
}ara mangoului
r\sare

Desirée Halaseh

Cu un ochi lene[ [i un picior cam
[ubred, care `l face s\ [chiop\te-
ze amintindu-mi vag de Richard 
al III-lea, Alehandro se aburc\ ̀ n ta -
xiul galben cu direc]ia Yumuri. E
dimi nea]\ [i iar am ratat trezirea,
sunt `n `ntârziere, ca de obicei, dar
pro misiunea unei mici excursii de o
zi ̀ n locul unde râul ̀ ntâlne[te ocea -
nul m\ `nsufle]e[te peste m\ sur\.  
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Un semn de
normalitate 

Eli B\dic\

Mar]i, 8 martie 2016, Vlad Ale -
xandrescu, ministrul Culturii,
a invitat jurnali[tii la o `ntâl-
nire informal\ la Sala Media a
Teatrului Na]ional din Bucu -
re[ti. Sub titulatura „Mic-dejun
cu Ministrul Culturii”, ini]iati-
va acestuia a fost foarte bine
primit\ [i apreciat\ – nu numai
`n rândul jurnali[tilor. 

» pag. 11

Citi]i sinteza realizat\ de Eli B\dic\ `n » paginile 2-3

Idei pe contrasens

Uniunea Scriitorilor, `ntre
„iresponsabilitate colectiv\“
[i „epur\ri ideologice“

De (aproape) trei s\pt\mâni, presa cultural\ autohton\ trateaz\, printre altele, cu titlul de „scandal“,
un subiect care pare desprins din paginile de literatur\ science-fiction: Comisia de Monitorizare, Sus-
pendare [i Excludere (CMSE) a Uniunii Scriitorilor din România [i deciziile de sanc]ionare [i avertizare
luate de aceast\ „instan]\ de judecat\” `n urma unei `ntruniri de pe data de 23 februarie 2016. Ra-
portul CMSE a fost publicat pe site-ul USR pe 25 februarie, iar prima reac]ie, prompt\, a fost a scrii -
torului [i jurnalistului Florin Iaru, unul dintre membrii USR direct afecta]i de raportul cu pricina. 

Dac\ TVR ar avea
bani de filme, 
ar cump\ra
Misiune imposibil\

George Onofrei

Pe tot parcursul s\pt\mânii tre-
cute, TVR a organizat mai multe
dezbateri interesante `n prime-
time. Din nefericire, televiziunea
public\ a ajuns `n situa]ia ingrat\
ca subiectul de talk-show s\ fie ea
`ns\[i. Oameni din institu]ie, ana -
li[ti de media, politicieni au `ncer-
cat s\ deslu[easc\ ce se poate face
pentru ca TVR s\ aib\ un viitor pe
pia]a media din România. 

» pag. 13

Interior al Casei Monteoru de pe Calea Victoriei, fostul sediu al Uniunii
Scriitorilor din România. Imobilul a fost retrocedat mo[tenitorilor 
familiei Monteoru, iar USR a fost for]at s\ `l p\r\seasc\



Eli B\dic\

Numero[i oameni de cultur\ s-au
ar\tat surprin[i [i indigna]i de
existen]a unei astfel de comisii [i
[i-au exprimat public ̀ ngrijorarea
cu privire la `nc\lcarea libert\]ii
de exprimare, un drept fundamen-
tal al democra]iei. S-a scris mult
pe aceast\ tem\, atât `n presa
tip\rit\ sau online, cât [i `n social
media (cu prec\dere pe conturi
personale de Facebook). Pentru
cei care, din varii motive, au ratat
polemica sau, dimpotriv\, nu au
`n]eles-o pe deplin pentru c\ nu au
avut energia s\ urm\reasc\ valul
de materiale pe aceast\ tem\, 
public\m `n acest num\r al „Su-
plimentului de cultur\“ un soi de
timeline al „evenimentului“, o
trecere `n revist\ a momentelor-
cheie stârnite de proasp\ta desf\ -
[urare de for]e a Comisiei de Mo-
nitorizare, Suspendare [i Exclu-
dere (CMSE) a USR. 

Activitatea recent\ 
a CMSE

Mircea Mih\ie[ (pre[edinte), Adrian
Alui Gheorghe, Gabriel Co[ovea-
nu, Daniel Cristea-Enache [i R\z -
van Voncu (membri) sunt cei care
fac parte din CMSE, potrivit co-
municatului de pres\ publicat pe
site-ul USR pe 25 februarie. Ace[ -
tia s-ar fi `ntrunit cu dou\ zile
`nainte, „`n temeiul art. 3 din Re-
gulamentul CMSE (...), având `n
vedere constatarea de c\tre CMSE
a s\vâr[irii de c\tre anumi]i
membri ai USR a unor fapte de 
natur\ s\ atrag\ sanc]ionarea

acestora“, pentru a ̀ nainta [i a su-
pune votului Consiliului USR pa-
tru propuneri: excluderea din
USR `n ceea ce `i prive[te pe Dan
Mircea Cipariu [i Grigore {oitu
(„...`ntreaga conduit\... se circum-
scrie `n mod evident activit\]ilor
de atac la persoan\/denigrare/in-
jurii la adresa USR, ce atrag drept
sanc]iune excluderea din Uni-
unea Scriitorilor din România a
acestor membri, [i v\zând c\
aceast\ conduit\ este f\r\ putin]\
de t\gad\ incompatibil\ cu calita-
tea de membru USR, fiind con-
trar\ oric\ror norme deontologi-
ce ale breslei scriitorice[ti [i adu-
când atingere prestigiului USR“),
suspendarea calit\]ii de Pre[edin-
te al Filialei Bucure[ti – Tradu-
ceri Literare `n privin]a lui Peter
Sragher („...ac]iunile sale contra-
re Uniunii, prin care s-a adus atin-
gere prestigiului [i imaginii aces-
teia“) [i avertisment `n cazul lui
Daniel Vorona (pentru comenta-
rii antisemite pe Facebook), Paul
Cernat (pentru g\zduirea de co-
mentarii prolegionare [i antise-
mite pe pagina sa personal\ de Fa-
cebook) [i Florin Iaru (`n special,
pentru „publicarea acestui articol
cuprinzând informa]ii trunchiate
[i expuse `ntr-o manier\ agresiv\
la adresa USR [care] aduce atinge-
re imaginii [i prestigiului aceste-
ia, generând numeroase comenta-
rii negative“). 

Toate aceste propuneri au fost
`nso]ite de extrase (cu rolul de do-
vezi incontestabile) din articole
semnate de ace[ti cinci membri
USR – [i ap\rute `n „Ca]avencii“,
„Observator cultural“, Fabrica de

Literatur\ sau Agen]ia de carte –
sau de al]ii, [i de materiale scrise
pe bloguri sau conturile personale
de Facebook (post\ri sau comen-
tarii). Trebuie precizat c\ [i apar-
tenen]a la Grupul pentru Reforma
USR (GR-USR), forum privat orga-
nizat la `nceputul anului trecut la
ini]iativa lui Dan Mircea Cipariu,
a fost `n defavoarea „acuza]ilor“. 

Ulterior, singurul membru USR
dintre cei men]iona]i mai sus care
a fost „gra]iat“ a fost Peter Sra-
gher, din urm\torul motiv: „~n ur-
ma disocierii d-lui Peter Sragher
de ac]iunile `ndreptate `mpotriva

USR de c\tre unii membri ai a[a-
numitului Grup de Reform\, Con-
siliul a hot\rât men]inerea d-lui
Peter Sragher `n func]ia de pre[e -
dinte de Filial\“ (comunicat de
pres\ publicat pe site-ul USR pe
data de 2 martie, de[i [edin]a ex-
traordinar\ a Consiliului Uniunii
Scriitorilor din România (CUSR)
avusese loc `n aceea[i zi de 23 fe-
bruarie). ~n restul cazurilor, Con-
siliul USR a votat astfel: „Exclude-
rea din USR a d-lor Dan Mircea Ci-
pariu [i Grigore {oitu (din totalul
de 28 voturi, 27 voturi pentru, 1 ab -
]inere); avertisment d-lor Daniel

Vorona (unanimitate), Paul Cer-
nat (27 de voturi pentru, 1 contra)
[i Florin Iaru (unanimitate)“.
Ad\u g\m c\ `mpricina]ii nu au
fost chema]i la nici un fel de
[edin]\ [i, prin urmare, nu au
avut nici un drept la replic\ – de-
cât post-eveniment, `n declara]iile
lor de mai târziu. 

Reac]ii la noutatea
numit\ CMSE

De aici `ncolo, a urmat un ping-
pong de comentarii, analize, co-
municate de pres\ [i afirma]ii. Pe
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SINTEZ|: LUMEA LITERAR|, ~MP|R}IT| DE COMISIA DE MONITORIZARE, SUSPENDARE {I EXCLUDERE

Uniunea Scriitorilor din România,
`ntre „iresponsabilitate
colectiv\“ [i „epur\ri ideologice“
De (aproape) trei s\pt\mâni, presa cultural\
autohton\ trateaz\, printre altele, cu titlul de
„scandal“, un subiect care pare desprins din paginile
de literatur\ science-fiction: Comisia de Monito -
rizare, Suspendare [i Excludere (CMSE) a Uniunii
Scriitorilor din România [i deciziile de sanc]ionare [i
avertizare luate de aceast\ „instan]\ de judecat\“ `n
urma unei `ntruniri de pe data de 23 februarie 2016.
Raportul CMSE a fost publicat pe site-ul USR pe 25
februarie, iar prima reac]ie, prompt\, a fost a
scriitorului [i jurnalistului Florin Iaru, unul dintre
membrii USR direct afecta]i de raportul cu pricina. 

Pagina 1 a „României literare“, s\pt\mânalul editat de Uniunea Scriitorilor din România, dedicat\ integral 
unui comunicat care precizeaz\ pozi]ia conducerii USR
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de o parte, USR, pe de cealalt\,
membrii sanc]iona]i. ~ntr-o parte
cei din CMSE (cel mai vocal a fost,
de departe, Daniel Cristea-Ena-
che, care de]ine func]ia de direc-
tor de imagine al USR), `n cealalt\
scriitori, jurnali[ti, critici literari
etc., indiferent dac\ sunt sau nu
membri USR. 

A[a cum men]ionam [i la `nce-
putul articolului, cel care a atras
primul aten]ia asupra deciziilor
CMSE a fost Florin Iaru, printr-o
postare pe contul s\u de Face-
book: „(...) V\ convoc pe to]i, `n
fa]a Comisiei de Onoare [i Dem-
nit\]i, s\ proba]i PRIN ORICE
`nscris, informa]ie sau dovad\ 
public\ [i privat\ vreuna dintre
acuza]iile aduse `mpotriva mea.
Vreau s\ v\d cu ochii mei cum
anume [i `n ce `mprejur\ri am
adus prejudicii Uniunii Scriitori-
lor din România. Cum nu ave]i
nici m\car o singur\ dovad\ (dim-
potriv\, ave]i, cu duiumul, acu-
za]ii personalizate de rele prac-
tici, rea-voin]\, incompeten]\ [i
abuz), abia a[tept s\ v\ ru[inez `n
public. Pentru c\ voi cere [i pre-
zen]a mass media. Evident, [tiind
c\ a]i votat ̀ n cuno[tin]\ de cauz\,
nu pute]i refuza accesul presei la
confruntarea solicitat\ de mine“,
scria poetul pe 25 februarie. 

Chiar ̀ nainte de apari]ia rapor-
tului CMSE [i a deciziilor luate de
CUSR, Paul Cernat publicase un
text `n „Observator cultural“ –
r\spunzându-i lui Daniel Cristea-
Enache, care scrisese `n „Româ-
nia literar\“, nr. 7/19 februarie
2016, articolul „Antisemitism pe
facebook“, f\când referire la inci-
dentul Marius Ianu[ [i comenta-
riile lui pe pagina de Facebook a
lui Paul Cernat – `n care explica
pe `ndelete ce se `ntâmplase [i se
distan]a [i disocia public de tot
episodul respectiv. Nu a contat
rân durile sale pentru CMSE, au
fost pur [i simplu ignorate. 

Au ap\rut, apoi, reac]ii promp -
te. Selectez, mai jos, câteva dintre
acestea. 

Cristian Teodorescu: „N. Ma-
nolescu, dup\ ce [i-a asigurat [i al
treilea mandat ca pre[edinte al
USR, prin schimbarea statutului
Uniunii, cu ajutorul, n-am alt cu-
vânt, slugilor sale din Consiliul
Uniunii, acum, când e contestat
cu legea `n mân\, a inventat o co-
misie prin care contestatarii s\i
pot fi da]i afar\ din USR. Urât fi-
nal de carier\ pentru criticul cu
acest nume [i murdar\ `n]elegere
a democra]iei pentru cineva care
a candidat la pre[edin]ia Româ-
niei“ (fragment dintr-o serie de de-
clara]ii ample din Clujul cultural). 

{tefan Agopian: „Consiliul
Uniunii Scriitorilor din România
a decis ̀ n reuniunea din 10 decem-
brie 2015 s\ fie publicat urm\torul

avertisment: `n cazul `n care un
membru al USR va ataca ne`nte-
meiat USR ca institu]ie sau va
aduce atingere demnit\]ii colegi-
lor lui din USR, prin atac la per-
soan\, denigrare, injurie `n spa -
]iul public, asociere la campanii
denigratoare, Comisia de Monito-
rizare, Suspendare [i Excludere
va propune, conform Statutului,
sanc]ionarea sau excluderea sa
din USR. Aceast\ hot\râre repre-
zint\ o schimbare a Statutului
USR. Conform legii, aceast\ schim -
bare trebuie `nscris\ `n Registrul
special al asocia]iilor [i funda]ii-
lor, pentru a putea fi aplicat\. Oa-
re Uniunea Scriitorilor a f\cut
aceast\ `nregistrare?“ (postare pe
pagina personal\ de Facebook).
Adaug aici c\ USR a revenit cu un
comunicat (3 martie 2016) `n care
scria c\: „Alegerea organelor de
conducere s-a f\cut mereu cu res-
pectarea strict\ a dispozi]iilor sta-
tutare, care reglementeaz\ func]io-
narea Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia. Nu exist\ nici un motiv de
nelegalitate nici a Statutului, nici
a altor acte emise de Uniunea
Scriitorilor din România“.

Alex Goldi[: „(...) deciziile aces-
tei Comisii `mi sun\ a abuz, a
`nc\lcare a libert\]ii de expresie
`ntr-o breasl\ pentru care ea e fun-
damental\ – [i, nu ̀ n ultimul rând,
`ncercare de intimidare a oric\-
rei critici la adresa modului de
func]ionare al USR. Precedentul,
care aminte[te de epur\rile ideo-
logice ale anilor ’50, e extrem de
periculos [i m\ a[tept la pozi ]io -
n\ri publice ale membrilor Uniu -
nii pe care aceste abuzuri nu-i 
reprezint\“ (fragment dintr-o pos-
tare pe pagina personal\ de Face-
book).

Carmen Mu[at: „Ast\zi, `n lu-
mea scriitorilor face ravagii o or-
wellian\ Comisie de Monitoriza-
re, Suspendare [i Excludere din
Uniunea Scriitorilor, `ndreptat\

`mpotriva acelor scriitori care
`ndr\znesc s\ nu fie de acord cu
actuala conducere a Uniunii [i `[i
permit s\-i critice pe vremelnicii
ei [efi. De aceea e necesar ca oa-
menii de cultur\ s\-[i reg\seasc\
`ndr\zneala de a gândi pe cont
propriu. Micii sau marii dictatori
apar doar atunci când cei din ju-
rul lor accept\ s\ se lase tero -
riza]i, c\lca]i `n picioare [i ame-
nin]a]i cu excluderea. {i, de fapt,
excluderea din ce? Ce este, la ur-
ma urmelor, Uniunea Scriitorilor
[i de ce ar trebui ca scriitorii s\
devin\ (sau nu) membri ai ei?“
(fragment din editorialul s\u din
„Observator Cultural“, nr. 554
(812)/ 3-9 martie 2016). 

Dan Mircea Cipariu: „Pre[e -
din tele USR este un critic literar
important al literaturii noastre,
dar un manager f\r\ oper\, sf\tuit
dezastruos de echipa sa. Faptul c\
nu sunt ̀ nscrise, din 1998, organele
de conducere ale USR `n Registrul
Special al Asocia]iilor [i Funda]ii-
lor este dovada clar\ c\ echipa
Pre[edintelui USR este neprofe-
sionist\. Aceast\ echip\ s-a desca-
lificat [i se descalific\ [i prin lipsa
de transparen]\ a actului de con-
ducere executiv\ [i prin refuzul
de a dialoga cu cei care sunt ne-
mul]umi]i de felul `n care Pre [e -
dintele [i echipa sa guverneaz\ la
USR. Nu vânez, nici `n justi]ie,
nici ocult, locul nim\nui, cu atât
mai mult pe cel de pre[edinte al
USR! Nu voi accepta nici o propu-
nere de a fi `n conducerea USR“
(fragment din comunicatul de
pres\ emis de GR-USR pe 3 martie
2016).

~ncerc\ri de justificare 
a activit\]ii CMSE

Sigur c\ presa a ̀ ncercat s\ ob]in\
declara]ii [i din partea pre[edinte-
lui USR, Nicolae Manolescu.
Atunci când a comentat, acesta a

insistat c\ nu este vorba de nici
un scandal `n USR. ~n plus, a
ap\rut pe 2 martie un alt comuni-
cat al USR `n care sunt redate câ-
teva mesaje ale unor scriitori
membri ai USR ({tefan Borbely,
Vasile Gogea, Andrei Terian, Ma-
riana Codru], Emilian Galaicu-
P\un, Dumitru Crudu [i Andrei
}urcanu) care nu recunosc aparte-
nen]a la GR-USR sau s-au retras,
`ntre timp, din grup. Florin Iaru
aten]ioneaz\, ̀ ntr-un articol ̀ n „Ca -
]avencii“, asupra presiunilor exer-
citate de USR `n aceast\ privin]\. 

Jurnali[tii au `ncercat s\ ob -
]in\ [i alte declara]ii din tab\ra
aceasta, dar cererile lor au r\mas
f\r\ r\spuns – cum ar fi cea a lui
Ovidiu {imonca, care spune ̀ n „Ob -
servator Cultural“ nr. 554 (812)/3-9
martie 2016, `n textul „USR se
transform\ `n CMSE“, c\ a dorit,
„ca un gest normal [i necesar de a
prezenta [i punctul de vedere al
USR“, s\ `i ia un scurt interviu lui
Daniel Cristea-Enache, adresân-
du-i câteva `ntreb\ri pe e-mail,
dar „r\spunsurile la `ntreb\rile
revistei noastre nu au venit pân\
la `nchiderea edi]iei“. 

~n plus, trebuie amintit faptul
c\, din februarie [i pân\ ast\zi,
Nicolae Manolescu, Mircea Mih\ -
ie[ sau Daniel Cristea-Enache au
infirmat, ̀ n paginile „României li-
terare“, toate acuzele care li se aduc:
„un bizar exerci]iu de iresponsa-
bilitate colectiv\“, „o form\ de
la[itate intelectual\“ (Nicolae Ma-
nolescu) sau „incredibil\ vulgari-
tate de gândire“, „autism intrage-
nera]ional“, „insulta isteric\, stig-
matizarea, exhibarea violent\ a
dispre]ului, invectiva, minciunile
uluitoare [i o vulgaritate rareori
v\zut\ `n spa]iul cultural româ-
nesc“ (Mircea Mih\ie[). Un punct
de vedere complet: „Faza de terfe-
lire a institu]iei noastre (USR) va
trece, dar eu, personal, nu-i voi
ierta niciodat\ pe cei care au f\cut

comentarii prolegionare [i antise-
mite, pe cei care le-au g\zduit, pe
cei care le-au girat, pe cei care 
le-au scuzat, `n timp ce «fra]ii» m\
acuzau pe mine pe Facebook [i pe
blogurile lor infecte. E dreptul
meu s\ nu-i iert pe ace[ti domni
(Capsali, Vorona, Cernat, Ianu[,
Iaru) [i nu m\ intereseaz\ scuzele
lor de doi bani, sofismele penibile
sau ignoran]a. Fra]ilor, a]i pus-o
de m\m\lig\. R\utatea mea este o
legend\. Nimeni n-a v\zut-o ̀ nc\ –
o s-o vede]i voi… P.S.: Postarea e
`n nume personal, n-are nici o le -
g\ tur\ cu USR, e duminic\, dumi-
nica sunt liber“ (Daniel Cristea-
Enache, postare pe pagina perso-
nal\ de Facebook). 

CMSE, `n calea 
libert\]ii de opinie 
[i de expresie?

ActiveWatch [i-a exprimat, de
asemenea, opinia `n cazul CMSE
USR: „(...) prin `ncerc\rile de a re-
prima vocile critice din interior la
adresa institu]iei, Uniunea Scrii-
torilor din România (USR) face do-
vada unor mentalit\]i totalitare [i
`[i `ncalc\ menirea statutar\ de a
promova libertatea de opinie [i de
expresie. Solicit\m public Uniu -
nii Scriitorilor din România s\
adopte un comportament transpa-
rent `n ceea ce prive[te func]iona-
rea [i folosirea resurselor [i s\
opreasc\ h\r]uirea scriitorilor ca-
re fac publice suspiciuni privind
disfunc]ionalit\]ile USR“. Se in-
sist\, `n finalul pozi]iei Active-
Watch, asupra faptului c\ „per-
soanele din conducerea USR (...)
se pot adresa instan]elor de jude-
cat\ pentru criticile exprimate la
adresa lor, noul Cod Civil oferind
toate mecanismele necesare pro-
tej\rii celor care `[i consider\ le-
zat\ demnitatea sau imaginea“. 

~nc\ din 2013, de când conduce-
rea USR a schimbat Statutul Uni-
unii [i a permis mai mult de dou\
mandate pentru un pre[edinte – 
fiind astfel reales pentru aceast\
func]ie, pentru a treia oar\, Nico-
lae Manolescu –, discu]iile `n con-
tradictoriu nu contenesc. S-a `n -
fiin]at forumul de care vorbeam
mai devreme, GR-USR, s-a ac]ionat
`n instan]\, s-au adus argumente
`n ceea ce prive[te necesitatea
transform\rii Uniunii Scriitorilor
din România. Au urmat nemul -
]umirile colective dup\ acordarea
Premiului Na]ional „Mihai Emi-
nescu“ (atât `n 2015, cât [i `n 2016). 

Acum, dup\ activitatea CMSE,
a izbucnit, din nou, sub alt\ for m\,
acest conflict. Cum se va `ncheia,
r\mâne de v\zut. Deocamdat\, nu
ne r\mâne decât s\ fim lucizi, s\
citim toate punctele de vedere [i
s\ `ncerc\m s\ judec\m lucrurile
`n cuno[tin]\ de cauz\. 

Dan Mircea Cipariu, Nicolae Manolescu [i Gabriel Chifu `n vremurile `n care participau `mpreun\ la evenimentele literare



Doamna Elfriede Jelinek a primit,
de altfel, Premiul Nobel pentru Li-
teratur\, `n anul 2004. Nu a cata-
dicsit s\ se prezinte la Stockholm,
pentru marea ceremonie de decer-
nare. Motiva]ia domniei sale me-
rit\ re]inut\: nu `i plac festivi t\ -
]ile, nu se considera preg\tit\ s\
suporte rigorile unui asemenea
eveniment social, mai mult a pre-
cizat c\ s-ar fi sim]it, de-a dreptul,
amenin]at\ de o asemenea cor-
voad\. G\sesc perfect justificat\
ati tudinea dumisale. 

Doamna Jelinek provine, din
partea mamei, dintr-o familie de
`nal]i burghezi vienezi, iar din
partea tat\lui, dintr-o familie ceh\
cu bogat\ tradi]ie iudaic\. Elfrie-
de Jelinek a studiat, la Conserva-
torul vienez, fire[te, pianul. Dar
pianul nu era pentru ea. A[a c\ l-a
schimbat cu teatrul (domnia sa a
scris, de altfel, o dramaturgie
scan daloas\ [i profund\) [i cu 

istoria artei. A renun]at [i la aces-
tea. Avea, pe atunci, dou\zeci [i
unu de ani [i numeroase tulbu -
r\ri psihice. Era depresiv\, an-
xioas\ [i avea o imperioas\ nevo-
ie de solitudine. Se izola. 

Mai târziu, `n 1974, la dou\zeci
[i opt de ani, a intrat `n Partidul
Comunist Austriac, din care a [i
ie[it, dup\ anul magic 1989. La
doar un an de la intrarea `n Par-
tid, Elfriede Jelinek public\ o car-
te care cunoa[te succesul (inclu-
siv pe cel comercial). Cartea aceas -
ta este Amantele. Criticii ostili au
catalogat lucrarea ca fiind mai de-
grab\ un punct de vedere parodic
[i marxist cu privire la rela]iile
dintre femei [i b\rba]i, precum [i
la rela]iile dintre femei [i munc\.
Nu m\ intereseaz\ critica de spe-
cialitate. Sunt un cititor, sunt un
cronicar, n-am prejudec\]i cu pri-
vire la critici. N-au decât s\ critice
cum se pricep [i dumnealor. 

Cartea Amantele (Polirom,
2013, `n traducerea Anei Mure [a -
nu) este – dincolo de orice critic\ –
esen]ial\ pentru `n]elegerea natu-
rii umane. Are o textualitate vio-
lent\, este imun\ la regulile clasi-
ce de scriere, este sfid\toare [i,
mai ales, este adev\rat\. Sunt
`ntru totul de partea doamnei Jeli-
nek cu privire la agresivitatea cu
care desfiin]eaz\ urm\toarele
concepte: iubirea, c\s\toria, fami-
lia `mplinit\, rela]ia p\rin]i-copii.
Sunt ̀ ntru totul de partea domniei
sale când arat\ imposibilitatea
existen]ei fericirii `n rela]iile `n -
delungate dintre oameni ca nor m\.
Sunt ̀ ntru totul de partea domniei
sale când arat\ c\ aceas t\ realita-
te cutremur\toare este cel mai bi-
ne p\strat secret din lume. Sunt
de partea domniei sale `n contra
ipocriziei [i a superficialit\]ii. 

Sunt de partea domniei sale când
demasc\ limitele cumplite ale
omului. 

Cartea aceasta are dou\ perso-
naje centrale, dou\ femei: paula [i
brigitte. Via]a lor este urm\rit\ de
Elfriede Jelinek cu o r\ceal\ de
om de [tiin]\ (tat\l scriitoarei a fost
chimist). Sunt unele c\r]i care sunt,
pur [i simplu, autopsii. Aceast\
carte este o autopsie. 

Brutalitatea cu care sunt des-
compuse peisajele idilice austriece
[i aparenta armonie din fabricile
unde trudesc proletarele [i alcoo-
lismul b\rba]ilor [i pu]in\tatea
orizonului p\durarilor – aceas t\
brutalitate este `ncânt\ toare. El-
friede Jelinek are o viziune nea -
gr\ asupra lumii. Elfriede Jelinek
are dreptate. 

Fragment (p\strând `ntocmai
felul domniei sale de a redacta, cu

dispre] fa]\ de orice fel de majus-
cul\): „sfâr[itul vie]ii pentru fe-
meie e când `ncepe s\ nasc\. ~n
timp ce b\rba]ii se maturizeaz\
frumos, ̀ ncep s\ ̀ mb\trâneasc\ [i
se dedic\ alcoolului, acesta `i face
tari [i `i ap\r\ de cancer, agonia
femeilor lor dureaz\ adesea ani [i
ani, adesea suficient ca ele s\ fie
de fa]\ [i la agonia fiicelor lor. fe-
meile `ncep s\-[i urasc\ fiicele [i
doresc ca acestea s\ moar\ cât
mai curând posibil, a[a cum au
murit [i ele cândva, de aceea: s\-[i
f\c\ rost de un b\rbat“.
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Nea Vatr\ mi-a trântit poarta `n
nas, semn c\ nu-i loc de-ntors, c\
nu are chef de vorb\ lung\:

— Vii la mine cu o undi]\ bun\ –
b\] drept de alun, nailon gros s\
]in\ m\car vreo cinci kile, cange cu
cel pu]in trei cârlige – [i mai vedem.

M-am enervat r\u de tot. Auzi
tupeu la el, cange cu cel pu]in trei
cârlige! La cum ar\ta poarta pe ca-
re mi-o trântise `n nas, trei pari [i
dou\ scânduri, `nc\pea vaca prin
gaur\! Nici nu era `n stare s\ aib\
un acoperi[ pe care s\ nu-l dove-
deasc\ de fiecare dat\ ploaia [i el
voia nailon gros [i b\] drept de
alun! 

La `nceput, m-am [i bucurat c\
am norocul s\-l prind beat sâm b\t\

diminea]a, c\-l [tiam om de treab\
`n asemenea situa]ie, dar uite c\
b\utura nu `nmoaie `ntotdeauna
inima omului. 

Am trecut dealul [i m-am dus la
Ducu. A ie[it m\-sa [i mi-a spus c\
e plecat cu calul la p\scut [i, dac\
vreau s\ m\ joc, s-o fac cu Iliu]\ \la
micu’, c\ [-a[a-i singur s\racu’.
Iliu ]\ a [i ap\rut pe gard, tot un
zâmbet, dar numai poft\ de jucat eu
cu el nu g\seam. Abia l-au primit
la gr\dini]\, n-avea nici jumate din
din]i `n gur\. L-am chemat totu[i
`n drum, am a[teptat s\ plece m\-
sa [i am stricat o vorb\ cu el:

— Nu [tii unde-i undi]a lu’ fra-
te-tu?

Spre surpriza mea, a dat apro-
bator din cap.

— Da’ mergem la pe[te?
Drept s\ spun, m-am [i speriat

c\ vorbe[te.
M-am dus dup\ el ̀ n curte pân\

la un cote], de dup\ care a scos un
b\] lung de undi]\.

Am luat [i am inspectat lem-
nul, nu prea p\rea alun [i, `n plus,
n-avea nici nailon, nici cârlig.

— B\i, Iliu]\, tu vrei s\ mergi
la pe[te doar cu b\]ul?

Cu asta l-am cam `nchis.
— Ce vrei ca s\ mi-l dai mie?
L-am luat a[a repede, c\ nici nu

[tia ce s\ zic\. Nici nu l-am mai
l\sat s\ zic\ nimic:

— O cutie de creioane colorate
aproape noi-nou]e vrei?

M-am dus acas\, am luat cre-
ioanele [i am f\cut schimbul cât ai
zice pe[te.

Cu b\]ul pe spate, m-am ̀ n drep -
tat c\tre Petric\.

— Mergem la pescuit?, m-a `n -
trebat el de departe, când m-a v\ zut.

— E[ti prost, nu vezi c\ am nu-
mai un b\]? Apoi, oricum, azi nu

pot, am o treab\. Ce vrei s\-]i dau
pe trei metri de nailon din \la gros
de pe bobina lu’ tac-tu?

Petric\ mi-a r\spuns sec:
— B\]ul \sta de alun.
— E[ti tu sigur c\-i alun?
— Sigur-sigur.
— Nu pot s\ ]i-l dau. Ce altceva?
— Clasorul cu timbre.
Am crezut c\ `nnebunesc. Pu-

tea s\-mi cear\ orice altceva decât
b\]ul sau clasorul cu timbre. Dar
odat\ pornit la drum, n-aveam ce
mai face. Am fost, am luat claso-
rul, am b\tut palma. 

Cange cu trei ace aveau doar
vreo câ]iva oameni mari din sat.
Nici nu mi-a trecut prin cap s\ m\
milogesc la ei, c\ sigur nu-mi d\ -
deau, ar fi f\cut mi[to de mine. M-am
`ntors acas\ [i am prins cu sârm\
de cupru singurele dou\ cârlige
de pescuit pe care le aveam. Un soi
de cange tot p\rea. Nici nu mai
spun cât m-am chinuit cu asta.
~ncepuse s\ cad\ Soarele.

M-am prezentat la poarta vai
de ea a’ lu’ Nea Vatr\ [i l-am stri-
gat din to]i r\runchii. Nu ie[ea.
Mi-am f\cut curaj [i am intrat `n
curte. Doar nu muncisem o zi `n -
treag\ degeaba. Când am auzit

sfor\iturile din\untru, am deschis
u[a casei la fel de r\bl\git\ ca [i
poarta [i am dat buzna. Nea Vatr\
dormea bu[tean. Am tras de el.

— Uite, nene, ]i-am adus un di]a.
Nea Vatr\ a s\rit direct `n pi-

cioare, a luat b\]ul ̀ n mân\, s-a ui-
tat `ndelung la el, apoi m-a `ntre-
bat n\uc:

— A’ lu’ cui e[ti tu [i ce cau]i `n
casa mea?!

A trebuit s\-i spun toat\ poves-
tea de la cap\t.

— M\i, b\iete, ]i le-a[ da [i pe
degeaba, c\ m-am l\sat de ochiu’
draculu’. Da’ le-am aruncat.

— Da’ diminea]\ mi-ai spus c\
vrei o undi]\ cu b\] drept de alun,
cu nailon gros de cinci kile [i can-
ge cu cel pu]in trei ace.

— Diminea]\ eram beat. 
Pe altcineva care s\ aib\ zaruri

`n sat nu mai [tiam. A[a c\, de
nervi, m-am dus ]int\ acas\, mi-am
f\cut dou\ zaruri din miez de pâi-
ne [i-am `n]epat pe fiecare parte a
lor câte [ase puncte. Apoi – se
`nserase bine deja – am desf\cut
tabla, am pus to]i pionii la locul lor
[i am `nceput s\ joc singur „Nu te
sup\ra, frate“. {i-mi tot c\dea
[ase-[ase. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Nu te sup\ra, frate!

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Elfriede Jelinek nu este neap\rat o scriitoare la 
mod\, ceea ce nu `nseamn\ c\ literatura ei nu este
teribil\. Dimpotriv\. 

Amantele. O autopsie



De ce au plecat uneperi[tii la
PSD? Simplu. Pentru c\ se scu-
fund\ barca generalului Oprea,
cel care a ales s\ fac\ pasul lateral,
din cauza dosarelor care nu-i dau
pace. Din cei 60 de ale[i (senatori
[i deputa]i), este posibil ca UNPR
s\ r\mân\ cu jum\tate, `n scurt
timp. Cei mai mul]i vor pleca la
PSD, al]ii vor ̀ ncerca s\ negocieze
cu \ilal]i, adic\ pe partea dreapt\.
UNPR mai are o [ans\ pe scena
politic\, ce-i drept mic\, doar dac\
se va alia sau va fuziona rapid cu
un alt partid. Doar c\ nimeni nu-i
mai vrea pe uneperi[ti. Astfel c\
`n scurt timp, e posibil ca UNPR
s\ dispar\ de pe scena politic\. 

Trecerea ale[ilor dintr-o parte
`n alta nu face decât s\ stârneasc\
[i mai mult\ lehamite `n rândul
electoratului. 

Partea proast\ e c\ va urma cel
mai mare val de traseism politic
din ultimii 10-15 ani. De data asta
e pe fa]\. ~n aceste zile, politicienii
de toate culorile nu se mai gân-
desc la binele comunit\]ii sau
m\car al partidului din care fac
parte, ci doar la binele lor. Dac\
nu mai au loc la PSD, atunci vor
pleca la liberali. Sau invers. Dac\
nici liberalii nu-i primesc, atunci
se vor duce la Mi[carea Popular\.
Sau chiar la PSRo-ul lui Geoan\.

Elocvent este ceea ce s-a petrecut

zilele trecute `n localitatea ie[ea -
n\ R\duc\neni. Aproape `ntreaga
organiza]ie PSD a trecut la Mi[ca-
rea Popular\. N-au trecut decât
vreo 48 de ore [i o alt\ [tire politic\
anun]a c\, ̀ n aceea[i localitate, ma-
re parte din organiza]ia PNL a tre-
cut la PSD. Cum e posibil ca oameni
de stânga s\ treac\ la un partid de
dreapta? Sau invers? E vorba de sta-
bilirea candida]ilor la prim\rii [i
consilii locale. Nu te vrea partidul,
pleci la altul. Singur sau cu ga[ca.
Le faci ̀ n ciud\, ̀ i la[i ̀ n fundul gol,
le ar\]i c\ e[ti tare. De fapt, e[ti un
campion la traseism.

Nu pleci singur, ci cu grupul.
Sau dac\ vorbim de R\duc\neni,
cu satul. 

De fapt, aici s-a ajuns `n politi-
ca româneasc\. Nimeni nu mai
crede `n nimic. Nici m\car politi-
cienii nu mai cred ̀ n partidele lor.
N-au crezut niciodat\, altfel Ro-
mânia era departe. 

La Cucuie]ii din Deal, dreapta e

totuna cu stânga. Primarul e ro[u,
nevasta cic\ e cu liberalii, iar finul e
popular sau, dac\ e necesar, progre-
sist. Nu conteaz\ doc trina, nimeni
nu discut\ proiecte, ci e rotirea ca-
drelor. Ce iau eu [i ce-]i las ]ie. Ope-
ra]iunea ocuparea pozi]iilor. ~n une-
le locali t\]i, de[i pare ciudat, prima-
rul sta bile[te c\peteniile la celelalte
partide. Posibil doar ca `n marile
ora [e s\ fie ceva b\taie politic\ pe
bune. ~n rest, e prosteal\ electoral\
pe fa]\. Se regizeaz\ un scandal lo-
cal, dar de fapt, oamenii sunt mâ n\
`n mân\. Fra]i politici pe vecie.

Alegerile locale din acest an nu
vor schimba mare lucru, mai ales
pe un singur tur de scrutin. 80% din
actualii primari `[i vor reconfirma
mandatele. Ca edil, trebuia s\ fi fost
prea fraier patru ani ca s\ nu câ[tigi
30%. Iar cu acest scor, `]i asiguri
`nc\ un mandat.

~n 2016, partidele nici m\car nu
vor face un minim efort s\ arate
c\ se afl\ ̀ n competi]ie. Cine e mai

tare ̀ n comunitate face jocul. Cine
nu, st\ pe margine, dar rezultatul
la urne e previzibil.

Ce va fi `n marile ora[e? {i aici
se preg\tesc manipul\ri de pro-
por]ii. Oameni one[ti vor candida
din partea a tot felul de partide de
buzunar. ~n realitate, sunt trimi[i
de sforari locali doar pentru a rupe
voturi dintr-o parte sau alta. 

~n aceste condi]ii, mai e loc de
surprize? Pu]in probabil. Singura
[ans\ e prezen]a masiv\ la urne.
La 60% prezen]\ la vot `ntr-o loca-
litate, orice calcul e dat peste cap.
Dac\, de regul\, ̀ ntr-o localitate ve-
neau la alegerile locale 50% din
aleg\tori, iar `n 2016 prezen]a se
duce `nspre 60%, atunci surplusul
de votan]i, dac\ merge spre un can-
didat (sau partid), `nseamn\ 20%
din voturi. Altfel spus, griparea jo-
cului politic local. 

E unica posibilitate de a r\stur-
na aranjamentele care se pun la ca-
le mai peste tot `n ]ar\. ~ntre ale-
geri, cei care sunt la putere se tem
de strad\. ~n ziua votului, o pre-
zen]\ masiv\ la urne ar r\sturna
cu totul masa de joc. Greu de cre-
zut c\ se va `ntâmpla `n iunie 2016,
dar nu imposibil. Doar valul urne-
lor mai poate schimba ceva.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Se pare c\, prin anii 1950, poetul [i
militantul de stânga interbelic Step-
han Roll ar fi spus, vorbind despre
num\rul tot mai mare de oportu -
ni[ti intra]i urgent `n partidul co-
munist [i care se pretindeau lup -
t\tori ilegali[ti: „Pu]ini am fost,
mul]i am r\mas!“. Cam a[a stau lu-
crurile azi cu cei care s-au momit la
certificatele de lupt\tor ̀ n revolu]ie.

Ca s\ fim drep]i, atunci, la re-
volu]ie, `n strad\ au ie[it mul]i 

oameni hot\râ]i s\ doboare regi-
mul comunist. La manifesta]iile
din Timi[oara dinainte de c\de-
rea lui Ceau[escu au participat cel
pu]in o sut\ de mii de oameni.
Doar c\ pu]ini, foarte pu]ini din-
tre ei au azi „certificat de revo lu -
]ionar“, aceast\ inven]ie penibil\
a regimului Iliescu, care a mânjit
pentru totdeauna ce mai era cât de
cât nobil `n istoria recent\ a Ro-
mâniei. Cum s\-[i demonstreze

oamenii aceia „rolul determi-
nant“ `n revolu]ie? Ce hâr]oage s\
aduc\? De parc\ n-ar fi de ajuns
faptul c\ au ie[it `n strad\ zi de zi,
[tiind c\ so]ii Ceau[escu condu-
ceau `nc\ ]ara, c\ ei erau fotogra-
fia]i [i identifica]i [i c\ dac\ revol-
ta ar fi fost `n\bu[it\, ar fi fost
aresta]i unul dup\ altul, la fel ca
manifestan]ii de la Bra[ov, din
1987. Fiindc\ dac\ ̀ n Timi[oara ar
fi ie[it la manifesta]ii numai o
sut\ de oameni, nimic din toate
cele `ntâmplate `n decembrie 1989
nu s-ar fi `ntâmplat (sau nu s-ar fi
`ntâmplat a[a).

Asta mi se pare mie c\ ar `n -
semna „rol determinant“. Dar oa-
menii aceia n-au a[teptat [i n-au
cerut pomana recuno[tin]ei. {i
nici zecile, sutele de mii de bucu-
re[teni care au determinat fuga

lui Ceau[escu. ~n decembrie 1989,
nu exista nici un birocrat cu [tam-
pil\ care s\ le dea dovada de
lupt\tor. Existau speran]\, entu-
ziasm, bucurie. Dar aici, la por]ile
Orientului, astea trec repede.

~ntre timp a ap\rut legea recu-
no[tin]ei iliesciene, iar lichelele
au v\zut ocazia de a g\bji o rent\ –
[i un certificat de patriotism,
pl\tit la purt\tor. Din 1989 pân\
acum, pe lista revolu]ionarilor au
ap\rut tot felul de personaje:
turn\tori ai Securit\]ii, pu[c\ -
ria[i care `n decembrie 1989 erau
`n `nchisoare, interlopi, senatori,
actori, sportivi, militari, secu -
ri[ti... S-a inventat parafa de revo-
lu]ionar [i, ca orice paraf\ din Ro-
mânia, ea a putut fi ob]inut\ prin
pile, cuno[tin]e [i rela]ii. Certifi-
catele de revolu]ionar s-au vândut

[i s-au cump\rat, cei care au lup-
tat atunci ̀ n strad\ s-au amestecat
cu cei care au stat ascun[i sub pa-
turi [i s-au `nfipt `n 1990 la pl\cin-
te [i din toat\ povestea a pierit ori-
ce urm\ de eroism [i noble]e. Cei
mai demni s-au retras, l\sând, ca
de obicei, locul lichelelor. Iar ele
sunt peste tot.

Atunci, `n 1989, ca s\ fii revo-
lu]ionar, trebuia s\ ai curaj s\ ie[i
`n strad\, `n fa]a solda]ilor cu ar-
mele `nc\rcate. Acum se pare c\
dac\ ai intrat `n jude]eana de par-
tid din Craiova sau `n prim\ria
din Cotoioasa [i ai dat jos portre-
tul lui Ceau[escu dup\ ce acesta a
fost `mpu[cat, gata, e[ti lupt\tor
cu rol determinant. Ba chiar e 
de-ajuns s\ spun\ careva c\ ai fost
acolo. La naiba, au trecut dou\ -
zeci [i [ase de ani, cine `[i mai
aminte[te exact ce [i cum? Dac\
dom’ deputat sau dom’ actor zice
c\ a dat jos portretul, atunci sigur
e revolu]ionar. Cu rol determi-
nant, s\ tr\i]i, dom’ lupt\tor.

{i-atunci de ce s\ ne mai mi r\m
c\ România e o ]ar\ atât de mi -
nunat\? Cu spiritul nostru revo-
lu]ionar – pl\tit de statul recunos -
c\tor –, cu cinstea [i noble]ea ce
ne caracterizeaz\, vom tr\i [i pe
mai departe decenii de `mpliniri
m\re]e. Exact ca `n cel\lalt regim.

Au trecut dou\zeci [i [ase de ani de la Revolu]ia din
Decembrie 1989 [i, ca un f\cut, lista cu „lupt\torii cu
rol determinant“ din acele momente istorice s-a
`mbog\]it cu aproape dou\ mii de persoane. Nici nu-i
de mirare: doar suntem o ]ar\ de revolu]ionari. Am
]inut capul plecat [i am mâncat ideologie comunist\
mai bine de patru decenii, dar `n sinea noastr\ am
fost mereu revolu]ionari. Iar dac\ putem fi [i pl\ti]i
pentru spiritul \sta revolu]ionar – nu cu mult, cu
vreo dou\ mii de lei acolo, s\ m\nânce [i gura
revolu]ionarului ceva –, atunci a[a s\ fie. Tr\iasc\
România democrat\ [i lupt\torii ei cu rol
determinant!

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Pomanagiii Revolu]iei

{ase parlamentari UNPR au trecut la PSD. S-a
`ntâmplat `n aceast\ s\pt\mân\. Acu’ ceva timp, un
astfel de eveniment f\cea `nconjurul presei.
Tr\d\torii erau ar\ta]i cu degetul, numele lor era
scris cu majuscule [i se tocmeau analize care mai de
care mai sofisticate. ~n 2016, trecerea a [ase
parlamentari de la un partid la altul e un eveniment
banal. Aproape c\ nu mai e o [tire. Nu intereseaz\ 
pe nimeni, nu face rating. ~nc\ o tr\dare. A suta
`ntâmplare de acest gen. {i ce-i cu asta? Nu va fi
ultima, trasei[tii reprezint\ o specie inepuizabil\.

Valul care poate r\sturna jocul politic
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Un destin [i o voce
muzical\ din Cern\u]i:
Edith Silbermann

Edith Silbermann este cunoscut\
`ndeob[te pentru prietenia ei de o
via]\ cu poetul Paul Celan, prima
ei iubire la Cern\u]i, `nceput\ `n
anii ce au precedat cel de-al Doilea
R\zboi Mondial [i imortalizat\ `n
amintiri publicate `n mai multe
edi]ii, `ncepând din 1993. Ultima
edi]ie, cea mai complet\, [i ea sub
redac]ia prof. Amy-Diana Colin, a
ap\rut `n 2010, la aceea[i editur\
german\, `nso]it\ de coresponden -
]\ [i numeroase comentarii.

Nu am c\derea s\ scriu despre
mitica lume intelectual\ cern\u -
]ean\ interbelic\, poate comunita-
tea r\mas\ cea mai solidar\ de-a
lungul trecerii timpului, ai c\rei
urma[i `ntre]in pân\ ast\zi memo-
ria `nainta[ilor, nu numai prin stu-
dii [tiin]ifice, dar [i prin nenum\ -
rate m\rturii [i documente, postate
pe site-uri internet. La Ia[i, [i ̀ n Ro-
mânia, `n studiul acestei comuni -
t\]i particulare ca existen]\, `n râu -
rire cultural\, [i destin, s-a impus
profesorul Andrei Hoi[ie-Corbea.
Dac\ m\ refer la aceast\ lume este
numai pentru c\ Edith Silbermann
evoc\ studiile ei muzicale, iar cele
dou\ CD-uri ̀ nso]i toa re ale volumu-
lui amintesc o produc ]ie muzical\
tradi]ional\ a evrei lor din Bucovina
[i Basarabia, ast\zi aparent uitat\.

N\scut\ Horowitz, Edith Silber-
mann (1921-2008) [i-a petrecut copi -
l\ria [i prima tinere]e la Cer n\u]i,
unde `[i `ncheia studiile liceale `n
1940. Nu erau, evident, vremuri
propice pentru studii universitare
ca evreu, iar tân\ra nu reu[ea s\
urmeze mai mult de dou\ semestre

studiind `n paralel limba german\
[i englez\ [i pianul la Conservator,
când Cern\u]iul a reintrat pentru
un an [i ceva sub autoritate sovie-
tic\. Cum profesorii români se re -
tr\seser\ la venirea ru[ilor – ̀ [i amin-
tea peste ani Edith Silbermann –,
„Conservatorul nostru românesc
«Ciprian Porumbescu» nu avea un
bun renume, iar cine voia s\-[i cl\ -
deasc\ o carier\ serioas\ ca pianist,
violonist sau violoncelist, [i `[i pu-
tea permite, nu avea de ales decât s\
ia lec]ii private“. Cursurile nu au
du rat mult, [i cum profesoara ei
Bian ca Krämer-Neuberger plecase
spre Palestina, s-a bucurat de ̀ ndru-
marea altui pedagog, Binderer, o
profesoar\ format\ la Vie na [i cu
care avea s\ se reg\seasc\ dup\ anii
de trist\ amintire ai Holocaustului.

Edith Silbermann [i familia ei
le-au supravie]uit, ducându-[i difi-
cil existen]a `n ghetoul din Cer n\ -
u]i, pân\ `n martie 1944, când
ora[ul a fost reocupat de sovietici.
~nsemn\rile ei despre ace[ti ani `n
care destinele multor familii [i
prieteni s-au sf\râmat `n lag\rele
de exterminare din Transnistria
epocii, marcându-i definitiv [i pe
urma[ii lor, se aseam\n\ mult ce-
lor ale lui Mihail Sebastian. O sea -
r\ cu poetul Immanuel Weißglass,
cântând amândoi Sonata prim\ve-
rii de Beethoven, o alta, ascultând
la patefon, la familia Silbermann,
operele lui Wagner, una de Cr\ ciun,
a anului 1943, cântând la pian pen-
tru prietenul ei Sandi }urcanu,
Dansul Anitrei de Grieg [i Asturia
lui Albenitz, amintirea vag\ a unei

seri la un spectacol al Operei din
Bucure[ti venit\ `n turneu la Cer -
n\u]i [.a.m.d.

Dup\ intrarea sovieticilor `n
Cern\u]i [i-a putut relua studiile
muzicale la Conservator. Edith Sil-
bermann aminte[te chiar de un
concert al studen]ilor, retransmis
de postul de radio sovietic, [i la ca -
re ea a cântat un Dans spaniol, de
Manuel de Falla, [i dou\ din Prelu-
diile lui Debussy, La fille aux che-
veaux de lin [i Minstrels. ~n acel an
ce preceda `ncheierea r\z boiului,
avea s\-i asculte ̀ n concert pe Emil
Ghilels [i pe David Oistrach [i s\
fac\ cuno[tin]\ cu muzica lui Phi-
lipp Herschkowitz, care preda
com pozi]ia la Cern\u]i (profesorul
lui Alfred Schnittke, `ntre al]ii).

Refugiat\ `n 1945 la Bucure[ti,
Edith Silbermann `[i reg\sea prie-
tenii, Paul Celan, Oniu Weißglass,
Alfred Kittner, [i ̀ ncepea, treptat, o
nou\ via]\, angajat\, ̀ n toamn\, de
regizorul Yankev (Jacob) Mans-
dorf ̀ n c\utare de talente pentru un
nou teatru: Teatrul de Art\ Idi[, `n
ciuda faptului c\ nu vorbea  idi[ul.
Avea s\ joace roluri de succes pân\
`n 1947, când regizorul p\r\sea Ro-
mânia, [i când, pentru o scurt\ vre -
me, Edith `[i câ[tiga traiul ca bi-
bliotecar\ la sec]ia muzical\ a Bi-
bliotecii Arlus. Teatrul, ce apar ]i -
nuse Organiza]iei IKUF (Societ\]ii
Interna]ionale de Cultur\ Idi[),
avea s\ fie na]ionalizat `n 1948 [i
transformat `n Teatrul de Stat
Evreiesc. ~n acela[i an, Edith Horo-
witz se c\s\torea cu Jacob Silber-
mann. Aveau s\ tr\iasc\ `n Româ-
nia `nc\ 17 ani, `nainte de a reu[i,
dup\ mul te `ncerc\ri, s\ plece, `n
1963, la Viena, iar un an mai târziu
s\ se sta bileasc\ `n Germania.

*Edith Silbermann, Cernowitz –
Stadt der Dichter. Geschichte einer jü-
discher Familie aus der Bukowina
(1900-1948), Hrsg. Amy-Diana Colin. 
Paderborn: Wilhelm Fink, 2015. 401 pp.,
ill. + 2 CD.

„Nu aveam ureche perfec t\; aveam o mân\ mic\, cu insu-
ficient\ deschidere pentru a putea s\ cânt co rect, de 
exemplu, Tocca tele lui Bach sau La Campanella lui Liszt,
dar eram muzical\ [i puteam s\ cânt chiar foarte bine
Mozart, Chopin sau Debussy.“ A[a se prezint\ cititorului,
`n memoriile ei, ap\rute la sfâr[itul anului trecut, la Edi-
tura Wilhelm Fink, `n Germania, Edith Silbermann, au-
toarea volumului Cern\u]i – ora[ul poetului. Via]a unei
familii din Bucovina (1900-1948). Amintirile au fost edi-
tate [i completate de profesoara Amy-Diana Colin, de la
Universitatea din Pittsburgh, nepoat\ de sor\ a autoarei,
cu un amplu apa rat critic [i cu dou\ discuri compact con -
]inând extrase din recita luri de cântece evreie[ti de epo -
c\ [i de poezie, realizate de Edith Silbermann `n Germa-
nia, dup\ plecarea ei din România, `n 1963.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Când vine vorba despre Steven
Wilson [i muzic\, a[tept\rile mele
se concentreaz\ pe cuvântul sur-
round. Am mai spus-o, cred: de
când am luat contact cu realiz\ri-
le sale `n formatul \sta pu]in pro-
movat de marile case de produs
hituri, nu muzic\, parc\ mi s-a ri-
dicat o povar\ de pe creier. Pân\
atunci m\ str\duisem, folosind
softuri de computer, nu vreo con-
sol\ dedicat\, s\ remixez pe [ase
canale diferite piese celebre sau
numai pl\cute mie. Wilson m-a
scutit de efort, mi-a `ncântat auzul
[i, pe deasupra de orice, mi-a con-
firmat percep]ia complet diferit\
pe care o d\ receptarea `n sur-
round a muzicii rock. Precizez
„rock“, deoarece muzica simfo-
nic\ se preteaz\ mult mai bine la
dispersare de jur-`mprejurul ca-
merei de audi]ie. Ba chiar, a[ zice,
este consacrat\ spa]ial `nc\ de pe
vremea lui Vivaldi [i a construc-
torilor Catedralei din Freiburg,
unde cele patru registre ale orgii
sunt dispuse ̀ n diferite puncte din
interiorul navei ce g\zduie[te as-
cult\torii, enoria[i ori ba.

Nu exist\ umbr\ de `ndoial\:
ceea ce Steven Wilson reu[e[te [i
pe discul 41/2  se ridic\ la `n\l]i -
mea tuturor a[tept\rilor tehnice.
~n pofida faptului c\ piesele sunt
compuse `ntr-un interval de timp
`ntins din 1998 pân\ `n 2015, iar
`nregistr\rile s-au f\cut `n diverse
`mprejur\ri de-a curmezi[ul glo-
bului, dup\ cum s-a nimerit vreun
studio la dispozi]ie, produc]ia mu-
zical\ este unitar\, dinamica f\r\
compromisuri, armoniile cuceri-
toare, scoaterea ̀ n relief (prin mij-
loacele avute la ̀ ndemân\) magni-
fic\. Foarte pu]ini muzicieni din
arealul rockului reu[esc s\ ating\
virtuozitatea colegilor din sfera

muzicii simfonice, f\r\ s\ apeleze
la ajutorul (insuficient subliniat
al) uneltelor acestora: instrumen-
te, partituri, orchestra]ii, orches-
tre, studiouri etc. Steven Wilson
este ajutat, ce-i drept, de-o echip\
extrem de profesionist\, cu abi-
lit\]i dovedite `n jonglarea pe mai
multe registre [i dornic\ de auto-
dep\[ire `n oricare dintre ele. La
clape, Adam Holzman nu rateaz\
nici o secund\ s\ ridice un edifi-
ciu multistructurat timbral, ca un
templu budist pierdut `n jungl\.
Nick Beggs sprijin\ cu chitara bas
funda]ia fiec\rei piese, dând sen-
za]ia c\ este prezent chiar [i acolo
unde lipse[te, `nlocuit de `nsu[i ti-
tularul albumului. Guthrie Govan
[i Dave Kilminster intervin cu
chitarele electrice exact unde este
nevoie de ei, f\r\ s\ dep\[easc\ li-
mitele impuse de Steven, dar [i
f\r\ s\ fie eclipsa]i de solist. Iar
aici trebuie men]ionat c\ Wilson,
spre deosebire de al]i muzicieni
factotum, are capacitatea s\-[i
stâr neasc\ partenerii, `ndreptân-
du-i subtil c\tre neb\nuite dimen-
siuni artistice, la care ei nici nu vi-
sau. Asemenea talent st\pânea,
din câte cunosc, doar Frank Zap-
pa, `nregistr\rile sale fiind `n mai
mare m\sur\ ca ale oric\rei refe-
rin]e imposibil de egalat. Nu-i de
mirare c\ fostul tobo[ar al lui Zap-
pa, Chad Wakerman, este azi cola-
borator de excep]ie al lui Wilson,
`nlocuind periodic al]i doi percu -
]ioni[ti din ansamblul acestuia:
Marco Minnemann [i Craig Blun-
dell. Nu lipse[te Theo Travis, sa-
xofon [i flaut, autor, `n piesa
„Don’t Hate Me“, al unui pasaj vi-
brant ce aminte[te pe-ale lui Dick
Parry din „Shine On You, Crazy
Diamond“. Acest cântec ultim be-
neficiaz\ pe blu-ray-ul editat, ca
de obicei, de K-Scope, [i pus `n
vânzare online pe 22 ianuarie
2016, de trei variante: una instru-
mental\, a doua cu partea vocal\
sus]inut\ de Steven, iar a treia, [i
cea mai bun\, cu vocalista Ninet
Tayeb, al c\rei timbru fascineaz\
prin bog\]ie [i amplitudine, [i cu-
cere[te prin naturale]e somptuoas\. 

Grafica este asigurat\ tot de
Lasse Hoile, iar mica poveste ima -
ginat\ de el, ̀ mpreun\ cu fetele fo-
tografiate, vine ca un fursec la o
cup\ de [ampanie. Ce a[ mai pu-
tea ad\uga? Steven Wilson preci-
zeaz\ c\ albumul e un fel de reca-
pitulare a drumului parcurs pân\
acum, `nainte s\ treac\ la o alt\
etap\. ~l a[tept\m cu aceea[i ne -
r\b dare.

41/2



Atunci când mergem la teatru,
`nainte de ̀ nceperea spectacolului
obi[nuim s\ privim `n jur pentru
a repera chipurile cunoscute, a
saluta prietenii sau a schimba
câteva vorbe amicale cu cei de-a l\ -
turi. Arhitectura s\lii, a p\r]ii `n
care se afl\ publicul, o re pre zint\
`ntr-un fel condensat pe cea a soci-
et\]ii, pentru c\ locul ocupat indi-
ca odinioar\ rangul din piramida
social\. O face `nc\ [i acum, doar
c\ ceva mai flexibil. Pe vremuri,
la parter st\teau oamenii obi[ nu -
i]i, pân\ la sfâr[itul secolului al
XVIII-lea, debutul se colului al 
IX-lea, to]i `n picioare. Etajul le
era rezervat nobililor, pozi]iile
centra le, obligatoriu mem  brilor
fami liilor regale [i ala iului de la
curte, dispunerea radial\ respec-
tând statutul social al ocupan]ilor
[i marcându-le demnitatea. Acum,
la stal sunt locu rile, s\ le zicem,
obi[nuite, pentru toa t\ lumea, cu
pre]uri medii, de cot\ intermedi-
ar\. Lojele sunt nivelul care, prin
superioritatea pozi]io n\rii arhi-
tecturale, indic\ [i postura so-
cial\, cele din mijloc, cu vizibili-
tatea mai bun\, fiind oferite nota-
bilit\]ilor [i celor `n st\ri]i. Bal-
conul le apar]ine iubitorilor artei
care nu-[i pot permite un bilet la
stal, gen elevi, studen]i, tineri, in-
telectuali. 

De[i se folose[te tot mai rar, la
fel ca relache pentru zilele libere
ale arti[tilor, când `ntâlnim cu-
vântul „matineu“, [tim c\ acesta se
refer\ la o reprezenta]ie teatral\
programat\ `n cursul dup\-amie -
zii, de regul\ la ora 17. Termenul a
f\cut carier\ `n leg\tur\ cu artele
spectacolului pe filier\ francez\,
iar originile lui trebuie c\utate `n
cutumele saloanelor de la debutul
secolului al XIX-lea. Devenite cen-
tre importante pentru cultura
timpului, saloanele organizate 
de doamnele din `nalta societate

pa ri  zian\ reuneau, pe baz\ de invi-
ta]ie [i recomand\ri, toate min ]ile
luminate [i marile talente, fie ei
pictori, scriitori, muzicieni,
filosofi, scriitori, interpre]i etc.
Func]iona chiar un fel de con-
curen]\ tacit\ `n privin]a listei cu
oaspe]i de seam\, aristocratele
str\duindu-se s\ se bucure de
prezen]a celor mai `n vog\ autori.
Dar erau deschise [i unor nume ̀ n
ascensiune, la a c\ror lansare
contri buiau, cei care deveneau
celebri asigurându-le consem -
narea `n posteritatea cultural\. ~n
acele spa]ii elegante, se citeau
fragmen te din noile produc]ii, se
sus]ineau momente muzicale, se
discuta `n contradictoriu, se exer-
sa oratoria, ca `ntr-un adev\rat
club al spiritului. Saloanele func -
]ionau `n principiu `ntre 16 [i 18,
`ntrucât arti[tii `[i petreceau pri-
ma parte a zilei dormind, iar me -
nirea reu niunilor era deopotriv\
sociali zarea [i promovarea artei.
Paradoxal, de[i `ntre]inute de
doamnele din elit\, care-[i luau
foarte `n serios misiunea, cu ex-
cep]ia gazdei [i a unor artiste, fe-
meile nu prea erau acceptate!

De altfel, `nainte de epoca mo -
dern\, femeile nu erau acceptate
nici `n trup\, ocupa]ia fiind con-
siderat\ imoral\. ~n oper\, tra ves -
tiurile erau sus]inute de castrati,
b\rba]i care-[i conservau, printr-o
opera]ie destul de barbar\, cali -
t\]ile vocale de la pubertate, pen-
tru a putea cânta rolurile femi-
nine. Farinelli este unul dintre cei
mai cunoscu]i. Ast\zi, contrate -
norii [i-au p\strat calit\]ile aces-
tea aparte, printre cei mai cu -
noscu]i fiind Philippe Jaroussky,
Max Emanuel Cencic, Franco Fa-
gioli, Yuri Minenko. Timbrul dis-
tinct, cu inflexiuni infantile [i de
sopran\, dar cu volum de adult, 
i-a inspirat pe compozitori s\ ima -
gineze partituri speciale. Rari-
simi, contratenorii reu[esc per-
forman]e unice, gra]ie `nzestr\rii
naturale, exerci]iului [i unei teh-
nici proprii. Cât prive[te arta sce-
nic\, s\ ne amintim, cu haz, c\ `n
Visul unei nop]i de var\, `n anto-
logica grupare a me[terilor, o pa -
rodiere cu valoare de organon a
trupelor teatrale, unul dintre uce -
nici, un imberb, trebuia s-o inter-
preteze pe Thisbe! Abia dup\ 1660,
`n Anglia [i, treptat, `n `ntreaga

Europ\, femeilor li s-a `ng\duit s\
apar\ `n scen\, travestiul deve -
nind tehnic\ teatral\, mijloc de ex -
presie artistic\. Sarah Bernhardt
a f\cut pionierat, interpretându-l
`n luminile rampei pe Hamlet. 

Strâns legat\ de scen\, expre-
sia „`n luminile rampei“ e una
dintre cele mai cunoscute pentru
desemnarea prim-planului, iar
originea ei se afl\ tot `n trecutul
celei de-a patra dintre arte. Ram-
pa, ca parte u[or `n\l]at\ a spa]iu-
lui de joc, delimitând perimetrul
arti[tilor [i al publicului, apare la
jum\tatea secolului al XVII-lea.
La ramp\ se puneau sursele de lu-
min\, cronologic, un rând de
lumân\ri, `nlocuite apoi de l\mpi
cu gaz. Sistemele acestea de ilu-
minare de pân\ la descoperirea
curentului electric `i obligau pe
actori s\ joace `n avanscen\, pen-
tru a fi v\zu]i, doar c\ iluminatul
de jos nu le eviden]ia suficient
fe]ele, nici mimica. Poate [i din
acest motiv, interpretarea rolu -
rilor presupunea gesticula]ie am-
pl\, accent pe rostirea textului. O
alt\ curiozitate `n evolu]ia eclera-
jului: cel dintâi care a avut ideea
de a stinge lumina din sal\ `n tim-
pul reprezenta]iei a fost Richard
Wagner, la Bayreuth. Inten]ia [i
efectul au fost concentrarea aten -
]iei asupra „cutiei cu iluzii“, decu-
parea mai ferm\ a ramei scenice. 

Lumân\rile [i l\mpile cu gaz,
mijloace rudimentare de a asigu-
ra lumina `n scen\, aveau incon-
venientul c\ scoteau fum [i dega-
jau un miros specific. ~n plus, erau
[i principalii du[mani ai cl\dirii
teatrelor, declan[ând frecvent in-
cendii. Ca solu]ie de protec]ie a
fost inventat\ cortina de fier, care
separa rapid, `n caz de necesitate,
spa]iul scenic de spa]iul publicu-
lui. Dup\ cel de-al Doilea R\zboi
Mondial, sintagma „cortin\ de fier“
a migrat din teatru c\tre poli tic\,
primind un sens figurat, pentru a
indica diferen]a ideologic\ ferm\
dintre blocul comunist [i demo -
cra ]iile vestice.

Acum, la final, nu pot decât s\
sper c\ am reu[it s\ v\ men]in 
aten]ia treaz\. Nu de alta, dar, vor-
ba lui George Bernard Shaw, ca
reac ]ie la un spectacol de teatru,
somnul poate fi o form\ de critic\!

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 517 » 12 – 18 martie 2016

teatru  «  7  

Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

C\utând `n arhiva proprie
noti]ele referitoare la un
spectacol v\zut `n urm\
cu câ]iva ani, am dat
`ntâmpl\tor [i peste alte
`nsemn\ri mai vechi, a
c\ror lectur\ mi-a f\cut
pl\cere. Vi le `mp\rt\[esc
[i m\ „dau `n spectacol“
abordând câteva
chestiuni gen „[tia]i c\?“
din istoria uitat\ a artei
scenice.  

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu

Din cuferele teatrului
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}ara mangoului r\sare

Desirée Halaseh

De când ne-am instalat `n casa
v\rului s\u, Alehandro nu ne-a dat
r\gaz o clip\: parcuri na]ionale, es-
calad\ri pe munte, tururi cu bici-
cleta, jungl\ [i [opârle, planta]ii de
cacao [i cafea, toate la un super-
pre], pentru ambi]iile noastre tu-
ristico-sportive. Degeaba am ̀ ncer-
cat `n fel [i chip s\-i explic c\ noi 
n-am venit la cap\tul lumii pentru
excursii organizate cu `n ceput, cu-
prins [i ̀ ncheiere, c\ mai bine ne-am
pierde anonimi prin mul]ime [i
f\r\ planuri de a bifa toate atrac]ii-
le locale. Alehandro e surd [i orb [i
iat\ c\ a doua zi ne-am ̀ nvoit, de bi-
ne, de r\u, s\-l `n so]im pân\ in Yu-
muri, la 30 km de Baracoa, unde ne
aciuasem `n ultima din cele [ase
s\pt\mâni prin Cuba.

De `ndat\ ce punem piciorul `n
satul Yumuri, dou\ femei ne asal-
teaz\ cu ̀ ntreb\ri: De unde venim?
România, da, [tim, e frumos tare
acolo, poporul cuban e frate cu ro-
mânul. Suntem pentru prima dat\
`n Cuba? Aha, interesant, dar câ-
teva haine a[ avea `n plus? M\car
tricouri. Yumuri e departe tare de
Baracoa [i e al naibii de greu s\
ajungi pân\ acolo. Iu]esc pasul
c\tre ponton, de unde urmeaz\ s\
ne `mbarc\m pe râu c\tre jungl\. 

Ramon

La gura râului, `nainte s\ plec\m
cu boat-taxiul c\tre Canyon-ul Yu-
muri [i malurile abrupte care des-
part plajele cu nisip cenu[iu de
râul ̀ nvolburat, ne a[teapt\ un ins
`mbr\cat numai ̀ ntr-un [ort zdren -
]uit, care nu cunoa[te o boab\ de
englez\. El este Ramon [i va fi ghi-
dul nostru pentru ziua de ast\zi. 

Plutim lini[ti]i, chercheli]i de
toropeala amiezii, printre cheile

`nalte de peste 150 m, pre] de vreo
jum\tate de or\, iar la debarcare,
surpriz\: Ramon ne a[tepta deja
pe prima plaj\. Venise `notând
pân\ acolo, cu maceta `ntre din]i
[i nimic mai mult. 

Dup\ ce ne-a pus la curent cu
situa]ia localnicilor din Yumuri,
care nu-[i pot procura haine decât
din Baracoa, spre care nu exist\
nici un mijloc de transport `n co-
mun, Ramon ne ajut\ s\ traver -
s\m râul, descul]i, cu apa trecut\
mai bine de jum\tatea piciorului,
printre pietre ascu]ite [i, pe alo-
curi, alunecoase. Mul]i turi[ti au
trecut astfel pe aici, au promis c\
se vor `ntoarce cu haine [i ro]i de
biciclete, `ns\ nici unul nu s-a ]i -
nut de promisiune. Ramon nu se
plânge. Ramon poveste[te. Despre
bunica congolez\, despre stranie-
tatea conceptului de c\s\torie `n
Cuba, despre popula]ia Taino, ca-
re la venirea spaniolilor s-a arun-
cat `n râu, chiar aici – strigând
„Yo muri!“ („Am murit!“) –, despre
cele dou\ fiice ale sale, despre me-
seria de ghid, despre fiecare copac
[i fiecare frunz\ care ne ies ̀ n cale.

De unde, de neunde, scoate pa-
tru nuci mari de cocos pline ochi
cu suc, pe care le car\ pân\ la lo-
cul unde ne vom sc\lda sudoarea
mersului, printre [opârle [i coco-
tieri. Pe drum, ne ag\]\m de liane,
cu Ramon ̀ n rolul principal, energia
lui fiind contagioas\. Râde cu gu-
ra pân\ la urechi, apoi ne vorbe[te
despre istoria indienilor nativi de

pe meleagurile caraibene, `mp\r -
]im `n mod neegal nucile de cocos,
una noi, dou\ el, nu-i pas\ de nici
o regul\ standard a asocia]iei de
ghizi care a pus monopol pe fru-
muse]ile Cubei [i care ridic\ opor-
tunismul la rang de virtute. 

Taie crengile uscate care blo-
cheaz\ c\r\rile `nguste, ne ia apa-
ratul s\ pozeze un cameleon, culege
alte nuci de cocos, pe care le as-
cunde strategic `n ascunzi[uri nu-
mai de el [tiute, dispare f\r\ [tire
s\ caute o ]igar\ de la un alt ghid,
revine cu fructe de mamey, pe ca-
re mi le cur\]\ una câte una, se
opre[te `n fa]a unui copac pe care
nu-l poate identifica. Are flori
mari, galbene, aduce a banan, dar
nu e... Reteaz\ una dintre ele: o va
picta acas\ [i i-o va face cadou ma-
mei copiilor s\i. I se aprind ochii
atunci când ne vorbe[te despre ea.
De 15 ani o iube[te ca-n prima zi,
dar la c\s\torie nici nu se gân -
de[te. Aici, a[a se petrece iubirea:
te-ai `ndr\gostit, r\mâi lâng\ ale-
sul t\u o via]\. Nici o hârtie nu
poate lega doi oameni care deja au
ales s\-[i petreac\ restul vie]ii
`mpreun\. P\i [i ce faci dac\-]i tre-
ce dragostea `ntr-o zi? Ce s\ fac,
`mi iau la revedere [i plec altunde-
va. Dar nu de lâng\ Maria. De ea
nu-mi trece niciodat\.

Ramon are 35 de ani [i visul s\u
e s\ devin\ vânz\tor ambulant de
fructe. Astfel [i-ar putea face sin-
gur programul [i ar fi propriul
s\u [ef. Acum e ghid, dar norma

`ntreag\ o are la t\iatul nucilor de
cocos. Câ[tig\ 2 dolari `n zilele bu-
ne [i depinde de al]i ghizi, care au
conexiuni `n Baracoa [i care pri-
mesc grupuri mai mari de turi[ti.
Când nu reu[esc s\ se ocupe de
to]i, `l cheam\ pe Ramon. 

~not\m, poz\m, râdem, ne mi -
r\m [i o lu\m de la cap\t. Alehan-
dro a[teapt\ s\-i pl\tim cei 35 de
dolari pentru benzin\ [i sugestie.
Ramon `noat\ `napoi spre sat. 

***

Propunerea de a evada `n Cuba,
pentru mai bine de o lun\, a fost
mai mult decât suficient\ pentru
a-mi [terge melancoliile [i am\r\ -
ciunile provocate de ancorarea `n

dezolantul ora[ natal. Sigur, plec
departe pentru a fugi de responsa-
bilit\]i mai mult sau mai pu]in
`nchipuite, de rutinaj [i surmenaj,
de familiar [i confortabil. Sl\bi-
ciunile par a fi mai u[or de supor-
tat atunci când nu sunt previzibile
pentru cei din jur. 

A[a c\, o nou\ diminea]\, un
nou `nceput: 7.30 a.m. Aeroportul
Sheremetyevo din Moscova s-a lu-
minat de ceva vreme. Timp de
mai bine de 17 ore, m-am plimbat
prin toate terminalele, de la C la F,
am adormit `n pozi]ia gânditoru-
lui etern pe scaunele iscusit dota-
te cu mânere din fier de-a stânga
[i de-a dreapta [i m-am mai dez-
mor]it la Gloria Cafe cu o salat\
rece [i o canapea cald\.  

Bucurie [i suspans cât am a[ -
tep tat, o or\, s\ mi se fac\ „de ce-
ul“ [i „`n ce felul“ c\l\toriei mele
`n Cuba: ce vizitez, de ce, ce vreau
s\ fac, de ce cu bicicleta, vreau s\
v\d [coli, spitale, b\trâni, fac sau
nu parte dintr-o asocia]ie guver-
namental\. Doamna ofi]er, `i zic,
eu am venit aici cu treburi grele, e
ziua mea acu[i [i nu puteam nici-
cum s\ o s\rb\toresc decât pe ma-
lul Atlanticului, n-am timp de
spio naj [i alte bazaconii conspi-
ra]ioniste.

Ne desp\r]im cu p\rere de bi-
ne, nu `nainte ca doamna Mariet-
ta s\-mi recomande cel mai bun
curs valutar [i cel mai onest taxi-
metrist. Cuba, bine te-am g\sit!

Havana

Pe marginea Maleconului, soarele
abia pe la opt d\ semne c\ ar pleca.

Pescarii pescuiesc, b\iat-fat\ se
s\rut\, una alearg\, unul ascult\
muzic\, altul prive[te ̀ n gol, taxiu -
rile taxeaz\, autobuzele fumeg\,

Cu un ochi lene[ [i un
picior cam [ubred, care 
`l face s\ [chiop\teze
amintindu-mi vag de
Richard al III-lea,
Alehandro se aburc\ `n
taxiul galben cu direc]ia
Yumuri. E diminea]\ [i iar
am ratat trezirea, sunt `n
`ntârziere, ca de obicei,
dar promisiunea unei
mici excursii de o zi `n
locul unde râul `ntâlne[te
oceanul m\ `nsufle]e[te
peste m\sur\.  

Aventurier la National
Geographic. C\l\tor prin lume
Desirée Halaseh este absolvent\ a Universit\]ii „Alexandru Ioan
Cuza“ din Ia[i, specializarea Rela]ii Economice Interna]ionale, [i
mândru membru al organiza]iei AIESEC. De aici a [i ̀ nceput goana
`n jurul lumii: un schimb de experien]\ de trei luni `n India, dup\
care nu a mai putut reveni la traiul domol al tinerilor de vârsta sa.
Stagii de perfec]ionare, voluntariat, proiecte europene, proiecte in-
dividuale, plec\ri preg\tite jum\tate de an [i pa[apoarte blocate cu
lunile `n a[teptarea unei vize – iat\ re]eta unui traseu profesional
foarte personalizat. Loca]iile s-au `nmul]it, precum [i distan]a sau
durata fiec\rei incursiuni. De la câteva luni `n India, la câteva `n
plus ̀ n Togo, Iordania [i pân\ la un an ̀ napoi ̀ n Asia, prin India, In-
donesia, Thailanda, Turcia sau China & Hong Kong, iar apoi stânga
`mprejur peste Atlantic, `n Cuba.
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se creeaz\ mici bisericu]e, proba-
bil `n func]ie de apartenen]a la un
anume CDR (Comites de Defensa
de la Revolucion sau micile
grup\ri ata[ate fiec\rui cartier ca-
re raporteaz\ guvernului, poli]iei
[i ter]elor p\r]i orice activitate sus -
pect\ a mai onorabililor cet\]eni).

S-au aprins luminile, s-a `ntu-
necat Marea Caraibelor, de fapt a
Floridei, de dup\ orizont America
ne pânde[te hulpav. Ce bine ar fi
s\ am o bicl\, a[ face Maleconul ̀ n
câteva minute, iar cu mania asta
de cât mai repede, cât mai mult,
credeam c\ am `ncetinit pasul. Ci-
neva vinde biscui]i, alune la cor-
net [i floricele ̀ n pungi mici [i ule-
ioase de plastic. Ajut\ digestia, m\
`ncearc\ b\trânul vânz\tor cu vo-
ce de miere [i ochi de vultur. Ba
pe dracu’, doar s\ treac\ timpul.
Ce timp dom’le, cel pierdut, pe ca-
re tot nu-l mai g\sim?

Miroase a parfum ieftin oriun-
de, ̀ n autobuz corp lâng\ corp, deo -
dorant [i parfum, cum n-a v\zut
România `n zilele ei mai toride.

Ar trebui s\ intri o dat\ ̀ ntr-un
magazin de pe Neptuno, pe col] cu
Amistad, aici `n Havana: tejghele
de-a lungul [i de-a latul unei `n -
c\peri prost luminate cu rafturi
semi-goale, atent investigate de
zeci de ochi doritori. S\-]i descriu
una: un [ir lung de deodorante,
dou\ paste de din]i, trei s\punuri,
câteva duzine de sticlu]e cu oj\, o
pil\ [i... cam atât. Iar asta `ntr-o
mercerie bine aprovizionat\! Ia de
aici Mega Image, cu 10 feluri de
brânz\, sau Carrefour, cu toate ra-
ioanele tale pline de b\uturi r\co-
ritoare pentru toate gusturile,
vârstele, dietele [i bugetele. 

Perioada special\ continu\ de
voie `n Havana. 

{i totu[i. Muzica bubuie de di-
minea]a pân\ seara, femeile, pân\
[i cele cu improbabile gra]ii, `[i
poart\ feminitatea `n rochii scur-
te, strâmte, colorate [i insinuante,
b\rba]ii miros a bine, se râde, se
cânt\... Via]a e o glum\, Raul, c\
altfel am fi cu to]ii la mititica sau
la f\r\ clan]\, ]i-o jur!

Angel

De la fereastra celui de-al treilea
etaj al hotelului Lido, `n Centro
Habana, ba se vede o raz\ de soare,
ba un nor de umbr\, ba o ploaie pa -
sager\. Precum st\rile mele schim -
b\toare e ziua de azi. Dac\ mai
adaugi instabilit\]ii mele [i o me-
teosensibilitate latent\, ai tabloul
perfect: a[ mai sta, dar ce a[ pleca.

S\ fi fost ̀ n jur de ora prânzului
când mi-am luat meteosensibilita-
tea de un bra] [i umbrela sub
cel\lalt [i am ie[it ca melcul dup\
ploaie.

Ochisem de ieri un proasp\t pa -
la dar, convenabil, situat la o arun -
c\tur\ de b\] de Lido, [i tocmai
m\ preg\team de un arroz con pes -
cado en moneda national, desigur. 

Fericirea `n moneda national
are picioare scurte. Nu-i vorb\, ar-
rozul cu pescado au fost delicioa-
se, doar c\ nota de plat\ a venit `n
moneda convertible sau pesoul
cubanez, adic\ de vreo ori mai
mult decât m-a[ fi a[teptat.

O cafea la Inglaterra, cu son [i
salsa, m-a cam binedispus. Cât?
P\i cam de vreo câteva perechi de
cercei, ni[te c\r]i de poezie sud-
american\ [i un carne]el de noti]e
nou-nou]. Plin\ de emfaz\ lingvis-
tic\, iau loc pe banc\, sub un co-
pac `nflorit, pentru a m\ delecta
cu noile posesiuni. M\ uitam cu
p\rere de r\u la o pereche de cer-
cei albi, pe care nu-i voi purta ni-
cicând. Si, si, claro. Zâmbesc. Mut
[i definitiv. ~ns\ Angel e determi-
nat s\ lege o amici]ie pasager\,
`ntr-o dup\-amiaz\ proasp\t r\co-
rit\ de o ploaie subtropical\. 

A fost ̀ n Mexic, apoi ̀ n Arizona,
iubita lui (una dintre) era din Afri -
ca de Sud, c\l\tore[te cu mintea
stând de vorb\ cu str\inii prin
parcurile havaneze. Hey, ai  fost la
plaja? Claro en los Playas del Este,
la Guanabo. Wow, tu chiar `]i [tii
mersul prin Cuba. Data viitoare,
s\-]i iei doar un bikini [i o sticl\
cu ap\. Dar uite cum: pui sticla la
frigider, se face condens, o `nve-
le[ti ̀ n ziar [i, pam-pam, ai ap\ re-
ce o zi `ntreag\. Tare Angel, nu

[tiam. Mucias gracias, o `ncheiem
aici? Ei, nici vorb\. Ai mâncat?
P\i, eu la cin\ m\ mul]umesc cu
un mango [i trei banane. {tiu [i de
unde pot s\ le cump\r `n pesos cu-
banos, mul]umesc frumos! La in-
tersec]ia Neptuno [i Consulado,
sunt cei mai faini b\ie]i, cu vreo
trei tejghele pline de tot ce am eu
nevoie. Ay, chica, tu ya lo sabes to-
do! P\i cum crezi, m\i, Angel, c\
am picat ieri din cer [i m\nânc
numai sandviciuri `n lobby-ul ho-
telului? (n.r: Arogan]\ turistic\ la
cel mai `nalt nivel.)

Bun, s\ continu\m. Angel, ar-
senalul preg\tit: embargoul State-
lor, discriminarea pe culori, gu-
vernul corupt, copil\ria grea,
aventura pe corabie pân\ `n Gre-
cia la 9-10 ani (9 ani, pe bune, An-
gel?), salsa, son, tobe – You name
it, he had it!

Ce s\ mai, tocmai `mi f\cusem
abonament la biblioteca central\
[i ghidul audio e gratuit. M\ felici-
tam `n gând pentru buna dispo -
zi]ie de a-l l\sa pe Angel s\ m\ abor-
deze tam-nesam, cli[eic [i f\r\ ru -
[ine `n parcul central de pe San
Rafael, pe dreapta cum treci de ma -
gazinul universal America Libre,
la doi pa[i de Casa de la Musica. 

Dar, iat\, inevitabilul s-a pro-
dus: sora mea, copil, lips\ de calciu,
`[i scoate portmoneul, aud doar
crâmpee din monologul tânguitor,
m\ rog s\ nu fie ceea ce `mi pare:
Angel, chiar erai simpatic, voiam
s\ vin luni la concertul t\u de son...!

Ne ridic\m robotic de pe ban -
c\, cu pa[i iu]i spre co[melia la ca-
re ra]ia de lapte se pl\te[te numai
`n pesos convertibles, nu-i a[a, Su-
zanna (vânz\toare)? Si, claro! 11
CUC zboar\ pe aripile vântului
din bugetul meu pe ziua de azi, un
lucru este cert: Filantropica lui
Caranfil e joac\ de copii, prieteni!
Angel [i-a jucat rolul impecabil [i
acum m\ las\ `n urm\ vesel, cu 5
kile de lapte praf `n bra]e [i bucu-
ria lucrului bine f\cut. Viva la re-
volucion!

Pescarul lui Papa

Am coborât pe Villa Panamerica,
`ntr-o dup\-amiaz\ târzie, dup\
un drum lung, fumigen, exaspe-
rant [i claustrofobic, cu metrobu-
sul P8. Esta es la última parada?

~n fa]\, un [ir de tonete cu de
toate [i nimic, `n spate o frântur\
de mare. Pornesc spre Hotel Pana-
mericano [ov\ielnic, când prelu-
diul unei furtuni electrice m\ ia
pe nepreg\tite. N-am de gând s\
irosesc toat\ osteneala pe dou\
trei tr\snete, de[i consider de cu-
viin]\ a ajunge cu un pas mai alert
c\tre destina]ie. 

Mica comunitate rural\ din
portul Cojimar a servit drept
oglin d\ pove[tii lui Papa Heming -
way – B\trânul [i marea.

O b\trânic\ vioaie, c\rând [i o
plas\ plin\ vârf cu nu-[tiu-ce-dar-
oricum-e-important, cu vreo patru
pu[lamale care vor doar s\ mear -
g\ mas rapido, por favor, m\ duce,
pre] de trei str\zi, c\tre Fort, fix `n
fa]a c\ruia se afl\ bustul lui Papa.
Es muy lejano, `ncearc\ ea s\ m\
descurajeze, dar n-am azi urechi
de auzit, ci doar ochi de c\scat spre
mare [i drumul c\tre ea, populat
de c\su]ele g\lbui ascunse sub tu-
fe roz de bougainvillea.

~n fa]a portului e un mic parc,
un mic bust [i un pu]in mai mic
ponton. Calc nesigur\ scândurile
prin care `ntrev\d prea bine ma-
rea. Un pic prea bine decât ar tre-
bui, oricum. 

A[teptam s\ prind un cadru
fulger\tor al furtunii ce p\rea c\
se apropie mâncând p\mântul,
când... nu l-am auzit venind, nu l-am
v\zut plecând. Un câine osos [i
alb, care se agita de zor `n spatele
meu, m\ f\cuse s\-mi ̀ ntorc privi-
rea: cineva se a[ezase jos [i `[i
preg\tea meticulos – cu degetele
groase [i noduroase `n prelungi-
rea unor bra]e viguroase, b\tute
de briza subtropical\ – nada ̀ ntr-un
nailon. P\rul alb, ondulat ie[ea
atent de sub o [apc\ albastr\, iar
barba atent t\iat\ `i acoperea 

bucuria `ndeletnicirii de dup\-
amia z\. Dac\ nu e Santiago `n -
su[i, `mi fulger\ prin gând `ndat\.
„Marele meu pe[te trebuie s\ fie
undeva pe aproape.“

Prive[te mereu lumea
dintr-un alt unghi

~n drum spre Trinidad, cum vii
din Havana, autobuzul Cubanatur
face vreo trei opriri. Ultima are
loc `n mijlocul unei presupuse
gr\dini cu magazine kitsch de su-
venire, ]arcuri pentru animale
exotice, precum iguana, hamste-
rul sau bivolul sud-amercan, un
restaurant cu o turm\ de câini
emacia]i [i câteva baruri cu su-
curi naturale [i alte energizante
locale. Timpul se scurge aici `ntre
venirea [i plecarea autocarelor
Viazul [i Cubanatur. Starea vege-
tativ\ a lucr\torilor din gr\dina
comercial\ e `ntrerupt\ doar de
nedumeririle standard ale pasage-
rilor n\uci]i de la temperatura de
criogenare din autobuz [i cea de
dezintegrare celular\ prin topire
de afar\: Unde e toaleta, cât cost\
apa, ave]i un meniu cu pre]uri etc.

Fructe de mango alb se z\resc
la fiecare cinci pa[i. Pasagerii sunt
refractari, ignoran]i sau poate
doar timizi – nimeni nu arunc\ o
privire ̀ n jos. Ridic dou\ fructe cu
bucuria ho]ului neprins, paznicii
nu m-au surprins, nu le pas\ sau,
aici, chiar e ]ara mangoului r\sa-
re. Seara târziu, la etajul unu al
casei particulare Mary din Trini-
dad, tai meticulos fructul galben
auriu [i pârguit. Stupoare: imacu-
lata pulp\ are gust de nectar al zei-
lor, e ni]el rece, iar sucul dulce mi
se prelinge printre degete. Cuba
nu poate fi niciodat\ `nfometat\
atâta timp cât copacii de mango `i
vor popula plaiurile!

Am plecat din Cuba cu un sin-
gur gând: Prive[te mereu lumea
dintr-un alt unghi. Prin]ul [i cer -
[etorul `[i schimb\ hainele mai
des decât ai avea timp s\ `n]elegi
c\ asi[ti la un miracol. 
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Exotismul live
de alt\dat\

Marius Mihe]

~n consistenta sa prefa]\, Mircea
Anghelescu reface traseul explo -
ratorului român, semnalând fap-
tul c\ Tican p\streaz\ o anumit\
naivitate [i nu falsific\ prin pre -
judec\]i episoadele memorabile.
Fiul de ]\ran arge[an, sedus de
pove[tile lumii spuse de b\trâni,
pleac\ pe mare, mai mult din
`ntâmplare, iar la 1909 ajunge ta -
man `n Argentina. Nu-i va fi u[or,
c\ci `mbog\]irea la care viseaz\ [i
ocolul lumii nu mai arat\ defel
ademenitoare. Ca dovad\, el nici
nu imortalizeaz\ experien]a –
ini]iatic\, f\r\ `ndoial\ – ce tre-
buie s\ fi l\sat r\ni adânci. Dar [i
un avantaj decisiv: `nva]\ limba
spaniol\. Slujbele m\runte [i ex-
perien]a acumulat\ `l preg\tesc
pentru viitoarea carier\ jurnalis-
tic\. Se `ntoarce `n ]ar\ cât s\ par-
ticipe la r\zboi, iar dup\ 10 ani de-
buteaz\ aventura lui african\.
Succesul c\r]ilor spaniole nu-l `n -
dep\rteaz\ de ]ar\. Lipe[te chiar
la numele s\u [i pe Rumano (ro -
mânul), pentru a sublinia, ]ine]i-v\
bine, etnia, cu care se mândrea.
Greu de imaginat ast\zi, cu ade -
v\rat, c\ cineva, oricât de excen-
tric, cu succes Occidental, nu doar
c\ [i-ar recunoa[te matca [i ori -
ginea, dar\mite s\ le [i afi[eze os-
tentativ. ~ns\ Tican nu e omul con -
cesiilor. Crede cu t\rie `n provi-
den]\ [i preg\te[te noi explor\ri.
~n 1914, pe front, se ̀ mboln\vise de
holer\, dar scap\, tr\ind apoi cer-
titudinea c\ destinul s\u trebuie
s\ `mplineasc\ o menire superi -
oar\. E[ueaz\ diplomatic, s\ r\ -
cind la propriu prin ac]iuni de
promovare a României, iar la
`ntoarcerea `n ]ar\, atunci, ca [i
ast\zi, exilatul este sigur c\ nu ne
cunoa[tem patria [i ignor\m
farmecul ei. ~n 1934, el porne[te
`ntr-o nou\ expedi]ie african\, pe

fondul tensiunilor dintre Italia [i
Etiopia. O c\l\torie prelungit\
prin Alexandria, Beirut, Mom-
basa [i a[a mai departe arat\ un
aventurier relativ schimbat. Semn
c\ pricepe altfel lumea ce i se des -
chisese atâ]ia ani cu toate mis-
terele [i splendorile ei, una care
mai are multe de ascuns. Dez -
vr\jirea se datoreaz\, dincolo de
toate dezam\girile europene, poli-
tiz\rii [i jocurilor geostrategice;
apoi, vin surplusul de agresiune [i
violen]\, ̀ n cre[tere. Toate anun]\
declinul romantic al aventurilor
de alt\dat\. 

Ce anume re]ine c\l\torul? ~n
primul rând, el scrie cu gândul la
cititor. Vrea s\-i trezeasc\ acestu-
ia din urm\ „spiritul“ prin felul
pasional cu care transcrie civi-
liza]iile – „cu cât mai primitive, cu
atât mai demne de cercetat“ –,
documentându-se pretutindeni cu
interesul unui muzeograf. Mul -
]umirea lui se datoreaz\ faptului
de-a fi „cel dintâi publicist euro-
pean care a surprins evenimen -
tele la fa]a locului [i cel dintâi care
am popularizat ̀ n ]ara mea cuno[ -
tin]ele despre ]ara [i poporul Ne-
gusului“. C\l\toria ce urmeaz\
sufer\, crede el, de neputin]a de-a
vorbi cât [i-ar dori despre unele
locuri. Oricum, important este ce
re]ine, nu ce n-a apucat s\ des lu -
[easc\. 

Mihai Tican nu c\l\tore[te cu
gândul la aventurile de povestit la
b\trâne]e. Misiunea lui are drept
scop informarea `n timp real a
cititorului, preg\tind, uneori stra -
tegic, amânarea sau eludarea `n -
f\]i[\rilor dramatice. Multe pano -
rame, scene de strad\, tablouri 
sociale, portrete diverse sunt fo-
tografiate, dublând, totodat\, rân-
durile reporterice[ti cu altele, spe -
cifice jurnalului de c\l\torie. F\r\
`ndoial\ un romantic `ntâr ziat,
Tican prive[te cu nesa] trecutul

conservat `n locurile exotice. Da -
c\-ar putea, el ar z\bovi, ca ro-
manticii de odinioar\, `n melan-
colii durabile. De pild\, constat\
resemnat c\ turcoaicele s-au
schimbat: „Frumuse]ea lor e lip-
sit\ de acel parfum exotic din tre-
cut, de acea vraj\ a necunoscutu-
lui `nfrumuse]at de imagina]ia
noastr\, sub ispita comorilor as-
cunse sub v\luri“. A[tept\rile lui
au de-a face mereu cu ner\bdarea
celui care-[i elaboreaz\ atent
pl\smuirile. Nemaivorbind c\ ex-
perien]ele lui sunt `nso]ite de un
neastâmp\r meditativ („Ne apro -
piem de ]\rm [i vârfurile mun -
]ilor, `nc\rcate de imaculata z\ -
pad\, se unesc cu cerul albastru al
Orientului“). Nu o dat\, el scrie cu
sentimentul unei „universalit\]i“
pe care vrea s-o extrag\ din expe-
di]ii. 

Desigur c\ multe dintre nota]ii
nu au valabilitate pentru cititorul
contemporan. Exist\ numeroase
informa]ii statistice [i curiozit\]i
cu caracter generalist-anecdotic
de reg\sit ̀ n orice ghid turistic cât
de cât actual. Re]in, `n schimb, de-
seori aten]ia efuziunilor narato -
rului, pierdut `n visarea roman-
tic\ a c\l\torului. Iat\ un excurs
gr\itor: „Fugi, suflete, [i te treze[ -
te, la noapte `ncepe un an nou!
Uit\ urâtul din frumoasa Alexan-
drie, alearg\ pe str\zi [i s\rut\ pe
primul om adev\rat ie[it `n cale“.

Descrierea, valoroas\ literar,
din debutul capitolului despre
Marea Ro[ie – unde `ntretaie
cuno[tin]e felurite cu altele, ce
par c\ ascund lumi nespuse – nu
este de g\sit `n prea multe locuri
din Sub soarele Africii r\s\ritene.
~n schimb, el contempl\ literatura
tablourilor sociale `n chiar forfota
mu[uroiului uman. Tican nu evi -
t\ locurile aglomerate; dimpo -
triv\, ele `l fascineaz\ peste m\ -
sur\. Vrea ac]iune, pentru ca
imortalizarea faptelor s\ p\streze
mereu un suspans: cum e vân\ -
toarea rechinilor; ori frenezia
multietnic\ din Djibouti [i Cairo.

Un capitol aparte `l ocup\
rela]ia de prietenie cu francezul
Henry de Monfreid. Când `[i iau
r\mas-bun, noteaz\: „Astfel m\
desp\r]ii de un om a c\rui perso -
nalitate f\cuse o puternic\ impre-
sie asupr\-mi [i a c\rui figur\ se

confund\ pentru mine cu peisajul
s\lbatec, misterios [i totu[i atr\ -
g\tor al acelui ]inut african, `n
care civiliza]ia a adus un suflu
nou de via]\, f\r\ `ns\ a-i altera
farmecul s\u bizar“. Pe o struc-
tur\ de basm se deruleaz\ [i vizita
la palatul „regelui negru“, de pe o
insul\ din apropiere de Zanzibar.
Burduh\nosul rege, cu cele 70 de
so]ii, are un `nceput de lepr\, iar
cei trei albi, `ntre care se g\se[te
[i exploratorul nostru, fac eforturi
pentru a-[i ascunde curiozitatea [i
revolta, `n fine, toate reac]iile
omului civilizat, drept pentru ca -
re, la terminarea vizitei, nara-
torul noteaz\ exasperat: „Am
scuipat de oroare“. Amuzamentul
vine apoi din faptul c\ „regele“,
pus `ntre ghilimele de narator,
este cu atât mai amuzant, cu cât
crede c\ le este superior `n primi-
tivismul lui vizitatorilor euro -
peni. Alte dezam\giri majore vin
de la Marea moart\ [i, mai ales, de
la faptul c\ românii nu au o bise -
ric\ a lor pe p\mântul sfânt; din
fericire, tocmai se con stru ie[te
una. ~n final, Cairo `l fascineaz\
prin cosmopolitismul lui, dar [i
prin amestecul de vechi [i mo -
dern, intuind laolalt\ „o via]\

dubl\“: a Islamului [i-a Europei.
Incursiunea egiptean\ `l revigo -
reaz\, sfâr[ind [i `nsemn\rile cu
suspansul unui voiaj viitor. 

Fire[te c\ ce `nsemnau la vre-
mea apari]iei c\r]ii ac]iune palpi-
tant\, suspans, pitoresc ori exo-
tism pur [i simplu, ast\zi, ele se
topesc `n literatura de divertis-
ment. C\r]ile lui Mihai Tican Ru-
mano sunt un amestec de impresii
de c\l\torie, jurnal [i inventariere
reportericeasc\ a lumilor exotice
de odinioar\. F\r\ a fi neap\rat
valoroase din punct de vedere li -
terar, ele re]in aten]ia prin dina -
mismul nota]iei pasagere, prin
mir\rile unui c\l\tor avid dup\
senza]ii tari pe care vrea `n se-
cret s\ le tr\iasc\ exclusiv cu su-
fletul s\u larg, romantic. ~n vre -
me ce majoritatea scriitorilor
din epoc\ ard sub soarele Bucu -
re[tilor, Mihai Tican Rumano
scrie cu nesa] sub soarele dogori-
tor al Africii. Avantajul este de
net\g\duit. Un scriitor atipic,
ine gal, Mihai Ti can a tr\it vie]ile
pe care doar le-au visat marii
scriitori ai epo cii. 

Mihai Tican Rumano, Sub soarele
Africii r\s\ritene, prefa]\ de Mircea
Anghelescu, Editura Polirom, 2015

Celebru `n perioada interbelic\ [i uitat ast\zi, se
poate spune despre Mihai Tican Rumano c\ a tr\it
câteva vie]i. A c\l\torit enorm, iar experien]ele lui 
au devenit c\r]i, autorul fiind convins de faptul c\
gestul s\u hr\ne[te imaginarul mai mult decât
fl\mând al epocii. Drept e [i c\ spaniolii au beneficiat
primii de reportajele lui, fiind ulterior prezentat [i
cititorilor români, gra]ie lui Cezar Petrescu. 
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Un semn de normalitate:
`ntâlnirea informal\ a ministrului
Culturii cu jurnali[tii

Eli B\dic\

Nu a fost inedit\ numai propune-
rea de ̀ ntâlnire cu jurnali[tii, ci [i
modalitatea pe care Biroul de
Pres\ al Ministerului Culturii a
ales-o pentru a-i chema la acest
mic-dejun de lucru: social media.
Cu doar dou\ zile `nainte de 8
martie, am primit, via Simona So-
ra (critic literar, jurnalist, scrii-
toare, traduc\toare, actual consi-
lier pentru literatur\ al ministru-
lui), pe contul personal de Face-
book, invita]ia la evenimentul cu
pricina. ~n paralel, pe Facebook-ul
ministrului fusese publicat\ aceea[i
invita]ie, iar luni, 7 martie, o par-
te din presa cultural\ a primit [i
via e-mail o invita]ie oficial\. 

De[i timpul de confirmare a
fost scurt, iar ora matinal\ (9.00),
jurnali[tii culturali au r\spuns
prompt invita]iei – de unde se
poate ghici nevoia de dialog – [i
au participat `n num\r destul de
mare la `ntâlnirea cu Vlad Ale-
xandrescu. Nu to]i cei care au ve-
nit mar]i la TNB au fost din
pres\. Au fost interesa]i de o con-
versa]ie cu ministrul [i arhitec]i,
angaja]i ai unor muzee, reprezen-
tan]i ai unor ONG-uri, iar Vlad
Alexandrescu a fost `nso]it, la
rân dul s\u, de consilierii pe care
[i i-a ales, precizând, chiar la `n -
ceputul `n tâl nirii, c\ ace[tia sunt
acolo pentru a r\spunde la `n tre -
b\rile la care el nu ar [ti s\ r\s -
pund\. De altfel, ministrul a con-
tinuat, spunând: „Scopul acestei
`ntâlniri nu este neap\rat s\ in-
form\m publicul, ci s\ v\ infor m\m
pe dumneavoastr\. Pute]i scrie
[tiri despre ceea ce discut\m, 

dar nu acesta este scopul principal“.
A[a c\, timp de fix dou\ ore, 

s-au expus punctele propuse pe
agenda ini]ial\, s-au transmis câ-
teva sugestii [i a existat o sesiune
de `ntreb\ri [i r\spunsuri. La fi-
nal, dou\ recomand\ri din partea
jurnali[tilor au fost de remarcat:
prima, ca acest tip de `ntâlniri s\
devin\ o obi[nui]\ lunar\, iar o
dat\ pe an s\ se instituie un soi de
Zi a Por]ilor Deschise la Ministe-
rul Culturii. 

Codul Patrimoniului 
va intra `n dezbatere
public\

Ne `ntoarcem la discu]iile pro-
priu-zise. ~n primele dou\zeci de
minute, Vlad Alexandrescu a tre-
cut `n revist\ activitatea sa [i a
Ministerului pe care `l conduce,
din ultimele trei luni [i ceva. A
`nceput cu starea `n care a g\sit
Ministerul Culturii la venirea sa,
„preiau un minister s\rac, cu sa-
larii foarte mici [i un personal re-
dus“, a reamintit c\ mandatul s\u
este scurt [i, prin urmare, dore[te
s\ lase unele proiecte `n stadiul `n

care s\ nu poat\ fi „`ngropate“ de
cei care preiau func]ia dup\ aceea,
a recapitulat subiectele fierbin]i,
cele discutate intens `n ultimele
s\pt\mâni, [i a dialogat cu jurna -
li[tii. 

Dintre acestea, reiau, pe scurt,
câteva. Problema patrimoniului –
domeniul care crede Ministrul c\
a fost cel mai mult afectat de co-
rup]ie – pare s\ fie una dintre
preocup\rile sale majore. S-a con-
versat pe marginea unui Pact
Na]ional al Patrimoniului pe baza
c\ruia s\ se poat\ interveni `n si-
tua]iile de urgen]\ `n maximum
24 de ore, ca ̀ n Italia, dar [i despre
Codul Patrimoniului, `n lucru de
o lun\, care va fi supus dezbaterii
publice pe site-ul Ministerului, `n
curând.

Apoi, despre sala de concerte pe
care o dore[te construit\ [i utili-
zat\ ca spa]iu cultural multifunc -
]ional – a dezv\luit, `n sfâr[it,
locul la care se gândise pentru ma-
terializarea planului s\u: garajele
de lâng\ Gu vern, cele dintre Pia]a
Victoriei [i Pia]a Aviatorilor, aco-
lo unde sunt câteva mii de metri

p\tra]i nefolosi]i [i unde se afl\
acum o cl\dire de patrimoniu –,
preciz=nd c\ proiectul se va `ntin -
de, cel mai probabil, pe o durat\
de 4 ani. Au urmat cinematografia
[i Legea cinematografiei, momen-
tan `n lucru. Ministrul urm\re[te
`ndea proape deblocarea fondu ri -
lor la Centrul Na]ional al Cine ma -
to grafiei – ̀ n luna mai vor fi anun -
]a]i câ[tig\torii primului concurs –,
`n toamn\ schimbând regulamen-
tul sesiunilor de finan]are, deoa -
re ce nu este mul]umit de felul `n
care acestea s-au desf\[urat pân\
acum, ajungând mai mult la anu -
mi]i cinea[ti – regizorii consacra]i –
[i la casele de produc]ie mai mari,
ceea ce, spune acesta, este `n re -
gul\ atâta timp cât sunt incluse
solu]ii pentru tinerii la `nceput de
drum, cei care n-au con firmat
pân\ acum. Un alt am\nunt im-
portant este cel al revitaliz\rii s\ -
lilor de cinematograf din toat\ ]a -
ra. A ridicat [i problema distri -
bu]iei foarte slabe a filmelor ro -
mâne[ti `n str\in\tate, dar [i `n
]ar\, puncte `n care `[i propune s\
g\seasc\ solu]ii adecvate. 

Revistele independente,
finan]ate prin concurs

Deosebit de relevante sunt [i mo -
dalit\]ile prin care se vor stimula
industriile [i comunit\]ile crea -
tive [i noile programe de finan -
]are ACCES, CultIn [i Carte
Blanche. Reziden]ele de crea]ie
ies, astfel, `n eviden]\: vor fi
oferite scriitorilor, arti[tilor ro -
mâni `ntr-un loc din România, nu
neap\rat Bucure[ti, pe o perioad\
de 3-6 luni, ̀ mpreun\ cu o sum\ de
bani din care acei arti[ti s\ poat\
tr\i decent; acestea sunt deschise
[i c\tre tineri; `n plan sunt [i câte-
va reziden]e pentru arti[tii con-
sacra]i, care s\-[i poat\ `ncepe
proiecte de anvergur\ cu sprijinul
Ministerului Culturii. 

Totodat\, vitale sunt [i re-
vizuirea statutului arti[tilor din
Codul Muncii [i rediscutarea Le -
gii Mecenatului, a Sponsori z\rii –
negocieri cu Guvernul României
pentru g\sirea unor puncte co-
mune [i a unor beneficii mai mari
pentru sponsorii care investesc `n
cultur\. 

Revistele culturale nu au fost
neglijate la aceast\ ̀ ntâlnire. Vlad
Alexandrescu a spus c\, `n ceea ce
prive[te finan]area revistelor cul-
turale ale uniunilor de creatori, el
nu face decât s\ aplice Legea nr.
136/2015, dar s-a `ntrebat din ce
bani func]ionau aceste reviste
`nainte de august 2015. Noutatea
adus\ `ns\ de echipa dumnealui
este finan]area, prin concurs, a re-
vistelor independente. Cu aceast\
ocazie, a fost adus\ `n discu]ie
Uniunea Scriitorilor din România
(USR) [i chestiunile recente. Mi -
nistrul a r\spuns diplomat, afir-
mând c\ „nu poate intra `n buc\ -
t\ria USR“, dar „este preocupat de
ce se `ntâmpl\ acolo“ [i, „dac\ ex-
ist\ nemul]umiri, scriitorii tre-
buie s\ le expun\“. 

E dificil s\ rezumi dou\ ore de
conversa]ii ne`ntrerupte [i, `n fi-
nal, nu aceasta este ]inta acestui
material, a[a cum spunea [i mi -
nistrul Culturii. Mai degrab\, rân-
durile de fa]\ se vor a fi dovezi ale
unor progrese. Am avut parte de
un eveniment (aproape) informal,
cu momente relaxate (sau pu]in
aprinse) [i umor. Un semn de nor-
malitate.  

Mar]i, 8 martie 2016,
Vlad Alexandrescu,
ministrul Culturii, a
invitat jurnali[tii la o
`ntâlnire informal\ la Sala
Media a Teatrului
Na]ional din Bucure[ti.
Sub titulatura „Mic-dejun
cu Ministrul Culturii“,
ini]iativa acestuia a fost
foarte bine primit\ [i
apreciat\ – nu numai `n
rândul jurnali[tilor. 



– Fragment –

— Deirdre, crezi `n Dumnezeu?
— ~l v\d... Ne binecuvânteaz\

sau ne dojene[te din cer ca bunicul
din partea mamei... Abia dac\ mi-l
amintesc, dar mi s-a spus c\ f\cea
numai lucruri bune. Tu te ̀ ndoie[ti
de El?

— Da.
— Doamne Sfinte! }ine-]i gura

dac\ nu vrei s\ atârni `n [treang
sau s\ fii chinuit cu foc!

Era ziua-n amiaza mare [i totu[i
am dezgolit-o [i m-am bucurat de f\p -
tura ei primitoare. Departe, alte cal-
fe cioc\neau pietre ori lemn [i `mi
aminteau sfâr[itul chiar dac\ ̀ n jur
]ârâiau cosa[i [i fâlfâiau fluturi.

Când [i-a strâns poalele, b\t\u[a
m-a privit cl\tinând din cap:

— Ce-ar fi s\ te l\mure[ti cu
Mas ter Hodges?

— Cine-i \sta?
— Londra toat\ ̀ l [tie din vremea

molimei. M\ cheam\ adesea s\ sp\l
`n laborator [i ̀ n spital. Uneori ̀ i tai
unghiile de la picioare, alteori...

— Vindec\? Din ce i se trage faima?
— Zic unii c\ a lecuit f\r\ vreo

plat\ mul]i n\p\stui]i `n vremea
ciumei. M\rturie ar sta cartea de -
spre cum s-a ferit [i cum i-a sc\pat
pe al]ii de boal\, `n care nu s-a `n -
vrednicit nici m\car s\ aminteasc\
de Dumnezeu... Sclifosi]ii din City o
iau `n râs, iar popii din parohii fac
cruce [i ̀ ntorc spatele. Cic\ ar fi fost
scris\ `n latin\. Noi, cei din Liber-
ties, care nu [tim s\ citim, l̀ recu-
noa[tem ca vindec\tor cu har.

Deirdre era papista[\ [i nu se afla -
se `n Londra pe vremea molimei ca
s\ laude astfel iscusin]a doctorului.

— L-ai l\sat [i pe el, Deirdre?
— Nu. E b\trân, ]i-am spus. Une -

ori m\ roag\ s\-l mângâi, s\-l ling
sau s\-l ̀ nc\lzesc cu ]â]ele... Dar m\
pl\te[te pentru tot ce-mi cere.

Am st\ruit:
— Deirdre! Mo[ul \sta nu joac\

gologani cu prostimea pentru care
te ba]i! Pe munca sau pe trupul t\u
nu pune pre]...

— Dar pe trupurile altora? – mi-a
`ntors ea spatele.

~ntr-o diminea]\ din pragul toam -
nei ce amesteca ]inutul copil\riei,
despre care Bubby nostromul `mi
spusese c\ era prea departe, cu n\ -
b\d\ile schimb\toarei Bess ori cu
str\daniile de silabisire ale lui Mil-
lie celei `n]elepte, mi s-au `nf\]i[at
`mpreun\ Joy, doctorul [i Deirdre.

F\r\ peruc\, `n haine de salahor
pu]in purtate, Joy p\rea un lacheu
de-ai casei vizionarului Hodges, dar
Deirdre, la doi-trei pa[i ̀ n urm\, era
altceva decât lupt\toarea cu pum-
nii, adic\ sp\l\toreasa de mor]i ce
nu se d\dea `n l\turi de la nici o lu-
crare cu cei vii.

— Iat\-l pe indian! – m\ ar\t\
doctorul Hodges cu bastonul ca pe o
ciud\]enie ce urma s\ fie scufun-
dat\ `ntr-un borcan cu spirt din pa-
nopticul s\u.

— Nu sunt indian, my lord. N-am
a face cu acea parte a lumii...

— Ha, ha! {i totu[i ce e[ti, priete-
ne? S\ auzim!

— Nu sunt faraon. N-am venit cu
Pocahontas, nici cu al]ii la fel de
dup\ fiin]a asta. N-am evadat de la
portughezi, nici de la spanioli... Nu
m\ caut\ vreo poter\ ca fugar [i
cred `n bunul Dumnezeu.

— Joy te laud\. Femeia asta la
fel. Cic\ e[ti fl\c\u de isprav\. Ai lu-
cra ca nimeni altul piatra ori lem-
nul `n tehnica basso-relief...

Habar n-aveam ce era tehnica [i
nici relieful doctorului. A[a c\ am
`ntrebat:

— Pot fi de folos, my lord?
— Vei ciopli lemn, piatr\ sau vei

bate aram\...
— N-am lucrat aram\, nu [tiu.
— Vei `nv\]a. Dac\ te `ncume]i,

o vei duce mai bine decât cu ciopli-
tul de cruci. {i foarte rar te vei ames -
teca printre oamenii de jos...

Joy zâmbea mieros, semn c\,
primind, i-a[ fi atârnat la brâu o pun -
g\ cu gologani mai grea decât pro-
priu-i prohab de piele. M-am uitat la
Deirdre. Privea `ntr-o parte ca o
mam\ c\reia i se pre]uia copilan-
drul, spre a fi tocmit servitor la
vreun `mbog\]it.

Vedeam atunci pe[tera `n care
intrasem prima dat\. ~mi d\duser\
o por]ie mare de mezcal, apoi vra-
ciul mi-a tras limba [i a `nfipt `n ea
un spin de cactus. A strâns sângele
`ntr-o jum\tate de tigv\ din cele al-
bite pe meleagurile subp\mântene,
apoi l-am auzit departe:

— Ce vezi acolo?... Ce vezi acolo?...
Atingeam cu privirea pu]ine din

cele ce pot fi povestite. Vân\torul
Adev\rului, ~mblânzitorul de Sufle-
te, ca [i Aduc\torul de Bine desco-
pereau hârjoana. Adesea ea deve-
nea `nfruntare. {i, dup\ ce se dove-
deau p\stori iscusi]i, veneau `ntre
oameni, unic\ [i aceea[i fiin]\, spre
a-[i vesti faptele [i `nv\]\tura. Apu-
cau s\ str\bat\ ]inuturile f\r\ de
margini ale Lumii V\zute, Cuvinte-
lor, Penumbrei, ~nfrigur\rii, ~ndo-
ielii [i Sfâ[ierii. Peste tot li se ar\ta
`nfrângerea [i peste tot se vedeau
r\stigni]i. Aveau `ns\ pav\z\ lapte-
le Fecioarei ce-i n\scuse drept Cei

Dintâi, care curge pe cer ca o cale
nesfâr[it\ de stele...

Doctorul `[i scosese p\l\ria cu
fundul `nalt [i cataram\ la pan-
glic\, la fel [i peruca `ncre]it\, s\-[i
[tearg\ sudoarea cu o n\fram\. Am
`n]eles c\ voi fi avut de luptat cu el
`n t\râmurile nev\zute, dar am
spus:

— M\ voi str\dui, my lord. S\
nu-mi cere]i mai mult decât [tiu,
cred [i pot face.

Onorabilul Nathaniel Hodges a
dat din mân\ fluturându-[i batista
alb\ ca [i cum s-ar fi predat:

— Te a[tept diminea]\ cu toate

catrafusele... ~]i spun ei cum ajungi
– `i ar\t\ cu bastonul pe Deirdre [i
pe Joy ca pe ni[te nes\bui]i demni
de starea lor p\c\toas\, afla]i de-o
vreme sub `ngrijirea lui.

Am r\mas singur cu femeia [i
ne-am ascuns `n c\pi]a de fân.

— Ai avut de câ[tigat?
— E norocul t\u.
M-a `ncol\cit cu picioarele. Apoi

s-a str\duit din toat\ fiin]a s\ cu-
leag\ `ntregul fiin]ei mele...

C\tre prânz am tres\rit:
— Deirdre?
Dar ea nu era lâng\ mine. Cum

nu avea s\ mai fie vreodat\.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 517 » 12 – 18 martie 2016

12  »  avanpremier\

Nicolae Strâmbeanu –
Vineri seara `ntr-o
vale cu lupi
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Vineri seara `ntr-o vale 
cu lupi, de Nicolae
Strâmbeanu, care va
ap\rea `n curând `n
colec]ia „Fiction Ltd.“, 
la Editura Polirom.

CARTEA

Sosit `n Londra la sfâr[it de secol XVII, picaroul-narator originar
din Caraibe adevere[te teoriile vremii despre „bunul s\lbatic“ [i se
instruie[te temeinic, ajungând ca gravor `n mediul savan]ilor [i
filosofilor ce alc\tuiau Colegiul Invizibil. Amestecat f\r\ voie `n
conflicte politice complicate (lupta dintre partidele whig [i tory,
`ncercarea de a-i retrage dreptul de succesiune la tron viitorului
James al II-lea, alian]ele schimb\toare `n r\zboaiele pentru colonii
dintre Anglia, Olanda, Spania, Fran]a, inimici]ia dintre catolici [i
protestan]i), devine persona non grata `n Anglia [i-[i continu\ dru-
mul [i meseria `n Olanda. Pleac\ apoi cu o misiune `n Fran]a, pe -
riculoas\ pentru el, [i, ̀ n fine, ̀ ncercând s\ se ̀ ntoarc\ ̀ n ]inutul de
ba[tin\, se pierde undeva `n nordul Spaniei, `ntr-o pe[ter\ dintr-o
„vale cu lupi“. S\lbaticul are soarta unui sfânt, ̀ n timp ce h\ituirea
[i execu]iile adversarilor politici din lumea zis\ civilizat\, pline de
cruzime, fac un contrast pilduitor cu aceast\ transfigurare a
Celuilalt detestat. 

AUTORUL

Nicolae Strâmbeanu (n. 1956) a scris aproape dou\ decenii `n secret
la primul s\u roman, dar a debutat ca autor de fantezii tehnice, con-
form ocupa]iei sale de baz\. A mai publicat: Evanghelia dup\
Araña (2004, roman distins `n 2005 ex aequo cu Premiul pentru de-
but al Funda]iei Anonimul/revista „România literar\“), Scrisoarea
pe care nu o vei citi niciodat\ (2006, roman nominalizat `n 2007 la
Premiul „Cartea anului pentru liceeni“ de revista „Cuvântul“ [i la
Premiul pentru proz\ al Filialei Timi[oara a Uniunii Scriitorilor
din România), Turnul de ap\ (2008, roman nominalizat `n anul 2009
la Premiul na]ional pentru proz\ al „Ziarului de Ia[i“), R\cani, pi-
fani [i veterani (Cum ne-am petrecut armata) (coautor, 2008, poves -
tiri, coord. Radu Paraschivescu), Psaltirea profan\ (2009, poeme).



Exist\ `ns\ un subiect `n care toate
divergen]ele au fost l\sate la o parte
[i care a unit, sub umbrela sa, vede-
tele Americii. Neobi[nui tul merit ì
apar]ine lui Donald Trump, candi-
datul republican la nominalizarea
pentru pre[edin]ia Americii, despre
care ̀ ntreaga lume a divertismentului

are ace ea[i p\rere: a fost amuzant,
dar trebuie oprit.

E greu s\ râzi de Donald Trump,
s-a aflat recent. Donald Trump este
propria lui caricatur\. Claia de p\r
pare inspirat\ din desenele ani mate
cu Simpsons. Buzele i se mi[c\ per-
fect articulat, dar cumva inadecvat,
ca ale unei cân t\re]e de oper\. ~[i
mi[c\ mâinile ca un speaker moti-
va]ional la un seminar despre vân -
z\ri de oale. Ba te cu pumnul ̀ n ma s\,
e obraz nic, `[i descrie cu naturale]e
m\rimea organului `ntr-o dez ba tere
electoral\. Dac\ un scenarist ar fi
`ndr\znit s\ inventeze un a[a per-
sonaj pentru un serial sau film, ar fi
fost concediat pe loc, pentru c\ rolul
nu ar fi fost suficient de credibil.

O parte dintre obi[nuitele emisi-
uni de satir\ ale americanilor nici
nu au abordat, pân\ recent, subiec-
tul – ̀ n principal, pentru a nu-i oferi
candidatului republican [i mai
mult\ aten]ie decât are deja. „Pen-
tru c\ de fiecare dat\ când i se pro-
nun]\ numele `n emisiune, are un
orgasm cutremur\tor“, a explicat
John Oliver, gazda emisiunii „Last
Week Tonight“, când `n sfâr[it a de-
cis c\ este timpul s\ ̀ l demonteze pe
Trump. A f\cut-o ̀ n unul dintre cele

mai conving\ toa re [i amuzante
moduri posibi le.{i „Saturday Night
Live“ i-a dedicat un `ntreg segment,
f\când ceea ce ar fi fost considerat
deplasat pentru orice alt politician:
l-a comparat cu Hitler. La fel [i co-
mediantul Louis C.K., care `ntr-o
scrisoare c\tre electoratul conser-
vator a spus c\: „A fost amuzant, un
timp. Dar tipul e Hit ler. Ca `n Ger-
mania anilor ’30“.

Alte celebrit\]i au ales s\ `[i
dezv\luie op]iunea declarând c\ vor
p\r\si America dac\ Trump devine
pre[edinte. Samuel L. Jackson, Ro -
sie O’Donnell, Omari Hardwick (Dr.
House) au anun]at c\ pleac\ din
]ar\. Raven-Symone (The Cosby
Show/ The Cheetah Girls) a spus c\
deja [i-a cump\rat biletul pentru
Canada. John Ste wart, cu ton de
glum\, dar cu inten]ie serioas\, a
spus c\ se duce s\ caute alt\ planet\,
c\ pe asta a `nnebunit toat\ lumea.

Numeroase vedete din lumea la -
tino au strâns rândurile `mpo triva
lui Trump, mai ales din cauza pozi ]iei
sale profund xenofo be. „Exist\ mul -
t\ ur\ [i ignoran]\ `n inima ta“, i-a
scris Ricky Martin pe Twitter. Ame -
rica Ferrera (Betty cea Urât\) i-a
mul]umit pentru comentariile rasiste,

pentru c\ acestea vor scoate comu-
nitatea la tino la vot mai mult decât
toate campaniile de mobilizare.
Cânt\ re]ul Carlos Santana, al\turi
de numeroase alte persoane influen -
te din comunitatea latin\, a semnat
o scrisoare deschis\ prin care luau
pozi]ie `mpotriva retoricii an tii mi -
gran te a republicanului.

Jennifer Lawrence, George Cloo -
ney, Lady Gaga [i Miley Cy rus s-au
al\turat corului de voci cri tice, dar
nu `n modul delicat [i plin de sub -
`n]elesuri al industriei divertismen-
tului. Cuvintele au fost pronun ]ate
f\r\ v\l: „xenofob“, „fascist“, „sfâr -
[itul lumii“, „`mi vi ne s\ vomit“.

~n mod paradoxal, `ntregul cult
format `n jurul personalit\]ii lui
Trump este unul cauzat de indus-
tria divertismentului. Când e invi-
tat la diverse televiziuni, Trump tre-
buie s\ fie ap\rat de mul]ime mai
ceva ca Justin Bieber. Brandul lui,
unul populist, arat\ cât de pericu-
loas\ este aceast\ aluneca re spre
obi[nuin]a de a percepe lumea ca
un spectacol, ca un reali ty-show
care are nevoie s\ devin\ din ce `n
ce mai radicalizat pentru a mai trezi
sentimente ̀ n noi. Vedetele au prins
voce, dar e posibil s\ fie prea târziu –
jum\tate din America a mutat pe alt
canal.

Pe tot parcursul s\pt\mânii trecu-
te, TVR a organizat mai multe dez-
bateri interesante `n prime-time.
Din nefericire, televiziunea pu-
blic\ a ajuns `n situa]ia ingrat\ ca
subiectul de talk-show s\ fie ea
`ns\[i. Oameni din institu]ie, ana -
li[ti de media, politicieni au ̀ ncer-
cat s\ deslu[easc\ ce se poate face
pentru ca TVR s\ aib\ un viitor pe
pia]a media din România. Sau cel
pu]in un viitor, de oricare fel ar fi
el. Dincolo de pierderea masiv\ de
audien]\, TVR se confrunt\ `n ul-
timul timp cu uria[e probleme fi-
nanciare, dar [i editoriale. Spre
lauda pre[edintelui director gene-
ral interimar, Irina Radu, ne
afl\m `ntr-o faz\ `n care s-a `ncer-
cat dinspre televiziune lansarea
unei dezbateri care s\ nu mai pun\

batista pe ]ambal – nici `n fa]a
Parlamentului [i nici `n fa]a opi-
niei publice.

~n primul rând, se observ\ c\,
`n orice situa]ie te-ai afla, fie c\
e[ti Maria Sharapova sau televiziu -
nea public\, comunicarea onest\
`]i aduce beneficii imediate: ̀ n cepi
s\ fii ascultat. M\car de cei care
au disponibilitatea s\ o fac\. TVR
a r\mas de multe luni f\r\ Consi-
liu de Administra]ie – de când a
picat `n Parlament raportul de ac-
tivitate al institu]iei, fapt care a
condus, conform legii,  automat, [i
la demiterea fostului PDG, Stelian
T\nase. De atunci, numit\ interi-
mar PDG, Irina Radu a transmis
nenum\rate scrisori parlamenta-
rilor, care controleaz\ direct ra-
dioul [i televiziunea publice. 

Mesajul a fost simplu: dac\ nu se
g\sesc solu]ii pe termen scurt,
dat\ fiind situa]ia financiar\
grav\, TVR va trage obloanele cu-
rând. Cât despre opinia public\ –
s-o recunoa[tem –, interesul pen-
tru necazurile canalelor publice a
fost unul extrem de redus. 

Lucrul cel mai complicat de
`n]eles, care explic\ [i sc\derea
audien]elor [i a relevan]ei, este c\
de[i cheltuie o gr\mad\ de bani,
TVR nu are bani de programe –
emisiuni, transmisii sportive [i
tot a[a. Cum s\ cheltui ni[te zeci
de milioane de euro anual din ve-
niturile din tax\ [i publicitate,
dar, `n acela[i timp, banii ace[tia
s\ nu se vad\ aproape deloc `n
ceea ce apare pe sticl\? Ei, uite c\
se poate taman `n situa]ia dat\.
TVR pl\te[te datorii ree[alonate
la fisc, foarte multe salarii ale
unor oameni care au [i nu prea au
leg\tur\ cu ce se vede pe post,
desp\gubiri câ[tigate de actuali [i
fo[ti salaria]i `n instan]e prin 

decizii definitive, rate la contracte
de difuzare a unor filme care nici
n-au ajuns vreodat\ s\ fie transmi-
se pe vreun post (de „bune“ ce-s), ra-
te la transmisii sportive de mult
petrecute (dar care nu au fost pl\ti-
te la timp), rate la eurovizioane
mai noi sau mai vechi [i tot a[a. Cu
ce s\ mai produci [tiri, emisiuni de
divertisment, s\ pl\ te[ti vedete
sau produc]ii independente? 

~n tot acest balamuc, ni[te par-
lamentari de la PSD s-au gândit c\
treaba s-ar rezolva dac\ s-ar uni
Societatea Român\ de Radiodifu-
ziune cu Societatea Român\ de
Televiziune (ai un picior bolnav, ̀ l
`mboln\ve[ti [i pe cel\lalt?) sau
dac\ ar fi separate func]ia de Pre -
[edinte al CA de cea de Director
General. Genial! Pân\ la urm\, s-a
ajuns la concluzia c\ insolven]a ar
putea redresa TVR. Adi c\ oprim
pe moment plata datoriilor [i facem
un plan de atac. Cu ocazia aceas ta,
chiar se vor separa func ]iile de
conducere – un administrator 

special va fi cu ochii pe conturile
televiziunii, `n vreme ce o echip\
distinct\ va ̀ ncerca s\ asigure flu-
xul editorial. {tim doar cât de
„performante“ sunt societ\]ile ro-
mâne[ti aflate `n insolven]\. 

Teoretic, nimeni nu vrea s\ se
desfiin]eze TVR-ul. ~n practic\,
Ciolo[ se spal\ pe mâini zicând c\
e treaba Parlamentului, iar de -
spre Parlament [tim deja c\ e su-
perperformant [i adun\ min]ile
str\lucite ale politicii de la noi,
mai ceva ca economi[tii la BNR.
Din interiorul TVR, greu de cre-
zut c-o s\ vin\ vreo solu]ie mira-
culoas\ (`n dezbaterile de s\pt\ -
mâ na trecut\ se f\cea apel la sin-
dicate ca angaja]ii care au ob]inut
desp\gubiri `n instan]\ s\ ierte,
m\car pentru moment, institu]ia
de datorie – complet realist, coane
F\nic\!). De la public nici atât –
pentru c\ de prea mult\ vreme se
uit\ `n alt\ parte ([i la propriu, [i
la figurat). Tragic este c\, de[i pa-
cientul a ̀ nceput ̀ n sfâr[it s\ recu-
noasc\ faptul c\ are o problem\ de
s\n\tate, n-are doctor la care s\ se
duc\ [i s\ aib\ `ncredere c-o s\-l
fac\ bine. Sincer? ~n situa]ia dat\,
nu cred c\ avem nevoie atât de un
alt TVR, cât mai degrab\ de un alt
Parlament, cu to]i boii acas\. 
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America `mbinat\ De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Dac\ TVR ar avea bani de filme, 
ar cump\ra Misiune imposibil\

Se `ntâmpl\ rar ca vede-
tele s\ vorbeasc\ la unison
despre ceva. Imense pr\ -
p\stii se casc\ `ntre cei
care apreciaz\ pozele nud
ale lui Kim Kardashian [i
cei care le condamn\; `ntre
muzicienii care o sus]in pe
Taylor Swift `n lupta ei
contra serviciilor de strea -
ming [i cei care consider\
c\ ascultatul muzicii tre-
buie s\ fie gratuit; `ntre
actorii care s-au ridicat `n
picioare când Patricia Ar-
quette a cerut drepturi
salariale egale pentru
b\rba]i [i femei [i cei care
au `ndemnat-o s\ o lase
mai moale cu feminismul. 

Idei pe contrasens
George Onofrei



 Ideea de a te uita la un sezon sau la
un `ntreg serial ca [i cum ai fi la un
maraton de vizion\ri se practic\ tot
mai mult [i se nume[te binge-
watching. Ea a ap\rut, oficial, odat\
cu serviciile de tip Netflix, care
ofer\ seriale online, iar neoficial, de
când seriale ̀ ntregi pot fi desc\rcate
de pe internet.

Ca model de consum, binge-
watching-ul a fost popularizat de
Netflix [i alte servicii de gen care 
l-au transformat `n norm\. Acum

doi ani, un studiu comandat de
firm\ ar\ta c\ „moda“ devenise ex-
trem de r\spândit\, devenind un
semn al unei industrii culturale.

Mult\ vreme, cât timp un serial
era difuzat `n ritm de un episod pe
s\pt\mân\, binge-watching-ul era
rezervat fanilor `nr\i]i care a[tep-
tau difuzarea `ntregului sezon pen-
tru a-l consuma. Cei de la Netflix
spun c\ prin studiul lor au aflat c\,
`n gene ral, majoritatea spectatorilor
consum\ un sezon de 22 de episoade
`ntr-o s\pt\mân\. Ei [i-au dat seama
c\ cei mai mul]i dintre spectatori ar

prefera, `n realitate, s\ aib\ `ntreg
sezonul (sau serialul) la dispozi]ie
pentru a-l viziona ̀ n ritmul propriu.

Astfel, cei de la Netflix au fost
primii care au apelat la o nou\ tac-
tic\: ei au postat toate episoadele
primului sezon al serialului House
of Cards, al lui David Fincher, `n
`ntregime online, ̀ n acela[i timp. La
vremea respectiv\, Kevin Spacey,
interpretul eroului din House of
Cards, a avut numai cuvinte de
laud\: „Succesul modelului Netflix
dovede[te c\ publicul vrea s\ de]in\
controlul, s\ aib\ libertate“.

Asta se `ntâmpla `n 2013. ~ntre
timp, dou\ doctorande de la univer-
sitatea din Toledo, Ohio, au f\cut
unul dintre primele studii care au
`n vedere binge-watching-ul [i im-
pactul acestuia asupra s\n\t\]ii
spectatorilor.

~n medie, americanii petrec 2 ore
[i 49 de minute pe zi `n fa]a televi-
zorului, iar „vizionatul `n serie“ a
devenit un fenomen la mod\, gra]ie
unor servicii precum Netflix sau
Hulu.

Studiul a stabilit o corela]ie ̀ ntre
binge-watching, num\rul de ore 

petrecute `n fa]a unui ecran [i di -
ferite tulbur\ri psihologice, precum
stresul, anxietatea sau depresia.
Exis t\ oameni care, ironici, au in-
ventat denumirea de PBWD (depre-
sia post-binge-watch), referindu-se
la cei care se simt „deprima]i“ [i
„go li]i de sentimente“ atunci când
termin\ de vizionat serialul favorit.

Nu este singurul studiu care ara -
t\ existen]a unei leg\turi `ntre de-
presie [i binge-watching, a amintit
edi]ia britanic\ a revistei „Wired“ –
un altul, prezentat ̀ n 2015 la Annual
Conference of the International
Communication Association, ar\ta
c\ oamenii suferind de depresie sau
singur\tate sunt mai predispu[i
spre „vizionatul `n serie“.

„Când binge-watching este prac-
ticat `ntr-o form\ agresiv\, specta-
torii `ncep s\ `[i neglijeze munca [i
rela]iile cu ceilal]i. De[i [tiu c\ nu e
bine, ace[ti spectatori nu pot rezista
dorin]ei de a urm\ri episoadele.
Studiul nostru reprezint\ doar un
pas ̀ n explorarea binge-watching-ul
ca pe un fenomen important media
[i social“, a explicat Yoon Hi Sung,
de la Universitatea Texas, care a
muncit la studiul prezentat `n 2015.
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Ultimul sezon, foarte
a[teptat, al serialului
House of Cards a fost
lansat zilele trecute de
postul Netflix, milioanele
de fani având posibili-
tatea de a-l vedea `n
`ntregime, `ntr-un unic
maraton ce le va con-
suma un weekend `ntreg.
Chiar dac\ ei nu [tiu c\
machiavelicul pre[edinte
SUA, interpretat de Kevin
Spacey, `i poate
`mboln\vi, la propriu.

Binge-watching: cum `]i poate
face r\u House of Cards

Suplimentul lui Jup  Cum scurteaz\ internetul
titlurile hiturilor
Conform unei analize a clasamen -
telor Billboard, care a fost realiza -
t\ de c\tre Priceonomics, ast\zi
exist\ cu 75% mai multe [anse ca
un titlu de melodie dintr-un sin-
gur cuvânt s\ figureze pe lista
marilor hituri decât `n anii ’60.

„Happy“, de Pharrell Williams,
„Chandelier“, de Sia, „Hello“, de
Adele, „Work“, de Rihanna – titlu -
rile cântecelor care au un singur
cuvânt sunt din ce `n ce mai nu-
meroase. „Iar tranzi]ia a fost atât de
lent\ `ncât nici n-a]i remar cat-o“, a
scris publica]ia Priceono mics.

Dar titlurile formate dintr-un
singur cuvânt reprezint\ 25% din
totalul titlurilor pop din ultima
perioad\ – de asemenea, media
num\rului de cuvinte `n titlurile
cântecelor s-a diminuat. „Genul pop,
care este o parte tot mai consis-
tent\ `n industrie, prefer\ titluri
scurte [i eficace, cele ca ni[te 

sloganuri“, a tras concluzia Priceo -
nomics.

Se pare c\ aceast\ „mod\“
poate fi pus\ `n leg\tur\ direct\
cu schimb\rile produse `n indus-
tria muzical\. ~n anii ’90, vân z\ -
rile de albume `nsemnau 90% din
`ncas\rile industriei muzicale ame -
ricane. Odat\ cu explozia interne-
tului, aceste vânz\ri au sc\zut
pân\ la 50%, l\sând loc mai mult
desc\rc\rilor legale de pe internet

[i streaming-ului. De unde [i nece-
sitatea industriei de a propune ti-
tluri u[or de memorat, formate
din cuvinte care sunt apoi repeta -
te cât mai des `n melodie.

„Este ultimul lucru pe care [i 
l-ar dori industria, s\ `]i plac\ un
cântec [i s\ `i ui]i titlul“, a scris
Priceonomics. „{i e mai greu s\
ui]i «Hello» sau «Happy», mai ales
când Adele [i Pharrell le tot re -
pet\.“
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Dispari]ia acestuia a fost anun -
]at\ de bateristul Ringo Starr.

Martin le-a oferit celor de la
Beatles un contract cu propria sa
cas\ de discuri, Parlophone, atunci
când ace[tia fuseser\ refuza]i de
mul]i al]ii, [i a produs aproape
toate discurile acestora. „George
Martin este cel care ne-a f\cut s\
fim ceea ce eram `n studio. Ne-a
ajutat s\ avem un limbaj cu aju-
torul c\ruia s\ vorbim cu al]i mu -
zicieni“, a declarat, odat\, John
Lennon.

Martin a produs mul]i arti[ti
care au definit sound-ul primei
jum\t\]i a anilor ’60. Pe urm\, a
produs arti[ti precum Elton John,
Céline Dion, Kenny Rogers, Jeff

Beck [i Neil Sedaka [i, de aseme-
nea, dou\ melodii ce lebre de pe
coloana sonor\ a fil melor cu
James Bond: Goldfinger, de Shir -
ley Bassey, [i Live and Let Die, de
Paul McCartney & Wings.

George Martin a fost mentorul
[i p\rintele spiritual al celor de la
Beatles [i `[i merit\ pe deplin re -
numele de „al cincilea membru“ al
forma]iei. Cu toate acestea, [i al]ii
au avut preten]ia de a purta acest
„titlu“. Printre ace[tia se nu m\r\:

– Stuart Sutcliffe, basistul tru-
pei `ntre 1960 [i 1961;

– Pete Best, bateristul trupei
`n perioada 1960-1962, „`ndep\r tat“
din trup\ la sugestia lui George
Martin [i ̀ nlocuit cu Ringo Starr;

– Brian Epstein, marele mana -
ger al trupei, din 1961 [i pân\ la
moartea sa, `n 1967;

– Neil Aspinall, road-manager
al trupei `n anii ’60.

~ntre timp, decesul lui George
Martin a avut un efect ceva mai
aparte pe re]elele de socializare.

Dup\ ce Ringo Starr a anun]at
decesul acestuia pe Twitter, o
mul]ime de vedete s-au gr\bit s\
reac]ioneze foarte repede, tot pe
conturile lor de socializare. Ceea
ce i-a f\cut pe mul]i fani ai seria -
lului [i c\r]ilor din seria Urzeala
tronurilor, care nu cunosc istoria
The Beatles, s\ fie convin[i c\ cel
care a murit a fost, de fapt, scrii -
torul George R.R. Martin.

Al cincilea Beatle 
a `ncetat din via]\
(Urzeala tronurilor
continu\)
Supranumit al cincilea
membru al forma]iei
Beatles, legendarul
George Martin, produ  c\ -
torul [i mentorul faimo-
sului cvartet, a `ncetat
din via]\ s\pt\mâna 
trecut\, la vârsta de 90
de ani. 

Fra]ii Wachowski
s-au transformat
`n surori
La câ]iva ani de când fratele s\u,
Larry, a anun]at c\ [i-a schim-
bat sexul devenind Lana, regi-
zorul Andy Wachowski a anun -
]at zilele acestea c\ [i el a urmat
aceea[i cale, devenind Lilly.

„Da, sunt transexual, da, 
mi-am f\cut tranzi]ia“, a anun -
]at regizorul `ntr-un comunicat ce pare s\ fi fost provocat mai mult
de interesul presei. „Sunt deja o femeie pentru prietenii [i familia
mea, toat\ lumea a acceptat tranzi]ia aceasta.“ Lilly Wachowski
spune c\ a fost sprijinit `n decizia sa de c\tre familie [i prieteni [i
c\ este con[tient de faptul c\ aceast\ transformare nu este privit\
a[a cum trebuie de c\tre marele public. „Rea litatea, realitatea mea,
este c\ am f\cut o tranzi]ie [i o voi continua toat\ via]a mea, prin
infinitul care exist\ ̀ ntre masculin [i feminin“, a declarat Lilly Wa-
chowski. Fra]ii Wachowski sunt realizatorii trilogiei Matrix [i ai
altor filme foarte cunoscute ap\rute `n ultimii ani.

Ultimul roman, foarte controversat, al lui Michel
Houellebecq, Supunere, adaptat ca pies\ de teatru,
are un foarte mare succes `n ora[ele din Germania. 

O prim\ adaptare a c\r]ii (`n care un pre[edinte
musulman ajunge la putere `n Fran]a anului 2022)
se joac\ cu casa `nchis\ la Hamburg [i Dresda, pre-
miera unei alte adapt\ri a avut loc weekendul tre-
cut, iar o a treia versiune este prev\zut\ s\ aib\ pre-
miera la Berlin, la sfâr[itul lui aprilie.

„Sala este plin\ fiindc\ e un text foarte actual“, a
declarat, pentru AFP, actorul Edgar Selge, interpre-
tul rolului principal. 

„Unterwerfung(titlul francez al lui Soumission) de-
scrie modul `n care o ideologie musulman\ premo -
dern\ transform\ fondul societ\]ii occidentale, cum fe-
meile `[i pierd drepturile, cum valorile Occidentului
nu mai au adep]i. Asta nu v\ aminte[te ni mic?“, a scris
influentul cotidian „Die Zeit“. „Aminte[te exact

glasul celor care, de la Sf. Silvestru `ncoace, v\d `n
migran]i ambasadorii unui r\zboi cultural ̀ ntre lu-
mile islamice [i occidentale.“

Cei care pun reu[ita piesei pe seama temerilor
popula]iei germane subliniaz\ c\ Dresda, ora[ul `n
care Soumission se bucur\ de un mare succes, este
un bastion al mi[c\rii islamofobe Pegida (Euro -
penii patrio]i contra islamiz\rii Occidentului). „Nu
cred c\ este posibil s\ vezi piesa la Dresda [i s\ nu
te gânde[ti la Pegida sau la partidul populist Alter-
native für Deutschland (AfD)“, a spus Malte C. Lach-
mann, regizorul mont\rii din capitala Saxoniei.

„Cu toate acestea, Soumission nu este islamo-
fob\, iar dac\ a fost tratat\ ca atare este fiindc\
pune cu adev\rat degetul pe ran\. Soumission nu
vorbe[te despre islam, vorbe[te despre noi, despre
Occident [i despre tulbur\rile acestuia“, a subliniat
Malte C. Lachmann.

Soumission, un mare succes
teatral `n Germania



M-am n\scut `n Dorohoi. Asta nu
`nseamn\ c\ provin dintr-un
mediu `n care se bea mult. Sau cel
pu]in, nu este relevant acest as-
pect. Ci faptul c\ se bea cump\tat.
Este vorba de un antrenament
prelung, `n urma c\ruia ajungi s\
po]i consuma cantit\]i conside -
rabile de alcool, f\r\ s\ te `mbe]i.
Cum sunt [i cele patruzeci de pa-
hare de pe nou\ martie. P\i, nu a

spus nimeni c\ ar fi patru sute.
Sunt doar patruzeci, adic\ pe
nou\ martie trebuie, conform tra-
di]iei, s\ bem mai pu]in decât `n
restul anului. {tiu, am fost aro-
gant, dar chiar `n timp ce scriam
acest prim paragraf, am b\ut fix
opt st\c\nele de rachiu [i nu am
nici pe dracu’. 

Numai oamenii be]i discut\
politic\. P\i ce e de discutat? To]i
sunt ni[te ho]i. La pu[c\rie cu ei!
A, [i Iohannis, un p\mp\l\u. Sta]i
a[a, s\-mi mai torn `n pahare. ~mi
pun `n câte cinci odat\, ca s\ nu
mor de sete, hi, hi! A[a, ziceam de
B\sescu. B\\\i, tu-mi spui mie c\

B\sescu nu a furat? Da’ flota unde-i?
A furat [i l-a b\gat pe frac’su la
`naintare. |la, s\racul, nevinovat,
dar sigur a furat [i el.

Reghecampf, mare antrenor!
Daaa, `mi place. {tie, dom’le, s\ se
impun\ acolo, `n vestiar. {i are
viziune, dar [i juc\tori buni. Mai
ales Nicu[or Stanciu. Uite, beau
un pahar pentru Reghe [i unul
pentru Nicu[or. Ah, \sta pentru
Nicu[or a fost mai bun. Al lui
Reghe, a[a [i a[a. Mai sl\bu]. 
Exact ca el, care nu [tie s\ se im-
pun\ `n fa]a echipei. {i de ce-l ba-
gi, m\, pe Stanciu, dac\ nu e `n
form\? M\i, panaram\! La ce

dracu’ te-a adus Becali `napoi, s\
mor dac\ `n]eleg. 

Becali, alt aluat. Mare om. {i
credincios. B\i, cum d\ el bani la
biserici [i la s\raci. Pac, vine \la
cu casa ars\, pac, i-a trântit mi -
lionul de euro ̀ n poal\. Ce milion?
Miliardul! Deci cum s\ nu res -
pec]i asemena om? P\cat c\ nu a
ajuns pre[edinte. Da, mare p\cat.
Nu ca Iohannis, care a furat flota
lu’ frac’su. Trei, ba nu, cinci pa-
hare pentru Gigiiiii! A f\cut cinci
sute patruzeci de m\n\stiri, dup\
b\t\liile cu turcii. B\i [i cum ve-
neau turcii peste noi, cum ap\rea

el, cu calul `n spate [i le spunea:
S\-mi suge]i… bleaaaaah! M\
scuza]i, cred c\ de la ciorba r\ d\u -
]ean\ mi s-a f\cut r\u. Ia s\ cl\tim
cu ni[te rachiua[. Uhu, uns a
mers!

Deci calul lui Becali e cal de
[ah, s\ mor dac\ nu. Dac\ fluier\
st\pânul, merge `n litera L. N-ai
mai v\zut a[a ceva. Deci ia curba
la nou\zeci de grade, la mare art\.
Pentru regele lui! Mai bem un pa-
har pentru rege, s\-i dea Dum-
nezeu s\n\tate! C\ `ntotdeauna
am zis c\ monarhia salveaz\ Rom-
sadkjcnsnerutyhb.
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Printre cronicile foarte bune pe ca-
re filmul le-a avut dup\ premiera ve-
ne]ian\ [i acum, recent, odat\ cu
lansarea `n cinematografe, se nu -
m\r\ una de pe blogul Indiewire,
unde un critic feminin scria (pe
lâng\ alte lucruri serioase) c\ ajun-
gem s\ ne dorim 70% din hainele
Tildei Swinton. (Eu a[ ridica pro-
centul la maximum.) Frivolitatea e
asumat\ pentru c\ filmul, spune
autoarea Jessica Kiang, e ca un
bronz de var\: `ncepe cu un auriu
superb [i trece printr-o arsur\ gata
s\ se infecteze, pentru a se termina
cu petice decojite. Amin tind de Hit-
chcock, Antonioni, Patricia High -
smith sau François Ozon, thrillerul
estival al lui Guadagnino nu pare
totu[i f\cut dup\ tipar, demonstrând
mai degrab\ c\ cineastul, n\scut ̀ n
1971, a asimilat tiparele. Mae[trii 
s-au resorbit ̀ ntr-o nara]iune proas -
p\t\, elaborat\ [i sigur\.

Povestea urm\re[te câteva zile
din vacan]a de var\ a unei vedete

rock (Tilda Swinton), care `m -
preu n\ cu iubitul ei operator, Paul
(Matthias Schoenaerts), a `nchi-
riat o vil\ pe insula Pantelleria ca
s\ se refac\ dup\ o opera]ie la cor-
zile vocale. Vizita inopinat\ [i ne-
dorit\ a lui Harry (Ralph Fien-
nes), fostul iubit al lui Marianne [i
director de studio de `nregistr\ri,
`nso]it de fiica pe care abia a cu-
noscut-o (Dakota Johnson), d\
peste cap fericirea senzual\ [i mu -
t\ a cuplului. Interpretat de un
Ralph Fiennes la antipodul tutu-
ror personajelor re]inute de pân\
acum la un loc, Harry e spectacu-
los când poveste[te cum a lucrat
cu Rolling Stones, dar obositor pen -
tru c\ e histrionic, agitat [i, se ve-
de treaba, gelos pe fericirea fostei
iubite (c\reia el `nsu[i i l-a reco-
mandat pe operator). Rela]ia sa cu
fiica Penelope e ambigu\, `n ace-
la[i timp, Penelope, sigur\ de efec-
tul pe care `l produce datorit\ vâr-
stei, ar\tându-se interesat\ de 

ope rator. Guadagnino modific\
povestea ini]ial\ [i las\ ̀ n suspans
presupusa capitulare a lui Paul `n
fa]a lui Penelope (ai tinde mai de-
grab\ s\ crezi c\ faptul nu s-a con-
sumat), dup\ cum evit\ scenele ero-
tice, de[i e relaxat fa]\ de nuditate. 

Tot ca un contrapunct la filmul
lui Deray (al c\rui scenariu fusese
coscris `mpreun\ cu Jean-Claude
Carrière), italianul plaseaz\ aceas -
t\ idil\ bovaric\, sfâr[it\ prost,
`ntr-un context actual, care-i scoa-
te `n eviden]\ amoralitatea cu
aceea[i discre]ie cu care pusese `n

lumin\ bun\starea relaxat\ a
eroilor. Pe insul\ `ncep s\ vin\ tot
mai mul]i imigran]i africani, cu
unii Paul [i Penelope se `ntâlnesc
`n drume]ia de pe munte, iar pe
lâng\ al]ii, Marianne [i Harry
trec când coboar\ `n sat. La un
mo ment dat, auzim un buletin de
[tiri la televizor `n care se spune
c\ num\rul imigran]ilor de pe in-
sula vecin\, Lampedusa, e deja
mult mai mare decât capacit\]ile
de cazare. Televizorul vorbe[te pe
fundal, `n prim-plan sunt dialogul
dintre Marianne [i Harry despre

mascarpone (dac\ nu m\ `n[el) [i
uimirea lui Marianne despre cât
de frumoas\ e aceast\ brânz\ au-
tentic\. Spre final, tot Marianne are
o tentativ\ de a pasa vina pentru
sfâr[itul tragic al vacan]ei pe ume-
rii acestor anonimi africani. Nici o
reac]ie moralizatoare din partea
autorului, care ̀ nchide povestea ro-
tund. Bula de aer se `nchide, lumea
real\ r\mâne pe dinafar\.

A Bigger Splash: Pasiuni periculoase,
de Luca Guadagnino. Cu: Tilda
Swinton, Matthias Schoenaerts, 
Ralph Fiennes, Dakota Johnson

Film

Iulia BlagaLa mare, la soare
A Bigger Splash e un remake dup\ La Piscine (1969),
de Jacques Deray. Luca Guadagnino a p\strat ac]iu -
nea [i numele personajelor, dar a mutat povestea de
pe Coasta de Azur pe insula Pantelleria din Italia.
Rolurile interpretate odinioar\ de Romy Schneider,
Alain Delon, Maurice Ronet [i Jane Birkin sunt prelu-
ate de Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph 
Fiennes [i Dakota Johnson. E al treilea film pe care
Guadagnino [i Swinton `l fac `mpreun\ (precedentul 
a fost Io sono amore, 2009). A Bigger Splash a fost se-
lec]ionat la Vene]ia anul trecut, fiind distins cu dou\
premii mai mici – unul pentru coloan\ sonor\, 
al doilea pentru buget inovativ (!). 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Patruzeci de pahare
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