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Valentin Gheorghiu 95.
Geniul modest

„Știi ce răspund când mi se spune
că aș avea nu știu ce ton, frazare și
cutare? Că am cântat toată viața
pe niște catastrofe de piane! Și,
vrând�nevrând, am căutat să cânt
cât mai bine, ca să nu plece lumea
din sală! Iar când dădeam de un
pian mai de Doamne�ajută, cânta
singur!“, mi�a spus râzând în in�
troducerea unui interviu nicio�
dată imprimat, în care mi�a poves� 
tit despre tinerețe, Paris, Tutu și
George Georgescu, Eminescu, co�
munism și absurd. 

Valentin Gheorghiu are pe
lângă geniul interpretării și un fa�
bulos simț al umorului. A fost din�
totdeauna un tip bine, înalt și
rasat, care sub aerul sever as�
cunde o delicatețe de gentleman
și o ironie devastatoare. Este „cel
mai muzician dintre pianiștii ro�
mâni“, cum l�a numit cu ceva ani
în urmă Jean�Charles Hoffelé,
unul dintre cei mai mari cronicari
muzicali ai Franței contempo�
rane. Valentin Gheorghiu e un
domn și un muzician imens din
vechea școală. Enescu, Jora și Er�
biceanu sunt cei cu care a început
muzica. A compus o muzică minu�
nată, încă din tinerețe, după spe�
cializarea la Paris cu Lazare Lévy
la recomandarea personală a lui
Enescu, tot sub îndrumarea lui
Mihail Jora. 

Compozițiile sale sunt lucrări
nedreptățite astăzi, pe care, din
aceeași delicatețe, s�a sfiit să și le
promoveze singur în sutele de
concerte și recitaluri din țară și
străinătate: o sonată pentru pian
care începe cu o pastorală și sfâr �
șește cu ritm îndrăcit de geampa�
rale, un superb concert pentru
pian și orchestra, admirabil pri�
mit în toată lumea, muzică de 

cameră, între care sonate și trio și
cvartet de coarde, dar și un minu�
nat coral și fugă pentru orgă și or�
chestră scris în tinerețe, „în cău� 
tarea liniștii“.

Valentin Gheorghiu e un om
de o modestie incredibilă. Și un
caracter puternic. În anii ’50 a re�
fuzat categoric să rămână la Lon�
dra, deși o prestigioasă casă de
discuri i�a propus un contract gras

și posibilitatea de a rămâne defini�
tiv. Cu toate că securitatea comu�
nistă îi cenzurase draconic prezen�
țele dincolo de Cortina de Fier, s�a
gândit la cariera fratelui Ștefan
Gheorghiu și la publicul său. 

După 1989, se va solidariza cu
dirijorul Cristian Mandeal și va
refuza să cânte într�un concert de
deschidere a stagiunii cu orches�
tra care își alungase pe nedrept

dirijorul. Așa sunt toți cei mari,
demni și firești. Valentin Gheor�
ghiu are în plus și o eleganță
dintr�o altă lume, fie că e pe scenă,
fie că e în sală, acolo unde îi as�
cultă fără părtinire pe cei mari și
pe cei mici: e unul dintre cei mai
fervenți melomani pe care i�am
întâlnit în sălile de concert bucu �
reștene. Deși el însuși e unul din�
tre cei mai mari interpreți ce

Pe 21 martie 2023, Valentin Gheorghiu a împlinit 95 de
ani. E născut, deloc întâmplător, în aceeași zi cu Johann
Sebastian Bach. Sunt fericit că am avut șansa să-l ascult
și să-l cunosc în cursul vieții mele. Pentru că Valentin, 

așa cum îi spun cei care l-au iubit ascultându-l de-a lungul
carierei de 80 de ani pe scenă, e mai mult decât un mare
pianist. E un poet al pianului și un om de o noblețe
sufletească fără rest.

Valentin Gheorghiu în concert, 1989. Arhiva Valentin Gheorghiu

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO
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ne�au fost dați, din aceeași stirpe
cu Dinu Lipatti și Radu Lupu. Iar
publicul l�a iubit enorm pentru
arta pianistică cu care a fost răs �
fățat vreme de aproape opt dece�
nii, din 1936, când la vârsta de 15
ani a debutat la Ateneu în Beetho�
ven 1 cu Maestrul Georgescu, pâ �
nă la anii venerabili. 

A fost solist al Filarmonicii și
a cântat cu mari orchestre euro�
pene sub baghetele unor uriași ca
George Georgescu, Rafael Kube�
lík, Antal Doráti, Kurt Masur, Con �
stantin Silvestri, Georges Prê tre
sau Cristian Mandeal. A făcut și
multă muzică de cameră, sensibi�
litatea sa introvertită nu avea cum
să rateze acest promontoriu al fe�
ricirii care e domeniul cameral,
mai ales cu fratele său, violonistul
Ștefan Gheorghiu și cu violonce�
listul Radu Aldulescu. 

Înregistrările, prea puține
pentru viața de concert enormă
pe care a traversat�o, numără al�
bume la Pathé Marconi, His Mas�
ter’s Voice, Supraphon, Deutsche
Grammophon, Eterna, Electre�
cord și Editura Casa Radio. Melo�
manii nu�i vor uita niciodată Rap �
sodia pe teme de Paganini de
Rahmaninov, Concertul pentru
pian și orchestră (creație proprie),
Concertul de Schumann sau ca�
meralele enesciene cu Șerban
Lupu și Gabriel Croitoru și mai
ales solourile: Sonata de Liszt și
alte interpretări din Mozart, Schu�
bert, Chopin, Grieg sau Rahmani�
nov. De fapt, mai toată muzica
înregistrată de el. 

Din septembrie 2013 e membru
de onoare al Academiei Române,
deși toată viața a fugit de titluri,

distincții și speech�uri. În anii ’90,
atunci când era un obișnuit al jurii�
lor marilor competiții pianistice
interna ționale (Clara Haskil, Rudolf
Firkušný, George Enescu ș.a.) spu�
nea glumind că nu�și mai dorește
nimic, a primit tot ce se putea primi.
La 95 de ani mi s�a părut formidabil
să primească sute de mesaje aniver�
sare în social media, deși nu are cont
pe Facebook!

M�am bucurat foarte mult
când am văzut, tot în social media,
că Filarmonica Sibiu a programat
pe 23 martie la Sala Thalia Con�
certul pentru pian și orchestră în
la major de Valentin Gheorghiu –
felicitări lui Cristian Lupeș, singu�
rul manager de instituție muzi�
cală care l�a aniversat cum se cu� 
vine pe pianistul și compozitorul
Valentin Gheorghiu! Solist a fost
excelentul pianist român Mihai
Ritivoiu, sub bagheta dirijorului
Gábor Horváth. 

Mi s�a părut nimerit 
să�l întreb pe tânărul pianist
stabilit astăzi la Londra ce în�
seamnă pentru el această lu�
crare, în exclusivitate pentru
acest Rubato aniversar din
„Suplimentul de cultură“.

Salutare, Mihai și felicitări! Îți
mulțumesc mult. Cum ai descrie
Concertul în la major de Valen-
tin Gheorghiu?

Eram elev când am auzit Concer�
tul de Valentin Gheorghiu pentru
prima oară, cântat de compozitor la
Ateneul Român. Este o lucrare care
captivează din prima clipă. Or �
chestrația este bogată și rafinată,

schimbările metrice și inventivi�
tatea ritmică te fascinează și te țin
în permanență alert în părțile ra�
pide, iar tema a doua a primei părți
este un moment liric de ma re sen�
sibilitate și nostalgie, aproape
enesciană. Ea conține de fapt ele�
mentul generator pentru tema
părții a doua, Andante tranquillo
con elevazione, care este un mo�
ment cu adevărat magic. Lirismu�
lui temei introduse de pian i se
adaugă stranietatea delicată a vio�
rilor, care reiau aceeași temă în�
tr�un registru foarte înalt, pianis�
simo. După copleșitorul punct cul�
minant, revenim la lirismul primei
teme, prezentate în canon între
pian și viorile I. Indicația con ele�
vazione atinge aici, și în coda ulte�
rioară, efectul maxim. Imaginea pe
care am avut�o întotdeauna este că
spre finalul acestei părți am părăsit
Pământul și plutim undeva în
spațiul cosmic. Ulterior, vorbind cu
maestrul Gheor ghiu, am aflat că
inspirația pentru această parte a
fost Luceafărul eminescian.

Da, mie îmi sună foarte
românește această mișcare…

Iar partea finală, Presto selvaggia�
mente, ne trezește brusc din vi�
sare și este plină de ascuțișuri
ritmice, polifonie și virtuozitate.
În general, concertul este un tur
de forță atât pentru solist, cât și
pentru orchestră, dar este o lu�
crare ce oferă extrem de multă
satisfacție atât muzicienilor, cât și
ascultătorilor.

Cum l-ai descrie pe compozito-
rul Valentin Gheorghiu, a cărui
creație e din păcate atât de

puțin cântată astăzi?

Este fascinant și, da, mult prea
puțin cunoscut. Acest lucru vine,
în opinia mea, în mare parte și
dintr�o mult prea mare discreție și
modestie a acestuia. Pe lângă Con�
certul pentru pian am avut bucu�
ria și onoarea să descopăr și să
cânt Sonata pentru violoncel și
pian. Împreună cu celista bulgară
Yoanna Prodanova, am cântat�o în
primă audiție la Geneva și la Lon�
dra, în ambele locuri fiind primită
cu mult entuziasm. Toate lucrările
sale pe care le�am cunoscut, fie că
le�am cântat sau nu, au fost o sur �
să de fascinație și de inspirație.
Sunt sigur că publicul larg va
(re)descoperi și iubi multe din lu�
crările sale în anii următori și mă
bucur dacă pot aduce și eu o mică
contribuție în această direcție.

Pianistul Valentin Gheorghiu –
când l-ai ascultat prima dată? 
L-ai cunoscut, ai stat vreodată

de vorbă cu el? Cum i-ai carac-
teriza pianistica, de la pianist la
pianist?

Pe maestrul Valentin Gheorghiu
l�am știut desigur mai întâi ca
pia nist. L�am ascultat pentru pri �
ma oară, copil fiind, cu Concertul
în re minor de Mozart, dacă nu mă
înșel. Și de atunci de nenumărate
ori, cel mai des pe scena Ateneu�
lui. Am fost și eu, la fel ca mulți
alți muzicieni din multiple ge �
nerații, fascinat de sunetul de aur,
de frazarea inconfundabilă și de
profunzimea interpretărilor sale.
Îmi amintesc, de exemplu, Trioul
„Dumky“ de Dvořák cu Valentin
Gheorghiu la pian ca pe unul din�
tre momentele care m�au mișcat
cel mai mult într�un concert live.
Am avut apoi, acum câțiva ani,
șansa extraordinară de a�l cu noaș �
te personal, de a�i cânta și primi în�
drumare, o relație care continuă
până în ziua de astăzi. Auzul său
este fenomenal, este cel mai fin
probabil dintre toți muzicienii cu
care am lucrat vreodată – și nu
sunt puțini! Exigența sa cere un
nivel aproape supraomenesc de
separare a planurilor sonore –
cum altfel să poți face pianul să

sune ca „toate instrumentele or�
chestrei“, așa cum atât de frumos
și precis a descris Cella Delavran�
cea interpretarea sa. Alte aspecte,
foarte des discutate cu domnia sa,
sunt bunul gust, cântatul neafec�
tat și căutarea simplității. Încura�
jările și sfaturile maestrului
Gheorghiu sunt printre cele mai
prețioase lucruri, o conversație
chiar doar și la telefon, înainte de
un concert important, fiind abso�
lut esențială, fie că urmează să
cânt la Cadogan Hall, la Ateneu
sau la Sibiu.

La final, cred că vorbesc nu doar
pentru mine, dar și pentru
nenumărați alți muzicieni și me-
lomani când îi urez maestrului
Valentin Gheorghiu la mulți ani
cu sănătate, și îi mulțumesc
pentru frumusețea și poezia cu
care ne-a îmbogățit viețile până
acum, ca interpret și compozi-
tor. La mulți ani, Valentin 
Gheorghiu!

Mulțumesc mult, Mihai Ritivoiu!

La mulți ani, Valentin 
Gheorghiu!

Mihai Ritivoiu
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Continuăm Jurnalul. 

Duminică, 19 martie
Un vis de acum trei ani: „Vis de
noapte: am visat că se stinsese spe�
cia sapienșilor, până când ră �
măsese un singur oraș pe lume.
Orașul acela era bineînțeles Gala �
țiul. Și nu doar că mai rămăsese
un singur oraș, mai rămăsese un
singur om din Galați. Omul acela
era bineînțeles domnul Scărlă �
tescu. Și doar pentru că nu mai
era nimeni altcineva pe lume, asta
nu îl împiedica pe domnul Scărlă �
tescu să se comporte ca și cum ar
fi fost: mergea la piață și se târguia
cu vânzători invizibili, se întorcea
acasă și îi înjura pe participanții
invizibili la trafic, ba chiar se și
bălăcărea puțin cu soția dumisale
invizibilă, doamna Scărlătescu.
Apoi se așeza la o tablă cu vecinul
său invizibil de la etajul trei, dom�
nul Noni Ungureanu.

— Te dau marț eu pe tine,
Scărlătescule, nu te joci tu cu mi �
ne!, a mai apucat să zică domnul
Noni Ungureanu, gâlgâind invizi �
bilele zaruri, înainte să�mi bată
clopotul trezirii (bormașina veci �
nului).

Ce o vrea să însemne?“

O retorică de acum trei ani:
„Dar dacă în tot timpul ăsta vrabia
nu visa mălai, ci hârtie igienică?“.

O notă de acum trei ani: „Oa �
re în ce colț întunecat al planetei
nemernicul de Soros își mângâie
încântat hergheliile de pan�
golini?“.

Încă o notă de acum trei ani:
„De când am aflat de starea de
urgență de la Paris (s�au închis
saloanele!), numai la săracul Ney�
mar Jr. mă gândesc: ce o face el
fără ora la coafor?“.

O altă notă de acum trei ani:
„Eu am simțit că e ceva în nere �
gulă cu Mama Natură de când am
văzut că s�a înhăitat pe la televi�
zor cu alde Dan Negru“.

O notă de acum trei ani: „Ști �
rea zilei ne vine astăzi din Balti�
more, acolo unde edilul (vă pla ce
cuvântul ăsta, nu?) i�a rugat, cu
tot respectul, pe concetățenii săi
să nu se mai împuște pe perioada
pandemiei, fiindcă e nevoie de lo �
curi în spitale pentru cei care iau
cunoscutul și temutul virus“.

Sâmbătă, 
18 martie

O notă de acum trei ani: „Sigur,
ciuma din Wuhan o să schimbe pro �
fund umanitatea. Ce n�au reușit să
facă Auschwitz și Hiroshima, răz �
boaiele mondiale, foametea din Afri �
ca, genocidul din Rwanda, mii de ani
de războaie și molime, o să se întâmple

acum când vom fi strâmtorați de cur�
papier și vom mânca mazăre din
conserve. După aceea, însă, e limpede
că vom trăi îmbrățișați călărind uni�
corni roz. Se schimbă sapienșii, n�are
cum să fie altfel“.

O altă notă de acum trei ani:
„Cea mai frumoasă știre a zilei ne
spune că poliția spaniolă a con�
statat un bărbat îmbrăcat în cos�
tum de dinozaur care hălăduia pe
străzi în timpul stării de urgență.
De ce nu ai stat acasă, dinozaure?
Ce ți�o fi trebuit ție?“.

O idee de acum trei ani (din
păcate, nu s�a făcut): „Idee de film
românesc de Cannes: Carantina. Un
bărbat mănâncă 14 zile în continuu
doar ciorbă, în bucătărie. Trăiește
singur înconjurat de baxuri de hâr�
tie igienică, făină și mălai, dar el
mănâncă doar ciorbă și se uită pe
geam. Geniul regizoral surprinde

venirea primăverii, simbolizată de
înnebunirea unui salcâm dincolo
de fereastră. Și bărbatul mănâncă
mai departe, cu calmul unui călu �
găr budist. Sfârșit“.

Vineri, 17 martie
O notă de acum trei ani: „Nu putea
să ia şi wuhanezul o supă de lă �
custe, îi trebuia lui borș de liliac“.

Joi, 16 martie
O notă de acum trei ani: „De abia
făurise președintele România Nor �
mală, că iată�ne nevoiți să pășim în
starea de urgență. Dacă mai era
Băsescu la cârmă pășeam oare în
altă stare?“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

SEMNAL EDITORIAL

Jurnalul mizantropului nomad (22)

A.P. Cehov, O viață în scrisori.
Corespondență II (1891-1904)
Ediție îngrijită, selecție, 
traducere din limba rusă și note
de Sorina Bălănescu

„Cel care nu dorește nimic, nu spe�
ră nimic și nu se teme de nimic nu
poate fi artist.“ (A.P. Cehov)

„Burghezia ține mult la așa�
numitele tipuri «pozitive» și la ro�
manele cu finaluri fericite, întru�
cât ele îi alimentează ideea că poți
să acumulezi capital și să�ți păs�
trezi neprihănirea, poți să fii o
fiară sălbatică și totodată fericit.“
(A.P. Cehov)

„Dacă ne�am săturat de pro�
priul nostru materialism, trebuie
spus că până și cel mai neînsem�
nat scriitor rus are un respect în�
născut față de spiritul uman. […]
Profunzimea prozei rusești, dar și
sentimentul de disperare vin din
faptul că nu există un răspuns de�
finitiv, că viața, dacă este exami�
nată cu onestitate, înseamnă în tre�
bare după întrebare și că aceste
interogații deznădăjduite trebuie
lăsate să răsune iar și iar după ce
povestirea sau romanul s�a înche�
iat. Poate că scriitorii ruși au drep�
tate; fără îndoială, ei văd mai de parte
decât noi. Dar poate că și noi vedem
ceva ce lor le scapă: vocea protes�
tatară din literatura noastră e

vocea unei vechi civi lizații, care a
sădit în noi instinctul de a ne bu�
cura și de a lupta mai degrabă
decât de a suferi și de a înțelege.“
(Virginia Woolf)

„Ca artist, Cehov nici măcar
nu poate fi comparat cu scriitorii
ruși de dinaintea lui – cu Turghe�
niev, cu Dostoievski sau cu mine.
Cehov are propriul lui stil unic, ca
al pictorilor impresioniști. Te uiți
cum, parcă la întâmplare, pic�
tează cu culorile care�i sunt la în�
demână, iar acestea par să nu aibă
nici o legătură între ele. Dar, dacă
te îndepărtezi puțin și privești,
impresia e completă: ai în față 
o imagine strălucitoare și irezisti�
bilă a naturii. Și încă un semn 
evident că Cehov e un adevărat
artist: îl poți reciti de mai multe
ori.“ (Lev Tolstoi)

„Această corespondență este,
înainte de toate, literatură de primă
mână. Epistolaria nutrește opera de
ficțiune, dar o și concurează, ca har

al invenției și con strucției poetice.“
(Sorina Bălănescu)

ANTON PAVLOVICI CEHOV,
una dintre figurile marcante ale li�
teraturii ruse a secolului al XIX�lea,
s�a născut la 17/29 ianuarie 1860,
în orașul Taganrog. Între anii
1867 și 1879 face studii primare și
secundare în orașul natal, mani�
festând o puternică pasiune pen�
tru teatru și scris. În 1879, cu o
bursă primită din partea primă�
riei orașului Taganrog, se înscrie
la Facultatea de Medicină a Uni �
versității din Moscova, pe care o
absolvă în 1884. Între timp, pen�
tru a�și ajuta familia, care întâm�
pină mari dificultăți financiare
după falimentul afacerii tatălui,
începe colaborarea cu câteva re�
viste umoristice, unde publică
schițe, povestiri, anunțuri, recla �
me și parodii. În 1884 îi apare
prima carte, Basmele Melpome�
nei, ce reunește un număr de șase
povestiri. Urmează În amurg

(1887) și prima sa piesă de teatru,
drama Ivanov, reprezentată în
premieră pe 5 octombrie 1887, la
Moscova. În 1889, la Sankt�Peters �
burg, apare volumul Copiii. Po�
vestiri de Anton Cehov. În 1896
are loc premiera piesei Pescă ru �
șul, urmată de Unchiul Vanea (ju�
cată pentru prima dată în 1899),
Trei surori (cu premiera pe 31 ia�
nuarie 1901) și Livada de vișini
(reprezentată în premieră pe 17
ianuarie 1904). Încă din timpul
vieții i se tipărește ediția de Ope �
re, apărută în zece volume, între
anii 1899 și 1902. Grav bolnav de
tuberculoză, se stinge în stațiunea
Badenweiler din Germania, pe 2
iulie 1904, la vârsta de patruzeci
și patru de ani. SDC
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Liberalii sunt în cel mai prost
moment posibil. Partidul zace la
20 la sută în sondaje, dar nu 
asta e marea problemă. A mai
fost la acest scor, ba chiar pe vre�
muri procentele erau și mai
puține. Problema e că PNL nu
are nici o temă de campanie va�
labilă pentru 2024. Nu e nici un
lider carismatic care să tracteze
partidul în complicatul an care
se anunță.

Cum vor îmbrăca liberalii priete�
nia de la Palatul Victoria cu PSD?
Va mai fi anticorupția un cal de
bătaie pentru liberali? Nici vorbă.
Dacă ne uităm numai la Iași, unde
Mihai Chirica și Costel Alexe do�
mină administrația locală având
în spate o grămadă de dosare,
atunci ar fi luat în derâdere orice
ar spune PNL pe subiectul hoții �
lor din această țară. Într�adevăr,
România a avut creștere econo�
mică în ultimii ani, dar frustrările
în societate cresc. Nu cred că oa�
menii vor vota PNL cu gândul la
minunatele statistici, când infla �
ția le roade zdravăn salariile. În

plus, nici conjunctura nu ajută
PNL. Abia am ieșit din anii nesu �
feriți ai pandemiei, perioadă în
care românii au avut de suportat
tot felul de restricții. Mai țineți
minte celebrele declarații scrise
de mână cu care puteați ieși din
casă? Românii n�au uitat acele
vremuri, iar unii abia așteaptă
alegerile pentru a se răzbuna.

PNL se află așadar într�un
moment delicat, iar PSD încearcă
să profite de slăbiciunile aliatului
de la guvernare. 

Ar fi bine să avem o alianță
electorală, că doar nu ne putem
certa în campanie și după aia 
să fim împreună la guvernare, a

proclamat zilele trecute șeful so�
cial�democrat, Marcel Ciolacu.
Basme de adormit copiii. Păi acum
patru ani care erau relațiile din�
tre PSD și PNL? Au uitat cei din
PSD că erau comparați cu ciuma
roșie? Credeți că plăcuțele sue�
deze au ieșit din memoria lideri�
lor PSD? Păi nu Grindeanu era
premier în vremurile ciumei ro �
șii? Păi nu Daea era omul cu stra�
tegia pusă la cale de Dragnea
pentru tomate? 

PSD încearcă marea cu dege�
tul pentru că simte că PNL e vul�
nerabil. Mulți liberali din terito� 
riu nu mai au forța să ridice pre �
tenții în fața PSD și nici să intre
într�un an electoral în care nu
prea mai au argumente. E adevă�
rat că nici PSD nu prea are cu ce
se lăuda în fața electoratului, dar
acolo lucrurile sunt clare, pentru
că electoratul de stânga înțelege,
rabdă și votează cuminte tot PSD. 

Cei de la PSD le flutură libe�
ralilor ideea alianței, știind că
mulți lideri PNL ar accepta
această variantă. Vă amintiți ce 
s�a întâmplat când s�a rupt USL?

Mulți liberali credeau că rămân
aliați pe viață cu social�demo �
crații. Unii de prin PNL aproape
plângeau când s�a rupt alianța,
alții, mai pragmatici, și�au ascuns
batistele și au schimbat din prima
barca, alegând înscrierea în PSD. 

Ce ar însemna acum alianța
PSD�PNL? Probabil începutul
sfârșitului pentru PNL. PSD nu
are ce pierde, ba chiar Ciolacu își
imaginează că îi poate păcăli pe li�
berali să îl susțină în cursa pre �
zidențială.

Revenind la PNL, partidul lui
Ciucă e în pragul unei alegeri
esen țiale. Ori se duce în brațele
PSD, cu consecințe dramatice
pen tru partid pe termen lung, ori
încearcă să meargă pe drumul
propriu, care poate însemna și ru�
perea de Ciolacu și de stânga. 

Există în PNL o tabără care nu
își dorește alianța cu PSD. De�
ocamdată sunt doar câteva voci
vizibile, dar opoziția la ideea mă �
ritișului cu PSD e de luat în con�
siderare. Sunt oameni care nu vor
să dea Bucureștiul pe mâna Ga�
brielei Firea și nici să�l lase pe

Marcel Ciolacu să ajungă la Co�
troceni.

Întrebarea e alta: Klaus Io�
hannis ce își dorește cu adevărat?
Vrea să lase un PNL la remorca
PSD sau să încerce să provoace
ruptura de social�democrați? De�
ocamdată nu pare foarte clar ce
vrea președintele. 

Rocada premierilor se va fa �
ce în mod sigur, dar ce va fi mai
departe? Va năși actualul șef al
statului alianța electorală PSD�
PNL? N�aș fi atât de categoric
încât să spun că da, vor fi liste co�
mune pentru că așa vrea Cotro�
ceniul.

E posibil ca mariajul de acum
dintre PSD și PNL să fi avut și ceva
rațiuni strategice legate în special
de războiul din Ucraina. N�ar fi
așadar exclus ca PNL să întoarcă
armele în relația cu PSD, dar e
puțin probabil. 

PNL amână verdictul, poate și
pentru că încă nu s�au finalizat
toate socotelile. Unii ar face și
mâine alianță cu PSD, alții se gân�
desc că vor mai fi și peste patru
ani în politică. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Decizia lui Iohannis în PNL

Unul dintre marile eșecuri ale
sistemului nostru educațional
este, după toate statisticile, son�
dajele și evaluările făcute în ulti�
mele decenii, numărul mic,
foarte mic de cititori, spectatori
de cinema sau teatru, vizitatori
ai expozițiilor de artă – ceea ce,
cu un termen stângaci, chiar gro�
solan (aș zice), deși adecvat aces�
tei epoci, se numește
„consumator de cultură“. 

În cazul particular al lecturii
cărților, lucrul ăsta se vede ime�
diat: pe autobuzul cu care fac na�
veta aproape zilnic spre oraș nu
văd decât rareori spre niciodată
pe cineva citind o carte. Telefoane
mobile, da: aproape toți călătorii
stau cu ecranul smartphone�ului
aproape de față și tastează, râd
sau se concentrează la lumina lui
lichidă. Și de ce n�ar face�o? Au
acolo (sau li se pare că au) toată
lumea la dispoziție, cu toate ști rile,

distracțiile și cunoștințele exis�
tente. Cititul e un obicei desuet.
Nici măcar pe tren, pe distan țe re�
lativ lungi, nu am văzut prea mulți
cititori. Iar astă�vară, la mare,
locul tradițional de relaxare și lec �
tură de odinioară, din câteva sute
de turiști lenevind sub umbrelele
de pe plajă, am numărat într�o zi,
din pură curiozitate, șapte sau opt
persoane cu cărți deschise sau în�
chise pe șezlong – printre care un
singur bărbat, da că asta ajută la
vreo statistică.

S�ar putea spune că reculul
lecturii e un fenomen global, că
nicăieri în lume nu se mai citește
ca odinioară, că între timp cărțile
au fost înlocuite de alte forme de
divertisment – și de învățătură –,
e în firea lucrurilor, e un fenomen
normal, ține de societatea mo�
dernă și așa mai departe. Ei bine,
nu e așa. Sau nu chiar așa. Sau nu
e cea mai potrivită scuză pentru
alinierea noastră foarte rapidă la

modernitate, după ce abia ce am
ieșit (dacă am ieșit vreodată cu
adevărat) din epoca analfabetis�
mului.

În urmă cu mai bine de două�
zeci de ani, când eram în Statele
Unite, circulam cu autobuzul
până la slujbă, împreună cu alți
navetiști asemenea mie. În cele
30�40 de minute, cât dura dru�
mul, cel puțin zece dintre călători
stăteau cu ochii ațintiți pe o carte
deschisă. Majoritatea citeau di�
verse manuale sau tratate (proba�
bil erau studenți și munceau ca
să�și plătească taxele de facul�
tate), dar destui citeau și litera�
tură. Chiar și poezie! Atunci
mi�am dat seama cât de falsă sau
de superficială e imaginea ameri�
canului incult, care nici nu știe să
scrie bine. Evident, existau destui
semianalfabeți și acolo, însă ame�
ricanii sunt un popor pragmatic:
cei care citesc o fac pentru că le folo�
sește și citesc ceea ce le folosește.

Mai important este că, la nivel
național, lectura este considerată
importantă pentru națiune. Me�
rită să vezi bibliotecile lor pu�
blice, extrem de bine dotate –
multe ar face de rușine biblioteci
universitare de la noi – și cu acce�
sul extrem de facil. Și piața de
carte de acolo nu o duce tocmai
rău nici azi, în ciuda internetului
și a invaziei de telefoane inteli�
gente.

Aici trebuie să precizez că,
dintr�un anumit punct de vedere,
ne asemănăm cu americanii: sun�
tem și noi niște oameni pragma�
tici. Doar că, spre deosebire de ei,
ne plac scurtăturile, parcursurile
fără efort, formele fără fond –
formă să fie! O dovedește numă�
rul imens de doctori în diverse
științe și arte, azi mai numeroși,
cred, decât tractoriștii de pe ogoa�
rele patriei. Grație ritmului în
care proliferează doctorii de Ro�
mânia, în curând aceștia îi vor
depăși ca număr și pe cititorii de
cărți, atâția câți au mai rămas. Și,
cu toate că fenomenul e asociat
doar colateral problemei lecturii,
subliniază impasul în care ne
aduce pragmatismul: un titlu de

doctor e căutat – și obținut – pen�
tru că aduce anumite foloase. Dar
ce foloase aduce lectura? La ce te
ajută să citești, să zicem, un Cer�
vantes, o Jane Austen, un Lucian
Blaga, niște autori morți de mult
și care nu mai au nici o legătură cu
viața noastră? La ce te ajută să
citești așa, în general, când poți
afla, descoperi și înțelege totul
doar din câteva clicuri?

M�am gândit mult la lucrul
ăsta și n�am putut găsi un răs�
puns concret, pragmatic și de ac�
tualitate. Am unul ce seamănă
mai mult a snoavă și care presu�
pun că azi e vetust, ba chiar puțin
ridicol. Așa că, paradoxal, îl las pe
săptămâna viitoare. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Foloasele cititului (I)
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TikTok, rețeaua socială dez�
voltată și deținută de o com�
panie chineză, ByteDance,
amenință să devină în 2023,
cu un an mai devreme 
decât se prognoza, rețeaua
socială dominantă la nivelul
planetei. 

În foarte multe state deja este
platforma cea mai importantă pe
care se stabilesc trenduri și se
transmit informații, în formatul
de video scurt care a devenit sino�
nim cu „a face un TikTok“, chiar
dacă alte platforme îi spun „reel“
(Meta, cu Facebook și Instagram)
sau „shorts“ (Youtube). Dintr�un
punct de vedere, atâta vreme cât
toate rețelele sociale majore s�au
transformat pentru a ține pasul
cu noile gusturi generate în mate�
rie de consum, asistăm de ceva
timp la „tiktokizarea“ întregului
internet. Inițial, produsul chine�
zesc a prins la cei mai tineri utili�
zatori, de la majoritatea minorilor
și până la cei până în 25 de ani.
Media de vârstă este însă în creș �
tere continuă. 

Dacă Instagram sau Face�
book pierd în continuare atenția
utilizatorilor, TikTok are cea mai
mare rată de retenție, cu cele mai
multe minute petrecute de o sin�
gură persoană pe zi aici dintre
toate rețelele sociale. Aceasta
pentru că, pornită ca o rețea un �
de�și încărcau dansatorii clipu�
rile, a păstrat ideea de enter �
tainment/ stare de bine. Lucrurile
au evoluat spectaculos, astfel că
ne îndepărtăm tot mai mult de
era în care oricine putea deveni o

mare vedetă peste noapte. Mai
este posibil și azi, însă spațiul de�
vine tot mai aglomerat, pe măsura
adopției în masă la nivel planetar
a TikTok�ului. Conținutul postat
nu se mai rezumă la clipuri ha�
ioase filmate tremurat cu telefo�
nul și cu un sunet nu tocmai gro �
zav. Creatori de astfel de conținut,
care făceau și zeci de milioane de
vizualizări înainte, abia dacă mai
ating niște sute de mii sau chiar
mii în prezent, deoarece și pre �
tențiile consumatorilor au tot
crescut (e adevărat, impulsionate
și de algoritmul frecvent modifi�
cat). Acolo unde Meta, cu Face�
book și Instagram, a eșuat, a reu �
șit TikTok: să personalizeze extra�
ordinar de bine con ținutul pe
care îl primești în feed. Dacă ești
pasionat de manele și de ultimele
bârfe, bineînțeles că asta vei pri �
mi, dar dacă ai pasiuni de nișă,
atunci vei descoperi că există
creatori de conținut cu doar câ�
teva zeci de mii de urmăritori care
fac exact clipuri pe subiectele care
te interesează. 

Am făcut introducerea de
mai sus deoarece sunt conștient
că majoritatea celor din generația
mea și, cu atât mai mult, mai în
vârstă, refuză încă să creadă că
Facebook se transformă încet�
încet într�o relicvă a trecutului și
că noua realitate se numește Tik�
Tok. Mai mult decât atât, sunt
conștient de reticența la utiliza�
rea aplicației, în urma unor ex �
periențe horror, de începători,
când algoritmul AI încă neantre�
nat v�a livrat cel mai popular
conținut de pe aria noastră geo�
grafică și ați dezinstalat urgent
aplicația. Pe medie, cam ăia sun�
tem ca națiune, cei din clipurile
care v�au speriat. Mai faceți o în�
cercare, căci oricum tot acolo, pe
TikTok sau o aplicație asemănă�
toare vom ajunge cu toții. Perso�
nal, în urmă cu un an eram ori �
pilat de TikTok și mă încadram în
tabăra negaționiștilor. Astăzi, la
destul de puțin timp diferență,
sunt în tabăra lui it is what it is. 

ȘI ACUM AJUNGEM 
LA PARTEA POLITICĂ

Și, iată�ne, într�o lume tot mai po�
larizată, cu extremele SUA și Chi �
na, o rivalitate care tinde să
escaladeze, în situația în care Tik�
Tok riscă să fie interzis nu doar de
pe dispozitivele mobile guverna�
mentale, ci chiar pe scară largă în
America și chiar în Uniunea Euro�
peană. Săptămâna trecută, CEO�
ul TikTok a fost pus la rotisor de
congresmenii americani, iar pres �
tația sa nu a fost una deloc con�
vingătoare. Teza cu care operează
blocul vestic democratic este
aceea că, de fapt, TikTok este calul
troian al Chinei în influențarea,
prin conținut, a opiniei publice
occidentale. Și, la fel de grav, prin
TikTok guvernul chinez are acces
la datele tuturor utilizatorilor,
între care 150 de milioane doar
americani. Este unul din rarele
subiecte asupra cărora demo �
crații și republicanii s�au pus de
acord și asupra căruia până și
Trump și Biden ar putea avea o
discuție în urma căreia să nu se ia
la bătaie în spatele școlii. Discur�
sul politic de peste ocean poate
avea multe nuanțe și fațete, dar
legislativul și executivul din SUA,
într�o acțiune rară bipartizană,
sunt decise să�i vină de hac rețelei
sociale. Se duc în spatele ușilor
închise inclusiv negocieri prelun�
gite privind vânzarea companiei
care deține TikTok către o compa�
nie americană, în caz contrar ur�
mând ca aplicația să fie interzisă
pe teritoriul SUA. În Europa sau
în Australia ori Noua Zeelandă
discuțiile despre interzicerea Tik�
Tok sunt și ele avansate. India
deja l�a interzis. 

Înainte de a reveni la situația
particulară a TikTok și la viitorul
acestei aplicații, ar trebui să ne
reamintim că și Mark Zuckerberg
a fost pus la rotisor în Congresul
american, ca să fie tras la răspun�
dere măcar public, dacă nu și le �
gal, pentru faptul că a scăpat hățu� 
rile, iar rețelele sociale ale Meta,

în special Facebook, au devenit
arme în mâna Federației Ruse din
punctul de vedere al dezinformă�
rii și al unor entități precum Cam�
bridge Analytica, care se foloseau
de datele utilizatorilor și prefe �
rințele lor adunate de apli cație
pentru a influența rezultatele
unor alegeri în diverse țări de pe
glob. Evident, în cazul Meta, repu�
blicanii mai aveau și propria pro�
blemă, legată de faptul că algo� 
ritmii Facebook păreau să fie mai
mult decât prietenoși cu pro �
gresiștii și ceva mai restrictivi cu
conservatorii. Interzicerea lui
Trump pe Facebook, Twitter și
YouTube la vremea insurecției de
la Capitoliu a fost cireașa de pe
tortul republican. 

Există o mare diferență între
speța Meta/ Twitter și TikTok. Pri�
mele sunt companii americane,
iar cea din urmă o companie
100% cu capital chinez. În mod
evident, nu s�a pus niciodată pro�
blema închiderii Facebook sau
Twitter, ci doar a „disciplinării“.
Mult mai simplu este de gândit și
rostit „interzicere“ atunci când
aplicația social media este ema �
nația rivalului incontestabil al
SUA, China. 

Aceasta cu toate că rețeta răs�
pândirii de fake news, a discursu�
lui urii, a cantonării utilizatorilor
exclusiv în bule, camere de rezo �
nanță ale propriilor concep ții, a
fost brevetată de companii ameri�
cane. Armele dezinformării în
ma să au fost construite, așadar, de
americani, transformate în arme
electorale de ruși și de samsari de
date de ocazie, iar mai apoi ameri�
canii au fost bătuți de chinezi cu o
copie de social media, perfecționată
până a ajuns să fie mai populară
decât originalul.

De ce pare totuși abia acum
să reacționeze și chiar să acțio �
neze politicul împotriva TikTok,
din care vrea să facă un exemplu

și să meargă până la interzicerea
lui totală? Pentru că abia acum 
au înțeles, cu mare întârziere, și
Wash ingtonul, și Bruxellesul, că
lu mea s�a schimbat și puterea în� 
cepe să se mute în mâinile unor
privați sau că riscă să fie submi�
nată serios de guvernul chinez.
Au scăpat puterea printre degete,
în această brave new world a web
2.0 dominat de rețelele sociale! O
membră a congresului american
spunea la audierea CEO�ului Tik�
Tok de săptămâna trecută că
rețelele sociale au ajuns la fel de
nocive pentru tineri, prin puterea
uriașă de a�i influența, precum
drogurile și alcoolul. Este adevă�
rat, dar asta se întâmplă de foarte
multă vreme. Ar fi fost la fel de
dispuși să ia măsuri și să vor�
bească de interzicere totală dacă
ar fi fost vorba doar despre banii
făcuți de big tech�ul american, și
nu de rivalul geopolitic chinez?

Aladin a părăsit însă de mult
timp lampa și cu greu mai poate fi
vârât înapoi. Și dacă TikTok este
interzis, mapamondul a fost deja
tiktokizat, chinezii și�au făcut
treaba. Logoul aplicației este mai
puțin important după ce peisajul
a fost deja radical schimbat. Obi�
ceiurile de consum social media
au fost alterate ireversibil de Tik�
Tok, iar oamenii vor căuta, ca pe
un drog, același tip de conținut și
în același format.

P.S. Și când te gândești că for�
matul de video scurt și prezentat
fix cât e ecranul telefonului, adică
mai mult înalt decât lat, a izvorât
din lenea oamenilor de a mai în�
toarce ecranul telefonului atunci
când se uită la un clip! Să fi avut
frații Lumière smartphone... Orice
fenomen disruptiv pleacă de la
preferințe și nevoi primare ale oa�
menilor, nu de la strategii geopo�
litice. Cine înțelege asta, conduce
lumea. SDC

Media, social media,
propaganda și
puterea

GEORGE ONOFREI
DIN COLȚUL OPUS
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Îi știam o parte dintre cărți
(aproape toate cele traduse în ro�
mână), dar când i�am auzit vocea
mi�am completat portretul aces�
tui autor carismatic. Ceea ce sur�
prinde plăcut la el este capaci�
ta tea de sinteză, de cuprindere a
unui subiect din arii foarte va�
riate – biologie, călătorie și, iată,
prin traducerea Editurii Polirom
(Ioana Aneci), și la cel mai mare
dramaturg al tuturor timpurilor,
Shakespeare. 

Cum de a ajuns Bryson la bar�
dul de la Stratford upon Avon? În
2007, editura americană Eminent
Lives i�a comisionat lui Bryson o
biografie a acestuia; concizia și
accesibilitatea largă erau printre
reguli, nu mai mult de 40.000 de
semne, mai puțin de două ori
decât întinderea standard, cum
precizează autorul în introducere.
Așa a apărut Shakespeare. Lumea
ca o scenă, pe care o recenzez. O
carte care li se adaugă celor apro�
ximativ 4.000 de lucrări care se
scriu anual pe mapamond pe
temă. 

O FABULOASĂ
REPREZENTARE A EPOCII

Și, dacă tot am citat din cifrele lui
Bryson, să subliniez cât de mește �
șugit știe să le utilizeze, topindu�le
inteligent în context, contribuind
la plasticitatea de ansamblu, că�
pătând relevanță dincolo de mă�
surătorile în sine. Le corelează, nu
sunt seci, cum sunt de regulă sta�
tisticile, le întrupează alături de
informații istorice, antropologice,
sociologice, științifice într�o fabu�
loasă reprezentare a epocii. 

De exemplu, aflăm de la Bry�
son că în catalogul British Library,
dacă tastezi Shakespeare, vei avea
instant la dispoziție 13.858 de re�
zultate. În rafturile Library of
Congress de la Washington aș �
teaptă 7.000 de lucrări cu trimi�
tere la bard. Ca să avem o repre�
zentare și mai clară a ce înseamnă
atâtea zerouri, autorul ne spune
că ar fi nevoie de 20 de ani pentru
a le parcurge, citind în ritm de o
carte/lucrare în fiecare zi.  

Dacă vreți să aflați dimensiu�
nea vocabularului „marelui Will“,
găsiți estimarea la Bryson. Există
un index realizat de Marvin Spe�
vack care inventariază 29.066 de
cuvinte diferite, la vremea aceea,
un număr consistent. Ca să înțe �
legem mai bine, Bryson aduce dis �
cuția în prezent, când un om cu o
cultură generală de nivel mediu
are la purtător cam 50.000 de cu�
vinte. O să gândiți, iată, suntem mai
tari ca Shakespeare, dar de la el
până la noi societatea a evoluat, au
apărut obiecte noi, industrii noi,
descoperiri științifice, sistemele de
înțelegere a lumii sunt cu totul al�
tele, necesită mai multe cuvinte
pentru a le exprima. Deci nu, nu
suntem mai tari ca Shakespeare!

BRYSON FACE SLALOM CU
AGILITATE CĂRTURĂREASCĂ

Stilul lui Bill Bryson are o compo�
nentă teatrală, e ca un spectacol.
Scrie cordial, agreabil, frazele lui
au ceva vizual, tridimensional, așa
ca�n teatru. Condensează o canti�
tate uimitoare de informații foar �
te bine documentate, selectată cu
abilitate intelectuală. E relevantă,
dar nu obositoare; lucrările lui
abundă de istorie, geografie, chi�
mie, fizică, dar sunt de fapt cu adre�
sabilitate întinsă, pentru un public
larg, divers, pentru curioși. Scrii�
tura lui, felul în care compune un
sumar te țin captive ca lector în
universul lui livresc. Nu mai poți
lăsa cartea din mână, regreți că ai
ajuns la cea din urmă filă. 

În Shakespeare. Lumea ca o
scenă a optat pentru o structu�
rare canonică, pe fir cronologic.
Prezintă Anglia elisabetană, cu
re ferințe la viața teatrală, dar nu
numai, zugrăvind fragmentar,
dar închegat, conjunctura care îl
include pe Shakespeare în epocă.
Menține atenția prin relatarea
ineditului care e asociat cu Shake� 
speare, de pildă istoria unor în�
tâmplări care contează (tablouri
care l�ar reprezenta pe drama�
turg; documente ori obiec te pe
care hazardul le�a scos la iveală
după sute de ani, testamentul său
etc.), anecdoticul asociindu�se re�
levant cu adevărul istoric. Într�un
respect sfânt pentru trecut, pen�
tru ceea ce e semnificativ și veri�
ficat. 

Bryson face slalom cu agili�
tate cărturărească prin bibliogra�
fii esențiale. Precum Stanley Wells,
fost director al Trustului Shake �
speare de la Statford�upon�Avon, 
el însuși autor al multor cărți în 

centrul cărora se pozițio nează Sha �
ke speare, unele dintre ele traduse și
la noi, prin grija lui Emil Boroghină,
fondatorul festivalului craiovean
Shakespeare. Ori Judith Cook, Frank
Kermode, James Shapiro etc. Cele�
britatea lui Shakespeare a fost și este

în treținută și prin foarte multele
polemici și controverse legate de
viața și ope ra lui (o pipă descope�
rită postum, paternitatea pieselor,
în săși exis tența lui reală etc.) care
l�au pozi ționat mereu în centrul
atenției. 

Purtate cu argumente solide,
i�au menți nut vie memoria. Unul
dintre lucrurile la care englezii se
pricep extrem de bine este prezer�
varea propriului patrimoniu, con�
tinua lui revalorizare în forme
culturale agreabile. Lucrarea lui
Bryson o (re)atestă. SDC

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Despre Shakespeare,
cu Bill Bryson 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

În luna decembrie a anului trecut, vocea lui Bill Bryson mi-a răsunat în urechi din audio-ghidul de la
băile romane din Bath din Marea Britanie, localitate inclusă în patrimoniul UNESCO grație valorilor sale
culturale, în principal arhitectural-istorice. Vizitam un muzeu extraordinar de bine realizat despre
thermae-le romane. Conservă istorie străveche, însă expoziția de bază și maniera în care este realizată
fac muzeul extrem de viu, te implică, ești participativ. Pe lângă, să zic, versiunea standard de prezentare
audio în „n“-șpe limbi ale planetei, în urechi se prelingea opțional și varianta lui Bryson. 
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INTERVIU CU SCRIITOAREA LAVINICA MITU

„În scris poți fi un mic Dumnezeu
care își creează propriul univers“

CLAUDIA PINCOVSKI

Două dintre temele centrale ale
cărții Bărbatul fără cap sunt co-
pilăria și violența domestică,
două concepte care, într-o lume
utopică, ar trebui să fie atât de
depărtate unul de celălalt. Cum
se influențează, totuși, acestea
două?

Orice copil care este expus vio �
lenței în familie, fie că vorbim
despre violență fizică, fie că vor�
bim despre violență emoțională,
va fi marcat pe viață. Unii dintre
acești copii devin adulți care nu
își pot înțelege anumite reacții,
decizii, comportamente; nu au
curaj să sape mai adânc pentru că
probabil au îngropat multe din�
tre amintiri tocmai ca să se prote�
jeze. Așadar nu sunt înțeleși nici
de cei din jur, nici de ei înșiși. E
traumatizant să vezi că nu poți
controla anumite lucruri la tine,
nu știi de unde vin și nu înțelegi
de ce ești așa.

Copilăria îți definește viața de
adult, e inevitabil. Copilul ace la
peste care tu așezi straturi, straturi
pentru a te construi ca om matur e
cu tine toată viața. În momentul în
care devii părinte, dacă devii pă�
rinte, te vei întoarce acolo, în copi�
lărie, chiar dacă nu ți�ai dori să se
întâmple lucrul acesta. Discutam
cu terapeuta mea despre ce se în�
tâmplă cu o femeie după ce naște.
Ea mi�a explicat că suntem con�
struite în așa fel încât în momentul
în care devenim mame ne retrăim
copilăria. Îți pui niște probleme, îți
ridici niște întrebări, ești forțată să
te întorci acolo.

Se vorbește mult despre ma �
me și mai puțin despre tați. Soțul
meu s�a întors și el în copilăria lui.
Soțul meu care se pare că, spre
deo sebire de mine, provine dintr�o

familie foarte echilibrată, are și el
multe schelete pe care nu le�a
dezgropat până în momentul în
care a devenit tată.

Așadar, perioada copilăriei e

definitorie. Nu știu dacă e vorba de
o alegere personală sau nu, pentru
că sunt foarte mulți factori la mij�
loc. E important să�ți dai seama
dacă tu ca adult vrei să�ți asumi
copilăria, nu să o ștergi cu bure�
tele. Mulți asta vrem: când avem o
copilărie nefericită vrem să uităm
de ea. Asta nu e în regulă, pentru
că ea va fi acolo, va ieși la suprafață
când ne vom aștepta mai puțin și
ne va lovi al naibii de tare.

Cum facem să ne asumăm
această perioadă din viață?

Ca adult nu mai ești sincer față de
copilăria ta. Acesta a fost unul din �
tre motivele pentru care am ales
ca, în mare parte din carte, poves�
tea să fie scrisă prin vocea copilu�
lui. Dacă aș fi spus acele povești cu
vocea adultului nu aș fi reușit să
fiu sinceră. Aș fi cenzurat anumite
părți. Noi, adulții, asta facem: ne
pierdem din capacitatea de a fi
sinceri cu noi înșine în felul în
care reușesc să fie copiii.

E vorba, în contextul acesta, și
de profunzimea cu care te uiți la
propria ta persoană. Sunt oameni
care se simt bine cu ei înșiși pen�
tru că se raportează la alte valori.
Felul în care iubesc, în care își
simt emoțiile este unul nu neapă�
rat superficial, ci unul relaxat.
Dacă ești genul de om care se
duce către introspecție, care este
foarte prezent atât în viața lui, cât
și în viața oamenilor din jur,
atunci da, îți dorești să fii mai
bine, să fii mai sănătos; îți dorești
ca interacțiunile cu ceilalți să fie
mai sănătoase și cauți instrumen �
te prin care să faci asta. E datoria
fiecărui om să construiască ceva
frumos în jurul lui, indiferent de
cum a arătat copilăria.

Cineva spunea că nu există co�
pilării nefericite. E adevărat. În
toată întunecimea, în toată violen �
ța și în toate nenorocirile care i se
pot întâmpla unui copil, el are ca�
pacitatea să supraviețuiască, are
capacitatea să vadă ceva frumos
acolo. Eu îmi aduc aminte foarte
multe lucruri frumoase din copilă�
rie, de exemplu.

Mai nefericită a fost adoles �
cența, dar copilăria... Copii își găsesc
mijloace de a se proteja. Mai tristă e
perioada de conștien tizare. Când
ești copil nu�ți dai seama, ajungi să
privești lucrurile anormale ca fiind
normale. Eu credeam că violența e
ceva normal. Eu vorbesc cu foarte
mare naturalețe despre toate bă�
tăile pe care le�am luat când eram
copil. Râd acum amintindu�mi anu�
mite momente care nu sunt neapă�
rat amuzante, dar dacă nu am râde,
dacă nu am uita, în ce ne�am trans�
forma? Ai nevoie de lucrurile astea.
Mai bagi sub preș.

Toate aceste trăiri sunt în�
conjurate de incredibil de multă
rușine, de multă vinovăție și de
foarte multă frică. Îți este frică de
cine ai fost, îți este frică să recu �
noști că îți iubești părinții indife�
rent de modul în care s�au compor �
tat cu tine. Eu m�am simțit vino�
vată pentru că o perioadă de timp
l�am iubit pe tata. M�am simțit vi�
novată pentru că am iubit un om
foarte agresiv, un om care, și pre�
zent, și absent, mi�a făcut foarte
mult rău. Nu înțelegeam de ce îl
iubesc, pentru că la un moment
dat scopul meu în viață era să îl
urăsc cât mai mult. Dacă aș fi
putut să tai din mine bucăți care
aveau legătură cu el aș fi făcut�o.

Scriind cartea și înțelegând
experiența, mi�am dat seama că nu

Lavinica Mitu și-a redescoperit pasiunea pentru scris
după ce a născut, când, din dorința de a evada din 
realitatea cotidiană, a decis să urmeze câteva 
cursuri de creative writing. Romanul său de debut,
Bărbatul fără cap, a apărut din nevoia de a încheia 

o conversație de mult începută cu copilul ei interior.
Lavinia ne povestește despre amprenta pe care o lasă
amintirile din copilărie asupra oamenilor și despre
nevoia de a te împăca cu trecutul pentru a nu te 
întoarce constant la el.
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e nimic greșit în a�ți iubi părinții
chiar dacă sunt violenți, chiar dacă
fac greșeli impardonabile.

Am observat că mulți dintre citi-
tori s-au simțit înțeleși, au simțit
că viața lor era transpusă în car-
te. Cum te simți în legătură cu
acest spațiu pe care l-ai contu-
rat pentru cei în ale căror mâine

ajunge Bărbatul fără cap?

Mă bucur. Nu mă bucur pentru că
oamenii au trăit aceste experien �
țe, dar mă bucur că s�au regăsit
acolo, pentru că eu mă caut, mai
mult sau mai puțin conștient, în
fiecare carte pe care o citesc. Te
cauți, toată viața asta faci. Te�ai
regăsit în toate lucrurile care îți
plac, acesta e motivul principal
pentru care îți plac.

Cred că sunt și oameni care
nu au trăit în acea perioadă des�
pre care scriu eu. Nu sunt vocile
care pot spune: „Altă carte despre
perioada comunistă, altă carte
despre violența în familie. M�am
săturat să tot trăiesc și retrăiesc
prin cărți copilăria mea“. Aici apar
câteva semne de întrebare. Dacă
te�ai săturat înseamnă că ai rezo�
nat atât de mult, încât ceva s�a
aprins în tine. Văzând reacții de la
cititori din generații diferite, îmi
spun că poveștile pe care am ales
să le exprim s�ar fi putut întâmpla
astăzi sau oricând altcândva. Sunt
povești care aparțin foarte multor
oameni, iar dacă nu aparțin ace�
lor oameni, aparțin unor oameni

pe care ei îi cunosc. Este imposi�
bil să nu găsești ceva cu care să re�
zonezi în carte. Indiferent cum a
fost copilăria ta, indiferent cum ești
tu construit ca adult. Aceasta a fost
misiunea mea ca scriitor: să am o
poveste în care oamenii să poată
pătrunde. Pentru mine ca scriitor
este important ca cititorul să sim �
tă ceva atunci când ajunge la fina�
lul cărții. Detaliile le pierdem în
timp, le uităm, emo țiile nu.

Cum ai reușit să ajungi la 
această sinceritate și 
vulnerabilitate literară, în care
pare că-i lași pe cititori să 
pătrundă într-un univers 
atât de intim?

Așa m�am construit în timp. Nu m�a
ascultat nimeni în familie, dar eu
m�am încăpățânat să mă fac ascul�
tată. Așa am învățat să vorbesc cu
foarte mare ușurință despre mine.
Mă simt norocoasă că pot să fac
asta. Este modul în care gestionez
provocările: vorbesc deschis, fără să
îmi fie teamă de un subiect, îmi arăt
vulnerabilitățile, îmi arăt obsesiile,
arăt lucrurile care nu sunt OK la
mine. Întotdeauna mi�a fost ușor să
fac lucrurile astea. A fost ceva care
a fost construit în timp din nevoia
de a fi ascultată. Tocmai pentru că
nu am fost ascultată am vorbit și
mai mult, și mai tare, cu speranța că
cineva mă va vedea. Vocea a fost in�
strumentul pe care l�am folosit
pentru a mă face vizibilă.

Am fost întrebată dacă nu mi

se pare riscant să vorbesc despre
lucruri intime cu atâta lejeritate.
Mi s�a spus că există posibilitatea
ca la un moment dat să nu mai fiu
luată în serios. Mi�am spus atunci
că voi merge mai departe în felul
meu și așa cum mă simt eu bine. E
adevărat că m�a ajutat cumva și
formarea profesională. M�a ajutat
perioada în care am studiat jurna�
lism și experiențele pe care le�am
avut în facultate. Sunt mulți oa�
meni care vorbesc, dar nu vorbesc
despre ei, care vorbesc foarte fain
și pe care ai sta să�i asculți cu ore �
le, dar despre care, dacă ai sta să
le analizezi în profunzime discur�
sul, ți�ai da seama că fug de ei
înșiși ca dracul de tămâie.

Dacă îți plac oamenii sinceri,
ai datoria ca tu să fii sincer. Dacă
îți plac oamenii care sunt deschiși
cu tine, și tu trebuie să fii deschis.
Dacă tu nu ești deschis, nu vei
primi deschidere din partea celor �
lalți. Eu sunt îndrăgostită ireme�
diabil de oameni, am nevoie de
oameni, nu pot să trăiesc fără ei, îi
vreau cât mai aproape de mine.

Cum ar fi arătat această carte
dacă nu ai fi trecut prin acei ani
de terapie despre care
povestești într-un alt interviu?

Nu aș fi scris�o. Nu aș fi scris�o
nici măcar după primii ani de te�
rapie. Dacă nu aș fi devenit mamă,
nu aș fi scris această carte. Nu am
vrut să scriu această carte. Nu m�am
gândit niciodată să scriu o carte
de genul acesta și nu pentru că m�
aș fi temut de expunere sau pen�
tru că ar fi fost o poveste pe care
aș fi considerat�o prea greu de
dus. Credeam că sunt împăcată cu
niște lucruri, că sunt rezolvate.
Eram în etapa în care îl țineam de
mână pe copilul din mine, mer�
geam împreună pe un drum. Ma�
ternitatea mi�a dat niște palme
când a venit împreună cu depre�
sia postnatală și m�a făcut să mă
uit mai bine la copilul acesta și 
să�mi dau seama că nu am termi�
nat conversația cu el. 

Al doilea text, Bărbatul fără
cap, cel care a dat și titlul cărții, a
fost scris înainte de a deveni ma �
mă. A fost scris la un curs de crea�
tive writing. Nu m�am gândit nicio� 
dată că voi face ceva cu el. La fie�
care temă pe care o primeam la
cursuri legam poveștile în mod in �
conștient. Așa s�au strâns textele.
Nu am scris doar textele de aici, am
scris și multe dintre textele care
fac parte din următorul proiect,
din cel la care lucrez acum. Tocmai
pentru că scriam cumva în două
direcții nu mi�am dat seama că se
leagă între ele. M�am blocat în 

celălalt proiect, a trebuit să�l las
puțin deoparte și m�am întrebat ce
fac acum. M�am apucat să recitesc
texte și atunci când am văzut cum
se leagă poveștile între ele a venit
ideea acestui volum.

Eu speram să debutez cu ce�
lălalt. Asta a fost dorința mea, din
vanitate cumva. Sunt acele voci
care spun că tema copilăriei este
una accesibilă debutanților și că
foarte mulți debutează cu o carte
poziționată în acest univers. Eu
nu am vrut să fac asta, dar uite că
tot s�a întâmplat. Lucrurile s�au
întâmplat așa cum probabil tre�
buiau să se întâmple.

Cum vin poveștile spre tine și
când știi că ajung la final?

În momentul în care pot să mă bag
seara la culcare fără să mă gân�
desc la povestea aceea înseamnă
că e gata de pus pe hârtie. Altfel,
mă uit la filme care să nu mă soli�
cite foarte mult și, în timp ce mă
uit la filmul respectiv, eu scriu și
scriu. Atunci când nu mai simt ne�
voia să scriu la povestea respec�
tivă înseamnă că este gata de pus
pe hârtie. Apoi stau și mai rescriu
la ea de nu știu câte ori și poate să
dureze și un an de zile până e gata
un text, până ajunge într�o formă
de care să fiu mulțumită.

Poveștile îmi vin din tot ceea
ce e lângă mine. Am texte pe care
le�am scris uitându�mă la o foto�
grafie. Din oameni care sunt lân �
gă mine, din tot ceea ce e în jurul
meu. Sunt flash�uri.

Îmi doresc să mă maturizez
ca scriitor și să ajung la acel mo�
ment în care povestea să fie pre�
meditată, acel moment în care să
fie cumva mult mai organizat tot
acest proces de scriere. Acum e un
lucru asupra căruia nu am control.
Nu știu încă cum funcționează,
totul e în fază experimentală. Când
mă voi maturiza, când voi scrie și
mai mult și voi citi și mai mult,
probabil atunci lucrurile vor fi fă�
cute într�un mod mai conștient și
mai profesionist.

Cum crezi că ar reacționa fiica
ta dacă ți-ar citi cartea?

Nu m�am gândit la asta. E foarte
ciudat. De vreo două luni de zile
fiica mea a dezvoltat o obsesie: mă
pune să îi povestesc cel puțin o ju�
mătate de oră în fiecare seară ce
făceam eu când eram mică. E o
experiență foarte ciudată pentru
că mă cenzurez. Nu aș ști cum să
îi povestesc despre anumite lu�
cruri copilului meu în acest mo�
ment. I�am spus lucruri pe care le
făceam, dar a fost bizar că la un
moment dat nu știam ce să îi mai

povestesc, pentru că mintea de
adult caută să îi spună copilului
povești potrivite pentru vârsta lui.

Când va citi cartea, fiica mea
probabil va fi adolescentă. Întreba�
rea asta merită pusă atunci când
voi finaliza proiectul despre depre�
sia postnatală. Aceea va fi o carte pe
care îmi doresc să o scriu într�o oa�
recare măsură și pentru fiica mea.

Eu nu am înțeles multe dintre
comportamentele mamei mele
decât atunci când am devenit ma �
mă. A fost foarte dureros, așa că
mi�am zis că nu voi face niciodată
anumite lucruri pe care le�a făcut
mama mea. Le�am făcut, totuși. Am
spus aceleași cuvinte pe care le
spunea ea, am avut aceleași reacții
pe care le avea ea. 

Poate că dacă fiica mea va citi
despre această experiență – voi
greși față de ea cu siguranță, îmi
este greu să accept asta, dar știu că
se va întâmpla – va înțelege anu�
mite lucruri. O scrisoare către ea
din partea mea, din partea tatălui
ei – în acest proiect vreau să vor�
besc foarte mult și despre ceea ce
simt tații, bărbații ale căror soții
suferă de depresie postnatală.
Despre ei nu prea se vorbește, dar
ei sunt acolo și trăiesc și ei această
experiență. Va fi un univers în care
să se regăsească foarte mulți oa�
meni. Va urma structura Bărbatu�
lui fără cap, nota confesivă, tran� 
spusă într�o notă literară, de fic �
țiune. Nu vreau să fie un proiect
de non�ficțiune.

Cred că temele acestea majore
pot ajunge mai ușor la cititor și la
oamenii care au nevoie ele în forma
aceasta. Literatura îți oferă posibili�
tatea să creezi universuri mult mai
largi decât ți�ar oferi non�ficțiunea.
Poți atrage acolo mai mulți oameni.
Prin literatură pot ajunge la tine oa�
meni care n�au știut că sunt în po�
vestea asta. În scris poți fi un mic
Dumnezeu care își creează propriul
univers, care e acolo și poate face ce
vrea, când vrea și cum vrea. SDC
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Colecţia de biografii romanţate a
Editurii Polirom s-a îmbogăţit re-
cent odată cu volumul Hasdeu.
Duhuri, semnat de prozatorul
George Cornilă. Acest rol de recu-
perator al istoriei i s-a potrivit
mănușă, dovedind asta prin întru-
parea firească în cel care a avut el
însuși un rol major în recuperarea
istoriei vechi, în salvarea din în-
tunericul timpului, în cultura
română de-a lungul anilor de
efervescenţă politică și socială.

MIHAELA PASCU�OGLINDĂ

Tadeu Hâjdeu, născut în 1838 la
Cristinești (Ucraina de astăzi) ne dă
voie să�i pătrundem în spirit, să�i
urmăm emoțiile, judecățile, trăirile
și aventurile de�a lungul anilor de
școală, de militărie, de aprige în�
fruntări și confruntări din viața po�
litică, fie prin gestul său de a�și
rupe pașaportul rusesc, fie prin cri�
ticile aduse lui Maiorescu, Kogălni�
ceanu și tuturor celor care aveau
neșansa de a�l întărâta.

Va scrie și va publica articole
de opinie, piese de teatru, romane
istorice, poezii, fiind totodată fon�
datorul mai multor reviste literare.
După șase ani de la momentul în
care e închis timp de nouă zile la
Văcărești, e numit director al Arhi�
velor Statului și, mai apoi, primit în
Societatea Academică Română. În
același timp, duce o muncă uriașă
de recuperare a istoriei României,
a teritoriilor care vor cunoaște uni�
rea în timpul vieții sale.

REUMPLEREA UNOR GOLURI
PRIN ACEASTĂ BIOGRAFIE

Va fi și va rămâne ființa „croită
pentru polemică și războire cu
toți și cu toate“, un om crescut la
umbra tatălui său, dar numai pen �
tru a�l întrece la maturitate: „Mă
înhămam la mai mult decât putea
duce un om, orice om, chiar și un
Hasdeu, căci enciclopedismul este
o îndeletnicire maniacală, e muta�
rea deșertului dintr�o parte în
alta, grăunte cu grăunte, poate cel
mult folosindu�te de o linguriță de
ceai“. În același timp, va avea ti �
nerețea zbuciumată a celui care își
îndrăgește personalitatea chiar și

atunci când o critică. Imaginarea
parțială a unor trăiri și gânduri,
reumplerea unor goluri prin aceas �
tă biografie ro manțată este o misiu �
ne de care George Cornilă se achită
mai mult decât onorabil, dovedind
o abilitate înaltă de a se pune în pie�
lea celui care, se presupune, ar tre�
bui să scrie aceste rânduri. Astfel,
cel care va fi, în același timp, „tână�
rul nerușinat și pus pe năzdrăvănii și
junele cărturar care trudea peste
nimbul lumânării până târziu în
noapte“, va primi de la cărturarul
contemporan dreptul la o mărturie
finală în fața cititorilor de azi. Docu�
mentarea asiduă din spatele acestei
noi opere se remarcă prin natura �
lețea cu care George Cornilă și l�a
însușit pe Hasdeu, prin felul în care,
în mod excepțional și cinematografic,
îi vedem viața cap�coadă ca într�un
film de care nu ne putem desprinde.

Relația cu tatăl, cu Iulia, soția,
și cu Lilica, fiica lor, sunt paginile
unui jurnal firesc, pagini de dure�
roase amintiri sau, dimpotrivă,
aparțin unui trecut cu o frumu �
sețe de neuitat. Este, la fiecare
pas, alert, conștient de propria sa
persoană, de propriile emoții, de
felul în care trăiește fiecare mo�
ment: „Preaplinul unei existențe
tragicomice, insomniile de amo�
rez, măștile din ce în ce mai elabo�
rate, toate câte erau date unui om
să trăiască de�a lungul unei vieți,
îngrămădite în câțiva ani, tocmai
aceia fragezi, care încă ar mai fi
îngăduit puțină copilărie“. 

NIMIC NU E LĂSAT LA VOIA
ÎNTÂMPLĂRII

Această analiză, deloc ușoară, a
vieții lui Bogdan Petriceicu Has�
deu, acest fel de a scrie biografia
urmărind să�l redea pe Hasdeu ci�
titorilor contemporani este un
parcurs pe care George Cornilă l�a
împlinit cu succes, fără compro�
misuri, adăugând propria magie
în ecuațiile filelor arhivate atunci
când se vorbește, de exemplu,
despre iubirea pentru cărți și is�
toria veche: „Atunci când, în zorii
reci, descuiam ușile și pătrun�
deam în aerul greu, plin de mi�
resme îmbătătoare, tuș, piele, clei
și hârtie veche, trăgeam la o parte
draperiile și priveam în jur raftu�
rile încărcate până la refuz, tean�
curile de tomuri așteptând să fie

triate, eram convins că omul nu
înfăptuise nimic mai măreț“. Ni �
mic nu e lăsat la voia întâmplării,
glasul autentic al lui Hasdeu răz�
bate dincolo de zidurile castelului
pe care avea să�l construiască
pentru Lilica.

Cu „un dandism de multe ori
exagerat“, își face dușmani „prin
scrierile istorice și politice comba�
tive, prin articole sarcastice și ade�
seori injurioase, cum nimeni nu mai
făcuse“, mânat de ceea ce se va do�
vedi, în cele urmă, o premoniție:
„Cumva, îmi doream martiriul, în
parte ca o aureolare a unor isprăvi
care altfel riscau să rămână uitate,
în parte ca pedeapsă pentru multele
mele greșeli“. Infuzia de trăiri și ma�
niera excepțională de a descrie lo�
curile, fie că e vorba de Harkov sau
Cahul, fie de Iașiul și Bucureștiul
vechi împrumută din aerul timpu�
lui, evitând însă arhaismele care ar
fi îngreunat lectura și reușind astfel
un paradox care face din Hasdeu.
Duhuri una dintre cele mai convin�
gătoare biografii romanțate.

Autorul ei a intuit, dezvelit și
recuperat ceea ce nu se vedea, tot
ceea ce doar Hasdeu ar fi putut
simți și gândi alături de Iulia și Li�
lica, alături de cele care vor învăța,
în feluri diferite, să�i fie aproape
până la momentul plecării la Paris. 

TRĂIM O VIAȚĂ DE OM ÎN
APROAPE TREI SUTE DE
PAGINI

Iar scrisul e unica manieră de a
scoate totul la iveală, de a reorân�
dui fragmentele din arhive, docu�
mente, cărți și mărturii, de a țese pe
marginea acestora, de a recompune
un chip fragmentat, căci omul e în�
totdeauna infinit mai mult decât
ceea ce lasă să se vadă în societate,
iar rănile trecutului sunt întot�
deauna cel mai bine ascunse: „Scri�
ind, simțeam cumva că trăisem
atunci, cu secole în urmă, parcă
știam întocmai cum se petrecuseră
faptele zugrăvite. Dacă exista reîn�
carnare, atunci trăisem neîndoiel�
nic atât în Evul Mediu, cât și în
Antichitate, întâlnisem acele figuri
ilustre care schimbaseră lumea, fu�
sesem contemporan cu strămoșii
mei. Uitasem, dar îmi puteam amin �
 ti. Poate că acesta era și darul su�
prem al scrisului, puterea de a�ți
recupera viețile anterioare“. 

Regretele nu�l ocolesc, nici
față de Iulia, nici față de cea de�a
doua Iulie, fiica sa, Lilica cea pentru
care viața se oprește mult prea de�
vreme: „O împinsesem până din colo
de margine, o dresasem, astfel încât,
chiar și când îmi luam mâna de pe
ea, ea să continue să încerce să�mi
facă pe plac, să mul țumească un om
imposibil de mulțumit. Am învățat�o
atâtea, dar n�am învățat�o să fie fe�
ricită, pentru că nici eu n�am știut
cum să fiu, deși citisem învățăturile
Sfântului Augustin, care spunea că
secretul fericirii este să�ți dorești
ceea ce ai deja“. Umbrele fericirii se
recuperează prin misticism, prin în�
tâlniri secrete și dorința de a�și re�
vedea fiica, prin încăpățânarea de a
o reîntrupa, prin convingerea că, de
oriunde s�ar afla, Lilica îi vorbește. 

Pas cu pas, cu iscusință, trăim
o viață de om în aproape trei sute
de pagini, simțim fiorii aplauzelor
„frenetice“ de la una dintre re pre �
zentațiile piesei de teatru Răzvan

și Vidra sau simțim îndeaproape
tumultul copleșitor al celui care,
în anii din urmă, se va pierde pe
sine. Îl salvează, din nou, cu dibă�
cie, cel care îi oferă un cadru per�
fect, o vizită în cabinetul unui
psihiatru de pe Strada Franceză,
acolo unde însuși Hasdeu locuise
cândva. E ieșirea perfectă din
scenă, e salvarea care lasă loc unor
semne de întrebare care învăluie
totul în mister și în candoare în
egală măsură. E o reverență în fața
unui număr complex de magie, la
finalul vieții unui om care nu a
știut să fie fericit, dar care a făcut
totul pentru a construi o lume mai
bună pentru ceilalți. Remarcabila
biografie scrisă de George Cornilă
redă cititorilor un Hasdeu care,
pentru a doua oară, va fascina în�
treaga lume. SDC

George Cornilă, Hasdeu. Duhuri,
colecţia „Biografii romanţate“, Iași,
Editura Polirom, 2022

„Un om imposibil de mulțumit“. Remarcabila
biografie romanțată a lui Hasdeu



11
ANUL XIX NR. 807
27 MARTIE – 2 APRILIE 2023 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

Evenimente Polirom la 
Bookfest Timișoara, ediția a X-a 

Timișoara, de -
semnată anul acesta
Capitală Culturală
Europeană,
găzduiește și târgul
de carte Bookfest în
perioada 30 martie –
2 aprilie 2022. Vă
prezentăm
evenimentele
organizate de Editura
Polirom în cadrul
Bookfest Timișoara,
aflat la cea de-a
zecea ediție. 

JOI, 30 MARTIE

• ora 18.00 Mircea Lăzărescu,
Psihopatologie, persoană și 
cultură (Polirom, 2023)
Rememorări (Brumar, 2021)
În oglinda vremurilor și a adu�
cerilor aminte, Mircea Lăză�
rescu în dialog cu Marcel Tolcea
(Brumar, 2021)

Idear. Cioran, postistoria și
principiul antropic (Brumar,
2020)
În dialog cu autorul: Marcel 
Tolcea

SÂMBĂTĂ, 1 APRILIE

• ora 12.00
Armand Goșu, Putin, obsesia
imperiului
În dialog cu autorul: Claudiu T.
Arieșan

• ora 16.00
James Joyce, Ulise
Traducere nouă de Rareș Mol�
dovan
Ediție îngrijită, cuvânt�înainte
și note de Erika Mihálycsa și
Rareș Moldovan
Vor vorbi: Mircea Mihăieș, 
Rareș Moldovan

DUMINICĂ, 2 APRILIE

• ora 12.00
Biblioteca Polirom – 25 de ani •
Noutăți editoriale
O viață în scrisori.
Corespondență II (1891�1904),
A.P. Cehov
Limbaje ale adevărului, 

Salman Rushdie
Patrimoniu. O poveste 
adevărată, Philip Roth
Prin celălalt capăt al telescopu�
lui, Rabih Alameddine
Natură umană, Serge Joncour
Vor vorbi: Dana Crăciun, Oana
Doboși, Raluca Selejan, Robert
Șerban, Radu Pavel Gheo

• ora 13.00
Cristian Fulaș, Specii
Vor vorbi, alături de autor: 
Daniela Rațiu, Robert Șerban

• ora 13.30
Cosmin Perța, Ca să nu se aleagă
praful de toate
Vor vorbi, alături de autor:
Tudor Crețu, Alexandru 
Potcoavă

• ora 14.00
George Cornilă, Hasdeu. Duhuri
Vor vorbi, alături de autor: 
Radu Pavel Gheo, 
Robert Șerban

• ora 14.30
Cristina Chira, Raluca nu s�a
culcat niciodată cu Tudor
Vor vorbi, alături de autoare:
Cosmin Perța, George Cornilă



„Suplimentul de
cultură“ vă prezintă în
avanpremieră un
frag ment din volumul
Evadatul de la Ausch -
witz. Povestea lui
Ru dolf Vrba de Jo -
nathan Freedland,
traducere de 
Roxana Truța, în curs
de apariție la Editura
Polirom.

– FRAGMENT –

Auschwitzul nu�și pierduse sco�
pul inițial, cel trasat de Heinrich
Himmler. Chiar dacă acum lagă�
rul era însărcinat cu uciderea în
masă, proprietarii săi naziști erau
în mod limpede hotărâți ca acesta
să continue să servească drept
centru economic și să scoată profit
chiar și din noua sa misiune.

Căci Kanada era o întreprin�
dere comercială. Fiecare articol
care nu era deteriorat era colectat,
sortat, depozitat și reambalat pen�
tru consumul intern în Vaterland.

Într�o singură lună, 824 de contai�
nere de marfă au fost duse cu trenul
din Auschwitz în Reich, acestea
fiind numai transporturi cu textile
și bunuri din piele. Walter pu tea
vedea cu propriii săi ochi acel trafic,
căci în fiecare zi lucrătoare sosea
câte un tren de marfă care urma să
fie încărcat cu bunuri furate. Luni,
putea fi vorba de cămăși bărbătești
de calitate superioară; marți, pal�
toane de  bla nă; miercuri, haine pen�
tru copii. Nimic nu era irosit. Chiar
și hainele ce nu mai puteau fi folo�
site erau sortate și clasificate: clasa
întâi, clasa a doua, clasa a treia; fiind
cele mai proaste, hainele din ultima
categorie erau expediate la fabricile
de hârtie, unde fibrele urmau să fie
reciclate. Dacă un obiectprezenta fie
și un minim de valoare, naziștii îl fo�
loseau. Crima și jaful mergeau mână
în mână.

Unele dintre aceste bunuri
urmau să fie distribuite gratuit
germanilor nevoiași, poate prin
Winterhilfeswerke, fondul de aju�
tor pe timp de iarnă. Unei mame
din Düsseldorf, al cărei soț era
plecat să lupte pe frontul de est, îi
putea fi ridicat moralul odată cu
sosirea unui palton gros de iarnă
sau a unor pantofi noi pentru
copii – atât timp cât ea nu privea
prea atent la semnele ce indicau
locul din care fusese ruptă steaua

galbenă și nici nu se gândea prea
mult la copiii care mai purtaseră
acei pantofi. 

Pe lângă îmbrăcămintea și
lenjeria intimă pentru femei sau
hainele pentru copii, nemții de
rasă pură rămași acasă erau eligi�
bili pentru a primi pilote, cuver�
turi, pături de lână, șaluri, umbre� 
le, bastoane, termosuri, apărătoare
pentru urechi, piepteni, curele de
piele, lulele și ochelari de soare,
precum și oglinzi, valize și căru�
cioare – toate acestea din bogata
rezervă care îi atrăsese privirile lui
Walter. Erau atât de multe căru�
cioare, încât numai transportul
unui singur lot pe câteva sute de
metri, până în stația de mărfuri –
împinse așa cum se obișnuia la
Auschwitz, și anume în rânduri de
câte cinci –, dura o oră întreagă.
La rândul lor, coloniștii etnici ger�
mani din teritoriile nou�cucerite
puteau primi și ei o mână de aju�
tor sub forma unei piese de mobi�
lier sau unor obiecte de uz casnic,
poate oale, tigăi și tacâmuri. Victi�
mele care își pierduseră locuințele
în urma bombardamentelor Alia �
ților erau și ele considerate demne
pentru a profita de prăzile din Ka�
nada: puteau primi fețe de masă sau
ustensile de bucătărie. Ceasurile de
mână, ceasurile de perete, creioa�
nele, aparatele de ras electrice, 

foarfecile, portofelele și lanter�
nele, dacă era necesar, erau repa�
rate și trimise trupelor pe front.
Nu trebuiau uitați nici piloții
avioanelor de vânătoare din Luft �
waffe: li se dădeau stilouri dintre
acelea cu care evreii își consemna�
seră cândva gândurile. 

Unele obiecte își găseau pe
loc un nou stăpân. Acei SS�iști
care își permiteau făceau câte o
vizită în Kanada împreună cu
soțiile lor, servindu�se din mulți �
mea de lucruri de preț cu orice le
plăcea, fie că era vorba de un
portțigaret elegant pentru el sau
de o rochie șic pentru ea. Locul
era înțesat cu obiecte de lux pen�
tru toate gusturile. (...)

Afacerea era profitabilă pen�
tru Reich. În fiecare lună, în jur
de douăzeci de geamantane dol�
dora cu averile celor uciși, însoți�
te de lăzi pline cu și mai multe
obiecte de valoare, erau încărcate
în camioane și, escortate de gar�
dieni înarmați, erau duse la Ber�
lin, la sediul central al SS�ului.
Destina ția era un cont dedicat la
Reichs bank, aflat sub numele unui
in divid fabulos de înstărit și 

totalmente fictiv: Max Heiliger. (...)
Orice proteză de mâini sau de

picioare găsită la un cadavru era
deșurubată și colectată pentru
reutilizare sau repunere în vân�
zare. Totuși, cel mai profitabil se
dovedea a fi un bun intern. Unor
membri din Sonderkommando le
revenea sarcina să le deschidă
morților gura, adesea încă plină de
spumă, și să verifice dacă au dinți
de aur. Dacă vedeau vreunul, îl
smulgeau cu un clește. Era o mun �
că grea, întreruptă de pauze regu�
late în care „dentiștii“ se opreau să
vomite. Însă dinții de aur s�au tot
adunat. Între 1942 și 1944, în seifu�
rile de la Reichsbank au fost de�
puse aproximativ șase tone de aur
dentar. Per ansamblu, o „Listă de
bunuri evreiești primite pentru a
fi livrate“ compilată la începutul
lui februarie 1943, internă și strict
secretă, estima că, în anul prece�
dent, prada din arhipelagul lagă�
relor de exterminare operate de
naziști în Polonia ajunsese la 326
de milioane de Reichsmark: în va�
luta americană de la începutul
anilor 2020, ar fi însemnat două
miliarde de dolari. SDC
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Jonathan Freedland,
Evadatul de la
Auschwitz

CARTEA
Bestseller „The Sunday Times“ 

În aprilie 1944, Rudolf Vrba, un adolescent de 19 ani,
și camaradul său Fred Wetzler au fost printre primii
evrei care au reușit să evadeze din lagărul de la
Ausch witz. Strecurându�se pe sub gardurile de sâr �
mă electrificate și printre șirurile de turnuri de pază,
ferindu�se de miile de SS�iști și de câinii lor, au stră�
bătut mlaștini și păduri, au traversat munți și râuri
și au izbutit să ajungă în libertate. Misiunea lui Vrba,
asumată de el însuși, era să înștiințeze lumea despre
adevărata față a Auschwitzului.

La Auschwitz, Vrba a fost martor direct al fiecăreia
dintre etapele cumplite ale morții industrializate. Cu
cât vedea mai multe, cu atât îi sporea dorința să�i infor�
meze pe evreii din Europa despre soarta ce îi așteap�
tă, o soartă pe care nemții reușiseră s�o tăinuiască.

A memorat fiecare detaliu, riscând totul pentru a cu�
lege date cât mai complete despre Soluția Finală.
După evadare, Rudolf și Fred au redactat un prețios
raport de 32 de pagini care a ajuns în cele din urmă
la Roosevelt, la Churchill și la papă, salvând astfel de
la moarte 200.000 de evrei.

Povestea extraordinară a vieții lui Rudolf Vrba
este cea a diferenței dintre cunoaștere și ignoranță,
dintre adevăr și minciună, care adesea poate să în�
semne și diferența dintre viață și moarte. E o poveste
din trecut, dar care își află ecou și astăzi, sugerându�
ne cât de multe se pot face pentru supraviețuire în
loc ca omenirea să�și contemple posibilitatea pro�
priei distrugeri.

„O lectură pasionantă, o mostră de povestire
moral admirabilă și o lucrare de cercetare istorică a
Holocaustului... o carte pe care n�am putut s�o las din
mână.” (Simon Sebag Montefiore)
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Luni, 27 martie, ora 19.00, Librăria
Humanitas de la Cișmigiu (Bd.
Regina Elisabeta, nr. 38), va avea
loc lansare de carte & ședință de
autografe: Cosmin Perța, Ca să nu
se aleagă praful de toate, colecția
„Ego.Proză“, Polirom, 2023.

Participă, alături de autor:
Florina Pîrjol, Andrei Gogu, Vic�
tor Cobuz.

Despre carte
„Ca să nu se aleagă praful de

toate, Cosmin Perța îl inventează
pe Samson. Puternic precum per�
sonajul biblic, pornind o adevărată
vendetă, Samson se ia la trântă cu
inegalitățile și nedreptățile unei
lumi guvernate de zeii nemiloși ai

tranziției românești. O forță care te
va molipsi!“ (Andrei Dósa)

„Incitant, alert, cu scene tari,
demne de un video game sânge�
ros, romanul lui Cosmin Perța re�
vitalizează în mod strălucit ideea
de antierou într�o lume abrutizată
și incomodă.“ (Dan�Liviu Boeriu)

„România anilor ’90. Eroul ro�
manului, Samson, sunt eu, e Cos�
min, e o întreagă generație care a
supraviețuit celor mai ciudați ani
din istoria recentă nu doar a Ro�
mâniei, ci a unei întregi regiuni
aflate la periferia Europei, Statele
Unite ale Violenței.“ (Bogdan�Ale�
xandru Stănescu)

Cosmin Perța (n. 1982, Vișeu

de Sus, jud. Maramureș) este poet,
prozator și eseist. A absolvit Facul�
tatea de Litere a Universității
„Babeș�Bolyai“ din Cluj�Napoca.
Și�a continuat studiile în literatură
la Universitatea din Bucu rești, cu
un master în literatura contempo�
rană, obținând ulterior titlul de
doctor cu o lucrare despre litera�
tura fantastică est�europeană. 

A publicat mai multe ro mane
și volume de eseuri, povestiri și
poeme. În 2012 a obținut premiul
Tânărul prozator al anului. Frag�
mente din opera sa poetică au fost
traduse în 16 limbi. În prezent
este lector la Universitatea Hype�
rion din București. SDC

Repetiție pentru o lume mai bună, 
regia Radu Afrim, după romanul
omonim al lui Mihai Radu, la TNB 
Sâmbătă, 18 martie 2023, în Sala „Ion
Caramitru“ a Teatrului Națio nal „I.L.
Caragiale“ din București (TNB), a avut
loc premiera spectacolului Repetiție
pentru o lume mai bună, în regia lui
Radu Afrim, dramatizare de Mihai
Radu și Ionuț Sociu după romanul
omonim de Mihai Radu, apărut la
editura Polirom (2022).

Mihai Radu despre spectaco�
lul regizat de Radu Afrim, pe site�
ul TNB:

„Viața ca un loc de joacă
Un fiu își aduce acasă de la azil

tatăl aflat pe moarte. Fosta soție îl
roagă să�i recupereze cățelul luat
ostatic de actualul ei iubit, iar peste
toate acestea um bra unui secret
din urmă cu mulți ani.

Cred că e un spectacol despre
multe despărțiri: despărțirea dintre

soți și iubiți, dintre părinți și copii,
dintre o generație și alta, despărțirea
de trecut, de speranțe, și, de ce nu,
despărțirea chiar de viitor. Toate

acestea cu o supradoză de umor.
Stând la masă cu Radu Afrim

și cu actorii, fiecare apucând dia�
loguri, descrieri, monologuri din

roman… probându�le parcă, așa
cum ai proba haine într�un butic,
am trăit pe viu această fantastică
experiență: să vezi cum se trans�
formă cuvintele tale în gesturi, pri�
viri, râsete, lacrimi. Te simți cumva
dumnezeu, dar un dumnezeu care
face pe el de frică: «Fuck, dacă nu
iese lumea așa cum vreau?».

Ne�am putea imagina expe �
riența acestui spectacol ca un loc
de joacă unde sunt moartea, se�
xualitatea, nostalgiile adolescen �
ței și ale tinereții, speranțele... un
joc când candid și naiv, când crud,
înspăimântător.“

Un roman sinuos, ce urmă �
rește complexitățile interioare ale
omului care își simte viața trecând
pe lângă el, cu efecte profunde asu�
pra cititorului, Repe tiție pentru o
lume mai bună a apărut în colecția

„Ego. Proză“ a editurii Polirom, în
anul 2022. Mai multe detalii despre
carte, pe site�ul editurii.

Mihai Radu (n. 1977) a absol�
vit Facultatea de Filosofie din ca�
drul Universității „Alexandru Ioan
Cuza“ din Iași. Este jurnalist la
săptămânalul „Cațavencii“ și scrie
pentru emisiunea Starea nației.
După volumul de proză scurtă
Hobby și alte povestiri, apărut în
2009, a publicat, împreună cu Si�
mona Tache, Femeile vin de pe
Venus, bărbații de la băut (2013) și
Bărbații vin de pe Marte, femeile
de la coafor (2015). De același
autor, la Editura Polirom au mai
apărut romanele Sebastian, cei �
lalți și�un câine (2014), Extracon�
jugal (2017, 2018) și Contaminare
(2019). SDC
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Lansare de carte și
ședință de autografe:
Cosmin Perța, Ca să nu
se aleagă praful de toate 
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

pentru răniți pe care i�a îngrijit
chiar ea. Printr�un întreg arsenal
de trucuri, de la uitări simulate
la „scăpări involuntare“ și min�
ciuni, întreținea ambiguitatea asu�
pra mai multor puncte din bio�
grafia sa: data și locul nașterii,
identitatea tatălui său, identitatea
tatălui copilului ei. A fost „Ma�
donna“ înaintea Madonnei, fiind
denumită astfel de însăși George
Sand. „Fiindcă tot ce a făcut Ma�
donna, Sarah Bernhardt a făcut
înaintea ei“, spune un articol al
postului de radio RTL. 

Dar, de asemenea, spune scrii�
toarea Edith de Belleville, a contribuit,
în perioada Belle Epoque, la „crearea
mitului pariziencei“. „Era slabă în
epoca femeilor cu forme rotunde,
era roșcată, culoarea diavolului, era
mamă celibatară. Dar cel mai mult
se mândrea cu faptul că a dus peste
tot în lume cultura franceză“, spune
Pierre�André Hélène. SDC

Înainte de Hollywood, a existat
Sarah Bernhardt care stă la origi�
nea a ceea ce a devenit astăzi așa�
numitul star�system, scrie „France
Culture“. Actrița pentru care Jean
Cocteau a inventat expresia „mons�
tru sacru“ va fi celebrată acum cu
un program de manifestări care
au debutat în Franța pe 22 martie
sub denumirea de Sarah dans tous
ses états.

„Imaginați�vă că ea a fost primul
star cu adevărat planetar“, spune
istoricul Pierre�André Hélène, con�
sultant al emisiunii Secrets d’his�
toire și un mare colecționar de
obiecte legate de viața și activitatea
actriței. „Ca să îi ajungi numai
până la călcâi ar trebui să îi pui
unul peste celălalt pe Madonna,
Lady Gaga, Rihanna, Beyoncé și Mi�
chael Jackson. Iar asta s�a întâmplat

într�o lume în care nu exista nici
mass�media, nici internet“.

Născută la Paris în 1844, Sarah
Bernhardt a devenit imaginea
Franței în străinătate încă de la
primul ei turneu american, în 1880.
Oriunde mergea, era întâmpinată
de o orchestră care cânta La Mar�
seillaise. La New York, oamenii își
aruncau hainele pe jos în fața ei,
ca marea vedetă să poată călca pe
ele, stăteau ore la coadă ca ea să
se semneze pe manșetele lor. În
Dallas, un cowboy a dat buzna în
sala de teatru arhiplină cu pistolul
în mână urlând: „Am venit călare
400 de kilometri să o văd pe Sarah
Bernhardt!“. „În Australia s�au în�
registrat scene de isterie colectivă,
cu zeci de mii de femei care au
dat buzna să o vadă, să o atingă“,
spune Pierre�André Hélène. 

În primul rând, această cele�
britate se datora talentului ei de
tragediană. „Există cinci feluri de
actrițe“, spunea la un moment
dat Mark Twain. „Sunt cele slabe,
cele pasabile, cele bune, marile
actrițe și Sarah Bernhardt.“ „Era
un adevărat mit mondial al tea�
trului“, explică Pierre�André
Hélène. „Fap tul că publicul din
Londra sau Statele Unite nu
înțelegea nici un cuvânt din pie�
sele pe care le interpreta în fran�
ceză nu avea nici o importanță.
Avea o prezen ță delirantă și teh�
nică vocală lirică. Și mai erau și
faimoasele scene în care murea,
oamenii veneau special să o vadă
murind pe scenă.“ 

Parte din mitul lui Sarah 
Bernhardt se datorează, scrie
„France Culture“ și unei mașini
de autopromovare inedite. Pier�
re�André Hélène spune că impre�
sarul vedetei, Edward Jarret, care
a reușit să îi organizeze „turnee
faraonice“, a înțeles repede efica�

citatea unor comportamente ex�
centrice. Sarah Bernhardt se foto �
grafia în sicriu din lemn roz,
întreținea o adevărată menajerie
(două pantere, un tigru, un boa, pui
de leu, o maimuță și un aligator nu�
mit Ali�Gaga care a murit după „o
supradoză“ de lapte și șampanie)
și ne numărați amanți, poza fără
încetare pentru fotografi.

A fost prima vedetă care și�a
exploatat imaginea pentru pro�
duse derivate, făcând reclame de
la produse alimentare la absint.
Creatorii de modă se inspirau din
ținutele ei, influențând imaginea
feminină de la sfârșitul secolului
al XIX�lea. A inspirat o mulțime
de autori și dramaturgi, printre
care Victor Hugo și Edmond de
Rostand, a avut numeroase aven�
turi amoroase cu mari persona �
lități, dar în timpul războiului
franco�german din 1870 și�a trans�
format teatrul personal în spital

Sarah Bernhardt,
prima vedetă
internațională
A fost numită „vocea de aur“ de către Victor Hugo, a dus teatrul francez

în toate colțurile lumii, a dictat tendințele modei, a creat produse

derivate, a ținut prima pagină a ziarelor și a devenit un mit încă din

timpul vieții, scrie „France Culture“ despre actrița Sarah Bernhardt, de la

a cărei dispariție se comemorează pe 26 martie un secol. 



ÎN APĂRAREA LUI WATERS

Tot mai mulți mari muzicieni sar
în sprijinul lui Roger Waters după
ce consiliul municipal din Frank �
furt a anulat un concert din cauza
așa�zisului „comportament con�
secvent anti�israelian“ al fostului
membru al formației Pink Floyd.
Acum, o petiție inițiată de actrița
și comentatoarea politică ameri�
cană Katie Halper vrea să convingă
municipalitatea din Frankfurt să
se răzgândească. Petiția a atras
deja semnături din partea unor
nume foarte sonore ale muzicii,
foști colegi de generație cu Waters
precum Brian Eno, Peter Gabriel,
Eric Clapton, fostul baterist Pink
Floyd Nick Mason, Tom Morella
de la Rage Against The Machine
sau Robert Wyatt, fondatorul gru�
pului Soft Machine. În afară de
muzicieni, petiția (care a strâns
peste 10.000 de semnături) este
susținută și de personalități din
alte domenii, universitari precum
Noam Chomsky sau Cornel West,
actrițele Susan Sarandon și Julie
Christie, regizorul Ken Loach sau
actorul Alexei Sayle. „Critica pe
care Waters o aduce felului în care
Israelul tratează populația pales�
tiniană se înscrie în lunga lui luptă
pentru drepturile omului din în�
treaga lume“, susțin inițiatorii
petiției. „Oficialitățile germane,
organizatorii de concerte și plat�
formele de muzică nu trebuie să
cedeze în fața presiunii indivizilor
sau grupurilor care mai degrabă
vor să anuleze muzica lui Waters
decât să discute problemele sem�
nalate de acesta.“

MUZICA INTERZISĂ

În Portugalia, 58 de studenți de
la Institutul Național de Muzică
din Afganistan (Anim), cu vârste

cuprinse între 13 și 21 de ani, con�
tinuă să�și practice arta tra �
dițională, care este interzisă astăzi
în Kabul de către regimul taliban.
„Aici ne putem salva muzica.
Speranța noastră este să ne putem
întoarce într�o zi în Afganistan și
să arătăm că muzica noastră nu
este moartă“, spune Ramiz, un tâ�
năr muzician afgan în vârstă de
19 ani care și�a găsit adăpost, ală�
turi de alți colegi, în nordul Por�
tugaliei, după ce a fugit din țară.
Imediat după preluarea puterii,
talibanii au interzis, printre altele,
muzica nereligioasă. „Poporul af�
gan este privat de orice formă de
acces la muzică: dreptul de a as�
culta muzică, de a învăța muzică,
de a cânta muzică“, explică Ahmad
Sarmast, directorul Anim. Muzica
nereligioasă a fost ținta talibanilor
încă de la revenirea lor la putere.
Anul trecut, presa occidentală 

publica înregistrări video cu in�
strumente muzicale tradiționale
arse de talibani în public, sub ochii
muzicienilor. În octombrie 2021,
doi bărbați au fost împușcați pen�
tru că ascultau muzică la o nuntă.

UN REMAKE DE NEIMAGINAT

Studiourile Paramount Pictures
și�au asigurat preventiv dreptul
a reface unul dintre cele mai mari
filme din istoria celei de a șaptea
arte, celebrul Vertigo din 1958,
poate cel mai personal film al lui
Alfred Hitchcock. Filmul ar urma
să fie scris de Steven Knight, crea�
torul seriei Peaky Blinders, iar
rolul principal să fie interpretat
de Robert Downey Jr., care este și
producătorul acestui proiect. Este
cel puțin un act de curaj de a rea�
liza un remake al lui Vertigo. La
momentul lansării, în 1958, filmul
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Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

nu a avut mare succes de public,
iar criticii au fost împărțiți în ceea
ce îl privește. El a fost reevaluat
în timp, urcând până pe locul 1 al
„celor mai bune filme realizate
vreodată“ în clasamentul realizat
în 2012 de către Institutul Britanic
de Film, în vreme ce într�un cla�
sament recent „Variety“. Vertigo
se clasează pe poziția a 32�a. Re �
putația Vertigo este atât de mare,
încât cei mai mulți cu greu își
amintesc că el se bazează pe un
roman, D’entre les morts, de Boi�
leau�Narcejac. Opera lui Hitchcock
a fost deseori subiectul unor re�
make�uri. Gus Van Sant a realizat
în 1998 un remake „cadru cu cadru“
al Psycho, iar Hitchcock însuși și�
a refăcut, în 1956, thrillerul The
Man Who Knew Too Much din
1934. De asemenea, mari regizori
au fost puternic influențați de
Hitch cock și Vertigo, precum Brian
De Palma sau David Lynch și chiar
Mel Brooks, care a parodiat opera
hitchcockiană în High Anxiety.

SCENARIȘTII ARTIFICIALI

Writers Guild of America (WGA)
aprobă folosirea scenariilor de
film realizate cu ajutorul „inteli �
gențelor artificiale“ (IA), cu con �
diția ca autorii umani ai textului
să poate avea dreptul de a semna
și de a fi remunerați. Cu aceste
condiții, sindicatul scenariștilor
americani este de acord ca mem�
brii lui să se folosească în munca
lor de instrumente digitale precum
ChatGPT. Astfel, scrie „Variety“,

un scriitor se poate folosi de
ChatGTP pentru a scrie un sce�
nariu sau, în alt caz, un producător
ar putea da spre rescriere/ șlefuire
unui scenarist un script generat
de un IA, cu condiția ca scriitorul
să poată semna acest scenariu.
Propunerea WGA ar trata IA doar
ca niște instrumente, nu ca creatori
în adevăratul sens al cuvântului,
și i�ar pune la adăpost pe scenariști
de eventuale conflicte juridice cu
producătorii de software. Această
propunere a WGA a fost deja dis�
cutată într�o primă sesiune de ne�
gocieri cu Alianța Producătorilor
de Film și Televiziune, confirmă
„Variety“.

CRONICA NEAGRĂ

n Jorge Edwards (91 de ani). Di�
plomat, eseist și scriitor chilian,
laureat al premiului Cervantes în
1999 și autor al romanului best �
seller Persona non grata în care
vorbește despre dezamăgirea pe
care i�a produs�o revoluția din
Cuba. 
n Lance Reddick (60 de ani). Actor
american cunoscut mai ales pentru
rolurile sale din televiziune unde
a jucat în serialele The Wire, Fringe
și, mai recent, Bosch. A devenit
foarte cunoscut la nivel mondial
odată cu apariția în franciza de
mare succes John Wick, în ultimul
deceniu. SDC

PE SCURT



Legendarul club de fotbal
Real Madrid a avut dintot�
deauna președinți vizionari,
oameni care nu suportau ca
echipa să piardă, iar dacă o
făcea, căutau să înlăture ime�
diat cauza înfrângerii.

Strategia lor a fost mereu o exten�
sie a expresiei „Cine se bate cu
mine și cu barmanul?“, adică să
atragi de partea ta potențialii

dușmani până în punctul în care
nu mai ai pe cine atrage. Întrucât
bătăile le păpau în special din
partea Barcelonei, într�acolo 
și�au îndreptat tunurile cu pa�
rale. Prima mare lovitură au dat�
o în anul 2000, când pentru suma
de 60 milioane euro l�au cumpărat
pe Luis Figo cu tot cu ghete, asigu�
rându�se că nu vor mai pri mi go�
luri de la el decât în cazul nefe �ricit
al unui autogol. 

La ce s�a gândit atunci con�
ducerea Barcelonei? Hai să fa �
cem bani frumoși transferând
jucători către Real Madrid. Crite�
riul de selecție devenise clar, tot
ce dă gol în poarta madrilenilor

se va vinde ca pâinea caldă. 
Al doilea mare barman, dacă

îmi dați voie să folosesc expresia,
a fost argentinianul Javier Sa�
viola, căruia șefii realului i�au
făcut viza de flotant pe Madrid în
2007. Totuși, pentru a menține
competitivitatea echipei, condu�
cerea catalană a recurs la o strate�
gie bazată pe schema pasă�pa�
să�șut�poc�gol, în care „poc“ este
sunetul scos de minge atunci când
se izbește de cineva, din care de�
viază puțin și intră în poartă. Acel
cineva devenea marfă. 

Probabil că nu ați avut timp
să vedeți toate duelurile catalano�
madrilene și nu aveți cunoștințe

despre următoarele transferuri.
Carlos Romero�Cruz, contabil la
magazinul de suveniruri, a fost in�
trodus în meciul din decembrie
2008, nu s�a putut feri și a făcut
„poc“, crescându�i brusc transfe�
rul la 34 milioane. Mai 2009, Juan
Garcia�Santos, brancardier intrat
din greșeală pe teren fără să se fi
oprit meciul, poc, 26 milioane de
euro. În octombrie 2009, copilul
de mingi Diego Perez�Gonzalez a
dat lovitura, aruncând balonul
până în poarta lui Iker Casillas,
care trimitea către reporterița
Sara Carbonero bezele în valoare
de 41 milioane de euro plus vilă
cu piscină pentru părinții copilu�
lui, fiindcă nu putea veni singur.

Quién pelea conmigo y con el
barman? Nimeni nu mai poate bate
Real Madrid, iar mie nu�mi rămâne
decât să mă bucur că actorii din

spectacolul de teatru muzical Pisici
2, care se va juca vineri 31 martie în
Iași, la Sala Unirii, nu sunt buni la
fotbal, că rămâneam cu scena goală.

Aș putea, în schimb, să încerc
să le vând Pisica Lobonț, fiindcă
nu a trecut castingul pentru spec�
tacol. SDC
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Apusul superstarului în era francizelor
DRAGOȘ COJOCARU

Tom Cruise a dat lovitura cu filmul
Top Gun: Maverick, dar zilele în
care marile vedete ale filmului adu�
ceau spectatorii în săli țin tot mai
mult de domeniul trecutului.

Printre numeroasele prefaceri
prin care trece Hollywoodul în ul�
tima perioadă, una lovește din plin
la piedestalul uzinei de vise – starul
cinematografic, care a stat la baza
magiei exercitate planetar de către
industria americană de film, nu mai
este ce a fost. Nu e o simplă părere
a unor nostalgici, este o realitate
discutată pe față tot mai mult și
care poate fi susținută cu cifre.

Analizând revenirea publicului
în sălile de cinema după o perioadă
pandemică în care spectatorii au
descoperit tot mai mult vizionarea
filmelor la domiciliu, cunoscuta re�
vistă „Collider“ remarcă faptul că, în
ciuda unor opinii, publicul chiar a
dorit să revină la cinema, iar asta 
s�a tradus și prin încasări uriașe
pentru unele producții.

Astfel, Spider�Man: No Way
Home a strâns numai în SUA peste
800 de milioane de dolari, succese
impresionante fiind și Top Gun:
Maverick (cu atât mai impresionant
cu cât nu e un film cu supereroi sau
pentru copii) și Avatar: The Way of
Water. Miliardele adunate la box�

office par vești fenomenale, dar rea�
litatea este, spune „Collider“, că
inflația reduce aceste sume, iar în�
casările reale ale acestor filme nu
denotă, de fapt, un succes compara�
bil cu cel al blockbusterelor de altă
dată. Astfel, încasările ar plasa teo�
retic noul Spider�Man pe locul trei
al celor mai mari succese din toate
timpurile; luând în calcul inflația, el
cade pe locul 23.

Unul dintre motive, spune „Col�
lider“ este că de fapt filmele lansate
la cinema sunt „ceea ce ni se oferă și
ceea ce preferăm să consumăm“, iar
cele mai multe dintre acestea sunt,
de fapt, continuări sau filme bazate
pe proprietăți intelectuale deja cu�
noscute de public. „S�a schimbat
foarte puternic înțelesul a ce repre�
zintă un film nou în ultima decadă“,
scrie „Collider“. „Pe vremuri, în fie�
care săptămână erau lansate unul

sau două filme mari, la concurență,
și cu toții dădeam buzna în săli să
vedem ultimul film cu Harrison
Ford, Arnold Schwarzenegger, Bruce
Willis sau Jim Carrey, atrași de
aceste nume mari, dorind să vedem
aceste vedete în noi roluri. Azi nu se
mai întâmplă asta. «Cine joacă» nu
mai este marele ingredient al succe�
sului unui film. Filmul trebuie ne�
apărat să se bazeze pe ceva ce deja
știm. Dacă nu e continuarea unui
succes de odinioară, nu e bazat pe un
supererou sau un joc video, publicul
nu va mai veni la cinema în număr
mare, așa ca pe vremuri.“

Există astăzi mulți actori pe
care lumea îi iubește, dar publicul
nu se deplasează neapărat la ci�
nema pentru a�i vedea într�un nou
film, decât dacă acest film este o
producție cu supereroi, bazat pe un
joc video sau o animație Pixar. În

parte, crede „Collider“, se datorează
dependenței dobândite de Holly�
wood de serviciile de streaming,
unde ajung acum automat toate
producțiile de un anume gen care,
pe vremuri, marile studiouri le lan�
sau în săli. Un exemplu recent este
Knives Out, care a avut succes la ci�
nema și avea o vedetă (Daniel
Craig) în rolul principal. Continua�
rea filmului, Glass Onion: A Knives
Out Mystery, s�a bazat mai mult pe
lansarea ei pe Netflix.

Există încă mari staruri care au
forța de a atrage oamenii la cinema,
așa cum a dovedit�o Brad Pitt cu re�
centul Bullet Train, Leonardo DiCa�
prio (ale cărei apariții, cum notează
„Collider“, sunt rare și niciodată
după moda zilei) sau Tom Cruise.
Dar zilele superstarului hollywoo�
dian sunt acum pe sfârșite.

Harrison Ford revine cu un
nou Indiana Jones, dar are 80 de
ani. Jim Carrey nu mai joacă în co�
medii mari. De fapt, nimeni nu mai
face asta. Bruce Willis a trebuit să se
retragă, dar chiar și înainte nu mai
juca decât în subproducții strict ali�
mentare, lansate direct în video.
„Generațiile se schimbă, asta se în�
tâmplă mereu“, scrie „Collider“. „Îna �
inte, uriașe vedete precum Jimmy
Stewart, Marlon Brando sau Paul
Newman, pe măsură ce îmbătrâ�
neau, s�au retras și au fost înlocuiți
de o nouă galerie de supervedete.

Dar cine îi va înlocui pe Ford,
Schwarzenegger, Willis, Carrey și
atât de mulți alții? Cine va deveni
următorul Tom Hanks sau Julia Ro�
berts? Nu prea se vede nimeni în
acest rol. Tom Holland este grozav,
dar când te uiți la el îl vezi pe Spi�
der�Man. Chris Hemsworth arată
extraordinar, dar îl vezi pe Thor.
Însă, când te uiți la Harrison Ford,
nu îi vezi doar pe Indiana Jones sau
Han Solo. Îl vezi și pe tipul care a
umplut cinematografele cu Blade
Runner, Air Force One, The Fugitive
și multe altele. Același lucru se aplică
și celorlalți menționați. Schwarz
enegger este mai mult decât Termi�
natorul. Bruce Willis este mai mult
decât John McClane.“

„Acum creăm francize fără
sfârșit în loc de actori superstar“,
spune publicația americană. „Se
poate vedea asta la premiile Oscar,
ale cărui audiențe cad tot mai mult
în fiecare an. Zilele în care vedete în
ținutele lor de seară ne captau
aten ția sunt aproape de sfârșit. Zi�
lele în care un film câștiga și era vi�
zionat și amintit de un public uriaș
au trecut. Trăim în era francizelor
și a proprietăților intelectuale ți �
nute în viață de costul tot mai mare
al biletelor de film. Iar, pe măsură
ce trec anii, mai multe continuări
vor stabili recorduri de încasări, iar
noi vom merge tot mai puțin la ci�
nematograf.“ SDC

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

Cumpără-ți dușmanul
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