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Maps to the
Stars prin ochii
lui John Cusack
[i ai Miei
Wasikowska

Iulia Blaga

Maps to the Stars, care ruleaz\
la noi din 31 octombrie, a fost
prezentat ̀ n Festivalul Les films
de Cannes a Bucarest. Iulia Bla-
ga a stat de vorb\ cu doi dintre
protagoni[tii filmului, John
Cu sack [i Mia Wasikowska, la
Festivalul de la Cannes.

» pag. 2-3

Citi]i dosarul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-10

Miza major\ a alegerilor de anul acesta nu i-a
l\sat indiferen]i pe oamenii de cultur\, care, mai
mult ca oricând, s-au implicat `n lupta politic\,
fie prin opinii exprimate `n medii diverse, de la
publica]ii tip\rite pân\ la Facebook, fie prin
al\turarea cu toate armele lâng\ unul sau altul
dintre candida]ii principali.

Ce cred, a[adar, scriitorii, publici[tii [i reprezen-
tan]ii societ\]ii civile despre modul cum se vor
termina aceste alegeri, care-i au ca finali[ti pe
liderul PSD Victor Ponta [i pe candidatul ACL
Klaus Iohannis, dar mai ales cum cred ei c\ va
ar\ta ]ara dup\ 16 noiembrie 2014 am aflat di-
rect de la surs\. 

România celor doi.
Ce vrem noi?
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Au r\spuns `ntreb\rilor „Suplimentului de
cultur\“: Liviu Antonesei, Tatiana Niculescu
Bran, Claudiu Cr\ciun, Vasile Ernu, Cristina
Hermeziu [i Dan Perjovschi.
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2  »  interviu

MAPS TO THE STARS PRIN OCHII LUI JOHN CUSACK:

„Ratarea mi se pare
interesant\. Perfec]iunea
e plicticoas\“

Mereu sunte]i a[a elegant?

Ori de câte ori lucrez cu un re-
gizor serios. 

Faptul c\ a]i crescut `n inte-
riorul star-system-ului a fost
un avantaj sau un dezavantaj
pentru acest film?

To]i actorii vor percepe nivelul
satirei din film, deci pot spune c\
a fost un avantaj. Actorii care au
citit scenariul au `n]eles asta ime-
diat. La prima lectur\, scenariul
mi s-a p\rut r\u, dezgust\tor [i
crud, dar, `n acela[i timp, foarte
provocator pentru c\ nu [tiai un-
de s\ râzi, unde s\ plângi [i unde
s\ cazi pe gânduri. Eu v\d Maps to
the Stars ca pe o tragedie comic\
foarte pur\, ca pe o combina]ie in-
teresant\ `ntre Bruce Wagner [i
estetica lui David Cronenberg.
Personajele din film sunt ni[te oa-
meni rata]i, care nu-[i pot ]ine via -
]a `n frâu [i care nu pot ]ine `n
frâu nici m\car realitatea. Rata-
rea mi se pare interesant\. Per-
fec]iunea, ̀ n schimb, e plicticoas\.

V-a]i mutat din Los Angeles
`n Chicago. De ce v\ place
mai mult Chicago?

Joan Didion spunea despre Los
Angeles-ul anilor ’50-’60: „Exist\ o
suspensie cehovian\ `n aer, ca un
soi de amenin]are care plute[te
peste acel loc datorit\ `nfior\toru-
lui gând c\ trebuie s\ dai lovitura
aici, pentru c\ aici se termin\ con-
tinentul“ (n.r.: citatul complet din
Joan Didion, Notes from a Native
Daughter, 1965, sun\ a[a: „California

is a place in which a boom menta-
lity and a sense of Chekhovian
loss meet in uneasy suspension;
in which the mind is troubled by
some buried but ineradicable sus-
picion that things had better work
here, because here, beneath that
immense bleached sky, is where
we run out of continent.“). Cu alte
cuvinte, n-ai cum supravie]ui
nic\ieri `n acest sistem, dar po]i
`ncerca s\ dai lovitura `n Alaska.

Sun\ a disperare.

Da, Los Angeles-ul e ca un ora[
de frontier\ care atrage tot felul de
energii s\lbatice. ~n Chicago `mi
place, `n schimb, c\ nu trebuie s\
conduci atât ca s\ te deplasezi
dintr-un loc `ntr-altul. ~n LA
mergi mai mult prin casele oame-
nilor, nu prea exist\ spa]iu public,
pe când `n Chicago sau New York
nu-]i faci planuri la 7.30 seara [i,
cu toate astea, ]i se poate ̀ ntâmpla
orice.

Ave]i aceea[i via]\ social\ ca
la 20 de ani?

Da, dar e vorba [i de spontanei-
tate, de faptul c\ nu trebuie s\ pla-
nifici tot când vrei s\ ie[i la cin\
sau mai [tiu eu unde. ~n plus, `n
Chicago [i NY, spre deosebire de
LA, dac\ nu vrei s\ fii v\zut, ai un-
de s\ te duci. 

V\ place cinemaul lui David
Cronenberg?

Am v\zut tot ce a f\cut [i ̀ l apre -
ciez chiar dac\ nu mi-au pl\cut `n
mod deosebit toate filmele lui. ~mi

plac The Fly, Scanners, Dead Rin-
gers, Eastern Promises, chiar [i
ExistenZ, de[i e mai ciud\]el. Ca-
re ar mai fi... ah da, Crash. A f\cut
o mul]ime de filme bune.

E ciudat c\ n-a]i mai lucrat
cu el pân\ acum.

Mda, nu te po]i duce la cin\
dac\ nu e[ti invitat. Iar treaba cu
castingul nu se mai practic\ dup\
o vreme, oamenii [tiu de tine [i,
dac\ faci astfel `ncât s\ te nime-
re[ti `n preajma lor [i s\ sociali-
zezi... Dar eu nu prea mai fac a[a
ceva. Le-am spus de câteva ori
unor regizori c\ vreau s\ lucrez
cu ei, dar nu s-a `ntâmplat nimic.  

V\ place aceast\ parte a mun -
cii dumneavoastr\ care im-
plic\ networking, interviuri
[.a.m.d.?

Depinde, uneori am ocazia s\
stau de vorb\ cu oameni simpatici
[i am parte de conversa]ii haioa-
se. Nu prea `mi plac `ns\ telefoa-
nele mobile. ~ncerc s\ le evit.
Dumneavoastr\ v\ place s\ lua]i
interviuri?

Da.

Ok.

Cum mai afecteaz\ criza fi-
nanciar\ industria de film?

M-am `ntâlnit recent cu John
Malkovich `n Puerto Rico (am
avut norocul s\ lucrez cu el de
dou\ ori) [i am c\zut de acord c\
lumea `n care lucram acum 10 ani
nu mai exist\. Acum exist\ doar

francize – The Avengers, Super-
man, Batman, Tarzan sau mai
[tiu eu care. Dar filme de 10-20 de
milioane de dolari pentru un pu-
blic matur, filme care s\ ̀ [i asume
riscuri sunt greu de f\cut azi.
Cred c\ spa]iul care era acordat
filmelor a ajuns acum pe feuda te-
leviziunilor prin cablu. 

V-ar interesa s\ explora]i
aceast\ zon\? Mul]i regizori
[i actori cunoscu]i se orien-
teaz\ spre televiziune.

M\ gândesc, normal, pentru c\
scenariile sunt mai bune, dar tre-
buie s\ [tii dac\ vrei s\ faci asta
pe termen lung. Pe mine cred c\
m-ar interesa un serial cu mai
pu]ine episoade. 

V-ar fi greu s\ v\ `ntoarce]i
acum la filme produse de
marile studiouri?

Ar fi exact la fel ca `nainte, dar
prefer s\ fac filme ca Maps to the
Stars.

Lucra]i tot timpul?

Nu, sunt [i perioade `n care nu
primesc nimic interesant, dar `n
timpul acela fac altceva. Ca actor
nu ai niciodat\ stabilitate. Dac\
faci un show de televiziune timp
de [apte ani, o s\ ai o experien]\
foarte intens\ zi de zi, dar când to-
tul se termin\, o s\ fii praf. {i când
se termin\ turnajul unui film ai o
senza]ie nasoal\. Sim]i c\ `nnebu-
ne[ti dac\ stai acas\. 

Dar `n The Expendables a]i
juca dac\ vi s-ar propune?

Adic\ m\ `ntreba]i care e pre -
]ul meu?! {i ce s\ fac? A[ putea
`nfige un cu]it `n pieptul cuiva [i
rosti: „I’d say stick around!!“.
Cred c\ pot s-o fac. Oare a[ ob]ine
rolul? {i `n câ]i ar trebui s\ vâr
cu]itul pentru ca pre]ul meu s\
creasc\? Dac\ spune]i „trei“, a[
spune „ok“... Dar asta e o conver-
sa]ie obscen\. Ar trebui s\ pune]i
`n parantez\ c\ am râs, s\ nu se
cread\ c\ am vorbit serios... (Deci,
Râde.)

~n Maps to the Stars, filmul lui David Cronenberg care ruleaz\ la noi din 31 octombrie
(fiind prezentat `ntre 24 [i 30 octombrie [i `n Festivalul Les films 
de Cannes à Bucarest), John Cusack joac\ un personaj sinistru, un guru self help care `[i
mitraliaz\ platitudinile de la televizor, iar acas\ are copii cu propria sor\. Lansat `n
cinema de mic, John Cusack d\ impresia c\ savureaz\ s\ se scufunde 
`n m\runtaiele Uzinei de vise `n care, de altfel, a [i crescut. De[i echipa filmului 
a spus la Cannes c\ nu, nici vorb\, Maps to the Stars nu e despre Hollywood, 
ci trateaz\ despre teme universale, Cusack – cu franche]ea deja cunoscut\ – 
nu s-a sfiit s\ fie el `nsu[i `n fa]a jurnali[tilor. Adic\ de[tept, spontan, haios [i, 
asta e, foarte prezentabil, cum ar spune mama.



Pari `n form\.

M\ simt foarte bine lucrând la
filme care `mi plac cu adev\rat,
acesta e lucrul care m\ bucur\ cel
mai mult. Asta poate s\ `nsemne
c\ sunt mai selectiv\, dar nu am
f\cut prea multe filme despre care
s\ fi avut impresia c\ trebuia ne-
ap\rat s\ le fac. Nu e deloc amu-
zant s\ lucrezi f\r\ pl\cere. 

Vezi vreo asem\nare `ntre Ho -
llywood-ul din filmul lui Da -
vid Cronenberg [i cel real?

N-am cunoscut pe nimeni care
s\ fie ca personajul lui Julianne
Moore, pot doar s\ `mi imaginez
ni[te versiuni ale lui.

Dar sigur ai `ntâlnit o gr\ ma -
d\ de [oferi de limuzin\ [i
chelneri]e care `ncearc\ s\
dea lovitura.

Da, e cel mai clasic tablou `n
Los Angeles: intri ̀ ntr-o cafenea [i
toat\ lumea cite[te sau scrie sce-
narii. E un pic deranjant, dar nu
po]i sc\pa de aceast\ realitate.

Ai lucrat deja cu Julianne
Moore. 

F\cuser\m The Kids Are Al-
right (n.r.: Copiii sunt bine-mersi)
[i ne `n]eleseser\m foarte bine,
dar trecuser\ câ]iva ani de atunci.
M-am bucurat când am auzit c\
era [i ea `n proiect [i c\ dorea s\
lucreze cu mine. Rela]ia dintre
personajele noastre a fost pu]in di-
ferit\ acum [i mi s-a p\rut haios
s\ fim pe platou de la `nceput [i
pân\ la sfâr[it `n altfel de situa]ii
decât ce f\cuser\m `nainte. 

Obi[nuie[ti s\ cultivi priete -
niile pe care le legi pe platou?

Depinde, `n profesia asta toat\
lumea c\l\tore[te foarte mult. De
regul\, p\strez leg\tura cu una
sau dou\ persoane din echip\ – fie
c\ sunt actori, fie membri din

echipa de produc]ie, dar nu cred
c\ o mai v\zusem pe Juli de la The
Kids Are Alright sau poate de la
vreun eveniment legat de acesta. 

Ai temeri legate de cum va fi
primit filmul?

Sunt foarte curioas\ ce reac]ii
va avea, dar nu cred c\ oamenii
vor fi atât de ofensa]i. Câ]iva, poa-
te, `l vor lua personal, ceea ce mi 
s-ar p\rea amuzant, dar nu cred c\
e un atac asupra Hollywood-ului.
M-ar surprinde s\ fie perceput a[a. 

Cum ai lucrat cu Robert Pat-
tinson, mai ales c\ exist\ `n
jurul lui aceast\ aur\ media?

~l admir foarte mult pentru cum
gestioneaz\ aceast\ celebritate ca-
re mie mi se pare claustrofobic\.
E un om foarte politicos – eu cred
c\ a[ fi un cazan de nervi, dar [tie s\
fac\ fa]\ celebrit\]ii. E foarte bun [i
`n film, [i e [i un tip de treab\.

Starurile tinere din filmul
lui Cronenberg sunt atât de
egotiste [i de sociopate – `n
schimb, tu pari o domni[oar\
foarte normal\. Cum reu [e[ti?

Locuiesc `n Sydney [i m\ duc
acas\ ori de câte ori nu lucrez. E
foarte bine s\ faci parte dintr-o lu-
me care nu e 100% industrie de
film. Nu simt c\ actoria m\ repre-
zint\ cu totul [i cred c\ acesta e un
aspect cu care trebuie s\ fii atent
pentru c\, bucurându-te de atâta
aten]ie, po]i deveni claustrofobic. 

~nainte de actorie ai f\cut
balet. De ce l-ai dat pe actorie?

Nu mi-a pl\cut foarte mult in-
dustria baletului. Dup\ o vreme
aveam senza]ia c\ m\ plafonez.
M\ rog, acela[i lucru `l po]i spune
[i despre cinema, dar cred c\ acto-
ria mi se potrive[te mai bine. La
balet e prea mult vorba de latura
fizic\ decât de cea emo]ional\ sau

creativ\ a dansului. E mai impor-
tant cum ar\]i, pe când filmele sunt
mai diferite. Cu siguran]\, nu po]i
face dans dac\ ai o anumit\ form\
corporal\, pe când `n cinema e ne-
voie de tot felul de personaje. Dan-
sul m-a ajutat, `n schimb, s\ `mi
cunosc corpul [i m-a `nv\]at mici
trucuri pe care le pot folosi `n pro-
priul avantaj ca actor.

~nainte s\ te lansezi ̀ n cinema,
ce modele actorice[ti aveai?

~mi pl\ceau Gena Rowlands `n
A Women under the Influence,
Isabelle Huppert `n La Pianiste,
Emily Watson `n Breaking the
Waves, Holly Hunter `n The Pia-
no. Three Colours: Blue a fost
unul dintre primele filme `n care
am v\zut-o pe Juliette Binoche [i
mi s-a p\rut uluitoare. Avea un
stil actoricesc foarte frumos.
Aproape c\ se topea `n film, nici
nu gândeai c\ joac\. Tot timpul
amintesc aceste titluri ̀ n interviu-
rile pe care le dau, dar ele m-au
structurat cel mai bine.

Ai avut apropia]i care te-au
f\cut s\ iube[ti cinemaul?

Mama e mare iubitoare de fil me,
datorit\ ei am v\zut mult cinema,
inclusiv filme europene [i filme in-
dependente. Când am devenit inte-
resat\, a `nceput s\ `mi arate [i fil-
me australiene, dar cred c\ primele
mele amintiri cinematografice tot

din Blue sunt. Am v\zut acest film
de atâtea ori [i pentru c\ mama,
polonez\ fiind, `l iube[te pe Kie-
slowski [i tot timpul se uit\ la tri-
logie, la Dekalog sau la scurtme-
trajele lui. De fiecare dat\ când
m\ uitam la Blue mi se f\cea fric\
pentru c\ muzica e atât de obse-
siv\. 

Ai fost deja `n Polonia?

Am locuit `n Szczeczin timp de
un an c=nd aveam 8 ani, dar nu
prea vorbesc polona.

Faci [i fotografie [i ai regizat
un scurtmetraj din filmul-
omnibus The Turning (2013).
Sunt acestea `ncerc\ri de a
echilibra actoria pentru c\
ea singur\ nu `]i e de ajuns?

Cred c\ da. ~mi place foarte
mult fotografia – prefera]ii mei sunt
Mary Ellen Mark [i Lee Fried lan -
der –, [i m-am distrat mult f\când
acel scurtmetraj. M-a amuzat fap-
tul c\ nu eram un actor pe platou,
c\ m\ duceam f\r\ spaima c\ tre-
buia s\ joc, ci doar s\ organizez.
Mi s-a p\rut mai simplu s\ regizez. 

Nu e frustrant ca actor s\ [tii c\
decizia final\ nu `]i apar ]ine?

Ba da, dar trebuie s\ te `nve]i
cu asta. Ca actor joci un rol care
pe urm\ scap\ din mâinile tale.
Uneori filmul iese bine, alteori di-
ferit de ce credeai.

Ce te atrage la personajele `n -
tunecate? Pari o fat\ la lo cul ei.

Nu prea [tiu ce s\ spun. Poate
c\ e o form\ de r\zvr\tire, dar mi
se pare mult mai interesant s\ ex-
plorez un personaj care nu e dul-
ce, dr\gu] [i unidimensional. Sunt
uneori atras\ de roluri pe care
cred c\ le ̀ n]eleg [i fa]\ de care am
o anumit\ empatie, dar sunt atra -
s\ [i de altele cu care nu am nimic
`n comun. Mi se pare distractiv s\
joc un personaj care e diferit de
mine. Oricum, citesc singur\ ab-
solut toate scenariile pe care le
primesc [i eu am ultimul cuvânt
`n alegerea unui rol.

}i-ar pl\cea s\ lucrezi cu
Lars von Trier?

Da, dar depinde. Nu a[ face sex
pe ecran.

E un subiect tabu pentru tine?

Mai bine nu m\ provoca]i. 

Am auzit c\ `]i plac hainele
c\lduroase. De ce?

Nu [tiu, poate pentru c\ m\
simt protejat\ `n ele. ~mi place s\
fiu `ncoto[m\nit\. 

~]i alegi singur\ hainele de
pe covorul ro[u?

Desigur. Am oameni cu care m\
sf\tuiesc [i care ̀ mi arat\ op]iunile,
dar decizia final\ `mi apar]ine. Pe
covorul ro[u m\ simt confortabil ̀ n
Miu Miu, Rodarte [i Valentino.

Acum `n ce e[ti `mbr\cat\?

Nu mai ]in minte. Haha!... 

Citi]i varianta integral\ pe
www.suplimentuldecultura.ro
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MAPS TO THE STARS PRIN OCHII MIEI WASIKOWSKA

„E foarte bine s\ faci parte
dintr-o lume care nu e 
100% industrie de film“

Interviuri realizate 
de Iulia Blaga

Am realizat [i acest interviu `n timpul Festivalului
de la Cannes care i-a adus lui Julianne Moore Pre -
miul de interpretare feminin\. ~n Maps to the Stars
aceasta joac\ rolul unei actri]e nevrotice [i cu ne -
rezolvate complexe materne care se `mprietene[te

pe Twitter cu o tân\r\ (Mia Wasi kowska) pe care o
angajeaz\ ca secretar\, ne [tiind c\ e mai ne bun\
ca ea. Filmul lui David Cronenberg e r\u, dar râzi `n
hohote pentru ca la final s\ r\mâi cu râsul `n gât.
Replicile sunt caustice, dar situa]iile reale, Bruce

Wagner introducând `n scenariu lucruri tr\ite 
de el sau despre care a auzit c\ s-au petrecut la
Hollywood. Nimic nu pare s\ o ating\ `ns\ pe 
juna Mia, care e calm\ [i realist\ – nici vorb\ 
de personajele tulburate cu care cocheteaz\.
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A[a le-a potrivit vremea, dar [tiu c\
le-a nimerit! S\pt\mâna asta am
avut de f\cut dou\ scrisori urgente.
Una c\tre viitorul pre[edinte al
României, oricare va fi el, pe care
am citit-o `ntr-o emisiune realizat\
de Irina P\curariu. Cealalt\, la
rug\mintea tradu c\torului meu `n
chinez\ – care m-a informat c\ toc-
mai a terminat traducerea roma -
nului Amor]ire –, c\tre „poporul
chinez“. Voila:

1.
Drag\ cititorule din China,

Am 40 de ani, am scris mii de
mesaje `n via]a mea, dar niciodat\
nu mi-am `nchipuit c\ voi ajunge
s\ trimit unul pentru tine, la fel
cum nu mi-am `nchipuit c\ voi
scrie vreunul pentru o civiliza]ie
extraterestr\, aflat\ la mii de ani
lumin\ de P\mânt. Lucru care m\
onoreaz\, m\ bucur\, dar m\ [i
uluie[te ̀ n mare m\sur\, pentru c\
face parte dintr-un lung [ir de „mi-
nuni“ pe care numai faptul de a fi
viu ]i le poate oferi. E o a[a de mare
distan]\ geografic\ `ntre China [i
România, `ntre culturile noastre, o

a[a de mare diferen]\ `ntre limbile
`n care vorbim, `ntre literele cu
care scriem, `ncât te po]i speria la
`nceput. Numai c\ – iat\ minune! –
pove[tile [i emo]ia lor pot s\ ne
aduc\ aproape, cu palmele des -
f\cute, ochi [i urechi, atra[i de lu-
min\ [i c\ldur\, `n jurul aceluia[i
foc imaginar numit literatur\.

Dac\ cite[ti acest mesaj, simt de-
ja c\ te cunosc, c\ e[ti la fel ca mi ne.
~nainte de toate, curios: „Hai s\ ve-
dem ce-are de spus, ce gân de[te [i
cum vede lumea un om de peste
m\ri [i ]\ri“. Apoi, sunt sigur c\
avem `n comun m\car o iubire, o
desp\r]ire, o triste]e, o singu r\ tate,
o prietenie sau o tr\dare, un curaj
sau o la[itate, o team\ sau o bu-
curie asem\n\toare. {i un sim] al
umorului asem\n\tor `n unele
situa]ii, sper. Pentru c\, `nainte de
orice, suntem oameni. Iar mie `mi
place s\ scriu pove[ti despre oa-
meni, despre emo]iile [i rela]iile
lor, a[a cum sunt acestea `n intimi-
tatea individului, `n maxima lui
singur\tate, dincolo de culturi, de
limbi [i de litere diferite.  

Te vei `ntreba, probabil, de ce s\
cite[ti un român oarecare, de ce s\
m\ cite[ti pe mine, când existen]a a
oferit atât de multe c\r]i minunate,
`ncât n-ai avea suficient timp s\ le
cite[ti `ntr-o via]\. Nu vreau s\ te
mint: po]i tr\i la fel de bine sau de
r\u [i f\r\ s\ fi citit m\car un rând
din tot ce am apucat eu s\ scriu. Ba
chiar `ndr\znesc s\-]i spun c\ ai
m\car trei vie]i de petrecut citind
numai c\r]ile care chiar merit\.
Dar dou\ argumente s\-]i pierzi
vremea citindu-m\ pot s\-]i dau. 

Unul ar fi prin reducere la ab-
surd: s\ zicem c\ `ntr-un nefericit
accident ar disp\rea omenirea lao-
lalt\ cu toate c\r]ile de pe lume. {i
ar sc\pa cumva stupid [i nedrept
pentru istoria noastr\ numai ro-
manul meu Amor]ire. Ei bine, `mi
place s\ cred c\, dac\ o civiliza]ie
extraterestr\ ar reu[i s\-l traduc\,
ar afla destule despre adev\rata
natur\ uman\, despre noi, doar din
aceast\ carte. Desi gur, infinit mai
pu]in decât citindu-i pe Shake-
speare, Cervantes, Dostoievski ori
Márquez, dar cu siguran]\ mai
mult decât dac\ ar supravie]ui

doar un tabloid, un discurs politic,
instruc]iunile pentru utilizarea
smartphone-ului sau un poster cu o
reclam\ la cea mai bun\ past\ de
din]i. 

Al doilea e c\, prin ceea ce ob-
serv [i scriu despre oameni, despre
noi, uneori reu[e[c s\-i surprind [i
pe cei care dorm sub acela[i aco -
peri[ cu mine. Prin modul meu ciu-
dat de a privi lumea [i de a o po -
vesti, am reu[it uneori s\ v\d fa]a
surprins\ a so]iei mele, a p\rin]ilor
[i a prietenilor mei: „Tu ai scris as-
ta?!“. 

De aceea `ndr\znesc s\ sper c\,
dup\ ce vei citi cartea, vei fi poate
cât de cât surprins, vei avea o
anume emo]ie, vei r\mâne pe gân-
duri m\car pentru câteva secunde
`n plus.

2.
Drag\ domnule viitor Pre[edinte,

{tim cu to]ii ce nu pute]i face.
De[i cu to]ii am v\zut cum a]i
promis `n campania electoral\ mai
ales lucruri care nu ]in de atri -
bu]iile dvs.: locuri de munc\,
salarii mai mari, autostr\zi, jus ti -
]ie [i celelalte. Dar hai s\ ne gân -
dim la ni[te lucruri simple, banale,
pe care chiar [i le poate permite

orice pre[edinte pentru a r\mâne
`n istorie. Nu v\ mai ̀ nconjura]i de
impostori. Nu mai pl\ti]i datoriile
politice cu func]ii vitale pentru
România. Nu v\ mai b\ga]i par-
tidul, neamurile, amicii [i spon-
sorii din campanie ca p\duchii `n
fruntea ]\rii. ~nv\]a]i s\ v\ fie jen\.

Nu ne mai asmu]i]i pe unii `m -
potriva altora, aruncându-ne o
halc\ de carne ori o petard\ la mi-
jloc. Nu ne mai face]i lene[i, când
toat\ lumea url\ dup\ locuri de
munc\. Nu ne mai considera]i a[a
pro[ti, când [i ultimul prost vede c\
ne plânge]i de mil\ cu lacrimi de
crocodil ori c\ ne zâmbi]i ipocrit de
la televizor. Nu v\ am\gi]i: nici m\ -
car cine v-a votat nu v-a crezut pâ -
n\ la cap\t.

Sf\tui]i-v\ [i lucra]i cu profe-
sioni[ti, ale[i dup\ criterii clare de
performan]\. Promova]i valorile
]\rii. Pentru c\, slav\ Domnului,
ave]i de unde alege. Sau, dac\ nu
pute]i face nimic dintre toate aces-
tea, m\car ave]i cât de cât grij\ s\
nu mai fie bloca]i la tot pasul
românii obi[nui]i, cei care chiar
vor s\ construiasc\ pe bune ceva,
orice.

Al dvs. f

Scrisori pentru poporul 
din China [i pentru viitorul
pre[edinte al României

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

Ochii lui Salman

A[a se face c\ de [ase ani n-am
mai citit nici o carte de Salman
Rushdie – [tiu, sunt un incult [i
cer s\ fiu pus la stâlpul infamiei
de `ns\[i Monica Bârl\deanu. Un
prieten mi-a d\ruit ̀ ns\ de curând
cinci c\r]i, printre care [i Surâsul
Jaguarului. Cred c\ `i evocasem
recent pasiunea mea pentru Ame-
rica – America care nu e de Nord,
mai exact. 

{i iat\-m\ `ncepând aceste rân-
duri scrise despre Nicaragua, de -
spre mi[carea de stânga care a
reu[it s\ câ[tige ]ara asta enorm\
`n care sunt pu]ini oameni [i e
mult\ jungl\. Salman Rushdie m-a
`ncântat! Sunt ziarist, iar cartea

aceasta nu este una de fic]iune.
Este – s\ convenim asupra acestui
termen – o relatare. Folose[te `n -
delung mijloacele jurnalismului,
mai ales, `n detaliu, observa]ia. 

Salman Rushdie are ochi de re-
porter [i fraz\ scurt\, vie, care
poate s\ deschid\ [i s\ `nchid\
lumi, care [tie s\ doar\ [i s\ tac\.
Salman Rushdie avea treizeci [i
nou\ de ani când a scris-o [i deja
for]a de a `n]elege f\r\ semnifica-
tive erori ce e pe lumea asta.

Poate c\ nici nu [ti]i unde e Ni-
caragua pe hart\, poate c\ nici nu
v\ pas\, poate c\ v-a]i s\turat de
tematica asta a decoloniz\rii Ame ri -
cii Latine. Poate c\, politic, detesta]i

stânga, de[i stânga româneasc\,
la care poate c\ v\ raporta]i, este
doar o caricatur\. Sal man Rushdie
se treze[te `ntr-o c\l\torie voit\ `n
]ara aceasta ciudat\, `ntre puseele
de r\zboi civil, atacat\ de nord-
americani, `ntr-o dispropor ]ie bi-
blic\ a for]elor. ~n ]ara asta ̀ n care
cei mai mul]i dintre conduc\torii
de atunci (cum [i de acum!) erau
poe]i. {i ce minunat\ e c\l\toria
lui `n Nicaragua, ce ade v\rate, ce
actuale sunt problemele pe care le
ridic\ despre demnitate, despre
cu raj, despre cenzur\, despre pre -
s\, despre propagand\. 

Un ̀ n]elept constata c\ dac\ am
aduce pe p\mânt un om care a tr\it

acum dou\ mii de ani, n-ar `n]ele-
ge nimic din tehnologia `n care 
ne-am izolat. Dar ia s\-i vorbim
noi despre corup]ie, despre natu-
ra uman\, despre r\u [i despre
eroi! Ne-ar `n]elege pân\ [i nu -
an]ele. ~n]eleptul nu gre[ea. 

Surâsul Jaguarului este o carte
`n care sunt depozitate câteva
chestiuni fundamentale despre
om `n istorie [i asta nu mai are
nici o leg\tur\ cu Nicaragua [i
tocmai de aceea pot s\ vin pân\ [i
eu [i s\ o citesc dup\ atâtea dece-
nii, f\r\ s\ gre[esc. 

Surâsul Jaguarului este o carte
mare, f\r\ s\ aib\ volum, este o
carte care poate s\ lase dincolo de
ultima pagin\ câteva semne de
`ntrebare. Sunt [i unele imagini
de mare literatur\ aici, de[i cartea
e adev\rat\ pân\ la sânge. Istoria
unei moa[e din Nicaragua sau is-
toria str\zii f\cute din c\r\mizi,
c\ci dictatorul avea fabric\ de c\ -
r\mizi, sau istoria femeii care pur -
ta aur ̀ n dispre]ul austerit\]ii sau...

Nicaragua e atât de ̀ ndep\r ta t\!

Poate nu voi ajunge niciodat\ s\
p\[esc acolo. Dar dac\ nu va fi
a[a? Dac\ munca mea de reporter
f\r\ frontiere m\ va duce acolo?
N-am ajuns eu acas\ la Salvador
Allende? N-am ajuns eu `n perife-
ria Beijingului? N-am ajuns eu `n
Transnistria? N-am dansat eu ast\-
var\ cu o milionar\ trecut\ de pri-
ma tinere]e din Guatemala, o doam -
n\ minion\ `mbog\]it\ `n indus-
tria romului? Ba da. 

Ei bine, dac\ voi ajunge `n Ni-
caragua, atunci voi fi [tiind ceva,
ceva important, despre ]ara aceas-
ta care ne este mai vecin\ decât
crede]i. Acesta este miracolul scri -
sului, s\ te c\l\toreasc\, s\ te fas -
cineze, s\ `]i lase gânduri care nu
mai trec, iar Salman Rushdie are
for]a s\ `l `nf\ptuiasc\. M\ ]in
`nc\ departe de Versetele satanice
[i de Copiii din miez de noapte,
dar nu pentru mult, nu pentru
mult. ~n curând, `i voi face drepta-
te acestui scriitor, tr\indu-mi ulti-
mele consecin]e ale p\catului de
a-i fi gre[it pe când eram prea
tân\r. 

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Am puterea s\ recunosc: nu sunt un cititor care urmeaz\ valul. Mai mult, sunt `mpotriva
valului. Orice dezl\n]uire de marketing m\ inhib\. Nu cred `n chipurile pe care le v\d `n
toate vitrinele, fie ele [i ale libr\riilor. Am limitele mele. A[a se face c\ l-am evitat
`ndelung pe Salman Rushdie. Existau unele riscuri s\ fiu dezam\git [i nu mi le-am
asumat. Apoi am citit Furie. C\utam una dintre c\]ile dumisale care s\ nu fie cult, care s\
nu fi f\cut carier\, o carte de ni[\, se poate spune, s\ mi-l apropii, dar pe departe. Furie e
un roman interesant, dar când atributul maxim pe care `l po]i g\si unei c\r]i e acesta –
„interesant“ –, parc\ nu te `mbie s\ continui. 



Corigent la capitolul organizare a
fost guvernul PSD, `n capul c\ ruia,
pe bun\ dreptate, s-au spart toate
oalele. Iar ur\rile de bine la adresa
candidatului mândru c\ e român
curg necontenit.

Partea proast\ pentru prezi-
den]iabilul PSD e c\ unii români
din str\in\tate au r\mas cu senti-
mentul c\ puternicii zilei de la Bu-
cure[ti le-au dat un [ut `n fund 
exact când ei `[i `ntorseser\ fa]a
c\tre ]ar\. E ciudat sentimentul
\sta al izol\rii, iar din acest motiv
[i dorin]a de r\zbunare e mare.

Spune-i unui copil „n-ai voie aco-
lo“, c\ taman acolo se va duce,
m\car din curiozitate. Iar efectul
]inerii departe de urne `l vom ve -
dea pe 16 noiembrie, când pro babil
vor fi cozi `n str\in\tate pe tot par-
cursul zilei. Va fi un vot de pro test,
nu neap\rat unul `n fa voarea opo-
nentului lui Ponta.

Am auzit oameni care promit c\
`n turul al doilea ̀ [i vor servi ca fea -
ua la 6 diminea]a ̀ n fa]a ambasade-
lor [i consulatelor, pentru a prinde
pân\ la `nchiderea urnelor una din
cele trei [tampile puse la dispozi]ie

cu atâta zgârcenie de organizatorii
alegerilor.

E greu de spus dac\ pe 16 noiem-
brie `n diaspora vor veni la vot
250.000 de români sau mai mul]i,
dar mai important decât num\rul e
mesajul transmis c\tre aleg\torul
pasiv din România. 

Când vezi c\ semenii t\i rup
u[ile sec]iilor de votare din str\i -
n\tate [i stau `n ploaie cinci ore la
Londra, iar tu stai pironit ̀ n fotoliu
la televizor, n-ai cum s\ nu-]i pui to-
tu[i `ntreb\ri. Oamenii \ia care
muncesc pe brânci afar\ ar putea
sta la rândul lor `n cas\ [i s\ nu
alerge la ambasad\. ~n mod sigur,
ceea ce s-a petrecut duminica tre-
cut\ `n diaspor\ va avea ur m\ri [i
`n plan intern. N-ai cum s\ r\mâi
pasiv. Sau po]i, dar `n seamn\ c\
nu-]i pas\. 

Frica pare s\-l fi cuprins pe Vic -
tor Ponta. PSD simte c\ ̀ i fuge dias-
pora de sub picioare, dar nu face
mare lucru pentru `mp\carea cu
românii furio[i. ~n loc s\-l demit\
rapid pe ministrul de Externe Titus
Corl\]ean, Victora[ a turnat gaz
peste foc, spunând c\ românii au

fost purta]i cu autobuzele pe la am-
basade. Riscant\ abordare! De par -
c\ Viena, Londra sau Parisul ar fi
Teleormanul lui Dragnea sau
Vran cea lui Maz\re.

Pot s\ pariez c\ tot frica l-a `n -
demnat pe Victor Ponta s\ se alie ze
[i cu Vadim, cel care `n urm\ cu o
lun\ [i jum\tate aproape l̀ `njura
pe actualul premier. Asis t\m la cea
mai mare gaf\ a tân\rului Ponta
din ultimul an [i ju m\ tate. Victora[
pare s\ repete gre [eala lui N\stase
din 2004, care `ncheia peste noapte
un târg cu UDMR ̀ ntre cele dou\ tu-
ruri, f\r\ s\-[i dea seama c\ astfel
pierde zdrav\n puncte `n Ardeal. 

~n 2014 Ponta vrea ca `n turul al
doilea s\ fie sprijinit [i de CV Va -
dim, [i de Kelemen Hunor, dar mai
degrab\ dezam\ge[te ambele elec-
torate (PRM [i UDMR). Cu alte cu-
vinte, s-ar putea alege cu praful de
pe tob\, pentru c\ ungurii vo teaz\
de regul\ dreapta, iar aleg\ torii lui
Vadim nu-i suport\ pe etnicii
maghiari la guvernare. De altfel,
Kelemen Hunor a [i anun ]at joi c\
las\ libertatea aleg\torilor maghiari
`n turul al doilea, ta xând `ns\ dur

apari]ia intempestiv\ a lui Vadim
al\turi de candidatul PSD. Alian]a
Ponta-Vadim ar putea reprezenta
semnalul tre zirii unei bune p\r]i a
româ nilor care nu s-au dus pe 2
noiembrie la vot. Un fel de Geoan\
la Vântu. Ceea ce i-ar fi fatal prezi-
den]iabilului PSD.

Pentru Ponta, turul al doilea pare
s\ `nsemne matematic\ pur\. Dar
voturile nu se adun\ `n camionul
lui Dragnea precum cartofii. Dac\
nu ]ii cont de realitate, atunci 40
plus 5 plus 4 plus 4 ar putea s\ nu
dea 53, ci doar 49,5. Aleg\torii lui
T\ri ceanu, spre exemplu, nu-s ni[ -
te [colari `ncolona]i `n spatele di-
rigintei. Nu to]i vor avea acces la
func]ii `ntr-o eventual\ guvernare
PSD, deci nu-i po]i controla sau
obli ga s\ [tampileze cu sete Ponta.

~n orice caz, se anun]\ o b\t\lie
pe muchie. Teama multora e c\
PSD nu mai are nimic de pierdut [i
c\ turi[tii vor invada Oltul, Teleor-
manul sau C\l\ra[iul. Dac\ Româ-
nia va fi treaz\, vigilent\ [i moti-
vat\, atunci vom face noi, ceilal]i,
turism pe bune `n urm\torii cinci
ani.

Lec]ia diasporei [i posibila surpriz\ a turului doi
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Nimeni nu credea c\ diaspora va ]ine capul de afi[ al primului
tur de scrutin. Am avut alegeri nea[teptat de lini[tite `n ]ar\,
dar, culmea, forfota s-a mutat `n marile capitale europene.
Nici m\car victoria zdrobitoare a lui Ponta din Oltenia (55 la
sut\) sau scorul uria[ al lui Iohannis `n jude]ele din Ardeal n-au
fost mari surprize, `ns\ mobilizarea exemplar\ a românilor
pleca]i `n str\in\tate a l\sat cu gura c\scat\ o lume `ntreag\.
Ca dovad\, ziare de prestigiu din Europa [i Statele Unite au
scris despre miracolul românesc al `nceputului de noiembrie.

~ncremenire (II)

Evident, [i românii s-au schimbat –
`ntr-un fel. ~n alt fel `ns\ nu. De
când am scris prima parte a textu-
lui de fa]\, am dat iar peste un pro-
mo TV la filmul lui Sergiu Nico-
laescu (din 1972!) Cu mâinile cura-
te. Nu demult, pe nu [tiu ce post
TV, s-a difuzat Ringul aceluia[i re-
gizor, iar altundeva, Atunci i-am
condamnat pe to]i la moarte sau
Ecaterina Teodoroiu sau alt film
ro mânesc de r\zboi. Nu Balan]a,
nu Dup\ dealuri sau m\car vechiul
Reconstituire, ci exact filmele po-
pulare ale unei vremi trecute, care
ar trebui s\ fi r\mas `n trecut. 

~n lumea româneasc\ exist\ o
ciudat\ schizofrenie. Pe de o parte
prelu\m [i adapt\m rapid ultimele
inova]ii, mode [i trenduri populare

de pe glob (de la gadget-uri la cli[ee
comportamentale), iar când ie[im
`n afara grani]elor, ne sincroniz\m
destul de rapid cu societatea de aco-
lo. Pe de alt\ parte `ns\, `n interio-
rul ]\rii, ne crampon\m de buc\]ile
unei lumi disp\rute, perpetuând ̀ n
anii 2010 r\m\[i]e consistente de
1970-1980 [i un pic din anii 1990.

Din fericire, nu asta este tendin -
]a general\ din societatea româ-
neasc\. Din nefericire, ea persist\,
ba chiar a[ zice c\, dac\ nu cumva
se amplific\, atunci cu siguran]\
nici nu scade. Nu e o problem\ de
genera]ie, ci de societate. Poate chiar
un reflex social. Lumea de azi e
una dezam\gitoare [i, pentru mul]i
oameni, f\r\ speran]\. ~n astfel de
situa]ii societatea `[i caut\ un alt
reper decât prezentul, o epoc\ mai
bun\, care de obicei e fie trecutul,
fie viitorul. Dar noi `n viitor nu
mai credem. Imediat dup\ revo -
lu]ie, `n 1990, am crezut entuzia[ti
c\ viitorul nu poate fi decât bun.
Entuziasmul acela nu mai poate
rena[te. Am mai crezut `n viitor,
cu oarecare rezerve, ̀ n 1991, ̀ n 1992
[i, cu avânt ren\scut, `n 1996. Am
crezut iar\[i, circumspec]i, când
am intrat `n NATO, când am deve-
nit membri U.E., când alian]a D.A.

a câ[tigat ale gerile. Dar eram tot mai
pu]ini [i tot mai suspicio[i. Iar
acum, dup\ atâtea experien]e nefe-
ricite, e greu s\ mai privim viitorul
cu `ncredere – [i ne`ncrederea asta
s-a transmis `n `ntreaga societate,
indiferent de genera]ie.

Nu ne mai r\mâne decât trecu-
tul – un trecut anume, pe care s\-l
cunoa[tem cât de cât [i care s\ ne
ofere, dac\ nu prosperitate [i con-
fort absolute, m\car ni[te repere
ferme. C\ut\m o oaz\ de stabilitate
[i adesea o idealiz\m. ~ncerc\m s\
g\sim un moment ̀ n care lucrurile
nu erau atât de lipsite de orizont [i
de speran]\. {i, cum altceva nu avem,
ne ̀ ntoarcem mereu – zic eu – la un
amestec de ima gini idealizate din
anii vag prosperi 1970 [i `nceputul
anilor 1990, când societatea româ-
neasc\ mai putea `nc\ s\ aleag\,
când sc\paser\m de o povar\ din
spinare [i nu ni se pusese `nc\ una
nou\. ~n anii 1990, ̀ n care pre]urile
erau `nc\ mici, toat\ lumea avea o
slujb\ [i un venit, iar restric]iile
epocii comuniste disp\ruser\, se
amestec\ incert cu liberalismul
apro ximativ al anilor 1970, con-
struind un refugiu mental la care
revenim mereu. Marile noastre reu -
[ite sunt `n trecut. E motivul 

pentru care trecutul acesta, selec -
]ionat cu grij\ `n memorie, ne in-
fluen]eaz\ vie]ile de azi [i adesea
nu putem gândi decât ̀ n cadrele lui.
De aceea noul selec]ioner al echipei
na]ionale de fotbal a fost numit An-
ghel Iord\nescu: legendarul antre-
nor al Stelei din 1986, campioana
Europei, [i al României de la cam-
pionatele mondiale din anii 1990, ul-
timele momente de bucurie pentru
suporterii na]ionalei. Nu ca lit\]ile
sale de azi au determinat alegerea,
ci nostalgia acelor momente de aur,
pe care un act de magie prin analo-
gie le-ar putea, pa s\mite, re`nvia.
Cu Iord\nescu antrenor, ne vom
sim]i ca [i cum am fi `n 1994 [i am
`nvinge `nc\ o dat\ Argentina.

*   *   *

Societatea româneasc\ se teme
de ceea ce va veni [i caut\ stabilita-
tea care a fost. De aceea tr\ie[te de
câtva timp `n bucl\: revine mereu
acolo, la o imaginar\ vârst\ de aur
româneasc\, fa]\ de care prezentul
nu e decât degradare [i mediocrita-
te. Nu suntem singurii. Eu m\ 
uit aproape `n fiecare an la con-
cursul de muzic\ Eurovision. Nu
pentru calitatea muzicii, ci pentru

reprezentativitatea sa mentalitar\.
Iar `n 2011, atunci când am v\zut
cântecul cu care s-a prezentat Ser-
bia (pentru cei curio[i: Nina, cu
„Čaroban“), ceva de acolo mi-a
amintit sâcâitor de un lucru cunos-
cut din alt\ parte. ~ntr-un târziu
mi-am dat seama: melodia era de
acolo, din Serbia (mai auzisem zeci
de cântece asem\n\toare), dar nu
era de atunci, din 2011. Decorurile,
ve[ mintele cânt\re]elor, melodia –
toate veneau de acum patru dece-
nii, din anii 1970, anii lui Tito, ani
de maxim\ prosperitate pentru Iu-
goslavia, care `nc\ mai exista.
~nainte de r\zboiul separatist, de
Kosovo [i de blocajul la periferia
Uniunii Europene. Aceea e, `n
men talul lor, vârsta de aur [i pen-
duleaz\ `n bucl\ `ntre o amintire
idealizat\ a ei [i un prezent degra-
dat [i etern. F\r\ viitor.

Fiindc\ [i ei, ca [i noi, `ncre-
meni]i `ntr-un prezent amorf, nu
mai au `ncredere `n viitor. {i, in-
con[tient, `ncearc\ s\ refac\ o lu-
me care n-a existat niciodat\, lu-
mea `n care o s\ retr\im `nfiora]i
la urm\toarea redifuzare a filmu-
lui Buletin de Bucure[ti. Sau la o
nou\ edi]ie din „S\ ne-amintim du-
minica“.

S\pt\mâna trecut\
spuneam c\ `n spa]iul social
autohton se perpetueaz\
mostre de entertainment
(filme, muzic\, emisiuni TV)
ce vin din perioada
comunist\ [i par s\ mai aib\
destul\ audien]\, inclusiv
printre tineri. Fenomenul 
e straniu. Mai ales c\ lumea
s-a schimbat radical `n
ultimele dou\-trei decenii. 

Românii e de[tep]i

Radu Pavel Gheo
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„Trebuie s\ fie pl\cut 
s\-]i ai casa la Mozart...“

Doi mari melomani aviza]i, era
firesc ca muzica [i muzicienii s\
ocupe un loc important ̀ n epistola-
rul lor. Beethoven, Mahler, Ferru -
ccio Busoni, Ernst Bloch sunt 
numele care revin mai des ̀ n schim -
buri de idei de consisten]\, pe fun-
dalul de r\zboi [i al derapajelor
propagandei na]ionaliste ce `i `n -
conjoar\.

~n februarie 1912, Romain Rol-
land `i cerea ajutorul mai tân\ru-
lui Zweig: „S-a scris mult `n ulti-
mul timp despre via]a lui Beetho-
ven; iar `n condi]iile pasiunii poli-
tice ce acapareaz\ totul, unii vor s\
fac\ din el un liber cuget\tor, al]ii
un clerical. Cele dou\ opinii mi se
par una mai ridicol\ decât alta.
Cred c\ Beethoven era p\truns `n
acela[i timp de stoicismul eroic al
lui Plutarh, de deismul secolului al
XVIII-lea [i de sentimentele catoli-
ce tradi]ionale. Am citit, `ns\, un-
deva c\ libertatea cuvântului a
atras aten]ia Poli]iei vieneze asu-
pra lui [i c\, ̀ n 1819, a fost la un pas
de a fi urm\rit pentru anumite
spuse ̀ ndr\zne]e pe tema lui Chris -
tos. A[ vrea s\ [tiu dac\ este ade -
v\rat...“. Editorul edi]iei noteaz\

c\ Beethoven a f\cut `ntr-adev\r
obiectul mai multor rapoarte se-
crete ale poli]iei, dar c\ a fost l\sat
`n pace, pentru a nu-l compromite
pe elevul s\u la pian... arhiducele
Rudolf.

„Pasiunea politic\“ acaparatoa-
re ce separa na]iunile, ca [i muzi-
cienii timpului, la `nceput de r\z -
boi, revine `n coresponden]a celor
doi pacifi[ti cu un „raport“ dat de
Zweig, de la Viena, `n decembrie
1915: „M\ bucur s\ pot r\spunde
`ntreb\rii Dvoastr\ asigurându-v\
c\ la noi muzica francez\ a fost
`ntotdeauna cântat\; la Opera
Cur]ii Imperiale, to]i marii muzi-
cieni au fost cânta]i ca de obicei, la
fel [i `n s\lile de concert; chiar De-
bussy a fost cântat o dat\. Din con-
tr\, nu `mi amintesc ca opera lui
Saint-Saëns s\ fi figurat vreodat\
`ntr-un program muzical german –
nu a fost aproape deloc cântat, nici
m\car `n timp de pace. Massenet,
de exemplu, este `n program s\p -
t\mâna aceasta. [...]. Faptul con-
firm\ spusele mele c\, fie [i `n cele
mai rele momente ale r\zboiului,
la noi ura nu a ̀ mbr\cat niciodat\,
ca `n Fran]a, acea form\ infam\ a
campaniei de denigrare a artei. Pe
noi, austriecii, ne-a ferit de a[a ce-
va o veche [i nobil\ tradi]ie“. Zweig,
bine informat [i cititor de francez\,
nu era departe de adev\r `n pri-
vin]a „campaniei de denigrare“...

C\ el, personal, nu se l\sase an-
trenat `n propaganda r\zboinic\ o
demonstreaz\ una din acele scri-
sori `n care cei doi fac schimb de
impresii despre compozitori ce le
erau apropia]i. Zweig `i scria lui
Rolland, de la Zürich: „Ieri am fost
la [Ferruccio] Busoni [i am petre-
cut un bun moment. Cât de bun [i
de clar este! {i ce artist! Mi-a poves-
tit c\ unul din prietenii lui de odi-
nioar\ [editorul precizeaz\: Hein-
rich Schenker] tocmai a publicat,
`ntr-o nou\ edi]ie, Opusul 112 de
Beethoven, cu o prefa]\ `n care
spu ne c\ superioritatea germani-
lor este dovedit\ de aceast\ lucrare
[i c\, dac\ lumea nu recunoa[te va-
loarea german\, `i va fi impus\ cu
armele. [...]Am râs bine ̀ m pre un\“.

Rolland, aflat la Geneva, avea ̀ n
epoc\ un alt compozitor la suflet,
Ernest Bloch, pe care i-l recoman-
da lui Zweig: „~l consider drept una
din for]ele cele mai pasionate [i

mai dramatice ale muzicii de as -
t\zi. [...] Se sufoc\ la Geneva, `ntre
filistinismul dublu al burghezilor
`nsp\imânta]i de vitalitatea lui
s\lbatic\ [i b\trânii calvini care
nu `i iart\ c\ este evreu. Evreu, el
este [i vrea s\ fie, `n arta sa. Mi-a
cântat timp de dou\ sau trei ore
mari psalmi evreie[ti, dansuri
evreie[ti, o simfonie pe care a nu-
mit-o Yom Kipour ([i c\reia i s-ar
potrivi mai bine numele Israël) –
totul arzând de durere, de entu-
ziasm, de pasiune. [...]. Omul acesta
nu va putea continua s\ tr\iasc\
aici; [i m\ ̀ ndoiesc c\ la Paris va fi
primit vreodat\ cu simpatie: are o
personalitate prea violent\; mediul
s\u adev\rat este `n Germania. 
Mi-ar pl\cea s\-l pute]i cunoa[ te
dup\ r\zboi [i s\-l ajuta]i s\ devin\
cunoscut la Viena. Un asemenea
artist, `ntr-un mediu favorabil, ar
putea s\ `nfloreasc\ magnific; [i
acesta ar putea fi marele muzician
evreu. A]i vrea s\ v\ gândi]i? Sunt
sigur c\ Mahler l-ar fi iubit“.

R\zboiul avea s\ se `ncheie, iar
Stefan Zweig s\ se preg\teasc\ de
mutare `n casa pe care o cum p\ -
rase `n 1912 la Salzburg. Romain
Rolland comenta de Vinerea sfân -
t\, `n 1919: „sper c\ v\ ve]i muta `n
lini[te... Trebuie s\ fie pl\cut s\-]i
ai casa la Mozart“...

*Romain Rolland – Stefan Zweig,
Correspondance 1910-1919. Edition
établie, présentée et annotée par 
Jean-Yves Brancy. Albin Michel, Paris,
2014. 639 pp.

~ntr-un an `n care
anivers\rile culturale
graviteaz\ `n jurul marilor
groz\vii ale secolului XX,
`ncepând cu Primul R\zboi
Mondial, s\ cite[ti
gândurile schimbate `n
coresponden]\ de c\tre
dou\ mari spirite ale
culturii [i, `n particular, ale
literaturii europene, a doi
pacifi[ti `n ultim\
instan]\, echivaleaz\ cu o
excursie `ntr-o oaz\
miraculoas\. Celor care
vor s\ o `ntre prind\ le
recomand primul volum,
acoperind perioada 1910-
1919, al corespon den ]ei
dintre Romain Rolland [i
Stefan Zweig, publicat re -
cent la Albin Michel.*
Rolland n\scut `n 1866,
Zweig `n 1881, `ntâlnirea
lor fa]\ `n fa]\ a avut loc
la Paris `n 1911, urmat\ de
o lung\ prietenie,
punctat\ de câte va sute
de scrisori schimbate pân\
`n aprilie 1940.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself

Dumitru Ungureanu

Cunosc\torii a[teptau de-ast\
var\, de când coperta noului disc
s-a r\spândit ame]itor, iar trailere
pe YouTube i-au semnalat imi nen -
]a. Pe 20 octombrie a devenit ofi-
cial: Lichtmond III – Days of Eter-
nity (Blu-Phase Media)(CD, Blu-
Ray, 3D Blu-Ray, DVD, Blu-Ray
Pure Audio [i 4K UHD pentru vii-
toarele echipamente Hi-Tech) este
de g\sit pe unde nici nu gânde[ti.
Precomandat online, discul a atins
deja cota unui bestseller. Poemul
vizual-simfonic realizat de aceea[i
echip\ ca [i precedentele trans-
greseaz\ percep]ia comun\ [i
ofer\ o deschidere apetisant\ spre
nem\rginire. ~n principiu, pro-
duc]ia este menit\ s\ relaxeze
nervi `ncorda]i [i ochi obosi]i de
privit ecrane cu [tiri [i cota]ii, s\
destind\ f\lci `ncle[tate pe osul
numit fie salariu, fie profit. S\ nu
uit\m ̀ ns\ c\ locul unde se proiec-
teaz\ [i se ascult\ (`n format Full
Dome 360º) tripticul celor doi ger-
mani, Georgio & Martin Koppehe-
le, este Planetarium, `n Hamburg,
iar acolo nu se duc numai corpo-
rati[tii cu bani din centrele de afa-
ceri, ci [i oameni de toat\ mâna,
din toat\ lumea.

Povestea imaginat\ acum de
fra]ii Koppehele [i de graficienii
spanioli Diego M. Bonati & Javier
Sáenz-Messía, care de]in Imago-D
Studio ̀ n Madrid, este una simpl\,
poate prea simpl\ pentru adep]ii
SF-ului. Intervieva]i, compozito-
rii o detaliaz\, ̀ ntr-o simpatic\ en-
glez\ cu accent german, `n anexa
Blu-Ray-ului. N-o reproduc. Pen-
tru c\, dincolo de inten]ia scena-
riului, se poate visa la infinit, `n
felul propriu fiec\ruia dintre as-
cult\tori. Or, asta mi se pare esen -
]ial la orice oper\, fie clasic\, pop-
rock sau heavy-metal simfonic, fie
chiar ̀ n genul chill-out, specific lo-
curilor de recreere, ca Ibiza,
Miami, Goa etc. Artistul spune un
lucru sau mai multe, arta sa este

[ocant\ sau adormitoare, dar
spec tatorul, auditorul, receptorul
trebuie s\ aib\ libertatea de a-[i
imagina ce dore[te. Opera des-
chis\ nu-i un concept cu aplica]ie
restrâns\ la literatur\.

De câte ori ascult vreun disc
pentru rubrica de fa]\, iau creio-
nul [i-o bucat\ de hârtie, s\ notez
ce-mi trece prin minte. Uneori or-
donez textul `n func]ie de ce trans-
mite clar muzica la un moment
dat. Alteori aleg numai o idee.
Acum, dup\ vreo 20 de audi]ii sur-
round [i tot atâtea vizion\ri `nche-
iate cu vise imposibil de redat, stu-
diez sfertul de pagin\ mâzg\lit pe
ambele fe]e [i ce g\sesc? Lumea
virtual\ a planetei Chronos are for-
me asem\n\toare cu lumea noas -
tr\, u[or diferite. Alge de cristal
unduindu-se ca nevertebratele. Plan -
te de sticl\, nemi[cate, par ni[te fe-
rigi colosale, transparente. Nu-
cleul lumii alc\tuit din diamante,
ca ADN. Pe[tele, prezen]\ nelipsit\
celor trei discuri Lichtmond. Aici,
un soi de balen\ primordial\ din
granit se plimb\ alene, de[i nu se
mi[c\ deloc. Ciuperci din bachelit\
[i marmur\. Arbori subacvatici,
megali]i de nisip, stânci din care iz-
vor\[te ap\, tufi[uri zbur\toare.
Universul ca o explozie fractalic\
de neuroni. Moara timpului, al -
c\tuit\ din cinci cercuri prev\zute
cu lame. Flora `ncremenit\ peste
care zboar\ pas\rea de aur, l\sând
`n urm\ pulberea multicolor\ a
poeziei. Silueta de particule a dan-
satoarei. Marea instinctelor, impe-
riul trecutului [i negura memoriei
pierdute. S\ prinzi curcubeul ca [i
cum ai culege nemurirea. Dac\ eter -
nitatea nu ̀ nseamn\ via]a ve[nic\,
sigur e moartea. Pendula ca o nuc\
`ntre pere]ii de lav\ albastr\ [i
ro[ie. Apa [i focul, vegeta]ia [i
stânca. P\durea de argint, prin ca-
re curg cele patru râuri, reunite `n
fluviul timpului, pr\ v\lit ̀ n genuni
f\r\ sfâr[it. Nave stelare, cu aspect
de asteroid, pe lâng\ tradi]ionala
(`n SF) „farfurie zbur\toare“. Gala-
xii [i g\uri negre.

Texturile anima]iei sunt palpa-
bile, volumele au coeren]\, mi[ c\ -
rile sunt fluide [i se pliaz\ perfect
pe muzic\, versurile nu streseaz\
prin metafore absconse. Invita]ii,
Midge Ure, I Muvrini, Sky du Mont
[i Hardy Krueger jr. se integreaz\
firesc. 

Eternitatea nu arat\ [i nu sun\
deloc r\u. 

Eternitatea viselor
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Titanic vals de la Teatrul Odeon
Bucure[ti l-am vizionat la aproape
un an de la prima lui `ntâlnire cu
publicul. Era pe lista mea de inte-
res din mai multe motive: regia `i
apar]ine lui Alexandru Dabija, ca-
re [i-a f\cut un proiect din monta-
rea unei ̀ ntregi serii de comedii ro-
mâne[ti; piesa lui Tudor Mu [a tes -
cu a ajuns `n lumina reflectoarelor
pe una dintre cele mai prestigioase
scene române[ti, cea de la Odeon,
cu o distribu]ie care al\tur\ talente
din diverse genera]ii. 

Spre deosebire de alte regii re-
cente ale lui Alexandru Dabija, la
Titanic vals artistul a optat pen-
tru o abordare relativ cuminte. 
S-a plasat `n siajul piesei, l\sând-o
s\ curg\ [i mizând totul pe perso-
naje. A procedat inspirat, pentru
c\ personajele lui Mu[atescu au
suculen]a verosimilit\]ii, consis-
ten]\ dramaturgic\, sunt, a[a cum
le aprecia autorul lor, vii din con-
struc]ia scriitoriceasc\. Titanic
vals este portretul teatral al unei
a[ez\ri de provincie care, indi-
rect, prin intermediul familiei
Nec[ulescu, pune `n discu]ie [i fa-
milia cea mare, ]ara. Piesa nu e
perfect\: are multe linii narative
care pe alocuri se suprapun, se
concureaz\ `n detrimentul celei
centrale; unele ac]iuni sunt enun -
]ate [i insuficient dezvoltate; dar
ceea ce coaguleaz\ teatral textul
lui Mu[atescu sunt caracterele,
t\ietura lor dramaturgic\. Auto-
rul le-a tratat pe toate cu o satir\
blajin\, dojenitoare, care ̀ l face pe
spectator s\ le `ndr\geasc\ inclu-
siv pe cele negative. Sau cel pu]in
s\ fie mai `n]eleg\tor cu ele! 

Elementul fundamental pe care
a contat Dabija `n spectacol a fost
interpretarea actoriceasc\. Ca 
regizor, [i-a diminuat interven]ia

[i a l\sat loc de desf\[urare actori-
lor. Cu trupa de la Odeon rela]iile
sale creative sunt `ndelungate, se
cunosc [i, `mi `nchipui, au lucrat
foarte bine [i acum. Chimia artis-
tic\ se vede atât `n performan]a
starurilor de la Odeon (Dorina La -
z\r, Ionel Mih\ilescu, Rodica Man -
dache, Antoaneta Zaharia, Pavel
Barto[), cât [i `n presta]ia nou ve-
nitelor Ruxandra Maniu [i Sabri-
na Ia[chevici, ambele din palma-
resul Galelor Hop 2012 [i 2013. 

Pe Ionel Mih\ilescu l-am ur m\ -
rit `n mai multe din crea]iile lui
Dabija de la Odeon: Ionesco, cinci
piese scurte, Pyramus&Thisbe 4
You, Gai]ele etc. Str\luce[te de fie-
care dat\ cu acea modestie a acto-
rului deplin st\pân pe ceea ce fa-
ce, un tip de atitudine, din p\cate,
pe cale le dispari]ie `ntr-o vreme
`n care marketingul [i vizibilita-
tea ob]inute cu orice chip au `nce-
put s\ ]in\ loc de valoare. ~n fieca-
re din rolurile abordate, Ionel
Mih\ilescu are un stil de joc tem-
perat, re]inut, `n fapt filigranat,
atent la toate pliurile partiturii.
Modera]ia interpretativ\, grija
pentru detaliu, respectul rela]iei
cu partenerii de scen\ `i definesc
stilul de joc. {i de aceast\ dat\ a
avut o misiune dificil\ pe care a
realizat-o foarte bine. ~n primul
rând, a avut de „luptat“ cu versiu-
nea antologic\ pe care Grigore
Vasiliu Birlic i-a croit-o lui Spira-
che Nec[ulescu `n filmul din anii
’60, difuzat ̀ n relu\ri de televiziuni,
deci cvasi-cunoscut. A trebuit s\
imagineze un personaj de contrast
cu toate celelalte din scen\ [i a
f\cut-o cu bun\ m\sur\, f\r\ stri-
den]e, afi[ând pozitivitatea perso-
najului printr-o parcimonie de
efect. {i acum joac\ mult pe 
voce, dar [i atitudinal, iar discursul

s\u de la final este remarcabil toc-
mai prin firescul rostirii, prin
nuan]ele imprimate. 

Scenografia, partea de deco ruri,
este crea]ia lui Helmuth Sturmer,
iar costumele sunt semnate de Co-
rina Gr\mo[teanu. F\r\ s\ `ncar-
ce, creând un cadru, mobilarea
scenic\ are valen]e conotative.
Sur prinz\tor, totul graviteaz\ `n
jurul unei canapele. Felul `n care
evolueaz\ rostul scenic al acestui
banal obiect de sufragerie devine
emblematic pentru semantica
spectacolului. ~n prima parte a re-
prezenta]iei, `n locuin]a s\r\c\ -
cioas\ a Nec[ule[tilor, o canape-
lu]\ ne`nc\p\toare pentru o fami-
lie atât de numeroas\ cuantific\
statutul social. ~n partea a doua
`ns\, dup\ primirea mo[tenirii,
canapeaua cap\t\ dimensiuni gi-
gantice, spre hazul generalizat.
Joa ca cu propor]iile nu e un sim-
plu truc de cre[tere a comicului,
are poten]ial semantic. M\rirea ̀ n
dimensiuni a sofalei este cores-
pondentul vizual al grandorii de
mucava a Nec[ule[tilor. Coco]atul
pe divan e dificil, cere efort, pen-
tru c\ locul acestor caractere nu e
acolo. Canapeaua devine perime-
tru de joc pentru interpre]i, iar mi-
cimea uman\ a personajelor sare [i
mai tare `n ochi pe aceast\ mobil\
nefiresc de mare. Multifunc]ional\,
canapeaua `ntoars\ cu spatele de-
vine pupitrul de la care Spirache
`[i ]ine discursul, implorând s\ nu
fie ales. Simbolistica scenografic\ e
eficient\ [i când o b\rcu]\ de hârtie
arde `n proscenium, anun]ând
naufragiul care-i va `mbog\]i. Iar

fundalul e o imagine uria[\ cu va-
porul Titanic surprins ̀ n plin\ scu-
fundare. Citarea istoric\ func]io-
neaz\, alimenteaz\ [i ea râsul,
transmi]ând semnifica]ii.  

Cu ironia-i specific\, Tudor Mu -
 [atescu declara la vremea lui unui
jurnalist c\ a dorit s\ devin\ dra-
maturg „ca s\ culeg aplauze“. Ti-
tanic vals – `n regia lui Alexandru

Dabija la Teatrul Odeon din Bucu-
re[ti cu Ionel Mih\ilescu, Antoa-
neta Zaharia, Dorina Laz\r, Nico-
leta Lefter, Sabrina Ia[chevici,
Marius Damian, Ruxandra Ma-
niu, Ioan Batina[, Alexandru Pa-
padopol, Pavel Barto[, Rodica
Mandache, Anda Saltelechi, Dan
Iosif – e un spectacol r\spl\tit cu
ropote de aplauze.      

Titanic vals, la Teatrul Odeon
Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

De obicei, v\d spectacolele la premier\, dar uneori e `n]elept s\ le revezi, dac\
`ntr-adev\r merit\, ori chiar s\ le vezi la un anumit num\r de reprezenta]ii dup\.
Fire[te, ele r\mân `n linia general\ trasat\ de viziunea regizoral\, c\ci travers\m
vremea regiei ca reinterpretare, dar se mai a[az\, mecanismele teatrale 
rodân du-se ca sistem prin rulare `n fa]a publicului. 

Suplimentul lui Jup  
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România celor doi.
Ce vrem noi?

1. Klaus Iohannis are [anse mari s\ recu-
pereze diferen]a fa]\ de Victor Ponta dac\
lumea iese la vot [i se rezolv\ dezastrul din
diaspor\. MAE a reu[it performan]a ca `n
toate marile capitale [i ora[e ale Europei s\
fac\ mult mai mult r\u imaginii României
decât 10 ani de cer[etorie [i furat din  bu -
zunare [i s\ umileasc\ cet\]enii români cum

nu au reu[it nici m\car tabloidele britanice.
2. Habar n-am ce impact au avut cele dou\

medii `n stabilirea ierarhiei electorale din
primul tur. Cred c\ marele impact l-au re -
prezentat Biserica Ortodox\, pomenile elec -
torale [i aprobarea migra]iei primarilor. {i
mizeriile gen Firea f\r\ de copii. Din p\cate,
poporul român pare c\ vrea s\ fie f\cut din

vorbe. Pare c\ ne plac [mecheria [i râsul
gros. Pare c\ faptele nu conteaz\. Pare c\
lumea este hipnotizat\ de telenovele [i
s\r\cie. Pare c\ suntem dispu[i s\ credem
orice tâmpenie [i pare c\ pup\m talpa care
ne strive[te fruntea... Pare.

3. Nu comentez rezultatele primului tur
din aceast\ perspectiv\ `n nici un fel. Exist\

pro[ti cu doctorate [i oameni cu scaun la cap
f\r\ [coal\ general\.

4. Klaus Iohannis va fi un pre[edinte se-
rios. Ponta nu va fi pre[edinte.

P.S: Eu, ca sibian, sunt `n situa]ia de 
win-win. Dac\ câ[tig\, l̀ am pe Klaus pre[e -
dinte, dac\ nu, primar.

Scrutinele pentru desemnarea pre[edintelui din
ultimii 25 de ani au fost catalogate de mass-
media ca tot atâtea momente de r\scruce
pentru România. Aproape nimeni nu a tr\it ziua
votului cu deta[are, nu au existat nuan]e `n
op]iuni, iar românii, mai mult decât europenii
din Vest, au fost nevoi]i mereu s\ aleag\ `ntre
mize mari: `ntre corup]ie [i domnia legii, `ntre
Europa [i Rusia, `ntre trecutul comunist [i
viitorul democratic. 
Alegerile preziden]iale de anul acesta nu fac
excep]ie, ba chiar a[ putea spune c\ sunt
`nc\rcate de o semnifica]ie mai ampl\ prin
faptul c\ acum se termin\ epoca dominat\ de
figura lui Traian B\sescu, poate cel mai adulat,
dar [i cel mai urât [ef de stat român al ultimelor
dou\ decenii [i jum\tate. Noul care se deschide
`nainte, pe un fond de arest\ri [i condamn\ri

cum nu mai exist\ `n vreo alt\ ]ar\ din regiune,
ne face s\ tr\im cu impresia c\ 16 noiembrie,
când are loc turul al doilea al acestor alegeri,
reprezint\ un fel de ziua Z a istoriei
postdecembriste române[ti, momentul `n care
fie ne desp\r]im definitiv de un trecut cu care
nu ne mândrim, fie mai rat\m `nc\ o [ans\ de a
deveni o na]iune cu adev\rat civilizat\. 
Miza major\ a scrutinului nu-i putea l\sa
indiferen]i pe oamenii de cultur\, care, mai mult
ca oricând, s-au implicat `n lupta politic\, fie
prin opinii exprimate `n medii diverse, de la
publica]ii tip\rite pân\ la Facebook, fie prin
al\turarea cu toate armele lâng\ unul sau altul
dintre candida]ii principali. Ce cred, a[adar,
scriitorii, publici[tii [i reprezentan]ii societ\]ii
civile despre modul cum se vor termina aceste
alegeri, care-i au ca finali[ti pe liderul PSD Victor

Ponta [i pe candidatul ACL Klaus Iohannis, dar
mai ales cum cred ei c\ va ar\ta ]ara dup\ 16
noiembrie 2014 am aflat direct de la surs\. 
Fiecare dintre invita]ii „Suplimentului de
cultur\“ a fost rugat s\ r\spund\ la urm\toarele
`ntreb\ri:
1. Ce [anse crede]i c\ are Klaus Iohannis s\
recupereze diferen]a fa]\ de Victor Ponta? 
2. Ce impact crede]i c\ au avut televiziunile [i
comunicarea pe internet `n stabilirea ierarhiei
electorale din primul tur?
3. O analiz\ a participan]ilor la vot arat\ c\, 
pe 2 noiembrie, 71,4% dintre cei care au venit 
la urne `n primul tur au avut studii superioare.
Cum comenta]i rezultatele primului tur, din
aceast\ perspectiv\? 
4. Ce fel de pre[edinte ar fi Victor Ponta, 
respectiv Klaus Iohannis?

Dosar realizat de R\zvan Chiru]\

Dan Perjovschi, artist vizual: „Din p\cate, 
poporul român pare c\ vrea s\ fie f\cut din vorbe“
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Cu un contracandidat care `n -
calc\ `n mod flagrant, `n calitate
de [ef al guvernului, dreptul la vot
al românilor din str\in\tate, care,
atunci când scap\ de sub suprave-
gherea consilierului s\u ameri-
can de imagine, se afund\ `n
smârcurile unei campanii de sor-
ginte bol[evico-legionar\ (o com-
bina]ie m\iastr\ pentru care are
cu adev\rat voca]ie), care ape-
leaz\ la lozincile ostenite ale lui
Ion Iliescu de la `nceputul anilor
’90 (noi nu ne vindem ]ara) ̀ n timp
ce economia se afl\ `n colaps de-
clarat, care anun]\ c\ e om (!) pe
scara evolu]iei, `n sfâr[it, cu un
adversar politic care reface de-
functul PDSR [i, din ro[u, `l colo-
reaz\ cu culorile ideologice ale
unei drepte reac]ionare [i morbide,

dar care, pe de alt\ parte, e gata ca,
`n schimbul voturilor maghiari-
mii, s\ ofere UDMR trei jude]e pe
tav\, cu un astfel de contracandi-
dat, Klaus Iohannis nu ar putea
decât s\ câ[tige alegerile prezi-
den]iale.

Va fi a[a dac\ un num\r sufi-
cient de mare de aleg\tori ne ho t\ -
râ]i sau indiferen]i la primul tur
vor constata c\ nu mai rezist\ mo-
ral [i psihic unei asemenea agre -
s\ri a spa]iului public, a bunului-
sim], a politicii ca profesiune cât
de cât onorabil\ [i chiar a s\ n\ -
t\]ii mintale a popula]iei. Ace[ti
oameni s\tui de minciuni politi-
cianiste vor vedea atunci, `n Io-
hannis, un om decent [i cu scaun
la cap, un pai `ntins unei lumi ca-
re se scufund\. Nehot\râ]ilor li se

vor ad\uga aleg\torii dreptei ato-
mizate care, dup\ ce s-au agitat
bovaric `n spa]iul virtual al inter-
netului ca s\ creeze profilul unui
candidat nep\tat, exemplar, eroic,
se vor fi trezit, dup\ primul tur, `n
fa]a realit\]ii noului PDSR, cu Va-
dim Tudor [i Teodor Mele[canu
propti]i `n geam ca un avertis-
ment sinistru al istoriei [i ca o in-
vita]ie la realism pragmatic. A[a -
dar, `n turul al doilea, unii `l vor
vota pe Iohannis de frica fantomei
PDSR, al]ii din dezgust fa]\ de
contracandidat, al]ii din revolt\
fa]\ de poluarea f\r\ precendent a
discursului public cu instig\ri la
anarhie [i la dezl\n]uirea tuturor
instinctelor primare. Când s-a nu -
mit pe sine om, Victor Ponta a spus
un lucru profund, c\ci existau deja

unele dubii `n aceast\ privin]\.
Dubii valabile [i pentru calitatea
sa de adev\rat român.

Vor fi nehot\râ]ii [i internau]ii
prezen]i la vot `n turul al doilea
oameni cu studii superioare, cu
studii medii, f\r\ prea multe stu-
dii? Vor fi oameni informa]i la te-
levizor? Pe internet? Greu de [tiut.
S-au f\cut tot felul de interpret\ri
legate de prezen]a la vot, ̀ n primul
tur, a unui mare procent de ale -
g\tori cu studii superioare (71,4%).
Cum rezultatul lui Victor Ponta a
fost mai bun, s-a dedus c\ [i stânga
politic\ `[i are intelectualii (sic!)
ei, nu numai dreapta, a[a cum
unii ar fi insinuat. Mai curând
`ns\, oamenii cu studii superioare
care l-au votat pe Ponta au votat
Biserica, familia [i na]iunea din

discursul PSD-ist, adic\ valori de
dreapta, decât vreun program so-
cialist. ~n aceste alegeri, nu exist\,
de fapt, a[a cum s-a mai spus, de
altfel, nici un proiect de inspira]ie
socialist\ european\.

Lec]ia primului tur arat\ [i c\,
dup\ o perioad\ de ezit\ri, profilul
politic al lui Iohannis `ncepe s\ se
desprind\ de partidele care-l sus -
]in (un PDL bine organizat [i un
PNL `n deriv\) [i s\ se contureze
prin propria credibilitate [i auten-
ticitate de preziden]iabil ̀ n fa]a ale -
g\torilor. ~n zgomotul de fond creat
de toate contorsionismele politice
posibile [i imposibile ale lui Victor
Ponta, Iohannis r\mâne singurul
reper politic vala bil [i singura
[ans\ la supravie]uire a statului
de drept [i a justi]iei din România.

Trec peste g\le]ile de voturi pe care [i le vars\ unii
altora preziden]iabilii, dup\ primul tur, de[i bunul-
sim] spune c\ o s\ toarne mult [i pe-afar\, pe de
l\turi, tot transvazând(u-ne) pân\ la turul al doilea...

Trec peste stupoarea parizienilor ̀ n fa]a puhoaie-
lor de români la coad\ la vot, `n fa]a Ambasadei [i a
Consulatului lor, du jamais-vu..., jamais compris...

Trec peste specula]iile confirmate de frustra]ii
orei 21, „istericii“ aceia care n-au `nc\put s\ voteze
la cap\tul a patru ore de a[teptare,  specula]ii  ̀ nt\ri-
te [i de primele zeci de buletine de vot scoase din ur-
ne, la Paris – aproape `n exclusivitate erau pentru
Iohannis [i Macovei: aleg\torii lui Iohannis [i Maco-
vei au venit s\ voteze la Paris preponderent dup\-
amiaza [i mul]i n-au mai apucat sau au renun]at
descuraja]i de a[teptare...

M\ opresc pu]in `n gr\dina raiului care e Face-
book-ul, ̀ n toat\ istoria cu alegerile. Ce a lipsit proba-
bil la TV, dezbateri pe teme economice [i  confrunt\ri
psihologice `ntre candida]i, la fel de relelevante `n jo-
cul politic, a fost compensat pe FB de focurile de arti-
ficii ale butadelor, de spumoasele poante `n doi peri,
despre candida]i [i antagonismele dintre ei.

{i dac\ la urm\ de tot, din artificii nu r\mâne decât
un praf (fie el [i stelar), iar efervescen]a bulelor (ban-
curilor cu Bul\?) se fâsâie f\r\ rest? Care e eficien]a
electoral\ a prafului stelar [i a gazului mi[tocar?

Facebook, distribuitor de c\r]i 
de aleg\tor [tampilate

F\r\ doar [i poate, am hohotit cu like-uri pe
m\sur\ citind, pe Facebook, „Un arheolog sus]ine
c\ mun]ii Carpa]i au fost ridica]i de daci acum trei

mii de ani ca s\-i apere de PSD“. {i mai vezi [i harta
`nro[it\ la est [i la sud de Carpa]i... Am like-uit pe
cel care-a zis „Eu cred c\ Ion Iliescu a votat [i de data
asta tot cu el“. Am râs albastru la fotografia
ceau[ist\ pe care scria ceva de genul „Duminica nu
se lucreaz\, duminica e l\sat\ de la Dumnezeu. Deci,
Duminic\ nu ponta!“ (cu accent pe a final). 

Numai c\ [ti]i ce se-ntâmpl\? Facebook-ul e o su-
perb\ ma[in\ de f\cut popcorn. Fie c\ prime[ti/dai
10 like-uri, fie c\ prime[ti/dai 10.000 de „j’aime“, se
cheam\ c\ n-ai convins decât pe cei care erau deja
convin[i, se cheam\ c\ `]i confim\ [i confirmi p\re-
rea celor cu care erai deja de acord. Ca spa]iu de dez-
batere [i de lupt\ electoral\, FB e o ma[in\ de f\cut
coco[ei, dar care `nvârte de fapt, ca s\ sar\, acelea[i
gr\un]e. Infiltratele, gr\un]ele care nu se fac even-
tual floricele, sunt scuipate repede din ma[in\rie...

FB e un foarte bun organizator de umori civice [i
un foarte bun distribuitor de c\r]i de aleg\tor, [tam-
pilate deja! Cred c\ FB `]i poate radicaliza alegerea,
dar nu cred c\ FB poate schimba, converti un vot. 

Truism mare cât urna: via]a e `n alt\ parte, nu pe
FB, nu-i a[a? {i ̀ nc\ un truism, pare-mi-se de la Mar-
shall McLuhan citire: pe[tele nu [tie c\ `noat\ pân\
nu e[ueaz\ la mal. „Coali]ia anti-Ponta tr\ie[te doar
pe Facebook. Coali]ia anti-Iohannis e vie [i bine
mersi“ pune verdictul un analist de FB.

Acestea fiind zise, duminic\, pe 16 noiembrie, m\
voi trezi, `n via]a real\, cu noaptea `n cap. Pe 16 no-
iembrie, diaspora se treze[te de diminea]\. Cine-mi
preg\te[te o cafea pe FB, v\ rog? 

Cristina Hermeziu s-a stabilit la Paris din 2004.

Tatiana Niculescu Bran, scriitoare: 
„Victor Ponta — o [ans\ pentru nehot\râ]i“

Continuare `n pagina 10

Cristina Hermeziu, jurnalist\ 
[i doctor `n Filologie: „Popcorn
electoral pe Facebook“

Mii de români din Paris au stat duminic\, 2 noiembrie, la coad\ pentru 
a-[i putea exercita dreptul de vot
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1. E o diferen]\ destul de mare.
~nc\ nu [tim foarte clar cum va ju-
ca B\sescu `n aceast\ ecua]ie.
C\lin Popescu-T\riceanu este vi -
oa ra a treia, el poate `nclina ba-
lan]a. Nu putem fi `ns\ naivi [i
crede c\ votan]ii lui vor merge or-
ganizat `n direc]ia ordonat\ de
CPT. Dar e un element important.
B\sescu e [i el important. Are po-
sibilitatea s\ tac\ sau s\ vorbeas -
c\: t\cerea `l va ajuta pe Iohannis,
iar orice discurs angajat al s\u `l
va ajuta pe Ponta. Cu siguran]\
`ns\ votan]ii Monic\i Macovei se
vor duce in corpore spre Iohannis.
Sunt curios dac\ ei vor fi la fel de
vocali ca [i `n cazul Macovei. Nu
sunt sigur c\ tipul de discurs Ma-
covei ̀ l ajut\ neap\rat pe Iohannis.

Iar\[i nu [tim, e ̀ n premier\, ̀ n ce
m\sur\ va conta faptul c\ Iohan-
nis e de alt\ na]ionalitate [i religie
decât majoritatea cet\]enilor aces-
tei ]\ri. Sunt nout\]i care pot face
diferen]a de 1-2%. Vor conta ele?
Nu dispunem de prea multe studii
pentru a putea analiza.  

2. Televiziunile la noi au un im-
pact important, `ns\ el devine tot
mai slab [i mult mai mic decât
credem noi, privind cu pu]in\ su-
perioritate dinspre centrele urba-
ne spre zona rural\ sau periferic\.
Presa a pierdut mult din credibili-
tatea anilor ’90: oamenii au `nce-
put s\ `n]eleag\ foarte bine c\ ma-
rea parte a breslei apar]ine nu-
cleului dur al puterii, `[i fac jocu-
rile. Iar intelectualii de vi]\ veche

s-au compromis definitiv. Interne-
tul, a[a cum am v\zut `n cazul
campaniei Monic\i Macovei, are
un impact destul de limitat. E o
juc\rie pentru o clas\ mijlocie
sub]ire, dar vocal\ [i pe alocuri
ceva mai isteric\ decât votan]ii
lui Dan Diaconescu, pe care-i dis-
pre]uie[te. El are un impact pe 2-3
str\zi din centrele urbane mari [i
e a[a, ca ploaia de var\: vine repe-
de, trece iute.

3. Legat de datele statistice de
care dispunem, lucrul cel mai im-
portant e c\ se distrug câteva mi-
turi. De exemplu, mitul c\ PSD es-
te votat de „b\trâni [i pro[ti“. Hai
s\ arunc\m o privire pe date. 
Cifrele ne arat\: „a. Cei cu studii
elementare au participat `ntr-o

propor]ie mult mai mic\ (33,5%)
fa]\ de cei cu studii medii sau su-
perioare (peste 70%). b. Cei vâr-
stnici au fost cei care au participat
`n cea mai mic\ propor]ie la vot
(44%), mult sub tineri (51%)“.
Dac\ ne uit\m câ]i votan]i cu stu-
dii superioare au avut candida]ii,
vedem urm\toarele cifre (calcule
Sorin Cucerai):  Klaus Iohannis –
812.000, Victor Ponta – 565.500, Mo-
nica Macovei – 195.990, C\lin Po-
pescu-T\riceanu – 181.440, Elena
Udrea – 125.840. Deci pic\ multe
mituri. Trebuie s\ `n]elegem c\
principalii candida]i au votan]i `n
toate p\turile sociale, ca peste tot
`n lume.

4. E[ecul proiectului politic al
lui Traian B\sescu e evident: el se

reduce la scorul Udrea-Macovei.
De ce a e[uat, e o alt\ `ntrebare.
Eu sus]in de ceva vreme, [i asta a
observat mai mult\ lume, c\ ne
`ndrept\m u[or, dar sigur spre un
soi de „blat politic“ PSD-ACL.
Adic\ spre un joc bipartid `n care
nu vom avea diferen]e majore
nici ideologice, nici structurale.
~n acest caz, important devine un
soi de echilibru [i joc democratic
de fa]ad\ `n care cele dou\ struc-
turi politice majore vor fun c]iona
pe principiul vaselor comunican-
te: se vor `n]elege perfect `n zona
business – privilegii, redistribui-
re a resurselor –, adic\ zona care
conteaz\. Micii competitori de pe
scena politic\ vor fi `mpin[i
afar\.

Liviu Antonesei,
scriitor: „{coala nu
te face obligatoriu 
[i `n]elept politic“

1. Are acelea[i [anse ca [i Victor Ponta. Poate un pic mai mari. Cel din urm\
a declarat, imediat dup\ `ncheierea primului tur, c\ al doilea `ncepe de la 0 – 0,
iar eu, poate prima oar\ `n via]\, sunt de acord cu el.  Se va vota `n alte condi]ii –
au disp\rut candida]ii supranumerari [i o parte a voturilor de acolo se vor reo-
rienta, prezen]a va fi mai mare, [i cred c\ asta nu ̀ n favoarea lui Ponta. M\ refer
la cei care n-au fost la vot `n turul `ntâi... Cât prive[te recomand\rile f\cute de
candida]ii ie[iti din curs\, efectul lor e nul sau de sens contrar. Vadim are deja
rebeliune `n partid, iar UDMR tocmai a anun]at c\ las\ votul la dispozi]ia elec-
toratului. Era [i comic s\-i vezi pe Vadim [i Hunor chema]i la tochitura na]io-
nal\ de ghin\rarul de izmene!

2. Cred c\ televiziunile sunt ̀ n c\dere liber\. La cât\ televiziune a p\pat Ponta
`n campanie [i la cât de pu]in\ a degustat Iohannis, ar fi trebuit ca diferen]a s\
fie fost m\car dubl\! Cred ̀ ns\ c\ new media au fost importante, mai ales pentru
Iohannis, dar [i pentru Monica Macovei, ace[tia bucurându-se de echipe [i de
sus]in\tori mai inteligen]i. De altfel, toat\ campania PSD pare mai proast\, mai
primitiv\ decât `n anii ’90...

3. Scurt spus, [coala nu te face obligatoriu [i `n]elept politic! Dac\ ar exista o
rela]ie de cauzalitate strict\, scorul ar fi fost invers. Dar cum votul e universal,
m\ opresc aici.

4. Ponta va fi un pre[edinte ob]inut prin miciurinizarea lui Iliescu [i B\sescu,
cu o anumit\ dimensiune venind [i dinspre N\stase, Ilie S`rbu, Hrebenciuc... Nu
cred c\ e nevoie de un portret mai am\nun]it. Pe scurt, va fi un pre[edinte nasol
[i nu prea bun de ar\tat `n lume. Iohannis ar fi cumva opus. Nu-l va bate pe
~mp\ratul Japoniei pe um\r ca Iliescu, nu va vorbi `n public – nici `n privat – ca
`ntr-o tavern\ portuar\, cum i se ̀ ntâmpl\ mai toat\ ziua lui B\sescu, nu va urca
beat la volan, iar dac\ `l va apuca cumva vreun drag de femei – ceea ce nu cred –,
va avea gusturi mult mai bune decât un marinar dup\ o curs\ lung\ pe mare. O
victorie a lui Iohannis ar fi o not\ bun\ – nu doar pentru el, ci [i pentru noi, am
dovedi c\ ne-am s\turat de vorb\ria goal\ [i am ar\ta lumii c\ nu suntem atât
de [ovini pe cât se spune, fiind capabili s\ alegem un pre[edinte pentru calit\]ile
sale, nu dup\ originea etnic\. Vom fi `n stare? Eu cred c\ da!

Exist\ [anse, dar sunt reduse de configura]ia
politic\ a dreptei [i de capacitatea de mobili-
zare intern\. Doi candida]i de dreapta, Elena
Udrea [i Monica Macovei, descendentele lui
Traian B\sescu, nu au nici un interes ca Io-
hannis s\ c=[tige alegerile. ~n plus, unele or-
ganiza]ii ACL-PNL nu au performat conform
a[tept\rilor. Iohannis a devenit pre[edintele
PNL [i candidatul ACL, dar a existat un pre]:
desprinderea aripii T\riceanu [i non-comba-
tul lui Crin Antonescu, singurul aliat cu
adev\rat redutabil pe care l-ar fi avut `n lupta
cu Ponta. Dar este posibil s\ recupereze dac\
va convinge cet\]enii neafilia]i, iar sistemul
de alian]e creat de Ponta va da gre[. Vom ve-
dea dac\ este de ajuns.

Televiziunile au avut [i vor avea cea mai
mare greutate. {i-au creat `n timp audien]e
captive. Internetul a jucat rol de suport [i mai
mult pentru mobilizarea efectiv\. ~n timp,
rolul internetului va cre[te, dar nu e clar pân\
la ce nivel. Internetul nu poate s\ suplineasc\
ceea ce societatea nu are, comunit\]i sociale
bazate pe valori [i practici comune [i ̀ n interi-
orul c\rora exist\ comunicare [i ̀ ncredere. De
aceea, cred c\ offline-ul conteaz\ cel mai mult.

Trebuie s\ ie[im din tiparele mentale im-
puse `n discursul politic. Cred c\ alegerile
preziden]iale au ajuns s\ fac\ mai mult r\u
decât bine, polarizând [i antagonizând soci-
etatea. O diferen]iere este s\n\toas\, dar s-a
ajuns prea departe. Turul al doilea arat\ fa]a
hidoas\ a acestei competi]ii. Devenim prea
u[or „noi“, cei „buni“, `mpotriva „celorlal]i“
[i „r\i“. Noi, cei „educa]i“, `mpotriva celor 

„ne-educa]i“, noi, cei „tineri“, `mpotriva celor
„b\trâni“. Rezultatele arat\ c\ prezenta configu-
ra]ie politic\ nu respect\ liniile de diviziune
simbolic\ din societate. Este semnul c\ trebuie
s\ abandon\m categoriile cu care ne-am obi[ -
nuit [i s\ c\ut\m explica]ia votului `n alte lu-
cruri decât vârsta, reziden]a sau educa]ia.

Ambii sunt previzibili pentru c\ reprezint\
poli politici majori care vor protejarea status
quo-ului. ~n politicile socio-economice, pro-
gramele [i deciziile se aseam\n\. Exist\ o iner -
]ie guvernamental\ [i institu]ional\ care pre -
vine atât derapajele, cât [i reformele majore.
Niciunul dintre presedin]i nu are un proiect
de societate [i, chiar dac\ `l are, nu pare c\ a
strâns [i o mas\ critic\ – `n interiorul coa li -
]iilor care `l sus]in [i `n afara lor, `n sprijinul
acestor proiecte. Regimul politic va fi `ns\
sen sibil diferit. Iohannis va fi un pre[edinte
care va lua distan]\ fa]\ de chestiunile com-
plicate ale guvern\rii, delegând executivului
responsabilit\]i depline, asem\nându-se cu al
doilea mandat Iliescu. Victor Ponta  nu pare
dispus s\ renun]e la puterea politic\ din par-
tid [i executiv [i va `ncerca s\ `]i subordoneze
guvernul. Din acest punct de vedere, se va
asem\na cu al doilea mandat al lui Traian
B\sescu. Va fi un pre[edinte juc\tor. Cu men-
tiunea c\, dac\ George Maior va deveni pre-
mier ̀ n locul lui, [i exist\ [anse mari s\ o fac\,
România va suferi o deriv\ autoritar\ evi-
dent\. 

Claudiu Cr\ciun este liderul informal 
al mi[c\rii „Uni]i Salv\m“

Claudiu Cr\ciun, lector
SNSPA: „Trebuie s\ ie[im
din tiparele mentale
impuse `n discursul politic“

Vasile Ernu, scriitor: „Intelectualii de
vi]\ veche s-au compromis definitiv“
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Borges [i p\rerile 
lui despre Borges

Cristian Teodorescu

Cel mai important e c\ Borges, `n
felul s\u misterios, `[i invit\ citi-
torii la lectura marilor c\r]i din
vechime, f\r\ deosebire, ca [i cum
autorii lor ne-ar fi contemporani.
Cel de-al doilea, aproape la fel de
important ca primul, e c\, spre de-
osebire de posomorâtul Jorge din
Burgos, modelul s\u are umor. Un
umor re]inut, pe care po]i s\ nu-l
percepi [i care rezult\ fie din aso-
cia]iile paradoxale pe care le face
argentinianul `n povestirile sale,
fie din observa]iile lui din eseuri
despre un autor sau altul.

~mi vine `n minte umorul fin
din povestea lui Pierre Menard,
autorul care vrea s\ rescrie Don
Quijote, ca pe o oper\ original\. {i
dac\ v\ aminti]i de mica povesti-
re a celor doi regi [i a celor dou\
labirinturi, presupun c\ n-a]i uitat
de umorul negru cu care regele
p\c\lit `l duce `n labirintul de[er-
tului pe omologul s\u, l\sându-l
s\ se descurce cum o putea.

Umorul lui Borges e mai u[or
de observat `n conversa]iile sale
publice cu diver[i interlocutori [i
`n conferin]ele pe care le-a ]inut,
atunci când vorbea despre sine
`nsu[i. ~n conversa]ii, când gaz -
dele citeaz\ un pasaj din c\r]ile
lui, Borges `ntreab\ mirat: „Am
zis eu asta?“. Dup\ care, cu o mo-
destie mai degrab\ simulat\: „Nu-i

tocmai r\u, nu?“. E adev\rat c\ u -
morul nu e o miz\ explicit\ la Bor-
ges, dar cineva care se tot ̀ n toarce
la Huckleberry Finn cu un singur
regret, c\ apari]ia din final a lui
Tom Sawyer a stricat romanul, nu
poate fi b\nuit c\ nu-i place s\
râd\. Chiar dac\ la Borges râsul e
cel mai adesea condensat `ntr-un
zâmbet nostalgic. 

B\trânul argentinian le poves-
te[te interlocutorilor s\i din State-
le Unite despre discre]ia japonezi-
lor, pe care a cunoscut-o la Tokyo,
unde nici unul dintre cei cu care a
avut rela]ii amicale nu sporov\ia
despre sine `nsu[i, ci vorbea de -
spre subiecte cu adev\rat impor-
tante. Asta nu-l `mpiedic\ pe Bor-
ges s\ intre `n am\nuntele vie]ii
sale, când este `ntrebat, f\r\ a le
repro[a curio[ilor c\ se dedau la
futilit\]i. Ceea ce-l `ncurc\ sunt
elogiile ̀ nfl\c\rate ale admiratori-
lor, care-l fac s\ spun\ c\, dup\
p\rerea lui, e un scriitor supra-
evaluat. Totu[i, atunci când cei cu
care discut\ ̀ l contrazic ̀ n aceast\
privin]\, Borges nu `mpinge mo-
destia atât de departe ̀ ncât s\-[i ia
c\r]ile la disecat pentru a le do-
vedi conlocutorilor c\ are drepta-
te. Asta nu din polite]e. 

Când careva ̀ i contrariaz\ con-
vingerile sau emite vreo judecat\
de valoare cu care el nu poate fi de
acord, Borges i-o reteaz\ scurt:
„Asta e o prostie!“. Dac\ persoana
cu pricina insist\ – câ]i oameni cu
preten]ii accept\, fie [i `ntr-o dis-
cu]ie privat\, necum `n public, s\
li se spun\ c\ emit prostii?!! –, au-
torul C\r]ii de nisip `i demon -
streaz\ caustic `n ce const\ pro-
stia. ~n duelurile sale verbale,
pa[nicul Borges duce treaba pân\
la cap\t, onorabil, dar f\r\ `ndu-
plecare, aidoma prietenului s\u cu -
]itar din Buenos Aires, despre ca-
re nu se sfie[te s\ vorbeasc\ elo-
gios. De aceea cred c\ modestia lui
]ine mai degrab\ de rolul pe care [i
l-a construit Borges `n timp, fi-
indc\ `n tinere]e nu d\dea semne
de a[a ceva. {i dac\ ne gândim la
solipsismul cu care cocheteaz\ el,
modes tia n-ar avea ce s\ caute ̀ n al-
chimia lui sufleteasc\, ci ar fi mai
degra b\ o tr\s\tur\ a retoricii per-
sonajului care a devenit Borges
dup\ ce [i-a pierdut vederea.

Scriitorul care-[i aminte[te cu

stinghereal\ de orgoliile barochis-
mului s\u din tinere]e, când a re-
tras din circula]ie un volum de
eseuri, admite cu o naiv\ senin\ -
tate, la 80 de ani, c\ ̀ [i dore[te Pre-
miul Nobel. Or, un scriitor care
sufer\ cu adev\rat de modestie nu
s-ar `ncumeta s\ se gândeasc\ la
acest premiu decât pentru al]ii.
(Al. Paleologu era de p\rere c\
modestia e pentru pro[ti. Numai
c\ pro[tii nu pot fi mode[ti, cel
mult tri[ti! Prostul pare modest,
fiindc\ experien]a l-a `nv\]at s\
nu se gr\beasc\, pentru a nu da cu
bâta `n balt\.)

La Borges modestia e un truc
literar `mprumutat de la autorii
din vechime pe care-i evoc\ ̀ n con -
ferin]ele sale. Iar un scriitor care
vorbe[te atât de des [i de convins
ca el despre inspira]ie n-are cum
s\ fie modest, pentru c\ asta ar
`nsemna s\-[i tr\deze credin]a `n
momentele augurale ale inspi ra -
]iei, iar `n cazul particular al lui
Borges ar fi [i o renun]are la `n -
crederea sa crescând\ `n filosofia
lui Schopenhauer, care numai la
modestie nu `ndeamn\.

Una dintre frazele pe care Bor -
ges le reia [i `n conversa]iile sale
din Statele Unite e c\, atunci când
a orbit, a [tiut c\ va fi ̀ n stare s\ se
descurce f\r\ vedere. De fapt orbi-
rea lui, precizeaz\ Borges, n-a `n -
semnat o intrare ̀ n bezn\, ci ̀ ntr-o
lume `n care nu mai exist\ decât
alb, cenu[iu [i nuan]ele câtorva
culori, f\r\ contururi, dar cu aju-
torul c\rora se poate orienta `n -
trucâtva. Asta m\ face s\ b\nu-
iesc c\ Borges nu s-a `mp\cat nici -
odat\ cu noua sa condi]ie, chiar
dac\ a [tiut s\ i se adapteze. Pen-
tru el –  recunoa[te –, visele sunt
mai vii decât ceea ce i se `ntâmpl\
dup\ ce se treze[te diminea]a. ~n
somn, vede din nou [i, mai ales,
uit\ de orbirea lui, `ncât atunci
când se treze[te, `l irit\ c\ trebuie
s\ se `ntoarc\ la servitu]ile zilnice
la care-l oblig\ lipsa vederii. Asta-l
face s\ se declare plictisit de sine
`nsu[i [i s\ se team\ c\ ar mai pu-
tea avea mult\ vreme de tr\it pen-
tru a suporta acelea[i plictiseli ale
rutinei zilnice.

Unul dintre interlocutorii s\i
americani `l `ntreab\ dac\ se mai
duce la cinema. ~ntrebarea pare
idioat\. {i totu[i Borges r\spunde

c\ da, i se ̀ ntâmpl\. La cinema au-
de replici c\rora `ncearc\ s\ le in-
venteze imaginile potrivite. Asta
seam\n\ cu visul, apropiat de un
co[mar, `n care ecranul e doar lu-
minat ̀ ntr-un alb-g\lbui [i nu auzi
decât vocile actorilor, f\r\ s\-i
vezi, `ncât intri, treptat, `n panic\.
{i de la `ntrebarea dac\ nu cumva
ai orbit, ajungi la certitudinea
`nfior\toare c\ chiar asta ]i s-a
`ntâmplat. Poate din cauza asta,
Borges, care era bântuit aproape
`n fiecare noapte de co[maruri,
ajunge s\ vorbeasc\ despre fru-
muse]ea lor, dând ca exemplu ul-
tim Masca Mor]ii Ro[ii a lui Poe.
Numai cineva care e `ndr\gostit
de certitudinea pe care i-o d\ visul
c\ vede poate descoperi ̀ n stare de
trezie frumuse]ea unui co[mar.

~ncerc s\ m\ pun `n locul inter-
locutorilor lui Borges care, ajuns
la 80 de ani, `n loc s\ stea pe acas\,
ca to]i b\trânii, a pornit `ntr-un
turneu de conferin]e prin lume.
Unii dintre ei `i pun `ntreb\ri de o
pre]iozitate de-a dreptul ridicol\,
din categoria „Nu-i a[a c\ am
dreptate c\...?“. Pe ace[tia Borges
`i las\ `n cea]\ cu r\spunsurile
lui, dac\ nu-i ironizeaz\ cu r\cea-
la cu]itarilor argentinieni pentru
care tot ceea nu intr\ `n codul lor
de onoare se cuvine rezolvat
printr-un duel. Al]ii vor s\ [tie ce

l-a apucat pe acest orb celebru s\
colinde lumea. |stora autorul Is-
toriei universale a infamiei le
r\spunde c\ vrea s\ vad\ lumea fi-
indc\ s-a plictisit de sine `nsu[i.

Sper c\ cei care citesc conver-
sa]iile lui Borges au suficient
umor `ncât s\-[i dea seama c\ nu
poate fi pus semnul egalit\]ii ̀ ntre
fabulosul autor de povestiri, care
n-a scris nici un roman, fiindc\ 
n-a avut chemare pentru a[a ceva,
eseistul sclipitoarelor paradoxuri
cu care `i aduce `n contempora-
neitate pe Homer, pe Dante, pe
Sha kespeare sau pe Poe, [i Bor-
ges, personajul public. 

Omul retras [i atât de discret
cu propria sa biografie, cel pu]in
[ase decenii, accept\ s\ vorbeasc\
despre sine `nsu[i atunci când
simte c\ ar putea vedea lumea lar -
g\ cu ajutorul cuvintelor pe care i
le spun japonezii, englezii [i ame-
ricanii cu care st\ de vorb\, ca [i
cum ar fi trecut de la literatur\ la
lumea care se afl\ `n spatele ei,
`ntr-un vis al c\l\toriei, `n care
fiecare cuvânt pe care-l aude se
transform\ `ntr-o imagine de ne-
uitat.

Jorge Luis Borges, Borges la 80 
de ani – conversa]ii. C\r]ile [i noaptea,
traducere de Ariadna Ponta, Tudora
{andru-Mehedin]i, Editura Polirom,
2014

Singurul lucru care nu mi-a pl\cut `n Numele trandafirului a fost portretul
caricatural pe care Eco i l-a f\cut lui Borges, ca p\str\tor lipsit de umor al
secretelor bibliotecii m\n\stirii din romanul s\u. {i asta din dou\ motive.
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Eugen Negrici — Emanciparea privirii.
Despre binefacerile infidelit\]ii

– Fragment –

Interpretarea picturii nonfigura-
tive, „citirea“ textelor confuze cu
grad mare de indeterminare [i, nu
mai pu]in, perceperea semnalelor
sonore indistincte ne arat\ cât de
important\ e proiec]ia dirijat\ [i
`n ce m\sur\ cople[itoare cuno[ -
tin]ele [i a[tept\rile noastre cree a z\
reprezent\ri.

Este vorba de ceea ce psihologia
nume[te „percep]ia materialului
simbolic“, o chestiune care ]ine,
`n aceea[i m\sur\, de „teoria in-
forma]iei“, de no]iunile de mesaj,
zgomot, `nc\rc\tur\ informa]io-
nal\ [i sistem de a[tept\ri.

Ceea ce credem c\ vedem sau
auzim sau mirosim este furnizat
de propria memorie, sim]urile fi-
ind influen]ate de cuno[tin]ele,
a[tept\rile, predispozi]iile noas-
tre. Ne sugestion\m, ne iluzion\m
`ntr-o m\sur\ invers propor]io-
nal\ cu probabilitatea ivirii indi-
ciilor orientative.

Contextul ac]iunii [i prezen]a
(sau crearea) unor predispozi]ii
condi]ioneaz\ apari]ia iluziei [i
pictorii de trompe l’oeil s-au folo-
sit cu succes de aceast\ leg\tur\
dintre iluzie [i predispozi]ie, pro-
vocând, fire[te, predispozi]ii. Nu
pu]ini poe]i moderni (precum Ni-
chita St\nescu) ne-au creat pre-
dispozi]ii de lectur\ [i de interpre-
tare, trezindu-ne, prin mici tru-
curi sau prin absorb]ii ma[inale
de elemente recognoscibile, „fa-
cultatea imaginativ\“ [i dorin]a
de completare.

Despre aceast\ dorin]\ de re-
formare-completare a suprafe ]e -
lor goale sau vag definite vom mai
vorbi atunci când ne vom ocupa
de fragmente [i de for]a absen]ei,
a incompletitudinii, a invizibilu-
lui (vezi arta decoratorilor de la
Pompei sau arta extrem oriental\
– chinez\ mai ales – care se folo-
se[te de limbajul spa]iilor goale).

~n fa]a picturii abstracte – ca [i
`n fa]a poemelor indefinite – se
`ntâmpl\ s\ avem un tip de com-
portament asem\n\tor cu cel mis-
tic. Vedem `ntrucât credem [i `n
m\sura `n care credem. Puterea
speran]ei [i nu a cunoa[terii logic-
conceptuale este aceea care pro-
duce [i modeleaz\ ceea ce vedem.
Nu vom [ti, probabil, niciodat\
cât datoreaz\ acestei credin]e fe-
lul cum am `nnobilat, cu subiecti-
vitatea noastr\ binevoitoare, pân-
zele [i textele `n care am crezut.

~n cadrul culturii europene, cel
pu]in, ideea de art\ e strâns [i, `n
chip tradi]ional, legat\ de ideea de
autor. Ceea ce ne ̀ mpinge s\ inter-
pret\m imaginile [i formul\rile
artistice ca produse sau indicii ale
inten]iilor unui creator – chiar [i
atunci când nu sunt.

Credin]a noastr\ primar\ e c\
tot ce face autorul (cu care ne
identific\m instinctiv) trebuie s\
aib\ o noim\, un sens. Drept con-
secin]\, când imaginile sau textul,
fiind confuze, insuficient articula-
te, nu ne ofer\ indicii concludente
le vom afla, mentalmente, un loc
`ntr-o serie cunoscut\ [i, prin pu-
terile noastre intelectuale com-
pensatoare, le vom da un sens.

Facultatea noastr\ de a proiec-
ta [i suplimenta este ̀ ntre]inut\ [i
de sentimentul flatant al aparte-
nen]ei la o elit\ atotpricep\toare,
dar [i de sentimentul stingheritor
c\ am putea fi b\nui]i c\ apar ]i nem
vastei categorii a „suficien ]ilor”,

a filistinilor. Ne sim]im `m boldi]i
s\ ̀ ndr\znim s\ atribuim semnifi-
ca]ii [i acolo unde, cân t\rind in-
ten]iile probabile [i verificând lo-
gica situa]iei, nimic nu ne-ar
`ndrept\]i s\ o facem.

E amuzant, dar [i instructiv, s\
urm\re[ti discu]iile din 17 mai
2013 de pe portalul www.piticigra-
tis.com (sub titlul Arta abstract\ e
un rahat). Pretextul a fost pre]ul
de vânzare (43 mil. de dolari) al
unui tablou de Barnett Newman
(1905-1970) intitulat Onement VI
(din 1948) [i reprezentând un
p\trat albastru t\iat de o dung\
alb\.

Dac\ ignor\m limbajul licen -
]ios al mi[toc\relii [i furiile stâr-
nite de pre]ul, `ntr-adev\r exorbi-
tant, al tabloului, vom constata c\
avem sub ochi (in vitro cum s-ar
zice) situa]iile tipice ale recept\rii
artei abstracte: categorii de inter-
pre]i, pozi]ion\ri, atitudini, moda-
lit\]i de argumentare, psihologii.

O concluzie `[i face drum [i,
din `ntreaga animat\ dezbatere,
rezult\ c\ orice pictur\ nonfigura-
tiv\ (abstract\) se poate bizui pe
un public gata s\ se prind\ `n joc,
c\ arti[tii abstrac]ioni[ti `[i cre -
eaz\ mult mai repede decât cei-
lal]i o elit\, propria lor elit\, o
elit\ combativ\, a]â]at\ de neant,
ingenioas\ `n a g\si argumente [i
unghiuri interpretative.

Cu cât sunt mai pu]ine surse de
informare (am\nunte) pe pânz\
cu atât ne sim]im mai pu]in stân-
jeni]i `n a ne iluziona.

„Câmpul cultural“ a lucrat cu
succes de câteva decenii bune pen-
tru a ne sim]i stimula]i s\ ne 

declan[\m mecanismul proiect\ -
rii – iluzion\rii, f\r\ a mai cerceta,
prea `ndeaproape, calitatea auto-
rului [i `ndrept\]irile operei.

La o astfel de pictur\ proba de
`ndemânare care alegea [i tria au-
torii de art\ figurativ\, dând de-o
parte pe impostori [i pe amatori –
nu mai func]ioneaz\.

De ce am insistat asupra felului
`n care a fost atras privitorul ̀ n cer -
cul magic al crea]iei? Pur [i simplu
pentru c\, odat\ devenit co autor [i
provocator de iluzii, s-au ivit pre-
misele multiplic\rii la infinit a in-
terpret\rilor [i a [tergerii gra -
ni]elor dintre expresivitatea scon-
tat\ [i expresivitatea involuntar\.

Interpretului pe care `l vis\m –
cel ce `nnoie[te chiar `n pofida in-
ten]iilor autorului – i se deschide o
vast\ arie speculativ\ ori de câte
ori pânzele ofer\ zone de indeter-
minare [i confuzie sau sunt `n
`ntregime produsul `ntâmpl\rii [i
confuziei. Nici un scrupul legat de
adecvare [i respect nu-l mai poate
opri s\-[i valorifice imagina]ia, s\-
[i declan[eze mecanismul pro-
iect\rii- iluzion\rii. Pentru c\ arta
formelor nedeslu[ite l-a `nv\]at s\
cread\ [i s\ spere – un astfel de pri-
vitor – cel mai minunat din câ]i pot
fi `nchipui]i – nu se va da `n l\turi
s\ atribuie semnifica]ii tuturor
speciilor de pictur\, fie ele la fel de
clar-univoce precum „p\tratul ne-
gru pe fond alb“, dar [i „p\tratul
alb pe fond alb“ ale lui Malevici. El
`[i va exercita disponibilitatea in-
terpretativ\ [i acolo unde „produ-
sul“ e rodul `ntâmpl\rii.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
Emanciparea privirii.
Despre binefacerile
infidelit\]ii de Eugen
Negrici, care va ap\rea `n
curând `n colec]ia „Critic\
[i Istorie literar\“ a
Editurii Cartea
Rom=neasc\.

AUTORUL

Eugen Negrici s-a n\scut la 28 noiembrie 1941, ̀ n Râmnicu Vâlcea. Es-
te critic, istoric literar, stilistician [i profesor de literatur\ român\
contemporan\ la Facultatea de Litere, Universitatea Bucure[ti. 
A publicat urm\toarele volume: Antim. Logos [i personalitate, 1971,
Nara]iunea `n cronicile lui Grigore Ureche [i Miron Costin, 1972,
Expresivitatea involuntar\, 1977, Figura spiritului creator, 1978,
(Premiul Uniunii Scriitorilor din România), Imanen]a literaturii,
1981, Introducere `n poezia contemporan\, 1985, (Premiul Uniunii
Scriitorilor, Premiul Asocia]iei Scriitorilor din Bucure[ti, Sistema-
tica poeziei, 1988, Poezia medieval\ `n limba român\, 1996, (Premiul
Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Soros), Literature and
propaganda in communist Romania, The Romanian Cultural Foun-
dation Publishing House, 1999, Literatura român\ sub comunism.
Proza, 2002 [i Literatura român\ sub comunism. Poezia, 2003, Iluzii-
le literaturii române, 2008 (Cartea Anului 2008, desemnat\ de „Ro-
mânia literar\“ [i Funda]ia Anonimul; Premiul Manuscriptum,
2008; Premiul pentru critic\/istorie literar\ al revistei „Observator
cultural“, Premiul de excelen]\ al revistei „Convorbiri literare“).

CARTEA

Studiul profesorului Eugen
Negrici, Emanciparea privi rii.
Despre binefacerile infideli t\ -
]ii, propune o poietic\ a recep -
t\rii ̀ nnoitoare, oferind exem -
ple pentru un `ndrumar de
educare a privirii, de orienta-
re ̀ n h\]i[urile textului, dar [i
`n lumea artelor plastice, avan -
sând câteva metode de stimu-
lare a percep]iei, de cultivare
[i reformare a imagina]iei. 

Cartea este dedicat\ tutu-
ror celor care, odat\ intra]i `n
contact cu un produs artistic,
`i schimb\ destinul, reu[ind,
prin capacitatea lor de inter-
pretare, s\-i dea noi sensuri,
s\-l readuc\ la via]\ [i, deschi-
zând c\i neb\nuite de recepta-
re, s\ devin\ coautori.  



Al]ii arunc\ pe hârtie propozi]ii [i
fraze victorioase (dac\ nu bom-
bastice), rezolute, f\r\ posibilita-
tea replicii, a corec]iei. E maniera
lor de a se impune, mai ales `n sfe-
ra autorilor minori. Lucian Raicu
prefer\ un alt drum, al apropierii
lente, dificultoase de centrul vital
al capodoperei. Infinita r\bdare a
c\ut\rii acestuia se vede recom-
pensat\ prin beneficiile traseului
parcurs, adev\rate delicii `n cele
mai multe rânduri: atât pentru
criticul citindu-l pe Tolstoi, cât [i
pentru lectorul citindu-l pe Raicu
scriind despre Tolstoi...

Ca [i irascibilul geniu obiectiv,
temut contestatar social [i mora-
list [ocant al vie]ii interioare, cri-
ticul nostru ajunge la acele ade -
v\ruri care se pot spune numai
„de la un grad  de p\trundere [i de

sinceritate a con[tiin]ei `n sus“.
Precum la uria[ul scriitor rus ([i
p\strând, fire[te, propor]iile, cum
Raicu `nsu[i ar fi f\cut-o), gândi-
rea analistului [i a interpretului
literar nu este desf\cut\ de matca
senza]iilor. {i Lucian Raicu simte
gândind, gânde[te sim]ind, `ntr-o
sincronizare care ne explic\, `n -
trucâtva, frumuse]ea paginilor sa-
le critice. Impresie de (re)lectur\
plus ra]ionalizarea ei, [i mai mult
decât atât: crearea unei noi sen-
za]ii, la fel de puternice, c\ nu avem
voie s\ rat\m ̀ ntâlnirea cu un ase-
menea scriitor. 

Enorma admira]ie fa]\ de Tols -
toi nu se etaleaz\ prin formule
conven]ional-ceremonioase, prin
elogii cli[eizate, calpe. Criticul
prive[te cu real\ adversitate capa-
citatea propriului limbaj de a se

goli de substan]\ [i a se desf\[ura,
de la un punct `ncolo, pur retoric.
Câte un etc. `i este util pentru a
curma o `n[iruire ce risc\ s\ de-
vin\ previzibil\. Ceea ce admir\
Lucian Raicu [i la Tolstoi, [i la
Thomas Mann, [i la Bacovia, este
gândirea vie [i impredictibil\ a
artistului. Altfel spus, „dinamica
dialectic\ a mi[c\rilor l\untrice“,
capabil\ s\ substituie conceptul
definitiv, ̀ ntors\turile paradoxale
ale paginii ce respir\ inclusiv prin
alternan]a dispozi]iilor creatoare,
prin rupturile, discontinuit\]ile [i
„contradic]iile“ con[tiin]ei. Con-
tradic]iile vizibile ̀ ntr-un plan pot
fi integrate, `ntr-un plan superior.
Dac\ Tolstoi, cel mereu sever cu
sine, nume[te „duplicitate“ aceas -
t\ mobilitate formidabil\ a gândi-
rii lui produc\toare, Thomas Mann
vine surâz\tor `n `ntâmpinarea
criticului român: „Articula]iile
spiritului, `l auzim spunând, sunt
prea rigide, l\sa]i-le `n seama
mea“. 

Calitatea paginilor lui Lucian
Raicu de a se plia pe relieful acci-
dentat al unei opere, urm\rind
vectorul excep]ionalit\]ii ei, face
diferen]a `ntre autorul „[aizecist“
[i criticii r\i, distan]a]i [i deta[a]i
de c\r]ile pe care le comenteaz\.

La unii dintre ace[tia, „r\utatea“
`[i ia ca ajutor incorectitudinea,
prin `nclina]ia de a privi `ntr-o lu-
min\ evident nefavorabil\ [i a
„demitiza“, astfel, un mare scrii-
tor. F\r\ `ndoial\ `ns\ c\ ambele
op]iuni metodologice `[i au riscu-
rile lor. ~n cazul criticii penaliza-
toare, detenta pare mai `nalt\, dar
rezultatele sunt dezam\gitoare.
Nu afl\m lucruri mai importante,
mai adânci despre un creator cu
majuscul\ citindu-l pe comentato-
rul obsedat s\-i sublinieze exclu-
siv erorile, defectele, viciile ome-
ne[ti ori hibele artistice. La Raicu,
aceast\ trist\ „dezumflare“ pe ca-
re se `nal]\ spiritul meschin al
unui critic victorios este exclus\
din capul locului. Nu numai c\ e
impracticabil\ pentru el; dar nici
nu [i-o poate imagina. Tendin]a sa
este, dimpotriv\, s\-l absolve pe
marele scriitor de imperfec]iunile
operei [i striden]ele vie]ii, s\-l ci-
teasc\ [i s\-l `n]eleag\ la etajul ce-
lor mai `nalte performan]e atinse.
„S\ nu-i aplic\m m\suri comune,
nu sunt f\cute pentru el“, ne aver-
tizeaz\ criticul `n leg\tur\ cu Tol-
stoi, reamintind, la o alt\ pagin\,
aproape alarmat c\ am fi putut ui-
ta: e vorba de Tolstoi, „asta s\ nu
uit\m niciodat\!“...

Demitizatorii de profesie ne

pro pun metonimii „critice“ prin
care identific\, abuziv, un mare
creator cu aspectele perisabile ale
universului s\u. Lucian Raicu im-
pune o metonimie invers\, echi-
valând `ntregul Tolstoi cu Tolstoi
din punctul cel mai `nalt. Un vast
capitol de istorie literar\, biblio-
teci pline de biografii [i monogra-
fii dispar instantaneu prin aceas -
t\ echivalare iubitoare. i risc\, `n
ultim\ instan]\, s\ fie ocultat
chiar acel vector al personalit\]ii
ie[ite din tipare. C\ci for]a geniu-
lui artistic tolstoian st\, a[ zice,
anume `n desprinderea de condi -
]ion\rile, limitele, reprezent\rile
propriei naturi.

Punctele de acces c\tre esen]a
operei nu se las\ ghicite u[or, cu
atât mai pu]in cucerite. Formida-
bila tensiune a crea]iei celui mai
obiectiv mare scriitor al lumii
(tensiune pe care Jurnalul lui
Tols toi o `nf\]i[eaz\ din plin) se
repercuteaz\, `n bun\ m\sur\, `n
frazele `ncordat-cercet\toare ale
criticului.

„Sunt critic literar, nici mai
mult, dar nici mai pu]in decât
atât“, declara f\r\ vanitate, dar cu
un uria[ orgoliu, E. Lovinescu. Ar
fi putut s-o spun\, sunt convins c\
[i-a spus-o de multe ori, `n forul
s\u interior, Lucian Raicu.
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Premiul Femina Étranger 2014:
Zeruya Shalev, F\râme de via]\

Edi]ia ̀ n limba român\ a romanu-
lui a fost publicat\ `n colec]ia
„Biblioteca Polirom“ (coordona-
tor Bogdan-Alexandru St\nescu),
`n anul 2012, traducere din limba
ebraic\ de Ioana Petridean.

Ceilal]i autori nominaliza]i la
edi]ia din acest an a prestigiosului
„Femina Étranger“: Sebastian
Barry (L’homme provisoire, Joëlle
Losfeld), Jennifer Clement (Prière
pour celles qui furent volées,
Flammarion), Grazyna Jagielska
(Amour de pierre, Les Equateurs),
Nell Leyshon (La couleur du lait,
Phébus).

F\râme de via]\ exploreaz\ cu
o p\trundere psihologic\ [i o sen-
sibilitate remarcabile rela]iile
din tre p\rin]i [i copii. Fiecare per-
sonaj `ncearc\ s\ `ndrepte `ns\
gre[elile trecutului [i s\ g\seasc\
o ie[ire din capcana prezentului
dezolant.

Z\când la pat `n micul ei apar -
tament din Ierusalim, Hemda Ho -
rowitz `[i analizeaz\ cu am\ r\ -
ciune `ntreaga via]\: tinere]ea pe-
trecut\ `n kibbutz, c\s\toria lip-
sit\ de iubire [i `nstr\inarea de
cei doi copii ai ei, Avner [i Dina.
Numeroasele sale e[ecuri – ca fi-
ic\, so]ie [i mam\ – se r\sfrâng
dezastruos asupra destinelor fiu-
lui [i fiicei sale. Avner a ajuns un
avocat mediocru, frustrat, pri-
zonier `ntr-o c\snicie plin\ de
ranchiun\, iar Dina [i-a sacrificat
cariera universitar\ pentru a-i
d\rui fiicei sale iubirea pe care
n-a primit-o de la propria mam\.
Fiecare personaj `ncearc\ s\ `n -
drepte `ns\ gre[elile trecutului [i
s\ g\seasc\ o ie[ire din capcana
prezentului dezolant.

„Mai ales `ntr-un loc precum
Israelul, cred c\ e important s\
ar\]i c\ via]a privat\, via]a de fa-
milie, `[i continu\ cursul firesc. E
important s\ vorbe[ti despre emo -
]ii `ntr-un loc unde totul este bru-
tal [i haotic. Ca scriitor, este im-
portant s\ ar\]i c\ via]a interio-
ar\ e, `n continuare, relevant\
pentru oamenii de rând. Eu, una,
am hot\rât s\ urm\resc asta pen-
tru c\ numai `n aceast\ zon\ pot
g\si r\spunsuri la ̀ ntreb\rile care
m\ fr\mânt\. Nu vreau s\ scriu
despre lucrurile evidente – cum ar
fi, de pild\, evidenta tragedie a
conflictului israeliano-palestinian;
pentru mine, adev\rata provoca-
re e s\ vorbesc despre tragediile
ascunse.“ (Zeruya Shalev)

„Zeruya Shalev descrie `n F\ -
râme de via]\ instabilitatea senti-
mentelor, trecerea de la iubi re la
ur\, de la senin\tate la angoas\ [i
culpabilitate.“ („Libération“)

Zeruya Shalev s-a n\scut `n Ki -
nneret, Israel. A absolvit un mas-
terat `n studii biblice [i lucreaz\
ca redactor la Editura Keshet.

Pân\ `n prezent i s-au publicat pa-
tru romane, un volum de poezii [i
o carte pentru copii. Romanele
sale sunt foarte apreciate de criti-
ca literar\ [i traduse `n toat\ Eu-
ropa. Dintre acestea men]io -
n\m: Hayei Ahavah (Via]a amo -
roas\, 1997), bestsellerul Ba’al Ve
Isha (So] [i so]ie, 2000, nomina -
lizat `n 2002 la Premiul Femina),

nominalizat la premiul Femi -
na, Thera (2005) [i F\râme de via -
]\ (2012). Zeruya Shalev este, de
asemenea, câ[tig\toare a Book
Pu blishers Association’s Gold
and Platinum Prizes, Corine Prize
(Germania, 2001), Amphi Award
(Fran]a, 2003), ACUM Prize (ob]in-
ut de trei ori, `n 1997, 2003, 2005) [i
Wizo Prize (Fran]a, 2007).

Scriitoarea israelian\
Zeruya Shalev este
laureata Premiului
„Femina Étranger“, edi]ia
2014, pentru romanul
F\râme de via]\/ Ce qui
reste de nos vies, ap\rut
la Gallimard, traducere
din ebraic\ de Laurence
Sendrowicz.

Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

~n miezul
literaturii (II)



Dar, ̀ n ciuda convingerilor tuturor,
este bine s\ ne punem ur m\toarea
`ntrebare: „Vlad }epe[ este cu
adev\rat modelul Contelui Dracu-
la?“. R\spunsul s-ar putea s\ v\
surprind\.

Probabil c\, la `nceput, cititorii
c\r]ii [i cei care au v\zut adap -
t\rile cinematografice habar n-au
avut c\ vampirul Dracula ar pu-
tea fi modelat dup\ un personaj
real. Cititorii români s-au prins,
probabil, c\ Dracula [i }epe[
seam\n\ prea mult. Turcii au f\ -
cut explicit leg\tura `ntre cele do -
u\ personaje când au realizat, `n
1953, filmul Drakula stanbul’da
(Dracula la Istanbul), bazat pe o
carte de Ali Rıza Seyfi numit\
Kazıkl  Voyvoda ce s-ar traduce
prin Voievodul }epe[.

Publicul occidental a `nceput
s\ afle c\ Dracula ar fi fost real
`ncepând din 1958 când unii au-
tori, precum folcloristul Basil
Kirt ley, au afirmat c\ biografia lui
Dracula este clar modelat\ dup\
cea a lui Vlad }epe[.

Dar leg\tura dintre cei doi Dra-
cula a intrat cu adev\rat ̀ n con[ti-
in]a public\ abia `n 1972, când a
fost publicat\ celebra carte In
Search of Dracula a profesorilor
Radu Florescu [i Raymond T.
McNally.

Cartea a fost un uria[ succes: a
devenit un bestseller, s-a tradus ̀ n
15 limbi [i a impulsionat turismul
`n România comunist\, de[i, ofi-
cial, autorit\]ile s-au declarat re-
voltate de aceast\ teorie. „R\ul“ a
fost f\cut, iar Dracula, vampirul,
[i-a g\sit o baz\ istoric\. Intere-
sant, cartea a fost adaptat\ de sue-
dezi `n 1975 sub forma unui docu-
mentar `n care rolul lui }epe[ a
fost jucat de nimeni altul decât Sir
Christopher Lee, cel mai mare in-
terpret al contelui vampir.

Cinematografia nu s-a gr\bit s\
speculeze noua descoperire (`n
afar\ de filmul românesc despre
Vlad }epe[). Abia `n 1992, Francis
Ford Coppola `l introduce pe voie-
vodul român `n povestea lui Dra-
cula, dar supune adev\rul istoric
cerin]elor unei pove[ti romantice

gotice. Pe urm\, cinemaul s-a ocu-
pat mai pu]in de }epe[-Dracula,
f\când aluzie la originea istoric\ a
vampirului, dar bine r\st\lm\cit\
`n conformitate cu cerin]ele po-
ve[tii, fie `n manier\ comics (Van
Helsing, 2005), fie `n aceea[i cheie
romantic\ (serialul Dracula, 2013).
Un singur film, o produc]ie cu bu-
get foarte mic [i filmat\ `n Româ-
nia, a avut ambi]ia s\ adapteze po-
vestea real\ a lui }epe[ – Dark
Prince, cu Rudolf Martin `n rolul
titular. Un film care `[i permite
prea multe libert\]i fa]\ de istorie
[i care, la urm\, cedeaz\ ispitei de
a-l transforma pe voievod `n vam-
pir. Concluzia: }epe[ este Dracula
[i cu asta, basta!

Numai c\... 

Ideea c\ Bram Stoker [i-a bazat ce-
lebrul personaj pe biografia lui
Vlad }epe[ nu este un fapt, ci nu-
mai specula]ie. Iar asta a devenit
limpede când, imediat dup\ publi-
carea c\r]ii lor, `n 1972, profesorii
Florescu [i McNally au descoperit
`n Muzeul Rosenbach din Phila-
delphia notele originale ale lui
Bram Stoker, care fuseser\ vân-
dute de so]ia acestuia dup\ moar-
tea autorului, `n 1912. Cei doi au
fost nevoi]i s\ `[i revizuiasc\ opi-
niile, iar mai târziu McNally a pu-
blicat o alt\ carte ̀ n care afirma c\
Dracula a fost modelat, de fapt,
dup\ atrocit\]ile contesei (ma-
ghiare – spre marea bucurie a
na]ionali[tilor români) Elisabeta
Bathory.

{i, totu[i, ce l-a inspirat pe Sto-
ker atunci când l-a creat pe Dracu-
la? Fiul autorului, Irvin Stoker,
spune c\ ideea romanului i-a venit
tat\lui s\u „`ntr-un co[mar provocat

de o por]ie prea mare de crab cu
maionez\“. Pe urm\, e limpede c\
Stoker s-a pliat pe tradi]ia roma-
nelor gotice cu vampiri din epoc\,
citind The Vampire al doctorului
Polidori, Count Ruthven, The
Vam pire [i, evident, faimosul Car -
milla al lui Sheridan LeFanu.

Mul]i sunt cei care afirm\ c\
personalitatea magnetic\ a conte-
lui Dracula este bazat\ pe cea
real\ a actorului Henry Irving
pen tru care Stoker avea un ade -
v\rat cult (a fost secretarul acto-
rului [i a scris o biografie a aces-
tuia dup\ moartea lui).

Aducându-[i propria contribu -
]ie la mit, Stoker inventeaz\ noi
puteri [i sl\biciuni ale vampirului,
caracteristici care se transform\
apoi `n canon. Este posibil ca at-
mosfera de teroare a romanului s\
fie influen]at\ [i de groaza provo-
cat\ de crimele lui Jack Spinte -
c\torul, un deceniu mai devreme.
De asemenea, nu este exclus ca, `n
Dracula, Stoker s\ fi picurat [i câ-
teva idei inspirate de riturile cele-
brei societ\]i oculte The Golden
Dawn, din care f\cea parte. Cel
pu]in doi al]i autori, membri ai so-
ciet\]ii, au scris texte `n care apar
personaje fascinante [i teribil de
periculoase, originare din Est: Ed-
ward Bulwer-Lytton `n povestirea
Stafiile [i cei bântui]i de stafii sau
Sax Rohmer ̀ n seria de romane cu
dr. Fu Manchu.

Iar Vlad }epe[? Vreme de dece-
nii s-a b\nuit c\ Stoker aflase de -
spre }epe[ de la profesorul ungur
Arminius Vambery (pomenit `n
roman), care a participat la o cin\
foarte interesant\ cu scriitorul ir-
landez [i cu Henry Irving. De ase-
menea, se crede c\ Stoker ar fi
v\zut pamfletele din epoc\ despre

Vlad }epe[ – unele exemplare
sunt p\strate la British Museum.
Dar nu exist\ nici o dovad\ `n
acest sens. La urma urmei, dac\
ar fi cunoscut atrocit\]ile descrise
de aceste pamflete, ar fi rezistat
Stoker ispitei de a le introduce,
`ntr-o form\ sau alta `n roman?

Dac\ e s\ te bazezi pe singura
surs\ oficial\ credibil\ privitoare
la geneza romanului lui Stoker,
adic\ notele autorului, acestea
arat\ c\, `n 1890, aflat `n Withby,
autorul a dat peste cartea An Ac-
count of the Principalities of Wal-
lachia and Moldavia a diplomatu-
lui William Wilkinson. Acolo, Sto-
ker a g\sit povestea mai multor
voievozi numi]i Dracula [i, ̀ n spe-
cial, a unuia care a trecut Du n\ -
rea [i i-a b\tut pe turci. 

Stoker a fost atras de felul `n
care suna numele Dracula [i de
nota autorului: „`n limba valahi-
lor, Dracula `nseamn\ Diavol“,
plus precizarea c\ valahii dau nu -
mele de „Dracula“ oamenilor foar -
te curajo[i sau foarte cruzi. Stoker
a fost ̀ ncântat; ̀ n notele sale se ve-
de cum este t\iat numele original
al personajului, „Count Wam-
pyr“, [i ̀ nlocuit cu „Dracula“, mai
mult ca sigur datorit\ asocia]iilor
diabolice ale acestui nume. ~n
plus, notele arat\ c\, la `nceput,
contele vampir ar fi trebuit s\ fie
originar din Styria, Transilvania
fiind aleas\ abia mai târziu.

Astfel, Dracula are `n comun
cu Vlad }epe[ numai numele. ~n
rest, ca multe alte personaje de
fic]iune, este un amalgam de mo-
dele [i surse de inspira]ie. Cu toa-
te acestea, ast\zi, }epe[ [i Dracula
sunt unul [i acela[i `n cultura po-
pular\, departe de inten]ia origi-
nal\ a autorului.
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Odat\ cu filmul Dracula:
Povestea nespus\, lui
Vlad }epe[ `i este
conferit\ un soi de
consacrare oficial\ la
Hollywood. Este un
personaj istoric, un erou
tragic [i romantic care
sfâr[e[te, din cele mai
nobile motive, prin a se
transforma `n celebrul
conte vampir Dracula.

Cât de }epe[ este vampirul Dracula?
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Pentru Stephen King, filmul
este un dezastru. La trei decenii
de la premier\, scriitorul ameri-
can – a[a cum se vede dintr-un in-
terviu din revista „Rolling Stone“
– nu iart\ `nc\ The Shining. „Car-
tea este cald\, filmul este rece.
Cartea se termin\ `n fl\c\ri, fil-
mul `n ghea]\. {i, `n plus, este mi-
sogin“, spune King referindu-se la
faptul c\, `n film, personajul 

Wendy Torrence este prezentat
drept „un soi de c\rp\ url\toare
care nu are nimic de-a face cu fe-
meia din roman“.

Scriitorul nu accept\ `nc\ suc-
cesul filmului. „~n cartea mea
exist\ o anume derulare narativ\.
Jack Torrence (personajul princi-
pal) `ncearc\ s\ fie bun [i ajunge,
`ncet-`ncet, la nebunie. Când am
v\zut filmul, Jack mi s-a p\rut ne-
bun `nc\ de la prima scen\. Evi-
dent, la vremea respectiv\, a tre-
buit s\ `mi ]in gura. Jack Nichol-
son asista [i el la avanpremier\.“

King mai sus]ine c\ filmele, `n
sine, nu sunt importante pentru
el, fiind doar „un suport efemer“.

Ceea ce este culmea din partea 
celui mai adaptat autor `n via]\ –
127 de filme bazate pe scrierile lui,
conform unui articol din „Slate“,
din 2011 (Shakespeare r\mâne
campion, cu 831 de adapt\ri).

Din cauza acestei nemul]u -
miri, Stephen King a reu[it s\ im-
pun\ realizarea unei noi adapt\ri
extrem de fidele romanului sub
forma unei miniserii TV regizate
`n 1997 de c\tre Mick Garris, un
The Shining `n trei p\r]i recom-
pensat cu dou\ premii Emmy [i
descris de „Entertainment Weekly“
drept „unul dintre cele mai `n -
fior\toare filme TV realizate vreo-
dat\“.

Winding Refn
mizeaz\ pe
„frumuse]ea
vicioas\“
Realizatorul apreciatului Drive [i al lui
Only God Forgives, danezul Nicolas Win-
ding Refn, a dezv\luit ̀ n paginile revistei
„Variety“ c\ viitorul lui film se nume[te
The Neon Demon, este un film horror cu
o distribu]ie `n special feminin\.

Ini]ial, titlul acestui film, a c\rui
ac]iune se desf\[oar\ `n Los Angeles, ur-
ma s\ fie I Walk With The Dead. Refn
sus]ine c\ `ncearc\ s\ ob]in\ un melanj
`ntre horror [i thriller sexual, centrat pe
personaje interpretate `n majoritatea lor
de c\tre femei. „Trezindu-m\ `ntr-o zi,
am realizat c\ sunt `nconjurat – [i domi-
nat – de c\tre femei“, a explicat Refn. „~n
mod straniu, am sim]it nevoia presant\
de a realiza acest un film de groaz\ des-
pre frumuse]ea vicioas\.“

Ridley Scott
continu\ Odiseea
spa]ial\
Ridley Scott, autor a dou\ capodopere ale filmului SF (Alien
[i Blade Runner), p\[e[te pe urmele lui Stanley Kubrick [i se
implic\ `n realizarea unei continu\ri a celebrului 2001: O odi-
see spa]ial\.

Pe baza scenariului lui 2001, scriitorul Arthur C. Clarke a
realizat o serie de romane. Al doilea roman din serie, 2010, a
fost adaptat de Peter Hyams, `n anii ’80. Scott vrea s\ adapte-
ze al treilea roman, 3001: Odiseea final\, sub forma unui serial
de televiziune. Serialul va fi produs de postul Syfy care, de[i
lanseaz\ [i serii [i filme slabe, cunoa[te deseori succesul cu

seriale precum Defian-
ce sau celebrul Battles-
tar Galactica.

Proiectul este ris cant
fiindc\, de multe ori, se-
rialele ce se bazeaz\ pe
un film sfâr [esc prin a fi
anulate fie din cauza lip-
sei de interes a spectato-
rilor, fie din cauza ca-
lit\]ii sc\zute.

Pentru majoritatea, The
Shining, adaptarea
romanului lui Stephen
King realizat\ de Stanley
Kubrick `n 1980, cu Jack
Nicholson `n rolul
principal, este o
capodoper\ sau m\car un
film cult. Un film cu o
influen]\ enorm\ asupra
culturii populare [i unul
dintre cele mai terifiante
filme realizate vreodat\,
`n opinia lui Martin
Scorsese. Asta de[i,
ini]ial, criticii nu l-au
iertat la momentul
premierei ([i-au revizuit
mai târziu opinia).

Gérard Depardieu, 
cel mai mare e[ec 
din carier\
Ultimul film ̀ n care celebrul actor de]ine rolul principal, Viktor, a avut
premiera pe coasta de Est a SUA unde a `nregistrat `ncas\ri catastro-
fale de numai 623 de dolari, echivalentul a 77 de bilete de cinema.

Dup\ controversatul Welcome to New York, Depardieu cunoa[te
acum cel mai ustur\tor e[ec din carier\. Viktor, turnat ̀ n Rusia, es-
te regizat de Phillipe Martinez, al c\rui film precedent, Locked, cu
Val Kilmer, n-a mai ajuns `n cinema, ci a fost lansat direct pe DVD.

Viktor, retras deja din s\li de c\tre produc\tori, va cunoa[te pro-
babil aceea[i soart\. El nu va mai fi distribuit `n restul SUA [i nici
`n Europa. 

Lui Depardieu, de la „retragerea strategic\“ `n Rusia, lucrurile
nu par a-i merge foarte bine. Recent, crama lui transformat\ `n ga-
lerie de art\, lansat\ cu mare publicitate anul trecut, s-a dovedit [i
ea un mare e[ec comercial.



~n acea diminea]\ lini[tea uli]ei a
fost spulberat\ de un huruit de
motor. Era cel mai albastru auto-
buz care c\lcase vreodat\ prin
acea zon\ uitat\ de lume. A tre-
buit s\ frâneze destul de brusc,
pentru a nu o calici pe tanti Elvi-
ra, care anima un cârd de gâ[te
cu o varg\ de alun. Drago[ Bucur
a coborât din vehicul, vesel [i
vorb\re] ca de obicei.

— S\ru’mâna, tanti! Care este
casa familiei Mardare? A lui Ilie
Mardare, care [i-a salvat so]ia de
la `nec.

— Mardare? Nu-s acas\, i-au

chemat pe to]i la capital\. El nu
cred c\ se mai `ntoarce, `l m\ -
nânc\ pu[c\ria. 

— Nu-i vorba de nici o pu[ -
c\rie, tanti. I-am chemat eu la Bu-
cure[ti, ca s\ le fac o surpriz\. E
vorba despre o nou\ emisiune te-
ve, `n care noi renov\m complet
casele unor oameni.

— D’apoi, dac\ matale zici c\ e
drept a[a, fie.

— Cum adic\?
— L-am v\zut cu ochii mei

cum [i-a aruncat femeia de pe
pod.

— Nu a aruncat-o, a salvat-o.

— Da, pe naiba, a s\rit dup\
ea, c\ nu era sigur c\ se ̀ neac\. Se
dezlegase la mâini, s\raca. Când
am trecut eu pe pod, o ]inea strâns
de gât, cu capul ̀ n ap\. Am strigat
la el: Ilie, e p\cat, maic\, r\mâi
f\r\ mam\ la copii!

— Uite ce e, chiar dac\ ai drep-
tate, eu nu stau s\ judec, eu tre-
buie s\-mi fac treaba. Deci, care e
casa?

— Uite, asta galben\.
B\i, fra]ilor, când se apuc\

ProTV de o treab\, apoi se apuc\.
Pac, [ase camioane cu material
de construc]ii, pac doi arhitec]i,
ia de aici [i un designer de inte-
rior, plus un furnicar de volun-
tari dornici s\ se vad\ la tv. Dra-
go[ `nsu[i mâna `n lupt\ gloata
de constructori, nimicind cu cio-
canul tot ce-i ie[ea `n cale. Gea-
murile s-au f\cut ]\nd\ri, soba 
s-a fragmentat `n mii de cioburi
de teracot\, ambulan]a a venit [i
i-a pus `n ghips degetul pe care [i

l-a zdrobit `n a[a un hal, c\ ziceai
c\ l-a pocnit cel mai mare du[ -
man al omenirii. Pere]ii din lut
au fost rezidi]i din c\r\mida cea
mai trainic\, dup\ ce `n prealabil
au f\cut subzidire. Geamurile din
termopan triplex te orbeau, atât
de puternic reflectau razele sola-
re. Acoperi[ul din ostre]e [i stuf a
fost coborât cu o macara, intact,
pentru ca Drago[ Bucur s\-l poa -
t\ dezbârna cu ciocanul. ~n locul
lui s-a `n\l]at unul nou, din tabl\
cutat\ de zero cinci. S\ nu mai
vorbim de [emineu, veceu ̀ n cas\
[i cad\ cu bulbuci.

Tot efortul pentru rating. Fa-
milia Mardare a fost adus\ de la
Bucure[ti, legat\ la ochi. La trei,
doi, unu [i, autobuzul care bloca
priveli[tea a fost `nl\turat din ca-
dru. Prim-planuri pe fe]ele prota -
go ni[ tilor, s\ prind\ fiecare lacri -
m\ de fericire. Uimire... tanti Elvi-
ra abia `[i poate st\pâni lacrimi-
le... casa ei arat\ ca de pe revist\.
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~n Sala Elvira Popescu a Institu-
tului Francez s-a auzit nu [tiu de
ce mono, f\r\ zgomote de am-
bian]\, ceea ce f\cea ca filmul s\
semene cu o lectur\ pe roluri, iar
ce ̀ mi aminteam eu spumos (poa-
te amplificat retroactiv de inter-
viurile pe care le-am f\cut cu Da-
vid Cronenberg, Julianne Moore,
John Cusack [i Mia Wasikows -
ka) p\rea acum trist [i deprimant
pentru cei câ]iva spectatori (res-
tul jurnali[tilor presupun c\ v\ -
zuser\ filmul la Festivalul Les
films de Cannes a Bucarest).  

~l [i antrenasem pe Dan Vasi-
liu de la Radio România Cultural
s\ vin\  neap\rat s\-l vad\ pentru
c\ „râzi de te strici“, m-a [i `ntre-
bat pe urm\ ce-am g\sit a[a amu-
zant la ni[te personaje care erau
atât de „fucked up“. {tiu c\ sun\
plat, dar conteaz\ enorm cum, un-
de [i când vezi un film [i, ca s\
for]ez platitudinea, o s\ spun c\
spectatorul nu e o ma[in\. Din
punctul meu de vedere, Maps to
the Stars e un „one night stand“,
un film pe care s\-l savurezi la in-
tensitate o singur\ dat\. Dac\ `l
revezi, nu faci decât s\ `ncepi s\
te dezvr\je[ti, ca dup\ orice aven-
tur\ spectaculoas\ care trebuie
s\ r\mân\ unicat ca s\ nu se de-
voaleze.

A[a cum s-a mai spus, filmul
`nf\]i[eaz\ universul scenaristu-
lui [i scriitorului Bruce Wagner
v\zut prin intermediul stilisticii
lui David Cronenberg, de aceea
nu seam\n\ cu ce a mai f\cut ci-
neastul canadian. Wagner, care
spunea `ntr-un interviu c\ „s\
conduci o limuzin\ la Hollywood
e ca [i cum ai conduce o ambu-
lan]\“, a crescut la Hollywood [i 
l-a cunoscut din interior, traver-
sându-i m\runtaiele [i ca [ofer de
limuzin\. {oferul pe care `l joac\

Robert Pattinson e un alter ego [i
Wagner `nsu[i apare pre] de câte-
va secunde `n film ca [ofer al li-
muzinei terifiantului copil-vede -
t\ jucat de Evan Bird (un mare
actor ̀ n devenire). Dup\ ce aburii
primei vizion\ri s-au dus [i po-
vestea nu mai e o surpriz\, lumea
pe care o descriu Wagner [i Cro-
nenberg r\mâne `n toat\ goliciu-
nea ei dezolant\ [i bolnav\. ~ntr-a -
dev\r, nu e nici un personaj s\ -
n\tos `n aceast\ poveste `n care
ta rele Hollywood-ului sunt ridicate

la puterea a treia, iar acesta e de-
finit nu doar prin decaden]\, ci
prin incest (endogamie, nu?), ne-
bunie, amoralitate [i pulsiuni cri-
minale. Acesta e Sunset Boule-
vard-ul anului 2014, sc\ldat prea
mult `n poemul lui Paul Eluard,
Liberté, [i cu o parte oniric\ prea
pu]in sus]inut\ fa]\ de r\utatea
exuberant\ din cealalt\ parte, sa-
tira Hollywood-ului [i a institu -
]iei celebrit\]ii de azi, vizând [i
supraevaluarea tinere]ii. 

Ce st\ `n picioare [i la a doua
vizionare e jocul tuturor actori-
lor, care sunt `n primul rând per-
fect distribui]i, `ncepând cu John
Cusack (bun ca vinul, cu fiecare
nou rol) [i terminând cu Julianne
Moore, care, de[i recomandat\
pentru genul de actri]\ nebun\ [i
amoral\, reu[e[te cel mai bun rol
al s\u de pân\ acum (asta a crezut
[i juriul de la Cannes, care i-a dat
Premiul de interpretare femi-
nin\). Avea dreptate cine a spus
despre Maps to the Stars c\ e un
„vis febril“, nu [tiu dac\ era Cro-
nenberg sau Cusack. Ce vezi pe
ecran e intens [i ira]ional, dar
când te treze[ti la realitate nu
g\se[ti la fel de mult\ consis-
ten]\. Filmul se auto-consum\, fe-
bril, cu fiecare secven]\ pe care o
arat\.

EN}ICLOPEDIA
ENCARTA

Luiza Vasiliu

Playtime
De fiecare dat\ când v\d un film de
Jacques Tati pe ecran mare, nu
mai pot de bucurie. Coregrafiile
lui magistrale, simfoniile de mi[ -
care [i cascadele de gaguri, tan-
dre]ea `ntins\ pe pelicul\ la fel ca
acuarelele pe blocul de desen, toa-
te astea arat\ minunat `ntr-un ci-
nematograf, li se d\ spa]iu s\ res-
pire, s\ se desf\[oare, s\ `nghit\
spectatorul `ntr-o bun\ dispozi]ie
f\r\ rest. V\zute pe ecranul mic al
lap topului, filmele lui Tati sufer\
pu]in de claustrofobie, dar nu dra-
matic, efectul lor asupra caruselu-
lui din capul nostru r\mâne ne -
schimbat. S\pt\mâna trecut\, am
v\zut pentru prima dat\ pe ecran
mare Playime. Playtime are dou\
ore [i ceva, a fost filmat de-a lungul
a trei ani (1964-1967), `ntr-un decor
construit special pentru el – „Tati-
ville“, un ora[ `ntreg ridicat pe un
teren viran de lâng\ studiourile
din Joinville-le-Pont. A fost nevoie
de: 1.200 de metri p\tra]i de gea-
muri, 3.500 de metri p\ tra]i de ma-
teriale plastice, 3.000 de metri p\ -
tra]i de lemn [i 45.000 de metri
p\tra]i de beton. E unul dintre pu -
]inele filme fran ]uze[ti trase pe 70
mm, pentru c\, explic\ Tati: „Dac\
trag pe super 8, o s\ filmez o fe-
reastr\, pe 16 mm o s\ am patru fe-
restre, pe 35 mm do u\sprezece [i
pe 70 mm, o s\ am fa]ada aeropor-
tului Orly“. {i, dac\ `ntr-un cadru
`]i `ncape toat\ fa]ada aeroportu-
lui Orly sau toa t\ sala de bal a
unui restaurant, te treze[ti excla-
mând din scaunul t\u de specta-
tor, a[a cum se `n tâmpla la ̀ ncepu-
turile cinemaului: „Uite ce face \la
din spate, l-ai v\ zut?!“, iar privirea
ta reg\ se[te ceva din inocen]a pier-
dut\ a copilului care credea c\ leul
din ecran poa te s\ scape de-acolo,
s\ vin\ la el [i s\-l mângâie cu laba
pe cre[ tet. Dincolo de asta, Playti-
me e o minunat\ ilustrare a cânte-
cului lui Boris Vian „La complain-
te du progress“, `n care iubita Gu -
dule trebuie cucerit\ cu un frigi-
der, un scuter, o hot\, un pistola[
pentru gofre [.a.m.d. ~n Playtime,
arhitectura modern\, col]uroas\,
`nseriat\, agresiv\ rade de pe fa]a
p\mântului boemul Paris [i le ofe -
r\ turi[tilor peisaje trase la xerox
[i senza]ii puternice de deja-vu. Ui-
ta]i-v\ la film [i dup-aia ne vedem
la ni[te chiftelu]e suedeze, la Ikea.
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Visuri la cheie

Film

Iulia Blaga

Când am v\zut prima oar\ H\r]i c\tre stele/ Maps to the Stars, eram la Cannes. Filmul
era a[teptat, jurnali[tii reac]ionau bine, chicotind la replici, exista ceva ca un u[or
curent electric sesizabil printre rânduri, iar eu am r\mas cu amintirea unor dialoguri
vitriolante pe care abia a[teptam s\ le aud din nou. Lucru care s-a `ntâmplat la proiec]ia
de pres\ de la Bucure[ti, unde parc\ am v\zut & auzit & sim]it altceva. 

Un film de-o noapte
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