderea moral\ a litera-
turii, pariul ei existen]ial major.
Este vorba de capacitatea literatu-
rii de a da glas experien]ei limit\,
de fapt intui]iei mor]ii, pe care o au
mai ales scriitorii care renun]\ la
scris: „suprema fascina]ie a litera-
turii vine din continua, multicolo-
ra, multisonora semnalare a nimi-
cului, a finitudinii noastre. Litera-
tura nu e nici mai mult, nici mai
pu]in decât imaginarea, fantaza-
rea, punerea `n scen\ a acestui ni-
mic spre care ne ̀ ndrept\m, mai lent
sau mai alert, cu to]ii“. ~ntr-adev\r,
acolo unde literatura descrie moar-
tea individului, a limbajului, a lu-
mii a[a cum o [tim, ea exprim\ o
experien]\ moral\ unic\, pe care
nici o alt\ form\ de expresie cultu-
ral\ nu o mai atinge. 

Desigur, nu doar asta este lite -
ratur\. Dar dac\ descrierea insis-
tent\ a propriei dispari]ii, mi[ca-
rea centripet\, egografia obsesiv\
caracterizeaz\ `n cel mai `nalt grad
literatura, atunci [i critica scris\ la
o anumit\ temperatur\, ca de pild\
`n Seinfeld [i sora lui Nabokov,  
este literatur\. Pur [i simplu.

Simona Sora, Seinfeld [i sora lui
Nabokov, colec]ia „Ego-grafii“, 
Editura Polirom, 2014

Cum poate r\mâne cronica literar\ relevant\? Nu m\ refer aici la trâmbi]ata
„moarte a cronicii“ prin reducerea num\rului combatan]ilor. Cam `n toate centrele
universitare apar constant oameni tineri [i preocupa]i s\ spun\ ceva despre
literatura vie, iar revistele [i autorii apreciaz\ `n general lectura dezinteresat\.
~ntrebarea mea prive[te mai degrab\ filogenia fenomenului. 
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ANTOANETA RALIAN A PRIMIT PREMIUL PENTRU ~NTREAGA ACTIVITATE LA GALA „BUN DE TIPAR“

„V\ promit c\, atâta timp cât 
va mai fi un fir de via]\ `n mine, 
v\ voi da traduceri frumoase“ 

R\zvan Chiru]\

~nving\toarea celei de-a treia edi]ii
a evenimentului, care a avut loc joi,
15 mai, la Biblioteca Na]ional\ din
Bucure[ti, a fost totu[i Editura Uni-
versit\]ii „Alexandru Ioan Cuza“
din Ia[i, care a avut cele mai multe
nominaliz\ri [i a ob]inut, im plicit,
cele mai multe premii. Editorii uni-
versitari ie[eni au concurat la pa-
tru categorii (cea mai bun\ carte de
non-fic]iune, cea mai bun\ carte de
[tiin]\, cea mai bun\ colec]ie [i cel
mai bun redactor) [i le-au câ[tigat
pe dou\. ~n plus, editura celei mai
vechi institu]ii de ̀ nv\]\mânt supe-
rior din România a primit [i Pre-
miul special al juriului pentru exce-
len]\ editorial\. „Distinc]ia pic\
`ntr-un moment potrivit, pentru c\
editura noastr\ urmeaz\ s\ `mpli-
neasc\ 25 de ani de la ̀ nfiin]area sa,
`n ianuarie 1990. Au fost 25 de ani 
de c\r]i tot mai interesante [i tot
mai frumoase“, a declarat Andrei

Corbea Hoi[ie, directorul institu -
]iei de carte din Ia[i. 

„Credeam c\ astfel 
de premieri sunt 
stabilite dinainte“

Dar dac\ editorii [i autorii cu ve-
chime `n industrie sunt obi[nui]i
deja cu astfel de ceremonii, cel mai
mult s-a bucurat de premii [i a tr\it
Gala Bun de Tipar la intensitate
maxim\ reprezentanta Bibliotecii
comunale din {irna-Prahova. „Es-
te mult prea mare acest premiu
pentru o bibliotec\ mic\ [i vreau s\
`l dedic tuturor colegilor din ]ar\“,
a declarat bibliotecara de la {irna,
dup\ care, cu emo]ie `n glas, a ex-
plicat cum cartea este ca un soare
care lumineaz\ cu ale sale raze
mintea celui care o cite[te. 

Când a auzit c\ au ob]inut un
premiu, unul din partenerii nou-
`nfiin]atei edituri Ra]io et Revelatio
din Bihor, prezen]i `n sal\, nu s-a

putut ab]ine s\ nu scoat\ un chiot.
Asta [i pentru c\, potrivit propriei
declara]ii, distinc]ia a fost o sur-
priz\ atât de mare `ncât ini]ial nici
nu a vrut s\ vin\ la Gal\. „Credeam
c\ astfel de premieri sunt stabilite
dinainte, dar iat\ c\ nu e a[a. Am
venit azi aici, doar pentru c\ eram
`n drum [i am zis s\ m\ opresc to-
tu[i. Dar nu credeam c\ vom câ[ti-
ga“, a mul]umit aceasta `n discur-
sul de dup\ decernarea premiului
pentru cel mai bun new entry la ca-
tegoria edituri.

Nu la fel de expansiv a fost scriito-
rul Adrian Schiop, autorul celui mai
bun roman al anului, potrivit deci-
ziei juriului. Acesta nu s-a gr\bit s\
vin\ la microfon, l\sând curiozita-
tea spectatorilor s\ creas c\, apoi a
rostit doar un sec „Mul ]umesc“ [i a
plecat, spre amuzamentul unora [i,
probabil, deza m\ girea altora. 

„E greu s\ judeci cu dou\, trei cri-
terii o ofert\ atât de divers\. Orice
includere, `ncepând chiar cu lista

nominaliza]ilor, a produs dis cu]ii,
unele chiar intense. Nu a fost u[or.
Au fost trei categorii la care oferta
a fost mai pu]in interesant\, inclu-
siv cantitativ. La majoritatea `ns\,
concuren]a a fost foarte mare, iar
la câteva dintre ele a fost exube-
rant\. Am avut mari dificult\]i s\
decidem un premiu la traducere [i
la non-fiction. Dar inclusiv nomi-
nalizarea `nseamn\ o premiere“, a

explicat criticul Mircea Martin,
pre[edintele juriului, cum s-a f\cut
departajarea pentru râvnitul trofeu.

Trofeul, de altfel, o liter\ B
a[ezat\ peste un T, a fost realizat de
c\tre arti[tii plastici Eugen Ilina [i
Lauren]iu Midvichi. Iar pentru a-l
ob]ine s-au b\tut anul acesta peste
120 de institu]ii cu peste 700 de pro-
iecte, `n cre[tere semnificativ\ fa]\
de primele dou\ edi]ii. 

„Sunt foarte emo]ionat\ c\ am primit acest
premiu, m\rturisesc c\ l-am dorit. Cine nu `[i
dore[te un premiu? Face bine corpului, la
metabolism, la orgoliu. Nu m-a[ fi gândit c\ 
o s\-l iau. Vreau s\ v\ spun, de[i femeile nu-[i
dezv\luie vârsta, dar la vârsta mea pot s\ trec
peste cochet\rie, c\ `n foarte pu]ine zile

`mplinesc, nici mie nu `mi vine a crede, 90 de ani.
{i 60 de ani de la apari]ia primei mele traduceri.
A[a cum vede]i, eu lucrez cu deceniile. Pot s\
spun c\ este cel mai frumos dar pe care l-am
primit de ziua mea. ~ncep s\ fiu mândr\ de mine.
Totu[i, vreau s\ cred c\ nu vârsta mea
matusalemic\ a fost criteriul pentru acordarea

acestui premiu. Eu v\ promit c\, atâta timp cât 
va mai fi un fir de via]\ `n mine, v\ voi da
traduceri frumoase“. Traduc\toarea Antoaneta
Ralian, autoarea acestui impresionant discurs, 
a primit Premiul special al juriului pentru `ntreaga
activitate `n cadrul Galei Industriei de Carte 
din România – Bun de Tipar. 

FO
TO

: I
oa

na
 B

al
de

a 
C

on
st

an
tin

es
cu

Premiile „Bun de Tipar“
Cea mai frumoas\ carte 

– concep]ie grafic\: I II III IV V VI VII pove[ti cu {tefan
Câl]ia (Galeria Posibil\, concep]ie grafic\: Matei Câl]ia) [i
Trans(a)paren]e, Arhitectura Europei Centrale [i de Est
(Funda]ia Arhitext design, concep]ie grafic\: Faber Studio)

Men]iune: Dominique Loreau, Arta simplit\]ii – Alb (Ba-
roque Books & Arts, concep]ie grafic\: Cornel Alexandres-
cu)

– carte ilustrat\: Cosmin Bumbu], Bumbata (Punctum)
Men]iune: Petru] C\linescu, Ioana Hodoiu, Mândrie [i

Beton (Igloo Media)

Cea mai bun\ carte a anului
– beletristic\: Adrian Schiop, Solda]ii. Poveste din

Ferentari (Polirom)
– nonfic]iune: M\d\lina Diaconu, De gustibus. Breviar

de gastrosofie (Editura Universit\]ii „Al.I. Cuza“) [i Adria-
na Babe]i, Amazoanele. O poveste (Polirom)

Premiul special al juriului pentru non-fic]iune: Mihai
Go]iu, Afacerea Ro[ia Montana (Tact)

– carte pentru copii [i tineret: Florin Bican, Reciclopedia
de pove[ti cu rim\ [i f\r\ tâlc (Arthur)

– carte de [tiin]\: Corneliu Ia]u (coord.), Atlasul electoral
al României: 1990-2009 (Editura Universit\]ii „Al.I. Cuza“);

– carte de popularizare: {erban Bonciocat, Hanna Derer,
Corina Popa, Bucure[ti. Demolat (Funda]ia Ines); Men]iu-
ne: Peter Hurley, Drumul crucilor (Martor)

Cea mai bun\ carte netip\rit\
– audiobook: Dinu Pillat, A[teptând ceasul amintirilor

(Editura Casa Radio)
– ebook: Eva Scognamiglio, {erve]ele magice – traducere

de Teodora Terchiu (Read Forward)

Cea mai bun\ traducere
– Mii de platouri de Gilles Deleuze, Félix Guattari (tradu-

cere din limba francez\ de Bogdan Ghiu, Art) [i Gânduri
c\tre sine `nsu[i de Marcus Aurelius (traducere din greaca
veche de Cristian Bejan, Humanitas)

Premiul special al juriului pentru `ntreaga activitate:
traduc\toarea Antoaneta Ralian

Cea mai bun\ colec]ie: Antologii (Tracus Arte)

Cea mai bun\ bibliotec\: Biblioteca Comunal\ {irna
(Prahova) [i Biblioteca Jude]ean\ Cluj

Cea mai bun\ libr\rie: Libr\ria Humanitas de la Ci[mi-
giu, Bucure[ti [i Cartea de Nisip (Librarium), Timi[oara

Cea mai bun\ tipografie: Arta Grafic\

Best New Entry
– edituri: Editura Ratio et Revelatio
– libr\rii: Libr\ria Humanitas Bra[ov; Men]iune: Libra-

ria Kyralina (Bucure[ti)

Premiul special al juriului pentru excelen]\ editorial\:
Editura Universit\]ii „Al.I. Cuza“ din Ia[i

Bestseller-ul anului: Lucian Boia, Sfâr[itul Occidentu-
lui, Humanitas

Cel mai bun redactor: C\t\lin Cioab\ (ed.), M\rturii de-
spre Eminescu. Povestea unei vie]i spus\ de contemporani
(Humanitas)

Cea mai bun\ campanie de marketing/PR/CSR
„Scriitorii sunt pe Facebook“ (Bogdan Munteanu, Ma-

rius Aldea)
Men]iune: „Pl\te[te cu Poezie“ (Julius Meinl)
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– Fragment –

Iunie 1891

Mar]i, 11/23 iunie 

Foarte cald. Nando la examen.
Spus Elisabetei despre Nando [i
E.V. Ea recunoa[te [i o dore[te ab-
solut, eu energic `mpotriv\. Toat\
chestiunea poate sfâr[i tragic. Ora
10½ G. Dem Teodorescu. Ora 11½
Vernescu. Nando `mi recunoa[te
dragostea lui pentru E. V\c\rescu.
Eu discut calm cu el, `l aten]ionez
`n leg\tur\ cu obstacolele de netre-
cut. A murit Elena Romalo. Du -
p\-amiaz\, orele 3-5, Fonton, noul
ministru plenipoten]iar rus, care e
foarte pl\cut, vine de la Lisabona,
`mi aduce fotografii de acolo. Orele
6-7½ plimbare cu tr\sura, cu Nan-
do. Seara discutat cu el pân\ la ora
12, apoi mai departe, toat\ noaptea,
cu Elisabeta. Foarte bulversat\,
de[i, din cauza dificult\]ilor... 

Miercuri, 12/24 iunie 

Foarte cald. ~nainte de amiaz\,
cu Elisabeta [i Nando, atins
chestiunea delicat\. Sturdza `mi
scrie c\ situa]ia e grav\. Ora 9½

Pössenbach. Ora 10½ audien]\ ofi-
cial\ pentru noul ministru pleni -
poten]iar rus Fonton, el ]ine o cu-
vântare frumoas\, eu `i r\spund
destul de c\lduros. Elisabeta `l
prime[te dup\ aceea. Ora 11 gene -
ralul Florescu. Elisabeta l-a chemat
pe Catargiu, ca s\ vorbeasc\ despre
N. [i E. Vorbit Elisabetei `ntre pa-
tru ochi. Dup\-amiaz\ audien]e. Scris
lui Leopold. Ora 5 la Cotroceni, ceai
`n gr\din\, invitat pe von Maerker. 

Joi, 13/25 iunie 

Enorm de cald. ~nainte de amia -
z\ Catargiu. ~mi vorbe[te despre F.
[i E.V., vede mari dificult\]i, im-
presie proast\. Ol\nescu. Dup\ -
-amiaz\ scris `n leg\tur\ cu Nando
[i E.V. Orele 5½-7½ inspectat am-
bele regimente de doroban]i de la
Cotroceni, foarte bine. 

Vineri, 14/26 iunie 

Enorm de cald. Noapte proast\.
Ziarele scriu despre leg\tura N. –
E.V. Ora 10½ Lahovary, Elisabeta
vine [i ea, el este energic `mpo -
triv\, spune c\ ]ara nu va accepta
niciodat\ o asemenea c\s\torie.
Ora 11½ Vernescu, la Camer\ tarifele.

Ora 12½ lunch, `i g\sesc pe Nando
[i pe E. V\c\rescu `n derut\, ea
vrea s\ se retrag\. Comedie. Dup\-
amiaz\ Candiano mi-a vorbit `nde -
lung despre aceasta, `mi spune c\
diferi]i oameni de stat au declarat
c\ vor deveni antidinastici. Orele
5-7 la {coala de Aplica]ii, examinat.
Cu Nando la Cotroceni, foarte cald. 

Sâmb\t\, 15/27 iunie 

Foarte cald. Ziarele alarmate.
Ora 10½ Florescu, vorbe[te deschis
despre chestiune, pe care o consi -
der\ foarte periculoas\. Ora 11½
Esarcu. Le-am spus Elisabetei [i lui
Nando c\ obstacolele sunt de netre-
cut. Amândoi tri[ti. Dup\-amiaza
Sturdza la Elisabeta, `nainte de
aceasta ne-a declarat mie [i lui
Nando c\ nu ar fi imposibil, dar c\
]ara insist\ pentru dinastia str\i -
n\. Seara `nc\ Florescu, hot\rât ca
Nando s\ c\l\toreasc\ `n str\in\ta-
te. Seara la Cotroceni, acolo Elisa-
beta, E. [i de asemenea P\un.

Duminic\, 16/28 iunie 

Ziarele au mari articole de fond,
care nu sunt ostile, dar sus]in di-
nastia str\in\. Ora 10 la mica
m\n\stire, liturghie, predic\. Plim-
bare cu tr\sura. Ora 11½ `napoi.
Orele 1½-8 audien]e, enorm de cald
[i obositor. Manu [i Carp, fiecare
câte o or\ [i jum\tate la mine, sunt
foarte irita]i [i aproape deloc des -
chi[i. Declar\ c\ Nando, care a
pier dut din popularitate, are de
ales `ntre tron [i c\s\torie. Ora 8
cinat. Ar\tat lui Nando pericolul de
a refuza. Elisabeta `[i iese din fire.
E.V. `ncearc\ s\-[i st\pâneasc\
nelini[tea. Noapte proast\. 

Luni, 17/29 iunie 

~nnorat, foarte cald. Nu m\ simt
bine. Elisabeta foarte afectat\. Ora
8½ discutat cu ea [i cu E.V., care
declar\ c\ renun]\, Nando trebuie
s\ se c\s\toreasc\ curând. Ora 10½
L. Catargiu, care e deplin lini[tit,
discut\m deschis problema, con-
sider\ c\ ceilal]i politicieni sunt
prea agita]i. Ora 11½ Isvoreanu. La
lunch, Elisabeta revine asupra
posibilit\]ii c\s\toriei. Eu combat
ideea. Ora 2 Florescu la mine. Con-
sider\ c\ V\c\rescu trebuie s\
ajung\ repede la familia ei. Pozat
lui Hegel. Dup\-amiaz\ scris. Agi-

ta]ia este mare `n toate cercurile,
pozi]ia partidelor este unanim\,
trebuie s\-i spun lui Nando. La
Camer\ nici o interpelare, se
voteaz\ tarifele. C\ldur\ insu-
portabil\. Orele 6½-7½ cu Nando
la Cotroceni, pare deprimat. Seara
cinat a quatre, discutat calm. Ro -
mânul are un articol `n care
pledeaz\ pentru c\s\torie, care ne
irit\ foarte tare. Eu `ncerc s\ pro-
cedez cu aten]ie, din cauza Elisa-
betei [i a lui Nando. 

Mar]i, 18/30 iunie 

Noapte foarte proast\, c\ldur\
enorm\. Nando foarte deprimat.
Ora 10½ Teodorescu, mai târziu
Vernescu, nu e atins\ problema.
Dup\-amiaz\ audien]e. Vorbit cu
V\c\rescu, pentru a-i ar\ta difi-
cult\]ile. Ne temem [i pentru Eli-
sabeta. Scris lui Leopold, relatat
de spre agita]ia de aici. Ziarele
sunt unanime, o acuz\ `n parte [i
pe Elisabeta. Orele 5-6 G. Cantacu-
zino, care e de asemenea iritat,
spune c\ a[a o leg\tur\ nu trebuie
s\ aib\ loc niciodat\ etc. E `n]eles
cu ceilal]i. Ora 6½ cu Nando la
gar\. La desp\r]ire e ca [i distrus.
Pe str\zi mul]i oameni, la fel [i pe
peron. Florescu, Lahovary [i
Ol\nescu la gar\. To]i sunt impre-
siona]i. R\mas-bun, Nando foarte
tulburat. Plecarea la ora 6 [i 40 de
minute. Robescu [i P\un `l `nso -
]esc, Rein merge prin Arlberg.

Orele 8-9½ D. Br\tianu. Orele
9½-11 D. Sturdza la mine.

Miercuri, 1 iulie/19 iunie. Bu-
cure[ti – Sinaia 

Enorm de cald. Elisabeta este
destul de lini[tit\, se duce la Z. Ben-
gescu, care e pe moarte. Ora 10 Flo-
rescu la mine, `i spun s\ se li -
ni[teasc\. Ziarele ̀ nc\ agitate [i afu-
risite. Ora 10  cu Elisabeta la gar\.
Doamnele au plecat ̀ nainte. La gar\
mini[trii [i doar doamna Vernescu,
atmosfer\ deprimat\. Ora 11 pleca-
rea, dejunat `n vagon. Ora 2 sosirea
`n Sinaia. Mult\ lume la gar\,
nepl\cut pentru Elisabeta, care abia
poate vorbi. Batalionul 1 Vân\tori,
maiorul Maghiar. D. Ghica etc. Ple-
cat cu tr\sura la biseric\, foarte
cald. Ora 2½ la castel, aici Basset,
Steriadi, Stöhr. Vizitat holul, care e
complet acoperit. Ora 4½ ceai. Sea-
ra pe teras\, enorm de cald.

„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment
din Jurnal, Volumul II: 1888-1892 de Carol I al României, care 
va ap\rea `n curând la Editura Polirom. Stabilirea textului,
traducerea din limba german\, studiul introductiv [i notele 
sunt semnate de Vasile Docea.

Carol I al României —
Jurnal, Volumul II:
1888-1892

CARTEA

Pozi]ia sa privilegiat\, de centru al vie]ii politice `n ]ar\ [i nod al
politicii interna]ionale, precum [i buna calitate a informa]iilor pe
care le ob]inea fac din regele Carol I un fin observator [i un martor
valoros al lumii `n care tr\ie[te. Tocmai acest lucru iese `n eviden]\
`n jurnal. Nu atât faptele `n sine consemnate de rege – cunoscute
ast\zi `n marea lor majoritate, dac\ nu publicului larg, m\car istori-
cilor –, cât selectarea [i ordonarea, apoi interpretarea lor nuan]at\ fac
din jurnal un document de excep]ie. Preocup\rile, `ngrijor\rile, efor-
turile [i negocierile legate de politica extern\ revin periodic [i `n
acest al doilea volum al Jurnalului, eviden]iind `n special interesul
acordat de suveran fortifica]iilor de la Gala]i [i Foc[ani pentru con-
solidarea liniei de ap\rare `mpotriva Imperiului Rus. Pe plan intern
sunt surprinse faptele semnificative din punct de vedere politic, de la
micile intrigi personale – de pild\, atitudinea regelui `n leg\tur\ cu
„afacerea Elena V\c\rescu“ (1890-1891) [i exilul reginei Elisabeta –
pân\ la lupta dintre conservatorii afla]i ̀ n opozi]ie [i liberalii de la gu-
vernare, o `ncle[tare tot mai dur\ care a dus la c\derea guvernului
liberal condus de Ion C. Br\tianu [i `nceputul „marii guvern\ri con-
servatoare“, `n martie 1888.

AUTORUL

Carol I al României (1839-1914)
a venit la conducerea Princi-
patelor Române dup\ abdi-
carea for]at\ a lui Alexandru
Ioan Cuza. ~n cei 48 de ani de
domnie (1866-1914), Carol I a
ob]inut independen]a ]\rii, a
redresat economia [i a pus
bazele României moderne. 
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Alberto Moravia — 
Amorul conjugal 

Citind romanul lui Radu Pavel Gheo,
Noapte bun\, copii!, am `n]eles ce
`nseamn\ o genera]ie. 

„Am `n]eles“ nu-i chiar exact: e
vorba mai degrab\ de ceea ce am
sim]it, de nenum\rate ori, pe parcur-
sul lecturii. Credeam c\ nu mai este
posibil\ desfacerea unui cititor naiv
de lectorul obliga]iilor profesionale;
m\ desp\r]isem, doar, de atâta vre-
me de acel ego care citea din pl\cerea
identific\rii [i plonja nesuprave-
gheat `n materia fierbinte a unei
c\r]i. Dar, iat\, Noapte bun\, copii!,
`n timp ce spunea adio unei vârste,
mi-o reamintea: [i `nc\ atât de intens
`ncât, de[i lumea romanului e una
preponderent b\n\]eneasc\, recu-
no[team Militarii [i Bucure[tii co-
pil\riei la tot pasul. 

La ceva timp dup\ lectura c\r]ii, 
i-am `ntâlnit pe Radu Pavel Gheo [i

Alina Radu la Timi[oara; [i, din
vorb\-n vorb\, din amintire `n amin-
tire, am realizat c\ impresia de lec-
tur\ se verifica `ntru totul. Atunci,
am devenit un detector [i un detectiv
genera]ionist: nu cumva, mi-am
spus, ̀ ntâlnirea ̀ n trecut cu un om cu
care abia acum stai la taclale poate fi
reiterat\? Ce-ar fi s\ l\rgesc, s\ l\r -
gim cercul, recunoscând aici, acolo,
dincolo, dincoace, tipi din genera]ia
noastr\?

Dac\-s scriitori, cu atât mai bine.
Totul e s\ fie peste medie, ca s\ nu ne
trag\ genera]ia-n jos: s\ n-o fac\ de
râsul promo]iilor ulterioare. Fiindc\
genera]iile precedente oricum ne
consider\ pe to]i, ̀ n dev\lm\[ie, ni[te
tineri f\r\ respect, domnule, pentru
valori [i f\r\ repere, domni[oar\, `n
lumea haotic\ de azi. ~n c\utare de to-
var\[i de genera]ie, m-am dus la Ia[i,

unde erau cine altcineva decât Dan
Lungu [i Lucian Dan Teodorovici.
Gheo [i Lungu sunt n\scu]i `n 1969,
eu ̀ n ’74, Teodorovici, ̀ n ’75. Dar pân\
unde merge cursorul genera]ionist?
Care e limita de sus [i care, cea de jos?

Sunt date, cred, amândou\ de
(pseudo)Revolu]ia din decembrie
1989. Nu conteaz\ c\ Revolu]ia „a fost
sau n-a fost“. Esen]ial e c\, ̀ n urma ei,
orice ar zice cine ar zice, lumea româ-
neasc\ s-a schimbat profund. Or,
esen]ial\ e chiar vârsta la care a fost
`nregistrat\, de fiecare, aceast\
schim bare. Nu e totuna s\ intri ̀ ntr-o
lume a libert\]ii la dou\zeci de ani, la
treizeci ori la zece. ~n primul caz, e[ti
`nc\ la `ntâia tinere]e, cu toate op]iu-
nile ei. ~n al doilea, e[ti format ̀ n regi-
mul socialismului real, chiar dac\ ai
fost, ca artist, evazionist `n raport cu
el (genera]ia lui C\rt\rescu avea pes-
te 30 de ani `n decembrie ’89). ~n al
treilea, e[ti prea mic pentru a `n]ele-
ge epoca ̀ n care tr\ie[ti, ultimii [i cei
mai mizerabili ani ceau[i[ti. E[ti de-
ja, cu arme [i bagaje existen]iale, al
epocii urm\toare.

Dar noi, cei n\scu]i `ntre 1968 [i
1977, „decre]ei“ sau copii dori]i, facem
parte din aceea[i genera]ie [i avem

acelea[i amintiri. Suntem mul]i (De-
cretul 770/ 1966...) [i, cum spune re-
clama, bine organiza]i. Se fac filme
cu noi; se scriu c\r]i. Tot noi le re-
giz\m; iar\[i, noi le scriem. Ce avem
`n urm\, ce formeaz\ liantul acestei
genera]ii?

Blocurile care se tot construiau [i
pe ale c\ror [antiere f\ceam atâtea
explor\ri; ]evile cu cornete [i cornete-
le cu ace; of course, cheia de gât; fotba-
lul pe strad\ [i fotbalul cu nasturi;
cravata ro[ie mototolit\ [i b\gat\-n
buzunar când ie[eam pe poarta [co-
lii; taberele `n care plecam cu clasa,
spre `ncântarea p\rin]ilor pe care
sc\dea presiunea; jocurile de sear\,
când se `ntrerupea curentul; dârdâi-
tul `n apartamente [i garsoniere; co-
zile monstruoase la care st\team cu
orele; casa de comenzi „Mercur“;
ra]iile la ulei, zah\r, finallyla parizer;
[ampanie Zarea la 60 de lei plus 3 lei
sticla [i rafturi-rafturi de creve]i viet-
namezi; Incredibil, dar adev\rat ofe-
rit\ sâmb\ta de Tudor Vornicu pân\
s-a terminat [i chestia asta atât de
mi[to; desene animate comprimate
pân\ la câteva minute pe s\pt\mân\;
Dallas [i `ntreaga mitologie creat\ `n
jurul lui Bobby [i J.R., Pamela [i Sue

Ellen; bomboanele cubaneze, surpri-
zele cu fotbali[ti de la câte un Cam-
pionat European sau Mondial pe 
care tot la bulgari (Gheo, la sârbi) le
vedeam; bancurile `n suit\; oracolele
cu „libert\]i“ inimaginabile; groaza
urban\ de R\pitorii de copii care ne
extirp\ [i ne vând organele; frica de
mili]ieni [i de treapta I; vorbitul cu fe-
real\, când ni s-a spus, ̀ n familie, ce-i
un securist; [i totu[i, [i totu[i, dragos-
tea atât de sincer\ [i de pur\ pentru
tovar\[a (e drept, `nv\]\toarea mea
era tân\r\ [i frumoas\, iar nu cine
[tie ce acritur\ de care au avut parte
al]ii); [i `nc\, [i `nc\, acel American
Dream transformat de Gheo `n pivot
al romanului s\u, [i care ne intra, de
pe casete video, prin to]i porii. Ma-
donna tân\r\ [i exploziv\; Michael
(o, Michael!) dinaintea opera]iilor 
estetice; Gorby, Cernobâl, Steaua cu
cele patru penaltiuri ap\rate de Du -
ckadam; [i `nainte, Dinamo r\stur-
nând scorul cu Hamburg, [i `nainte,
Craiova lovind bara `n semifinala cu
Benfica; [i peste toate astea, }opescu
pedepsit de Nea Nicu [i Balaci ne -
l\sat s\ joace Afar\.

Trecutul genera]iei noastre, sto-
cul inepuizabil de amintiri comune.
Dar viitorul?

O genera]ie (I)

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

– Fragment –

A iubi, pe lâng\ multe alte lucruri,
`nseamn\ a te desf\ta privind [i ob-
servând persoana pe care o iube[ti.
{i nu doar a te desf\ta contemplân-
du-i p\r]ile frumoase, ci [i p\r]ile ei
urâte, pu]ine sau multe câte sunt.
~nc\ din primele zile de c\snicie am
g\sit o pl\cere de nepre]uit `n a o
privi pe Leda (acesta este numele ei)
[i `n a-i studia chipul [i trupul pân\
la cele mai mici gesturi, pân\ la cele
mai fugitive expresii suflete[ti. So -
]ia mea, atunci când ne-am c\s\ to -
rit, avea pu]in peste treizeci de ani
(mai târziu, aducând pe lume trei
copii, unele tr\s\turi ale ei n-a[ spu -
ne c\ s-au schimbat, dar, `n parte, 
s-au modificat). De[i nu nea p\rat
de-o statur\ impun\ toare, era
`nalt\, cu un chip [i un trup foarte
frumoase, chiar dac\ departe de a fi
perfecte. Chipul prelung [i slab avea
acel aspect nedefinit, pierdut,

aproape [ters, pe care-l au uneori
zeit\]ile clasice ̀ n unele tablouri an-
tice mediocre, pictate `ndoielnic [i
devenite [i mai ̀ ndoielnice odat\ cu
patina timpului. Acest aspect singu-
lar, al unei frumuse]i impercepti-
bile care, precum o raz\ de soare pe
un zid sau umbra unui nor trec\tor
peste mare, poate disp\rea `n orice
moment, i se tr\gea f\r\ `ndoial\ de
la p\rul lung, de un blond metalic,
mereu un pic r\v\[it, cu [uvi]e ce
p\reau s\ sugereze agita]ia spai mei
[i a fricii, [i de asemenea de la ochii
alba[tri, foarte mari, pu]in oblici, cu
pupila dilatat\ [i apoas\, a c\ror
privire evaziv\ [i reprimat\ te f\cea
s\ te gânde[ti, la fel ca p\rul, la o
stare sufleteasc\ `nsp\i mântat\ [i
sfioas\. Avea un nas mare, drept [i
nobil [i o gur\ mare ro[ie, cu un
contur din cale afar\ de sinuos, de o
senzualitate posomorât\ [i greoaie,
cu buza de jos r\sfrânt\ adânc peste
b\rbia prea mic\. Era un chip

neregulat [i totu[i foarte frumos, de
o frumuse]e, a[a cum am spus, im-
perceptibil\ care, ̀ n unele momente
[i `mprejur\ri, despre care voi vor-
bi mai `ncolo, p\rea s\ se dizolve [i
s\ dispar\. Acela[i lucru se putea
spune [i despre trup. (...) Oricât ar
p\rea de ciudat, uneori, privind-o,
mi se `ntâmpla s\ m\ gândesc la ea
ca la o fiin]\ cu tr\s\turi [i forme
clasice, f\r\ defecte, numai armo -
nie, senin\tate, simetrie. ~ntr-atât
m\ `n[ela [i m\ seducea acea fru-
muse]e, pe care, `n lipsa altor cu-
vinte, e[ti nevoit s\ o nume[ti spiri-
tual\. ~ns\ erau [i momente `n care
acel v\l auriu se rupea [i nu numai
c\ mi se dezv\luiau nume roase
neregularit\]i, dar asistam la o tran -
sformare nepl\cut\ a `ntregii ei fi-
in]e. Am f\cut aceast\ descoperire
`n prima zi de c\snicie [i, pentru o
clip\, aproape am avut senza]ia c\
am fost `n[elat, la fel ca b\rbatul
care, c\s\torindu-se din interes, des -
coper\, dup\ nunt\, c\ so]ia e s\ -
rac\. A[adar, `n repetate rânduri,
chipul so]iei mele se contracta ̀ ntr-o
grimas\ vizibil\, mut\, `n care p\ -
reau s\ se exprime o team\, nelini[te,

sfial\ [i, `n acela[i timp, un interes
dezgustat. ~n timpul acestei gri-
mase, neregularitatea natural\ a
tr\s\turilor ei ie[ea la iveal\, ca s\
zic a[a, `ntr-o manier\ violent\,
dând `ntregului chip aspectul res -
ping\tor al unei m\[ti grote[ti care,
inten]ionat, cu scopul unui comic
neobi[nuit, la limita dintre nepl\cut
[i obscen, exa gereaz\ pân\ la cari-
catur\ unele tr\s\turi: mai ales gu-
ra, apoi cele dou\ riduri ce pornesc
din col]urile gurii, n\rile [i ochii.
So]ia mea `[i d\dea pe buze cu mult
ruj de culoare ro[u aprins; pe lâng\
asta, fiind palid\, `[i farda [i obrajii.
Aceste culori artificiale nu se obser-
vau când chipul era calm, armo-
nizându-se cu cele ale ochilor, p\ru-
lui [i tenului. Dar, odat\ ce ap\rea
grimasa aceea, se distin geau, crude
[i aprinse, iar chipul ei, cu o clip\
mai devreme atât de senin, luminos,
de o frumuse]e clasic\, evoca tr\s\ -
turile ridicole [i ̀ nfl\c\rate ale m\[ -
tilor de carnaval. El c\p\t\ `n plus
acel aer obscen pe care moliciunea,
c\ldura [i vivacitatea c\rnii `l im-
prim\ crisp\rilor de asemenea
natur\. (...)

Am spus c\ a iubi `nseamn\ s\
iube[ti totul la fiin]a iubit\, atât
p\r]ile frumoase precum [i, dac\
ele exist\, p\r]ile urâte. Aceste gri-
mase, aceste distorsiuni, de[i foar -
te resping\toare, mi-au fost imedi-
at la fel de dragi ca frumuse]ea, ar-
monia [i senin\tatea momentelor
mai bune. Dar a iubi, uneori, `n -
seamn\ a nu `n]elege; fiindc\ dac\
e adev\rat c\ exist\ o form\ de iu-
bire care presupune `n]ele gere, e la
fel de adev\rat c\ exist\ [i o alta,
mai pasional\, care te face orb `n
fa]a fiin]ei iubite. Eu orb nu eram;
dar `mi lipsea luciditatea min]ii
unei iubiri `ncercate [i `ndelun-
gate. {tiam c\ so]ia mea, `n anu-
mite `mprejur\ri, devenea urât\ [i
vulgar\; mi se p\rea un fapt curios
[i, ca tot ce avea leg\tur\ cu ea,
demn de iubit, `ns\ dincolo de
aceast\ constatare nu voiam s\ [tiu
sau s\ ajung.

„Suplimentul de cultur\“ v\ invit\ s\ (re)citi]i un
fragment din romanul Amorul conjugal de Alberto
Moravia, care a ap\rut `n anul 2010 la Editura Polirom,
`n traducerea din limba italian\ a Ceraselei Barbone.



Via]a de vedet\ postum\ a lui Michael
Jackson a `nceput mai greu. Jackson a
murit pe 25 iunie 2009, chiar când pre -
g\tea un turneu major prin care `ncer-
ca s\ recâ[tige tronul de „rege al muzi-
cii pop“. Dup\ decesul s\u, mo[tenito-
rii au permis casei de discuri Sony s\
lanseze zece albume din arhivele cânt\ -
re]ului, ̀ n schimbul frumoasei sume de
250 de milioane de dolari. La asta se
adaug\ alte proiecte postume precum
documentarul This is it [i spectacolul
Michael Jackson Cirque du Soleil din
Las Vegas.

Primul album a fost lansat de Sony
`n 2010, „bibilit“ de o armat\ de pro-
duc\tori (printre care Teddy Riley,
John McClain, 50 Cent sau Lenny Kra-
vitz) [i con]inea, probabil, cam ce era
mai bun prin arhivele lui Jackson. Al-
bumul, intitulat Michael, a fost promo-
vat de Sony drept „primul disc de stu-
dio al lui Michael Jackson din 2001
`ncoace“. Abia a atras aten]ia [i numai
unul dintre cele patru single-uri lansa-
te, Hold My Hand, a intrat ̀ n Top 40 Bil-
lboard. „Aceast\ reac]ie“, comenteaz\
Greg Kot, „nu a fost surprinz\toare; al-
bumul nu a fost ru[inos de slab, ci, mai
degrab\, o colec]ie de mediocrit\]i, me-
lodii sub standardul Michael Jackson.“

Xscape, al doilea disc postum Jack-
son, a fost lansat pe 13 mai, `ngrijit de o
armat\ de produc\tori de top condu[i
de Timbaland [i având invita]i de
marc\ precum Mary J Blige, Questlove
sau D’Angelo. 

Xscape a fost `nso]it, `n general, de
critici favorabile, a[a cum contorizeaz\
agregatorul Metacritic, de[i se vede
clar c\ lumea e de p\rere c\ nici acest
disc nu e la `n\l]imea marilor albume
ale lui Michael. 

„Dac\ acest album se va dovedi bun,
va contrazice lunga istorie a majori -
t\]ii muzicii postume“, crede Greg Kot.
„La urma urmei, nume mari precum
Elvis Presley, Jimi Hendrix, Tupac
Shakur, Kurt Cobain de la Nirvana,
Jim Morrison de la The Doors, Jerry
Garcia de la Grateful Dead s-au dovedit
la fel de prolifice dup\ moarte ca `n
via]\, numai c\ rezultatele au fost mult
sub a[tept\ri.“

Greg Kot invoc\ exemplul lui The
Beatles, „singurul brand comparabil
cu Michael Jackson `n cultura muzicii
pop“. Asasinarea lui John Lennon `n
1980 a destr\mat odat\ pentru totdeau-
na visul unei reuniuni The Beatles, dar
a dat startul arunc\rii pe pia]\ a unui
val de produse care au culminat `n anii
’90 cu seria Anthology de dublu CD-uri.

The Beatles Anthology a fost promo-
vat\ prin câteva piese single cântate de

cei trei Beatles r\ma[i, cu vocea `nre-
gistrat\ a lui Lennon. Pe lâng\ o serie
de documentare, con]inea [i material
pe care membrii forma]iei [i produc\ -
torul George Martin l-au considerat,
vreme de decenii, „inferior“ [i nedemn
de a fi scos `n public. „E ca [i cum ai
cump\ra o carte de schi]e f\cute de un
artist `nainte de a picta capodopera“, a
comentat, la vremea respectiv\, Bill
King, un celebru fan [i specialist `n
Beatles. Cu toate acestea, gra]ie unei
campanii de promovare intense [i a
foamei publicului pentru muzica celor
patru arti[ti, The Beatles Anthology a
fost un imens succes financiar.

Ce ar fi f\cut artistul 
cu aceste „resturi“?

Diluviul de produse postume este cara c -
teristic `n cazul fiec\rui artist care a
murit tân\r, scrie „BBC Culture“. Jimi
Hendrix a scos `n timpul vie]ii numai
trei albume de studio, dar, dup\ moar-
tea lui, `n 1970, au fost editate zeci de al-
bume. Tupak Shakur a scos patru dis-
curi `n via]\, iar dup\ moarte i-au mai
ap\rut [apte, primul dintre acestea fiind
declarat de „Entertainment Weekly“
drept „o exploatare ru[inoas\ care dez -
onoreaz\ muzica [i mo[tenirea lui Sha-
kur“. „Jim Morrison“, spune Greg Kot,
„a fost atât de re-`mpachetat, reciclat [i
re-vândut `ncât pân\ [i bateristul tru-
pei The Doors, John Densmore, s-a de-
clarat s\tul `n cartea sa Unhinged.“ 

Dar, spune Kot, cel mai frustrant lu-
cru este c\ nu vom [ti niciodat\ ce ar fi

f\cut artistul cu aceste „resturi“ dac\
ar fi tr\it. „~n astfel de momente, e[ti
ten tat s\ te ̀ ntrebi «Ce ar fi f\cut Quincy
Jones?».“

Jones este cel care a produs cele mai
bune albume ale lui Michael Jackson,
inclusiv faimosul Thriller. Pentru a se-
lecta cele nou\ piese care aveau s\
apar\ `n cele din urm\ pe disc, Jones [i
Jackson au `nregistrat [i lucrat la câte-
va zeci de melodii, dintre care le-au ales
doar pe cele mai bune. ~n interviuri, Jo-
nes a vorbit deseori despre perfec]io-
nismul lui Michael Jackson [i a poves-
tit cum refuzau orice cântec care li se
p\rea cât de cât slab. „Michael [tia ce `i
pl\cea [i [tia ce va merge pe pia]\. Ori-
ce altceva era pentru el zgomot. Este un
motiv pentru care d\deam deoparte
zeci de melodii – [tiam c\ puteam face
lucruri mai bune“, a explicat Jones.
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Xscape, noul album al lui Michael Jackson, 
este doar ultimul dintr-o lung\ serie de discuri
pop lansate postum, dintre care majoritatea sunt
`ns\ `ncerc\ri nereu[ite de a scoate bani de pe
urma unei vedete, scrie Greg Kot, critic muzical 
la „Chicago Tribune“, `ntr-un articol pentru 
„BBC Culture“.

Cariere postume 
[i discuri din morminte
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N\scut la 5 februarie 1940, `n Chur,
`n estul Elve]iei, Giger a devenit ve-
det\ mondial\ dup\ ce a creat
monstrul [i decorurile extrateres-
tre din Alien, un tur de for]\ ce i-a
adus, `n 1980, Oscarul pentru efecte
speciale.

Dar, la momentul cre\rii mons-
trului, Giger era deja un cunoscut
pictor suprarealist, autor al unei
opere tenebroase [i deranjante.
„Sunt ̀ nfrico[at de propriile mele vi-
ziuni“, a declarat, cândva, artistul.

Giger a studiat arhitectura [i
designul industrial la Zürich [i [i-a
`nceput cariera ca designer `nainte
de a se dedica picturii. A evoluat de
la tu[ [i ulei la o ethnic bazat\ pe
aerograf, care i-a permis realizarea
operelor sale „biomecanice“ `n ca-
re Giger a amestecat sex [i moarte,
mecanic [i biologic. Albumul s\u,
Necronomicon, a f\cut ca Salvador

Dali s\ `l recomande lui Alejandro
Jodorowski care l-a implicat pe Gi-
ger `n proiectul s\u e[uat de adap-
tare a romanului Dune, deschizân-
du-i astfel calea spre viitoarea cola-
borare cu Ridley Scott.

Succesul lui Alien a atras aten -
]ia Hollywood-ului care i-a pro-
pus mai multe proiecte, f\r\ a se
comporta `ns\ cinstit fa]\ de ar-
tistul elve]ian. Cu toate acestea,
H.R. Giger a lucrat pentru Alien
3, Poltergeist II: The Other Side,
Specii, [i a semnat chiar regia
unor filme precum Swiss Made,

Tagtarum sau Necronomicon.
Giger a mai realizat coper]i de

discuri faimoase (pentru ELP, Deb-
bie Harry sau Celtic Frost), a fost
„patronul spiritual“ al unor „Ba-
ruri Giger“, deschise `n SUA [i Ja-
ponia, [i s-a bucurat de onoarea de
a avea, `n via]\ fiind, propriul s\u
muzeu. Muzeul HR Giger a fost ina u -
gurat `n 1998 `n Chateau St. Ger-
main, Elve]ia, [i g\zduie[te cea
mai mare colec]ie de opere Giger,
al\turi de colec]ia sa privat\ cu
opere de Dali, Ernst Fuchs, Bruno
Weber [i al]ii.
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Sony abandoneaz\
c\r]ile electronice
`n Europa
Gigantul japonez a anun]at pe 8 mai c\ se preg\te[te
s\ `[i `nchid\ libr\riile online `n Europa [i Australia,
dup\ ce a f\cut acela[i lucru `n Statele Unite [i Cana-
da, anun]\ „MyBoox“.

„Reader Store se va `nchide pe 16 iulie“, anun]\
mesajul reprezentan]ilor Sony care se declar\ „dezo-
la]i“ de aceast\ decizie, dar ferici]i fiindc\ to]i clien]ii
vor fi transfera]i la Kobe, filial\ a grupului japonez
Rakuten.

Motivul din spatele acestei decizii este pur finan-
ciar: Sony crede c\ nu a reu[it s\ câ[tige o parte sufi-
cient\ a pie]ei de distribu]ie de c\r]i electronice, fiind
„zdrobit“ de concuren]a celor de la Amazon [i Kobo.
Japonezii [i-au deschis filiala european\ `n Luxem-
burg, sedu[i de avantajele financiare care `i atr\se-

ser\ [i pe  Amazon, Ap-
ple, Barnes & Noble [i
Kobo. ~n primul an,
2011-2012, Sony a `nre-
gistrat o cifr\ de afaceri
de 2,9 milioane de euro,
cu un profit de 141.000
de euro.

Lars von Trier
stârne[te panic\
Dup\ ce a ̀ ngrozit pu-
dibonda cenzur\ ro-
mâneasc\ cu Nym-
phomaniac, faimosul
regizor danez scrie
scenariul unui film
de groaz\, a c\rui
ac]iune se petrece `n
Detroit, pentru „cole-
gul“ s\u Kristian Le-
vring.

Von Trier munce[te la acest scenariu – numit De-
troit – de mai bine de o lun\, dup\ ani de `ncurajare
din partea lui Levring, scrie „The Hollywood Repor-
ter“. El va fi prezentat poten]ialilor investitori la Fes-
tivalul de la Cannes, unde Levring aduce noul lui
film, The Salvation, care `i are `n rolurile principale
pe Mads Mikkelsen [i pe Eva Green. Trier, care a fost
declarat `n 2011 „persona non grata“, nu va fi prezent
pe Croazet\.

Lars von Trier nu este un str\in de genul horror,
a[a cum a dovedit-o [i controversatul s\u Antichrist,
`n 2009. ~n anii ’90, a creat [i produs pentru televiziu-
nea danez\ serialul horror Riget, adaptat apoi `n SUA
de c\tre Stephen King, sub titlul Kingdom Hospital.

Hans Ruedi Giger, artistul
suprarealist elve]ian care
a creat celebrul monstru
din filmul Alien al lui
Ridley Scott, a `ncetat din
via]\ la vârsta de 74 de
ani, din cauza r\nilor
c\p\tate `n urma unui
accident domestic.

Paulo Coelho boicoteaz\
Cupa Mondial\
Scriitorul brazilian a anun]at c\ nu va merge la meciurile Cupei
Mondiale, care va `ncepe `ntr-o lun\, `n Brazilia, fiind de p\rere c\
]ara sa risc\ un dezastru social. „Brazilia a vândut o imagine fals\
lumii“, a explicat Coelho, ̀ ntr-un interviu pentru „Europe 1“. „S-au
cheltuit enorm de mul]i bani pe stadioane, `n vreme ce spitalele [i
educa]ia au fost aruncate `n plan secund.“ ~n alt interviu, Coelho a
explicat c\, `n opinia sa, chiar dac\ echipa Braziliei va câ[tiga Cu-
pa, ]ara risc\ o explozie social\. Cu toate acestea, el a f\cut parte din
delega]ia brazilian\ care a mers la sediul FIFA pentru a sus]ine do-
sarul de candidat al ]\rii. „Acum regret“, a m\rturisit Coelho. „Ar
fi trebuit s\ folosim banii pentru a construi altceva decât stadioane
`ntr-o ]ar\ care are nevoie de tot: spitale, [coli, transport.“

Decesul lui H.R. Giger:
Alien a r\mas orfan

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru



— Bine a]i revenit la noi, Mister
B. S\rut mâinile, domni[oar\! V-am
pregatit masa din col] de la geam, ca
de obicei. 

— Mul]umesc. 
— S\ v\ iau haina, Mister B.

Pofti]i, pe aici, v\ rog. Ast\zi este
mai aglomerat, dar v\ asigur c\ ni-
meni nu o s\ v\ deranjeze. S\ v\
trag scaunul... a[a... [i domni[oarei. 

— Nu e nevoie, ea o s\ stea pe
mas\, c\ avem de discutat. 

— Cum dori]i, Mister B, cum
dori]i. S\ pun [ampanie la rece? 

— Pentru ce? 
— P\i, m\ gândeam c\ dac\

ave]i de discutat, poate ave]i motiv

s\ s\rb\tori]i. C\, zic [i eu, s\ tot fie
vreo doi ani de când lua]i prânzul
`mpreun\ aici, poate vre]i s\-i ofe -
ri]i inelul de logodn\. 

— Tu m\ crezi nebun? 
— Doamne fere[te, cum a[ putea

s\ cred asta? 
— Cum s\ o cer `n c\s\torie, nu

vezi c\ e o gogoa[\? 
— Mister B, eu nu a[ putea s\ m\

refer niciodat\ la iubita dumnea-
voastr\ ca la o gogoa[\. Din punctul
meu de vedere sunte]i ni[te clien]i
vip ai restaurantului nostru [i atât. 

— Hai, las\ prostiile. Crezi c\
mie nu mi-e jen\ uneori s\ m\ afi [ez

cu gogoa[a? Dar asta este, m-am
`ndr\gostit de ea [i gata. 

— Sigur c\ da, Mister B, dragos-
tea este un sentiment minunat. Ce-
va de b\ut pân\ v\ hot\râ]i ce mân-
ca]i? 

— Adu-mi o sticl\ de porto.
— {i pentru domni[oara? 
— Martini. Cu m\slin\ verde, c\

a[a `i place ei. Ia uit\-te pu]in, cât e
de frumoas\. {i miroase a vanilie
de-mi vine s\ mu[c din ea. 

— Este superb\, `ntr-adev\r. {i
machiajul o prinde de minune. 

— Nu e machiaj, e toping de
zmeur\. Ah, cum `i place s\ m\
a]â ]e, [tie c\ sunt `nnebunit dup\
zme ur\. 

— A[a fac toate femeile, `[i pun
`n eviden]\ calit\]ile [i profit\ la
maxim de ele ca s\ ne ]in\ `n vraja
lor. Dar adev\rata fa]\ a damei o ve-
de numai cel care se treze[te dimi-
nea]a lâng\ ea. F\r\ machiaj, f\r\
parfum, cu urme de la pern\. 

— Ce vrei s\ spui cu asta? 

— Vreau s\ spun, Mister B, c\
dac\ iubi]i gogoa[a, o iubi]i [i f\r\
toping [i f\r\ pudra de zah\r vani-
lat. Nu doar pentru cum arat\, ci
pentru felul ei minunat de a fi, de a
sim]i [i gândi. 

— Hm, ia d\-mi, te rog, un [er-
ve]el. 

— Poftim. Ce face]i, Mister B? De
ce [terge]i gogoa[a? 

— Vreau s\ m\ asigur c\ o iu-
besc cu adev\rat. Nu am v\zut-o ni-
ciodat\ nemachiat\ [i nepudrat\. 

— {i cum vi se pare acum? 
— Pff, simt cum mi s-a ridicat un

v\l de pe fa]\. Ia uit\-te [i tu, nu e
zbârcit\? 

— Sincer, acum arat\ ca o go-
goa[\ ordinar\, din aia de m\nânc\
poli]i[tii la cafea. 

— Te rog, las\-ne un minut sin-
guri. Draga mea, uite, prânzul s-a ter-
minat, c\ nu mai am chef s\ m\ nânc,
a[a c\ [i rela]ia noastr\ s-a terminat.
Trebuie s\-]i m\rturisesc ceva: 
m-am `ndr\gostit de o napolitan\.
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Alexandros Avranas s-a n\scut `n
1977 [i a ajuns la cinema dup\ ce a
studiat mai `ntâi sculptura. A de-
butat `n 2008 cu Without, lungme-
traj care a luat patru premii la Fes-
tivalul de la Salonic. Anul trecut,
Miss Violence primea patru dis-
tinc]ii la Vene]ia, printre care Pre-
miul de regie [i Cupa Volpi pentru
cel mai bun actor (Themis Panou).
E genul de film la care te ui]i tot
mai `ngrozit [i pe care nu dore[ti
s\ `l mai revezi vreodat\, de[i re-
cuno[ti c\ e foarte bun. E filmat
elegant [i auster, cu cadraje care
prind personajele ca `ntr-o ram\-
`nchisoare chiar [i când sunt fil-
mate de la distan]\, cu mi[c\ri len-
te de aparat (mi[c\rile interioare
ale familiei din film sunt ele `nsele
grele [i insidioase) [i cu un montaj
care sugereaz\ adev\ruri pe care
nimeni nu le denun]\ vreodat\. 

Mare parte din film se petrece
`n apartamentul familiei (care, cu
bibelourile, zugr\veala verzulie [i

mobila veche, arat\ sinistru) sau
`n alte spa]ii `nchise. De[i lui Ale-
xandros Avranas nu-i plac etiche -
t\rile, doar ca s\ v\ face]i o idee,
Miss Violence e un fel de Haneke
combinat cu Hitchcok – o poveste
glacial\ al c\rei efect horror st\ `n
capacitatea de sugestie care folo-
se[te sintactica cinemaului –, al\ -
turând, de pild\, cadre diferite [i
sugerând c\ dou\ persoane ̀ m part
aceea[i `nc\pere – cum se `ntâm -
pl\ când tat\l [i fiica gravid\ se
duc la spital pentru un consult gi-
necologic [i sunt filma]i `n `n c\ -
peri diferite, cele dou\ cadre fiind
montate unul dup\ altul. E o sugestie
care ne face s\ `n]elegem un ade -
v\r pe care nimeni nu-l roste[te `n
film [i ̀ mpotriva c\ruia fiica nu se
revolt\: tat\l tr\ie[te cu fiica, i-a
f\cut patru copii (al cincilea e pe
drum), pe care `i [i violeaz\, for]ân -
du-i pe to]i (fiic\ [i nepo]i) s\ se pros -
titueze. Aproape sub ochii no[ tri
are loc „botezul“ nepoatei mezine,

`ntr-o scen\ foarte grea de urm\rit
pentru spectator, de[i tot ce vedem
e dansul feti]ei `n fa]a bunicului [i
a clientului. Tân\rul regizor grec
`[i supune spectatorii la chinuri
chiar dac\ pretinde c\ `i mena-
jeaz\ near\tându-le tot. Miss Vio-
lence e unul dintre filmele care te
umplu de frustrare c\ nu po]i trece
dincolo de ecran [i aranja lucruri-
le (exist\ mai multe ocazii `n film
ca eroii s\ se salveze, dar, spre dis-
perarea noastr\, ei le ignor\).

Schepsisul scenariului scris de
regizor `mpreun\ cu Kostas Pe-
roulis st\ tocmai `n faptul c\ dez -
v\luie treptat existen]a acestei fa-
milii ca s\ ajung\, spre sfâr[it, [i la
ungherele cele mai `mpu]ite ([i tot
nu pune lumina pe toate). Acest lu-
cru se petrece pe m\sur\ ce fiica
cea mare parcurge un proces la ca -
p\tul c\ruia sper\m s\ se duc\ la
poli]ie, s\ vorbeasc\ cu cei de la
Pro tec]ia Copilului care `i vizi-
teaz\, s\-[i ia copiii [i s\ plece sau
s\-i trag\ tat\lui una-n frez\. Nimic
nu se `ntâmpl\. Eleni nu are curaj
s\ ia atitudine, nu poate s\ `[i `n -
frun te agresorul. N-are nici m\car
for]a de a-[i tr\i `n mod deschis 

durerea pierderii uneia dintre fii-
ce. Filmul `ncepe cu o petrecere de
familie de o veselie mimat\ care ia
sfâr[it cu s\rb\torita aruncându-se
de la balcon. Alexandros Avranas
a spus la Bucure[ti c\ [i-a intitulat
filmul Miss Violence pentru c\ a
fost mai interesat de personajele
feminine decât de tat\l simbol, dar
[i ca s\ trimit\ la „I miss violen-
ce“, la o rela]ie de co-dependen]\.
~n spatele pove[tii de familie st\ ta-
piseria p\tat\ a societ\]ii grece[ti
pe care tân\rul regizor o vede tot
a[a: ca pe o rela]ie inegal\ `n care
copiii abuza]i nu se pot revolta `m -
potriva tat\lui. O tragedie greac\.
A, filmul e inspirat dintr-un caz
real petrecut aidoma ̀ n Germania.
Spre deosebire de film, `n realitate
cele dou\ fiice pe care tat\l le-a te-
rorizat timp de 20 de ani au f\cut
pân\ la urm\ plângere la poli]ie.
Tat\l a fost condamnat doar la 15
ani de `nchisoare pentru c\ so]ia
lui (mama fetelor) n-a vrut s\ de-
pun\ m\rturie contra lui. 

Miss Violence, de Alexandros Avranas.
Cu: Themis Panou, Eleni Roussinou,
Reni Pittaki, Sissy Toumasi, Kalliopi
Zontanou

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Am v\zut la Festivalul Filmului European de la Bucure[ti
(9-15 mai) un film foarte bun – Miss Violence, de
Alexandros Avranas, care a [i deschis festivalul, `n
prezen]a regizorului [i a actri]ei Eleni Roussinou. 

Mister Violence
Matematic\
Nu [tiu prea multe, dar [tiu c\ `n
2008, `n timp ce eu m\ plimbam `n
recunoa[tere pe holurile de la Eco-
le Normale Supérieure din Lyon,
`n timp ce descopeream sala de lec-
tur\ [i cursurile de badminton pen-
tru `ncep\tori, `n timp ce-mi pro-
gramam concerte [i ie[iri la cine-
ma, la etajul doi al corpului [tiin]e,
Cédric Villani st\tea la biroul lui [i
f\cea calcule peste calcule. Un an
mai târziu, avea s\ câ[tige Medalia
Fields (Nobel-ul pentru matema-
tic\), `n timp ce eu m\ `ntorceam
acas\ dup\ master [i-a[teptam s\
pice un job din cer. N-a[ fi aflat asta
dac\ Editura Humanitas n-ar fi pu-
blicat recent Teorema vie, a acelu-
ia[i Villani, `n care tân\rul mate-
matician ]ine un jurnal al anului
dinaintea Fields-ului (a, am o ru -
g\minte pentru to]i traduc\torii
din francez\: v\ rog eu frumos, nu
mai traduce]i „excitat“ de fiecare
dat\ când vede]i „excité“, pentru c\
se-ajunge la stâng\cii de tipul „co-
piii ̀ [i deschid excita]i cadourile de
Cr\ciun“). N-am `n]eles nimic din
aventura demonstra]iei matemati-
ce, dar asta nu m-a ̀ mpiedicat s\ ci-
tesc restul [i s\-mi plac\. Cum ar fi,
de pild\, pasajul despre nebunia
matematicienilor: „Paul Erdös,
matematicianul r\t\citor, autor a
1.500 de articole (record mondial),
unul dintre fondatorii teoriei pro-
babilistice a numerelor, hoin\rind
prin lume `n hainele lui zdren]uite,
f\r\ cas\, f\r\ familie, f\r\ slujb\,
numai cu geanta, valiza, maculato-
rul [i geniul lui. Grigori Perelman,
care [i-a petrecut [apte ani `n sin-
gur\tate ca s\ p\trund\, `n secret,
misterele faimoasei conjecturi
Poin caré, [i a uimit apoi lumea ma-
tematic\ oferindu-i o solu]ie nea[ -
teptat\ despre care se credea c\ nu
e posibil\. Poate pentru a nu strica
puritatea acestei solu]ii a refuzat
milionul de dolari oferit de un me-
cena american [i a demisionat de la
institut. Kurt Gödel, cel mai mare
logician din toate timpurile, care,
spre surpriza general\, a demon -
strat c\ nici o teorie matematic\ nu
e complet\ [i c\ `ntotdeauna vor
exista enun]uri care nu sunt nici
adev\rate, nici false. ~n ultima par-
te a vie]ii, mistuit de un complex al
persecu]iei, a sfâr[it prin a muri de
foame, de team\ s\ nu fie otr\vit“.
Ce bine totu[i c\ nu sunt matemati-
cian. 

441

Film

Iulia Blaga

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Aroma dragostei
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