
Cannes 2016 –
Ultimele
ecouri

Iulia Blaga

„{tiam c\ ̀ n Exorcistul muzica tre -
buie s\ fie ca o mân\ rece pe ceaf\,
iar muzica lui Penderecki a[a a
fost.“ Astea au fost ultimele noti]e
pe care le-am luat la masterclass-ul
lui William Friedkin, `nainte de a
fugi la proiec]ia istericului Juste
la fin du monde, de Xavier Dolan.
Mai bine st\team pân\ la sfâr[it.
La cei aproape 81 de ani, tata lu’
Exorcistul [i al Filierei franceze/
The French Connection a fost fer-
mec\tor. 
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Ve[ti de 
pe frontul
Bookfest

Eli B\dic\

Bookfest 2016 a `nceput mier-
curi, 1 iunie. La deschiderea
târ gului – care se desf\[oar\, ̀ n
premier\, sub ~naltul Patronaj
al Pre[edintelui României – au
participat ambasadorul Israe-
lului la Bucure[ti, Tamar Sa-
mash, pre[edintele Acocia]iei
Editorilor din România (AER),
Grigore Arsene, consilierul pre -
ziden]ial pentru Cultur\, Ser-
giu Nistor – care i-a `nmânat
pre[edintelui AER diploma prin
care Klaus Iohannis a acordat
patronajul s\u edi]iei de anul
acesta a Salonului –, [i minis-
trul Culturii, Corina {uteu. 
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Românii e de[tep]i

INTERVIU CU ISTORICUL COSMIN BUDEANC|:

„Multe dintre relat\rile
fo[tilor de]inu]i politici
sunt foarte romane[ti“

Cosmin Budeanc\ a absolvit Facultatea de Istorie [i Filosofie a Universit\]ii „Babe[-Bolyai” din Cluj-Napoca
(1993-1997). A continuat cu Masteratul de Studii apro fundate `n Istorie Oral\ (1997-1998). A urmat tot acolo
{coala Doctoral\ (2001-2008). ~n aceea[i institu]ie de `nv\]\mânt a f\cut parte din programul postdoctoral
(2011-2013). Este, din 2006, expert `n cadrul Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului (ulterior
Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului [i Memoria Exilului Românesc), unde a de]inut [i func]ia
de Director general `n perioada martie 2014 – decembrie 2015. La Editura Polirom au ap\rut sub coordonarea
sa volumele Experien]e carcerale `n România comunist\, vol. I-VI (2007-2012). 

A fi sau a nu fi
pe Facebook

Radu Pavel Gheo

„Cum adic\ nu e[ti pe Facebook?
P\i, dac\ nu e[ti pe Facebook, nu
exi[ti.“ E o fraz\ pe care am auzi t-o
de zeci de ori `n ultimul an [i m\r -
turisesc c\ de-acum simt chiar un
fel de bucurie masochis t\ la ideea
c\ `n acel univers virtual care
acoper\ sau `nlocuie[te `ncetul cu
`ncetul planeta eu nici nu exist.
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Iulia Blaga

~n fiecare an, Cannes-ul invit\ o
legend\ a cinemaului s\ sus]in\
un masterclass. Anul trecut a fost
Jacques Audiard (care, m\ rog,
nu e `nc\ o legend\), dar acum doi
ani sala Buñuel a s\rit ̀ n sus când
a intrat Sophia Loren. ~l ]in minte
[i acum pe cet\]eanul de 60 de ani
din spatele meu care a `nceput s\-i
strige c-o iube[te. Aceste master-
class-uri sunt de regul\ necon-
ven]ionale [i relaxate, de[i se
spun [i lucruri serioase. Exist\ un
moderator care are o discu]ie cu
invitatul, urmând `n general ni[te
jaloane cronologice. Discu]iile
sunt sus]inute de scurte frag-
mente video din filme, iar la final
pot [i spectatorii s\ pun\ câteva
`ntreb\ri. Pentru jurnali[ti, aces-
te masterclass-uri sunt uneori un
fel de revist\ glossy atunci când
invita]ii simt nevoia s\ arunce [i
picanterii. De exemplu, Friedkin
ne-a povestit cum a fost combinat
`n tinere]e cu fiica lui Howard
Hawks [i c\ Hawks a spus pe
urm\ c\ el l-a `ndemnat s\ fac\
Filiera francez\ (ceea ce, sus]ine
Friedkin, nu-i adev\rat). Am mai
aflat c\ Filiera francez\, de[i a luat
Oscarul pentru scenariu, n-avea
scenariu atunci când a fost filmat.
Sau c\ proiectul a fost refuzat
ini]ial de toate studiourile. Sau c\,
de curând, Friedkin a fost invitat
de Vatican s\ filmeze o [edin]\ de
exorcism – chiar pe povestea asta
a trebuit s\ plec din sal\. Oricum,

[armant om – `n]elegi de ce a fost
c\s\torit cu femei interesante, de
la Jeanne Moreau [i Leslie-Ann
Down pân\ la Sherry Lansing, ac-
tri]\ devenit\ prima femeie care a
condus un mare studio American
(Paramount). 

FFF

Tot la capitolul legende vii includ
[i The BFG, pentru c\ s\ vezi un
nou film de Steven Spielberg `n
premier\ mondial\ `]i d\ o emo]ie
pe care numai fanii E.T. o `n]eleg
a[a cum trebuie. (Apropo, azi cir-
culau pe Facebook poza unei sticle
de [ampanie [i o scurt\ noti]\ din
partea lui Steven Spielberg care 
i-a trimis [ampania lui Cristian
Mungiu dup\ ce a câ[tigat Premiul
de regie. Cei doi au fost `n acela[i
juriu la Cannes `n 2013.) The BFG,
adic\ The Big Friendly Giant,
este, a[a cum am spus `n interti-
tlu, un Foarte Frumos Film, de[i
trimiterile la E.T. mi s-au p\rut
un fel de [antaj sentimental. Fil-
mul, care o s\ ajung\, fire[te, [i la
noi (parc\ prin toamn\), este o
adaptare a romanului lui Roald
Dahl. Acesta, culmea, a ap\rut `n
acela[i an cu E.T., fiind ultimul
film al scenaristei Melissa Mathi-
son (care a scris [i E.T.), aceasta
murind de cancer toamna trecut\.
Imagina]ia lui Dahl, puritatea
na(ra)tiv\ a lui Spielberg [i cele
mai proaspete [vunguri tehnice
fac din The BFG o poveste foarte
frumoas\, `n care e[ti tentat s\

crezi tot ce vezi. Uria[ul a c\rui
voce [i figur\ sunt cele ale lui
Mark Rylance (Spielberg l-a ales
din prima zi de filmare de la Podul
spionilor) e atât de credibil când
alearg\ peste ma[ini [i printre
case! Altfel, Roald Dahl parc\ a
scris romanul pentru Spielberg.
Prietenia dintre o feti]\ de la orfe-
linat [i un uria[ a c\rui sarcin\ e
s\ strâng\ vise e un fel de E.T. Nu
e genul de film pe care s\-l vezi la
un mare festival, ̀ ngr\m\dit ̀ ntre
Park Chan-wook [i un interviu. 

Apropo, nu prea mai car dup\
mine caiete de pres\, dar caietul
de la The Handmaiden, de Park
Chan-wook, cu paginile lui aurite
[i coperta imitând o tapiserie
veche a trebuit s\-l iau, prea era
frumos. Dar mi-ar fi c\zut dege -
tele dac\ a[ fi luat noti]e pe el. M\
a[teptam s\ reg\sesc filmul `n
palmares. Poate cu alt juriu  The
Handmaiden (primit amestecat de
critic\) e o lesbian revenge story
foarte stilizat\ [i pasional\, care
face ca La vie d’Adèle s\ par\ plic-
tisitor (oricum e). ~n tradi]ia lui
Rashomon, filmul urm\re[te din
trei unghiuri diferite povestea unei
hoa]e trimise ca servitoare la o

tân\r\ bogat\ pentru a netezi 
drumul unui alt ho], care vrea s\
se `nsoare cu ea pentru bani. Dar
servitoarea se `ndr\goste[te de
st\pân\ [i viceversa, iar cu fieca -
re nou unghi povestea cre[te tot
mai mult. Ca `n toate filmele sale,
Park Chan-wook nu poate sta `n
acela[i gen, a[a c\ ce iese e un pro-
dus eclectic, `n egal\ m\sur\ po -
pular [i savant, al c\rui fir ro[u e
o anume libertate din cap pe care
o ai sau nu. 

Unii critici au crezut c\ [i Lo -
ving, de Jeff Nichols, ar fi trebuit
premiat. Eu nu. Poate pentru c\
m\ a[teptam s\ fie `n genul lui
Midnight Special, SF-ul s\u pre -
zentat `n acest an `n competi]ia
Berlinalei. N-avea cum. Inspirat
dintr-un caz real, Loving e poves -
tea unui cuplu interrasial care d\
`n judecat\ statul Virginia ̀ n 1967,
stat ale c\rui legi absurde nu per-
miteau ca so]ia de culoare [i so]ul
alb s\ locuiasc\ ̀ mpreun\. Ce face
Nichols `n filmele lui e s\ ia ni[te
tipare cinematografice [i s\ le co -
loreze, schimbându-le `ncet pig-
menta]ia. Spre deosebire de alte
filme cu procese [i [ican\ri ra-
siste, `n Loving (a[a se nume[te

cuplul interpretat precis de Joel
Edgerton [i Ruth Negga), cei doi
so]i sunt de o delicate]e [i un bun-
sim] care-i `mpiedic\ s\ fac\ scan-
dal. De[i e ceva ata[ant `n tenaci-
tatea lor delicat\ [i `n iubirea lor
tenace, filmul mi s-a p\rut prea
mainstreamca s\ intre ̀ n palmares. 

La fel [i Julieta lui Almodóvar,
care e dram\ f\r\ melodram\ –
doar adapteaz\ trei povestiri de
Alice Munro! – despre o femeie
care trece prin via]\ f\când ale -
gerile pe care le crede bune [i ca re,
atunci când fiica cre[te, nu `n]e -
lege de ce rupe rela]iile cu ea. De[i
al\turarea celor dou\ nume,  Al -
mo dóvar [i Munro, sun\ un pic
oximoronic, spaniolul coloreaz\
tabloul subtil al prozei canadien-
cei, iar rezultatul e film calm [i
re]inut, mai mult nostalgic decât
exuberant. Nu un vârf de carier\,
dar oricum o revenire de form\
dup\ comedioara Los amantes
pasajeros. 

Iar n-am mai apucat s\ vorbesc
despre Câinii lui Bogdan Miric\.
Mai e timp. Filmul intr\ la noi `n
septembrie. ~naintea lui intr\
Sieranevada, de Cristi Puiu, pe 9
septembrie 2016.
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Cannes 2016 – Ultimele ecouri
„{tiam c\ `n Exorcistul muzica trebuie 
s\ fie ca o mân\ rece pe ceaf\, iar muzica 
lui Penderecki a[a a fost.“ Astea au fost
ultimele noti]e pe care le-am luat la
masterclass-ul lui William Friedkin, `nainte
de a fugi la proiec]ia istericului Juste la fin
du monde, de Xavier Dolan. Mai bine
st\team pân\ la sfâr[it. La cei aproape 

81 de ani, tata lu’ Exorcistul [i al Filierei
franceze/ The French Connection a fost
fermec\tor. Nu [tiu `n ce m\sur\ relua
glume din banduliera obi[nuit\, dar l-a
tachinat pe bietul Michel Ciment (cunos -
cutul critic de la „Positif“) de l-a rupt. M\
rog, [i Ciment a ripostat bine. Calul de
b\taie a fost afirma]ia lui Ciment c\ primele

sale patru filme au fost ni[te e[ecuri 
puncte-puncte comerciale. Asta l-a stimulat
pe Friedkin, care din dou\ `n dou\ minute `i
repro[a moderatorului, prin diverse enun -
]uri, imensa jignire pe care i-a adus-o. Sala,
normal, se pr\p\dea de râs. Sper s\ ]in minte
momentul când o s\ rev\d Exorcistul, ca pe
un fel de pung\ cu ghea]\ la `ndemân\.

The Handmaiden, de Park Chan-wook
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Ve[ti de pe 
frontul Bookfest

Eli B\dic\

Orice cititor (pasionat) sau per-
soan\ care lucreaz\ `n domeniul
editorial [tie c\ noi avem dou\
târguri mari [i late (generaliste,
s\ spunem, mai sunt câteva
ni[ate), unul care aduce colec]ia
de toamn\-iarn\ (Gaudeamus) [i
unul care ne serve[te tendin]ele
de prim\var\-var\ (Bookfest).
Ambele au loc la Romexpo, com-
plexul expozi]ional de lâng\ Pia]a
Presei. {i, tot a[a, se cunosc dife-
ren]ele majore `ntre ele: primul
este un mamut greu de controlat,
organizat de Radio România, cel
de-al doilea este fratele mai domol,
strunit de Asocia]ia Editorilor din
România (AER); unul se revars\
`n Pavilionul Central al Romexpo,
cel\lalt mai ferit [i, totodat\, ceva
mai „democratic“ `n dispunerea
standurilor – `n Pavilioanele C (1,
2, 4, 5); la unul trebuie s\-]i cum-
peri bilet la intrare, pe când la ce -
l\lalt intrarea este gratuit\; Gau-
deamus e mult mai pu]in inter-
na]ional decât Bookfest – care, din
2010 pân\ acum, a invitat autori
din Spania, Ungaria, Fran]a, ]\ri-
le de limba german\ (Germania,
Austria, Elve]ia), Polonia, Cehia
[i, anul acesta, Israel –, acesta din
urm\ are vânz\ri mai mici, este
mai pu]in cunoscut [i g\zduie[te
cu câteva zeci de edituri `n minus
decât primul [.a.m.d. 

~n alte privin]e, ele se asea m\ n\
foarte mult: la amândou\, editurile

se `ntrec `n nout\]i [i evenimente,
cu sutele. Reducerile de pre]uri
nu sunt foarte mari, decât cu mici
excep]ii. ~n general, c\r]ile noi
sunt (dac\ sunt!) cu 10% mai iefti-
ne, rar ajung la -30% din pre]. Par-
tea bun\ este c\ se mai scot din de-
pozit stocuri de volume ap\rute ̀ n
urm\ cu câ]iva ani, c\r]i care pot
fi g\site la sume cuprinse `ntre 
1 [i 10 lei. Chilipirurile, atunci
când nu vorbim de maculatur\,
sunt de neratat – mai ales pentru
cei care nu obi[nuiesc s\ mearg\
la târguri de c\r]i [i nu le [tiu,
c\ci, `n mare, sunt cam acelea[i
titluri. La edi]ia curent\ Bookfest,
de pild\, vizitatorii pot lua câteva
c\r]i scrise de  Beigbeder, Muriel
Barbery sau Sven Hassel la 10 lei,
Roberto Bolaño sau Andrei Kur-
kov la 8 sau 10 lei, Fitzgerald la 
7 lei, Jules Vernes sau Simone de
Beauvoir la 5 lei, Nedelcovici la 
3 lei ori pove[ti clasice repovestite
pentru copii la 1 leu. Altfel, târgu-
rile de carte sunt ocazia ideal\ de
a cump\ra, printre primii, nout\ -
]ile editoriale, de a socializa – doar
rar se adun\ la un loc atâ]ia au-
tori, editori, traduc\tori, PR-i[ti
etc. –, de a lua autografe, a te plim-
ba printre c\r]i [i a (re)descoperi
editurile mici, pe care nu le prea
vezi `n multe contexte, [i a ascul-
ta, poate, câteva lans\ri, dezba-
teri, mese rotunde.  

Bookfest 2016, cea de-a unspre-
zecea edi]ie a Salonului Interna -
]io nal de Carte, a ̀ nceput miercuri,

1 iunie, [i se va `ncheia duminic\,
5 iunie. ~n momentul `n care scriu
acest material, suntem deja la
jum\tatea târgului [i abia de
acum `ncolo se vor aventura mai
mul]i oameni la Romexpo. Zilele
de miercuri [i joi au fost potolite,
cu un flux redus de vizitatori. S-a
deschis târgul – `n prezen]a oficia-
lit\]ilor –, au avut loc câteva
lans\ri, s-a stat pe `ndelete la po-
ve[ti. Nimic neobi[nuit, a[a se
`ntâmpl\ de obicei, abia `n wee-
kend se calc\ lumea pe picioare. 

E adev\rat, totu[i, c\ `n prima
zi de târg, fiind 1 iunie, standurile
au fost luate cu asalt de copii
adu[i de la gr\dini]e [i [coli. Celor
mici li s-au preg\tit multe eveni-
mente interesante, de ziua lor. Am
trecut pe la diferite edituri mier-
curi [i am v\zut un atelier intere-
sant de storytelling la Corint, unul
de pove[ti [i ilustra]ie la Curtea
Veche, cu Adina Rosetti [i Cristia-
na Radu, pici picta]i pe fa]\ la Li-
tera Mic\, campionat de povestit
[i desenat cu Ioana Nicolaie la Hu-
manitas, filme de anima]ie de Ro-
ny Oren (invitat din Israel), teatru
de p\pu[i la Diana, scenet\, lec-
tur\ [i ceai cu pr\jituri la Nemi –

aceasta din urm\, cu ocazia pu-
blic\rii volumului Alice `n }ara
Minunilor, adaptat [i ilustrat de
Emma Chichester Clark, tradus
de Veronica D. Niculescu, care a
[i citit cu cei mici din carte –, ex-
perimente [tiin]ifice etc. etc. Am
`ntâlnit `n târg copii ferici]i c\ au
primit baloane sau alte mici da-
ruri de la standurile pe care le-au
vizitat [i copii panica]i c\ erau
prea multe c\r]i pe care voiau s\
[i le cumpere, iar b\nu]ii de acas\
nu le ajungeau – ceea ce, m\ scu-
za]i pentru patetism, `mi d\ spe-
ran]\ pentru viitor. 

A doua zi de târg mai mult am
auzit-o decât am v\zut-o, de pe un
scaun din standul „Bookshake“
(un cotidian pe care Bookaholic [i
Centrul Ceh `l editeaz\ la Book-
fest), din fa]a laptopului, scriind,
corectând, aruncând cu idei `n
stânga [i ̀ n dreapta. Nu m-am mai
putut plimba prin târg sau merge
la lans\ri [i dezbateri, dar, de la lo-
cul meu, am sim]it Bookfest-ul
prin intermediul oamenilor care
se auzeau `n microfoane (standul
]\rii invitate, Israel, e foarte aproa -
pe de „Bookshake“, a[a c\ l-am as-
cultat, de exemplu, secven]ial, pe

Gil Hovav povestind savuros peri-
pe]ii din aeroporturi sau emi-
siuni, pe traduc\torul s\u potic-
nindu-se, din când `n când, pe oa-
menii care asistau la eveniment
(râzând sau aplaudând) sau care
treceau prin fa]a standului, vor-
beau cu prietenii despre c\r]ile
z\rite, recomandau entuzia[ti vo-
lume, criticau o editur\ sau alta
pentru pre]urile mari afi[ate, se
plângeau de c\ldur\, foame sau
sete, `[i f\ceau planuri pentru a
ajunge la diferite evenimente, se
opreau la standul nostru s\ ne
`ntrebe ce facem acolo, s\ ia ziarul
sau s\ se a[eze pe scaunele din
stand [i s\ citeasc\ cotidianul. Co-
lorat\ e lumea târgului, crede]i-
m\ pe cuvânt! Mai ales când apar
tot felul de personaje parc\ des-
prinse din c\r]i – joi am avut, de
pild\, un vizitator fidel care, de
fiecare dat\ când venea, era un
Jackie Chan al bancurilor [i glu-
melor misogine, le arunca spre
noi cu o vitez\ atât de mare `ncât,
atunci când `ncepeam s\ râdem,
el era deja la urm\toarea poant\. 

Despre c\r]i a[teptate [i c\uta-
te, lans\ri [i alte evenimente inte-
resante, povestim `n num\rul vii-
tor al „Suplimentului de cultur\“. 

Bookfest 2016 a `nceput miercuri, 1 iunie. La
deschiderea târgului – care se desf\[oar\, `n premier\,
sub ~naltul Patronaj al Pre[edintelui României – au
participat ambasadorul Israelului la Bucure[ti, Tamar
Samash, pre[edintele Acocia]iei Editorilor din România
(AER), Grigore Arsene, consilierul preziden]ial pentru
Cultur\, Sergiu Nistor – care i-a `nmânat pre[edintelui
AER diploma prin care Klaus Iohannis a acordat
patronajul s\u edi]iei de anul acesta a Salonului –, [i
ministrul Culturii, Corina {uteu. Cu to]ii au vorbit, `n
linii mari, despre importan]a lecturii `n vie]ile noastre,
au invitat vizitatorii s\ mearg\ atât la evenimentele de
la standul Israel, cât [i la altele dedicate Zilei Copilului.
Corina {uteu a urat celor prezen]i „Un Bookfest bun!“, a
salutat prezen]a statului Israel ca ]ar\ invitat\ [i a spus,
printre altele: „Cartea este unul dintre proiectele
prioritare ale Ministerului Culturii“. Sper\m s\ fie a[a!

Zeruya Shalev la Bookfest 2016. Despre cel mai recent roman al scriitoarei israeliene, Durere, ap\rut la Editura Polirom. 
De la stânga la dreapta: Bogdan-Alexandru St\nescu, Simona Sora, Mihaela Dedeoglu, Zeruya Shalev, 
Nadine Vl\descu (traduc\toare) [i Marius Constantinescu (moderator). 



Nu sunt multe scriitoare `n lume
ca Tracy Chevalier. ~ntâi, e vorba
c\ a p\r\sit Statele Unite ale Ame-
ricii pentru Anglia. Apoi, recon-
stituie epoci vechi cu o incredibil\
aten]ie pentru detalii, dând un sens
vie]ii atâtor oameni pe care isto-
ria mare i-a ignorat brutal. 

Nu existau premisele s\ m\
`ndr\gostesc de La marginea live-
zii. Nu sunt pasionat de natur\,
nu am tr\it prea mult `n mijlocul
ei (sunt un copil al asfaltului!), nu
cunosc soiuri de pomi fructiferi,
nici m\car nu sunt foarte sigur c\
[tiu s\ deosebesc un cire[ de un
gutui. Tocmai de aceea, cartea lui
Tracy Chevalier – scris\ cu atâta
iubire pentru merele familiei – va
r\mâne `n mine ca o r\scruce. 

De-acum, nu voi mai privi nicio-
dat\ la fel un copac. 

La marginea livezii spune, pur
[i simplu, o poveste cople[itoare.
~n prima jum\tate a secolului 
al XIX-lea, tân\ra familie Good -
enough pleac\ spre `ndep\rtatul
Ohio. Sadie [i James se stabilesc
`ntr-un ]inut ml\[tinos, au zece co-
pii, dar jum\tate le mor repede. La
marginea livezii devine astfel [i o
cronic\ a supravie]uitorilor. E o
via]\ dur\, cumplit\, `n mla[ tina
aceasta. Familia Goodenough va
traversa o dram\ din care cineva
reu[e[te totu[i s\ evadeze pân\ la
cap\t. Robert Goodenough, fiul
preferat al fiec\ruia dintre ace[ti
so]i care nu mai [tiu s\ se iubeasc\
[i se ur\sc la marginea unei livezi. 

El va c\l\tori prin America
timpului s\u, va goni dup\ aur `n
California [i va sfâr[i prin a-[i
`mplini destinul. Destinul s\u erau
copacii. Aceast\ dragoste fusese
de mult plantat\ `n el, [i a dat rod,
[i l-a ocrotit. {tia]i c\ a existat
aceas t\ meserie: oamenii care s\
trimit\ `nspre Anglia soiuri de co-
paci rari (redwood, sequoia)? E fi-
resc s\ fi existat, dar eu nu m-am
gândit niciodat\ la ea pân\ acum.
Robert Goodenough va face asta.
Va avea grij\ ca arbori s\ treac\
Oceanul [i s\ tr\iasc\ pe b\trânul
continent.

Via]a sa american\ – o fug\
continu\, dar [i un timp al matu-
riz\rii – este, fire[te, [i fresca unei
ere complicate. Dar nu e doar atât,
e mult mai mult. Tracy Chevalier
scrie literatur\, nu istorie. 

Tracy Chevalier scrie o litera-
tur\ cu aten]ie la nuan]e, e o lite-
ratur\ curajoas\, e o literatur\ ca-
re ne las\ sute de scene ce r\mân.

Ce altceva s\ `i ceri unui roman?
Preferata mea este aceasta: mama
lui Robert, Sadie, o femeie care
bea din disperarea de a nu putea
`ndura via]a, ajunge, `ntr-un
amurg, s\ se al\ture unui cor de
oameni de la ora[ care ~l laud\ pe
Domnul, ~i aduc Domnului imn de
slav\. Rar s-a scris ceva mai in-
tens despre nevoia disperat\ a
omului de a crede, fie [i pentru o
clip\, c\ mai exist\ totu[i ceva, `n
afar\ de aceast\ lupt\ oarb\ pen-
tru urm\toarea zi. C\ Dumnezeu
e aici [i ~l putem sim]i. 

Tracy Chevalier st\pâne[te ar-
ta de a `mpleti voci. Perspectivele
se schimb\, totul – absolut totul –
are mai multe `n]elesuri, nimic
nu e chiar a[a. Tracy Chevalier
scrie, deci, `n]elept. 

~nc\ mai mult, cartea lui Tracy
Chevalier are puterea de a emo]io-
na. ~i emo]ioneaz\ [i pe cei care
nu `[i mai simt r\d\cinile [i se

cred liberi. E un roman despre
dragoste. Exist\ o dragoste de co-
paci [i exist\ o dragoste de oa-
meni. {i mai sunt [i semin]ele. 

Spa]iul? Timpul? Toate acestea
sunt detalii. Via]a ar trebui s\ fie
despre dragoste. Tracy Chevalier
scrie, de aceea, o epopee despre
cum dragostea singur\ poate s\
vindece [i salveze. Dragostea – r\ -
d\cina tuturor lucrurilor care
conteaz\.
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Din episoadele trecute (povestea
`ntreag\ pe www.suplimentulde -
cultura.ro): Juanito, un detectiv
particular l\ud\ros, afl\ c\ a mu-
rit [i, pân\ s\ i se `nal]e sufletul la
cer, `[i investigheaz\ propria
moarte.

Dar uite c\ m-am luat cu vorba
[i-am uitat s\ v\ spun cum am re-
zolvat cazul cu moartea mea. 

Cel mai greu mi-a fost, `nainte
de a trece la `ntocmirea unei liste
de suspec]i, s\-mi g\sesc cada vrul.
Adic\ eram eu exact la ju m\tatea
distan]ei dintre cer [i p\mânt, dar
unde naiba `mi era hoitul? V\ da]i
seama, ce anchet\ s\ fac, dac\-mi
lipseau orice fel de probe? 

Am trecut pe la birou. Nu eram
acolo. N-am g\sit decât robinetul
deschis [i CD-ul cu Sting, „It’s
probably me“, cântând `n ne[tire,
cu butonul `ntors pân\ la „Are
you nuts?!“. Apoi am `ncercat `n

toate locurile mele favorite. Barul
cu mese de biliard `n care i-am
spart odat\ fa]a lui Billy Uciga[ul.
Billy era acolo, destul de ab\tut,
cu o sticl\ de whisky `mpu]it `n
fa]\. L-a[ fi `ntrebat dac\ nu mi-a
v\zut hoitul din `ntâmplare, dar
mi s-a f\cut brusc mil\ de el. Nu
doream s\-i r\scolesc amintiri ne-
pl\cute, a[a c\ l-am l\sat `n pace.
De când am murit, am devenit mai
`ng\duitor. 

Am fost pân\ pe dealul din
apropierea ora[ului, unde obi[ -
nuiam s\ m\ duc cu Ford-ul meu
decapotabil, pentru a privi cerul,
`n serile senine. Luam cu mine
câteva cutii cu bere pe care le beam
cu sorbituri mici pân\ se ̀ ntuneca
[i se aprindeau luminile din ora[.
E frumos s\ prive[ti de sus oa-
menii pe care i-ai salvat de la
moarte de atâtea ori, c\rora le-ai
rezolvat atâtea probleme. Nu 
am g\sit decât o pereche de

`ndr\gosti]i. Nici m\car nu se
s\rutau, c\ sufla un vânt de-]i
`nghe]au oasele. Pur [i simplu se
uitau ca pro[tii. Vai, ce m\ oftic\
firile astea romantice! 

Apoi mi-am `ncercat norocul
pe la iubitele mele. Janine freca
cu peria ni[te pete de sânge de pe
covor. ~i cursese probabil sânge
din nas. Nu te po]i lega de un om
care nu st\ prea bine cu s\n\tatea.
Rosy se s\ruta cu un negru pe
canapeaua din sufragerie. Am
b\nuit c\ nu eram acolo. ~n plus, ̀ l
[tiam pe negru. F\cusem armata
`mpreun\, la marin\. ~n r\zboiul
din Vietnam, am mâncat [obolani
frip]i `n acela[i lag\r, i-am salvat
fundul de vreo câteva ori. N-a[
zice c\ avea inima s\ m\ omoare.
Natalia dormea cu un ursule] pan-
da `n bra]e, visând probabil la cei
50.000 de dolari pe care mi i-a `m -
prumutat acum doi ani [i nu i-a
v\zut nici `n ziua de azi. Am scos-o
din calcul. Nu m-am mai obosit s\
mai trec pe la Melanie. N-a veam
cum s\ fiu la ea. Dup\ ce i-am
f\cut un copil din flori, mi-a spus
c\ nu vrea s\ m\ mai vad\ nici
mort. 

Enigma devenea din ce `n ce
mai anapoda. Am hot\rât s\ pro-
cedez metodic, ca un adev\rat pro-
fesionist. Trebuie s\-mi amintesc
tot, dar absolut tot ce s-a ̀ ntâmplat
`n preziua mor]ii mele. Orice de-
taliu, oricât ar p\rea de nesemni-
ficativ, poate arunca o nou\ lu-
min\ asupra cazului. 

La 7.32 m-am trezit cu un sân pe
fa]\. Era Lola care se aplecase
peste mine ca s\ vad\ cât e ceasul
de pe noptier\. M-a s\rutat cum
numai ea [tie [i mi-a reamintit c\
iar e una dintre acele zile când tre-
buie s\ salvez lumea. Iubirea ei mi
s-a p\rut exagerat\. ~n primul rând
pentru c\ ̀ n general nu era atât de
dr\g\stoas\, apoi pentru c\ fe-
meile `n general nu-]i ofer\ nimic
gratis. Folosesc dragostea ca pe o
moned\ de schimb, te r\spl\tesc
sau te pedepsesc dup\ cum le tun\
lor, `ns\ niciodat\ nu o fac `ntâm-
pl\tor. Vor s\-]i demonstreze ceva.
N-o s\ g\si]i niciodat\ o femeie
care s\ v\ spun\ clar, logic, de ce
(nu) te iube[te. Li se pune pata la
fel de u[or cum le [i trece.

Am alergat la buc\t\rie [i 
mi-am f\cut o cafea la filtru. Avea
un gust ca naiba, slab, a[a cum

iese totdeauna cafeaua la filtru.
Mi-a[ fi f\cut una la ibric, dar nu
mai aveam timp. La 8 [i 13 urma
inva zia extraterestr\ [i eu aveam
c\ ma[a [ifonat\. Cum naiba s\ ]ii
piept unei nave extraterestre cu o
c\ma[\ [ifonat\? Am c\lcat-o `n
grab\, era cât pe ce s\ apar `n fa]a
extratere[trilor cu ea ars\. De fapt,
s-a dogorit pu]in, dar, din fericire,
`n partea pe care am putut s\ o as-
cund `n pantaloni. Graba mea n-a
avut nici un rost. Extratere[trii
au ̀ ntârziat 17 minute, timp ̀ n ca re
eu a trebuit s\ `i a[tept cu un AG
de o sut\ de kile `n spate.

Puzzo, traficantul de droguri, 
s-a [i sup\rat pe mine c\ am `n -
târziat la `ntâlnirea de la 8.30. {i
[ti]i cum sunt \[tia când se su -
p\r\. A trebuit s\ m\ scuz c\ am
avut pan\ la ma[in\, c\ am r\mas
prins `n trafic pe autostrad\, c\
alea-alea, pân\ s\-mi dea toate in-
forma]iile despre Moore. ~n cele
din urm\, am fost nevoit s\-i trag
un glonte `n cap [i s\ caut alt\ pis -
t\ pentru a-l captura pe Moore... 

(continuarea `n num\rul urm\tor) 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Foileton: Senza]ionalele aventuri ale celebrului
detectiv particular Juanito William Bond (5)

La marginea livezii (Polirom, 2016), de Tracy Chevalier
(`n excelenta traducere a Veronic\i D. Niculescu), 
este una dintre acele c\r]i rare cu for]a de a s\di 
ceva `n cititorul ei. 

R\d\cini 



De ce graba asta [i ce ascunde un
astfel de gest? ~n noiembrie vom
avea alegeri parlamentare, alian ]a
PSD-ALDE are [ansa s\ câ[tige
scrutinul, iar apoi noul guvern va
avea ocazia s\ demonstreze ce poate.

Pre[edintele Klaus Iohannis
califica recent discu]iile despre
demiterea guvernului drept un
act politicianist. O simpl\ decla -
ra]ie preziden]ial\. Iohannis nu
poate spune lucrurilor pe nume,

pentru a nu fi apoi acuzat c\ face
jocuri politice. El nu poate ie[i
frontal, pentru c\ o parte din PSD,
dar mai ales ALDE plus Ponta, abia
a[teapt\ un motiv pentru a de-
clan[a suspendarea locatarului de
la Cotroceni.

Poate fi vorba, foarte posibil, [i
de un joc abil, `ntre]inut de Victor
Ponta. Fostul premier duce dorul
revan[ei, nu s-a `mp\cat cu gân-
dul c\ a pierdut postul de la Pala -
tul Victoria. Cum nu pricepe nici
de ce PSD l-a abandonat atât de re-
pede. E [i un [ah la Dragnea. Ceva
de genul „Ia uita]i aici cum se face
opozi]ie“.

Liviu Dragnea n-are prea mul -
t\ marj\ de manevr\. Din acest
motiv `[i schimb\ declara]iile de
la o zi la alta, pe subiectul mo]iunii

de cenzur\ `mpotriva guvernului
Ciolo[. Acela[i stil al PSD, care
pune mereu presiune, f\r\ s\ `n -
]elegi exact ce urm\re[te. De aici [i
afirma]ia ambigu\ a lui Dragnea
c\ sunt [anse de 50% ca PSD s\ dea
jos guvernul tehnocrat.

Miza nu e neap\rat Dacian Cio-
lo[ ca persoan\. Vicepremierul
Vasile Dâncu se `n]elege de mi -
nune cu premierul, iar Liviu
Dragnea nu se poate plânge c\ exe -
cutivul este ostil PSD-ului. Dim-
potriv\. Când s-a pus problema
alegerilor `n dou\ tururi, defavo -
rabile PSD, Ciolo[ putea rupe pisi-
ca. Dac\ imediat dup\ instalare
noul Cabinet ar fi for]at ca localele
s\ aib\ loc ̀ n dou\ tururi, pe 19 iu-
nie am fi avut finale `n majori-
tatea localit\]ilor. N-a fost s\ fie,

iar Ciolo[ a p\rut atunci s\ ]in\
cont de p\rerea social-democra ]ilor.

Nu astea sunt problemele care-i
macin\ pe cei din PSD. Sau pe cei
de la ALDE. Ci Justi]ia. Se vor -
be[te din nou de Mar]ea Neagr\,
de r\sturnarea Justi]iei, de res -
trângerea atribu]iilor DNA sau
chiar decapitarea acestei institu]ii.

R\mânerea Codru]ei Kovesi `n
fruntea DNA e osul din gâtul
coali]iei PSD-ALDE. Mai nou, `n
corul T\riceanu-Ponta a intrat [i
Traian B\sescu, culmea, omul
care a avut un rol decisiv `n pri -
vin]a consolid\rii DNA.

Pe unde merge, C\lin Popescu-
T\riceanu vorbe[te doar de DNA
[i SRI. Asta `l intereseaz\. Nu
chestiuni economice [i nici faptul
c\ guvernul se mi[c\ greu `n pri -
vin]a marilor proiecte de infra-
structur\. Nu lipsa autostr\zilor
doare cel mai tare. Ci Justi]ia.

T\riceanu vorbe[te aproape zil -
nic despre faptul c\ trebuie adop-
tat\ o mo]iune de cenzur\, care s\
`l lase pe Ciolo[ cu puteri limitate.
Adic\ doar cu gestiunea trebu -
rilor curente, ca nu cumva „s\ dea
ordonan]e doamna ministru Pru -
n\ `n dispre]ul drepturilor [i li -
bert\]ilor cet\]ene[ti“.

Teama cea mare a lui T\ricea -
nu, dar [i a lui Ponta este ca nu
cumva ministrul Raluca Prun\ s\
nu continue reformarea Jus ti]iei
[i combaterea corup]iei. Aceasta e

frica actorilor care vor s\ d\râme
guvernul cu 5 luni `nainte de ter-
men.

Ciudat\ abordare a celor din
alian]a PSD-ALDE. Dai jos un gu-
vern ca s\ preiei frâiele ]\rii, nu
s\ amputezi guvernul, s\-l bagi
`ntr-un sac, apoi s\ arunci cu pie -
tre. Dac\ e r\u, guvernul trebuie
`nlocuit, nu blocat. 

T\riceanu propune ca guver-
nul Ciolo[ s\ fie deposedat de pu -
tere, dar l\sat s\ se ocupe de tre-
burile curente ale guvern\rii pâ -
n\ la alegeri.

Lucrurile se vor complica de
luni `ncolo, când se va [ti deja
rezultatul de la locale. Având ma-
joritate `n Parlament, PSD [i
ALDE vor declan[a asaltul, bene -
ficiind probabil [i de sprijinul ta -
cit al lui B\sescu, dar [i al celor-
lalte gru puri parlamentare.

PSD risc\ pe de o parte s\ os-
tilizeze societatea civil\, dar pe de
alt\ parte s\ ofere o gur\ de oxi-
gen PNL-ului, care ar avea motiv
s\ fac\ t\mb\l\u pe un subiect ne-
profitabil electoral pentru cei care
`l pun `n aplicare.

Urmeaz\ o var\ fierbinte, ̀ n ca -
re orice e posibil, inclusiv mi[ c\ri
de strad\. La orizont se arat\ o
nou\ `ncle[tare politic\, dar nu pe
teme care ar duce la dezvoltarea
României, ci pe subiecte care ̀ i in-
tereseaz\ direct pe politicienii cer-
ta]i cu legea.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 528 » 4 – 10 iunie 2016

opinii  «  5  

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

De[i, ca s\ fiu sincer, nu-i ̀ ntru to-
tul adev\rat. Am un cont pe Face-
book. De ce s\ n-am, de vreme ce e
gratis? {i dup\ cum mi s-a sugerat,
e mai bine s\ mi-l fac eu, ca s\ nu `l
fac\ altcineva `n numele meu [i 
s\-l foloseasc\ pentru cine [tie ce
tr\sn\i. S-a mai ̀ ntâmplat [i la case
mai mari, [i la case mai mici. A[a
c\ am un cont acolo, dar nu sunt ac-
tiv. Sunt pasiv. Lene[. Nici m\car
nu intru pe pagina respectiv\ decât
din an `n Pa[ti [i habar n-am cum 
s-o folosesc. {tiu c\ mi-ar veni u[or
s\ ̀ nv\], c\ interfa]a e fool-friendly,
a[a c\ nu-mi trebuie cine [tie ce in-
teligen]\ ca s\-mi construiesc pro-
pria cas\ Facebook, dar n-am nici o
tragere de inim\.

Nu cred c\-s de condamnat.
To]i cei cu care am vorbit au pa-
gin\ de Facebook, to]i activeaz\
intermitent [i aproape necontenit

acolo [i to]i m-au asigurat c\ e o
pierdere `ngrozitoare de vreme –
dar, pe de alt\ parte, c\ nu se poate
altfel, fiindc\ dac\ nu e[ti pe Face-
book, nu exi[ti, [i c\ dac\ vrei s\
afli ceva despre cineva, ceva de -
spre orice, n-o po]i face rapid [i
eficient decât acolo. Bine, b\nu-
iesc c\ dac\ ar `ncepe al Treilea
R\z boi Mondial, n-ar fi nevoie de
Facebook ca s\ aflu vestea, dar
via]a fiec\ruia e umplut\ cu lu-
cruri mult mai m\runte decât di-
tamai conflictul global.

De exemplu, m\ `ntreab\ un
prieten dac\ am auzit despre cear-
ta crunt\ dintre Cutare [i Altcuta-
re. De unde s\ aud? P\i, de pe 
Facebook, de unde altundeva?
Acolo se ceart\. Cum adic\, pe pa-
gina cui? A lui Cutare sau a lui Al-
tcutare? A, nu, mi se r\spunde, nu
acolo, ci pe pagina altcuiva. Nu 

pricep. Cum adic\, dac\ se ceart\
ei doi, de ce-ar face-o `n casa alt -
cuiva? Pentru c\ de-acolo a pornit
totul – dar dac\ eu nu sunt pe 
Facebook, n-am cum s\ `n]eleg.
Ar trebui s\ fiu. Adic\ s\ activez.

Dar c\ prietenul nostru X a pu-
blicat o carte nou\, asta sigur am
auzit, nu? De unde? P\i, evident, de
pe Facebook. {i are lansare zilele
astea, cândva curând, dar mai bine
s\ m\ uit eu pe Facebook [i s\ v\d.
Fiindc\ acolo se petrece totul. Pole-
mici, prietenii, lans\ri, ve[ti bune
sau proaste, bucurii sau mânii
dezl\n]uite, toate s-au mutat acolo.
E ca [i cum `ntreaga planet\ lite-
rar\ – ba de fapt aproape `ntreaga
planet\ – ar fi ajuns s\ ̀ mplineasc\
visul de aur al autorilor de science-
fiction: colonizarea altei lumi.
Doar c\ lumea aceea e una virtual\
[i `n loc s\ plece de aici `n cohorte

nesfâr[ite, cu nave spa]iale argin-
tii [i aerodinamice, pleac\ „un pic“
cu computerul sau smartphone-ul
[i construiesc noua civiliza]ie uma -
n\ pe planeta Facebook.

Culmea e c\ din lumea aceea
primesc din când ̀ n când [i eu me-
saje, la care probabil c\ ar trebui
s\ r\spund. Unele sunt chiar im-
portante [i m\ privesc direct, deci
s-ar cuveni s\ fac ceva. Dar cum 
s-o fac? S\ devin „activ“? P\i eu
sunt foarte activ zi de zi, mai activ
decât mi-a[ dori, [i tocmai de-aia
nu-mi prea r\mâne mult timp. 
{i-apoi mai sunt [i problemele lo-
gistice, umane, sociale. Trebuie s\
cer [i s\ accept „prietenii“. Cum
fac asta? Dac\ nu-mi place cineva
anume? S\-l resping a[a, de la 
obraz? Ar fi mai r\u decât acum,
când stau `n col]ul meu [i nici eu,

nici acel cineva anume nu [tim c\
n-o s\ ne `n]elegem. Mai r\u, dac\
m\ trezesc c\ sunt prieten cu prie-
teni care nu-i plac pe al]i prieteni
de-ai mei? Dac\ se ceart\ [i ei pe
pagina mea, ca Altcutare [i Cuta-
re, iar eu trebuie s\ fac pe media-
torul? Asta `mi mai lipse[te acum.
Sau, [i mai r\u, dac\ m\ trezesc
c\ n-am nici un prieten?

E greu `n lumea aia virtual\.
M\ [i mir cum se `nvârt al]ii cu
atâta u[urin]\ prin ea, la vedere.
Pe de alt\ parte, vreau [i eu s\
exist, cine nu vrea? Poate c\ ̀ ntr-o
bun\ zi o s\-mi iau [i eu inima `n
din]i [i-o s\ pierd vremea constru -
indu-mi ce-i de construit pe acolo.
V\d c\ pe planeta Facebook nu
exist\ limit\ de locuri. Ba chiar
parc\ e o ditamai viermuiala... Uf.
M\ mai gândesc.

„Cum adic\ nu e[ti pe Facebook? P\i, dac\ nu e[ti pe Facebook, nu exi[ti.“ 
E o fraz\ pe care am auzit-o de zeci de ori `n ultimul an [i m\rturisesc c\ de-acum
simt chiar un fel de bucurie masochist\ la ideea c\ `n acel univers virtual care
acoper\ sau `nlocuie[te `ncetul cu `ncetul planeta eu nici nu exist.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

A fi sau a nu fi pe Facebook

Mai sunt cinci luni pân\ la
alegerile parlamentare, iar
unii pun la cale d\râmarea
guvernului Ciolo[. Care e
miza? Ce i-a apucat pe
Victor Ponta [i C\lin Po -
pescu-T\riceanu? Se duce
]ara `n pr\pastie? Dac\ `i
ascul]i pe cei doi politicieni,
da. Realitatea e cu totul
alta, de[i nu putem spune
c\ guvernarea Ciolo[ a rupt
gura târgului.

Ce pun la cale Ponta [i
T\riceanu. Statul de drept,
din nou `n pericol
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DIN NOU DESPRE CORESPONDEN}A UNUI MARE COMPOZITOR:

Scrisorile poloneze 
ale lui Chopin*

 David Frick este profesor de
limb\ [i literatur\ slav\ la Uni-
versitatea Berkeley din Califor-
nia, specializat `n reforma reli-
gioas\ ortodox\ din Ucraina [i
Belarus `n secolele XVII-XVIII, `n
cultura moscovit\ din secolul al
XVII-lea, cu studii despre Polonia
epocii iluministe, despre istoria
or\[eneasc\ [i, `n particular, cea
a Vilnius-ului etc. Chopin pare s\
fie doar o pasiune extrateritori-
al\ domeniilor sale predilecte de
cercetare, dar n-am citit ca ni-
meni s\-i fi repro[at c\ nu este...
un specialist `n muzic\ sau muzi-
cologie.

Scriu toate acestea cu gândul –
u[or de imaginat pentru cititorii
melomanului nostru anterior, de-
spre volumul de coresponden]\
enescian\ publicat de dl. Viorel
Cosma – la ce `nseamn\ o cerce -
tare serioas\ [i un respect funda-
mentat [i real fa]\ de un compo -
zitor de dubl\ anvergur\, na]io -
nal\ [i interna]ional\. 

A[a cum explic\ autorul pre -
fe]ei volumului polonez, Jeffrey
Kallberg, cercet\tor muzicolog la
University of Pennsylvania, din
Philadelphia, o prim\ antologie
selectiv\ `n limba englez\ din
coresponden]a lui Chopin a fost

publicat\ deja ̀ n 1931 ([i reeditat\
`n 1973), iar o a doua `n 1963. Am-
bele au p\c\tuit printr-o selec]ie
discutabil\ [i, mai ales, prin omi-
siuni ale unor pasaje importante
din unele scrisori esen]iale pen-
tru `n]elegerea lumii [i vederilor
compozitorului. Edi]ia prezent\,
rezultatul unei cercet\ri de echi -
p\, ce l-a avut drept editor pe
John Comber, traduc\tor brita -
nic stabilit `n Polonia din 1996 [i
specializat pe muzic\, al\turi de
trei speciali[ti polonezi de la In-
stitutul Fryderyk Chopin din
Var [ovia, vine s\ `ntregeasc\ [i
restaureze imaginea compozito -
rului, ni se spune, incomplet\ [i
par]ial deformat\ pân\ acum
pen tru cititorul str\in.

Edi]ia englez\ preia, de altfel,
textele din cele trei publica]ii 
esen]iale de coresponden]\, cea
`n dou\ volume editat\ de Bronis-
law Sydov la Var[ovia, `n 1955,
din edi]ia [tiin]ific\ definitiv\, `n
curs de publicare, din care a ap\ -
rut primul volum consacrat ani -
lor 1816-1831 (editori Zofia Hel-
man, Zbigniew Skowron [i Han-
na Wróblewska-Straus, Var[ovia
2009) [i din volumul Corespon-
den]a lui Fryderyk Chopin cu
George Sand [i copiii ei, editat de
Krystyna Kobylańska (Var[ovia,
2010). La o compara]ie simpl\
`ntre fe lul `n care arat\ edi]ia

cores ponden]ei lui George Enes-
cu [i cea a lui Chopin, explica]iile
din nota editorului volumului
polo nez, care precizeaz\ c\ acesta
din urm\ nu ar fi o „edi]ie [tiin -
]ifi c\“, par de-a dreptul comice. 

Coresponden]a a fost `mp\r ]i -
t\ `n mai multe sec]iuni, bazate
`n sens larg pe criteriul locului de
emitere a scrisorilor (Var[ovia,
Paris, Marea Britanie [.a.m.d.),
combinat cu acela al schim b\ri -
lor majore intervenite ̀ n via]a lui
Chopin. Fiecare sec]iune con]ine
o scurt\ prezentare a fundalului
istoric/politic, note biografice de-
spre compozitor, o list\ a lucr\ -
rilor pe care le-a compus `n inter-
valul acoperit de sec]iune [i note
explicative despre fiecare dintre
personajele men]ionate ̀ n scrisori.

Sec]iunile includ scrisori `n
facsimil, de o calitate excep]io -
nal\, iar partea final\ a volumu-
lui este rezervat\ unor „Note isto -
rice“, practic o cronologie relativ
am\nun]it\ a principalelor eve -
nimente din via]a compozitoru-
lui [i a celor petrecute `n lumea
muzical\ contemporan\ lui, un
indice al compozi]iilor lui Cho -
pin, [i alte dou\, uzuale, de per-
soane [i de locuri. O edi]ie, sigur,
nu `ntru totul [tiin]ific\, dar cât
de departe de amatorismul scri -
sorilor enesciene [i al altor publi-
ca]ii documentare muzicale din
România ce urmeaz\ calapodul
Cosma!

Altfel, compozitorul polonez
este `nclinat spre scrisori lungi,
cu descrieri ample ale tr\irilor,
ale intereselor sale, ale lumii
muzicale [i ale societ\]ii `n ge -
neral. Este instructiv [i chiar
amu zant s\ consta]i cât de
multe lucruri `l interesau [i ce
spa]iu ocup\ descrierea vie]ii
muzicale a timpului, `n special
a lumii operei... Dar despre lu -
mea lui Cho pin, ilustrat\ `n co -
responden]a polonez\, `ntr-un
meloman viitor.

* Chopin’s Polish Letters. Translated
by David Frick. The Fryderyk Chopin
Institute, Warsaw, 2016. 551 pp. + 
7 facsimile (www.chopin.nifc.pl).

~ntâmplarea a f\cut ca
volumul ultim al corespon-
den]ei lui George Enescu 
s\ `mi parvin\ la pu]in timp
dup\ ce primisem `n servi-
ciu de pres\ de la Var[ovia,
prin bun\voin]a Institutu-
lui Fryderyk Chopin, un
volum oarecum similar,
ap\rut tot anul acesta. Inti-
tulat Chopin’s Polish Letters,
volumul de coresponden]\
`n limba englez\ cuprinde
toate cele 286 de scrisori,
c\r]i de vizit\ sau mesaje
versificate scrise de com-
pozitor `n limba polonez\.
Autorul traducerii, st\ scris
simplu pe pagina interioar\
de titlu, este David Frick, `n
timp ce numele colectivu-
lui de editori [i autori ai
proiectului figureaz\ `ntr-o
caset\ doar pe ultima pa-
gin\ a c\r]ii. Mai rar atâta
modestie...

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

A scrie despre muzica lui Brian
Eno este (reutilizez aici metafora
lui Tudor Arghezi) aproape ca [i
cum ai vorbi despre Poet (cu majus-
cul\) `n catedral\. Nu persoana `n
sine, a Poetului sau a Muzicianului,
impune – de la `mbr\c\ minte pân\
la frizur\ – distinc]ie `n ]inut\, se-
riozitate academic\ `n discurs [i
morg\ de posesor al Legiunii de
Onoare franceze, ci `n s\[i Poezia.
Sau Muzica, `n cazul de fa]\. 

Inclus oarecum for]at `n catego-
ria rockerilor (datorit\ eviden]ei
atâtor discuri, proprii [i ale altora,
ce depoziteaz\ contribu]ia sa spe-
cial\), Brian Eno a dep\[it limitele
genului, fiind socotit ba avangar-
dist prin defini]ie, ba magician al
claviaturilor sintetice, ba experi-
mentalist minimal. N-am preten]ia
c\ de]in vreo informa]ie „pe surse“
`n leg\tur\ cu personalitatea unui
artist, f\r\ `ndoial\, excep]ional. Mi
se pare `ns\ evident c\ Eno, muzi-
cian sau pictor de imagini abstracte,
este ̀ n primul rând un desenator de
vise, ca mai to]i arti[tii cu oare[care
izbânzi `n cotrob\irea interioarelor
umane. {i tot evident este c\, arhi-
tect al sunetelor, Brian Eno a ridicat
cu fiecare disc un edificiu ce ira-
diaz\ o lumin\ stranie, ca un tem-
plu decupat din pietre pre]ioase. S\
fie vreun paradox c\ vorbesc de lu-
min\ `n context muzical? Cred c\
aici se poate depista secretul (dac\ e
vreunul) artei lui Brian Eno.

Nu am de gând ([i nu-mi st\ `n
obicei) s\ m\ ocup cu descâlcirea
intestinelor celui mai recent disc
semnat Eno: The Ship (2016, Warp
Records). E alc\tuit din dou\ sui-
te: prima, piesa titular\, ar fi un
fel de evocare-avertisment a em-
blematicului Titanic, vaporul des-
tinat s\ marcheze victoria uma-
nit\]ii asupra naturii, [i care a
sfâr[it ridiculizat de aceasta. ~n loc
s\ ̀ nve]e ceva din lec]ia catastrofei

de-acum un secol, omenirea s-a
ambi]ionat s\ lupte `ndârjit\ con-
tra naturii, cu rezultate ase m\ -
n\toare. Azi constat\m stupefia]i
c\ suntem ̀ n pragul dezastrului fi-
nal, c\ l\comia n-are limit\, nici
remu[c\ri, c\ ambi]ia de-a domi-
na `mpinge spre neant [i pe domi-
na]i, [i pe dominatori. {i-n timp ce
audi]ia m\ leg\na pe crestele mi-
rificelor valuri sonore, mi-au ve-
nit `n minte câteva gânduri a[eza-
te de Eminescu `n vers clasic: „Iar
`n lumea asta mare, noi, copii ai
lumii mici/ Facem pe p\mântul
nostru mu[unoaie de furnici/ Mi-
croscopice popoare, regi, o[teni [i
`nv\]a]i/ Ne succedem genera]ii
[i ne credem minuna]i...“. Oare
mor bul autodistrugerii este inclus
`n ADN-ul umanit\]ii precum cip-
setul programat s\ strice func]io-
narea unei juc\rii electronice la o
dat\ dinainte fixat\, câteva zile
dup\ ce expir\ garan]ia, pentru ca
posesorul s\ cumpere alta? Cine
se joac\ „nemuritor [i rece“ cu
omenirea? Nu simt nevoia s\ caut
vreun r\s puns. E g\sit de al]ii, de-
mult, [i exprimat `n, bun\oar\,
Ecclesiast... 

Muzica lui Eno, pe acest album,
cap\t\ modula]ii de litanie, arpe-
giile timbreaz\ senza]ia de auto -
sfâ[iere, provocat\ parc\ de lipsa
a ceva esen]ial, o substan]\ nutri-
tiv\, o gur\ de aer proasp\t, o
simbioz\ erotic\, o rug\ciune
isihas t\. Punctele de plecare ale
compozi]iilor, a[a cum le explic\
muzicianul (dar ce rost are s\ ex-
plici o lucrare muzical\ care se
manifest\ precum soarele nesta-
tornic?), par banale, deloc intere-
sante filosofic. De exemplu, „The
Ship“ ar fi fost ini]ial pies\ am-
biental\ pentru o instala]ie multi-
canal dintr-un edificiu suedez. M\
stârne[te mai mult am\nuntul
despre surround, fiindc\ sunetul
receptat astfel produce `n creierul
meu reverbera]ii diferite de cel
stereo. {i regret, fire[te, c\ Eno,
spre deosebire de Steven Wilson,
nu-[i mixeaz\ partiturile pe 5.1 ca-
nale audio. S\ fie o chestiune doar
tehnic\? Sau una de percep]ie?

Nu conteaz\. Poate c\ impor-
tant este un vers al lui Lou Reed,
compozitorul p\r]ii a treia, [i ulti-
ma, dintr-a doua suit\, intitulat\
„Fikle Sun: I’m Set Free (to find a
new Illusion)“...  

Poezie,
muzic\, iluzie
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Regizorul, un creator care s-a pre -
ocupat sezon dup\ sezon, ̀ ntr-un pro-
iect personal, de studiul scenic al re-
gistrelor dramatice, a optat pentru o
abordare naiv\, accesibil\, concen-
trat\ pe text [i pe jocul actorilor. ~n
principal, pe Eugenio Allegri [i Mi-
chele Di Mauro, cele dou\ staruri ale
distribu]iei, dar [i pe partenerii lor de
scen\ ceva mai tineri, studen]i ai [co-
lii de teatru care func]ioneaz\ `n ca-
drul institu]iei. Allegri e cunoscut
pentru apropierea de Dario Fo [i da-
torit\ preocup\rilor fa]\ de studiul
commediei dell’arte, pentru care a
scris [i canavale. Di Mauro, pentru
teatru [i film, dar [i ini]iative cultura-
le individuale ie[ite din obi[nuit.

Traducerea [i adaptarea piesei
Cum v\ place au fost realizate tot de
Muscato, familiar cu opera shakes-
pearian\, din care a mai montat Co-
media erorilor, Romeo [i Julieta, A
dou\sprezecea noapte. Tra ducerea a
actualizat vocabularul [i a compri-
mat mult `ntinderea, p\strând in-
tacte ac]iunea [i rela ]iile dintre eroi.
Acest Cum v\ place e un mix de tre-
cut [i contemporan, o punte fic]io-
nal\ ̀ ntre perioada elizabetan\ [i zi-
lele noastre, iar inten]iile regizorale
se v\d cel mai bine ̀ n costumele per-
sonajelor (realizate de Vera Pieran-
toni Giua), care le plaseaz\ tempo-
ral voit ambiguu. Rosalinda (Beatri-
ce Vecchione), de pild\, are corset,
guler gofrat, dar e `nc\l]at\ cu bo-
canci [i poart\ c\[ti audio. Jacques
(Michele Di Mauro), mizantropul ce
vrea s\ fie licen]iat ca bufon, e un
rocker filosofând cu gra]ie intelec-
tual\. Elementele rock revin adesea

pe parcurs, sonorit\]ile specifice se
aud live de la arlechin, unde Dario
Buccino sus]ine la chitara rece acor-
duri [i ritmuri tipice. E o lume pes -
tri]\: lupt\torii din trama shakes-
pearian\ se `ntrec pentru o centur\
similar\ acelora din boxul mondial
de-acum, anturajul lui Charles [i
Charles ̀ nsu[i par ie[i]i dintr-un as-
hram. Sunt foarte zen, degaj\ sere-
nitate, valorizând atitudinal dis-
tan]area de atmosfera agitat\ de in-
trigi de la curte, `n acest col] de rai
care e p\durea Arden. Practic, de-
cor nu exist\, sunt doar mascaturi
pe cele trei laturi ale scenei, ilumi-
nate colorat din contre-jour, pictate
cu diverse forme suficient de vagi
pentru a l\sa imagina]ia privitori-
lor s\ lucreze. T\iate `n fâ[ii multi-
ple printre care actorii intr\ [i ies cu
u[urin]\ din perimetrul vizual,
mascaturile acestea `mplinesc func -
]ionali t\]i multiple. Perspectiva
mul ticultural\ [i pluriistoric\ a lui
Leo Muscato deriv\ logic dintr-o re-
plic\ celebr\ a piesei, intrat\ `n fol-
clorul mondial, la nivel comun f\r\
sa i se mai [tie sursa: „Lumea-n -
treag\ e o scen\ [i to]i oameni-s ac-
tori“, regizorul reunind ̀ n spectacol
zone geografice [i spirituale multe
[i diverse.   

Toate solu]iile lui Leo Muscato
sunt simple [i trimit la o vârst\ a
teatrului comic `n care umorul era
degajat din situa]iile scenice [i din
interpretare. Frunze `mpr\[ tiate de
actori devin covor de scen\ pentru
Arden (mi-am amintit de Prin ]ul fe-
ricit de la „Lucea f\rul“ ie [ean, spec-
tacolul lui Radu-Alexandru Nica!),
corul oi]e lor, scena de cabaret paro-
diat, pove[ tile de iubire `ncruci[ate,
momentele de metafizic\ ale lui Jac-
ques sunt, toate, rezolvate `ntr-un
registru al banalului estetic de bun

gust. Regizorul a ad\ugat câteva
nuan]e caracteristice comediei po-
pulare italiene [i commediei dell’ar-
te, bine potrivite pe textul bardului
de la Stratford. Ca `n timpurile lui
Shakespeare, câ]iva dintre inter-
pre]i joac\ mai multe partituri, de-
cupând cu abilitate fiecare portret.
Mimica, gestualitatea [i rostirea
sunt principalele arme artistice, `n
cel mai pur stil italian, c\ci peninsu-
larii vorbesc de fapt cu `ntregul lor
corp. Mi-a f\cut pl\cere s\ ascult un
text `n italian\, limb\ pe care nu o
cunosc, dar care are atâtea elemente
comune cu româna, o muzicalitate
ce imprim\ [i un tempo ritmat. 
Paradoxal, chiar `n acest punct su -
fer\ spectacolul lui Muscato, p\c\ -
tuind prin câteva lungimi ce s-ar fi
cerut rezolvate din regie.

Cum v\ place a mai fost jucat 
`ntr-o versiune site-specific `n cadrul
Festivalului Shakespeare din Vero-
na, la Teatro Romano, [i urmeaz\ s\
fac\ un turneu ̀ n ̀ nde p\rtata Chi n\,
la Teatrul Na]ional din Pekin [i la
Shanghai Drama Center.  

Teatrul Carignano, unde am vi-
zionat produc]ia, se afl\ `n palatul
cu acela[i nume, iar istoria locului 
i-a adus aici de-a lungul secolelor pe
Carlo Goldoni, Eleonora Du se, Sa-
rah Bernhardt, Arturo Toscanini,
Luigi Pirandello, Dario Fo etc. Dar
Teatro Stabile din Torino are [i alte
s\li: Gobetti, unde Pier Paolo Paso-
lini a lucrat Orgia, `n anii ’60, care
va fi reluat `n curând sub forma
unui omagiu artistic; [i Fonderie Li-
mone Moncalieri, modern\, des-
chis\ proiectelor interna]ionale, un
fost ambient industrial reconvertit
la activit\]i culturale multidiscipli-
nare. La Limone a pre zentat [i Tho-
mas Ostermeier Pes c\ru[ul s\u
dup\ Cehov, o copro duc]ie Théâtre

Vidy-Lausanne, institu]ia cu cel
mai mare buget de teatru din Euro-
pa!, Odeon Théâtre de l’Europe,
Théâtre National Stras bourg, MC2
Grenoble MC2: Grenoble, Teatro
Stabile di Torino – Teatro Nazionale
La Filature, Scène nationale – Mul-
house, TAP – Théâtre Auditorium
de Poitiers, Théâtre de Caen, cu
sprijinul Pro Helvetia [i Funda]ia
Elve]ian\ pentru Cultur\. Spectacol
itinerat [i prezentat `ntr-un num\r
determinat de reprezenta]ii la fieca-
re dintre coproduc\tori, pe care l̀ voi
„prin de“ la Paris. Ostermeier va ve -
ni [i la Sibiu, unde voi merge [i eu,
la Festivalul Interna]ional de Tea-
tru (FITS), deci a[ putea spune c\
sunt pe urmele acestui regizor ger-
man ̀ n mare vog\. C\ruia francezii,

spre exemplu, i-au repro [at c\ s-a
`nde p\rtat prea tare de Cehov.  

La Teatro Stabile exist\ [i o
[coal\ de actorie, fondat\ `n 1991 de
Luca Ronconi. Care are cursan]i
(17) provenind din toat\ Italia, 
ntr-un ciclu de studiu de trei ani.
{coala este strâns legat\ de proiecte-
le repertoriale ale a[ez\mântului, ̀ n
distribu]iile c\ruia fac practic\, [i
de Festivalul Torinodanza. {i tot
aici e deschis un centru de studii de
invidiat, cu o istorie de patru dece-
nii, unde func]ioneaz\ cea mai im-
portant\ bibliotec\ de teatru din Ita-
lia. Cu documente digitizate. Teatro
Stabile Torino-Teatro Na zionale e
un adev\rat centru artistic, dezvol-
tat pe toate direc]iile pe care le pre-
supune crea]ia modern\.
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Eugenio Allegri, cunoscut
actor italian de teatru si
film, spune c\ „a face
publicul s\ râd\ [i s\
surâd\ printr-un duel, 
o acroba]ie, un dans ori
povestind istorii de amor,
de putere, de intrig\ [i 
de cucerire e o datorie:
teatrul devine astfel o
s\rb\toare civil\ ludic\“.
Versiunea scenic\ a lui
Cum v\ place, realizat\
de Leo Muscato la Teatro
Stabile Torino-Teatro
Nazionale, `n care Allegri
`l interpreteaz\ pe Bufon,
`i certific\ `ntru totul
opinia. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Cum v\ place, la Teatro Stabile
Torino-Teatro Nazionale 
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INTERVIU CU ISTORICUL COSMIN BUDEANC|:

„Multe dintre relat\rile
fo[tilor de]inu]i politici
sunt foarte romane[ti“

Interviu realizat de 
George Neagoe

Drag\ domnule Cosmin Bu -
deanc\, ne cunoa[tem de ce-
va vreme. ~]i propun un dia-
log mai pu]in formalizat.
~ntreb, totu[i, ce loc are po-
lite]ea `n perspectiva isto -
ric\?

Drag\ George sau drag\ domnule
George Neagoe (ca s\ fiu „[i mai“
politicos), pentru c\ vrei un dialog
mai pu]in formalizat, o s\ m\ pre-
fac c\ nu `mi e foarte clar sensul
`ntreb\rii [i o s\ `]i r\spund `n
dou\ feluri: 1. Cred c\ polite]ea 
[i-a avut rolul ei `n istorie `nc\ de
la `nceputurile rela]iilor civilizate
`ntre oameni. Cu timpul, odat\ cu
stabilirea unor ierarhii, ea a `nce-
put s\ aib\ un rol tot mai impor-
tant. 2. Cred c\ istoricii adev\ra]i,
care chiar ]in la statutul lor [i nu
abjur\ din varii motive de la un
set de valori [i principii, au o re-
la]ie de polite]e cu trecutul, cu
sur sele, cu istoria `n general.
Dac\ nu e[ti „politicos“ cu ceea ce
`ncerci s\ aduci la lumin\ [i nu te
raportezi la trecut cu respect [i
onestitate, rezultatul este, `n mod
evident, unul viciat. Dar, din p\ -
cate, polite]ea `ncepe s\ devin\ o
rara avis. {i am `n vedere ambele
variante de r\spuns.

Se str\duie[te istoricul s\ 
ating\ un grad de „obiectivi-
tate“ (termenul e confuz, re-
cunosc)? 

Pentru a nuan]a r\spunsul, obiec-
tivitatea `n istorie nu mai este de
mult timp un deziderat, atâta vre-
me cât asum\m c\ orice proces
cognitiv [i analitic este subiectiv.

Dar nu v\d `n asta o mare pro-
blem\ dac\ exist\ onestitate. De -
sigur, de multe ori istoricul nu are
sau nu are acces la toate datele
pentru a trage o concluzie. Observ
`ns\, cu triste]e, de multe ori, c\
cei care practic\ aceast\ meserie
transfor m\ concluziile (pe care
deja le au) `n ipoteze [i apoi `[i se-
lecteaz\ sursele sau utilizeaz\
doar acele informa]ii care pot s\
valideze ideea de la care au pornit. 

Ne mai putem raporta la pe-
rioada 23 august 1944 – 22 de-
cembrie 1989 ca la istorie re-
cent\, `n condi]iile `n care

observ\m c\ are temeiuri
cli[eul „istoriei `n timp real“?

Sintagma „istorie recent\“ cred
c\ `nc\ mai are acoperire `n reali-
tate, atât timp cât, `n bun\ m\ -
sur\, evenimentele din perioada
enun]at\ de tine se leag\, mult
mai mult decât am vrea noi, de
prezent. E un trecut care nu trece,
care este `n ADN-ul fiec\ruia din-
tre noi, chiar dac\ poate nu
con[tientiz\m acest lucru. Oricât
ar vrea unii s\ se rup\ de ceea ce a
fost, s\ ignore, nu vor putea sc\pa.
Solu]ia este s\ `ncerc\m s\ `n]ele-
gem cât mai multe din acel trecut,
pentru a putea realiza când com-
portamentele noastre sunt afectate

de el [i `n felul acesta, `ncet-`ncet,
s\ ̀ ncerc\m s\ schimb\m lucruri-
le. Spun „s\ `ncerc\m“, pentru c\
e clar c\ nu vom reu[i niciodat\,
iar cei 45 de ani de comunism ne
vor marca evolu]ia, implicit pe
cea a ]\rii, [i de acum `nainte.
A[adar, acea „istorie recent\“ ca-
re, potrivit decupajului cronolo-
gic, s-a `ncheiat acum aproape 27
de ani este una cât se poate de „`n
timp real“. Dac\ are cineva dubii
c\ a[a stau lucrurile, ar putea s\
se gândeasc\ la orice eveniment
din prezent [i `n maximum dou\-
trei asocieri cauzale `i poate g\si
un punct de leg\tur\ ̀ n anii comu-
nismului.

~ndr\znesc s\ afirm c\ te-ai
specializat `n culegerea „is-
toriilor orale“. Ce tr\s\turi
definitorii ar avea aceast\
abordare? E un domeniu, o
metodologie? Ce precau]ii ar
impune?

Am avut [ansa de a face parte din
prima promo]ie a Studiilor apro-
fundate de istorie oral\ de la Uni-
versitatea „Babe[-Bolyai“ din Cluj
[i asta mi-a schimbat complet
via]a. De la primele interviuri rea-
lizate `n Mun]ii Apuseni, `n urm\
cu mai bine de 18 ani, am con -
[tientizat tot mai mult cât de im-
portante sunt m\rturiile celor
peste care a trecut istoria. {i m\
refer `n sensul propriu, compa-
rând ̀ n acest caz istoria cu un bul-
dozer, care le-a strivit [i schimbat
`n mod dramatic destinele. Dat\
fiind vârsta `naintat\ a majori -
t\]ii celor care au tr\it ̀ n perioada
comunist\, de la `nceputurile ei,
am apreciat c\ este imperios nece-
sar\ `nregistrarea [i prezervarea
m\rturiilor lor. Sunt `ns\ con -
[tient c\ nu s-a f\cut cât ar fi tre-
buit s\ se fac\ [i c\ mul]i – mult
prea mul]i – au plecat de lâng\ noi
f\r\ s\ ne spun\ cum a fost, f\r\
s\ ne lase „pietricica“ proprie, ca-
re ne-ar fi fost de ajutor s\ recon-
stituim mozaicul anilor comunis-
mului.

~n ceea ce prive[te istoria
oral\, mi-ar fi foarte greu s\ dau o
defini]ie cuprinz\toare, unanim
acceptat\. De altfel, potrivit unuia
dintre istoricii orali[ti impor tan]i,
Valerie Raleigh You, istoriei orale
i s-a acordat mult mai mult\ ener-
gie `n `ncercarea de a i se da o de-
fini]ie, fa]\ de alte discipline. Dar
pentru a oferi totu[i câteva repe-
re, pot s\ spun c\ este o disciplin\
de frontier\, cu o metodologie 

Cosmin Budeanc\ a absolvit Facultatea 
de Istorie [i Filosofie a Universit\]ii 
„Babe[-Bolyai“ din Cluj-Napoca (1993-1997).
A continuat cu Masteratul de Studii apro -
fundate `n Istorie Oral\ (1997-1998). A urmat
tot acolo {coala Doctoral\ (2001-2008). 

~n aceea[i institu]ie de `nv\]\mânt a f\cut
parte din programul postdoctoral (2011-
2013). Este, din 2006, expert `n cadrul
Institutului pentru Investigarea Crimelor
Comunismului (ulterior Institutul pentru
Investigarea Crimelor Comunismului [i

Memoria Exilului Românesc), unde a de]inut
[i func]ia de Director general `n perioada
martie 2014 – decembrie 2015. La Editura
Polirom au ap\rut sub coordonarea sa
volumele Experien]e carcerale `n România
comunist\, vol. I-VI (2007-2012). 
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specific\, `n care se reg\sesc ele-
mente din sociologie, etnologie,
psihologie, antropologie [i, bine -
`n]eles, istorie.

Din punctul meu de vedere,
precau]iile cred c\ sunt similare
cu cele pe care trebuie s\ [i le ia
orice cercet\tor atunci când se ra-
porteaz\ la o surs\ istoric\. De -
sigur, exist\ o serie de elemente
specifice de care trebuie s\ ]inem
cont atunci când realiz\m inter-
viurile, ̀ ns\ eu cred c\ ([i aici mai
mult ca sigur c\ istoricii tradi]io-
nali[ti nu vor fi de acord) o m\rtu-
rie are aceea[i valabilitate ca orice
document de arhiv\. Asta, de -
sigur, dac\ vorbim la modul gene-
ric, pentru c\ sunt con[tient c\ nu
se poate compara m\rturia cuiva
care a asistat la un eveniment `n
urm\ cu 70 de ani cu o stenogram\
a respectivului eveniment, spre
exemplu.

„Istoria oral\“ seam\n\, da -
c\ nu m\ `n[el, cu un inter-
viu. Are istoricul prejude c\]i
`n dialogurile sale? Vrea s\
aud\ o m\rturie sau accept\
c\ decantarea dureaz\?

~n istoria oral\ se folose[te meto-
da interviului. Cu to]ii avem pre-
judec\]i `n raportarea la cel\lalt.
Totul este s\ accept\m acest lucru
[i s\ `ncerc\m s\ fim cât mai
pu]in influen]a]i `n ceea ce facem.
Cred c\ tocmai aici este fascina]ia
acestui gen de activitate, c\ te pro-
voac\ permanent. ~n istoria oral\
nu merge cu „fordisme“. Pentru a
avea un interviu reu[it nu trebuie
doar ca cel intervievat s\ fie un
bun orator [i s\ aib\ o memorie
bun\. Trebuie, la rândul t\u, s\ fii
foarte bine preg\tit [i s\ ai starea
de spirit adecvat\. Dac\ nu acorzi
dialogului/interviului `ntreaga ta
disponibilitate ([i aici am `n vede-
re atât pe cea mental\, cât [i pe cea
emo]ional\), riscul unui interviu
ratat este foarte mare. ~n foarte
multe cazuri, cel intervievat `]i
spune o poveste pe care nu a mai

spus-o niciodat\ (sau ̀ n mod sigur
nu `n forma respectiv\, interviul
fiind o interrela]ionare `ntre mar-
tor [i intervievator, influen]at de
o multitudine de factori). Dac\
aten]ia [i interesul manifestat fa -
]\ de povestea care ]i se relateaz\
nu sunt suficient de evidente, po-
vestea se poate comprima drama-
tic [i multe informa]ii utile pot
r\mâne nespuse. 

M\ `ntrebai ce dore[te s\ aud\
un istoric... Cred c\ este la fel ca ̀ n
cazul c\ut\rii de informa]ii `n do-
cumentele de arhiv\. Te bucuri,
evident, atunci când ceea ce ]i se
relateaz\ se potrive[te ̀ ntr-un puzzle
cu alte m\rturii. Dar absolut fi -
re[ti sunt [i punctele de vedere di-
ferite, care te determin\ s\ con -
[tientizezi c\ mereu trebuie s\ te
`ndoie[ti de ceea ce vezi/auzi, c\
nu trebuie s\ te pripe[ti s\ tragi
concluzii tran[ante, c\ `n perma-
nen]\ po]i descoperi noi informa -
]ii care s\ `]i schimbe total per-
spectiva.

Ai `ntâlnit probabil perso -
nalit\]i marca(n)te `n perioa-
da `n care ai lucrat la seria
Experien]e carcerale `n Ro -
mâ nia comunist\ (Poli rom, 
I-VI, 2007-2012). E, `n ceea ce
m\ prive[te, o colec]ie nece-
sar\ pentru con[tiin]a pu -
blic\. Pornind de aici, a[ fi
curios s\ aflu: a) ai `ntâlnit
persoane care literaturizau
sau fabulau, care resim]eau,
la senectute, c\ via]a lor e un
roman?; b) ai observat feno -
mene de autocenzurare?

Fiecare interviu, [i nu doar din
cadrul proiectului Experien]e car-
cerale, este un eveniment. Fiecare
intervievat [i fiecare interviu re-
prezint\ `ntâlniri unice `n felul
lor, cu un impact mai mare sau
mai mic, dar care nu te las\ `ns\
indiferent. De la fiecare martor
po]i s\ `nve]i câte ceva, nu nea -
p\rat despre el, din povestea sa, ci
[i despre tine. {i nu m\ gândesc
aici doar la perspectiva profesio-
nal\. Cât prive[te literaturizarea,
cred cu convingere c\ sunt nume-
roase interviuri care, dac\ ar fi ci-
tite (sau ascultate), ar putea s\ `i
inspire atât pe scriitori, cât [i pe
scenari[ti. Multe dintre relat\rile
fo[tilor de]inu]i politici sunt foar-
te romane[ti [i pot, la o adic\, s\
par\ [i exagerate. ~ns\ `n astfel de
cazuri, de fapt, ei relateaz\ cu
mult\ modestie ce li s-a ̀ ntâmplat,
minimalizând desf\[urarea eve-
nimentelor sau rolul lor ̀ n ele, toc-
mai pentru a nu crea impresia c\
sunt exager\ri. 

Pot fi considerate interogato -
riile organizate de Direc]ia
Anchete Penale a Securit\]ii

din anii 1950 drept „istorii
orale“? Cum se `mpac\, `n
acest caz, ideologia Partidu-
lui-Stat cu metodele brutale,
cu documentul scris (uneori
[i semnat de de]inutul poli -
tic) [i cu limbajul oral?

~ntrebarea aceasta a primit, indi-
rect, r\spunsul pu]in mai `nainte,
când subliniam precau]iile pe ca-
re ar trebui s\ [i le ia orice cer-
cet\tor fa]\ de o surs\ istoric\, [i
m\ gândeam `n special la docu-
mentele `ntocmite de fosta Securi-
tate. Am spus-o de mai multe ori
`n cadrul unor ateliere de istorie
oral\ c\ avem [ansa extraordi-
nar\ de a-i mai avea printre noi pe
cei care au tr\it acele vremuri [i
care ne mai pot da „cheile de lec-
tur\“ [i de interpretare a acestor
documente. Sigur c\ e facil s\ se
preia informa]iile din aceste „de-
clara]ii“ [i `n baza lor s\ se afirme
una [i alta despre cei `n cauz\.
Ceea ce, din p\cate, `n ultimii 25
de ani s-a [i ̀ ntâmplat ̀ n mod frec-
vent, etichetele de turn\tor, infor-
mator etc. fiind adesea lipite de
fo[ti de]inu]i politici. Iar acest lu-
cru s-a `ntâmplat fie din neprice-
perea celor care au accesat respec-
tivele informa]ii, fie din comodita-
te, fie din rea-credin]\. Din p\cate,
„etichete“ se pun [i acum, cu la fel
de mult\ u[urin]\ ca `n anii ’50.

Ce nevoi implic\ documen -
tele din arhiva fostei Secu-
rit\]i pentru reconstituirea
trecutului?

Nu a[ vrea s\ se cread\ c\ sunt un
adversar al folosirii documentelor
fostei Securit\]i. ~n foarte multe
situa]ii ele pot oferi informa]ii ab-
solut fundamentale pentru a scrie
istoria perioadei comuniste. ~n
foarte multe cazuri ele ajut\ mai

mult decât ar putea face orice isto-
ric oralist sau memorialist cu o
memorie prodigioas\. {i m\ gân-
desc `n special la intercept\rile cu
tehnic\ operativ\ realizate `n acei
ani, care redau `n am\nunt dis-
cu]ii [i `ntâmpl\ri petrecute `n lo-
cuin]a celui supravegheat, la note-
le de filaj, `nso]ite de imagini, la
coresponden]a interceptat\. Pe de
alt\ parte, nu se poate s\ nu fii re-
voltat când vezi cât\ risip\ de
ener gie se f\cea cu o finalitate mai
mult decât discutabil\ [i cât de
brutal [i de intim se interfera regi-
mul cu via]a oamenilor. 

Ideal ar fi ca informa]iile ob]i -
nute din aceste documente s\ fie
completate cu cele ob]inute de la
cei direct implica]i. Din p\cate, `n
multe cazuri, acest lucru este im-
posibil, fie pentru c\ cei `n cauz\
nu mai sunt printre noi, fie pentru
c\ nu `[i mai amintesc sau nu mai
vor s\ aib\ de-a face cu trecutul.
Am primit chiar `n urm\ cu câte-
va zile un astfel de refuz din par-
tea unui fost de]inut politic, care
mi-a spus la telefon: „Nu mai
vreau s\ r\scolesc amintirea. 
Mi-a fost o ̀ nv\]\tur\ pentru via]\,
care mi-a folosit [i `mi folose[te
enorm de mult“. Este una dintre
situa]iile tipice ̀ n care suntem ne-
voi]i s\ ne realiz\m studiile [i s\
tragem concluzii bazându-ne ex-
clusiv pe documentele de arhiv\.

{tiu c\ un proiect prioritar
pentru interesele tale de cer -
cetare este Memorialul Râm-
nicu S\rat. Cred c\ este [i o
prioritate de interes public.
A intrat istoria comunismu-
lui `n etapa muzeografic\?

Sunt implicat `n proiectul de la
Râmnicu S\rat `nc\ din 2007, de
când fosta ̀ nchisoare a fost preluat\

`n administrare de Institutul de In-
vestigare a Crimelor Comunismu-
lui `n România, cum se numea
atunci. Au trecut aproape 9 ani [i,
din nefericire, lucrurile nu s-au
`ntâmplat nici pe departe a[a cum
mi-am dorit, ̀ n sensul ̀ n care ̀ nc\
suntem `n c\utarea de solu]ii ([i
de surse de finan]are) pentru
acest proiect. Cred c\ dup\ 25 de
ani de la c\derea comunismului
avem capacitatea institu]ional\
de a `ncerca s\ facem mai mult
pentru a prezenta trecutul recent,
[i aici am `n vedere inclusiv un
Muzeu al Crimelor Comunismu-
lui la Bucure[ti. Existen]a Memo-
rialului Victimelor Comunismu-
lui [i al Rezisten]ei de la Sighet es-
te mai mult decât necesar\, dar `n
opinia mea nu suficient\. {i din
acest motiv apreciez cu atât mai
mult ini]iativele de a prezenta is-
toria perioadei comuniste `n mu-
zee [i `n spa]ii cu semnifica]ie
pentru acei ani, venite din partea
unor institu]ii, ONG-uri sau per-
soane private din diverse ora[e
din ]ar\. Iar Institutul nostru
sus]ine aceast\ re]ea [i pân\
acum avem numeroase semnale
c\ suntem pe drumul cel bun. Dar
ceea ce lipse[te, din p\cate, este
voin]a factorilor de decizie de a
asuma [i a sus]ine concret astfel
de proiecte, nu doar la nivel decla-
rativ. De altfel, dac\ ar fi s\ m\ re-
fer la politicieni, temele muzei-
fic\rii [i altele conexe trecutului
comunist apar `n mod recurent,
cam la 4 ani, `n general `nainte de
alegeri. ~ns\ multe dintre propu-
nerile legislative sau ideile vehi-
culate sunt mai degrab\ tentative
de a capta aten]ia unei p\r]i a elec-
toratului [i nu sunt proiecte se-
rioase, gândite [i fundamentate
a[a cum ar trebui. Iar apoi  se cam
a[terne t\cerea.
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Când durerea e magistral\

Eli B\dic\

Zeruya Shalev face parte din dele-
ga]ia de scriitori israelieni invi-
ta]i la cea de-a XI-a edi]ie a Salonu-
lui Interna]ional de Carte Book-
fest (1-5 iunie). Rândurile de aici
vin cumva ca un soi de consolare
pentru cei care nu au ajuns `n ca-
pital\ `n aceste zile la `ntâlnirile
cu una dintre cele mai apreciate
scriitoare contemporane din Is-
rael, recent\ câ[tig\toare a Pre-
miului „Femina Étranger“ (edi]ia
2014). {i asta pentru c\, chiar dac\
nu reu[im s\ `ntâlnim autorul, ne
r\mân totu[i c\r]ile sale. 

Durere se petrece `n dou\
spa]ii: Ierusalim, locul ̀ n care Iris,
protagonista, tr\ie[te `mpreun\
cu familia sa, [i Tel Aviv, acolo
unde Alma, fiica ei, se mut\ dup\
serviciul militar, pentru a-[i g\si
o slujb\ [i a se `nscrie la universi-
tate. Din punct de vedere al timpu-
lui, prezentul este permanent du-
blat, influen]at, schimonosit de
trecut, iar viitorul este privit cu
team\ [i nesiguran]\. Dou\ dintre
cele mai relevante personaje din
roman nu sunt, de fapt, umane –
trecutul [i durerea, dou\ axe care
preseaz\ constant prezentul, cer
rumeg\ri [i decizii, bulverseaz\
universul familial, se aduc una pe
cealalt\ (durerea aduce trecutul [i
viceversa). De altfel, `n incipitul
c\r]ii le `ntâlnim pe amândou\:
„Uite-o c\ se `ntoarce [i, de[i a
a[teptat-o `n to]i anii \[tia, e sur-
prins\ c\ se ̀ ntoarce de parc\ nici -
odat\ n-ar fi p\r\sit-o, ca [i cum 
n-ar fi fost f\r\ ea nici o zi, nici o
lun\, nici un an, [i doar au trecut
exact zece ani de atunci“ (p. 8). 

Durerea intr\ `n roman [i nu o
mai p\r\se[te decât, poate, spre fi-
nal – `n func]ie de cum `l sim]i.
Durerea se infiltreaz\ `n via]a lui
Iris [i-n vie]ile membrilor familiei
ei pe nea[teptate, `ntr-o diminea]\
aparent obi[nuit\, când protago-
nista, pe drumul de `ntoarcere
dinspre [coala celor doi copii ai s\i,
este grav r\nit\ `ntr-un atentat te-
rorist – un poli]ist palestinian
arunc\ `n aer un autobuz, foarte
aproape de ma[ina pe care o condu-
ce Iris. Urmeaz\ un an de interna-
re, trei opera]ii, durere fizic\
nem\surat\, o via]\ condus\ de cal-
mante. Timpul se va m\sura `n du-
rere. Durerea va da peste cap o
`ntreag\ familie, `i va dep\rta pe
membrii ei [i-i va umple cu vino -
v\]ie. Durerea va fi un al cincilea
membru al familiei [i va locui zi de
zi `n patul protagonistei. {i tot du-
rerea va aduce aproape o iubire de-
mult pierdut\ [i va s\di `n mintea
[i sufletul lui Iris speran]a c\ mira-
culoasa a doua [ans\ este posibil\. 

Este foarte interesant cum ale-
ge Zeruya Shalev s\ scrie despre
probleme spinoase contemporane –
precum terorismul –, evitând im-
plica]iile politice, operând numai
`n spa]iul domestic, urm\ rind ce
se `ntâmpl\ `n nucleul familial
dup\ o astfel de tragedie – a[a cum
`mi spunea autoarea `n timpul
unei discu]ii din prima zi de Book-
fest, personajele ei nu `nvinov\ -
]esc sistemul politic pentru ceea
ce li se petrece, ci pe sine, fiecare
membru al familiei este m\cinat
de un sentiment profund de vi-
nov\]ie, fiecare deruleaz\ `n min-
te, la nesfâr[it, diminea]a acciden-
tului, imaginând câteva secunde

nepierdute cu o coad\ de cal fals\
(`n cazul Almei, fiica lui Iris), cu
ascunsul ̀ n toalet\ (`n ceea ce-l pri-
ve[te pe Omer, b\iatul acesteia)
sau cu graba plec\rii spre serviciu
(Miki, so]ul protagonistei), [i evi-
tând astfel clipa impactului, mo-
mentul zero. Iris este un personaj
exemplar pentru a ilustra „neamul
lui Israel“. La 4 ani, afl\ c\ tat\l i-a
murit `n r\zboiul de Yom Kippur –
[i este for]at\ s\ se maturizeze, s\
renun]e la copil\rie pentru a avea
grij\ de fra]ii ei gemeni –, la 17 ani
este abandonat\ de prima ei mare
iubire, Eitan – chipul trecutului,
care se va strecura `n via]a ei
aproape 30 de ani mai târziu –, la 45
de ani, dup\ zece ani de la atentat,
se revolt\ când fiul prime[te prima
convocare, nefiind dispus\ s\ mai
sufere pierderi – „L-am dat pe tata,
mi-am dat trupul, nu sunt dispus\
s\-mi dau copilul“ (p. 314). 

O femeie puternic\ este prota-
gonista, tocmai pentru c\, dup\
fiecare deziluzie sau pierdere, ea
`ncearc\, din r\sputeri, s\-[i
rea[eze via]a pe un f\ga[ firesc.
Dup\ ce a fost ̀ n pragul mor]ii, pa-
ralizat\ de abandonul din adoles-
cen]\, s-a redresat [i a devenit
func]ional\. L-a ̀ ntâlnit pe Miki, s-
au c\s\torit [i au avut doi copii,
chiar dac\ acesta nu avea multe ̀ n
comun cu ale sale c\ut\ri. Rela]ia
lor este una de parteneriat, mai de-
grab\, lipsit\ de pasiune, de
atrac]ie (cel pu]in din unghiul ei),
iar acestea se adâncesc dup\ acci-
dent – Iris prefer\ s\ doarm\ sin-
gur\, f\r\ s\ fie deranjat\, [i nu se
mai poate apropia fizic de Miki. ~n
plus, nu o dat\, apare suspiciunea
c\ el ar `n[ela-o [i, poate, de aceea
a [i plecat `n diminea]a nefast\
mai devreme spre serviciu, f\r\ s\
mai aib\ timp s\-i duc\ pe cei mici
la [coal\. „(...) ̀ n vremea din urm\,
ceva s-a deranjat `n dialogul nos-
tru, gânde[te ea, ne folosim de cu-
vinte ca s\ ascundem, nu ca s\
dezv\luim. Am tr\dat cuvintele, [i
asta e poate mai grav decât s\ ne
tr\d\m unul pe altul, am tr\dat cu-
vintele, [i ele ne pedepsesc“ (p. 79).  

Femeie cu succes `n carier\ –
directoare de [coal\ –, ea se dedic\
preg\tirii elevilor, `ndrum\rii
profesorilor [i conducerii [colii `n
folosul comunit\]ii, lucruri pe 
care [i le va repro[a când va 

con [tientiza c\ nu a putut s\ se
apropie de propriii ei copii din
pricina epuiz\rii de dup\ servi-
ciu. Iar lucrurile se vor agrava
dup\ momentul zero când, nedo-
rindu-[i s\ fie v\zut\ suferind, `[i
`n dep\r teaz\ [i mai mult copiii –
„Copiii au crescut doar, [i odat\ cu
ei [i frustr\rile, sup\r\rile, ran-
chiunele, conturile nelichidate,
decep]iile. Numai dragostea n-a
crescut [i, de aceea, chiar dac\ nu
s-a chiricit de tot, locul ei `n siste-
mul de rela]ii reciproce s-a redus.
Dac\ cel pu]in am [ti s\ iubim `n
m\sura `n care [tim s\ fim su -
p\ra]i, s\ facem bine `n m\sura `n
care [tim s\ ne cer t\m, s\ mângâ-
iem [i s\ ne mân gâiem `n m\ sura
`n care [tim s\ chinuim [i s\ ne
chinuim. S-ar zice c\ pe m\ sur\ ce
trec anii capacitatea de a r\ni se
perfec]ioneaz\, pe când capacita-
tea de a da pl\cere degenereaz\“.

Chinuit\ de durere zece ani
mai târziu, Iris ajunge la o clinic\
specializat\ `n tratarea durerii.
Acolo `l `ntâlne[te, la distan]\ de
30 de ani, pe Eitan, care `i va aca-
para gândurile, timpul [i trupul.

Rela]ia lor amoroas\ se reia cu o
pasiune mistuitoare, iar Iris va fi
prins\ `ntre iluzia miraculosului
[i realitatea adulterului [i dorin]a
de a r\mâne al\turi de familia ei.
T\v\lugul percep]iilor sale, anali-
za lucid\ a sentimentelor ei, a
vie]ii sale, privirea `ndrep tat\
spre interior sunt printre cele mai
mari atuuri ale acestei c\r]i. Ze-
ruya Shalev te trage `n vârtej, te
`nv\luie cu frazele ei [i, aproape
pe nesim]ite, te provoac\ s\ empa-
tizezi cu protagonista ei – mai ales
atunci când intr\ `n scen\ gurul
spiritual al Almei, de la Tel Aviv,
care o `nva]\ s\ se elibereze de
„condi]ion\rile exterioare“, ex-
ploatându-i trupul [i mintea, iar
Iris se g\se[te `n dificila situa]ie
de a alege pe cine s\ salveze (pe fii-
ca ei sau iubirea vie]ii sale?). 

Incredibil roman! A[a cum au-
toarea lui `[i dore[te, `]i provoac\
mai multe ̀ ntreb\ri decât s\-]i ofe-
re r\spunsuri [i solu]ii pe tav\. ~n
ultimele rânduri, dup\ un periplu
plin de emo]ii, triste]e, suferin]e,
tandre]e, s-ar putea s\ (`i) g\si]i
sensul. 

Durere, cea mai recent\ carte a Zeruyei Shalev tradus\ la noi, mi s-a p\rut unul
dintre cele mai bune romane scrise de cunoscuta scriitoare israelian\. Parc\ mai
intens\ [i mai tulbur\toare decât celelalte, Durere plonjeaz\ [i mai adânc `n
psihicul uman, exploreaz\ [i mai profund rela]iile, deziluziile, e[ecurile, remu[ -
c\rile, tensiunile, conflictele. O lectur\ emo]ionant\, din orice unghi ai privi-o.
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Andrei Oi[teanu 
la Cercul literar de
la C\rture[ti Verona

O abordare comparativ\ a unui
domeniu delicat, `n care, apelând
la numeroase aspecte inedite din
istoria [i cultura României [i a lu-
mii, autorul eviden]iaz\ persis-
ten]a `n mentalitatea colectiv\, fie
[i `n forme simbolice [i metafo -
rice, a unor modele mentale [i
comportamentale.

„Pe 8 aprilie 1967, la `mplinirea
vârstei de 56 de ani, Emil Cioran
`[i nota `n jurnal urm\toarele: «~n
tot ce am scris, nu i-am adus 

sexualit\]ii omagiul pe care `l
merit\». Nu voi spune c\ am scris
prezenta carte doar ca un omagiu
adus sexualit\]ii, ci [i `n `ncer-
carea de a `n]elege delicatele [i
misterioasele ei mecanisme [i
modul `n care ele influen]eaz\ ([i
sunt la rândul lor influen]ate de)
mecanismele sociale, morale [i
culturale. Este vorba de sexuali-
tatea omului, cel mai rasat animal
din punctul de vedere al Culturii [i,
tocmai de aceea, cel mai ratat 

animal din punctul de vedere
al Naturii. Compunând aceast\ lu-
crare, nu am plecat de la o tez\
prestabilit\ [i nici de la un plan
premeditat. Ea s-a alc\tuit cumva
organic. Am scris aceast\ carte `n
aceea[i m\sur\ ̀ n care ea m-a scris
pe mine. Poate a[a se explic\ rela-
tiva eterogenitate stilistic\ a volu-
mului, cu treceri uneori spontane
de la rigoarea academic\ la expri-
marea eseistic\, cu grad mai mare
de libertate.“ (Andrei Oi[teanu)

Cu titlul L’Apocalisse secondo Marta. Poesie
1981-2014, a ap\rut recent, la prestigioasa edi-
tur\ italian\ Joker, ̀ n colec]ia „Parole del mon-
do“, o antologie bilingv\ cu 55 de poeme din li -
rica Martei Petreu.

~ngrijit\ [i tradus\ de Roberto Merlo, profe-
sor la Universitatea din Torino, cartea con]ine
o fi[\ bibliografic\ [i o posfa]\ cu un amplu
studiu despre poezia petreuan\.

Volumul a fost lansat ̀ n cadrul Salonului In-
terna]ional de Carte de la Torino, sâmb\t\, 14
mai, `n prezen]a autoarei, a lui Roberto Merlo
[i a editorului c\r]ii, Gennaro Fusco. „~n

panorama culturii române contemporane,
Marta Petreu e f\r\ `ndoial\ o figur\ de prim\
m\rime. Personalitate cultural\ organic\ [i
complex\, ea este [i r\mâne, `n mod intim [i 
esen]ial, `n primul rând poet\, una dintre cele
mai autentice [i intense voci poetice române
din ultimele decenii“, sus]ine Roberto Merlo.

Aceasta este cea de-a doua traducere a 
operei Martei Petreu ̀ n limba italian\, dup\ vo -
lumul de eseuri Cioran sau un trecut deocheat
(Polirom, 2011), publicat la Orthotes Editrice, ̀ n
traducerea Magdei Arhip [i a Ameliei Natalia
Bulboac\, cu o postfa]\ de Matia Luigi Pozzi.

Poeme de Marta Petreu,
`n limba italian\

Sear\ literar\ cu Radu
}uculescu la Tel Aviv

Mar]i, 7 iunie, ora 19.00, la Libr\ria C\rture[ti Verona (Str. Arthur Verona 
nr. 13-15), Andrei Oi[teanu va participa la a dou\zecea edi]ie a Cercului literar 
[i va dialoga cu Eugen Ciurtin despre seria de autor ce `i poat\ numele, ini]iat\ 
de Editura Polirom `n 2012, [i despre cel mai nou volum al s\u ap\rut `n aceast\
serie, Sexualitate [i societate. Istorie, religie [i literatur\, edi]ie ilustrat\, 
`n curând [i `n format digital.

Joi, 2 iunie, la ora 17.00, Institutul Cultu -
ral Român de la Tel Aviv a organizat o
sear\ literar\ dedicat\ scriitorului Radu
}uculescu.

Evenimentul s-a desf\[urat la sediul
ICR Tel Aviv [i a avut ca tematic\ univer-
sul prozei lui Radu }uculescu, punctul de
pornire fiind romanele Mierla nea gr\
(Cartea Româneasc\, 2015) [i Stalin, cu
sapa-nainte (Cartea Româneasc\, 2009).

Invita]i, al\turi de autor, au fost Any
Shilon, Sofia Gelman-Kiss, Biti Caragiale
[i Moshe Itzaki, evenimentul fiind mode -
rat de Paul Farka[.

Mierla neagr\ este o poveste vie, pasio-
nant\, despre imprevizibilul [i frumuse -
]ea vie]ii, nu doar un Bildungsroman cap-
tivant, ci mai ales o carte despre sim]uri.
Cinematografic\ [i ingenios construit\,
alc\tuit\ din sunete [i imagini, din miro-
suri [i culori, zugr\ve[te o lume aparent
banal\, pe care bucuria estetic\ o trans-
form\ `n spectacol. Proza lui Radu }ucu -
lescu, ajuns\ la deplin\tatea maturit\]ii,
este remarcabil\ prin combina]ia dintre
intriga alert\, bine strunit\ [i atent pus\
`n scen\, [i o poezie care cuprinde totul,
de la atmosfer\ pân\ la numele perso -
najelor [i dialogurile acestora.

Stalin, cu sapa-nainte este o carte tul-
bur\toare, despre o realitate trecut\ [i

una acut prezent\, `n care bisturiul au-
torului opereaz\ f\r\ menajamente. Per-
sonaje pitore[ti, pline de un umor tragic.
Scene de o rafinat\ sexualitate [i poezie
amestecate cu scene dure, violente. Des-
tine frânte [i idealuri zdrobite cu brutali-
tate. O carte scris\ `ntr-un ritm cine-
matografic, incitant\ [i captivant\ `n
egal\ m\sur\.



– Fragment –

M\ nasc din nou, m\ nasc
din nou, `n 1940

Via]a nu e decât o lent\ rememo-
rare a copil\riei. De acord. Dar
ceea ce face ca aceast\ reamintire
s\ fie duioas\ este faptul c\, din
dep\rtarea amintirii noastre nos-
talgice, ne par frumoase chiar [i
momentele pe care atunci le per-
cepeam ca dureroase; chiar [i ziua
când ai alunecat ̀ ntr-o râp\ [i ]i-ai
sucit piciorul, de a trebuit s\ r\ -
mâi cincisprezece zile acas\ `n
ghips, ag\]at de tifonul dat prin al-
bu[ de ou. ~n ce m\ prive[te, `mi
amintesc cu duio[ie nop]ile petre-
cute `n ad\postul antiaerian. Fu -
seser\m trezi]i când ne era som-
nul mai dulce, târâ]i, `n pijama [i
palton, `ntr-un beci umed din be-
ton armat, iluminat de ni[te be-
curi chioare, [i ne jucam de-a
prinsa ̀ n timp ce deasupra capete -
lor noastre se auzeau bubuituri
surde, de la antiaerian\ sau de la
bombe, habar nu aveam. Mamele
noastre tremurau, de frig [i de
fric\, dar pentru noi nu era decât
o aventur\ bizar\. Iat\ ce `nseam -
n\ nostalgia. De aceea suntem dis-
pu[i s\ accept\m tot ceea ce ne
aminte[te de `nfior\torii ani ’40;
este tributul pe care `l pl\tim
b\trâne]ii noastre.

Cum erau ora[ele pe atunci?
Cufundate `n bezn\, iar `n urma

ordinului de stingere, rarii tre -
c\tori trebuiau s\ recurg\ la
lanterne care func]ionau nu pe
baz\ de baterie, ci de dinam, ca la
farul de la biciclete; acesta se
`nc\rca prin frecare, ac]ionând de
mân\, repetat, un soi de tr\gaci.
Dar mai târziu s-a instalat camu-
flajul total [i nu se mai putea mer -
ge deloc pe strad\.

Cel pu]in pân\ `n 1943, `n tim-
pul zilei ora[ul era str\b\tut de
unit\]ile militare, când devenise
cazarma Armatei Regale, dar [i
mai intens pe vremea Republicii
de la Salò, când prin ora[ele mari
treceau continuu grupuri [i pa-
trule ale Marinei Militare San
Marco [i ale Brig\zilor Negre, iar
prin sate se vedeau mai degrab\
pâlcuri de partizani, [i unii, [i
ceilal]i `narma]i pân\ `n din]i.
~ntr-un astfel de ora[ militarizat
`n anumite situa]ii erau interzise
adun\rile; se mai vedeau cârduri
de Balilla [i de Micu]e Italience `n
uniform\ [i grupuri de elevi cu
[or]ule]e negre ie[ind de la [coal\,
`n timp ce m\micile mergeau s\
cumpere acele pu]ine lucruri de
mâncare ce se g\seau prin pr\ -
v\lii. Iar dac\ voiai s\ m\nânci o
pâine, nu zic alb\, dar nu gre]oas\
sau f\cut\ din tala[, trebuia s\
sco]i din buzunar ni[te sume con-
sistente pe pia]a neagr\. ~n cas\
lumina era foarte slab\, ca s\ nu
mai zic de `nc\lzire, care se limita
doar la buc\t\rie. Noaptea dor -
meam `n pat cu o c\r\mid\ cald\
[i-mi amintesc cu drag chiar [i
deger\turile de atunci. Acum nu
pot s\ spun c\ aceste lucruri au
revenit; evident, nu `n totalitate.

Dar `ncep s\ le adulmec din nou
mirosul. S\ `ncepem cu faptul c\
sunt fasci[tii la guvernare. Nu nu-
mai ei, fire[te, [i nu mai sunt
chiar fasci[ti propriu-zis, dar ce im-
portan]\ are? Se [tie foarte bine c\
istoria se tr\ie[te prima oar\ sub
form\ de tragedie [i a doua oar\ sub
form\ de fars\. ~n schimb, pe vre-
murile acelea ap\ reau pe ziduri
afi[e cu un negru american dez-
gust\tor ([i beat pe deasupra) care
`[i ̀ ntindea gheara c\tre o prea alb\
Venus din Milo. Ast\zi v\d la televi-
zor chipurile amenin]\toare ale 
unor negri costelivi ce invadeaz\ cu
miile me leagurile noastre [i, sincer,
`n jurul meu lumea este [i mai
`nsp\i mântat\ decât atunci.

Se `ntoarce moda [or]ule]ului
negru `n [coli [i nu am nimic
`mpotriv\, e mult mai bine decât
tricoul de firm\ al tuturor pra-
matiilor arogante, doar c\ simt
gustul de madeleine `nmuiat\ `n
ceai de tei [i, la fel ca [i poetului
Gozzano, `mi vine s\ exclam: „M\
nasc din nou, m\ nasc din nou, `n
1940“. Tocmai am citit ̀ ntr-un ziar
c\ primarul din Novara, reprezen-
tant al Ligii Nord, a interzis ca pe
timpul nop]ii, `n parcuri, s\ se
poat\ aduna mai mult de trei per-
soane. A[tept cu un fior proustian
`ntoarcerea la perioada de camu-
flaj. Solda]ii no[tri lupt\ `mpotri-
va rebelilor cu fa]\ colorat\ `n
Asii (din p\cate, nu `n Africi, ca
odinioar\) mai mult sau mai
pu]in orientale. Dar eu v\d unit\]i
militare bine `narmate [i `n uni-
forme de camuflaj [i pe trotuarele
ora[elor noastre. Ca [i atunci, 
armata nu lupt\ doar la grani]\, ci

preia [i opera]iuni ale poli]iei. Am
senza]ia c\ m\ aflu `n filmul Ro-
ma, ora[ deschis. Citesc articole [i
aud discursuri destul de asem\ -
n\toare cu cele pe care le citeam
pe atunci `n revista „La difesa de -
lla razza“, `n care erau ataca]i nu
numai evreii, ci [i ]iganii, maro-
canii [i `n general to]i str\inii.
Pâinea `ncepe s\ se scumpeasc\.
Suntem pu[i `n gard\ c\ va trebui
s\ economisim petrolul, s\ limi -
t\m irosirea energiei electrice, s\
stingem vitrinele ̀ n timpul nop]ii.
Sunt ̀ n sc\dere ma[inile [i reapar
Ho]ii de biciclete. Ca un accent de
originalitate `n plus, peste pu]in
timp va fi ra]ionalizat\ [i apa.
~nc\ nu avem un guvern `n Sud [i
unul `n Nord, dar s-a g\sit deja
cine s\ lucreze `n aceast\ direc]ie.
Simt nevoia unui Mare {ef care s\
`mbr\]i[eze [i s\ s\rute cast pe
obraji ni[te gospodine vânjoase de
la ]ar\, dar, m\ rog, fiecare cu gus-
turile lui.

2008
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Umberto Eco – Cronicile
unei societ\]i lichide
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ un fragment din volumul
Cronicile unei societ\]i lichide, de Umberto Eco, traducere de Oana S\li[teanu [i
Maria Boghiu, care va ap\rea `n curând `n colec]ia „Plural. M“, la Editura Polirom. 

CARTEA

Criza ideologiilor, criza partidelor, individualism excesiv – a[a
arat\ societatea `n care tr\im. O societate lichid\, unde nu e deloc
u[or s\-]i g\se[ti reperele. O societate cu multe m\[ti: m\[tile
politicii, obsesia mediatic\ a vizibilit\]ii, pe care o avem (aproape)
cu to]ii, dependen]a de telefoanele mobile, proasta cre[tere... O so-
cietate dominat\ de confuzie, de deta[are [i de fluvii de cuvinte care
nu sunt decât locuri comune. ~n ultima sa carte, Umberto Eco face
un portret al societ\]ii actuale, `n care nonsensul pare s\ prevaleze
asupra ra]ionalului, adesea cu efecte comice, dar [i cu consecin]e
`ngrijor\toare.

AUTORUL

UMBERTO ECO (1932-2016),
unul dintre reprezentan]ii de
frunte ai avangardei culturale
italiene `n anii ’60. A predat la
cele mai faimoase univer-
sit\]i din lume, devenind Doc-
tor Honoris Causa a peste cin-
cizeci dintre ele. A scris ro-
mane devenite `n scurt timp
celebre, studii de semiotic\,
estetic\ [i teorie literar\, arti-
cole cu teme dintre cele mai
diverse. La Editura Polirom
au ap\rut, `ntre altele: Nu-
mele trandafirului, Pendulul
lui Foucault, Cum se face o
tez\ de licen]\, Cum ne con-
struim du[manul, Confesiu-
nile unui tân\r romancier,
Cimitirul din Praga, Num\rul
zero.



A fost campanie
electoral\. Sunte]i ierta]i
dac\ nu v-a]i dat seama,
deoarece a fost una
special\, cu sonorul dat 
la minimum prin lege. ~n
strad\ nu a fost voie
decât cu ni[te afi[e un
pic mai mici decât afi[ele
de la teatru; la televizor
[i radio, spa]iul tot limi -
tat prin lege; pe internet,
jungl\. Au `ncercat foar -
te, foarte tare s\ par\ c\
au `n]eles internetul. Iat\
ce au reu[it:

1. Facebook
S-a prins toat\ lumea c\ internetul
este important. De când cu prezi-
den]ialele, când anali[tii, de la
`n\l]imea scaunului lor de anali[ti,
au fost lua]i prin surprindere de
„alegerile decise pe Facebook“, au
priceput mai to]i c\ asta cu inter-
netul e interesant\. Mai toat\
lumea a avut pagini de Facebook,
câ]iva candida]i au avut doar cont
personal de Facebook.

Pân\ aici, aproape nimic
gre[it. Doar c\ ne[tiind cum s\
procedeze altfel, majoritatea au
tratat aceast\ inven]ie pe nume
Facebook tot ca un fel de „s\ fie
multe bannere pe stadion“. ~n loc
de chestii fire[ti, au publicat co-
municate de pres\. ~n loc de lu-
cruri interesante, au investit
mul]i, mul]i bani `n reclam\, pen-
tru ca fiecare „comunicare“ s\ fie
v\zut\ de toat\ lumea. ~n loc de di-
alog, s-au [ters comentariile nu
civilizate, doar negative.

Asta au `n]eles ei din Face-
book.

2. #hashtag-uri
Ni[te consultan]i sau ni[te

b\ie]a[i care [tiu ei cum st\ trea-
ba cu internetul [i-au anun]at can-
dida]ii c\ trebuie din când ̀ n când
s\ scrie ni[te lucruri precedate de
semnul diez ̀ n fa]\. Teoria e bun\.
Se creeaz\ un fel de comunitate
spontan\ `n jurul acelui hashtag,
se pot crea mi[c\ri, se poate uni
un ̀ ntreg glob ̀ n jurul unui singur
hashtag. Doar c\ #unii #candida]i
#au #`nceput #s\ #vorbeasc\ #a[a
#pentru #c\ #a[a #au #priceput #c\
#se #face. A existat totu[i [i un ni -
vel superior de competen]\:

folosirea unui hashtag pe post de
slogan. Pentru c\, nu-i a[a, dac\
nu repe]i din dou\ ̀ n dou\ minute
sloganul pe Facebook, degeaba
faci marketing politic.

Asta au ̀ n]eles ei din hashtag-uri.
3. Postacii
~n mod incredibil, `n aceast\

lume continu\ s\ existe postaci
politici. ~n cazul `n care nu [ti]i ce
este aceast\ specie homo sapiens
nu-chiar-sapiens, v\ spun eu: ni[ -
te persoane care `[i creeaz\ con-
turi false de pe care, toat\ ziua,
stau [i spun chestii de r\u pe pa gi -
nile contracandida]ilor celor care
`i pl\tesc. Argumentele sunt foar -
te fine, de exemplu: pâr], chelule,
uite ce c\ma[\ ai, hai mai taci.

Asta au `n]eles ei din dialog.
4. Video [i live video
De mai mult de jum\tate de an,

exist\ posibilitatea s\ transmi]i
video `n direct pe Facebook. Tran -
smisiile pot fi folosite inteli gent, ca
s\ ]i-i apropii pe oamenii care te
urm\resc, ca s\ le oferi ceva dincolo
de coperta oficial\. Arti[ tii folosesc
Facebook live ca s\ arate momente
din spatele scenei; actorii ca s\ `[i
filmeze pisicile; politicienii occiden-
tali ca s\ vad\ lumea cum se pre -
g\tesc de momentele electorale. Ai
no[tri au tran smis conferin]e de pre -
s\. Fragmentele video, majoritatea,
doar ni[te clipuri electorale, cu 

pos turi studiate [i ridicole, cu mult
dat din mânu]e, pentru c\ scrie un-
deva ̀ ntr-un manual c\ atunci când
dai din mâini pari hot\rât.

Asta au `n]eles ei din conexiu -
nea cu oamenii.

5. Fotografii [i selfie-uri
Oamenii posteaz\ fotografii, [i

ar fi bine, deci, s\ o fac\ [i politi-
cienii. Motiv pentru care au fost an-
gaja]i fotografi profesioni[ti, care
au surprins momente precum: can-
dida]i `mbr\]i[ând copii, candida]i
`nmânând diplome sau medalii,
can dida]i vorbind cu b\trâni pe ban -
c\ deoarece le pas\ de ei, candida]i
oferind flori total dezinteresat, can-
dida]i ]inând discursuri. Pentru
nivelul de avan sa]i, au existat 
selfie-uri f\cute „spontan“, cu nu-
mero[i sus]in\ tori `n spate, `n a[a
fel ̀ ncât s\ reias\ clar c\ sunt mul]i
[i sunt o echip\.

Asta au ̀ n]eles ei din autenticitate.
A[a s-a f\cut campania electo -

ral\. Ni[te oameni care nu au ̀ n ]e -
les nimic din ceea ce le tot spunem
de câ]iva ani. Din fericire pentru
noi, sunt doar „ni[te“, nu sunt to]i.
Eu `i [tiu pe acei candida]i din
România care deja au `n]eles [i au
ap\rut. Sper s\ `i [ti]i [i voi de-a -
cum. Pentru c\ e sâm b\t\, campa-
nia electoral\ s-a `n cheiat, iar
`n sâmb\ta dinaintea votului opi -
niile sunt interzise.

~n ajunul Zilei Interna]ionale a
Copilului, Institutul Na]ional de
Statistic\ a dat publicit\]ii o cifr\:
aproape 28% dintre copiii de
vârst\ [colar\ au abandonat stu-
diile. Suntem `n continuare `n
mijlocul unui scandal important
privind sistemul de s\n\tate, dar
se pare c\ trecem u[or cu vederea
problemele reale ale `nv\]\mân-
tului. Chiar dac\ n-ar rezolva ma-
re lucru, mi se pare c\ datele rele-
vate de INS ar trebui s\ constituie
`n sine un bun motiv pentru a con-
voca la Cotroceni Consiliul Su-
prem de Ap\rare a }\rii. ~n vreme
ce p\rem condamna]i s\ murim
cu zile `n spitale, printr-o lips\ de
politici privind [colarizarea obli-
gatorie suntem condamna]i s\

r\mânem o ]ar\ s\rac\ [i docil\.
Despre domeniul educa]iei au-

zim `n preajma examenelor im-
portante, mai precis a Bacalaurea-
tului. „Rata de promovabilitate“
`n sus [i `n jos, sfidând regulile
gramaticii, dar [i ale interesului
public. Pân\ la urm\, a urma o fa-
cultate ]ine de op]iune, nu de obli-
gativitate. Or, problemele cele
mai mari, o recunosc majoritatea
speciali[tilor, sunt la gimnaziu.
~nceputul de an a fost dedicat unei
discu]ii sterile despre noul Plan-
Cadru de ~nv\]\mânt pentru cla-
sele V-VIII. La finalul a[a-ziselor
dezbateri, totul a r\mas aproape
cum fusese [i `nainte: sistemul a
`nvins, num\rul orelor alocate fie -
c\rei discipline ]ine `n continuare

mai mult de necesitatea acoperirii
de norme ale profesorilor decât de
vreo proiec]ie realist\ asupra ab-
solventului pe care ni-l dorim la fi-
nalul celor opt clase. Disciplinele
op]ionale sunt `n continuare o Fa-
ta Morgana a [colilor române[ti,
dar a fost introdus\ o or\ pe s\p -
t\mân\ de „gândire critic\“. V\
da]i seama, Revolu]ia Industrial\
a fost nimic pe lâng\ ce val de gân-
dire critic\ o s\ acopere tinerele
genera]ii! ~ntr-un ocean de „taci
[i-nghite“, ora aceasta va fi butu-
ruga mic\ ce va r\sturna carul
mare!

Au spus-o [i ONG-urile care au
f\cut studii aplicate, o arat\ [i
via]a de zi cu zi, `n special `n me-
diul rural: lipsa de educa]ie se tra-
duce instantaneu `n s\r\cie. Din
acest motiv ]ara nu cunoa[te
„emanciparea“, Taraf TV [i Etno
au audien]e mari, iar Capatos e re-
ge – ca s\ simplific\m la maxi-
mum. ~n c\tunele din România
doar se mimeaz\ existen]a, iar cei

n\scu]i s\raci, `n lipsa educa]iei,
vor r\mâne a[a pân\ la sfâr[itul
vie]ii lor. La fel [i copiii lor.

Cum politicienii au `ncetat s\
m\ mai enerveze de la o vreme, pe
primul loc `n lista mea cu „10 mo-
tive pentru a-mi ie[i din pepeni“
se afl\ sindicali[tii din educa]ie.
Care, `n mod evident, vor salarii
mai mari [i un statut mai bun `n
societate. A[a este, salariile mul-
tor cadre didactice sunt ridicol de
mici, dar [i foarte mul]i oameni de
la catedr\ sunt pl\ti]i degeaba –
pentru c\, `n mod normal, nu ar
avea ce s\ caute acolo. Cei mai
slabi absolven]i ai facult\]ilor, `n
lipsa perspectivei de a-[i g\si un
loc de munc\ bun la privat, aleg,
ca ultim\ op]iune, pentru a nu
r\mâne [omeri, o carier\ (ce cu-
vânt mare!) didactic\. Iar influ-
en]a lor asupra copiilor – de acolo,
de la „amvonul cunoa[terii“ – este
asem\n\toare cu cea a dezinfec-
tan]ilor de la Hexi Pharma. Nu
numai c\ nu-[i fac treaba, dar

luând contact cu un profesor ne-
preg\tit, f\r\ harul de a fi dasc\l,
`l `ndep\rtezi pe elev [i mai mult
de [coal\. 

Aceia[i sindicali[ti din educa -
]ie ne explic\ toat\ ziua c\ nu poa-
te fi introdus `n sistem conceptul
de „performan]\“, c\ activitatea
profesorilor n-ar putea fi m\su-
rat\ la fel ca ̀ ntr-o firm\ privat\ [i
c\ oricum exist\ gradele didactice
[i metodele „`mp\mântenite“ de a
le evalua activitatea. Dac\ ar fi
func]ionat, ne-am fi dat [i noi sea-
ma, nu?  

Dincolo de orice disput\ „Gu-
vern-Sindicate“, uit\m prea des
c\ nu doar `n cazul medicilor, dar
[i al profesorilor, cet\]enii sunt
patronii. Ei dau din buzunarul lor
banii care ajung, sub form\ de sa-
larii, utilit\]i [i toate celelalte, la
profesori [i la [coli. {i d\ cet\]ea-
nul pe m\sura câ[tigurilor lui (nu
foarte mari) [i `n m\sura `n care
r\mâne ceva dup\ ce s-a tot furat
`n România ultimilor 26 de ani. 
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Ce-au `n]eles ei din
ce-am `n]eles noi

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Idei pe contrasens
George Onofrei

De ce r\mânem o ]ar\ s\rac\ [i docil\



Amber Heard [i-a g\sit un moment
foarte prost s\ declan[eze scan-
dalul divor]ului, la doar dou\ zile
dup\ moartea mamei lui Depp [i,
mai important (din perspectiva
studiourilor Disney), chiar `n clipa
`n care intr\ `n cinema tografele
americane Alice `n }ara Oglin zi -
lor, noul film `n care tristul ei so]
de]ine un rol principal.

Peste weekend, Alice s-a dove dit
un e[ec la box-office, ̀ n SUA: numai
33,5 milioane de dolari, la un buget
de 170 de milioane. {i `n vreme ce
scandalul monden se `ncinge [i
lumea se `ntreab\ dac\ Depp chiar
este un so] nebun [i abuziv sau

Amber, a[a cum sus]in prietenii ac-
torului, nu este decât „un demon“
manipulator care a g\sit o cale si -
gur\ de `mbog\]ire (pretinde de la
Depp o pensie alimentar\ de 55.000
de dolari pe lun\!), [efii Disney
`ncep s\ fie `ngrijora]i.

Fiindc\, potrivit calculelor efec -
tuate de c\tre speciali[ti, Alice `n
}ara Oglinzilor trebuia s\ aib\
`ncas\ri de 60 de milioane de
dolari `n primul weekend ameri-
can, având `n vedere c\ primul
film, Alice `n }ara Minunilor, a
trecut de un miliard `ncas\ri.
Acest rezultat slab poate fi pus [i
sub semnul cronicilor proaste
(criticii americani „au lin[at fil-
mul“, dup\ descrierea ziari[tilor
francezi), `ns\ indicatorul demo -
grafic arat\ un aspect mai pu]in
roz: publicul familial, cel c\ruia i
se adreseaz\ `n special Alice, a

fost cam absent din s\lile de cine-
ma. Ceea ce, `n traducere, ar `n -
semna c\ tocmai scandalul matri-
monial al lui Depp are un efect
aproape uciga[ asupra `nca s\ -
rilor, deocamdat\ numai `n SUA.

„Acuzele aduse de Amber
Heard, dac\ se vor dovedi reale,
vor amenin]a la modul serios lon -
gevitatea la box-office a lui John-
ny Depp“, spune analistul Jeff
Bock, citat de „The Hollywood Re-
porter“. „E drept c\ timpul vin-
dec\ r\nile, dar cu siguran]\ va
avea un efect negativ asupra lui
Depp [i a lui Alice.“ Iar povestea
s-ar putea s\ nu se opreasc\ aici.

„Dac\ a[ fi `n locul celor de la stu-
diourile Disney, iar Alice se va
dovedi un e[ec, a[ fi cam nelini[tit
gândindu-m\ la Pira]ii din Carai -
be 5“, este de p\rere un alt analist,
referindu-se la al cincilea film din
populara saga a Pira]ilor, progra-
mat s\ apar\ anul viitor.

~n tot acest scandal, Depp st\
deocamdat\ cuminte, fiind plecat
`n turneu cu complicii din for -
ma]ia The Hollywood Vampires.
Dar, ̀ n tot acest tumult, este foarte
limpede c\ celebrul actor trece
printr-un moment greu `n via]a
personal\ [i profesional\.

Dup\ ce rolul lui Jack Sparrow
l-a propulsat `n panteonul Holly-
wood-ului [i i-a adus salarii re -
cord, Depp a intrat de aproape doi
ani `ntr-o zon\ mai `ntunecat\. ~n
afar\ de câteva succese „c\ldu]e“,

Depp a ap\rut `n filme care s-au
dovedit a fi e[ecuri costisitoare,
precum Transcendence (2014) [i
Mortdecai (2015), care au mai fost
devastate [i de c\tre critici. De la
cel mai bun actor, Depp a ajuns re-
pede pe lista celor mai pu]in
rentabile staruri de la Hollywood. 

Depp are `nc\ o rela]ie foarte
bun\ cu publicul s\u (cei mai mul]i
spectatori spun c\ au v\zut filmele
`n care joac\ `n primul rând da-
torit\ prezen]ei lui Depp pe gene -
ric). I se repro[eaz\ `ns\ faptul c\ a
preferat `n ultimii ani s\ nu ias\
dintr-o anumit\ zon\ de confort,
alegând personaje „pe jum\tate ab-
surde, pe jum\tate misterioase“. 

Ce ar trebui s\ fac\? Dup\ unii,
cum e Jeff Bock de la casa de pro-
duc]ie Exhibitor Relations, Depp
are bune motive s\ „persevereze
`n rolurile de pira]i [i aventu -
rieri“. Al]i speciali[ti, precum
Paul Dergarabedian (`ntr-o de-
clara]ie pentru „Variety“), cred
c\, dimpotriv\, cinefilii „trebuie
s\ `l vad\ pe Depp `n pielea unui
adev\rat personaj“.

Deocamdat\, `n ciuda acestor
nori negri profila]i la orizont,
Depp este sus]inut de mare parte a
publicului [i a colegilor s\i. Iar un
motiv `n plus s\ zâmbeasc\ este
acela c\ publicul francez `nc\ `l
iube[te, spre deosebire de cel
american. C\ci, la Paris, Alice a
fost cel mai mare succes al ulti -
mului weekend.
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Johnny Depp `n drum 
spre }ara Co[marurilor

Suplimentul lui Jup  

Recentele necazuri
matrimoniale ale lui Johnny
Depp, acuzat de abuz [i
violen]\ de c\tre so]ia lui,
actri]a Amber Heard, ]in `n
mod normal de rubricile
tabloide. Numai c\ toat\
aceast\ poveste are
repercusiuni [i asupra unor
cariere, asupra succesului
unor filme [i, implicit,
asupra `ncas\rilor.

Ministrul de Justi]ie polonez a
anun]at c\ va contesta `n fa]a
Cur]ii Supreme decizia de la fi-
nalul anului 2015 de a nu permite
extr\darea celebrului regizor `n
Statele Unite, unde este `n conti -
nuare urm\rit pentru o rela]ie
sexual\ cu un minor.

Este o poveste care `l urm\ -
re[te pe Roman Polanski `nc\ din
1977, când acesta a recunoscut c\ a
`ntre]inut rela]ii sexuale cu o fat\
de 13 ani. La vremea respectiv\,
Polanski a stat 42 de zile `n `n -
chisoare, dup\ ce a ajuns la o

`n]elegere cu procurorii. Temân-
du-se `ns\ de redeschiderea cazu-
lui, el s-a exilat `n Europa, un an
mai târziu. Justi]ia american\ nu
a vrut `ns\ s\ renun]e la caz.

~n 2009, Polanski a fost arestat
la Zurich, la cererea americanilor,
dar a fost eliberat, dup\ ce elve -
]ienii n-au fost de acord cu ex -
tr\darea lui. Pe urm\, americanii
au cerut din nou polonezilor
arestarea lui, dup\ ce Polanski a
venit `n 2014 la Var[ovia.

Roman Polanski are dubl\
cet\]enie, francez\ [i polonez\,

dar locuie[te mai mult la Paris,
de[i de]ine un apartament [i la
Cracovia.

Polanski, vânat 
de guvernul polonez
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O Alice de milioane
Un exemplar al
c\r]ii Alice `n
}ara Minunilor,
de Lewis Carroll,
va fi pus `n vân-
zare la casa de lici-
ta]ii Christie’s, un
volum a c\rui va -
loare a fost esti-
mat\ de c\tre ex-
per]i la suma de 2 milioane de euro. Cartea dateaz\ din 1865, când
editorul Macmillan & Co a decis s\ imprime 2.000 de exemplare ale
c\r]ii lui Carroll, cu ilustra]iile originale ([i legendare) ale lui Sir
John Tenniel. Dar tiparul c\r]ii, `n viziunea lui Tenniel, nu a fost
unul reu[it, iar Carroll a cerut distrugerea complet\ a acestui prim
tiraj.  Numai 22 de exemplare ale tirajului au sc\pat distrugerii, ele 
fiind considerate un adev\rat „Graal“ de c\tre colec]ionarii de azi.

Vrei leaf\ mai
mare? Cite[te!

Trei economi[ti de la Universi-
tatea din Padova – Giorgio
Brunello, Guglielmo Weber [i
Christoph Weiss – au studiat
6.000 de b\rba]i din nou\ ]\ri eu-
ropene [i au ajuns la concluzia c\
persoanele care au avut acces la
c\r]i ̀ n copil\rie se pot a[tepta s\
câ[tige mai mul]i bani atunci
când ajung la maturitate decât
acei copii care au avut prea
pu]ine c\r]i sau deloc.

„Un procent notabil dintre eu-
ropenii de peste 50 de ani au cres-
cut `ntr-un c\min ce poseda mai
pu]in de un raft de c\r]i (non-[co-
lare)“, noteaz\ Guglielmo Weber.
„Recompensa financiar\ a acestei
educa]ii pentru indivizii care au
crescut `n astfel de case s-a dove -
dit mult mai mic\ decât cea a noro -
co[ilor care au crescut `n c\mine
cu un acces mai mare la c\r]i.“

Italienii au studiat o perioad\
cuprins\ `ntre 1920 [i 1956, când,
`n urma reformelor [colare, a

crescut vârsta la care unii copii
au abandonat [coala. Cercet\ to -
rii au vrut s\ afle câte c\r]i aveau
`n cas\ copiii de 10 ani: mai pu]in
de 10 c\r]i, un raft, o bibliotec\ de
pân\ la 100 de c\r]i sau mai multe
biblioteci.

Pentru perioada studiat\, cer -
cet\torii italieni au descoperit c\,
`n general, un an `n plus de edu-
ca]ie s-a tradus la maturitate cu o
cre[tere de 9%, `n medie, a veni -
tului total al unui adult. B\rba]ii
care au crescut `n case cu mai
pu]in de 10 c\r]i s-au bucurat de o
cre[tere de numai 5% oferit\ de

anul ̀ n plus de [coal\, spre deose-
bire de 21%, cât au câ[tigat cei
care au crescut `n case cu mult
mai multe c\r]i.

Aceste descoperiri ofer\ ca
rezultat un anumit num\r de
teorii, potrivit „The Guardian“.
„Poate c\, totu[i, num\rul c\r]i -
lor conteaz\, fiindc\ `i `ncurajea -
z\ pe copii s\ citeasc\ mai mult,
iar asta poate avea efecte pozitive
asupra performan]elor [colare“,
spune un cercet\tor. „~n acela[i
timp, o cas\ plin\ de c\r]i poate fi
un indiciu despre condi]ii socio-
economice mai avantajoase.“

Tinerii nu vor s\ mai
citeasc\? Iat\ un
argument foarte bun
pentru a-i determina s\
pun\ mâna pe c\r]i,
desprins dintr-un studiu
publicat de „Economic
Journal“.

Cartea sacr\ a milioane de cre[ -
tini are acum o versiune pe care
o pot `n]elege [i dependen]ii re]e -
lelor sociale. Duminica trecut\,

un autor anonim a realizat [i
lansat online o versiune 2.0 a Bib-
liei, tradu când textul sacru `n 
emoji, acele emoticoane de origine

japo nez\ foarte populare ast\zi.
Un sfert din paginile acestei Bib-
lii, botezat\ Bible emoji: Scrip-
ture 4 Millennials, sunt scrise cu
emoji, fiind folosite 80 de astfel 
de ideograme, al\turi de „pres-
curt\ri“ specifice dialogului pe
chat (cuvinte precum „este“ sau
„unul“ fiind substituite cu „&“
sau „1“).

Realizat\ cu ajutorul unui soft
de traducere numit „LingoJam“,
aceast\ Biblie ar permite, `n
opinia creatorului ei, redes cope -
rirea c\r]ii `ntr-o nou\ lumin\.
Cu toate acestea, `n urma multor
critici primite, realizatorul a de-
cis s\ r\mân\ totu[i anonim.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Biblia, versiunea emoji

Wanda City, 
`n lupt\ cu Disney
Cel mai bogat om din China a 
inaugurat un complex de divertis-
ment care s\ concureze direct cu
parcurile Disney.

Complexul se nume[te Wanda
City, este situat `n Nanking, `n
sud-estul ]\rii, [i con]ine diverse
atrac]ii tematice de inspira]ie
chinez\, un acvariu [i, evident,

magazine. ~ntregul parc a costat
uria[a sum\ de 3 miliarde de
dolari. Proprietarul, Wang Jian-
lin, a declarat c\ scopul acestui
parc, dincolo de cel pur comercial,
este de a stabili un brand global
bazat pe cultura chinez\, pentru a
face fa]\ divertismentului de in -
spi ra]ie occidental\.

Wang crede c\ „dup\ milenii
de domina]ie cultural\ chinez\,
]ara nu mai are `ncredere `n pro-
pria cultur\“. 

Luna viitoare, cei de la Disney
vor deschide un parc tematic la
Shanghai, `n valoare de 5,5 mi -
liarde.



— M\mico, pentru reumatismul
t\u este musai s\ te frec cu alifia
asta. Este bio [i con]ine untul p\ -
mântului, g\lbenele [i t\t\nea s\.

— Dar de unde [tii tu de alifia
asta?

— Mi-a dat-o o b\trânic\. Hai,
nu te mai mi[ca.

— Au!
— Gata, gata! Of, ce-]i mai place

s\ te smiorc\i.
— P\i ce s\ fac, dac\-mi smulgi

um\rul?

— Nu ]i-l smulg. Mi-a explicat
un mo[ule] c\ oasele trebuie trase
[i puse la loc. Stai s\ vezi când te
calc, ce bine o s\ te sim]i. {i se
rea[eaz\ vertebrele [i nu o s\ mai
mergi gheboas\.

— M\ ustur\ r\u pielea.
— E perfect dac\ te ustur\, `n -

seamn\ c\ untul p\mântului `[i
face efectul. Te ia cu fierbin]eal\,
c\ ̀ ntr\ ̀ n oase. Dar stai f\r\ griji,
c\ nu degeaba are [i g\lbenele. Ex-
tractul de g\lbenele calmeaz\ iri-
ta]ia untului p\mântului, ̀ n]elegi?

— {i cealalt\, cum naiba `i mai
zice, ce face?

— Sincer, nu [tiu, dar r\u nu
are ce s\ fac\. Eu doar am luat
bor canul, am mul]umit [i am

mers mai departe. }i-e foame?
— Da, o s\ trimit vorb\ s\…
— Nuuuu, nu e nevoie. Fii

atent\ ce am aici, `n bucata asta
de ziar. {tii ce e? E slan\. O s\ o
mânc\m cu ceap\ crud\. Dar nu o
t\iem cu cu]itul, o zdrobim de
col]ul mesei, s\-[i elibereze aro-
ma. Nu-i a[a c\ e fascinant? A, s\
nu uit, am adus [i ni[te brânz\.
Vezi, are ni[te mizerie prin ea.
Am muls oile cu mâna mea [i nu
am strecurat laptele, ca s\ fie totul
natural. ~mi dai voie s\-mi cum -
p\r [i eu ni[te oi? Te rooooog!
Promit c\ am grij\ de ele.

— Ai ni[te negrea]\ sub un -
ghii, dragule.

— Da, e de la balega de vac\.
Am adunat-o de pe câmp, am ames -
tecat-o cu paie [i am uns pere]ii
casei, ca s\ acop\r cr\p\turile. Vai,
mirosul \la de baleg\ este fabulos.

— O fi cum zici tu, dar s\ [tii c\
nu te las s\ aduci oi acas\. O s\
pleci [i eu r\mân s\ le strâng bom-
bonelele de prin holuri.

— Dar, mami, ai zis c\ dac\
sunt cuminte...

— Hai, nu `ncepe s\ plângi, [tii
c\ nu suport asta.

— Baahaaahaaaaa! Vreau
oooooooiiii!

— Gata, puiule, am `n]eles. Dar
promi]i c\ le `ngrije[ti!

— Promit!
— {i nu au voie s\ doarm\ cu

tine `n pat.
— Baaaaahaaaaahaaaaa!
— Bine, dar le faci baie!

— Da! Le iau cu mine `n du[.
— Of, tare `nc\p\]ânat e[ti tu.

{i toat\ ziua te plimbi. Hai, f\-mi
procedura aia pentru spate.

— Da, s\ vezi ce bine e. ~ntinde-te
pe covor, pe burt\.

— A[a?
— A[a. Acum o s\ m\ urc cu pi-

cioarele pe tine. S\ nu te temi,
doar relaxeaz\-te. Ahh, ai sim]it
pârâitura? Acum o s\ te calc [i pe
gât. E bine?

— Hmm, e bine, dragule. {tii ce
ar fi foarte ciudat `n momentul
\sta, Charles? S\ intre majordo-
mul `n camer\. 
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Ca [i cum cineva mi-ar fi auzit
suspinele, dup\ ce cafteala din La-
gos, la care particip\ Steve Ro-
gers, Natasha Romanoff, Sam Wil-
son [i Wanda Maximoff (numele
le-am luat de pe net), ia sfâr[it
prin uciderea unor cet\]eni nevi-
nova]i, ritmul `ncetine[te [i ur-
meaz\ ni[te scene explicative. Pe
care le `n]elegi dac\ ai v\zut cele-
lalte dou\ p\r]i din Captain Ame-
rica. Dac\ le-ai v\zut [i memoria
ta e g\urele, o s\ `ntrebi ca mine
tot filmul: „Cine-i Steve? Cum `l
cheam\ pe \sta? Ce puteri are
\sta?“, culminând cu „Dar de ce se
bat `ntre ei?“, taman când e ac -
]iunea mai `n toi.

La filmele Marvel trebuie s\
faci ̀ nainte o recapitulare; oricum
nu te po]i duce `ntr-o stare de per-
fect\ candoare, f\r\ s\ te concen-
trezi la ce e pe ecran mai mult de -
cât te concentrezi s\ pui paharul

de Cola ̀ n l\ca[ul lui. M\rturisesc
c\ am fost mai atent\ la Cola, dar
treptat filmul m-a prins [i a de-
venit de-a dreptul distractiv când
au tot `nceput s\ apar\ personaje
Marvel. Aici e bine s\ fii un mo -
nument de candoare [i s\ nu [tii
de dinainte absolut nimic despre
film. {i atunci fiecare apari]ie, ba
a lui Winter Soldier (Sebastian
Stan), ba a lui Ant-Man (Paul
Rudd) sau a lui Hawkeye (Jeremy
Renner), e `ntâmpinat\ cu un
cald: „Uite-l [i pe \sta, cum `i
zice?“. 

Cirea[a de pe acest agreabil
tort e introducerea `n ecua]ie a
Omului P\ianjen (Tom Holland),
un copil sub]iratic pe care Tony
Stark (a]i auzit de el?) se duce s\-l
r\peasc\ sub pretextul unei burse
(la care evident c\ n-a aplicat).
Mai e [i Daniel Brühl, destul de
conving\tor `n rolul unuia care
vrea s\ r\zbune dispari]ia fiului
s\u, victim\ colateral\ la una din-
tre ac]iunile R\zbun\torilor, [i al
c\rui plan e s\-i asmut\ unii
`mpotriva celorlal]i (aici am
`n]eles).

N-a[ vrea s\ m\ fac prea mult
de râs, a[a c\ o s\ mai spun c\,
asemenea clasamentului ATP, Se-
bastian Stan a urcat acum pe locul
patru `n distribu]ie, dup\ Chris
Evans, Robert Downey Jr. [i Scar-
lett Johansson – ceea ce e grozav.
~n plus, `n compara]ie cu restul
distribu]iei masculine, românul e
[i cel mai dr\gu]. Pe ecranul mare
de la IMAX Cinema City, aproape
toate fe]ele actorilor par supte [i
afectate de efort fizic [i diet\ (in-
clusiv fetele, Scarlett Johansson [i
Elisabeth Olsen). Sebastian Stan e

cel mai uman. Unde mai pui c\
are o apari]ie de milioane cum -
p\rând patru prune `n ceva ce
seam\n\ a România (f\r\ a fi,
`ns\). Plus ma[ini de Bucure[ti
[.a.m.d. Ce teaser mai bun dori]i
ca s\ merge]i s\ vede]i cu ochii
vo[tri? 

C\pitanul America: R\zboi civil/
Captain America: Civil War, 
de Anthony Russo [i Joe Russo. 
Cu: Chris Evans, Robert Downey, 
Jr., Scarlett Johansson, Sebastian
Stan, Anthony Mackie, Don Cheadle,
Jeremy Renner, Chadwick Boseman,
Paul Bettany, Elisabeth Olsen

Film

Iulia Blaga
De la Captain A pân\ la Z
~n primele 10 minute 
din C\pitanul America:
R\zboi civil am crezut ori
c\ cinematograful
comercial a evoluat atât
de mult de când am fost
ultima oar\ la cinema
`ncât nu mai ]in pasul 
cu scenele de ac]iune, 
ori c\ al meu creier
func]ioneaz\ `n relanti.
Cic\ \sta e trendul, n-am
jucat destule jocuri pe
calculator. (Nici unul, 
de fapt.) 

528

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

Bobi 

Mama [i copilul
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