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sucit\ de la
Cannes

Iulia Blaga

Nu [tiu al]ii cum sunt, dar
Cannes-ul mi se pare de la an la
an tot mai greu „de f\cut“. Pro-
gramul se aranjeaz\ de a[a na -
tur\ ̀ ncât ar trebui s\ fii ̀ n mai
multe locuri deodat\, ceea ce
pân\ acum nu mi-a ie[it.

» pag. 8-9

Despre primele dou\ zile ale Bookfest scrie R\zvan Chiru]\ `n » paginile 2-3

A X-a edi]ie a Salonului Interna]ional de Carte Bookfest are loc la Romexpo `ntre 20 [i 24 mai,
Cehia fiind invitatul special din acest an. Sub motto-ul „Cehia – Republica Literaturii“, au fost
invita]i la Bucure[ti [ase dintre cei mai importan]i scriitori din aceast\ ]ar\. Primele dou\ zile
ale evenimentului au fost ideale pentru a c\uta c\r]ile pe care le dore[ti, f\r\ s\ fii `nghiontit
de al]i cititori, f\r\ s\ fii strivit pe culoarele care sâmb\t\ [i duminic\ devin prea mici [i f\r\ 
s\ fii asaltat de vocile din difuzoarele numeroaselor lans\ri care au loc simultan.

Rockin’ by myself

Cultur\ 
[i civiliza]ie

Florin L\z\rescu

Oriunde te ui]i, de pe orice colin\
a Ia[iului, vezi `n jurul ora[ului
vile, vile, vile... Cu miile, f\r\ exa -
gerare. Toate f\cute `n marea lor
parte dup\ anul 2000, `ntr-unul
dintre cele mai s\race jude]e ale
]\rii, ale Europei, `ntr-un ora[
practic f\r\ economie real\, aflat
`n topul localit\]ilor cu cei mai
mul]i angaja]i la stat.

» pag. 4

Definitiv 
pentru blues

Dumitru Ungureanu

N\scut `n 1951, Sonny Landreth a
crescut ̀ n perioada când rock-and-
rollul p\rea un mod de via]\ capa-
bil s\ schimbe lumea. Iluziile ace -
lor ani `nc\ se reg\sesc `n ideile
multora dintre supravie]ui tori.

» pag. 6

~ntâmpl\ri 
[i personaje

FOCUS CEHIA LA SALONUL INTERNA}IONAL DE CARTE

Un milion de c\r]i
la Bookfest 2015



R\zvan Chiru]\

La standul aflat `n Pavilionul C4
de la Romexpo au fost a[tepta]i
laureatul premiului Uniunii Eu-
ropene pentru Literatur\ a anului
2011, Tomáš Zmeškal, Kateřina
Tučková, autoarea unui roman pe
care critica ceh\ l-a considerat un
fenomen – Dumnezei]ele din Mo -
ra via –, precum [i scriitorii Mar-
tin Vopěnka [i Roman Ráž, ambii
pasiona]i de România. De aseme-
nea, au fost invita]i la cea de a ze-
cea edi]ie a Bookfest [i doi dintre
cei mai importan]i poe]i cehi din
noua genera]ie, Kateřina Rudčen -
ková [i Tomáš Míka.

Tomáš Zmeškal a reu[it s\ im-
presioneze `nc\ de la primul ro-
man pe care l-a scris, Scrisoare de
dragoste `n scriere cuneiform\, o
poveste complicat\ de dragoste
`ntre o femeie [i doi b\rba]i, care
acoper\ perioada de la sfâr[itul
celui de al Doilea R\zboi Mondial
pân\ `n 1990. De[i ini]ial cartea a
fost refuzat\ spre publicare de mai
multe edituri din Cehia, du p\ câ]i -
va ani de insisten]e, autorul a
reu [it s\ o publice [i a devenit ime -
diat un succes literar. Romanul a

fost considerat apoi o „senza]ie
literar\“ de critica ceh\. 

Tomáš Zmeškal, n\scut la Pra-
ga din tat\ congolez, a emigrat la
Londra ̀ n 1987, cu pu]in ̀ nainte de
c\derea regimului comunist. A
locuit `n Marea Britanie zece ani,
unde a lucrat ca po[ta[, dar a stu-
diat Limba [i Literatura englez\ la
„King’s College“. Ulterior a re ve -
nit ̀ n Cehia, unde a devenit, printre
altele, profesor asistent la Uni ver -
sitatea „Carolina“ din Praga. 

„Marea iubire 
a p\rin]ilor mei“

Kateřina Tučková a atins visul
oric\rui scriitor al lumii atunci
când romanul s\u, tradus `n ro mâ -
ne[te cu titlul Dumnezei]ele din
Moravia, a devenit bestseller abso-
lut al literaturii cehe din ultimii
ani. O poveste despre magie, despre
tradi]ii vechi care supra vie ]uiesc
ideologiei de stat, volumul ap\rut
`n 2012 a fost considerat un feno -
men. „Simt nevoia s\ `n]eleg trecu-
tul [i s\ m\ `mpac cu el. ~n timp ce
`mi caut subiectul, `mi adun mate-
rialul [i scriu, nu ̀ n cetez nici o clip\
s\ m\ ̀ ntreb cum m-a[ comporta eu
`n situa]ii istorice critice. De ce
parte a[ fi? A[ c\dea prad\ nebuniei
mul]i mii sau a[ face parte din mi-
noritatea de opozi]ie?“, declara scrii-
toarea ceh\, `n descrierea c\r]ii
ap\rute ̀ n limba român\ la Editura
Curtea Veche. Dup\ ce a primit mai
multe premii, `n 2014, Teatrul Mu-
nicipal din Zlín a pus `n scen\ o
dramatizare a romanului, iar drep -
turile cinematografice au fost deja
cump\rate.

Scriitorul ceh Martin Vopěnka
este prezent pentru a doua oar\ la

Bookfest, dup\ participarea sa din
2012. De altfel, romancierul este
un cunosc\tor al României, pe care
a vizitat-o prima dat\ ̀ nc\ de acum
trei decenii. A fost atât de fascinat
de ]ara noastr\, `ncât o parte din
ac]iunea unora dintre romanele
sale se desf\[oar\ `n satele româ -
ne[ti. „România a fost important\
pe drumul inspira]iei mele. A fost
prima ]ar\ complet diferit\ de a
mea `n care am putut s\ c\l\to -
resc“, a declarat autorul la vizita
sa anterioar\ de acum trei ani.
Acesta s-a ar\tat impresionat mai
ales de ospitalitatea ]\ranilor.
Martin Vopěnka a venit anul aces-
ta la Bookfest pentru a lansa al
treilea volum al s\u tradus `n lim -
ba român\ – Amintiri f\r\ culoare.
„Cartea pe care Martin Vopěnka o
va lansa la Bookfest 2015, Amin -
tiri f\r\ culoare, confirm\ instinc-
tul literar sigur [i rigoarea pru-
dent\, nuan]at\ a scriitorului,
care, cum el sper\, prin «develo-
parea unei `nregis tr\ri vechi ob]i -
ne o imagine care reprezint\ o
oglind\ fidel\ a lumii de atunci,
ast\zi disp\rut\, […]o mic\ bijute -
rie epic\»“, a ar\ tat scriitorul Nor-
man Manea, potrivit unui comunicat

al organizatorului standului Ce-
hiei. („Suplimentul de cultur\“ va
pre zenta `n numerele urm\ toare
ale revistei interviurile realizate
la Bookfest cu ace[ti trei scriitori.)

Roman Ráž, de asemenea invi-
tat la Bookfest, este un alt cunos -
c\tor al României, ]ar\ de care a
aflat de la p\rin]ii s\i. „România
era marea iubire a p\rin]ilor mei,
care mergeau cu regularitate pe
litoralul românesc, `n sta]iunea
Carmen Sylva [i-mi povesteau
multe despre ea. De aceea m-am
`ndreptat [i eu spre Marea Neagr\
spre sfâr[itul anilor ’50, când a
fost posibil. Acolo am f\cut cu no[ -
tin]\ cu marea! Am fost la Eforie,
m-am `ndr\gostit de Constan]a,
unde Ovidius a[tepta cu atâta dor
corabia de la Roma, am admirat
Bucure[tiul, acel Paris al Estului,
am cunoscut Bra[ovul, Alpii Tran -
silv\neni. Mai mult decât atât, am
mers chiar cu vaporul românesc
«Transilvania» `n Egipt, Liban [i
Grecia“, a povestit scriitorul ̀ ntr-un
interviu oferit jurnalistei cehe
Lidia Našincová.

Centrul Ceh la Bucure[ti a pre -
g\tit cu ocazia Bookfest 20 de
evenimente culturale. 
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Prietenii României 
de la standul Cehiei
Cehia este invitatul
special al edi]iei din acest
an a Bookfest. Sub
motto-ul „Cehia –
Republica Literaturii“, 
au fost invita]i la
Bucure[ti [ase dintre cei
mai importan]i scriitori
din aceast\ ]ar\. 



R\zvan Chiru]\

Regula s-a aplicat, f\r\ gre[, [i la a
X-a edi]ie a Salonului Interna]io-
nal de Carte Bookfest, care are loc
la Romexpo `ntre 20 [i 24 mai. Pri-
mele dou\ zile au fost mai pu]in
dinamice din punct de vedere al
num\rului de vizitatori, spre dis-
perarea vânz\torilor de carte care
se panicheaz\ de fiecare dat\ cre-
zând c\ anul acesta, gata, chiar va
merge a[a pân\ la final, târgul
transformându-se `ntr-o banal\
expozi]ie. 

De altfel, nici editurile nu pro-
grameaz\ foarte multe evenimente

`n primele dou\ zile ale târgurilor.
Anul acesta, de exemplu, Polirom
a organizat doar dou\ evenimente
mier  curi, iar joi nici unul, `n timp
ce Hu manitas [i-a ̀ nceput lans\ri-
le direct de vineri, 22 mai. 

A existat totu[i [i o excep]ie no-
tabil\. Organizatorii Bookfest au
anun]at pentru joi o proiec]ie gra-
tuit\ cu Aferim!, filmul-eveniment
al acestui an, care a primit Ursul
de Argint la Festivalul Interna]ional
de Film de la Berlin. Momentul a
fost urmat de un concert al for-
ma]iei Trei Parale, care semneaz\
pe coloana sonor\ a aceluia[i film
românesc. 

Sub 10 lei, noul trend

Dincolo de aceste mici observa]ii,
Asocia]ia Editorilor din România,
organizatorul Bookfest, a anun]at
pentru 2015 câteva cifre impresio-
nante: peste un milion de volume
de la 200 de edituri au fost aduse ̀ n
standurile celei de-a X-a edi]ii a
târgului de carte, deschis mier-
curi printr-o ceremonie la care au
participat ministrul Culturii, Ionu]
Vulpescu, [i Vladimír Války, am-
basadorul Republicii Cehe (ca re -
prezentant al ]\rii care anul aces-
ta este invitat de onoare), al\turi
de al]i diploma]i din ]\rile invi-
tate `n trecut. 

Câteva mii de titluri sunt com-
plet noi, iar editurile participante
au anun]at peste 300 de evenimen -
te, ce variaz\ de la lans\ri, dezba-
teri [i colocvii pân\ la proiec]ii
cinematografice [i evenimente in-
teractive, potrivit unui comunicat
al organizatorilor. De la an la an,
editurile ofer\ reduceri tot mai
consistente la tot mai multe volu -
me „de mainstream“, iar edi]ia
din 2015 este una dintre cele mai

darnice la acest capitol. De[i, la
pr ima vedere, lucrul este benefic
pentru buzunarele cititorilor, dis-
counturile tot mai consistente pot
reprezenta [i un barometru pen-
tru economia României, care ne
spune c\ respectivele buzunare
sunt tot mai goale. 

Cea mai bogat\ ofert\ de c\r]i
cu pre]uri sub 10 lei o are Editura
Art, care a adus la târg zeci de ti-
tluri române[ti [i str\ine, variind
la raft `ntre 8 [i 9 lei. De altfel, cele
mai multe promo]ii care cu prind
[i volume ce merit\ s\ fie cump\ -
rate s-au `nvârtit `n jurul acestor
sume. 

Editurile Polirom [i Cartea Ro -
mâneasc\ particip\ la Bookfest cu
peste 1.000 de titluri, dintre care
aproximativ 400 sunt noi fa]\ de
cele ale edi]iei anterioare a târgu-
lui. De asemenea, la standul celor
dou\ edituri pot fi g\site 150 de tit luri
cu reducere de 50%, dar [i un nu -
m\r consistent de volume la 9,9 lei. 

Editura Humanitas, care a venit
la Bookfest tot cu 1.000 de titluri,
dintre care 60 ̀ n prim\ edi]ie, a fost
mai zgârcit\ cu t\ierile de pre ]uri,

oferind o reducere general\ de
doar 10%, potrivit Mediafax. ~n
schimb, „t\ieri masive“ au adus
Editura Litera – pân\ la 70% din
pre]ul ini]ial – sau editura Corint,
care a cerut pentru c\r]ile sale de
la 3 la 25 de lei. 

Târgul pre[edin]ilor 

Klaus Iohannis este din nou pre -
zent la un târg de carte cu un vo -
lum propriu. Pre[edintele Româ -
niei lanseaz\ la Bookfest, pe 23
mai, Primul pas, o cronic\ a cam-
paniei electorale de anul trecut
v\zut\ din perspectiva sa. Prima
carte semnat\ de Klaus Iohannis,
Pas cu pas, a fost desemnat\ best-
sellerul absolut al anului 2014, cu
cele 130.000 de exemplare vândute.

Pe de alt\ parte, fostul pre[e -
dinte al României, Traian B\ses-
cu, „particip\“ la târg `n calitate
de personaj, `n cartea Cronic\ de
Cotroceni, ap\rut\ la Polirom,
scris\ de Adriana S\ftoiu, fost
con silier preziden]ial `n perioada
decembrie 2004 – martie 2007 [i
unul dintre cei mai apropia]i co-
laboratori ai lui Traian B\sescu.
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Un milion de c\r]i 
la Bookfest 2015
Primele dou\ zile ale oric\rui târg de carte
bucure[tean sunt singurele `n care te po]i
bucura cu adev\rat de num\rul uria[ de
titluri care a[teapt\ la standuri. Cum regula
este c\ aceste evenimente `ncep miercurea
[i se termin\ duminica, mai nimeni nu se

`nghesuie s\ le viziteze `nainte de
weekend, fie pentru c\ se afl\ la munc\, 
fie pentru c\ e mai comod spre final. Prin
urmare, primele dou\ zile sunt ideale
pentru a c\uta c\r]ile pe care le dore[ti,
f\r\ s\ fii `nghiontit de al]i cititori, f\r\ 

s\ fii strivit pe culoarele care sâmb\t\ [i
duminic\ devin prea mici [i f\r\ s\ fii
asaltat de vocile din difuzoarele
numeroaselor lans\ri care au loc simultan.
Miercuri [i joi `nc\ se mai simte `n aer
mirosul acela puternic de carte tip\rit\. 

„Cea mai bun\
edi]ie a Bookfest 
a fost prima“
Atingerea edi]iei cu num\rul zece a Bookfest nu va
fi marcat\ printr-un moment special `n cadrul târ-
gului, a declarat, pentru „Suplimentul de cultur\“,
Mihai Mitric\, directorul executiv al Asocia]iei
Editorilor din România (AER). „Târgul ̀ n sine este
un omagiu adus `mplinirii a zece edi]ii“, a precizat
acesta. 

Mihai Mitric\ a apreciat c\, privind retrospec-
tiv, cea mai bun\ edi]ie a Bookfest a fost prima, or-
ganizat\ `n 2006. „Atunci am avut edi]ia de cel mai
`nalt nivel cultural, pe care, trebuie s\ recunosc, nu

am mai reu[it s\ o atingem ulterior. Asta de[i, atunci
a fost [i cea mai grea edi]ie, pentru c\ propuneam
un târg nou ̀ ntr-un loc nou [i am fost privi]i ini]ial
cu suspiciune. Ulterior, editorii au c\p\tat `ncre -
dere `n noi“, a men]ionat directorul executiv AER. 

Acesta crede c\ cea mai important\ piedic\ cu
care organizatorii s-au confruntat `n ultimii ani a
fost lipsa fondurilor suficiente. „Dac\ am reu[i s\
ob]inem mai multe sponsoriz\ri, târgul ar fi mult
mai amplu, diversitatea editorial\ oferit\ vizitato-
rilor ar fi mai mare. Din p\cate, `ns\, nu este posi-
bil. La prima edi]ie am avut o sponsorizare de
40.000 de euro care acum pare de domeniul fantas-
ticului“, a precizat Mihai Mitric\. 

Totu[i, directorul executiv a men]ionat c\
Book fest este `nc\ o dovad\ c\ se pot face eveni-
mente de amploare cu o echip\ mic\. {i c\ se poate
men]ine accesul gratuit pentru public la standu -
rile cu c\r]i.
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~n cele câteva luni de când lucrez
la Muzeul Literaturii Române Ia[i,
au `nceput s\-mi ajung\ pe mas\,
aduse cu po[ta pe adresa „Daciei
literare“, reviste culturale din toa-
te col]urile ]\rii. Cu zecile, f\r\ a
exagera. Dac\ nu m\ duc un timp
la secretariatul institu]iei, unde
acestea tot sosesc, teancul e atât
de mare, `ncât trebuie s\ fac dou\
drumuri ca s\ le car pân\ la birou.
Nu doar c\ am `nv\]at noi [i mul-
te titluri de reviste culturale de 
care nu auzisem `n via]a mea, dar
am [i aflat de unele localit\]i ne -
b\nuite din România care au re-
viste de cultur\. 

Printre rânduri sau chiar scris
negru pe alb, la loc de cinste, po]i
citi [i pe cheltuiala cui sunt f\cute.

~n marea majoritate a cazurilor, e
vorba de bani publici. Asta se `n -
tâmpl\ `ntr-o ]ar\ `n care foarte
mul]i func]ionari din domeniu se
plâng ̀ ncontinuu c\ „nu exist\ bani
pentru cultur\“.

Ca aspect, mai toate aceste re-
viste arat\ dezastruos, tr\deaz\ o
nepricepere cât China, par opera
unui copil de clasa a patra care a
sc\pat la calculator [i se joac\ `n
legea lui cu fonturile [i culorile, cu
a[ezarea `n pagin\. Dar ce s\ mai
pomenesc de regulile tehnoredac -
t\rii, de liniu]e, cratime [i ghili-
mele folosite „cum cade“ la tasta-
tur\, când gre[elile de limb\ ro-
mân\ sunt cu ghiotura de-a lungul
[i de-a latul ogorului textual? S\ zi-
cem c\ aspectul e mai pu]in impor-
tant [i s\ mergem mai departe.

Cu pu]ine excep]ii, la nivel de
con]inut, mai toate aceste reviste
sunt o `ncropeal\, pare c\ se mi[ -
c\ doar p\strând iner]ia r\mas\
de la Big Bang, graviteaz\ haotic
la marginea neantului, ̀ n jurul unui
consiliu local meteoric. Nu au con -
cept, proiect, direc]ie, nu par s\
aib\ alt\ menire concret\ decât de
a-i „promova“ `ntr-un mod primi-
tiv pe scriitorii-func]ionari care,
de regul\, le conduc [i pe politicie-
nii care sus]in finan]area lor. ~n
rest, se public\ ce pic\, pentru a
umple paginile, pentru a ie[i nor-
ma [i a putea cere – cu c\ciula `n
mân\, la u[a unui politician – o
nou\ finan]are la anul. Poezii ale
unor domni [i domni]e pe care „`i
[tie [i ̀ i recomand\ Maestrul“. Re -
cen zii la c\r]ile prietenilor care
conduc celelalte reviste de cultur\
din ]ar\. Articole-p\tur\ care nu
]in nim\nui de cald, care se `ntrec
`n plictico[enie cu instruc]iunile
de folosire a cuptorului cu micro -
unde (nu prin subiectele abordate,

ci prin modul `n care sunt scrise).
Ba[ca poze, multe poze, cu condu-
cerea `n ac]iuni culturale, al\turi
de preo]i, de oficialit\]i sau de prie -
tenii scriitorilor din conducere,
care nu au prins post la revist\.  

Totul `n numele CULTURII (cu
majuscule, bold, italic, underline
[i Comic Sans, ca s\ folosesc [i eu
o tehnic\ de tehnoredactare atât
de larg r\spândit\ [i de drag\ celor
care vorbesc p\tima[, cu o lacri m\
`n col]ul ochiului, `n numele ei). 

2. 

Oriunde te ui]i, de pe orice colin\
a Ia[iului, vezi `n jurul ora[ului
vile, vile, vile... Cu miile, f\r\ exa-
gerare. Toate f\cute `n marea lor
parte dup\ anul 2000, ̀ ntr-unul din -
tre cele mai s\race jude]e ale ]\rii,
ale Europei, `ntr-un ora[ practic
f\r\ economie real\, aflat `n topul
localit\]ilor cu cei mai mul]i anga-
ja]i la stat. ~ntr-un ora[ `n care
1.200 de lei reprezint\ un salariu
bun, fie c\ vorbim de stat, fie de
privat. ~n loc de vechile livezi, de
vii, de sate pr\p\dite, s-a construit
enorm. Vile, vile, vile al c\ror pre]

mediu trece de 100.000 de euro.
~ntr-un ora[ `n care aproape orici-
ne mai are ni[te bani `n buzunar
`nainte de ziua lefii, dac\ o are [i
pe asta, se calific\ la categoria „oa-
meni ̀ nst\ri]i“. O bucat\ de p\ mânt
`ntr-un sat jegos `n care num\rul
vilelor l-a dep\[it pe cel al budelor
din fundul gr\dinii cost\ cam tot
atât cât una din Paris, Viena sau
Madrid. M\ ab]in s\ `ntreb de un-
de to]i ace[ti bani pentru vile,vile,
vile, altul e paradoxul pe care ̀ l re-
marc.

Aproape toate drumurile care
leag\ aceste vile, vile, vile sunt din
p\mânt, ca pe vremea dacilor. Ba
chiar oleac\ mai rele, având ̀ n ve-
dere c\ acum au gropi cât calul
din cauz\ c\ sunt str\b\tute ade-
sea de tractoare, camioane, mer]a -
ne, bemveuri [i audiuri. La vreme
de ploaie, am v\zut de mai multe
ori tipi sau tipe `mbr\ca]i cu ]oale
de fi]e, care merg pân\ la ma[in\,
pân\ la magazinul ap\rut peste
noapte ̀ n col], cu cizme de cauciuc.

Pun pariu, `n România exist\
cei mai mul]i purt\tori de cizme
de cauciuc – cu mer]an, bemveu [i
vil\ – pe cap de locuitor din lume.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Cultur\ [i civiliza]ie

Bunele curve

Ultima dintre so]iile sale a avut o
aventur\ cu Clint Eastwood. Ve-
nind dintr-un alt timp, Roman-Ro-
main-Émile l-a provocat la duel.
Marele actor american, un carac-
ter deosebit, a refuzat.  

Omul nostru s-a sinucis `ntr-o
iarn\, la Paris. Avea deja 66 de
ani. Erau destui. A fost incinerat,
iar cenu[a a luat calea M\rii Me-
diterane. Eu l-am `ntâlnit cu ceva
ani ̀ n urm\ ̀ ntre ni[te coper]i. Stu-
diam pe atunci cultur\ [i civili -
za]ie ebraic\ la Universitatea din
Bucure[ti. M-am ̀ ntâlnit cu Émile
Ajar, cu str\lucitorul roman Ai
toat\ via]a `nainte, cu care a fen-
tat `ntreaga critic\ de specialitate
[i a luat Goncourt-ul din nou, sub
pseudonim, numai [i nu mai pen-
tru a ar\ta ipocrizia literelor fran-
ceze. Émile Ajar scria mi nunat. 

L-am iubit de la bun `nceput, l-am
iubit de la prima lectur\. 

Au trecut al]i ani [i m-am
`ndr\gostit de cartea Alint, roman
`n care un respectabil cet\]ean
cre[te la el `n cas\, `ntr-un Paris
tot mai nebun, un piton, din
ra]iuni de deficit de afec]iune pri-
mit\ [i a[a. E o alt\ carte excep]io-
nal\, iar cele mai frumoase, mai
adev\rate, mai cumplite pagini
sunt – dup\ umila p\rere a eternului
cititor care sunt – cele despre bu-
nele curve. C\ci cet\]eanul cu pi-
tonul merge [i el, foarte omene[te,
la curve. El le nume[te „bunele
curve“ [i le ridic\ imn de slav\
pentru sacrificiul pe care `l presu-
pune, dintotdeauna [i pretutin-
deni, meseria lor veche de când lu-
mea, sau chiar [i mai veche. Sunt
pagini de o ging\[ie, de o tandre]e,
de o c\ldur\ cople[itoare, chiar
dac\, strict textual, se dezbat, `n -
deob[te, secretele sexului anal.

Nu este acesta primul scriitor
care a elogiat sacrificiul acestor
femei. M\ gândesc la Marquez, [i
nu doar la povestea târfelor sale
triste, m\ gândesc la toate curvele
care str\bat veacul de sin gu r\ -
tate, m\ gândesc la toate curvele
care se ofer\ trec\torilor [i ]i ga -
nilor [i marinarilor [i lupt\to rilor
`n r\zboaie de gheril\ din care 

nimeni nu câ[tig\, c\ci nimeni nu
câ[tig\ când to]i pierd. 

M\ gândesc la to]i acei poe]i ca-
re s-au prosternat la icoana iubiri-
lor pasagere. M\ gândesc la Tone-
garu, dac\ `l mai [ti]i pe Tonega-
ru, el, poetul care a iubit cândva,
la Br\ila, o negres\, o mulatr\,
`ntr-o camer\ de hotel, o femeie
cafenie cu gura ca ventuza.

Exist\ o `ntreag\ literatur\ de
specialitate dedicat\ bunelor curve.

A[ `ndr\zni s\ afirm c\ nu exist\
mare scriitor-b\rbat care s\ nu se
fi `nclinat la templul acestei rea-
lit\]i dure [i eliberatoare: c\ exis -
t\ pe lume femei de la care tinerii
`nva]\ iubirea trupului. Cele mai
d\ruite `n meserie au parte – se
[tie – de nemurire, de legend\. 

M\ gândesc la curvele lui Henry
Miller, m\ gândesc, mai ales, la o
curv\ din romanul Sutton de J.R.
Moehringer. O curv\ ciung\, dar

chiar [i a[a posedând, cu supra
m\sur\, tot ce ar trebui s\ aib\ o
curv\, care, ca barmanii, e [i psi-
hiatru, [i prieten, [i preot care ofi-
ciaz\ un ritual de purificare. E o
pur\ `ntâmplare c\ purificarea se
face prin arta iubirii trupului
unui str\in. 

Propun, iat\, f\r\ ru[ine, s\ ne
gândim cu mai mult\ ̀ n]elegere la
bunele, la bietele, la s\rmanele
curve. 

Romain Gary s-a n\scut
ca Roman Kacew, la
Vilnius, `n mai 1914,
a[adar `n plin Imperiu Rus
la zenit. A tr\it ca Romain
Gary [i a murit ca Émile
Ajar, `n urma unui foarte
omenesc suicid, dup\
ni[te complica]ii
sentimentale.



N-am v\zut vreo statistic\ `n ul-
timii doi-trei ani cu impactul
ac]iunilor DNA asupra ho]iei din
România. Se fur\ mai mult sau
mai pu]in acum dec=t `n urm\ cu
10 ani? Greu de m\surat, dar un
lucru e cert: politicienii se tem de
procurorii DNA ca de bomba ato -
mic\. Cu to]ii sper\ ca nu ei s\ fie
cei ridica]i de cagula]ii cu care
vin anchetatorii `n misiune.

Ciudat e faptul c\ unii dintre
mah\ri [tiu (sau m\car b\nuiesc)

c\ procurorii i-ar putea umfla ori -
când, dar tot nu se potolesc. Când
aranjezi `n continuare licita]ii,
contracte [i [tii c\ po]i fi deja
urm\rit [i interceptat, e greu de
priceput de ce ace[ti oameni nu
stau `n banca lor.

Chiar dac\ politicienii, `n spe-
cial parlamentarii, vor pune be]e
`n roate luptei anti-corup]ie, t\v\ -
lu gul e imposibil de oprit. Româ-
nia se afl\ sub lupa Bruxelles-ului
de mult, prin celebrul MCV, iar `n

plus, cu cât trec anii, [i procurorii
[i ju dec\torii devin imuni la pre-
siunile de tot felul venite `n spe-
cial din zona politic\.

E foarte interesant cum ]ipe te -
le la adresa Justi]iei vin din toate
z\ rile politice. Pân\ mai ieri, Tra-
ian B\sescu era cel care acuza mo -
gulii [i PSD-ul c\ obstruc]ioneaz\
Jus ti]ia. Culmea, cel care a avut
un merit `n reformarea institu ]ii -
lor de for]\ vine acum [i spune c\
atât el, cât [i protejata lui au ajuns
]intele procurorilor [i serviciilor.

S\ fie Justi]ie, dar pân\ la noi!
Dac\ e `n curtea noastr\, atunci
si gur e abuz [i r\zbunare. Dac\ `l
ana liza]i atent, discursul lui B\ -
ses cu seam\n\ perfect cu cel al lui
Voi culescu.

Cât anchetele ̀ i vizeaz\ doar pe
adversarii politici, e `n regul\, s\-i
ia [i s\-i bage ̀ n dub\, c\-s to]i ni[ -
te golani [i ho]i, dar dac\ DNA-ul
ridic\ [i un om de a-l nostru, atunci
e r\fuial\, ceva politic la mijloc.
Acela[i lucru e valabil [i la PSD.
Sau mai ales la PSD. A]i v\ zut
reac]iile social-democra]i lor la con -
damnarea lui Dragnea.

P\i el, farul c\l\uzitor al mor -
]ilor care au votat la referendum,

s\ fie condamnat? Filialele PSD
din toat\ ]ara au reac]ionat imedi-
at, cerând r\mânerea lui Dragnea
`n toate func]iile de]inute. P\i
cum s\ iei condamnare pentru
faptul c\ `ndemni lumea s\ ias\ la
vot? 

Aici e marea [mecherie pese -
dis  t\. Po]i s\ faci campanie cât
vrei, de diminea]\ pân\ noapte,
po]i urla pe str\zi cu megafoane [i
s\ ceri oamenilor s\ ias\ la vot,
dar altceva e s\ [antajezi, s\ folo -
se[ti CNP-urile celor care nu se duc
la urne sau, mai grav, s\ voteze
mor ]ii pe listele suplimentare.
PSD `n]elege exact c\ nu campa-
nia elec toral\ e problema [i nici
mobilizarea `n ziua votului, `ns\
partidul lui Ponta transform\ un
abuz `ntr-o poleial\ politic\, mu -
tând discu]ia `n zona care `i con-
vine. La fel s-a petrecut [i la Ia[i ̀ n
cazul Nichita. Nu delictul senti-
mental e buba lui Nichita, ci fap-
tul c\ a fo losit institu]iile statului
`n interes personal pentru a-[i
spio na amanta.

Uitându-ne atent pe scena po li -
tic\, aproape to]i actorii au acela[i
scop: s\ scape de Justi]ie. Atât ei,
cât [i cei din jurul lor. Partidele au

ajuns ca ni[te clanuri care `mpart
func]ii, contracte [i bani. Nici m\ -
car nu exist\ o demarca]ie clar\
`ntre putere [i opozi]ie. Se rotesc
`ntre ei [i se `n]eleg de minune
chiar [i când una dintre p\r]i tre -
ce `n partea ailalt\.

Se va schimba clasa politic\
dup\ taifunul DNA din aceste luni?
Complicat r\spuns. E nevoie nu
doar de schimbarea liderilor, ci de
pr\bu[irea unui sistem `n treg.
Dac\ pleac\ Ponta din vârful PSD,
va fi acest partid unul curat? Nici
vorb\. Dac\ l-a `nh\]at DNA-ul pe
Nichita se poate spune c\ pri m\ -
ria [i PSD Ia[i sunt pe drumul cel
bun? Se vor g\si imediat al]i zece
social-democra]i care s\ co pie me -
tehnele primarului de Ia[i. 

Din acest motiv, lupta anti-co -
rup]ie nu se va termina dup\ ce
actualii lideri politici vor disp\ -
rea din peisaj. Cât\ vreme pleac\
unul [i vin al]ii la fel de fl\mânzi
[i cu acelea[i apuc\turi, e clar c\
doar metodele de furt se vor per-
fec]iona. 

E nevoie de oameni noi, cei de
acum ne-au adus la sap\ de lemn
[i ne-au tot prostit vreme de 25 de
ani.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Dup\ ce am bifat dou\ elve]ience
[i un grup de trei englezi (sau aus-
tralieni), m-am apropiat de volie-
rele `n care ]ipau ni[te p\s\ruici
cu cioc gros [i lung, zgând\rite de
dincolo de plas\ de patru copii
blonzi-ro[ca]i, de vreo trei pân\ la
[apte ani. La un moment dat, exas-
perat, tat\l lor, care st\tea ceva
mai `ncolo, le-a strigat s\ vin\ la
el. A strigat `n englez\, ceea ce
sc\dea deja drastic propor]ia de
elve]ieni de pe mal. Dou\ femei
`mbr\cate `n culori deschise se
opriser\ `n fa]a unei bufni]e albe
[i `ncercau s\ o fotografieze din
fa]\. ~ntre ele vorbeau ̀ n ruse[te, iar
bufni]ei `i adresau ni[te uguituri

greu de clasificat, dar nu foarte
eficiente.

Mai `ncolo, pe mal, trei tineri
de vreo treizeci de ani `[i f\ceau
poze cu lacul [i râdeau. Am auzit
un „Dodji ovamo“ [i m-am l\mu-
rit: sârbi, sau croa]i, sau bosnieci,
dar, oricum, str\ini. Pe o alt\ ban -
c\, doi adolescen]i vorbeau `n en-
glez\. Un domn plimba un c\]el,
dar nu i-am auzit vorbind, a[a c\ 
i-am ignorat. Dou\ tanti care p\ -
reau s\ vin\ de la cump\r\turi, cu
ni[te plase de hârtie `n mâini, dis-
cutau `ntre ele `n dialectul aspru
[i contras al germanei elve]iene.
P\reau cu adev\rat localnice [i,
oricum, echilibrau un pic balan]a.

~n urma lor a ap\rut un cuplu ce
mergea la pas, dar limba `n care
discutau aprins cei doi mi s-a p\ -
rut cunoscut\ `nainte de a le auzi
glasurile, fiindc\ b\rbatul gesticu-
la ca un actor de oper\ pe scen\.
Când i-am auzit c\ vorbeau `ntr-a -
dev\r `n italian\, nu m-am putut
st\pâni s\ nu m\ gândesc la rapor-
turile instabile ̀ ntre stereotipurile
etnice [i realitatea concret\.

Am trecut mai departe, bifând
alte persoane, alte limbi, alte na -
]ionalit\]i. Dou\ adolescente blon-
de [i palide st\teau pe o banc\ de
lemn de pe mal [i `[i spuneau lu-
cruri foarte importante `n germa -
n\. Pe lâng\ mine au trecut un
b\rbat negricios cu dou\ feti]e, 

c\ rora le explica ceva foarte se-
rios ̀ n spaniol\, [i doi tineri gravi,
`n costume de firm\ [i cu serviete
`n mâini, care purtau o discu]ie
aprin s\ `n francez\. Trei adoles-
cen]i cu skateboarduri, dintre care
unul negru [i doi albi [i blonzi, ru-
lau veseli pe o bucat\ mai lat\ a
promenadei [i strigau unii la al]ii
`n german\. Apoi m-am trezit
dintr-o dat\ eu `nsumi ]inta unui
domn vârstnic, `mbr\cat `ntr-un
costum curat, dar vetust, cam cum
erau costumele p\rin]ilor no[tri
`n anii [aptezeci. Domnul m-a ̀ n tre -
bat ce va `n german\, eu i-am spus
c\ nu vorbesc decât engleza (ro-
mâna am l\sat-o ca rezerv\ strate -
gic\), iar el mi-a dat cu amabilitate

un exemplar dintr-o revist\ ne-
oprotestant\ `n englez\. M-a asi-
gurat c\ merit\ s\ o citesc [i s\ fiu
atent la trimiterile din Biblie. Nici
nu p\rea s\-[i imagineze c\ nu am
acas\ o Biblie `n englez\. Avea un
aer trist [i grav [i mi-a p\rut r\u
s\-l refuz: am luat-o, i-am mul ]u mit
[i am plecat fiecare la misiunea lui.

Pe o bucat\ de mal unde un tro-
tuar cl\dit deasupra, ca un fel de
strea[in\ prelung\, creeaz\ un
spa]iu mai ferit al promenadei, doi
adolescen]i de cel mult cincispre-
zece ani st\teau `n semi`ntuneric
[i tr\geau dintr-o narghilea a[eza -
t\ `ntre ei. Cum m\ apropiam, am
auzit un zdr\ng\nit [i un pocnet
sonor: c\u[ul ̀ n care se pune tutu-
nul de narghilea c\zuse de pe va-
sul burtos [i se sp\rsese de maca-
damul aleii. A[a ]i se stric\ distrac -
]ia când e[ti tân\r, m-am g=ndit cu
mil\. Am trecut pe lâng\ ei [i i-am
v\zut c\ râdeau for]at, `nciuda]i.
De curiozitate, m-am `ntors dup\
vreo cinci minute. Cei doi pu[ti se
mutaser\ pe ni[te pietre de pe ma-
lul apei [i fumau cu n\duf câte o
]igar\. Unul era blond [i palid,
cel\lalt tuciuriu, cu tr\s\turi ara-
be. De vorbit vorbeau ̀ n german\.

A[adar, cum povestisem s\pt\mâna trecut\, 
mi-am `nceput experimentul socio-lingvistic 
pe malul lacului Zug, ciulind urechile la limbile
vorbite de oamenii ie[i]i la plimbare `ntr-o sear\
`nnorat\ de sâmb\t\. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Limbile s\ salte (II)

E vânzoleal\ mare `n politica româneasc\. Sta]i lini[ti]i, 
nu s-a trezit opozi]ia, nici PSD-ul nu e cuprins de vreo
reform\ dup\ umi  litorul e[ec din noiembrie 2014, ci e
DNA-ul de vin\. Institu]ie pe care mai to]i actorii politici o
ur\sc. Nu PNL-ul e pericolul principal pentru PSD, cum nici
pesedi[tii nu-s du[manii de moarte ai liberalilor. ~ns\ `n
ambele partide frica de DNA e uria[\. Poate s\ apar\ orice
`n pres\, pot fi oricâte dezv\luiri `n conferin]e de pres\, la
TV sau la tribuna Parlamentului, `ns\ dac\ bate DNA la
poart\, atunci e nasol.

Lupta DNA nu e suficient\,
trebuie oameni noi `n politic\
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Afacerea 
Václav Talich*

Lui Nejedlý, Jiři Křest’an, cer-
cet\tor la Arhivele Na]ionale ce-
he, i-a consacrat o monografie pu-
blicat\ `n 2013, Zdenĕk Nejedlý:
om politic [i savant `n singur\ta-
te. Pe baza reanaliz\rii documen-
telor de arhiv\, istoricul demon -
stra c\ imaginea p\strat\ `n 
mentalul colectiv ceh, aceea a
unui profesor specialist `n opera
lui Smetana `n perioada interbe-
lic\, ca apoi „transformat `ntr-un
fun c]ionar comunist senil“, este
una simplist\. Nejedlý – scria cer -
ce t\torul – „a personificat intelec-
tualul tipic ceh al timpurilor sale
[i a fost unul dintre cei mai talen-
ta]i istorici [i muzicologi cehi“.

Jiři Křest’an reface acela[i pro-
ces de demontare a unei imagini
prea simpliste, `n alb [i negru
doar, a celui mai venerat dirijor
din istoria muzicii cehoslovace,
Václav Talich, ̀ ntr-un volum cu o
ampl\ documentare istoric\ [i
ico nogra fie, intitulat Afacerea Va-
clav Talich.

Talich, n\scut `n Moravia, la
Kromeríž, `n 1883, violonist `n ti-
nere]e, elev al unui mare pedagog
ceh Otakar Ševcík, avea s\ fie an-
gajat, curând dup\ `ncheierea
studiilor, concertmaestru al Or-
chestrei Filarmonice din Berlin,
iar apoi s\ se dedice unei cariere

de dirijor, urmând studii la Leip-
zig [i Milano. Dirijor al Operei
din Plzen `n 1912, Talich condu-
cea pentru prima oar\ Orchestra
Filarmonic\ Ceh\ `n 1917, [i, pe
par cursul mandatului s\u de di-
rector artistic pân\ `n 1945, reu -
[ea s\ o transforme `ntr-una din-
tre marile forma]iuni simfonice
ale lumii. Din 1935, Václav Talich
a preluat [i conducerea Operei
Teatrului Na]ional din Praga, la a
c\rei direc]ie avea s\ r\mân\
p=n\ `n mai 1945.

Jiři Křest’an demonstreaz\ c\
imaginea creat\ `n anii de regim
comunist lui Talich, de om exclu-
siv de dreapta `n anii interbelici,
este fals\. ~n anii 1920, Talich a
fost membru al Partidului Social
Democrat, iar `ntre prietenii s\i
apropia]i s-au aflat arti[ti cunos-
cu]i de stânga, ca scriitorul [i
compozitorul Emil Frantisek Bu-
rian [i scriitorul Vitézslav Nezval.
Din aceea[i perioad\ dateaz\ [i
primele raporturi cu Zdenĕk Ne-
jedlý, care ̀ l l\uda ̀ n cronicile sa-
le, chiar dac\ `[i exprima rezer-
vele fa]\ de `n]elegerea esteticii
muzicale de c\tre dirijor.

Dup\ un moment de confrunta-
re, `n 1935, cei doi se reg\seau pe
aceea[i baricad\, ̀ n ap\rarea valo-
rilor culturale na]ionale cehe dup\
semnarea Acordului de la Mün-
chen, `n 1938, iar pân\ `n 1940 Ta-
lich devenea una dintre ]intele de
predilec]ie ale presei fasciste [i ale
cenzurii cehe la Opera Na]io nal\.

Istoricul evoc\, f\r\ p\rtinire,
compromisurile f\cute ulterior

de dirijor [i care i-au fost repro [a -
te sever dup\ r\zboi: implicarea
`n conducerea a dou\ organiza]ii
colabora]ioniste, „Asocia]ia ceh\
de colaborare cu Germania“ [i
„Liga ceh\ anti-bol[evic\“, vizita
efectuat\ `n Germania `n 1940
al\turi de al]i reprezentan]i ai
culturii cehe, urmat\ de o primi-
re a lui Joseph Goebbels, minis-
trul propagandei Reich-ului, la
Teatrul Na]ional, la Praga, un
discurs ce pleda pentru loialitate
fa]\ de Germania, pronun]at la
Casa Municipal\ `n 1942, dup\
atentatul soldat cu uciderea lui
Reinhard Heydrich, [i rela]iile
per sonale [i de lucru `ntre]inute
cu Emanuel Moravec, colaborator
al nazi[tilor [i ministru al Edu-
ca]iei.

Václav Talich avea s\ fie `n -
chis timp de aproape o lun\, sub
acuza]ia de colabora]ionism `n
1945, pentru a fi apoi eliberat din
lips\ de probe. ~n 1947 i s-a permis
chiar s\ conduc\ Filarmonica
Ceh\ la a treia edi]ie a Festivalu-
lui „Prim\vara la Praga“. Istori-
cul Jiři Křest’an clarific\ o serie
`ntreag\ de fapte [i acuza]ii col-
portate inexact de biografii diri-
jorului `n perioada de regim 
comunist [i semnaleaz\, `ntre al-
tele, interven]iile f\cute `n favoa-
rea lui Talich, pentru a i se permi-
te s\ lucreze, de o serie `n trea g\
de intelectuali, mul]i comu ni[ti,
ca mai vechii s\i prieteni, Emil
Frantisek Burian [i Vitézslav
Nezval, solistul de oper\ Premysl
Koci [i omul politic Antonin Zá-
potocky.

}inut `ntr-un con de umbr\
pân\ la moartea sa, `n 1961, dar
venerat de majoritatea muzicie-
nilor cehoslovaci, Talich a pl\tit
scump erorile [i compromisurile
f\cute `n anii r\zboiului. ~nre-
gistr\rile sale nu au fost `ns\ in-
terzise [i au ap\rut `n edi]ii suc-
cesive, cea din urm\ Talich Spe-
cial Edition, la casa Supraphon,
ajungând la vol. 17!

*Jiří Křesťan, Prípad Václav Talicha. K pro -
blému národní ocisty a ceského heroismu.
Praha: Akropolis, 2015. 

Am primit recent de la
Praga noua carte a
istoricului Jiři Křest’an,
consacrat\ dirijorului
Václav Talich,
contextului politic `n
care [i-a desf\[urat
activitatea pe parcursul
celui de-al Doilea R\zboi
Mondial [i rela]iilor sale
cu un muzicolog
talentat, ce avea s\
devin\ dup\ r\zboi unul
dintre principalii
ideologi pe plan cultural
ai Cehoslovaciei [i
ministru al Culturii,
Zdenĕk Nejedlý. O carte
ce ar merita tradus\, ca
model de abordare a
problematicii istorice, 
[i `n România.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

La 17 ani, pu]in dup\ ce descoperise
cum se mângâie chitara cu tubul
(de metal sau sticl\) numit bottle-
neck, Sonny Landreth are norocul
s\-i asculte pe B.B. King, Clifton
Chenier [i Jimmi Hendrix. Jimmi
concerta `n Baton Rouge, B.B. `n
New Iberia, iar Clifton chiar `n La-
fayette, Louisiana, ora[ul ̀ n care fa-
milia Landreth venise din Canton,
Mississippi (locul na[terii lui Son-
ny). Albi fiind, ̀ ntr-o perioad\ ̀ n ca-
re segrega]ia [i toate poncifele rasis-
te `nc\ persistau, p\rin]ii copilului
care dorea de mic s\ cânte la trom-
pet\ precum Miles Davis au dovedit
o benefic\ deschidere spiritual\,
permi]ând fiului s\ fac\ exact ce-i
place. {i, de la un punct `ncolo, tot
ce-a vrut Sonny Landreth a fost s\
`nve]e „s\ vorbeasc\“ la instrumen-
tul pe care milioane de oameni ̀ l di-
vinizau: chitara electric\. Cinci de-
cenii au trecut de atunci, iar Sonny
`nc\ se str\duie[te s\ le spun\ [i
mai frumos celor care l̀ ascult\ c\
pot „s\-[i modifice priorit\]ile, per-
spectiva de via]\ sau modul `n care
interac]ioneaz\ unii cu al]ii“. Fi -
re[te, dac\ simt aceste nevoi, dac\
vor s\-[i `mbun\t\]easc\ traiul...

N\scut `n 1951, Sonny Landreth
a crescut `n perioada când rock-
and-rollul p\rea un mod de via]\ ca-
pabil s\ schimbe lumea. Iluziile ace-
lor ani `nc\ se reg\sesc `n ideile
multora dintre supravie]uitori
(vezi citatul din Landreth sau opi-
niile recent exprimate de Roger Wa-
ters). Pentru americanii din Sudul
profund, muzica rock, blues, jazz,
cajun sau de orice alt fel era un mod
mai distractiv de-a face bani `n tim-
pul liber. Profesioni[tii care tr\iau
doar din cântat plecau `n alte p\r]i
ca s\-[i câ[tige existen]a. Dar edu-
ca]ia muzical\ era, [i este chiar azi,
parte principal\ a culturii locale,
devenit\ universal\. Nimic de mirare

c\ muzica secolului XX nu este
complet\ f\r\ componenta multico-
lor\ din jurul ora[ului New Or-
leans. B\iatul pe care nu-l obligase
[i nu-l ̀ ndemnase nimeni ce s\ fac\,
influen]at [i de lectura romanelor
lui William Faulkner, a g\sit calea
proprie pentru a exprima durerea,
[i bucuria, [i regretul, [i speran]a,
[i furia, [i `n]elegerea [i tot ce con-
stituie, dup\ standardele academi-
ce, esen]a fiin ]ei umane.

De[i cariera se ̀ ntinde pe aproape
jum\tate de secol, discografia lui
Sonny Landreth abia num\r\ cu
`ng\duin]\ 12 titluri, vreo 2-3 fiind
`nregistr\ri din perioada când nu
semna cu numele s\u, ci era compo-
nent al trupei Crazy Cajun. Asta
arat\ mai degrab\ exigen]\, nu
lips\ de inspira]ie, chitaristul fiind,
de altfel, destul de prolific `n contri-
bu]ii pe discuri apar]inând lui El-
liott Murphy, John Hiatt, John Ma -
yall, Tanita Tikaram, Michael Dou-
cet sau Junior Wells. Dup\ cum se
vede, Landreth nu cânt\ orice [i
pentru oricine. ~[i permite s\ aleag\
oameni de care se simte apropiat,
muzicieni cu r\d\cinile hr\nite din
jazz [i blues, nume pu]in cunoscute
marelui public, arti[ti de substan]\,
nu figuri de prim\-pagin\ `n mass
media de scandal. Decen]a nu-i un
termen desuet pentru cineva care
p\streaz\ valorile distincte ale Su-
dului, asumându-[i `n acela[i timp
gre[elile str\bunilor, comise `ntr-o
vreme când func]ionau alte stan-
darde sociale (referin]\ e piesa
Congo Square, de pe albumul
Down in Louisiana). {i dac\ te ui]i
mai bine la filmele apari]iilor sale
scenice, po]i detecta o reticen]\ oa-
recum paradoxal\: Sonny parc\ nu
vrea s\-[i expun\ comoara ale c\ -
rei reflexe aurite radiaz\ din toat\
fiin]a sa, dar nici nu-i vine s-o ]in\
doar pentru el!

Bound by the Blues (2015, Mas-
cot/Provogue) con]ine 10 piese ce
rafineaz\ stilul Sonny Landreth.
Mare parte sunt compozi]ii consa-
crate, aduse la standardul slide per-
sonalizat de chitarist. Una, Firebird
Blues, e dedicat\ memoriei lui 
Johnny Winter. Ajutat de vechii s\i
prieteni, Brian Brignac, tobe, [i Da-
vid Ranson, bas, Landreth ofer\ un
album str\lucitor [i cald, cum doar
„b\trânii“ mai reu[esc azi.

Definitiv
pentru blues

Coperta c\r]ii Afacerea Václav Talich,
de Jiři Křest’an
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Textul artistului francez, care [i-a
f\cut un obicei din a fi `n acela[i
timp  dramaturgul [i regizorul pro -
 priilor spectacole, regul\ `n c\l -
cat\ o singur\ dat\, e un montaj
dramatic compus din 20 de tablou ri
pe tema dragostei. Dac\ ar fi s\ te
iei dup\ titlu, ca spectator te a[ -
tep]i la o dram\ istoric\ ori geopo-
litic\, dar elementul-surpriz\ fun -
c]ioneaz\, c\ci „expli ca ]ia“ vine
abia `ntr-una dintre secven]ele de
final, c=nd unul dintre personaje
asociaz\ bucuria primei `nt=l niri
cu so]ia sa, acum afec tat\ de Al-
zheimer, „ca [i cum Coreea de
Nord [i Coreea de Sud [i-ar fi des-
chis grani]ele [i s-ar fi reunificat,
iar oamenii ̀ mpiedica]i s\ se vad\
ani de zile s-ar fi re`ntâlnit. Era
s\rb\toare!“.

Formatul secven]elor imagina-
te de Pommerat e relativ identic:
`nf\]i[eaz\ `ntâmpl\ri u[or comi-
ce, lejer absurde, animate de doar
câteva personaje, de regul\ dou\-
trei, care `ntorc acest sentiment
fundamental omenesc pe toate fe -
]e le lui. Nu-l idealizeaz\, nu-l pro -
sl\ vesc, nici nu-l ridiculizeaz\, pre -
zentându-l secven]ial narativ, `n
for me foarte diferite, pentru a-i
eviden]ia complexitatea. Tehnica
fic ]ional\ e relativ simpl\: drama-
turgul a decupat ̀ ntâmpl\ri c\rora
le-a a[ezat rame teatrale, ̀ n[irându-le

aparent aleator, f\r\ metafizici
implicite, scopul fiind pur [i sim-
plu s\ surprind\ din cât mai multe
unghiuri misterul adesea inexpli-
cabil al raporturilor interumane
bazate pe afec]iune. Ori pe lipsa
ei. „Dorin]a e mai puternic\ decât
orice explica]ie“, zice un personaj.
Sunt secven]e „de camer\“, extra-
se din linii narative imaginare,
f\r\ leg\tur\ epic\ `ntre ele, la ca-
re suntem pofti]i s\ tragem cu
ochiul. {i s\ medit\m, dac\ dorim.
Pommerat nu-[i propune o abor-
dare exhaustiv\, nici emo]ional\
a amorului. Dimpotriv\, se mul]u -
me[te s\ fotografieze dramatur-
gic, oarecum de la distan]\, cu de-
ta[are, câteva esen]e contemporane
ale dragostei. F\r\ sentimentalis-
me, urm\rind varietatea, Reunifi-
carea celor dou\ Corei arunc\
flash-uri asupra celor mai neo -
bi[nuite versiuni ale p\timirilor
inimii: iubirea copil\ reas c\, ado-
lescentin\; dragostea „corpora-
tist\“; cea pentru copii, exagerat\,
gre[it ̀ n]eleas\; aceea afectat\ ire-
mediabil de amnezie; rela]ia din-
tre un preot [i o prostituat\; ma-
ternitatea; iubirea gay. De la un
moment la altul, registrele drama-
tice, tonalit\]ile [i ritmul variaz\,
ca ̀ ntr-un carusel care-]i ofer\ ima -
gini scurte, de caleidoscop, solici-
tându-]i aten]ie fragmentat\.

Regizorul Radu-Alexandru Ni-
ca a pus `n scen\ la Teatrul Clasic
„Ioan Slavici“ din Arad piesa lui
Pommerat `ntr-o variant\ de tra-
ducere realizat\ de Vlad Russo.
Cu afinit\]i artistice declarate
fa]\ de textul contemporan, Radu-
Alexandru Nica a ales 15 din cele
20 de secven]e ale Reunific\rii...,
realizând un spectacol de tip stu-
dio, `n care publicul se afl\ foarte,
foarte aproape de personaje. De
unde starea de intimitate, bene-
fic\, aproape obligatorie atunci
când e vorba despre un sentiment
atât de important, definitoriu pen-
tru natura uman\ – nevoia de par-
teneriat afectiv! Spectatorii stau
fa]\-n fa]\, la doar câ]iva metri,
iar actorii evolueaz\ pe un culoar,
`ntre ei, atât de aproape, ̀ ncât per-
cepi toate liniile mimicii, le sim]i
respira]ia, `]i transfer\ energia
lor, iar privirea ]i se `ntretaie cu a
celor a[eza]i `n sectorul paralel.
Privitorii au senza]ia c\ sunt [i ei
parte a ceea ce urm\resc. Radu-
Alexandru Nica s-a plasat creativ
`n raporturi de respect fa]\ de lite-
ra dramatic\, vizând acurate]ea
scenic\, concentrându-se pe lu-
crul cu actorii, pe fluiditatea [i
tempoul mont\rii. Dorina Darie-
Peter, Alina Danciu, Cecilia Donat,
Mariana Tofan-Arcereanu, Carmen
Vlaga-Bogdan, Ovidiu Cri [an, Andrei

Elek, Zoltan Lovas, Ioan Peter
sus]in multitudinea de roluri
scurte, trebuind s\ se metamorfo-
zeze caracterial foarte rapid, `n
numai câteva minute. ~n general,
le-a reu[it tuturor [i fie c\ ruia `n
parte, doar c\ presiunea unui tur-
neu bucure[ tean realizat dup\
foarte mul]i ani de zile (eu am
v\zut spectacolul `n capital\, la
Studioul de la Odeon, unde Tea-
trul ar\dean a avut o micro-sta-
giune de trei spectacole) a amplifi-
cat foarte mult tracul [i efectele
lui artistice. Scenografia Ioanei
Po pescu a imaginat spa]ii mobile,
realizate gra]ie unei geometrii me -
canice de perdelu]e franjurate ca-
re ascund, delimiteaz\, dau la
iveal\, `n func]ie de context, peri-
metre [i oameni. Din motive de
pragmatic\ scenic\, costumele
sunt generice, permi]ând perso-
najelor s\ se transforme de la un 
episod la altul, prin ad\ugare ori

renun]are la anumite accesorii
vestimentare. Vlaicu Golcea a com -
pus „cânt\rile“, trei la num\r,
hard rock,  interpretate live, foarte
bine, de Andrei Elek. Iar mi[carea
scenic\ a fost grija lui Florin Fieroiu.

Reunificarea celor dou\ Corei
e un spectacol lucrat riguros, `n
care echipa redutabil\ de colabo-
ratori a oferit nu doar un produs
teatral de calitate, ci a contribuit
ca necesar exerci]iu artistic pen-
tru trupa ar\dean\. O trup\, un
teatru care s-au afirmat `n ultime-
le sezoane, devenind un pol dina-
mic `n geografia teatral\ autoh-
ton\. O nou\ viziune artistic\,
deschiderea c\tre teatrul nou, c\ -
tre formulele moderne, arti[ti cu
cot\ invita]i s\ lucreze, un nou tip
de rela]ionare cu publicul sunt co-
ordonatele pe care s-a dezvoltat in-
stitu]ia din Arad. Care, chiar nu-
mindu-se „teatru clasic“, simte
pulsul estetic al zilei.  

Dragoste fragmentat\
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

So]ii, so]i, copii, amante, iubi]i de tot felul, fo[ti sau actuali, c\s\torii, separ\ri
temporare, rupturi definitive, iubire platonic\, pasiune carnal\, ra]iune, dorin]\,
paradoxuri, derapaje sunt c=teva dintre reperele multiple din gama ce jaloneaz\
piesa lui Joël Pommerat, Reunificarea celor dou\ Corei.
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Coresponden]\ sucit\ 
de la Cannes: Festivalul 
`n documentare

Nu [tiu al]ii cum sunt, dar Can-
nes-ul mi se pare de la an la an tot
mai greu „de f\cut“. Pe de o parte
e mai u[or pentru c\ `n timp ca-
pe]i o anume u[urin]\ `n a face
fa]\ aglomera]iei [i stresului, pe
de alt\ parte sunt tot mai mul]i
jurnali[ti, trebuie s\ vii tot mai
devreme ca s\ ocupi loc, iar câteo-
dat\, mai ales dac\ scrii pentru
mai multe publica]ii, vrei s\ faci
[i interviuri [i vrei s\ vezi [i altce-
va decât Selec]ia Oficial\, adic\ [i
filme din Quinzaine des Réalisa-
teurs ori Semaine de la Critique.
Programul se aranjeaz\ de a[a na-
tur\ `ncât ar trebui s\ fii `n mai
multe locuri deodat\, ceea ce pân\
acum nu mi-a ie[it. 

Pentru c\ peste trei-patru zile
se anun]\ palmaresul pe care `l
voi comenta pe larg `n num\rul
urm\tor [i pentru c\ anul \sta am
f\cut lucrurile un pic altfel decât
`n ceilal]i ani (adic\ m-am gândit
mai mult la pl\cerile mele cine-
matografice decât la con[tiin]a
profesional\), o s\ vorbesc aici de -
spre filme care nu au [anse la pal-
mares, pentru motivul c\ nici nu
sunt `n Competi]ia Oficial\. {i o
s\ `ncep prin a spune c\ la a 68-a
edi]ie, Cannes-ul – care are un
nou pre[edinte `n persoana lui
Pierre Lescure –, a renun]at la
tradi]ionalul masterclass `n fa -
voa rea unor interesante docu-
mentare despre cinema, prezentate
`n Cannes Classics. (Ca s\ stimu-
leze documentarul, a instaurat [i
un premiu, L’Oeil d’Or, pe care
un juriu prezidat de Rithy Panh `l

va acorda unui documentar pre-
zentat `n festival.) 

Cel mai glamorous dintre aces-
tea a fost Ingrid Bergman, In Her
Own Words, de Stig Björkman, la
a c\rui premier\ european\ au
participat doi dintre fiii lui Ingrid
Bergman, Isabella Rossellini [i
Roberto Rossellini. Isabella a pre-
zidat [i juriul sec]iunii Un Certain
Regard, iar figura mamei ei a fost
`n acest an emblema festivalului,
supraveghiind de sus, imensa [i
luminoasa Sal\ Debuss, [i zâm-
bind din vitrinele magazinelor [i
restaurantelor. Poza cu pricina,
am aflat din film, a fost f\cut\ `n
Italia, dup\ c\s\toria cu Roberto
Rossellini, `ntr-o perioad\ bun\ a
vie]ii ei. „Mama a fost o femeie
foarte modern\“, a spus Isabella
Rossellini `naintea proiec]iei. ~m -
br\cat\ `ntr-o rochie lung\ [i gal-
ben\, Isabella Rossellini nu a spus
prea multe, ba chiar i-a `ndemnat
pe ceilal]i – fratele, regizorul, pro-
duc\torii – s\ vorbeasc\ `n locul
ei. Probabil c\ era foarte emo]io-
nat\. 

Ne[tiind-o pe Ingrid Bergman
decât din filmele pe care le-a f\cut,
nu [i din interviuri TV sau alte
documentare, am fost surprins\
de mai multe chestii. De[i era ve-
sel\ tot timpul (apropia]ii ei spu-
nând c\ era o persoan\ fermec\ -
toare), `[i pierduse p\rin]ii de
foarte mic\. {i-a pierdut [i cei doi
fra]i la vârste foarte fragede, poate
de aici ambi]ia de a reu[i [i de a fi
fericit\ cu orice pre], cu riscul de
a-i face s\ sufere pe cei dragi. A
avut patru copii, dintre care trei

cu Roberto Rossellini, [i to]i spun
`n film acela[i lucru: de[i s-au sim -
]it neglija]i, au tânjit toat\ via]a s\
petreac\ mai mult timp cu ea pen-
tru c\ era pur [i simplu adorabil\.
Era cald\, avea umor, te f\cea s\
te sim]i bine. Nu [tiam nici c\ a
tr\it o intens\ poveste de dragoste
cu Robert Capa, nici c\ [tia s\ tri-
coteze – una dintre cele mai fru-
moase imagini din film e cea ̀ n ca-
re Hitchcock (care a regizat-o `n
Notorius, 1945) `i ]ine sculul ca s\
poat\ face ghem. {i nici c\ a avut
aproape o manie cu p\strarea amin -
tirilor, de[i [i-a schimbat via]a,
so]ii, ]ara de mai multe ori. Pasiu-
nea pentru imagine a fost [i ea o
surpriz\. Influen]at\ de tat\l s\u
care o filmase [i fotografiase de
mic\ (poate de aici relaxarea `n
fa]a camerei), ea `ns\[i a filmat
sute de role de homemovie-uri pe
care documentarul le re]ine frag-
mentar: c\l\toria de nunt\ din
1939, când a plecat cu so]ul cu ma -
[ina prin Europa, vacan]ele, copiii. 

Unul dintre primele filmule]e
cu ea a fost turnat de tat\l s\u.

Avea vreo doi ani [i era la mor-
mântul mamei. ~n afar\ de Sigour-
ney Weaver, care i-a fost parte-
ner\ lui Ingrid Bergman `n teatru
([i care spune c\ a ajutat-o, fiind
atât de stângace la `nceput de ca-
rier\, s\ vad\ o mare actri]\ pur-
tându-se atât de degajat, de mo-
dest [i de echilibrat cu toat\ lu-
mea) [i de Liv Ullmann (care i-a
fost fiic\ `n Sonat\ de toamn\), fil-
mul se concentreaz\ pe portretul
lui Ingrid Bergman construit din
propriile ei amintiri (a avut [i
multe jurnale) [i din amintirile
copiilor. Portretul nu e encomias-
tic, dar sincer [i cald. To]i copiii
vedetelor au o copil\rie grea, dar
unii reu[esc s\ se ̀ mpace cu trecu-
tul [i s\-[i `n]eleag\ p\rin]ii.

„Actorii sunt cu to]ii
ni[te cornute“

Totu[i un alt documentar a provo-
cat cea mai mare afluen]\ de pu-
blic la Cannes, Hitchcock/Truf-
faut, regizat de scenaristul Kent
Jones [i scris de acesta `mpreun\
cu Serge Toubiana, directorul 

Cinematecii Franceze. Poate pen-
tru c\ era `n premier\ mondial\?
Filmul se concentreaz\ pe inter-
viul de opt zile care a fost publicat
de Truffaut `ntr-o carte (`n 1966)
care a „radicalizat“ – termenul `i
apar]ine lui Martin Scorsese –, ti-
nerii cinea[ti americani ai gene-
ra]iei sale, influen]ând percep]ia
general\ asupra lui Alfred Hitch -
cock, v\zut pân\ atunci ca enter-
tainer [i nu ca artist. Kent Jones a
cules lucruri inteligente de spre
Hitch [i contribu]ia sa la istoria
cinemaului de la Wes Anderson,
David Fincher, Olivier Assayas,
James Gray, Paul Schrader, Peter
Bogdanovich, Richard Linklater
[i Kiyoshi Kurosawa, folosind
fragmente video [i sonore origina-
le din timpul interviului realizat
de François Truffaut cu el. Cei doi
au r\mas prieteni [i au ]inut
leg\tura pân\ la moartea lui Hith -
cock, `n 1980. Kent Jones amin -
te[te [i declara]ii picante care
`ntregesc imaginea de st\pân ab-
solut, de pild\ momentul când Hitch -
cock a realizat c\ „all actors are

Cred c\ e cea mai grea zi de pân\ acum din festival.
(„It’s the worst day of your life so far!“, spune Homer
Simpson.) Am alergat la hotel s\ scriu textul \sta, dar
cred c\ o s\ pierd filmul lui Hou Hsiao-hsien de la ora
19.00, de[i sper s\ am vreo [ans\ la filmul lui Gaspar
Noé, hiper-eroticul Love `n 3D care are o singur\
proiec]ie, la miezul nop]ii, unde se vor `nghesui
democratic invita]i elegan]i (cu sau f\r\ tocuri cui) 
[i jurnali[ti asuda]i & obosi]i. Mâine m\ trezesc iar 
la 6.15 ca s\ fac directul la radio [i s\ prind filmul lui
Jacques Audiard de la 8.30. M\ rog la Dumnezeu s\
fac\ ceva [i s\ fiu proasp\t\ ca o roz\ la filmul lui
Porumboiu, care e imediat dup\.

Ingrid Bergman, In Her Own Words, 
de Stig Björkman

Iulia Blaga
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cattle“ („actorii sunt to]i ni[te cor-
nute “). Dirijându-l pe Montgome-
ry Clift `n I Confess (1953), l-a pus
s\ priveasc\ la hotelul din fa]a sa,
dar lui nu i se p\rea relevant acest
lucru. Hitchcock dorea ca specta-
torul s\-[i dea seama c\ `n fa]a lui
Clift era un hotel. Vorbind despre
impactul filmelor lui Hitch cock
asupra istoriei cinematografului,
David Fincher atrage aten ]ia asu-
pra pericolului grabei cu care ju-
dec\m azi un film dup\ suc cesul
de cas\ pe care `l are `n primele
trei luni. Vertigo nu a fost un suc-
ces la lansare, dar e socotit azi
unul dintre cele mai bune filme
f\cute vreodat\. Pentru Martin
Scorsese, scena `n care Kim No-
vak iese din baie sem\ nând per-
fect cu so]ia lui James Stewart e
cea mai frumoas\ din toat\ istoria
filmului pentru c\ reprezint\ `n -
s\[i esen]a cinemaului. Persona-
jul lui Stewart e fascinat de o ilu-
zie, de ceva ce nu exis t\.

King of Cool is back!

Tot `n Cannes Classics am prizat
[i documentarul Steve McQueen:
The Man & Le Mans, realizat de
Gabriel Clarke [i John McKenna,
[i proiectat `n prezen]a lui Chad
McQueen, fiul lui Steve McQueen,
[i a lui David Piper, pilot de curse
care [i-a pierdut un picior filmând
pentru Le Mans. Acest documen-
tar unge la inim\ pe oricine tr\ -
ie[te pentru o pasiune. Auzindu-l
pe McQueen `n interviuri nema-
iauzite pân\ acum [i v\zându-l `n
imaginile filmate `n timpul pro-
duc]iei peliculei Le Mans ([i care au
fost descoperite `ntâm pl\tor dup\
40 de ani), ai la un moment dat
senza]ia c\ filmul `l re`nvie pe 

actorul a c\rui pasiune pentru
ma[ini era mai mare decât pasiu-
nea pentru filme. Le Mans trebuia
s\ fie pentru McQueen filmul fil-
melor, filmul vie]ii lui. Urma s\
orchestreze (`n calitate de copro-
duc\tor, protagonist [i regizor din
umbr\), cu cel mai mare buget fo-
losit vreodat\ `n cinema, primul
film care s\ arate pe bune ce `n -
seamn\ aia raliu. A montat pen-
tru prima oar\ camere de filmat
pe ma[ini gonind cu 300 km/or\,
dar s-a aruncat cu totul `ntr-o ` n -
treprindere pe care n-a putut-o
controla. L-a adus regizor pe John
Sturges, care era deja vedet\ (`l re-
gizase `n Cei [apte magnifici), a
filmat cursa de la Le Mans din iu-
nie 1970 (McQueen ar fi vrut s\
participe, dar compania de asi-
gur\ri l-a oprit), a adus pilo]i buni
care au fost filma]i `ntrecându-se
cu McQueen, dar toat\ aceast\ ne-
bunie nu avea un scenariu foarte
clar. Proiectul aproape c\ s-a blo-
cat, Sturges a plecat, iar produ c\ -
torul majoritar l-a for]at pe McQueen
s\ se rezume la rolul principal [i
s\ nu mai intervin\ ̀ n procesul de
crea]ie, ceea ce a fost o lovitur\
pentru el (mai ales `n stresul afl\ -
rii c\ era ̀ n fruntea listei lui Char-
les Manson, doar o aventur\ de-o
noapte, f\cându-l s\ nu mai ajun -
g\ la cin\ ca s\ aib\ aceea[i soart\
cu Sharon Tate). Filmul a fost ter-
minat cu alt regizor, mariajul ac-
torului va lua sfâr[it dup\ film\ri
(excedat\ de aventurile lui, so]ia ̀ i
m\rturise[te c\ l-a `n[elat [i ea),
un pilot ̀ [i pierde piciorul, altul ia
foc, dar nu moare, iar la premier\
McQueen nici nu particip\. Va re-
nun]a la raliuri („I’m clean“, va
spune amar), dar nu va fi mai pa-
sionat de cinema, de[i va continua
s\ aib\ succes, iar peste 10 ani,

când va fi diagnosticat cu cancer
pulmonar, se va duce la clinica
din Mexic cu o copie a filmului pe
care le-o va ar\ta vecinilor de sa-
lon. Era singurul lucru de care era
mândru [i care `i d\dea curaj.
Cancerul l-a c\p\tat, se pare, de la
azbestul descoperit [i `n costume-
le pilo]ilor de curse ai anilor ’60.
The Prince of Cool e cool [i azi, pu-
nând la respect o gr\mad\ din a[a-
zisele vedete ale momentului. „~n
prima curs\ mi-a fost fric\, dar
am vrut s\ ̀ nving frica, de asta am
continuat cu raliurile. Ce `mi pla-
ce e c\ nu po]i tri[a, e[ti numai tu
cu tine. Dac\ faci un gest gre[it,
mori.“ Ce defini]ie mai bun\ a li-
bert\]ii vre]i? Ingrid Bergman nu
putea tr\i f\r\ actorie pentru c\
a[a se sim]ea liber\. Un pilot care
a ap\rut `n filmul din 1970 spune:
„Nu e nimic glamorous la racing
atunci când nu câ[tigi. ~n ultimele
dou\ ture aproape c\ plângi, iar
dup\ curs\ mul]ume[ti c\ ai
r\mas `n via]\“. Pentru c\, spune
iar McQueen, s\ conduci `ntr-un
raliu, la 300 km/or\, e ca [i cum te-
ai conduce pe tine `nsu]i, devii
una cu ma[ina. Alt pilot spune c\
atunci când ajungeau `n Le Mans
pentru raliu, cum treceau de cate-
drala din ora[ sim]eau adrenalina
`n stomac [i c\ `n curs\, cu cât
mergi mai repede, cu atât mai
lini[tit te sim]i. O foarte mic\ par-
te din senza]iile astea le simte [i
spectatorul, mai ales `ntr-o pro-
iec]ie bun\, când simte vibra]ia
motoarelor `n stomac. Acest film
des\vâr[e[te ceea ce Steve McQueen
a dorit s\ fie cel mai important
film din via]a lui. M\ bucur c\ am
sacrificat pentru el un film din
competi]ie. 

By Sidney Lumet

...de Nancy Buirski e interesant
pentru perspectiva moral\ pe care
o aduce filmelor cineastului prin
intermediul unui interviu inedit
realizat cu trei ani `nainte de
moartea acestuia din 2011. Cu o
franche]e [i o rigoare manifestate
`n toate filmele sale, Lumet poves-
te[te o ̀ ntâmplare din biografia sa
care l-a marcat [i care l-a f\cut s\
regrete toat\ via]a lipsa lui de
reac]ie. Mergea cu trenul, `n tine-
re]e, când a v\zut pe geam un
poli]ist ridicând de pe peron o
fat\. Când s-a dus ̀ n vagonul unde
era poli]istul, l-a v\zut al\turi de
al]i colegi violând-o pe rând pe
fat\ [i pl\tind-o, iar la sfâr[it de-
punând-o pe peron cu aceea[i
non[alan]\. „A fost cel mai urât
lucru pe care l-am f\cut `n via]a
mea. Mi-am repro[at de-atunci tot
timpul c\ nu am intervenit. S\ te
opui singur unui grup de opt-nou\
b\rba]i `nsemna s\ fii preg\tit s\
mori, iar eu nu eram preg\tit“,
spune Lumet `n interviul luat `n
2008. Documentarul sugereaz\ c\
incidentul a influen]at cariera
acestui cineast care a fost mereu
preocupat de ideea de dreptate.
Documentarul de la Cannes `nce-
pe cu scena de debut din 12 oa-
meni furio[i, cea `n care Henry
Fonda e singurul din cei 12 jura]i
care nu e de acord ca acuzatul s\
fie condamnat. „Chiar crezi c\ e
nevinovat?“, `l `ntreab\ colegii.
„Nu [tiu“, r\spunde acesta ̀ ntr-u na
din cele mai `nc\rcate replici ale
filmului, lansând negocierea care
constituie corpul filmului. 12 oa-
meni furio[i a fost debutul lui 

Lumet `n lungmetraj, dup\ ce lu-
crase pân\ atunci `n televiziune.
A fost un debut simplu. „Nu a tre-
buit s\ m\ `ntâlnesc cu produ c\ -
tori s\ le explic care e viziunea
mea, cum se face azi. Nici m\ car
nu eram interesat de sistemul ju-
diciar. Nu voiam decât s\ fac cât
mai bine primul meu film.“ De -
spre Al Pacino, pe care l-a regizat
`n Dog Day Afternoon, Lumet spu-
ne c\ spre finalul filmului e „o
ran\ deschis\“. Nu-[i propusese
s\ fac\ un film realist, ci unul na-
turalist. Lucra cu o poveste real\,
care fusese documentat\ de pres\ –
[i aici documentarul monteaz\ al-
ternat imagini cu eroii reali ai
spargerii b\ncii, petrecute `n au-
gust 1975, [i imagini cu Al Pacino
[i John Cazale. Asem\n\rile sunt
frapante. Cele mai interesante ima -
gini din documentar mi s-au p\ -
rut, `ns\, cele cu un Sidney Lumet
copil, pentru c\ a fost, datorit\
tat\lui s\u polonez care f\cea tea-
tru idi[, un actor copil. Prima apa -
ri]ie `ntr-un lungmetraj a fost `n
One Third of a Nation `n 1939 (pe
când Ingrid Bergman `[i filma
propria c\l\torie de nunt\ prin
Europa).

A[ mai vrea s\ scriu [i despre
cele 60 de filme Lumiere (a câte 50
de secunde bucata), superbe toate,
pe care le-am v\zut respirând ace-
la[i aer cu fra]ii Dardenne, Tavia ni
[i Coen `ntr-o sal\ care a s\rb\to-
rit, `n hohote de râs [i aplauze, 120
de ani de cinema, dar se termin\
pagina. O s\ continui s\ scriu, ca
la 6 ani, pe lâng\ calculator. Can-
nes-ul 2015 a avut ceva festiv, poa-
te pentru c\ la anul nu [tiu dac\
mai vin. (Spun asta `n fiecare an.)

Hitchcock/Truffaut, de Kent Jones

Steve McQueen: The Man & Le Mans,
de Gabriel Clarke [i John McKenna



Fostul de]inut `n Gulag respinge
formula lui Soljeni]`n, de fic]iona-
lizare a prizonierilor din lag\rele
staliniste, ca `n O zi din via]a lui
Ivan Denisovici. Pentru {alamov,
fic]ionalizarea ̀ nseamn\ tr\darea
lumii acestor lag\re de extermina-
re. Prozatorul, scrie el, nu trebuie
s\ `nchipuie personaje, tipuri, `n
limbajul prozei clasice, ci „s\ scrie
cu sânge“ despre iadul din lag\re-
le sovietice. 

~n ciuda tonului categoric pe
care-l are {alamov ̀ n eseul lui, De-
spre proz\, dac\-i analizezi acum
textul descoperi c\ autorul Poves-
tirilor din Kol`ma avea câteva
pro bleme artistice c\rora nu le
descoperise r\spunsul. {alamov
credea `n proza memorialistic\,
dar totodat\ trebuia s\-[i explice
de ce o parte dintre povestirile sa-
le erau scrise la persoana a III-a.
El, care respingea descrierile [i
proza descriptiv\, se vedea `n si-
tua]ia de a justifica povestiri ̀ n ca-
re scria despre natura din Gulag.
{i tot el, care respingea personaje-
le din romane, scrisese sau avea
s\ scrie povestiri mai lungi ̀ n care,

vrând, nevrând, in[ii pe care ̀ i evo -
c\ se transform\ `n personaje, pe
care cititorul le ]ine minte ca atare. 

{alamov `[i anun]\ cititorii c\
nu vrea s\ scrie „literatur\“, dar e
obsedat de artisticitatea povestiri-
lor sale. O artisticitate special\, a
primei inspira]ii, fa]\ de care re-
venirile pentru stilizarea textului
pot duce la falsificarea adev\rului
ini]ial. {alamov respinge trucuri-
le stilistice ale contemporanilor

s\i din URSS [i din lumea larg\,
f\r\ a-i ierta nici pe clasici. Dintre
ru[i, calul lui de b\taie e Tolstoi,
cel care aduce, de fapt, moartea ro-
manului, iar dintre „universali“ ̀ l
respinge pe Flaubert, cu trucurile
lui de ventriloc al prozei. Singurul
romancier pe care {alamov `l
agreeaz\ e Pasternak, dar asta nu-
mai `n m\sura `n care Doctor Ji-
vago se desparte de romanul cla-
sic. Totu[i, admite {alamov, ca ro-
mancier, Pasternak e, cel pu]in
pân\ la un punct, discipolul lui
Tolstoi. 

S-ar putea spune azi c\ {alamov,
când a proclamat moartea roma-
nului, f\cea o pledoarie pro domo
sua. De fapt, {alamov era convins
c\ dup\ deschiderea lui Hru[ciov,
de pe urma c\reia putuse ap\rea
nuvela lui Soljeni]`n, O zi din
via]a lui Ivan Denisovici, vor ap\ -
rea memoriile din Gulag ale su-
pravie]uitorilor. Acestor autori
posibili li se adresa, de fapt, {ala-
mov `n eseul s\u, `nchipuindu-[i
c\ u[a `ntredeschis\ de Hru[ciov
`mpotriva stalinismului, prin ca-
re a p\truns Soljeni]`n, va putea fi

larg deschis\ de memoriali[tii
Gulagului. Or, dup\ ce Nichita
Sergheevici a fost `ndep\rtat de la
putere, u[a aceea a fost trântit\ [i
`n nasul lui Soljeni]`n, ̀ n ciuda ce-
lebrit\]ii sale, [i ̀ n URSS, [i ̀ n Oc-
cident. Din acest motiv, {alamov,
care lucra la Povestirile din Ko -
l`ma, nu a fost publicat cu ele `n
timpul vie]ii, la el acas\, ci `n
str\in\tate, mai exact la Londra,
`n regim de samizdat. Asta ̀ n timp
ce romanele lui Soljeni]`n ap\ -
reau la Paris, provocând un uria[
scandal `ntre intelectualitatea de
stânga, `nc\ fidel\ Moscovei, [i
cea de dreapta, minoritar\, care a
denun]at stalinismul [i comunis-
mul folosind ca m\rturie de prim\
mân\ romanele lui Soljeni]`n.
Astfel c\ `n timp ce Soljeni]`n era
obiect de polemic\ la Paris [i ulte-
rior `ntre stânga [i dreapta occi-
dental\, apari]ia la Londra a po-
vestirilor lui {alamov n-a avut
nici pe departe acela[i impact.
Sce na era ocupat\ de dezbaterile
`n jurul lui Soljeni]`n, iar dup\ ce
autorul Arhipelagului Gulag a
primit premiul Nobel [i a fost ex-
pulzat din URSS, [ansele lui {ala-
mov de a deveni un subiect inter-
na]ional de anvergur\, a[a cum ar
fi meritat cu prisosin]\, s-au redus
pân\ aproape de zero. ~n URSS
{alamov a murit `nainte de a fi
apucat s\-[i vad\ publicat\ aceas -
t\ carte monumental\ despre Gu-
lag, la fel cum nici Vasili Gross man
n-a tr\it cât s\ asiste la triumful
capodoperei sale Via]\ [i destin. 

Când {alamov a anun]at moar -
tea romanului, n-a f\cut-o pentru
a netezi locul pentru povestirile
sale, ci fiindc\, `n opera lui, roma -
nul nu avea loc. Pentru el, romanul
murise, la fel cum fic]ionalizarea
lumii lag\relor de concentrare
era un e[ec artistic. Din punctul
s\u de vedere, ceea ce conta era
depozi]ia, nu literatura, astfel `n -
cât i-a cerut socoteal\ de autentici-
tate lui Solveni]`n, fiindc\ acesta a
povestit despre o anumit\ expe-
rien ]\  `n lag\r, `n care deporta]ii
ocroteau o pisic\, `n ciuda tuturor
lipsurilor prin care treceau. Fos-
tul de]inut de la Kol`ma `i trans-
mite lui Soljeni]`n c\, `n lag\rele
prin care trecuse el, pisica ar fi
fost mâncat\ de ̀ ndat\ ce ar fi ap\ -
rut, din cauza regimului de `nfo-
metare la care erau supu[i cei ca-
re ajun geau acolo. 

Spre deosebire de Soljeni]`n,
{alamov nu crede c\ Gulagul i-a
ajutat pe de]inu]i s\ descopere li-
bertatea, aceea pe care n-au avut-o
`n via]a lor anterioar\, bântuit\
de fric\ [i `n care la[it\]ile de tot
soiul duceau la denun]uri. Pentru
{alamov experien]a Gulagului nu
duce decât la dezumanizare, la
transformarea omului ̀ ntr-un ani -
mal preocupat exclusiv de supra-
vie]uire [i care pentru asta las\
deoparte [i morala [i stima de si-
ne, ca s\ mai apuce câteva zile de
via]\, ̀ n timp ce al]ii, din jurul lui,
mor ca mu[tele. A[a c\ {alamov
nu construie[te personaje, ci `[i
aminte[te de existen]e frânte sau
de supravie]uitori care sunt `n
stare de orice umilin]\ ca s\-[i
prelungeasc\ via]a. 

Lag\rul de munc\ e pentru
{alamov mai r\u decât iadul. Nu
are echivalent pentru mintea
omului care mai gânde[te `n ter-
meni de bine [i de r\u. E un mar-
tiraj `n care cei care trec prin
aceast\ experien]\ nu sunt eroi, ci
doar ni[te purt\tori de via]\ care
`[i pierd aceast\ `nsu[ire, cel mai
adesea f\r\ s\ mai [tie c\ sunt sau
c\ au fost vreodat\ oameni. {i to-
tu[i, `n povestirile lui {alamov
apar [i oameni c\rora lag\rul nu
le stinge pân\ `n ultima clip\ de
via]\ flac\ra de omenie, oricât de
mic\. Ace[tia sunt excep]iile. Dar
a[a cum Soljeni]`n `n Arhipelagul
Gulag ajunge, ca {alamov, la rela-
tarea de existen]e, f\r\ s\ mai
`ncerce s\-i transforme `n perso-
naje pe supravie]uitorii [i mor]ii
din lag\re, la rândul lui {alamov,
povestind despre Kol`ma, desco-
per\ c\ `n aceast\ lume a agoniei
programate, mor sau supra vie -
]uiesc persoane care, poate f\r\
voia lui, se `nc\p\]âneaz\ s\ de-
vin\ personaje, cu bune [i rele,
eroii ne[tiu]i ai unei epopei `n ca-
re nu exist\ `nving\tori. 

Cei care scap\ cu via]\ de la
Kol`ma poart\ cu ei, zilnic, povara
mor]ilor din lag\r, `ncât dup\ eli-
berare [i reabilitare nu mai pot
descoperi fericirea decât dac\
reu[esc s\-[i [tearg\ din memorie
amintirea Gulagului, ceea ce nu li
se `ntâmpl\ decât celor care [i-au
pierdut min]ile.

Varlam {alamov, Povestiri din Kol`ma,
traducere de  Ana-Maria Brezuleanu 
[i Magda Achim, Editura Polirom, 2015
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~ntreb\rile f\r\ r\spuns
ale lui {alamov
Anun]ul radical al lui
Varlam {alamov c\
romanul a murit [i nu va
`nvia niciodat\, f\cut,
`mpotriva curentului,
`ntr-un eseu din 1965,
când romanul era mai vioi
ca oricând, e concluzia
unui mare prozator
chinuit de incertitudini.

Cristian Teodorescu
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„Bun de Tipar“ pentru cele mai bune
produse editoriale ale lui 2014

R\zvan Chiru]\

Cele mai disputate categorii au
fost „Cea mai bun\ carte de non -
fic]iune a anului“ [i „Cea mai bu -
n\ traducere“, fiecare cu câte zece
nominaliz\ri. Prima a fost câ[ti -
ga t\ de Mirel B\nic\, cu excelenta
sa lucrare Nevoia de miracol. Fe -
nomenul pelerinajelor `n Româ-
nia contemporan\, ap\rut\ la Po -
lirom. „Chiar ieri a ap\rut chipul
p\rintelui Arsenie Boca [i apare
din ce `n ce mai des, deci e o tot
mai mare nevoie de miracole `n
Ro mânia. (...) Noi suntem ̀ n aceas -
t\ sear\ aici pentru c\ iubim foar -
te mult c\r]ile, pentru c\ suntem
lega]i visceral de ele. Dedic acest
premiu Editurii Polirom, care a

crezut `ntr-un proiect lung de pa-
tru ani de zile“, a declarat Mirel
B\nic\, la ceremonia de decer na -
re, care a avut loc pe 14 mai `n
Aula Bibliotecii Na]ionale din Bu-
cure[ti. 

Premiul pentru a doua cea mai
disputat\ categorie a fost `mp\r]it
de dou\ traduc\toare, Adriana Li -
ciu [i Lumini]a Munteanu. „Aceas -
t\ traducere cu care am câ[tigat
este traducerea mea preferat\ din
Orhan Pamuk. Dar v\ m\rturi -
sesc [i faptul c\, odat\ o traducere
terminat\, prefer s\ nu o mai reci -
tesc, pentru c\ de fiecare dat\ când
deschid o carte tradus\ de mine
dau peste câte un pasaj care nu
`mi place deloc, ceea ce `mi creea -
z\ angoase teribile [i a[ vrea s\ o

iau de la cap\t. Ceea ce, de multe
ori, este imposibil“, a precizat Lu-
mini]a Munteanu, traduc\toarea
romanului Casa t\cerii. 

Momentele savuroase ale galei
au fost create de noul director al
Centrului Ceh din România, Fran -
tišek Zachoval, [i de noul Cod Pe-
nal. Primul s-a `nc\p\]ânat s\ ci -
teasc\ `n române[te toate titlu rile

de volume [i numele autorilor
nominaliza]i la categoria „cea mai
frumoas\ carte a anului, concep -
]ie grafic\“, stârnind râsetele, dar
[i admira]ia publicului, care l-a aplau -
dat mai mult decât a f\cut-o cu
volumele nominalizate. 

Cel de-al doilea i-a luat prin sur -
prindere pe spectatori [i i-a f\cut
s\ râd\ `n acela[i timp, datorit\

modului cum a decurs `n[iruirea
de cuvinte din prezentarea catego -
riei „Cea mai bun\ carte de [tiin]\
a anului“. 

„Nominaliz\rile sunt: Codul
penal“, a citit prezentato rul aces-
tei subcategorii. Din acel moment,
mul]i dintre cei din sal\ nu au mai
auzit [i continuarea. „Comentariu
pe articole (art. 1-446) de G. Bodor-
oncea, V. Cioclei, I. Ku glay, L.V.
Lefterache, T. Ma nea, I. Ne delcu,
F.-M. Vasile.“ Glu ma invo luntar\
fusese deja savurat\. 

Unii laurea]i s-au aflat pentru a
doua oar\ consecutiv pe scena Ga -
lei Industriei de Carte „Bun de
tipar“. Libr\ria Humanitas de la
Ci[migiu din Bucure[ti a câ[ti gat
[i anul acesta, [i anul trecut, la
categoria „Cea mai bun\ libr\ rie“.
Iar categoria „cel mai bun audio-
book“ este dominat\ de Editura
Casa Radio. 

Gala „Bun de Tipar“ ̀ ncurajea -
z\ bibliotecile s\te[ti, a[a `ncât [i
anul acesta categoria „cea mai
bun\ bibliotec\“ a fost `mp\r]it\
`ntre un ora[ important, Sibiu, cu
Biblioteca jude]ean\ „Astra“, [i 
o comun\, Hangu, din jude]ul
Neam], cu biblioteca sa `nfiin]at\
`n 1898. „Mul]umesc colaborato-
rilor [i celor care au crezut `n
noi“, a declarat, cu timiditate, bi -
bli otecara Liliana P`ntea, de la mi-
ca, dar dinamica bibliotec\ nem -
]ean\. 

Singura categorie la care juriul
nu a g\sit pe nimeni demn s\ fie
declarat câ[tig\tor a fost cea pen-
tru cea mai bun\ tipografie. Toc-
mai tipografii, practic, nu au pri -
mit „bun de tipar“. 

Juriul s-a decis greu când a trebuit s\ aleag\ cele 
mai bune produse editoriale care au ap\rut pe pia]a
româneasc\ `n 2014. Prin urmare, la unele categorii
din cadrul Galei Industriei de Carte din România 
„Bun de Tipar“ au existat chiar [i zece nominaliz\ri.
~n mai multe cazuri, jura]ii au acordat, pe lâng\
premiu, [i câte o men]iune special\. Greutatea a
venit, probabil, [i din faptul c\ la edi]ia a IV-a a galei
s-au `nscris nu mai pu]in de 750 de proiecte, 
un record pentru aceast\ competi]ie. 

Categoria „Cea mai frumoas\ carte a anului“:
– carte ilustrat\: ~n fa]a blocului. O co lec -

]ie de 55 de jocuri [i „faze“ ale genera]iei cu
cheia la g=t, de Vlad Tomei, Mihai Gheorghe

– concep]ie grafic\: Radu Manelici, pentru
volumul Ioana Neme[. Carte de artist, con-
cept [i editor: Alina {erban

Men]iunea special\ a juriului: Ana-Maria
Nica [i Alexandru Ciubotariu, pentru volu-
mul S\ cre[tem mici: carte pentru cei mici
care trebuie neap\rat citit\ de cei mari, de
Laura Grünberg

Categoria „Cea mai bun\ carte a anului“:
– beletristic\: 1989, de Adrian Buz
Men]iunea special\ a juriului: {i cuvin-

tele s`nt o provincie, de Adela Greceanu
– nonfic]iune: Nevoia de miracol. Feno -

menul pelerinajelor `n România contempo-
ran\, de Mirel B\nic\

– carte pentru copii [i tineret: Domni[oara
Poim`ine [i joaca de-a Timpul, de Adina Ros -
etti [i Cristiana Radu

– carte de [tiin]\: Proiectul feroviar româ-
nesc (1842-1916), de Toader Popescu

– carte de popularizare: {tirbey: re[edin]e,
mo[ii, ctitorii, de Oana Marinache

Men]iunea special\ a juriului: Basarabia.
Coloni[tii germani de la Marea Neagr\, de
Ute Schmidt, traducere de Cristina Grossu-
Chiriac

Categoria „Cea mai bun\ care netip\rit\“
– audiobook: Scrisoare deschis\ sau Nu

m\ mai a[tepta]i la ore mici, de Mariana
Marin

– e-book: Casele vie]ilor noastre, antologie
Categoria „Cea mai bun\ traducere“
– Laur, de Evgheni Vodolazkin, traducere

din limba rus\ de Adriana Liciu
– Casa t\cerii, de Orhan Pamuk, traducere

din limba turc\ de Lumini]a Munteanu
Categoria „Cea mai bun\ colec]ie“
– Savoir-Vivre (Baroque Books and Arts)
Categoria „Cea mai bun\ bibliotec\“
– Biblioteca Jude]ean\ „Astra“ Sibiu
– Biblioteca Comunal\ Hangu
Categoria „Cea mai bun\ libr\rie“
– Humanitas de la Ci[migiu (Bucure[ti)
Men]iunea special\ a juriului: 

Book Corner Librarium (Cluj-Napoca)
Categoria „Cea mai bun\ tipografie“ – 

premiul nu a fost acordat.
Categoria „Bestseller românesc“
– Pas cu pas de Klaus Iohannis
Categoria „Best new entry“
– edituri: Editura Ozalid
– libr\rii: Libr\ria Bizantin\
Men]iunea special\ a juriului: Libr\ria

Habitus
Premii speciale
– cel mai bun redactor/`ngrijitor de edi]ie:

C\t\lin Strat (`ngrijire de edi]ie) pentru Podul
Mogo[oaiei. Povestea unei str\zi de Gheor -
ghe Crutzescu; Eugenia Dima (`ngrijitor de
edi]ie) pentru Poemul Erotocrit al lui Vin-
cenzo Cornaro `n cultura român\ (versiunea
lui Alecu V\c\rescu)

– cea mai bun\ campanie de marke ting/
PR/CSR: „C\r]ile copil\riei `n fiecare ca s\“,
Asocia]ia Curtea Veche

Men]iunea special\ a juriului: „C\r]ile pe-
fa]\“ (Victor Miron)

Laurea]ii edi]iei a IV-a a Galei Industriei 
de Carte din România „Bun de Tipar“
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Varlam {alamov —
Povestiri din Kol`ma (I)

– Fragment –

Ne scoteau la munc\ f\r\ nici
un fel de liste, ne num\rau din
cinci `n cinci la poart\. Ne a[ezau
`ntotdeauna `n grupuri de câte
cinci, pentru c\ nici pe departe
solda]ii din escort\ nu [tiau to]i s\
foloseasc\ eficient [i rapid tabla
`nmul]irii. Orice opera]ie aritme -
tic\ devenea o treab\ serioas\,
dac\ trebuia s-o aplici `n plin ger
[i, mai ales, pe un material viu.
Cupa r\bd\rii de]inutului se pu tea
umple brusc [i conducerea ]inea
cont de asta.

Acum aveam o munc\ u[oar\,
o munc\ rezervat\ blatarilor: t\ -
ierea lemnelor cu un fier\str\u
cir cular. Fier\str\ul se `nvârtea
`n batiu, ]\c\nind u[urel. Noi pr\ -
v\leam un bu[tean uria[ pe batiu
[i-l ̀ mpingeam ̀ ncet spre fier\s tr\u.

Fier\str\ul ]iuia strident [i
r\gea furios – nici lui nu-i pl\cea
munca `n Nord –, dar noi `mpin -
geam bu[teanul tot mai mult [i
iat\ c\ acesta se despica `n dou\
buc\]i nea[teptat de u[oare.

Al treilea om din grup t\ia lem-
nele cu o secure grea, alb\strie, cu

coad\ lung\ [i galben\. T\ia butucii
mai gro[i pornind de la margini,
pe cei mai sub]iri `i despica de la
prima lovitur\. Loviturile erau
slabe – tovar\[ul nostru era la fel
de fl\mând ca noi, dar zada `n -
ghe]at\ se despic\ u[or. Natura
Nordului nu este neutr\, nu este
indiferent\, ea este `n cârd\[ie cu
cei care ne-au trimis aici.

Ne-am terminat munca, am sti -
vuit lemnele [i am ̀ nceput s\ a[ tep -
t\m escorta. Aveam soldatul nos-
tru de escort\ care se `nc\lzea `n
cl\direa pentru care t\iaser\m lem -
ne, dar se cuvenea ca acas\ s\ ne
`ntoarcem `n forma]ie complet\,
cu toat\ brigada, `mp\r]it\ `n gru -
puri mici la trecerea prin ora[.

Odat\ munca `ncheiat\, nu
ne-am dus s\ ne `nc\lzim. Obser-
vaser\m de mai mult\ vreme un
morman de gunoaie lâng\ gard,
ceea ce nu era de neglijat. Deprin[i
cu `ndeletnicirea asta, amândoi
tovar\[ii mei cercetau mormanul
cu ochi de expert, dând la o parte,
unul dup\ altul, straturile acope -
rite cu ghea]\. Buc\]i de pâine `n -
ghe]at\, un ghemotoc de pârjoale
`nghe]ate [i ni[te [osete b\rb\ te[ti
rupte – iat\ achizi]ia lor. Cele mai
pre]ioase erau, de bun\ seam\,
[osetele, [i `mi p\rea r\u c\ nu
ajunseser\ `n mâinile mele. {ose -
te, fulare, m\nu[i, c\m\[i, panta -
loni „liberi“– toate obiecte „civile“ –
erau la mare pre] pentru oamenii
care `mbr\cau de decenii doar
haine date de stat. {osetele puteau
fi reparate, cârpite [i apoi, ̀ n schim-

bul lor, te puteai c\p\tui cu tutun
sau pâine.

Bafta tovar\[ilor mei nu-mi
d\dea pace. Desprindeam [i eu cu
mâinile [i picioarele buc\]i pes tri -
]e din mormanul de gunoaie.
Dând la o parte o cârp\ ce sem\na
cu ni[te ma]e omene[ti, am z\rit –
pentru prima oar\ dup\ mul]i
ani – un caiet cenu[iu de [coal\.

Era un caiet banal de [coal\, un
caiet de desen pentru copii. Toate
paginile erau pline de desene `n
culori, lucrate cu migal\ [i pasi-
une. ~ntorceam foile sf\râmi-
cioase din pricina gerului, pagini
naive, reci [i str\lucitoare, aco -
perite cu chiciur\. {i eu desena -
sem cândva – asta se petrecuse de-
mult – g\sindu-mi un loc[or la
masa din sufragerie, lâng\ lampa
de gaz cu fitilul lat de [apte linii1.
Sub atingerea pensu lei magice
prin dea via]\ viteazul mort din
poveste, parc\ stropit cu ap\ vie.
Acuarelele colorate, ca ni[te nas-
turi de haine de dam\, se aflau
`ntr-o cutie alb\ de tabl\. }arevi -
ciul Ivan galopa pe un lup cenu[iu
prin p\durea de brazi. Brazii erau
mai mici decât lupul cenu[iu.
}areviciul c\l\rea lupul a[a cum
`i c\l\resc evencii pe renii lor,
aproape atingând mu[chiul cu
c\lcâiele. Un fum se `n\l]a `n spi-
ral\ spre cer, iar pe cerul albastru
[i `nstelat se z\reau p\s\rele, ca
ni[te bife.

Cu cât mai intens `mi aduceam
aminte de copil\ria mea, cu atât
`n]elegeam mai limpede c\ ea nu
se va repeta, c\ nu voi g\si nici o
r\sfrângere a ei `n caietul din fa]a
mea, al unui alt copil.

Acesta era un caiet ̀ nfrico [\ tor.
Ora[ul nordic era din lemn,

gardurile [i pere]ii caselor erau
colorate `ntr-un ocru-deschis, [i
pensula tân\rului pictor repeta
acest galben pretutindeni unde
vo ia s\ arate construc]iile de pe
str\zi sau obiecte f\cute de mâna
omului.

~n caiet se vedeau multe, foarte
multe garduri. ~n fiecare desen,
garduri galbene [i uniforme, `n -
f\[urate ̀ n liniile negre ale sârmei
ghimpate, `mprejmuiau oamenii
[i casele. Asemenea modelului ofi-
cial – lag\rele –, ̀ n caietul de copil,
sârma ghimpat\ acoperea toate
gardurile.

Lâng\ gard se vedeau oameni
stând `n picioare. Oamenii din ca -
iet nu erau nici ]\rani, nici mun -
ci tori, nici vân\tori, ci solda]i, es-
corte [i santinele, to]i `narma]i cu

pu[ti. Chio[curile de ad\post `m -
potriva ploii, ca ni[te ciuperci, se
aflau la picioarele unor imense tur -
nuri de paz\. Iar pe turnuri um blau
solda]i, ]evile pu[tilor str\lu ceau.

Caietul nu era voluminos, dar
b\iatul reu[ise s\ picteze `n el
toate anotimpurile anului din ora -
[ul s\u natal.

Un p\mânt str\lucitor colorat
uniform `n verde, ca `n tablourile
timpurii ale lui Matisse, [i un cer
albastru-albastru, proasp\t, limpe -
de [i senin... Apusurile [i r\s\ri -
turile erau de un sângeriu-intens,
dar lucrul acesta nu se datora
nepriceperii unui copil de a folosi
semi tonurile [i nuan]ele, de a des -
coperi tainele clarobscurului.

Combina]iile de culori din caie -
tul de [coal\ nu erau decât o ima -
gine fidel\ a cerului Nordului `n -
dep\rtat, ale c\rui culori, lipsite
de semitonuri, sunt neobi[nuit de
pure [i de clare.

Mi-am adus aminte de o veche
legend\ nordic\ despre Dumne -
zeu care mai era `nc\ un copil
când a creat taigaua. Nu s-a folosit
de prea multe culori, acestea erau
copil\resc de curate, desenele erau
simple [i clare, subiectele – naive.

Mai târziu, când Dumnezeu a
crescut [i a devenit adult, a `nv\ -
]at s\ decupeze modele bizare 
de frunzi[uri, a n\scocit o mul]i -
me de p\s\ri multicolore. Plictisit
de imaginea lumii din copil\rie, 

Dum  nezeu [i-a acoperit cu z\pad\
crea]ia [i a plecat ̀ n sud pentru tot-
deauna. A[a spunea legenda.

Nici `n desenele hibernale co -
pilul nu se `ndep\rta de adev\r.
Verdea]a disp\ruse. Copacii erau
negri [i goi. Erau zadele de Dauria,
nu pinii [i brazii copil\riei mele.

Iat\ o scen\ de vân\toare. Un
câine ciob\nesc german cu col]i
ascu]i]i tr\gea de lesa pe care o
]inea `n mân\ ]areviciul Ivan.
}areviciul avea pe cap o c\ciul\
militar\ cu clape, purta o scurt\
alb\ din blan\ de oaie, pâslari [i
m\nu[i lungi cu un singur deget –
kraghi, cum sunt numite `n Nor-
dul `ndep\rtat. Peste um\r `i atâr-
na o mitra lier\. Copacii triunghi-
ulari, desfrunzi]i erau `nfip]i `n
z\pad\.

Copilul nu re]inuse nimic alt -
ce va, v\zuse doar case galbene, sâr -
m\ ghimpat\, turnuri de paz\, 
câini ciob\ne[ti, solda]i din escor -
t\ cu mitraliere [i cerul albastru,
albastru-intens.

Tovar\[ul meu arunc\ o privi -
re `n caiet [i pip\i foile.

— Mai bine ai c\uta un ziar,
dac\ vrei s\ fumezi.

~mi smulse caietul din mâini, `l
mototoli [i-l arunc\ `n mormanul
de gunoaie. Caietul `ncepu s\ fie
acoperit de promoroac\.

1Linie, unitate de m\sur\ care `n Rusia avea
2,54 mm.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Povestiri din Kol`ma, 
de Varlam {alamov, care
va ap\rea `n cur=nd `n
colec]ia „Biblioteca
Polirom. Esen]ial“.

AUTORUL

VARLAM {ALAMOV s-a n\scut la 18 iunie 1907 `n Vologda, `n fa-
milia unui preot. Dup\ terminarea [colii, `n 1924 s-a angajat ca
t\b\car `ntr-o piel\rie, iar `n 1926 a fost admis la Facultatea de
Drept a Universit\]ii din Moscova. ~n 1929 a fost arestat [i con-
damnat pentru editarea clandestin\ a Testamentului lui Lenin. ~n
1931 a fost eliberat [i repus `n drepturi, dar [ase ani mai târziu a
primit o a doua condamnare, de 5 ani, pentru „activitate contrare -
volu]ionar\ tro]kist\“ [i a fost trimis `n Kol`ma, unde a muncit `n
minele de aur. ~n 1943, la anii de condamnare i-au fost ad\uga]i al]i
zece pentru afirma]ia c\ scriitorul Ivan Bunin „este un clasic rus“.
Absolvirea cursurilor de felcer `n 1946 i-a salvat via]a, {alamov 
executând restul deten]iei ca angajat al unor spitale pentru de]i -
nu]i. A fost eliberat `n 1951, dar a p\r\sit Kol`ma abia `n 1953. ~n pe-
rioada 1954-1973 s-a dedicat reconstituirii experien]ei tr\ite `n la -
g\rele staliniste `n Povestiri din Kol`ma, una dintre cele mai cum -
plite epopei ale secolului XX. {alamov a fost reabilitat `n 1956 [i s-a
mutat la Moscova. Grav bolnav, `n 1979 a fost internat `ntr-un azil
de b\trâni, apoi transferat ̀ ntr-un spital de psihiatrie moscovit, unde
a murit la 17 ianuarie 1982. Prima edi]ie `n limba rus\ a Poves tirilor
din Kol`ma a ap\rut la Londra, `n 1978. ~n Rusia au `nceput s\ fie pu -
blicate `n 1988, iar prima edi]ie complet\ a ap\rut abia `n 1989.



„Unii de-abia a[teapt\ s\ m\ vad\
plutind/ ca Ofelia cu o coroni]\ de
ziare pe cap,/ dar obosi]i de-atâta
imagina]ie/ intr\-n biografia mea
gravi ca-n rezerva]ia leprei/ gata
s\ delimiteze zonele albe [i s\ stri -
ge:/ pericol de contaminare/ virus
muzical/ bacterie purt\toare de
lacrimi/ câine cu efect `ntârziat/
cu ochii holba]i la [uncile aurii
ale Occidentului zice c\ nu prea 
i-e foame/ cânt\ proste[te ca tono-
matul ce refuz\ moneda/ tat\l lui
`n depoul de locomotive miroase
pe-ascuns lev\n]ica/ mama lui
car\ l\zi [i surze[te treptat (presu-
punem c\ nu vrea s-aud\)/ sora
educatoare la o [coal\ de debili
mintali se simte liber\ liber\/ des-
pre frate nu se [tie nimic ceea ce-i
cu mult mai grav/ existen]a acestei
familii ̀ l predispune la ̀ ng\ duin]\/

dar are un fel special de a-[i iubi
]ara care nelini[te[te/ [i nu pu-
tem s\-i scoatem p\mântul dulce
din gur\/ f\r\ s\ se surpe biserici-
le din ]inutul natal.“

Nu-i greu de recunoscut auto-
rul acestei splendid-`ndr\zne]e
poezii, intitulat\ Biografie s\rac\
[i desprins\ din volumul Demo-
cra]ia naturii. Ea exprim\ 100%
natura nonconformist\ a lui Mir-
cea Dinescu, fiind o art\ poetic\
exact pe m\sura psihologic\ a
poetului.

Dup\ aproape un deceniu de la
debutul lui editorial, prima tine-
re]e liber\ [i expansiv\ a l\sat loc
unei maturit\]i accelerate, mai
preocupate de realitatea social\
`nconjur\toare, pân\ la punctul
unei maxime angaj\ri etice. La
aceast\ vârst\ (30 de ani!), Dinescu

devine un fel de ap\r\tor din ofi-
ciu al libert\]ii `n fa]a tribunalu-
lui Istoriei `n]esat de procurori [i
delatori. Poezia lui este acum sub-
versiv\, contestatar\ prin aluzie
sau referin]\ direct\. Apar `n ea,
`n mod uimitor pentru epoca res-
pectiv\, teme [i cuvinte tabuizate
ideologic, risipite `ns\ cu dexteri-
tate de autor `ntr-un discurs de o
vioiciune care n\uce[te. Astfel
ajungem s\ vedem `n aceste ver-
suri sc\pând de sub controlul cen-
zurii o figur\ odioas\ precum cea
a turn\torului benevol la Securi-
tate.

De la bun `nceput, personajul
construit de poet (el `nsu[i) intr\
`n opozi]ie cu „unii“ care `i vor
r\ul [i-abia a[teapt\ s\-l vad\ „plu -
tind/ ca Ofelia cu o coroni]\ de
zia re pe cap“. Imaginea actuali-
zeaz\ ironic cunoscuta scen\ sha-
kespearian\, aducând `n poem
ziarele (adic\  actualitatea), ca un
material adecvat, modern, pentru
vechea coroni]\ de ramuri. Poezia
va fi rulat\ pe rela]ia de adversita-
te f\]i[\ `ntre poet [i cei ce `i stu-
diaz\ biografia. „Obosi]i de-atâta
imagina]ie“ (cât\ `ncape `ntr-o
singur\ compara]ie a poetului!),
ace[tia au un mod extrem de meti-
culos de a studia cutele [i straturi-
le unei biografii. Intr\ sub micro -
scopul lor nu doar eroul propriu-zis

al anchetei, ci [i tat\l [i mama lui,
sora [i un frate misterios: `n trea -
ga familie.

Portretele-robot se vor l\muri-
toare, cel al protagonistului fiind
desigur mai detaliat. Personajul e
un veritabil „pericol de contami-
nare“, un „virus muzical“, o „bac-
terie purt\toare de lacrimi“ (pân\
aici, descrip]ia abund\ `n termeni
medicali), un „câine cu efect ̀ ntâr-
ziat“ atras de „[uncile aurii ale
Occi dentului“ (aluzia e transparen -
t\, pe fundalul penuriei alimenta-
re din ultimul deceniu ceau[ist);
`n fine, el „cânt\ proste[te ca tono-
matul ce refuz\ moneda“ (o aluzie
mai pu]in clar\, dar decodabil\
dac\ ne gândim la al]i autori [i la
omagiile lor la adresa „conduc\to -
rului iubit“, ie[ite pe band\ dintr-un
tonomat primind monedele regi-
mului).

Dup\ aceste savuroase caracte-
riz\ri, poetul va intra `n pielea [i
`n modul de gândire specific infor -
matorului, parodiindu-i stilul tâmp-
oficial: „[mama]presupunem c\ nu
vrea s-aud\“, „despre frate nu se
[tie nimic ceea ce-i cu mult mult
mai grav“. {i f\cându-l s\ desco-
pere „dovezi“ ridicole ale cul pa bi -
lit\]ii eroului [i familiei sale: „ta t\l
lui ̀ n depoul de locomotive miroa-
se pe-ascuns lev\n ]ica“, „mama
lui car\ l\zi [i surze[te treptat

(presupunem c\ nu vrea s-aud\)“,
„sora educatoare la o [coal\ de de-
bili mintali se simte liber\ liber\“,
„despre frate nu se [tie nimic ceea
ce-i cu mult mai grav“.

Iat\ cum biografia de fapt obi[ -
nuit\ a personajului luat `n vizor
devine `n ochii vigilen]i ai turn\ -
torilor plin\ de pete albe. Imagi-
na]ia informatorului generic (c\ci
el e adev\ratul protagonist, `n ne-
gativ, al poemului) este umflat\ de
asemenea parodic pentru ca, ra-
portat\ la o biografie neavând ni-
mic ie[it din comun, s\ produc\
efecte de comic\ inadecvare. Abia
finalul `i va apar]ine din nou poe-
tului nostru: „existen]a acestei fa-
milii `l predispune la `ng\duin]\/
dar are un fel special de a-[i iubi
]ara care nelini[ te[te/ [i nu pu-
tem s\-i scoatem p\ mântul dulce
din gur\/ f\r\ s\ se surpe biserici-
le din ]inutul natal“.

Imaginile, toate, las\ s\ se vad\
conturul ac]iunii poetice. Patrio-
tismul curat [i de neexploatat al
poetului se afl\ `ntr-o opozi]ie ire-
conciliabil\ cu „patriotismul“ ab-
ject al turn\torilor. Practic, Bio-
grafie s\rac\, pentru un cititor de
azi, circumscrie exact talentul ex-
traordinar [i obsesia moral\ pe
care Mircea Dinescu [i le-a topit,
de tân\r, ̀ n lirica sa rebel\ [i cuce-
ritoare.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

„Pl\cerile vinovate“ ̀ nseamn\ poa te
nu primul lucru care i-ar trece cu-
iva prin minte. Preluat\ [i de noi
din limba englez\, sintagma „pl\ce-
rile vinovate“ se refer\ la acele lu-
cruri sau experien]e de spre care
[tim c\ nu ar trebui s\ ne plac\, dar
continu\m s\ ne bucur\m de ele ̀ n
ciuda acestui fapt. Din nou, nu pri-
mul lucru care trece prin minte.
Câteva exemple, pentru clarificare:
s\ fii fan doar de trupe obscure, dar
s\ ai o melodie preferat\ de la Jus-
tin Bieber; s\ urm\re[ti `n secret o
telenovel\; s\ fii la curent cu ce mai
face Oana Z\voranu.

~n esen]\, pl\cerile vinovate sunt
acele experien]e culturale, poate
prea facile sau siropoase, dar pe ca-
re totu[i uneori le alegi `n locul lui
Heidegger. Cum ar fi Eurovisionul.

Eurovisionul este un fenomen
care continu\ s\ m\ surprind\.

Este, de departe, subiectul care
stârne[te cele mai mari pasiuni pe
Facebook, dep\[indu-i cu gra]ie
pe Simona Halep, Klaus Johannis
sau logo-ul Ia[i – Capital\ Cultu-
ral\. Peste tot `n Europa, Eurovi-
sionul absoarbe oamenii aproape
`mpotriva voin]ei lor: De ce a fosteli-
minat\ Danemarca? Cu ce era `m -
br\cat\ tipa din Georgia? Sau,
cum ar spune comentatorul BBC –
De ce Andre Agassi a decis s\ cânte
pentru România?

Nimeni nu se poate opri din a
oferi lista personal\ a celor care se
vor califica. Cu voce sigur\ [i ton
expert, toat\ lumea face pronosti-
curi despre câ[tig\tori: va fi Ru-
sia, desigur. {i, chiar dac\ nu `]i
place deloc melodia care `]i repre-
zint\ ]ara, nu te po]i opri din spe-
rat c\ poate-poate, anul acesta...

Exist\ [i criticii de serviciu ai

Eurovisionului. Din p\cate, sunt
pierz\tori `nc\ de la prima remar -
c\ r\ut\cioas\. Motivul este sim-
plu: to]i cei care intr\m `n nebu-
nia Eurovision deja recunoa[tem
c\ nu suntem cool. Pur [i simplu
nu suntem [i, pentru câteva zile
pe an, nu ne pas\. E greu s\ fii r\u -
t\cios cu atât de mul]i oameni ca-
re se declar\ din prima vinova]i
de prea mult entuziasm.

Edi]ia din acest an a Eurovisio -
nului m-a trimis cu gândul la nun-
ta regal\ din Marea Britanie din
2011. A fost aproape imposibil de
evitat. Oameni perfect normali s-au
transformat atunci `n fini conais-
seuri `n ale p\l\riilor, au fost per-
fect capabili s\ aprecieze calitatea
interpret\rilor corale [i, de sigur,
au avut opinii clare despre rochia
de mireas\. Da, poate nu a fost
chiar cel mai adult lucru pe care 

l-am f\cut ̀ n vie]ile noastre, darori-
cine nu recunoa[te c\ [i-a [ters
col]ul ochiului `n timpului nun]ii
nu are pic de integritate.

Rareori sunt ̀ ns\ aceste gusturi
discutabile atât de `mp\rt\[ite pe
scar\ larg\ `ncât s\ devin\ accep-
tabile. Cei mai mul]i dintre noi
[tim c\ vom fi judeca]i pentru ele
atunci când vor ie[i la suprafa]\.
Cea mai bun\ metod\ de ap\rare
a devenit s\ ]i le recuno[ti `n mod
deschis, cu aceast\ precizare ata -
[at\ ca un apendice: „este mica mea
pl\cere vinovat\“. ~n spiritul tran -
sparen]ei totale, iat\ lista mea 

subiectiv\: orice reality-show `n
care este vorba despre d\dace; ma -
neaua Tu e[ti femeia visurilor me-
le; s\ merg la magazinul din car-
tier `n pijamale; conexiunea de in -
ternet care bate pân\ `n baie; fie-
care videoclip motiva]ional publi-
cat vreodat\ pe Facebook.

Mai exist\ o modalitate de ges -
tionare a sentimentului de vino v\ -
]ie cultural\. Este predicat\ de bu -
di[ti [i ortodoc[i deopotriv\, cam-
pioni mondiali [i casnice care scriu
rubrici de sfaturi: s\ nu te la[i influ-
en]at de ceea ce cred al]ii despre tine
[i gusturile tale. Hai, România!

~n fiecare an `mi promit c\ este ultima dat\. La fiecare edi]ie `mi propun s\ nu fiu
la curent, s\ nu [tiu cine [i cum s-a calificat, s\ privesc cu total dezinteres
problema votului. Dar `mi este imposibil s\ `i rezist. Acest articol, despre micile
pl\ceri de care ar trebui s\ `mi fie ru[ine, este dedicat Eurovisionului.

~n ap\rarea micilor
pl\ceri vinovate

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Pericol de
contaminare
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Dup\ o carier\ `ndelungat\ [i ului-
toare, B.B. King a ̀ ncetat din via]\ la
vârsta de 89 de ani, l\sând `n urm\
cohorte de admiratori ̀ ndurera]i de
dispari]ia celui numit „The King of
Blues“. Un muzician ce a ̀ nceput ca
umil lucr\tor la o ferm\ [i a ajuns s\
fie declarat unul dintre cei mai mari
chitari[ti din istorie de c\tre revista
„Rolling Stone“, influen]ând o list\
interminabil\ de muzicieni, printre
care Jimi Hendrix, Eric Clapton [i
George Harrison.

„De la gospel la duetul cu U2, 
B.B. King a cunoscut un parcurs

artistic foarte `ndep\rtat de cli[eele
genului. Nu a fost «artistul blues»
prin excelen]\. A fost mai mult de-
cât atât“, sus]ine „Slate“, care ̀ n cear -
c\ s\ dovedeasc\ `n cinci puncte
aceast\ afirma]ie.

1. „Slate“ porne[te de la o afir-
ma]ie f\cut\ pe un post TV cum c\
B.B. King este o legend\ a blues-ului
fiindc\ „`n primul rând, are CV-ul
unui bluesman“: n\scut `n 1925 `n
Sudul rasist, `n Mississippi, a mun-
cit cu p\rin]ii ̀ n câmpurile de bum -
bac etc. Cu toate acestea, atrage
aten]ia „Slate“, Riley King (adev\ -
ratul nume al muzicianului) a ̀ nce-
put de la muzica gospel. Când avea
15 ani, `n anii ’40, cei care `ncepu-
ser\ s\ cunoasc\ succesul ca blues -
mani (Muddy Waters, John Lee Hoo -
 ker etc.) erau cu zece ani mai mari
ca el. De[i King `ncepe s\ fie atras
de blues, dragostea lui de tinere]e
pentru gospel continu\ s\ aib\ o
mare influen]\ asupra muzicii sale.

2. Conform clie[eului, bluesul
original se cânt\ cu chitara „rece“,
acustic\. B. B. King `ns\, `ncepe s\
fie atras foarte repede de chitara
electric\, spre deosebire de majori-
tatea celorlal]i bluesmani din gene-
ra]ia sa [i din genera]ia anterioar\.

De-a lungul anilor, scrie „Slate“,
„stilul s\u devine tot mai u[or de re-
cunoscut. ~n vreme ce Muddy Wa-
ters devine tot mai exploziv, John
Lee Hooker tot mai grav, iar Buddy
Guy mai aerian, B.B. King ̀ [i creea -
z\ un stil tot mai ̀ ndep\rtat de cel al
guitar heroes-ilor. Nu vrea s\ de-
monstreze nimic, prefer\ subtilita-
tea. Când blues-ul s-a «electrificat»,
mul]i bluesmani au `nceput s\ cau-
te s\ dovedeasc\ virtuozitatea rocke -
rilor. Nu [i King“.

3. Când arti[tii de culoare au `n -
ceput s\ câ[tige bine de pe urma
muzicii, mul]i dintre ei [i-au pier-
dut capul v\zându-se cu atâ]ia bani
`n buzunar, dup\ o via]\ de priva -
]iuni: dependen]\ de drog [i alcool,
regres muzical etc. Nu [i B.B. King.
De[i ̀ nconjurat de muzicieni (̀ n spe -
cial albi) care n-au fost sili]i s\ trea -
c\ prin aceast\ tranzi]ie brusc\ de
la s\r\cie la bog\]ie, King a [tiut s\
`[i p\streze capul pe umeri. Din punc-
tul de vedere al carierei, a reu[it s\
treac\ cu bine de anii ’80, când
mul]i bluesmani au cunoscut un re-
gres `nainte de a reveni `n anii ’90.

4. Dac\ B. B. King a putut com-
pune [i scoate discuri f\r\ proble-
me de-a lungul carierei sale, este [i

datorit\ faptului c\ a [tiut cum s\
„`[i p\streze blues-ul cât mai radio
friendly“, spune „Slate“. Mai târziu,
`n 1988, devine unul dintre pu]inii
bluesmani care compun un hit `m -
preun\ cu un grup rock. Piesa
When Love Comes to Town, duet cu
faimo[ii U2, este un mare succes ca-
re `i permite lui King s\ se prezinte
[i unui public mult mai tân\r. O
pies\ foarte pop, diferit\ fa]\ de alte
duete ale altor bluesmani negri ale
c\ror produc]ii continu\ s\ aib\ un
spirit blues foarte pregnant.

5. „~n fine“, conchide „Slate“,

moartea lui King ne aminte[te cât
de dificil [i deseori ilogic este s\ cla-
sifici muzica [i s\ reduci un gen la
un anume artist. Cli[eele imaginii
blues sunt tenace [i pot fi aplicate
`ntr-o oarecare m\sur\ [i lui B.B.
King, dar a reduce tot blues-ul nu-
mai la acest artist este o eroare. „Si-
gur este doar faptul c\ B.B. King a
fost bluesmanul cel mai popular,
mai ales pentru publicul alb, dar as-
ta nu are leg\tur\ cu blues-ul. Par-
cursul [i opera lui King, deseori
foarte ̀ ndep\rtat\ de cli[ee, stau do-
vad\“, scrie „Slate“.

„Toate rudele mele erau
foarte credincioase... iar
mie `mi era ru[ine s\ cânt
acas\ altceva decât cân-
tece «spirituale». De fapt,
probabil c\ a[ fi luat b\ taie
dac\ a[ fi cântat alt ceva.
Când am mers `n armat\
am `nceput s\ cânt blues.
Cred c\ to]i b\r ba]ii fac la
fel“, se confesa B.B. King
`ntr-un do cumentar BBC
din 1972.

B.B. King: mai mult 
decât „Regele blues-ului“

Suplimentul lui Jup  Murakami: 
cartea „F.A.Q.“
Romancierul japonez lucreaz\
`n prezent la un nou volum care
este inspirat din mesajele fani-
lor s\i, scrie „Le Figaro“.

~n ianuarie, Haruki Muraka-
mi a deschis un site numit „Mu-
rakami-san no tokoro“ („Spa]iul
domnului Murakami“) care,
vreme de patru luni, a avut par-
te de o activitate intens\, pri-
mind aproximativ 38.000 de me-
saje din partea cititorilor ni-
poni. 

Murakami s-a angajat s\ r\s -
pund\ tuturor `ntreb\rilor pri-
mite, chiar [i celor mai indis-
crete sau nepotrivite, dar, pân\ 
la `nchiderea recent\ a site-
ului, 5.000 de mesaje au r\mas
f\r\ r\spuns. „E ca [i cum a[ par-
ticipa la un maraton de 100 de

kilometri“, a declarat Murakami.
Dintre toate mesajele pri -

mite, romancierul a selectat 500
de `ntreb\ri ale c\ror r\spun-
suri vor sta la baza noii sale
c\r]i, care va avea acela[i titlu
ca numele site-ului. Cartea va fi
lansat\ `n Japonia la sfâr[itul
lunii iulie, iar edi]ia ei digital\
va con]ine r\spunsul la 3.500 de
mesaje. Dup\ care, Murakami a
anun]at c\ se va retrage s\ ci-
teasc\ cele 4.900 de mesaje
r\mase.

Printre temele abordate de
fani au fost ̀ ntreb\ri de ordin se-
xual, despre pisici (animalul fa-
vorit al romancierului), de spre
scris, cinema, muzic\ [i, evident,
despre [ansele lui Murakami de
a câ[tiga premiul Nobel.



Concluzia lor a fost c\ genul a
fost marcat de trei revolu]ii mu-
zicale importante: `n 1964, `n 1983
[i `n 1991. De asemenea, `n stu-
diul publicat de „Royal Society
Open Science Journal“, cerce t\ -
torii afirm\ c\, ̀ n ultimii ani, me-
lodiile pop tind s\ „sune la fel“.

Cercet\torii au studiat diferi-
tele caracteristici ale melodiilor
[i felul ̀ n care acestea s-au schim -
bat `n timp. Ace[tia au remarcat
c\, la `nceputul anilor ’60, ingre-
dientele `mprumutate din jazz [i
blues au `nceput s\ se r\reasc\.
~n 1964, invazia trupelor britani-
ce, de la Beatles la Rolling Stones,
a adus `n muzica pop un sound
mult mai  rock – prima dintre re-
volu]iile stilistice care au marcat
muzica pop.

A doua schimbare major\ de stil
a survenit ̀ n 1983, pe m\sur\ ce noi-
le tehnologii (sintetizatoare, sam-
plere[i drum machines) au ̀ nceput

s\ fie tot mai utilizate de muzicieni.
A treia revolu]ie a avut loc `n

1991, când genurile rap [i hip-hop
au devenit mainstream. „A fost
cea mai mare revolu]ie“, spune
dr. Matthias Mauch, de la Queen
Mary University. „E important\,
fiindc\ rap-ul [i hip-hop-ul nu fo-
losesc prea mult\ armonie, pu-
nând mai degrab\ accentul pe
«speech» [i ritm. A fost o ade -
v\rat\ revolu]ie.“

Alte elemente stilistice [i-au
f\cut [i ele intrarea `n topuri

(prin funk, soul [i disco), ̀ ns\ im-
pactul lor a fost mult mai redus.

A existat un moment `n care
diversitatea muzical\ a topurilor
a fost „amenin]at\“ – apari]ia, `n
anii ’80, a genului „arena rock“.
„Topurile au fost invadate brusc
de o mul]ime de trupe hard rock,
hair metal sau stadium rock, pre-
cum Bon Jovi sau Bruce Spring -
steen, dar, nu dup\ mult\ vreme,
au venit rap-ul [i hip-hop-ul.
Cred c\ hip-hop-ul a salvat topu-
rile muzicale“, spune dr. Mauch.
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Pictorul „Rambo“
expune `n Fran]a

Pân\ la sfâr[itul lunii mai, Muzeul de Art\ Moder -
n\ din Nisa g\zduie[te o retrospectiv\ a celor mai va-
loroase pânze pictate de Sylvester Stallone, actor fai-

mos pentru rolurile
din seriile Rocky [i
Rambo.

„Pictura stâr ne[ -
 te toate sim]urile,
adev\rul ei este ime -
diat“, a explicat ac-
torul ̀ n vârst\ de 68
de ani, sâm b\ta tre -
cut\, ̀ ntr-o conferin -
 ]\ de pres\ ]inut\ la
Nisa. „{i scri sul poa -
te stârni sim  ]u rile,
dar cred c\ pictura
este cea mai auten-
tic\, cea mai cinsti t\
dintre toate artele.“

Cele trei revolu]ii care
au marcat muzica pop
Pentru a `n]elege
evolu]ia muzicii pop
occidentale, o echip\ 
de savan]i de la Queen
Mary University of
London [i de la Imperial
College London a
analizat peste 17.000 
de melodii din topul 
US Billboard Hot 100.

Houellebecq 
sperie Croa]ia
O adaptare teatral\ a romanului Particulele elementare (ap\rut\ ̀ n
limba român\ la Editura Polirom ̀ n traducerea lui Emanoil Mar cu)
al lui Michel Houellebecq a fost retras\ de pe afi[ul unui festival im-
portant din motive de securitate.

Organizatorii Festivalului de la Dubrovnik au anun]at joi, 14
mai, c\ au retras, la cererea guvernatorului regiunii, Nikola Dobro-
slavic, piesa programat\, fiindc\ „viziunea negativ\“ despre Islam
a autorului francez pune probleme de securitate.

Nu to]i au fost ferici]i. Regizoarea Mani Gotovac a declarat drept
„scandaloas\“ decizia. „Este dovada catastrofelor epocii noastre“,
spune aceasta. „Puterea interzice o oper\ de art\ ce vorbe[te despre
lipsa de dragoste dintre b\rba]i [i femei, o pies\ ce a luat premiul
`ntâi la Festivalul de la Avignon. Pentru mine, asta este echivalen-
tul unei catastrofe.“

David Lynch
revine `n
Twin Peaks
Celebrul regizor a anun]at c\, pân\ la urm\,
va regiza contiuarea serialului-cult Twin
Peaks.

Decizia lui Lynch vine la mai bine de o
lun\ de când regizorul s-a retras din echipa
de realizatori ai noului serial `n urma unor
diferen]e de opinii legate de buget cu pro-
duc\torii de la re]ea ua TV Showtime.

La vremea respectiv\, ̀ n aprilie, Lynch ex-
plicase pe Twitter c\ Showtime nu aprobase
fonduri suficiente pentru „a realiza serialul
a[a cum sim]eam eu c\ trebuie realizat“.

Noul Twin Peaks va ajunge pe micile ecra-
ne anul viitor. Anun]at ini]ial ca o miniserie
de nou\ episoade, el va fi prelungit dup\ noua
`n]e legere dintre Lynch [i Showtime.



Pe vremea când oamenii erau
destul de pro[ti `ncât s\ potco -
veasc\ puricii, adic\, cu alte cu-
vinte, foarte demult, dar nici
chiar `n perioada dinozaurilor,
se spune c\ a tr\it un anume `m -
p\ rat, pe nume Mihu cel B\rbos.
T\râmul st\pânit de el `mpreun\
cu a sa frumoas\ `m p\r\teas\,
Svietlana cea B\r boas\, era `n -
tins [i bogat. Râuri repezi sc\l -
dau deopotriv\ mun]i colc\ind
de lighioane, dar [i câm puri de
grâ ne. Vecinii erau pa[nici [i

aveau b\rbile mai mici. Dar
bog\]ia material\ a celor doi era
umbrit\ de o s\r\cie sufleteasc\
mare, care venea din faptul c\
nu aveau copii. Vai, [i dac\ nu
au mai umblat ei pe la to]i vracii,
dac\ nu a mâncat s\racul mo -
narh vagoane `ntregi de ]elin\.
Degeaba. Nu se [tie dac\ era de
la el sau de la ea, cert este c\
`mpreun\ formau un cuplu mai
steril ca Marea Moart\. 

Pân\ intr-o zi când...
O b\trânic\ apare [i trimite

vorb\ c\ [tie o vraj\ bun\, f\r\
efecte adverse, prin care ar r\mâ-
ne gravid\ orice creatur\. P\i, 
spu ne]i voi acum, ce aveau ei de
pierdut?

Protocolul descântecului im-
plica g\sirea celei mai albe
scroafe din regat. Trebuia dat\ la
un vier la fel de alb, apoi luat
acas\, ̀ nc\ din prima zi, al treilea
pui f\tat. De ce al treilea, nu [tiu,
`ntreba]i-o. Apoi, `n timp, dragos -
tea p\rinteasc\ avea s\ des\vâr -
[easc\ opera, purcelul urmând a
se transforma negre[it `n om.

L-au botezat Ghi]\. Ghi]\, prin -
]ul purcelu[. B\i, [i doar l-au iu-
bit cât au putut ei de mult. Dar
micul viitor `mp\rat se `nc\p\ -
]âna s\ r\mân\ porc. Crescuse
rotofei [i dormea `n a[ternuturi
de m\tase natural\, pe care le
mol f\ia cu poft\. Dar nu era câ-
tu[i de pu]in om, dar\mite s\
aib\ [i barb\. Babo, `n gura m\-
tii, ce vraj\ de doi lei ai f\cut [i tu.

~ntr-o zi, gurmandul `mp\rat

vecin `[i anun]a vizita la bunul
s\u prieten, Mihu cel B\rbos.
Proasp\t angajat [i cu viziuni
culinare s\n\toase, buc\tarul cel
nou puse ochii pe un purcelu[
care se l\f\ia `ntr-o balt\ n\mo -
loas\ din gr\dina domneasc\ [i,
visând la r\cituri, f\cu s\rmanu-
lui Ghi]\ o t\ietur\ ̀ n gât precum
vasluianul gelos, adic\ profund
in compatibil\ cu via]a. Jum\tate
r\cituri, jum\tate fripturi, iar
oas petele a fost pl\cut impresionat.

Rar ]i-e dat s\ vezi plângând ̀ n
halul \sta o femeie atât de b\r -
boa s\. A cotrob\it prin tombe roa -
ne, nimic. A mai g\sit doar o coas -
t\ a lui Ghi]\, `n gura câinelui. A
c\utat baba peste m\ri [i ]\ri [i i-a
ar\tat coasta. „Vezi, copila mea,
asta e dragoste de mam\ adev\ra -
t\!“ {i stropind osul cu ap\ vie,
acesta se transform\ pe loc ̀ ntr-un
fl\c\u ̀ nalt [i b\rbos din cale- afa -
r\. Vraja era complet\. I-au pus nu -
mele Costel.  
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Poate exagerez, dar nu mi-a fost
prea simpatic `n 2007 când a con-
siderat c\ a fost nedrept\]it la
Cannes primind doar Premiul de
scenariu pentru De partea cea-
lalt\/Auf der anderen Seite/ The
Edge of Heaven, `n vreme ce 4
luni, 3 s\pt\mâni [i 2 zile lua Pal-
me d’Or-ul. {i Julian Schnabel a
spus `n gura mare c\ a fost ne-
drept\]it. Asta se `ntâmpl\ când
ego-ul `]i `ntunec\ ra]iunea. 

T\ietura e un film, pardon de
expresie, de larg\ respira]ie, de -
spre un tat\, victim\ a holocaus-
tului armean (1915-1918), care cu-
treier\ lumea c\utându-[i cele
dou\ fete de care a fost desp\r]it.
Probabil c\ e un merit `n primul
rând moral pentru Fatih Akin (ci-
neast n\scut la Hamburg din
p\rin]i turci) s\ fac\ un film care
condamn\ genocidul armenilor
`n condi]iile `n care Turcia neag\
oficial implicarea ei `n aceast\
tragedie petrecut\ [i cu acceptul
tacit al Germaniei (care era pe
atunci aliata Imperiului Oto-
man). Cu pozi]ia sa intermediar\,
Akin s-a angajat la un proiect
scump [i complicat ca produc]ie

(pe internet se vehiculeaz\ un bu-
get de 21 de milioane de dolari) ca-
re a presupus multe loca]ii, per-
sonaje [i film\ri inclusiv ̀ n Cuba,
unde mul]i armeni s-au refugiat
`n drumul lor spre Statele Unite. 

N\scut `n 1973, Fatih Akin nu
ar fi `nc\ la vârsta la care s\ se re-
fugieze ̀ n conformism [i locuri co-
mune. {i totu[i, nici nu `ncepe bi-
ne filmul [i `l plasezi imediat `n
sert\ra[ul lui. Nu [tiu ce m-a de-
ranjat mai mult: scenariul sub ]i re,
regia cuminte [i plat\ sau aten]ia
mult prea mare pentru par tea vi-
zual\ astfel `ncât nu exist\ scen\
dramatic\ `n care s\ nu remarci
cât de frumoase sunt costumele
sau vreun detaliu de decor? Sec-
ven]a `n care eroul, Nazareth Ma-
noogian (Tahar Rahim), ajunge `n
deplorabila tab\r\ unde refu gia ]ii
armeni, mai mult mor]i decât vii,
zac sub corturi zdren]uite e atât de
c\utat\ vizual [i inten]ia de a
r\mâne antologic\ e atât de clar\
`ncât nu exist\ nici un pic de emo -
]ie. Lipsa de empatie a autorului
fa]\ de suferin]a personajelor e
atât de evident\ `ncât te `ntrebi
dac\ nu cumva el chiar [i-a propus

s\ fie mai mult ra]ional decât emo -
]ional. Dar nu e explica]ia bun\
din moment ce filmul apas\ con-
stant pedala emo]iei sau a[a-zisa
pedal\ a emo]iei. 

Pe urm\ sunt detalii care `]i
sar ̀ n ochi, chiar dac\ [tii c\ regi-
zorul/scenarist s-a documentat
consultând o sut\ de c\r]i [i de
h\r]i despre genocid: Tahar Ra-
him arat\ tot tân\r dac\ `i albe[ti
trei sau 30 de fire `n cap, e u[or
neverosimil s\ aib\ o fiic\ de vâr-
sta lui. Care fiic\ are un ten
proasp\t [i luminos, de[i a trecut
prin genocid, s\r\cie [i boli
[.a.m.d. Pân\ la urm\, faptul c\
sunt folosite imagini din Pu[tiul
lui Chaplin nu e deranjant pentru

inacurate]e istoric\ – filmul e din
1921, iar eroul `l vede `n anul 1918.
Deranjant e s\ vezi [mecheria, s\
sim]i cum lucreaz\ [antajul emo -
]ional [i estetic al regizorului care
`ndr\zne[te s\-[i compare perso-
najul cu Charlot ([i pe sine cu Cha-
plin), neputându-se ab]ine s\ nu
ridice sprânceana spre Cinema
Paradiso, schi]ând un ars poetica
dintr-o oper\ super-conformist\.
Cred c\ asta m-a deranjat cel mai
mult. ~n fond, cele mai reu [ite [i
mai emo]ionante imagini din film
r\mân tot cele ale lui Chaplin.

T\ietura/ The Cut, de Fatih Akin. 
Cu: Tahar Rahim, Moritz Bleibtreu,
Tryne Dyrholm

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Lucruri
Am g\sit aceast\ fraz\ `n cartea
de `nsemn\ri a unui c\lug\r japo -
nez din Evul Mediu: „Un om rezo -
nabil nu va muri l\sând `n urm\
obiecte de valoare. O colec]ie de
obiecte vulgare arat\ prost, `n
timp ce unele bine alese ar sugera
ata[amentul futil fa]\ de lucrurile
acestei lumi. {i e cu atât mai nepo -
trivit s\ la[i `n urm\ o acumulare
vast\. Vor avea loc lupte urâte du -
p\ ce-o s\ mori [i toat\ lumea o s\
vrea s\ pun\ mâna pe ceva. Dac\
pl\nuie[ti s\ la[i ceva unei per -
soa ne anume, atunci mai bine o
faci cât ̀ nc\ mai e[ti ̀ n via]\“. Du -
p\ care am g\sit o ilustratoare din
New York care a descoperit lista
cu lu crurile r\mase dup\ moartea
lui Flaubert. Inventarul a fost
alc\ tuit de M. Lemoel, notar pu -
blic, pe 20 mai 1880, [i are vreo
[apte pa gini. Geoffrey Wall, au -
torul bio grafiei Flaubert: A Life,
spune c\ lista e „o oglind\ stranie
[i rece a vie]ii care s-a desf\[urat
`n [i prin tre aceast\ elegant\
constela]ie de lucruri“. Din cons -
te la]ie fac parte: p\l\rie panama,
cravat\ ro[ie de m\tase, 5 perechi
m\nu[i, 19 c\ m\[i, 2 c\m\[i de
noapte, 5 veste, 7 bastoane, 2
perechi de ghete, bor can cu tutun,
35 pahare [ampanie, 48 farfurii
por]elan, tablou portret Napoleon,
ceas de buzunar gravat cu ini]ia -
lele GF, inel de aur cu sigiliu [i
piatr\ p\trat\, lingur\ de argint [i
dou\ furculi]e marcate „N flau -
bert“, 5 cu]ite stridii, ceas mar -
mur\ cu figurine, suli]e, l\nci, s\ -
ge]i, mandolin\, secure, pip\ ori -
en tal\, mas\ mahon, fa]\ de mas\
verde, blan\ de tigru, blan\ de
linx, blan\ de urs, 2 lanterne
egiptene, 3 cu]ite de hârtie, manu -
scris neterminat cu titlul Bouvard
et Pécuchet, opere complete Wal -
ter Scott, suma de 2.515 franci
(pentru cheltuielile de `nmormân -
tare [i alte datorii) etc. M\ `ntreb
ce-ar putea face parte din galaxia
mea: laptop, telefon, 5 parfumuri,
53 perechi cercei, 5 perechi ghete,
ceas de mân\ Pobeda, ceas de[tep -
t\ tor roz de plastic, borcan ceai, 10
oje, geant\ voiaj, 34 e[arfe, 21
rochii, 2 l\mpi, tablou vulpe ver -
de, tablou animal neidenti ficat,
balon mecanic cu aer cald, pisic\
cu titlul Matilda. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga
Cu capul t\iat

La mul]i ani 
[i o poveste

Nu [tiu ce se `ntâmpl\ cu Fatih Akin, dar din 2004
`ncoace nu a mai f\cut un film de for]a lui Cu capul
`nainte/ Gegen die Wand/ Head On [i a devenit un
profesionist respectat, conformist [i destul de
oarecare. Lucru pe care cel mai recent film al s\u,
T\ietura/ The Cut, `l confirm\ cu vârf [i `ndesat
(scuza]i rima, e `ntâmpl\toare). 
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