
Muzeul suci]ilor
Marius Mihe]

~n tot ce scrie, Matei Vi[niec a r\ -
mas fidel unei metode ce [i-a p\s -
trat `n timp eficacitatea. Ea por -
ne[te de la revela]ia lui Goethe pen -
tru care nimic nu poate fi tea tral
dac\ nu e totodat\ [i simbolic, da -
c\ nu `nf\]i[eaz\ o realitate care
s\ provoace o alta, superioa r\. Cu
alte cuvinte, un lan] al deter mi n\ -
rilor, ce trebuie s\ surprind\ prin
detenta imaginarului [i simbolis-
mul oglindit suplimentar. 
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LANSARE DE CARTE

„Sexualitate
[i societate“

Sâmb\t\, 4 iunie, `n cadrul Sa-
lonului de Carte „Bookfest“,
Editura Polirom a lansat cel mai
recent volum semnat de Andrei
Oi[teanu, `n cadrul seriei sale
de autor: Sexualitate [i socie ta te.
Istorie, religie [i litera tu r\. Al\ -
turi de Andrei Oi[tea nu, la eve -
niment au participat isto ricul
literar Mircea Anghelescu [i
scriitorul Mircea C\r t\ rescu.
Evenimentul a fost mo derat de
Adrian {erban, director edito-
rial al Polirom. 

» pag. 8-11
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Rockin’ by myself

SCRIITORUL IOAN T. MORAR DESPRE ROMANUL S|RB|TOAREA CORTURILOR 

„S\ scrii despre credin]\
mergând pe lama de cu]it“ 

Cronic\ de carte

» „Am spus-o de mai multe ori, am refuzat s\ colaborez cu Securitatea. Nu a fost vorba de un
curaj nebun, ci, cum am mai zis-o, de o fric\ jucând rolul de curaj. De aceea spun c\, dac\ nu
erai prost sau tic\los, existau c\i de ie[ire din situa]ie. Dac\ nu aveai vulnerabilit\]i evidente,
puteai s\ refuzi politicos. Dar asta nu a fost la `ndemâna multora, a celor mai mul]i. Nu
turn\toria `n sine m\ scârbe[te, ci atitudinea turn\torilor dup\ ‘89.“

Optzecisme
colorate

Dumitru Ungureanu

Apropierea verii m\ predispune
la chestii lejere: fotbal, dans, bere,
plimb\ri prin parcuri s\lbatic
ame  najate [i str\zi profesionist
neglijate de municipalit\]i corup-
te. ~n loc s\ m\ dedic ajutor\rii ne-
voia[ilor, `ngrijirii bolnavilor ori
asan\ rii mizeriei morale ce cotro-
pe[te omenirea, ca orice pensio-
nar de succes, eu lenevesc la um-
bra paharului de rom cubanez cu
l\mâie, savurând [tirile feisbuce
`n transmisie direct\ pe-un smart -
phone Made in China, leg\nat de
mirajul ultimei colec]ii `ngrijite
de Blank & Jones – So 80s (2016,
Soundcolours).

» pag. 6
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Interviu realizat de 
Cristian P\tr\[coniu

Dac\ ar fi ca S\rb\toarea
Corturilor s\ fie un film –
ceea ce eu `i doresc s\ fie,
merit\; e [i un roman, cum e
cam toat\ proza dumnea -
voastr\ de altfel, foarte cine-
matografic! – cine, dintre ac-
torii români sau interna]io -
nali, v-ar pl\cea s\ joace ro -
lurile principale? {i cine s\
fie regizorul?

Nu [tiu dac\ mi-a[ dori s\ se fac\
un film. M-am lecuit de la expe-
rien]a cu Lindenfeld. (Lindenfeld,
o poveste de iubire, film f\cut
mult dup\ Lindenfeld, de c\tre Ra-
du Gabrea.) Filmul `]i impune o
lectur\ str\in\ a c\r]ii, care nu-]i
mai apar]ine. ~nainte de a fi film,
cartea devine scenariu [i deja
acolo `ncepe marea modificare,

marea dep\rtare de carte, acolo
intervine desc\rcarea de sensuri-
le tale [i `nc\rcarea altor sensuri,
care-i apar]in scenaristului. Apoi
va urma regizorul, care va citi `n
felul lui ce a scris scenaristul... E
complicat. Sigur c\ sun\ bine s\
spui „Dup\ cartea mea s-a f\cut
un film“, e un prilej de mic\ trufie.
Am trecut [i eu pe aici, dar m-am
vindecat. Dar ca s\ intru totu[i `n
jocul `ntreb\rii, printre regizorii
la care m-a[ gândi ar fi Lucian
Pintilie sau Spielberg. Ori Radu
Mih\ileanu, care ar putea fi cel
mai aproape de spiritul subiectu-
lui (da’ ve]i spune, e clar c\ e vor-
ba de trufie din aceast\ simpl\
enumerare). Pentru actori e mai
greu. Jac ar fi un foarte bun rol
pentru actorul ar\dean Valentin
Voicil\. Dac\ d\m frâu liber tru-
fiei, Harvey Keitel ar fi bun `n ro-
lul doctorului Talpalaru. Oricum,
m\ mai gândesc la asta! (~n treac\t
fie spus, trufia e un p\cat mai
vechi decât omul. E p\catul Dia-
volului.)

Dac\ ar fi s\ merge]i pentru
un timp pe o insul\ pustie [i
dac\ personajele din cartea
dumneavoastr\ ar fi reale, pe
cine dintre cei trei a]i vrea s\
ave]i acolo, pe insul\, al\turi
de dumneavoastr\? Cu cine
a]i vrea s\ vorbi]i pe o insul\
pustie – cu Jac, cu Corneliu,
cu Beni? 

F\r\ `ndoial\ c\ Beni, el este per-
sonajul pentru care am o sl\biciu-
ne. De la Flaubert `ncoace, de la
Emma c’est moi, mul]i scriitori ̀ [i
asum\ câte un personaj `n care s-
au „`ncarnat“ pe hârtie. Eu a[ zice
c\, `ntr-o oarecare m\sur\, „Beni
c’est moi“. Jac e plictisitor, `ntr-o
anumit\ parte a vie]ii lui, iar Cor-
neliu e periculos.

Seam\n\ cu cineva celebru
din societatea româneasc\

actual\ personajul principal –
m\ refer la Corneliu? Cel
care raporteaz\ [i lui Dum-
nezeu, dar [i Securit\]ii?

Da, seam\n\ cu mul]i turn\tori,
chinui]i sau nu, ulterior, de pro-
pria lor con[tiin]\. Corneliu are
tupeul turn\torilor care mint
pân\ `n ajunul deconspir\rii,
dup\ care, aflând c\ va urma asta,
`ncep s\ m\rturiseasc\ lacrimo-
gen cum s-a `ntâmplat, ce nevino-
va]i sunt [i cum au luat banii pen-
tru turn\tori deoarece nu-i pu-
teau refuza. {tiu c\ au fost drame,
[antaje, amenin]\ri cu moartea `n
cazul multora dintre cei care au
semnat pactul. Fo[tii de]inu]i po-
litici, de pild\, nu au prea avut
`ncotro când au ie[it din pu[c\rii-
le comuniste. Dar a mai existat o
categorie care a f\cut pactul vi-
sând la avantaje de carier\.

Turn\torii cinici, aproape volun-
tari. Corneliu are [i de aici o par-
te. Sunt destui turn\tori cunos-
cu]i care, `n urma deconspir\ri-
lor, nu au avut o minim\ rezerv\
de cenu[\ pentru a o plasa, simbo-
lic, `n propriul cre[tet. P\c\to[i
imposibil de iertat de c\tre mine.
{i care ne dau lec]ii, ne predic\,
umplu actualitatea f\r\ un dram
de ru[ine. 

E o poveste scris\ la per-
soana `ntâi [i unii lectori
posibili ai acestei c\r]i pot,
a[a zicând, s\ alunece pe di-
verse coji de banan\: vreau
s\ marc\m aceast\ idee – cât
e fic]iune aici [i cât nu auto-
biografie, ci realitate, conexi-
une la fapte care s-au `ntâm-
plat cu adev\rat, la oameni

care exist\ sau au existat cu
adev\rat? Ce prevaleaz\? 

Am scris la persoana `ntâi pentru
c\ mi-a venit mai u[or pentru na-
ra]iune. Nu am vrut s\ fiu autorul
omniscient care-[i controleaz\
personajele [i se plimb\ cu drona
auctorial\ deasupra lor. A[a [i eu,
ca autor, [tiu doar cât [tie unul
dintre personaje, nu cât [tiu to]i
laolalt\. La un moment dat m-am
gândit s\ scriu prin vreo trei voci,
dar am abandonat ideea, con-
struc]ia era prea greoaie. Fiind
vorba de lumea credin]ei, formula
m\rturisirii mi s-a p\rut c\ se po-
trive[te cel mai bine. Autobiogra-
fic e doar Aradul tinere]ii mele.
~ns\ povestea principal\, a[a cum
am scris `n avertisment, s-a petre-
cut, `n linii mari, la fel. Deja am
v\zut discu]ii ̀ n contradictoriu pe
unele bloguri evanghelice referi-
toare la rostul c\r]ii. C\ de ce am
scris, c\ de unde [tiu, c\ mi-am
permis cam multe `nflorituri. Po-
vestea a fost asimilat\ de unii,
tr\itori aproape de fenomen, apro-
pia]i de Jean, conduc\torul real al
Grupului, ca o reconstituire e[ua -
t\. Mul]umesc de prilejul pe care
mi-l d\ ̀ ntrebarea: nu e o reconsti-
tuire, e o fic]iune inspirat\ din
realitate. Una-i Jean, alta-i Jac.

Ce e cu S\rb\toarea Cor-
turilor `n via]a dumneavoas-
tr\? Cum s-a n\scut aceast\
carte? Ce s-a `ntâmplat pen-
tru ca ea s\ fie, mai `ntâi,
posibil\, apoi tot mai real\ –
[i, `n cele din urm\, cât se
poate de concret\, a[a cum o
avem azi? Ce anume `n trecu-
tul dumneavoastr\ v-a „cu -
rentat“ `ncât s\ [ti]i c\ nu se
poate s\ nu da]i aceast\
carte, c\ nu ave]i voie s\ nu o
scrie]i?

~ntâi [i ̀ ntâi, S\rb\toarea Corturi-
lor este o tentativ\ de limpezire a
propriilor mele tr\iri, nelini[ti,
preocup\ri religioase. Povestea
acestei c\ut\ri neobosite, a acestei
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„~ntâi [i `ntâi, S\rb\toarea
Corturilor este o tentativ\ de
limpezire a propriilor mele tr\iri,
nelini[ti [i preocup\ri religioase“
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erezii sincere, mi s-a p\rut ten-
tant\. (Cum ar spune unul dintre
personaje: „Abia dup\ ce am tre-
cut prin adev\rata necredin]\ 
m-am putut apropia de adev\rata
credin]\“.) Mi-am spus, acum
dou\zeci de ani, c\ dac\ a[ putea
scrie o carte despre asta ar fi o
prob\ de curaj [i o ̀ mplinire artis-
tic\. S\ scrii despre credin]\ mer-
gând pe lama de cu]it, `ncercând
s\ ̀ n]elegi, dar s\ nu cazi ̀ n capca-
na propriului scris, s\ nu te crezi
atot[tiutor, s\ nu mic[orezi elanu-
rile personajelor, dar nici s\ nu le
ridiculizezi, s\ nu devii un profet
ascuns, nici un anchetator plicti-
sit, astea au fost, pentru mine, mo-
tora[ele care au adus „povestea
real\“ [i au dus la baza fic]iunii
care este S\rb\toarea Corturilor.
Am vrut s\ nu fiu nici unul dintre
cei pentru care totul e sfânt, nici
unul pentru care nimic nu e sfânt.
Am adoptat o omeneasc\ linie de
mijloc. „Suntem alc\tui]i din spai-
me diferite, e normal ca raporturi-
le noastre cu credin]a s\ fie u[or
diferite“, ar spune Beni. 

Apoi, cartea aceasta e modul
meu de a depune o m\rturie de -
spre `ntunecatele persecu]ii din
zo na minorit\]ilor religioase pe-
trecute `n comunism. 

Este S\rb\toarea Corturilor
„cartea vie]ii dumneavoas-
tr\“? {i: care e marea dum-
neavoastr\ miz\ pe care a]i
urm\rit-o cu aceast\ carte,
scriind aceast\ carte?

De[i m-a[ bucura s\ pot scrie [i
alte c\r]i, `n mod sigur, `n biogra-
fia [i-n bibliografia mea, S\rb\ -
toarea Corturilor va r\mâne un
punct important (pentru mine, re-
pet). M\car un set bun de memorii
dac\ a[ putea scrie, memorii care
s\ fie, cu adev\rat, cartea vie]ii
mele. Am traversat multe medii
interesante, vremuri interesante,
cunoscând personaje importante
[i, dac\ nu m\ las\ memoria, a[
avea ce s\-mi amintesc. Revenind
la `ntrebare, r\spunzând tautolo-
gic, pot spune: scriind aceast\ car-
te am urm\rit s\ scriu un roman
genial. Dar a ie[it aceast\ carte.
Glumesc, precum, vorba grecilor,
„cel ce se biciuie[te singur“.

„Dac\ m-a[ putea re`ncarca,
Saul Bellow este scriitorul `n
care mi-ar pl\cea s\ m\
re`ncarnez“, mi-a]i spus re-
cent asta. Ce i-a]i scrie – a[a,
ca o vedere din România, pe
care a [i vizitat-o cândva –
lui Saul Bellow cu privire la
aceast\ carte?

Exist\ mul]i scriitori care `mi
plac, dar Saul Bellow este cel al
c\rui stil de a scrie mi-ar pl\cea
s\-l asimilez. Cred c\ S\rb\toarea

Corturilor e un subiect care i-ar fi
pl\cut. Adesea ̀ mi imaginam cum
ar scrie el cartea asta, cum ar
schimba unghiurile, cum ar ten-
siona dialogurile, cum ar construi
personajele, pe care dintre ele le-ar
simpatiza, pe care le-ar pune la un
punct cu un epitet surprinz\tor.
M\rturisesc, aici, c\ ̀ n partea care
se ̀ ntâmpl\ ̀ n Israel a pove[tii me-
le m-am inspirat, ca ton, ca privi-
re, din cartea despre vizita lui Saul
Bellow ̀ n Israel. {i din scrierile lui
Amos Oz. Israelul meu este deri-
vat din Israelul lor (desigur, nu cu
toat\ complexitatea celor doi, [tiu
asta). I-a[ scrie lui Saul Bellow c\
am g\sit un subiect interesant
pentru el. Dar b\nuind c\ nu are
timp s\ se ocupe de el, am scris eu
S\rb\toare Corturilor `n locul lui.
(Glumesc. Cred c\ trebuie s\ mar-
chez de fiecare dat\ când glumesc,
altfel cine [tie ce-mi mai aud ure-
chile de la cititorii „motamo]i“.)

Cantitativ, ce a `nsemnat
munca pentru acest roman?
Câte c\r]i, câte vrafuri de
noti]e, câte vizite de lucru,
câte discu]ii? Sigur – un or-
din de m\rime, doar...

Am `nceput s\-mi notez idei, fra-
ze, fragmente de dialog acum vreo
cincisprezece ani. M\ gândesc de
peste dou\zeci de ani la subiect.
Nu m-am sim]it `n stare s\ scriu
atunci, a[a c\ am dat proba cu alte
dou\ romane, Lindenfeld [i Negru
[i Ro[u. Acolo mi-am adaptat ar-
mele, uneltele, bruma de stil. Am
`ncercat s\ `ntâlnesc o parte din-
tre personajele care participaser\
la „povestea real\“, ca s\ spun
a[a, dar nu am reu[it. Nimeni nu
a vrut s\ stea de vorb\ cu mine.
Nu [tiu de ce s-au temut sau ce au
avut de ascuns. Am petrecut, de
pild\, patru ore `n Arad `n fa]a
unui service auto unde mi s-a dat
`ntâlnire. Eram cu familia, veni]i
special pentru asta de la Timi[oa-
ra. Am a[teptat `n ma[in\, am dat
telefoane, [i nimic. Omul, pur [i
simplu, se ascundea. De[i [tia ci-
ne sunt, ne cuno[team de ceva
ani. El mi-a fixat `ntâlnirea, el nu
s-a prezentat la ea. {i i-a pus [i pe
cei ce r\spundeau la telefon s\
mint\. ~mi pare r\u c\ `ntâlnirea
pe care mi-o doream eu a fost pen-
tru el „o pricin\ de poticnire“.

Cât despre documentare, ea
num\r\ patru c\l\torii `n Israel (a
patra, chiar `n timp ce scriam ro-
manul), multe `nsemn\ri, discu]ii
cu oameni aviza]i (i-am enumerat
la capitolul „Mul]umiri“). La asta
se adaug\ zeci de ore de stat `n fa]a
paginii albe din computer, `ncer-
când s\ fixez acolo nelini[ti [i nedu-
meriri. {i rânduri pe care le-am
[ters convins c\ „nu sunt de acolo“.

O `ntâmplare din timpul scri-
sului: exist\ o scen\ `n carte care

se petrece `n hotelul King David
din Ierusalim. Pe lâng\ care doar
am trecut `n dou\ dintre primele
mele vizite `n Israel. ~n a patra, ca
invitat al Târgului de Carte de la
Ierusalim, am locuit exact vizavi
de Hotelul King David. Scena era
scris\ deja, a[a c\ am intrat `n ho-
tel s\ v\d dac\ mai trebuie s\
schimb ceva. M-am plimbat prin
p\r]ile publice [i, la ie[ire, spre
bucuria mea, mi-am dat seama c\
`n paginile despre Hotelul King
David se simte c\ am fost acolo
doar dup\ ce le-am scris. 

Unde, `n procesul de crea]ie
al acestui roman, a fost cel
mai dificil? {i unde cel mai
pl\cut?

Cel mai dificil a fost la scriere [i la
editare. Pân\ atunci, când ̀ mi adu-
nam gândurile [i-mi trasam linia
pove[tii, a fost simplu. Documenta-
rea mi-a f\cut pl\cere, mai ales `n
zona scrierilor despre iudaism. Ci-
team [i visam. ~mi ima ginam pa-
gini puternice, dialoguri cu scân-
tei, personaje memorabile. Orice
scriitor viseaz\ la o carte mai bun\
decât cea mai bun\ carte pe care
poate el s\ o scrie. ~nainte de a
scrie, orice proiect e o capodoper\.
Scrisul ne `ncurc\, el nu e `ntot-
deauna la `n\l]imea n\zuin ]elor
(nu, nu glumesc, de data asta).

Spune]i a[a: „P\catul turn\ -
toriei mi se pare unul capi-
tal. De[i nu exist\ porunca:
S\ nu torni!“. St\ România
de azi pe un munte de aseme-
nea p\cate – precum cele de-
spre care vorbi]i [i `n carte?

Ca om trecut prin dou\ tentative
e[uate de recrutare (una `n facul-
tate, alta pe când eram profesor la
Lugoj), pot vorbi lini[tit despre
acest subiect. Nu risc s\ mi se des-
chid\ un dulap [i din el s\-mi cad\
`n fa]\ scheletul ofi]erului de
leg\tur\ cu numele conspirativ 

legat de degetul de la picior. Am
spus-o de mai multe ori, am refu-
zat s\ colaborez cu Securitatea.
Nu a fost vorba de un curaj nebun,
ci, cum am mai spus-o, de o fric\
jucând rolul de curaj. De aceea
spun c\, dac\ nu erai prost sau
tic\los, existau c\i de ie[ire din si-
tua]ie. Dac\ nu aveai vulnerabi-
lit\]i evidente, puteai s\ refuzi po-
liticos. Dar asta nu a fost la `nde-
mâna multora, a celor mai mul]i.
Nu turn\toria `n sine m\ scâr -
be[te, ci atitudinea turn\torilor
dup\ ’89. Pu]ini au ie[it public 
s\-[i cear\ iertare. Era atât de
simplu, intra pe rol institu]ia ier -
t\rii, f\r\ durere, f\r\ ur\. (Au fost
pu]ine cazuri, prea pu]ine m\rtu-
risiri publice.) {i România pornea
f\r\ aceast\ ghiulea a mizeriei
umane legat\ de picior. Simptoma-
tic mi se pare cazul lui Nichi {pa -
g\, dac\ mai ]ine]i minte. ~nainte
de a se prezenta la CNSAS, unde a
fost convocat, {erban Mih\ilescu,
pe numele lui adev\rat, a spus c\
nu a colaborat `n nici un fel cu Se-
curitatea. La ie[ire, `ns\, a rostit
senin o replic\ antologic\: „M-au
g\sit maior“. Adic\, vezi Doamne,
i s-a luat o analiz\ de sânge [i i s-au
g\sit trigliceridele nepotrivite. 
L-au g\sit maior, `n vreme ce,
pân\ cu dou\ ore `n urm\, el nu
colaborase niciodat\ cu Securita-
tea! De fapt, omul avea dreptate:
nu colaborase, era pur [i simplu
angajat. Lucrase la Securitate. {i
ce i s-a `ntâmplat mincinosului?
Absolut nimic. Aleg\torii din Te-
leorman l-au g\sit senator! {i deci-
de legi pentru noi, cu toat\ „Legea
Ticu“ cu tot.

Se poate ajunge la Dumne -
zeu, turnându-]i aproapele la
Securitate?

Asta nu e o `ntrebare de nasul
meu. Nu pot da r\spuns. }ine de
teologie, nu de literatur\. Am
`ncercat ̀ n carte s\ formulez o jus-
tificare a personajului principal.

La asta s-ar mai ad\uga una, `n -
tâmplarea cu tâlharul din dreap ta
care a fost mântuit `n ultimul,
chiar ultimul moment. Cea din
urm\ [ans\ exist\. Cred c\ s-au
consumat tone de hârtie pe tema
asta. Deci, mecanismele iert\rii
cre[tine nu ne sunt cunoscute. ~n
principiu, oricine poate fi iertat.
Cu ni[te condi]ii, printre care e [i
m\rturisirea. Recunoa[terea fap-
telor. Trebuie s\ pledezi „p\c\tos“
[i  fa]\ de instan]a divin\, [i fa]\
de oameni. Dac\ a[ cunoa[te
r\spunsul la aceast\ `ntrebare,
r\spunsul just, a[ scrie repede, re-
pede un tratat. A[ avea un public
„select“ [i secret.

A[a s-a cl\dit România capi-
talist\ – capitalism de rit se-
curistic, predominant! –, cum
descrie]i dumneavoastr\ `n
p\r]ile a treia [i a patra ale
c\r]ii? 

Dincolo de faptul c\ mi-a fost foar-
te util\ din punct de vedere al logi-
cii nara]iunii, „mo[tenirea“ pri-
mit\ de Cornel `n Israel, de la un
aproape necunoscut, pentru el,
fost diplomat marocan de origine
evreiasc\, e o mic\ ilustrare a mo-
dului ̀ n care s-au ̀ ntors „la vatr\“
banii Securit\]ii [i ai lui Ceau[es-
cu din str\in\tate. Altfel, e greu de
explicat cum, de pild\, doi fra]i ca-
re au locuit `n c\mine de refugia]i
`ntr-o ]ar\ nordic\ s-au `ntors `n
România cu milioane de dolari [i
au pus pe picioare afaceri prospe-
re. Afaceri admirate de `nsu[i Ion
Iliescu, un anticapitalist pur-sân-
ge. Sau cum un profesor de mate-
matici, care nu a lucrat nici o or\
`n America, avea milioane de do-
lari pentru a tr\i o via]\ de disi-
dent `n huzur. Nu [tiu dac\ toate
averile au fost cl\dite a[a, dar `n
mod sigur unele nu sunt str\ine
de, cum bine zici, „capitalismul de
rit securistic“.



Acum, anul 2016 dup\ Hristos,
sunt `ntr-un tren care merge de la
Bordeaux c\tre Arcachon, `nspre
Oceanul Atlantic, `nspre Coasta
de Argint, `n plin Campionat Eu-
ropean de Fotbal. Traversez regiu-
nea Aquitaine, sfâr[ind de citit o
carte publicat\ ̀ n anul 1838. Debu-
tul lui Gustave Flaubert. La [apte-
sprezece ani. Cartea e scris\, a[a -
dar, `n prima adolescen]\. {i nu
cunosc nici un alt scriitor care s\
`i poat\ sta al\turi lui Flaubert la
aceast\ categorie de vârst\, cum
nici la multe altele. Este strig\tor
de bucurie la cer cum putea s\
scrie acest om, `n prima jum\tate
a secolului al XIX-lea, la `nceputul
vie]ii! Am contemplat ore `n [ir
paginile acestei c\r]i, mut, ca `n
fa]a unui fenomen natural care nu
[tii de unde vine, dar te tulbur\, te

seduce, te cucere[te [i nu `l mai
po]i uita niciodat\. 

Apoi, mai e anul 1838. Tot `n
timpul acela se trimiteau c\tre ti-
par dou\ catedrale ale literaturii:
Mân\stirea din Parma a domnu-
lui Stendhal [i Un erou al timpu-
lui nostru a domnului Lermontov. 

Miraculosul 1838! Anul debutu-
lui acestui tân\r Flaubert care, ci-
tit cu rigoare, cu exigen]\, este
atât de imperfect. Debutul lui
Flau bert: singura ocazie s\ `l ve-
dem pe acest geniu lipsit de per-
fec]iunea care l-a tot `nso]it. 

Dar! S\ nu exager\m cu exi-
gen]a, s\ nu uit\m c\ aceast\ car-
te e scris\ de un tân\r care abia ̀ [i
p\r\sea copil\ria. E greu de po-
vestit cartea Memoriile unui ne-
bun. {i nici nu cred c\ trebuie po-
vestit\. Dar! Exist\ idei deja clare,

ideile limpezi care au stat la baza
construirii sufletului flaubertian. 

Aici, la 1838, Flaubert `[i per-
mitea momente de exuberan]\, vi-
se, iluzii, semne de exclamare!
{tia, totodat\, c\ via]a, cinic\ a[a
cum e, i le va spulbera pân\ la ul-
timul. Ba mai mult, cel mai mult,
ajunsese deja pân\ la ideea c\ va-
nitatea st\ la originea r\ului.

Flaubert se lua la trânt\ cu uni-
versul, cu ideea de Dumnezeu,
`ndr\znea s\ se `mbete cu purita-
tea unei iubiri, dar era [i str\ -
b\tut de o luciditate care merge
pân\ `n inima tuturor `n]elesuri-
lor. 

Flaubert, adolescentul Flau-
bert, [tia nici mai mult, nici mai
pu]in decât ce este omul: „Omul,
gr\unte de nisip aruncat ̀ n infinit
de o mân\ necunoscut\, biat\ in-
sect\ cu picioare pl\pânde, care
caut\ s\ se prind\, pe marginea
pr\pastiei, de orice creang\ g\sit\
`n cale, care se aga]\ de virtute, de
iubire, de egoism, de ambi]ie [i fa-
ce din toate astea virtu]i pentru a

putea s\ se ]in\ mai bine, care se
cramponeaz\ de Dumnezeu, dar
obose[te `ntotdeauna, d\ drumul
la mâini [i cade...“. 

M-am gândit adesea la oamenii
care au auzit primul concert al co-
pilului Mozart. ~n]elegeau ei isto-
ria care `ncepea atunci? La fel m\
gândesc acum la primii cititori ai
acestui Flaubert. Pentru litera-
tur\, ce face Flaubert `n Memorii-
le unui nebun nu e mai prejos de
minunea unui copil care se a[az\
la pian [i `ncepe s\ cânte cum nu
se auzise `nainte.

Flaubert calomniaz\ deja, f\r\
rezerve, firea oamenilor, el [tie
dezn\dejdea [i greutatea unei
inimi zdrobite, [tie moartea [i lip-
sa de sens a clopotelor din `naltul
bisericilor. Flaubert [tie c\ totul
este de[ert\ciune. De unde? Cine
i-a spus? Cine l-a `nv\]at? Cum es-
te posibil un asemenea instinct
formidabil cu privire la ce poate,
`n trecerea timpului, omul? 

Memoriile unui nebun urc\ [i
mai sus, pân\ la aceast\ concluzie:

„O, clopote, ve]i suna la moartea
mea [i, la un minut dup\ aceea,
pentru vreun botez! Sunte]i, deci,
o b\taie de joc ca toate celelalte lu-
cruri, [i o minciun\ ca via]a, c\re-
ia `i anun]a]i toate fazele: botezul,
c\s\toria, moartea“.

Flaubert, la [aptesprezece ani,
`n 1838. Magnific de insolent, scri-
ind deja ca acela care urma s\ de-
vin\, nu ca acela care era atunci.
Flaubert, adolescent: `nc\ o enig -
m\ de nedeslu[it din curgerea lite-
relor pe p\mânt...  
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1. Pe holul Policlinicii, a[tept cu
mama o doctori]\, conform pro-
gram\rii. Are o `ntârziere de nu-
mai dou\ ore. Asistenta tot iese
din cabinet [i o scuz\: „Doamna
doctor are un deces `n spital. Un
b\trân de 97 de ani! Iar rudele – ce
oameni! – nu vor s\ accepte c\ a
murit din cauze naturale, cic\ l-a
omorât ea, o acuz\ de malpraxis“.
To]i pacien]ii de la coad\ râd de
mort, chiar [i cei mai `ndurera]i:
„Auzi, 97 de ani! S\ ajung eu pân\
acolo! Ce mi-ar mai trebui?!“.

2. S-a `ntâmplat a[a: sunt la
British Film Institute din Londra,
dup\ o proiec]ie Aferim!. Con-
versez cu feluri]i oameni, r\spund

la `ntreb\ri. {i, la un moment dat,
vine la mine o persoan\ de cu-
loare, cu mâna `ntins\, vorbind o
român\ de la mama ei: „Felicit\ri.
Grozav filmul...“. Pe m\sur\ ce
discut cu omul – o prezen]\ sen-
za]ional\ –, observ c\ nu doar are
un fel de a vorbi, o atitudine de
via]\ asem\n\toare, dar [i c\
arat\ fizic precum Radu. Bref, s-o
spunem pe aia dreapt\, un Radu
Jude afro-american. Apoi, apare
cineva [i-l `ntreab\ scurt: „P\rin -
te, mai st\m sau mergem?“. {i, da,
constat dup\ c\ma[\ c\ omul e
preot. Iar el `mi poveste[te `n con-
tinuare despre comportamentul
de azi al c\lug\rilor fa]\ de romi,
despre cum a fost el `n vizit\ la

p\rintele Cleopa... {i `l `ntrerupe
un român de al\turi, care ascul-
tase t\cut pân\ atunci conver -
sa]ia: „Nu te sup\ra, dar dumnea-
ta e[ti moldovean?!“.

3. Toat\ via]a mea, de cum am
f\cut ochi, am g\sit pe jos – pe
strad\, prin noroi, prin praf – in-
strumente de scris: pixuri, creioa -
ne, ba chiar [i câteva stilouri. Re-
cent, la ]igar\, am g\sit pe asfalt,
`n sfâr[it, o radier\.

4. Tramvaiul era oprit `n sta]ia
din Pia]a Unirii, a[a, mai pe sear\,
când aproape d\ s\ cad\ `ntune -
ricul. Deloc aglomerat, toat\ lu -
mea avea loc pe scaun. {i, brusc,
urc\ pe u[a din fa]\ un tip plin de
sân ge, cu c\ma[a rupt\, agitat, se
opre[te la cap\tul culoarului [i ur -
l\ c\tre noi: „Unde-i contro lorul?
~l omor! ~l tai!“. Lini[te de auzeai
cum se izbesc fluturii de noapte cu
capul de geamul tramvaiului.
Unii se legau la [ireturi, al]ii
c\utau preocupa]i prin saco[e, `[i
f\ceau unghiile etc. Nimeni nu
avea curajul m\car s\ se uite `n
direc]ia \luia. Vatmanul era 

`mpietrit cu mâna pe maneta de
pornire, cu ochii ]int\ `nainte.
„Unde-i controlorul?“, mai url\ o
dat\. {i-un student, a[a mai pir-
piriu, `[i drege discret glasul [i-i
r\spunde cu voce [ov\ielnic\,
f\r\ s\ ridice privirea: „Nu e aici“.
Dup\ un alt moment de t\cere
grea, nervosul spune: „Bine“. {i
pleac\ lini[tit.

5. — Ce-]i dau, boierule?, scoate
un mo[ capul pe fereastra chio[ -
cului.

Port c\ma[a mea cu guler tu-
nic\, pe care n-am mai `mbr\cat-o
de un an. ~[i face treaba. De[i eu
m\ simt mai degrab\ ca un re -
verend cu ea, e bine [i dac\ atrage
apelativul „boierule“.

— O ap\ plat\ [i un Pall Mall
alb.

Mo[ul poart\ o vest\ pesc\ reas -
c\. Pun pariu c\ are [i o undi]\ as-
cuns\ pe undeva [i abia a[teapt\
s\ `nchid\ chio[cul ca s\ o taie la
balt\.

— Pall Mall alb n-am, boierule.
Iau doar apa:
— Ave]i rest la cincizeci de lei?

Nu-i sigur c\ are. ~ncepe s\ nu-
mere tacticos, s\-mi `n[ire restul
pe tarab\, cotrob\indu-se lent,
chinuit, prin buzunarele pes c\ -
re[ti:

— Uite, ai aici treizeci de bani,
pân\ la doi cincizeci, boierule
Este? Este…Aici ai doi lei pân\ la
cinci, boierule…

Mor de cald, abia a[tept s\ gust
apa plat\. ~ncep s\ ur\sc c\ma[a
mea de reverend, `n care m\ coc
de viu.

— {i cu `nc\ zece face dou\ -
zeci… Plus zece, ai pân\ la trei -
zeci, boierule… Plus un, doi, trei,
patru, cinci, [ase, [apte, opt, nou\,
zece lei se face patruzeci, boieru -
le… {i cu \[tia doi de cinci se face
cincizeci…Corect, boierule?

— Corect. Mul]umesc. S\n\ -
tate!, `i zic, `n timp ce de[urubez
capacul.

— Atunci drum bun, m\i b\ie te!

6. ~n]eleg c\ la proba oral\ de la
BAC, limba român\, am figurat [i
eu cu un text, ca subiect de ana -
lizat. Cred c\, dup\ faza asta, se
r\suce[te Agârbiceanu `n mor-
mânt.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Ultrascurte

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Acesta e anul debutului lui Flaubert, la
[aptesprezece ani, cu Memoriile unui nebun. 
{i tot atunci `[i d\deau capodoperele Stendhal 
[i Lermontov. O coinciden]\ doar?

1838



Vestea ar putea schimba datele
alegerilor parlamentare. De ce a
]inut Nicu[or Dan s\ anun]e `nc\
din seara zilei de 5 iunie noul pro-
iect politic? Simplu. A profitat de
audien]a maxim\ din seara res-
pectiv\ [i a plasat inteligent mesa-
jul pentru a ajunge la cât mai
mul]i oameni.

Ce [anse are `ns\ un USB ex-
tins la nivel na]ional? Cine vor fi
oamenii care vor face parte din
noul partid politic [i cum se vor
ap\ra liderii USR de oportuni[ti?

Uniunea Salva]i Bucure[tiul a
`nregistrat un succes nea[teptat
`n Capital\. Pu]ini sperau la 

scorul de 30%. Fiind alegeri ̀ ntr-un
singur tur, posibil chiar ca unii
votan]i s\ fi optat pentru candida-
tul liberal C\t\lin Predoiu, soco-
tind tocmai c\ Nicu[or Dan nu
poate trece de 20%.

Un partid care s\ se bat\ ̀ ns\ la
parlamentare e cu totul altceva.
Ca s\ sal]i peste pragul de 5% ai
nevoie de organiza]ii mai peste tot
`n ]ar\. Inclusiv la Cotu Morii, Va-
lea Seac\ sau la Dorohoi. Dar 5%
se pot ob]ine [i din zona urban\,
cu condi]ia s\ iei `ns\ suficiente
voturi, pentru a compensa golul
din rural.

Calculat la nivel na]ional, sco-
rul USB pe Capital\ `nseamn\
1,7% pe ]ar\. De aici pleac\ noua
forma]iune politic\. Unii spun c\
e complicat ca USR s\ repete chiar
`n Bucure[ti presta]ia de la locale.
Adic\ s\ nu mai ia `n toamn\ ace-
la[i procent. De regul\, aleg\torul
nu te p\r\se[te decât dac\ `i `n[eli
a[tept\rile, iar timpul e prea scurt

pân\ la parlamentare pentru ca li-
derii noului partid s\ dezam\ -
geasc\.

~n plus, USR pare s\ fi câ[tigat
un nou lider. Dup\ Nicu[or Dan,
fran]uzoaica Clotilde Armand [i-a
depus serios candidatura pentru a
prelua [efia noului partid. Iar
tam-tam-ul din Sectorul 1, cu re-
num\rarea voturilor, chiar dac\
nu duce la acumularea de noi
puncte, [i-a atins scopul. Notorie-
tatea tandemului Nicu[or-Clotil-
de a crescut. Nu doar `n Bucu -
re[ti, ci [i la nivel na]ional.

Cine vor fi `ns\ oamenii din te-
ritoriu ai noului partid? La Ia[i,
USR ar putea `nsemna Pentru
Ia[i, la Târgu Mure[ a ap\rut Par-
tidul Oamenilor Liberi (a luat
vreo 9% la locale), iar la Bac\u un
independent de numai 23 de ani a
scos [i el peste 6%. 

Partea interesant\ e c\ [i `n
unele comunit\]i mici, mai ales 
`n or\[ele cu 10.000 de locuitori, 

diverse forma]iuni locale au scos
peste 10%. Poten]ial exist\, pro-
blema e cum se vor uni aceste gru-
puri. Ce va face, spre exemplu,
Pentru Ia[i? Dar Partidul Oame-
nilor Liberi de la Mure[? Ideal ar
fi o alian]\, `ns\ construc]ia e ris-
cant\ pentru c\ asocierea mai
multor partide presupune un prag
mai ridicat pentru accederea `n
Parlament. O alian]\ de 4-5 for-
ma]iuni ar trebui s\ ob]in\ 10%,
`ns\ riscul e mult prea mare [i
po]i r\mâne `n afara Parlamen-
tului. 

Din acest motiv, deocamdat\
nu exist\ un plan concret, iar mul-
te dintre partidele create deja prin
jude]e ar putea strâmba din nas
dac\ ar fi nevoite s\ renun]e la
propriul nume. 

Dincolo de formula la care se
va ajunge, USR pare `n acest mo-
ment suficient de atractiv\ pentru
un anume tip de electorat astfel
`ncât s\ treac\ bini[or de 5%. Asta
`n condi]iile `n care PNL nu d\
semne c\ se treze[te din pumni [i
tot `ndeas\ voturi `n traista co-
mun\ Clotilde-Nicu[or.

Apari]ia USR provoac\ `ngri-
jor\ri nu doar `n tab\ra PNL, ci [i
`n rândul celorlalte grup\ri de

dreapta care `nc\ `[i caut\ dru-
mul. ALDE [i, mai ales, PMP 
n-au convins la locale, iar USR
poate fi cu u[urin]\ aspirator de
voturi din toate zonele politice. 

Pe de alt\ parte, liderii USR vor
trebui s\ aib\ grij\ cu cine se
`nham\ la drum. Dac\ primele
sondaje vor plasa USR-ul la un
lini[titor 7-8%, atunci, prin jude]e,
unii mai oportuni[ti din fire vor
c\uta imediat s\ se lipeasc\. De
unde va [ti Nicu[or Dan c\, la
Zimnicea, omul care vrea s\ de-
vin\ noul [ef local al USR nu e
[mecherul num\rul unu al ora -
[ului? E suficient s\ apar\ doi-trei
lideri controversa]i prin teritoriu,
iar tot capitalul de simpatie s\ se
n\ruiasc\. USR va avea probabil
cel mai instruit electorat, dar `n
acela[i timp [i cel mai mofturos.
Dac\ noul partid va face compro-
misuri, iar oamenii vor sim]i c\
viru[i USR-i[ti trop\ie pe tot cu-
prinsul patriei, atunci tot proiec-
tul se va duce pe apa Sâmbetei.
Dac\ `ns\ centrul va fi atent la oa-
menii care se al\tur\ proiectului,
atunci USR va fi surpriza parla-
mentarelor. Se anun]\ o var\ inte-
resant\, iar masa greilor politici
ar putea fi r\sturnat\. 
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

~n contextul actual, `n care grija
fa]\ de s\n\tatea individului [i
fa]\ de mediul `nconjur\tor a de-
venit una dintre marile teme ale
discursului public pe toat\ plane-
ta, ducând chiar la exager\ri iste-
rice, ca orice tendin]\ global\, z\u
c\ merit\ m\car atât.

Fiindc\ exist\ ceva sup\r\tor
`n zona aceasta a discursului mili-
tant de tip ecologist sau environ-
mentalist, cum i se spune mai nou
`n romgleza de ONG. Exist\ o dis-
crepan]\ `ntre discurs [i ac]iune,
`ntre vorb\ [i fapt\, un fariseism
asumat atât la nivel individual,
cât [i institu]ional. La primul ni-
vel, cel individual, l-a[ rezuma

plastic (de[i poate un pic simplist)
cam a[a: „Orice activist ecologist
care de]ine o ma[in\ personal\ e
un ipocrit“.

E penibil s\ militezi `mpotriva
`nc\lzirii globale, a polu\rii, a de-
grad\rii stratului de ozon [i a al-
tor rele aduse, printre altele, de
motoarele cu combustie intern\,
dar `n acela[i timp s\ te folose[ti
de aceast\ realizare – altfel, util\,
nu? – a [tiin]ei moderne ca s\ am-
plifici personal r\ul `mpotriva
c\ruia lup]i.

La fel stau lucrurile [i cu orga-
niza]iile de mari dimensiuni (cul-
minând cu statele na]ionale) care
se declar\ hot\râte s\ lupte din

r\sputeri `mpotriva schimb\rilor
climatice, a polu\rii urbane, a bo-
lilor cronice [i a ce-o mai fi: `ntre
declara]ii [i ac]iuni exist\ o dis-
crepan]\ ipocrit\, pe care `ns\ n-o
mai remarc\m, din pricina zgo-
motului propagandistic, a surle-
lor [i trâmbi]elor cu care se
anun]\ nimicurile, pentru a trece
sub t\cere lucrurile mai impor-
tante.

S\ lu\m deocamdat\ doar un
mic exemplu, care ]ine de s\n\ta-
tea popula]iei. Cam peste tot `n lu-
mea civilizat\ [i chiar `n cea mai
pu]in civilizat\, cum e România,
s-au luat m\suri radicale `mpotri-
va fumatului `n spa]ii publice, de-
fini]ia spa]iului public fiind ex-
tins\ tot mai mult, pentru a redu-
ce impactul pe care ̀ l are fumul de
]igar\ asupra nefum\torilor. Cu-
rentul antifumat a luat avânt `n
ultimele decenii mai `ntâi `n Sta-
tele Unite, ]ar\ pe care europenii o
critic\, uneori o [i dispre]uiesc,
dar o imit\ mereu. Au ap\rut [i

exager\ri – nici nu aveau cum s\
nu apar\ –, ici [i colo s-a declan[at
[i un mecanism propagandistic de
demonizare a fum\torilor, dar `n
esen]\ ideea ini]ial\ este una ge-
neroas\ [i are justific\ri multiple,
inclusiv de ordin medical. Fuma-
tul le face r\u nu doar fum\tori-
lor, ci [i fum\torilor pasivi (ce-i
drept, asta mai degrab\ `n spa]iile
`nchise), c\ci fumul de ]igar\, ca
aproape orice produs de ardere,
este toxic. E fapt dovedit c\ expu-
nerea la fum spore[te riscul de
cancer pulmonar, de boli respira-
torii [i cardiovasculare [i multe
altele.

Nu la fel stau lucrurile `n ceea
ce prive[te atitudinea fa]\ de vehi-
culele cu combustie intern\. Evi-
dent, se [tie c\ gazele eliminate
prin arderea combustibililor fosili
sunt d\un\toare, mult mai d\u -
n\toare decât ale ]ig\rilor. La ur-
ma urmei, nu po]i compara un
fum\tor care consum\, s\ zicem,
dou\zeci de ]ig\ri pe zi cu un 

motor care arunc\ `n atmosfer\
reziduurile poluante ale câtorva
litri de motorin\ sau benzin\. {i
totu[i azi fum\torul e mai demo-
nizat decât proprietarul de ma[i -
n\. Mi-amintesc cum o doamn\
care mergea pe trotuar a ie[it ne-
tulburat\ dintr-un nor de fum de
e[apament ̀ nec\cios, dar s-a strâm -
bat nemul]umit\ când pe lâng\ ea
a trecut cineva cu o ]igar\ aprin -
s\. Dac\ ar fi fost o scen\ de film
comic, a[ fi râs. Numai c\ era doar
o dovad\ a universalit\]ii trendu-
rilor globale: remarc\m r\ul (sau
binele) mediatizat, urmând opinia
majoritar\ – care e [i ea rezultatul
unor tendin]e induse.

S-ar putea spune c\ e exagerat
s\ compari fumatul cu dreptul de
a de]ine o ma[in\ personal\. Pro-
babil c\ da; doar c\ depinde `n ce
sens. La urma urmei, grosul noxe-
lor care `n\bu[\ marile ora[e ale
planetei nu de la ]ig\ri provine.

~ns\ despre asta o s\ mai scriu
s\pt\mâna viitoare.

Chiar a[a, ce-ar fi s\ interzicem ma[inile personale?
{tiu c\ `ntrebarea pare exagerat\, chiar absurd\ – 
cel pu]in deocamdat\, fiindc\ nu [tim ce ne aduce
viitorul. Totu[i, ca exerci]iu de democra]ie [i, poate,
de responsabilitate, ea merit\ câteva minute 
de gândire.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Ce-ar fi s\ interzicem
ma[inile personale? (I)

{tirea alegerilor locale 
n-a fost victoria PSD, 
nici m\car scorul slab al
liberalilor din Capital\.
Exact `n seara alegerilor,
Nicu[or Dan, cel care a
reu[it s\ ob]in\ o treime
din voturile bucure[ -
tenilor, a anun]at c\ pune
la cale un nou proiect
politic, intitulat Uniunea
Salva]i România. 

USR, proiectul ce poate r\sturna scena politic\
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DIN NOU DESPRE CORESPONDEN}A
MARILOR MUZICIENI (2):

Bohuslav Martinu:
Scrisori acas\...

Este din nou o oper\ a unui colectiv
de muzicologi, la selec]ia [i editarea
`n limba englez\ a celor 163 de
scrisori contribuind patru perso -
nalit\]i: Iša Popelka, ca redactor, un
specialist de frunte `n opera lui Bo-
huslav Martinu, fiu al celui care a
creat Muzeul Martinu de la Polička,
ora[ul de origine al compozitorului,
slavistul profesor universitar Ralph
Slayton, `n calitate de traduc\tor `n
englez\, Aleš Březina, directorul In-
stitutului Martinu de la Praga, au-
tor al prefe]ei [i editor al versiunii
engleze[ti, ̀ mpreun\ cu Martin An-
derson, admirabilul patron al Toc-
cata Press [i al companiei ata[ate de
discuri Toccata Classics.

Apari]ia volumului este un de-
mers important `n evolu]ia muzico -
logiei cehe, neatins nici pe departe
de români, ̀ n ̀ n]elegerea existen]ei,
pe baz\ de surse istorice, a unui ma -
re compozitor, a c\rui via]\ [i crea -
]ie au fost instrumentalizate sub
regim comunist dup\ [abloa nele
propagandei timpului. Cum scrie `n
prezentarea edi]iei cores pon den ]ei
Aleš Bezina, ast\zi nu numai c\ se
poate, dar este [i necesar ca figura
lui Bohuslav Martinu s\ fie deta[at\
de folclorul sentimental, de legen-
dele [i mitologizarea operei sale pen-
tru a explica motivele pentru care
compozitorul nu a mai revenit din
exil ̀ n Cehoslovacia comunist\ du p\
preluarea puterii prin for]\ `n 1948
de sus]in\torii lui Stalin; de ce ani de
zile nu i-a mai fost cântat\ muzica, la
`nceputul anilor 1950, dup\ ce mo -
dernitatea ì fusese „demascat\” [i
condamnat\ `n stilul jdanovist, du -
p\ modelul aplicat la Moscova lui
{ostakovici, Prokofiev [i altor com-
pozitori; de ce, ulterior, imaginea i-a

fost adaptat\ cerin]elor a[a-numitu-
lui realism socialist `n muzic\, fiin-
du-i cântate cu predilec]ie lucr\rile
de inspira]ie [i cu iz folcloric ca Otví -
rání studánek(Deschiderea izvoare -
lor) [i, ocazie de a-l utiliza din nou
propagandistic, Memorialul pentru
Lidice, suita orchestral\ compus\
`n Statele Unite `n 1943, dup\ trage-
dia satului ras de pe fa]a p\mântu-
lui de nazi[ti, ̀ n apropiere de Praga.

Scrisorile `n limba ceh\ trimise
familiei [i câtorva buni prieteni evi -
t\, de regul\, din motive de `n]eles –
pentru a nu-i fi oprit\ sau cenzurat\
comunicarea cu cei apropia]i – s\ 
ating\ subiecte de ordin politic, m\r -
ginindu-se, ̀ n linii generale, s\ fac\ o
cronic\ a succeselor sale muzicale [i
a parcursului exilului s\u, ce l-a pur-
tat din Fran]a antebelic\ prin Elve]ia
[i Portugalia, apoi ̀ n Statele Unite, ̀ n
1941, pentru a reveni `n Europa `n
1953, tr\ind la Roma, un an la Nisa [i
iar `n Elve]ia, ajutat de adep tul, pro-
motorul muzicii sale [i sus]in\torul
lui material de n\dejde, dirijorul
Paul Sacher.

De[i neangajat politic, Martinu
avea s\ fie afectat timpuriu de ascen-
siunea nazismului [i a propagandei
sale, Editura Schott din Mainz, care
ì oferise un contract `n exclusivi-

tate `n 1930, oprind publicarea lu-
cr\rilor sale `n 1933. Imediat dup\
Anschluss-ul Austriei, ̀ n 1938, un alt
important editor, Universal Edition
din Viena, era for]at la o decizie si -
milar\. ~n 1938 avea loc [i ultima vi -
zit\ a lui Martinu `n Cehoslovacia,
unde participa la Adunarea anual\
a Societ\]ii Sokol, o organiza]ie la
suprafa]\ exclusiv sportiv\, dar cu
un rol important ̀ n r\spândirea ideo -
logiei na]ionaliste cehe. Dup\ ce `n

martie 1939 Hitler anun]a crearea
„Protectoratului Boemiei [i Mora -
viei“, Martinu `[i f\cea planuri 
pentru a emigra `n Statele Unite
`mpreun\ cu eleva de mare talent,
deve nit\ [i amanta sa, Vítěslava Ka -
prá lová. Dar, scria el, „chiar dac\
ple c\m `n America, nu va fi pentru
totdeauna...“.

Visul s\u, mereu ne`mplinit `n
ciuda diverselor promisiuni ofi-
ciale, fusese s\ capete un post de pro-
fesor la Praga [i, de la Paris, `n 1939,
o amintea din nou familiei spunând
c\ dac\ ar fi cerut naturalizarea
francez\ ar fi ob]inut o asemenea re-
cunoa[tere ̀ n Fran]a. Dar – scria el –
„dorul meu cel mai profund r\mâne
pentru casa mea“... Imediat dup\
r\zboi, prost informat despre via]a
muzical\ de la Praga, compozitorul
se plângea ̀ n scrisori c\ ar fi fost ui-
tat. ~n realitate, lucr\rile sale au fost
cântate `n 1945-47, prima Simfonie 
fiind dirijat\ chiar de Charles Munch
la Festivalul Prim\verii de la Praga
`n 1946. Instinctul s\u, tratamentul
dirijorului Vaclav Talich – `nchis
imediat dup\ `ncetarea ostilit\]ilor
pe motiv c\ ar fi colaborat cu auto -
rit\]ile Protectoratului nazist – l̀ f\ -
ceau s\ ezite s\ revin\ ̀ n Cehoslova-
cia. „A[tept\m s\ vedem alegerile
de acas\... [...] Mi se pare c\ acas\
mul]i privesc spre America cu dis-
pre], foarte prost informa]i [i, din
p\cate, `ntre ei sunt [i unii din ai
no[tri pe care America i-a primit [i
i-a ajutat. [...] A[a sunt ai no[tri – ]̀i
m\nânc\ mâncarea, dorm ̀ n casa ta
[i apoi te vorbesc de r\u...“

„Mai pu]in\ politic\ [i mai mult\
munc\ ar fi mai bine...“, comenta
compozitorul `n 1946 evolu]iile din
Cehoslovacia, condamnând din nou
tratamentul acordat lui Vaclav Talich
[i notând: „~n ce prive[te datoria
mea fa]\ de ]ar\, sper c\ nimeni nu
va nega c\ mi-am `ndeplinit-o ca
pu]ini al]ii dintre cei ce sunt ast\zi
instala]i confortabil [i dau ordine“. 

Iar `ntr-o alt\ scrisoare observa
ironic: „Am citit c\ to]i, acolo [̀ n Ce-
hoslovacia], merg la [coal\ s\ fie re-
educa]i pentru Lumea Nou\, `n
care viitoarele genera]ii vor fi cele
mai fericite de pe p\mânt. Noi,
probabil, nu vom mai fi atunci aici,
a[a c\ `nv\]\tura cu greu ne-ar
putea ajuta“...

„Muzicieni `n scrisori“ este titlul unei serii de volume
ini]iate de editura britani c\ Toccata Press, cunoscut\ [i `n
România gra]ie primei monografii interna]ionale serioase
despre George Enescu publicat\ de Noel Malcom cu ani `n
urm\. Inutil de spus c\ George Enescu nu face parte dintre
muzicienii ale c\ror scrisori `n limba matern\ pot fi citite [i
de speciali[tii str\ini, spre ru[inea, a[ spune, a muzicologiei
române, incapabil\ de zeci de ani s\ dea fie [i o edi]ie
[tiin]ific\ a cores pon den]ei sale. Dup\ lectura scri sorilor lui
Chopin publicate sub egida Institutului de cercet\ri ce `i
poar t\ numele la Var[ovia, am citit recent o alt\ edi]ie 
admirabil\, cea intitulat\ Scri sori acas\ ale lui Mar tinu. 
Cinci decenii de cores pon den]\ cu familia [i prie tenii,
ap\rut\ la Toccata Press.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Apropierea verii m\ predispune la
chestii lejere: fotbal, dans, bere,
plimb\ri prin parcuri s\lbatic
ame najate [i str\zi profesionist ne-
glijate de municipalit\]i corupte.
~n loc s\ m\ dedic ajutor\rii nevo-
ia[ilor, `ngrijirii bolnavilor ori
asan\rii mizeriei morale ce cotro-
pe[te omenirea, ca orice pensionar
de succes, eu lenevesc la umbra pa-
harului de rom cubanez cu l\mâie,
savurând [tirile feisbuce `n trans-
misie direct\ pe-un smartphone
Made in China, leg\nat de mirajul
ultimei colec]ii (a zecea, dac\ nu le
includ pe cele anume dedicate
unor trupe) ̀ ngrijite de Blank & Jo-
nes – So 80s (2016, Soundcolours).

Sunt, nu neg, un hedonist. M-a
distrat recenta inflamare de mu[chi
a câtorva personalit\]i cu care
avem impardonabila onoare s\ fim
concet\]eni (contemporani [i nere-
cunosc\tori, fire[te!). Fapt: un
cânt\re] de muzic\ popular\, din
categoria „manelist“ (atât de, cu
buzele ]uguiate, blamat\ de este]i),
a `nchiriat sala de spectacole a
Conservatorului bucure[tean, s\
filmeze cadrele unui videoclip, nu
s\ ]in\ vreun concert. Tipul o fi sau
nu „artist“, dar [tie s\-[i adminis-
treze notorietatea `ntr-un fel ex-
trem de profitabil. „Oroare, blasfe-
mie, crim\, nenorocire, sfâr[itul
lumii!“, au proclamat elitele cultu-
rii mass media [i interpre]i de re-
nume care adun\ la propriile spec-
tacole un numeros public de circa
20-30 de persoane, cu rude cu tot. Se
sub`n]elege c\ to]i ace[tia ap\r\ ci-
viliza]ia româneasc\, una de mare
fine]e [i ampl\ recunoa[tere mon-
dial\, dup\ cum [tim `nc\ din epo-
ca ceau[ist\! R\spunsul oficial pus
`n circula]ie de un profesor (de
jazz!) de la respectiva institu]ie de
`nv\]\mânt public, finan]at\ de
stat (din impozitele pl\tite de cei
care le achit\, [i nu se fofileaz\ ca
tot manelistul!), e complet... corect
politic, nu muzical, cum te-ai fi

a[teptat! (M\car s\ fi amintit careva,
drept argument, de impozite; `ns\
cum s\ vorbe[ti de funie `n casa
evazionistului?!) 

O simpl\ c\utare pe internet,
chiar [i cu vestitul „goag\l“, ar pu-
tea s\ le aminteasc\ tuturor com-
batan]ilor spusa unui erou cara-
gialean, anume c\ „muzica ia[te
aceea care ne gâghil\ urechile ̀ ntr-un
mod pl\cut“. Oricât am aprecia noi
complexit\]ile intelectual armoni-
ce, dac\ nu ne gâdil\ nimic prin
p\r]ile mai deocheate, ascunse de
ipocri]i sub chilotul esteticii chiar
[i când se aventureaz\ goi pe plaja
nudi[tilor, muzica r\mâne o `n[i -
ruire ciudat\ de sunete. Nu sunt
specialist ̀ n istoria culturii, dar g\ -
sesc vreo trei exemple, „scandaloa-
se“ la vremea lor. Primul: Mozart
compunea Flautul fermecat pen-
tru spectatorii obi[nui]i din Viena,
nu pentru snobii acelui ora[, mai
grupa]i `n jurul cur]ii regale decât
super-muzicienii b\[tina[i ̀ n jurul
televiziunii de stat. Doi: `n 1969,
Royal Philharmonic Orchestra, di-
rijat\ de Malcolm Arnold, un b\iat
de cizmar ulterior `nnobilat de Re-
gina Marii Britanii, sus]inea un
concert „istoric“ la Royal Albert Hall,
„templul“ muzicii engleze, laolalt\
cu Deep Purple, pe-atunci ni[te
rockeri huli]i. Trei: Yehudi Menu-
hin a cântat cu Ravi Shankar mu-
zic\ popular\ indian\. S\ bat mai
departe toba interconexiunilor
subtile? A[tept un Ludwig Ama-
deus von Vijelie de la Dorohoi, s\
consacre maneaua la Ateneu, aco-
lo unde a introdus-o, prin anii 1980,
filologul-folclorist Alexandru Mica,
prezentat de Harry Brauner! 

M\ `ntorc la recentele CD-uri
atent lucrate de germanii Piet
Blank & Jaspa Jones. Recuperarea
[i recondi]ionarea benzilor origi-
nale par o gratuitate. Destule piese
sunt ultracunoscute; practic, e
cumva inutil s\ ascul]i o remaste-
rizare ce poate altera feeling-ul ori-
ginal. Nu-i a[a. F\r\ s\ intervin\
`n fluxul sonor consacrat, Blank &
Jones adaug\ ni[te „mirodenii“ ce
transform\ sleitul hit `ntr-o „mân-
care“ savuroas\, pe care o caut de
ceva timp, când papilele gustative
mi-o cer. Pet Shop Boys, The Cure,
New Order, Laura Branigan, Pat
Benatar, Fleetwood Mac, Roxette,
Bangles [i alte nume, celebre doar
un sezon, sun\ ca [i cum le aud pri-
ma oar\.

S\ fie de vin\ zeama trestiei de
zah\r?

Optzecisme colorate



Edi]ia a 23-a a FITS (10-19 iunie) s-a
plasat sub genericul „construind
`ncrederea“ [i num\r\ nu mai
pu]in de 2.500 de invita]i din 70 de
]\ri, ̀ ntr-un sumar de 459 de specta-
cole [i evenimente speciale, dup\
cum zic comunicatele de pres\. Cu
un buget de 9 milioane de euro! Din-
tr-o agend\ personal\ abundent\,
m-am oprit acum doar asupra câ-
torva dintre spectacolele vizionate.

Martiri, de Marius von Mayen-
burg, realizat de Oskaras Korsuno-
vas la Teatrul Na]ional Lituanian
de Dram\, accentueaz\ ideea noci -
vit\]ii extremismelor de orice tip.
Povestea lui Mayenburg e extins\
de la fundamentalismul religios al
unui adolescent dintr-o familie mo -
noparental\ la realitatea c\ „r\stig-
niri“ au loc `n toate zonele socialu-
lui. Korsunovas men]ine ferm,
nep\rtinitor balansul `ntr-un „pro-
ces al maimu]elor“ scenic, cu mu -
zic\ rock `n intermezzo-urile ce
leag\ cele 27 de scene ale piesei [i cu
o sus]inere actoriceasc\ exemplar\.
De[i e scris\ abia acum patru ani,
Martiri are deja o lung\ list\ de
puneri `n scen\, `ntrucât tema e
mai actual\ ca niciodat\. Dinamic,
cu proiec]ii video reluând detalii
din opere de art\ plastic\, Martirii
lui Korsunovas e un spectacol care
are `ns\ [i naivit\]i. Gen morcovii
distribui]i `n sal\ câtorva dintre
privitori, spre a fi folosi]i pe post de
material didactic la lec]ia de sexolo -
gie. Opozi]ia spiritual/carnal, reli gie/
 [tiin]\ reprezint\ axele oponente pe

care lituanianul [i-a edificat con-
struc]ia regizoral\. 

Un alt lituanian, [i mai celebru,
Eimuntas Nekrošius, a fost prezent
cu Un artist al foamei dup\ Kafka,
realizat la „Meno Fortas“. Un spec-
tacol `n care trei actori cu `nf\]i[\ri
atipice, complet neobi[nuite pentru
standardul apusean, dar cu o gam\
a expresivit\]ii foarte larg\, [i o ac-
tri]\ cameleonic\ au sus]inut un
spectacol perfect echilibrat `n toate
componentele lui. ~maginat ̀ n stilul
temperat, strunit, cu care ne-a
obi[nuit Nekrošius, al c\rui impact
e cu atât mai puternic. Un artist al
foamei e o cutremur\toare poveste,
evident absurd\, despre creator,
universul s\u, [i lumea din jur, de-
spre exprimarea de tip estetic [i ba-
nalitatea factual\ a existen]ei.    

Teatrul Na]ional „Radu Stanca“
Sibiu a sus]inut reprezenta]ii cu
câteva dintre succesele sale de
curs\ lung\ (Faust, Metamorfoze,
Lulu), dar [i cu mai noile produc]ii
Moroi, Oameni obi[nui]i, #minor.
Moroi e realizat pe un text scris spe-
cial de C\t\lin {tef\nescu pentru
proiectul lui Alexandru Dabija.
Cum lesne v\ `nchipui]i, tema e a
strigoilor autohtoni, dezvoltat\
`ntr-un colaj care ne plimb\ dezin-
volt prin comic, absurd, grotesc,
iro nic. ~n scenografia cadru a lui
Drago[ Buhagiar, cu muzica Adei
Milea sus]inut\ live de distribu]ie,
montarea se adaug\ acelora, nu
pu]ine, `n care Dabija abordeaz\
subiectul mor]ii. Am remarcat rei -
terarea corului babelor din O  lad\
(Piatra Neam]), Sânziana [i Pepelea
(Cluj-Napoca), care c\l\toresc, iat\,
prin spectacolele regizorului, dia-
logul structural dintre momentele
de grup [i cele individuale, abili-
tatea profesional\ a actorilor de a
trece cu lejeritate [i aplomb de la un
rol la altul, unii [i `n travesti. 

Oameni obi[nui]i al Gianinei
C\rbunariu se concentreaz\ docu-
mentar asupra whistleblower-ilor,
a oamenilor care, asumându-[i con-
secin]ele nefaste, fac publice anor-
malit\]ile [i ilegalit\]ile de la locul
de munc\. De aceast\ dat\, orizon-
tul scanat de C\rbunariu nu se li -
miteaz\ la cel na]ional, aglomerat
`n privin]a corup]iei, oferind o per-
spectiv\ european\ asupra fenome -
nului. Cazuri concrete din Marea
Britanie [i Italia stau al\turi de une -
le din România (de la CNADNR, de
pild\), prezentând, ca `n teatrul 

documentar autentic, toate efectele
pe care gesturile justi]iare ale aces-
tor avertizori de integritate le de-
clan[eaz\: pierderea job-ului, pro-
cese `ndelungate, ruinarea finan-
ciar\, afectarea s\n\t\]ii. Actorie,
imagini video live, inserturi cu m\r -
tu riile celor `n spe]\, plus prezen]a
unora dintre ei la discu]iile post-
spectacol fac un teatru politic de im-
pact. Care-]i las\ un gust amar,
`ntrucât pove[tile `nf\]i[ate arat\
c\ dreptatea e mai degrab\ un con-
cept abstract, pentru care lup]i,
decât unul real, care izbânde[te.
#minor este partea a doua a trilo-

giei pe care Bogdan Georgescu o lu-
creaz\ cu tinerii actori. Dup\ Anti-
social, #minor completeaz\ acum
programul de art\ activ\ desf\[u -
rat de autorul de teatru la Sibiu.
Perimetrul de interes este reprezen-
tat de drepturile copiilor `n rapor-
turile cu p\rin]ii, cele naturale [i
cele legiferate, politicile na]ionale [i
europene din domeniu, care ajung
adesea s\ separe copiii de familie [i
când nu e cazul, iar asisten]a so-
cial\ mai mult stric\. Spoturile
sunt ̀ ndreptate asupra cazului Bod-
nariu, comisiei parlamentare care
s-a ocupat de gestionarea situa]iei, a
p\r]ii norvegiene implicate, inter-
sectate cu pove[tile reale ale celor
cinci tineri interpre]i, exemplificate
cu fraze din „scrisori netrimise“.  

Thomas Ostermeier a fost una
dintre vedetele prezente la FITS
2016. Figura dominanta a teatrului
ultimelor decenii, regizorul german
a adus acum C\s\toria Mariei
Braun, o produc]ie de acum câ]iva
ani care impresio neaz\ prin acu-
rate]ea abord\rii, rafinamentul sim-
plit\]ii, for]a suges tiei [i profun -
zimea clinic\ a gân dirii regizorale.
Pe fondul unei stranii pove[ti de
dragostre din timpul [i de dup\ cel
de-al Doilea-lea R\zboi Mondial, Os-
termeier portretizeaz\ o Germanie
aflat\ `n vrie identitar\ din cauza
nazismului. Inserturi video [i audio
autentice asigur\ partea istoric\ a
spectacolului realizat dup\ scena -
riul pe care Fassbinder a lucrat un
film celebru la finele anilor ’70.   

~n ciuda ploii [i a ISU, prezent la
fiecare eveniment din program [i
atent ca `n spa]iile teatrale s\ nu p\ -
trund\ mai mul]i spectatori de cât
locurile pe scaune, FITS 2016 a avut
bog\]ia [i str\lucirea cu care ne-a
obi[nuit. Calit\]i care ne fac s\-l a[ -
tept\m de fiecare dat\ cu febrilitate!   
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Ca la orice mare festival
de artele spectacolului, 
[i la Interna]ionalul de
Teatru de la Sibiu (FITS)
]i-e imposibil s\ vezi
totul. Teatrofilii de-alde
mine `[i decupeaz\
fiecare propriul festival
dintr-o ofert\ generoas\,
parcurgând traseele
zilnice: conferin]e de
pres\, lans\ri de carte,
`ntâlniri cu arti[ti,
reprezenta]ii stradale [i
indoor, concerte, clubul
festivalului, Zidul lui
Perjovschi, spectacole
lectur\, workshop-uri,
discu]ii despre finan]\ri
europene, proiecte
culturale, capitale
culturale, expozi]ii foto,
târg de carte, bursa
artistic\ etc. 

Pinacoteca din Petrila
Ion BarbuFlash-uri sibiene
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MIRCEA ANGHELESCU, MIRCEA C|RT|RESCU {I ANDREI OI{TEANU DESPRE VOLUMUL

„Sexualitate [i societate.
Istorie, religie [i literatur\“

Colegul [i prietenul Andrei Oi[ -
tea nu are talentul de a g\si pentru
c\r]ile sale subiecte extrem de inte -
resante [i, `n acela[i timp, centra -
le `n dezvoltarea foarte modern\ a

unei viziuni asupra lumii `n cul-
tura noastr\. Noi, istoricii literari,
pu]in mai tradi]ionali[ti, venim
adesea `n urma antropologilor,
dar am profitat [i vom mai profita

de deschiderile lor spre aceste
subiecte care se dovedesc impor-
tante pentru construc]ia noastr\
identitar\. Or, a discuta despre
sexualitate `n cultura noastr\

`nseamn\ a discuta despre unul
dintre cele mai importante motoa -
re care motiveaz\ existen]a omu-
lui [i felul `n care el [i-o asu m\. 

Indiferent dac\ admitem sau
nu, b\t\lia pentru recunoa[terea
acestui important motor al mo-
dernit\]ii noastre este `nc\ depar-
te de a fi câ[tigat\. Andrei Oi[tea-
nu, un antropolog [i un etnolog cu
zeci de studii `n domeniul acesta,
a adunat un material uria[ pe care
`l expune istoric [i tematic `ntr-o
carte ce vorbe[te despre sexualita-
te `n istoria culturii universale [i
române[ti, a unei construc]ii
identitare [i a unei civiliza]ii ca-
racteristice, pân\ la urm\. Nu am
s\ insist asupra construc]iei aces-
tui subiect pentru c\ tabla de ma-
terii a c\r]ii este mai explicit\ de-
cât pot fi eu, [i nu m\ refer la teri-
bilele lucruri pe care le ve]i g\si ̀ n
sumar, despre violuri, despre in-
cesturi, despre tradi]ii ini ]iatice de
genul celor care stau la baza insti-
tu]iei na[ului, a patronului unei 

comunit\]i de interese [i cultura-
le [.a. Pe acest fond comun al unei
umanit\]i mult mai complicate [i
mai instinctuale decât le-a pl\cut
str\mo[ilor no[tri s\ admit\, este
vorba de felul `n care acesta a l\ -
sat urme concrete `n documentele
vremii, `n cultura, respectiv `n li-
teratura vremii. Aceast\ arheolo-
gie a tradi]iilor poate lumina,
pân\ la un punct, felul `n care lite-
ratura m\rturise[te despre tr\iri-
le unor personaje, ale unor oameni
deci din epoci pu]in cunoscute `n
micile ei tradi]ii, rela]ii [i struc-
turi psihologice, inclusiv marea
literatur\ a lui Caragiale sau a lui
Slavici. 

Cartea lui Andrei Oi[teanu m-a
f\cut s\ `n]eleg c\ [i literatura
noastr\ poate fi recitit\ cu mai
mult\ aten]ie `n perspectiva aces-
tor tradi]ii pe care le purt\m cu
noi, indiferent dac\ avem sau nu
con[tiin]a existen]ei [i semnifi-
ca]iei lor. Toat\ literatura noas -
tr\, `ncepând cu Budai-Deleanu [i

Sâmb\t\, 4 iunie, `n cadrul Salonului de
Carte „Bookfest“, Editura Polirom a lansat
cel mai recent volum semnat de Andrei
Oi[teanu, `n cadrul seriei sale de autor:
Sexualitate [i societate. Istorie, religie [i
literatur\. Al\turi de Andrei Oi[teanu, la
eveniment au participat istoricul literar
Mircea Anghelescu [i scriitorul Mircea
C\rt\rescu. Evenimentul a fost moderat de
Adrian {erban, director editorial al Polirom.
V\ prezent\m `n aceste pagini ale revistei
„Suplimentul de cultur\“ interven]iile
sus]inute `n cadrul lans\rii de carte (sub
forma transcrierilor). Volumul ofer\ o
abordare comparativ\ a unui domeniu
delicat, `n care, apelând la nume roase
aspecte inedite din istoria [i cultura
României [i a lumii, autorul eviden]iaz\

persisten]a `n mentalitatea colectiv\, fie [i
`n forme simbolice [i metaforice, a unor
modele mentale [i comportamentale. Andrei
Oi[teanu este cercet\tor la Institutul de
Istorie a Religiilor (Academia Român\),
conferen]iar la Facultatea de Litere (Univer -
sitatea din Bucure[ti), pre[edinte al Aso -
cia]iei Române de Istorie a Religiilor. La
Editura Polirom el a mai publicat: Gr\dina de
dincolo. Zoosophia. Comentarii mitologice
(2012), Imaginea evreului `n cultura român\.
Studiu de imagologie `n context est-central-
european (2012), Cutia cu b\trâni (roman)
(2012), Ordine [i Haos. Mit [i magie `n cultu -
ra tradi]ional\ româneasc\ (2013), Narcotice
`n cultura român\. Istorie, religie [i litera -
tur\ (2014), Religie, politic\ [i mit. Texte
despre Mircea Eliade [i I.P. Culianu (2014). 

Mircea Anghelescu: „Am `n]eles c\ literatura
noastr\ poate fi recitit\ cu mai mult\ aten]ie“
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terminând cu Mircea C\rt\rescu, muste[te
de acest con]inut mai mult sau mai pu]in
`ncifrat, de un erotism care ne este tuturor
implicit `n grade diverse, care face parte din
civiliza]ia, cultura [i din aspira]iile noastre.
Orice gest al nostru sau din literatura
noastr\ poate fi v\zut `n perspectiva valorii
simbolice a unor astfel de situa]ii. Am s\ dau
un singur exemplu. An drei Oi[teanu citeaz\
o analiz\ celebr\ a lui Freud, de la `nceputul
secolului trecut, despre interpretarea unui
basorelief grecesc [i a unei nuvele pe care el
o inspir\. Important aici este c\ sculptorul
antichit\]ii a `nf\]i[at o femeie care, trecând
peste un prag, `[i ridi c\ pu]in marginea ro-
chiei l\sând astfel s\ i se vad\ glezna, ipos-
taz\ aproape indecent\ prin sugestia gestu-
lui dezvelirii, nu a imaginii `n sine, comun\
vie]ii [i artei timpului care cultiva nuditatea. 

Aceste gesturi sugestive care vin din anti-
chitate spre noi sunt prezente ̀ n nenum\rate
pagini din literatura român\, mai veche sau
mai nou\. Din Pseudo-kynegetikos a lui Odo-
bescu se poate astfel aminti pasajul `n care el
`nf\]i[eaz\ câteva ipostaze concretizate ̀ n di-
versele statui ale Dianei, zei]a vân\torii, dez -
v\lu ind semnifica]ia fiec\reia: una, din anti-
chitate, `nf\]i[eaz\ o fecioar\ cu alur\ spor-
tiv\, plin\ de energie, [i surprinde sugestia
erotic\ pe care o d\ statuia, opera de art\ res-
pectiv\ fiind corespunz\ toare unui ideal
plas tic al timpului acela, aproape de cel al
efebului, `n timp ce Diana din Muzeul de la
Luvru, de Jean Goujon, e o zeitate „lenoas\“,
care transmite o anumit\ „morbide]e“, lan-
goare, o nep\sare ostentativ\ a nudit\]ii sale.
Ea corespunde unui alt model [i unui alt tip
de erotism, caracteristic epocii respective
(secolul al XVI-lea, al unei Rena[teri târzii) [i
tipului s\u ostentativ de sexualitate. Decupa-
je sugestive pentru semnifica]ia unor aseme-
nea gesturi sunt nenum\rate `n toate litera-
turile moderne [i pot fi f\cute [i la noi, de la
scena de gelozie din Zoe, a lui Negruzzi, la fe-
lul `n care Lic\ Georgescu st\pâne[te caii de
la tr\sura prin]esei Maxen]iu (Concert din
muzic\ de Bach), pentru felul b\ie]esc `n ca-
re Olgu]a joac\ tenis (La Medeleni) etc. ~n
cartea lui Andrei Oi[teanu, de aproape 600 de
pagini, elemente concrete, documente, citate,
povestiri, tradi]ii populare sunt adunate [i
structurate potrivit coagul\rii acestor tipare
pe care le purt\m ̀ n noi f\r\ s\ fim con[tien]i
de ele [i care ne pot motiva pentru recitirea
literaturii [i, `n general, pentru reexamina-
rea unor documente ale  culturii noastre. 

Ca s\ putem `n]elege mai bine literatura
noastr\, de azi [i de ieri, e necesar nu numai
s\ includem `n cultura noastr\ noi spa]ii [i 
instrumente de cunoa[tere, [i din domeniul
sexualit\]ii, dar [i s\ trecem peste falsele pu-
dori pe care Andrei Oi[teanu le pome ne[te
cu umor, peste excluderea anumitor cuvinte
„de ru[ine“ din dic]ionarele noastre: lexico-
graful nu le `nregistreaz\, de[i ele sunt pre-
zente ̀ n gura tuturor. Dac\ vrem s\ abor d\m
cu o anumit\ rigoare lumea `n care tr\im, cu
demnitate [i cu respectul propriei noastre
existen]e, trebuie s\ trecem pe aici, s\ ne cu-
noa[tem pe noi [i s\ cunoa[tem [i lumea `n
care tr\im: cartea lui Andrei Oi[teanu este o
excelent\ introducere cultural\ `n acest do-
meniu. ~l felicit!

Asemenea domnului Anghelescu, trebuie
s\ `ncep [i eu prin a v\ spune c\ nu sunt 
nicidecum specialist `n practica social\ [i
nici `n teoriile asupra sexualit\]ii, de aceea
m\ voi referi strict la cartea lui Andrei [i
voi vorbi, `nainte de toate, despre persona-
litatea sa distinct\ `n cultura român\. An-
drei Oi[teanu este, dup\ p\rerea mea, un
demn urma[ al lui Eliade [i al continuato-
rului s\u, Culianu – [i unul dintre cei mai
cunoscu]i cercet\tori de azi, dac\ nu chiar
cel mai cunoscut dintre ei. 

Ca antropolog, etnolog, istoric al religii-
lor [i literat, Andrei Oi[teanu este o perso-
nalitate foarte clar conturat\ `n acest mo-
ment ̀ n cultura român\. ~ns\ mi-a[ dori s\
subliniez o alt\ tr\s\tur\ care m\ apropie
foarte mult de el, anume curiozitatea. O cu-
riozitate nest\pânit\, care `mbr\]i[eaz\
toate aspectele vie]ii. Andrei Oi[ teanu este
un om ce scotoce[te ̀ n locuri ̀ n care pu]ini
dintre noi ar scotoci, un om care caut\ lu-
cruri „interesante“ `n sensul lui Kierke -
gaard, caut\ lucruri despre care sim]im cu
to]ii c\ `nseamn\ ceva mai mult decât se
a[teapt\ oamenii s\ `nsemne. Cele mai re-
cente c\r]i ale sale, cea consacrat\ ima -
ginii evreului ̀ n cultura ro mâ n\, cea dedi-
cat\ narcoticelor `n cultura român\ [i cea
despre care vorbim, dedicat\ sexualit\]ii,
reprezint\ o culminare a acestei curio -
zit\]i intelectua le deosebite, pentru care `l
apreciez atât de mult pe Andrei. {i ̀ ndr\znesc

s\ spun, cu modestie, c\ [i eu `mp\r t\[esc
aceast\ curiozitate, [i eu sunt atras de lu-
crurile insolite, de acele lucruri despre
care se vorbe[ te mai pu]in, de acele lucruri
care le par suspecte oamenilor – sau, s\
spu nem a[a, `i par suspecte burghezului
comun. Sunt de acord c\ Freud poate fi
amendat pentru c\ explic\ practic `ntrea-
ga via]\ uman\ prin sexualitate, dar se -
xualitatea se constituie totu[i `ntr-un mo-
tor extrem de important. A[ putea spune
c\, arhetipal, omul este constituit din trei
organe principale, [i anume creierul, ini-
ma [i sexul. Iar sexul, dup\ p\rerea mea,
contra balan seaz\ ra]iunea, contrabalan -
seaz\ creierul. Nu este deloc lipsit de im-
portan]\ faptul c\, ̀ n cursul evolu]iei uma -
ne, dou\ organe au crescut `ntr-un mod cu
totul dispropor]ionat fa]\ de toate celelalte,
[i anume creierul, care s-a `mp\trit ca
volum `ntr-o perioad\ atât de scurt\ de
timp, `ncât ne punem `ntreb\ri `n privin]a
validit\]ii a tot ceea ce [tim din biologie [i
din evolu]ionism, [i sexul, cel masculin
vreau s\ spun, care este cel mai impun\tor
dintre toate sexele primatelor. Nu gorila
are sexul cel mai impozant, a[a cum o
spun tradi]ia [i Georges Brassens `n fai -
 mosul s\u cântec, ci omul. 

Sexualitatea uman\ este deci respon -
sabil\ pentru o treime, cel pu]in o treime,
din valorile noastre, din felul nostru de a ̀ n -
]elege lumea, din scopurile noastre, din 

cultura [i literatura noastr\, printre multe
altele. Este de mirare c\ o asemenea carte,
scris\ acum de Andrei, nu s-a scris mai de-
vreme. Este de mirare c\ cerce t\torii din
domeniul cultural, incluzând aici atât cul-
tura popular\, cultura str\zii, popular cul-
ture, cum se spune `n studiile de gen, cât [i
cultura `nal t\ nu au abordat pân\ acum
mai des [i mai amplu acest subiect. 

Cartea lui Andrei Oi[teanu cred c\ are
drept nucleu faimoasa problematic\ a lui
jus primae noctis, cred c\ de aici a pornit
autorul cu analiza sa. {i acesta este unul
dintre punctele cele mai interesante ale
c\r]ii – de aici, de la „dreptul“ b\rbatului,
„dreptul“ masculului alpha, cum se spune,
de a poseda toate femelele din fieful s\u,
porne[te analiza despre sexualitate [i, de
fapt, despre servitutea sexual\, despre im-
perialismul sexual al unui gen, al unui sex,
`mpotriva celuilalt. Aceasta este de fapt
cheia `n]elegerii c\r]ii, pentru c\ lucrarea
arat\ mai limpede ca oricând sexismul
funciar care a str\b\tut de-a lungul istoriei
problematica erosului `n diverse societ\]i,
de la cele mai vechi pân\ la cele mai noi.
R\z boiul sexelor a fost rezolvat, timp de
milenii, `n favoarea sexului tare, a sexului
puternic, `n favoa rea celui care st\pâne[te
spa]iul public, ̀ n opozi]ie cu spa]iul privat,
care a fost `ntotdeauna al se xului slab. 

Continuare `n pagina 10

Mircea C\rt\rescu: „Aceast\
carte schimb\ cu totul imaginea
pe care o avem despre societatea
româneasc\ tradi]ional\“ 
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Continuare din pagina 9

M-am `ntrebat, citind cartea lui
Andrei Oi[teanu, dac\ mie mi-ar
fi pl\cut s\ fiu `n situa]ia asta.
Dac\ a[ fi fost un senior `n seco -
lele medievale, mi-a[ fi dorit oare
s\ posed fiecare femeie de pe teri-
toriul meu, din zona mea de influ-
en]\, din zona mea de putere, s\
dezvirginez fiecare fecioar\ de un-
sprezece, doisprezece, treispre ze -
ce ani? {i mi-am dat seama c\
orice b\rbat `ntreg la minte ar
r\spunde nu. Nu este un lucru
nici dezirabil, nici pl\cut, `n nici
un fel ceva care s\ provoace vise
sexuale. Dimpotriv\, a[ spune. {i
`nclin s\ cred c\, al\turi de al]i
cercet\tori, Andrei are dreptate
când afirm\ c\, de fapt, acest
„drept“ al primei nop]i nu este `n
nici un fel o voluptate pentru cel
care `l aplic\, ci o datorie, una ac-
ceptat\ `n sil\, doar pentru a res -
pecta cutumele, [i nu pentru
pl\cere. Andrei Oi[teanu are drep -
 tate când spune c\ seniorul era ul-
tima `ntruchipare a sacerdotului.
Puterea religioas\ devenise pu -
tere laic\, dar ea perpetua ni[te
cutume care apar]ineau religiosu-
lui. Dezvirginarea, v\zut\ ca un
lucru periculos, ca un lucru pe
care oamenii nu-l puteau face f\r\
mari primejdii simbolice, fan-
tasme de care se temeau, era `n -
credin]at\, din epocile str\ vechi,
sacerdotului, lui `i revenea dato-
ria de a face acest serviciu public
pentru parohia sa, pentru comu-
nitatea sa. ~n momentul `n care
puterea sacerdotului se transfer\
[i se transform\ `n pu terea poli -
tic\ a seniorului, acesta ̀ [i arog\ –
repet, `n sil\, dup\ p\rerea mea –
[i aceast\ `ndatorire, pe care de
cele mai multe ori nici m\car nu o
respect\, nu o duce la `ndeplinire.
A[a `ncât, `n momentul `n care
Beaumarchais sau Mozart, `n
faimoasa oper\ Nunta lui Figaro,
demasc\ aceast\ cutum\ feudal\
teribil\, care nu se mai potrivea
cu epoca respectiv\, ̀ n realitate ea
nici nu mai exista, era de mult de-
funct\. 

De aici porne[te deci cartea lui
Andrei Oi[teanu, de aici porne[te
de fapt problematica rela]iei din-
tre sexe, pentru c\ despre asta este
vorba, despre rela]ia de putere
dintre sexe – `ncepând din Anti-
chitate, din perioada biblic\, din
decalog, trecând prin Epistolele
Sfântului Pavel [i continuând de-a
lungul timpului pân\ `n societ\ -
]ile actuale, contemporane, când
devine o problematic\ feminist\.
Toat\ aceast\ servitute a femeii
de-a lungul vremii este o problema -
tic\ pregnant\ `n carte. Femeia
este, `n aceast\ lucrare a lui An-
drei Oi[teanu [i `n realitate, dup\
p\rerea mea, ceea ce un biolog 

numea „sexul p\c\lit“, sexul care
trebuie s\ se supun\ unei duble
corvoade, una manifestându-se `n
spa]iul privat, prin cre[terea co -
pii lor, mul]umirea b\rbatului [i
a[a mai departe, iar a doua con -
cre tizându-se `n spa]iul rezervat
tuturor, `n spa]iul public. Analiza
autorului are deci la baz\ acest
punct, dar continu\ de-a lungul is-
toriei `ntr-un mod diacronic,
ad\u gându-se [i acumulându-se
permanent detalii impresionante. 

~nainte de a ]ine acest mic dis-
curs, am vorbit cu Andrei, care
m\ `ntreba de ce i-am transmis
printr-un e-mail c\ m-am distrat
copios atunci când am citit cartea.
M-am distrat datorit\ unor citate –
am `nv\]at foarte multe din
aceast\ carte, pentru c\ nu este
vorba doar despre o carte de ana -
liz\, ci este [i o crestoma]ie, o cu -
legere de spuse de toate felurile.
De pild\, nu am [tiut niciodat\ c\
`n Coran se spune, pe lâng\ faptul
c\ cel care particip\ la un jihad
are dreptul la [aptezeci [i dou\ de
fecioare, c\ Profetul `i garanteaz\
[i erec]ie etern\. |sta este un lu-
cru formidabil, care `mi face mult
mai simpatic raiul mahomedan.
Mi se pare o promisiune mai fru-
moas\ chiar [i decât cele [aptezeci
[i dou\ de fecioare, c\ci cred c\ 
te-ai descurca [i f\r\ ele dac\ ai avea
erec]ie etern\. {i apar `n carte 

numeroase asemenea detalii pe
care le-a[ numi chiar dr\g\la[e,
simpatice, amuzante, iar acumu-
larea unor asemenea citate mi -
nunate contrabalanseaz\, strict
ca efect de lectur\, am\r\ciunea
pe care ]i-o transmite situa]ia fe-
meii de-a lungul istoriei. 

A[ vrea s\ mai adaug faptul c\
aceast\ carte, precum multe altele
scrise de Andrei Oi[teanu, schim -
b\ cu totul imaginea pe care o
avem despre societatea româ -
neasc\ tradi]ional\. Arat\ cât se
poate de clar minciuna s\m\n\ -
torismului, portretizarea gene -
ric\ a ]\ranului ca pe un blajin al
p\mântului, o fiin]\ de o puritate
[i o cur\]enie extraordinare, care
]ine „talpa ]\rii“ [i care ne ]ine pe
to]i `n via]\. De fapt, ]\ranul
român, asemenea celui rus, ase -
me nea tuturor ]\ranilor [i, de
fapt, asemenea tuturor oamenilor,
nu era nici `nger, nici fiar\ – era
omul dintotdeauna, cu calit\]i [i
defecte, cu sublim [i ridicol, cu
merite [i cu felurite vicii. }\ranu-
lui nu-i era str\in violul, amintit
[i-n faimosul text al lui Saniele -
vici despre lumea lui Sadoveanu;
aveau loc incesturi `n gospod\ria
]\r\neasc\, se petreceau destul de
frecvent sodomii, precum [i nu-
meroase alte orori. Toate aceste
lucruri existau din plin, `n toate
epocile. ~n diverse tratate juridice,

femeile se plângeau c\ sunt su-
puse de b\rba]i multor lucruri 
nepl\cute, cum [i b\rba]ii se
plângeau de femei c\ au pofte din-
colo de normal. Deci toate aceste
lucruri se `ntâmplau [i `n mi -
nunata lume a ]\ranului român, a
acelui „martir“ care ne este pre -
zentat de c\tre sem\n\tori[ti. 

Un ultim aspect de semnalat ar
fi faptul c\ literatura român\ este
mult mai sexualizat\ decât se
crede, iar eu m\ mir c\ nu au exis -
tat pân\ acum studii despre acest
lucru. La fel cum m\ mir, de pild\,
c\ nu a existat, pân\ la o carte
precedent\ a lui Andrei Oi[teanu
[Narcotice `n cultura român\. Is-
torie, religie [i literatur\, Editura
Polirom, 2010 – n.r.], o discu]ie se-
rioas\ despre unul dintre cele mai
importante [i mai influente per-
sonaje de la sfâr[itul secolului al
IX-lea, Alexandru Bogdan-Pite[ti,
care a adus `n lumea româneasc\
nu numai generozitatea extraor-
dinar\ fa]\ de arti[ti (fa]\ de cer-
cul lui Macedonski, de exemplu,
sau fa]\ de arti[tii plastici ai
epocii), dar a introdus [i homosex-
ualitatea, mai pu]in obi[nuit\ `n
lumea artistic\ a acelui timp. El
este unul dintre cei care con-
tribuie, prin practicile sale, dar [i
prin inteligen]a sa deose bit\, la
ceea ce s-a numit mai târ ziu deca-
dentismul românesc, fe no men

care `l include [i pe Mateiu Cara-
giale, de pild\. Au  existat, apoi,
procese pentru obscenitate, pen-
tru pornografie, `n dreptate `mpo -
triva scriitorilor ro mâni. Eu cu -
nosc câteva dintre ele, cum ar fi
cel al lui Geo Bogza, pentru câteva
poezii din Poemul invectiv\  [i din
Jurnal de sex, sau, ̀ naintea lui, cel
al lui Hasdeu, pentru Duduca Ma-
muca. De asemenea, H. Bonciu a
fost implicat `ntr-un proces pentru
Bagaj, la fel ca Ar ghezi, pentru
câteva poezii din Flori de mucigai,
respectiv „Tinca“ [i „Rada“, care
sunt mai explicit erotice. Deci au
existat procese, nu doar Flaubert [i
Baudelaire au trebuit s\ treac\
prin furcile caudine ale acuza]iei
de por nografie, ci [i câ]iva dintre cei
mai mari scrii tori ai no[tri. As t\zi,
slav\ Domnului, avem un aflux,
un exces de se xualitate `n lite -
ratur\, cu care oamenii s-au obi[ -
nuit `ns\ [i nu mai poate provoca
decât cel mult un zâmbet mirat, un
zâmbet trec\tor. 

~i mul]umesc lui Andrei pentru
aceast\ carte, din care am `nv\]at
foarte multe, [i sunt convins c\ ea
va fi un bestseller. Iar asta nu doar
pentru c\ sexul vinde, a[a cum
[ti]i cu to]ii, ci mai cu seam\ pen-
tru calit\]ile sale de analist [i de
`nv\]at, a[ spune eu, cu un cuvânt
care i se potrive[te. Mul]umesc
foarte mult.
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Mai completez lista amintit\ de
Mircea C\rt\rescu cu scriitorii
care au avut probleme juridice. ~l
mai aduc aminte pe Felix Aderca,
cu Al doilea amant al doamnei
Chatterley, pe Mircea Eliade, cu
Domni[oara Christina, [i pe Ghe -
rasim Luca, `mpreun\ cu un grup
care a scos o revist\ indecent\ pe
care au trimis-o lui Iorga. 

Am `ncercat s\ reconstruiesc
cartea, cum se face making of,
dup\ fe]ele prietenilor c\rora le
povesteam despre cartea la care
am lucrat timp de vreo [ase ani.
Chipul lor radiant, zâmbetul lor,
perversitatea care li se n\[tea
imediat `n ochi – a[ putea reface
acest colaj. Când i-am spus lui
Mircea C\rt\rescu s\ `mi lanseze
o carte despre sexualitate [i soci-
etate, pe un culoar `ntunecos al
universit\]ii, el mi-a r\spuns: „S\

[tii c\ eu la societate nu m\ pri-
cep“. Spune [i asta mult. Am
c\utat un motto al c\r]ii pe la di -
ver[i intelectuali. Unul care mi-a
pl\cut spune a[a: „B\rbatul este o
femeie ca oricare alta“. E semnat
de Marx. Aten]ie!, nu de Karl
Marx, ci de Groucho Marx. Ge-
nialul aforism al lui Simone de
Beauvoir, „Femeie nu te na[ti, ci
devii“, e atât de m\re], atât de con-
cludent, `ncât ea putea s\ nu mai
scrie nimic altceva din cartea ei,
Al doilea sex. Mai e un citat,
destul de celebru, care trece din
genera]ie `n genera]ie [i care
spune c\ „Femeia e un b\rbat
ratat“. Nichita St\nescu a avut cu-
rajul s\ `ntoarc\ m\nu[a pe dos,
spunând c\ „B\rbatul este o feme -
ie ratat\“. Dar, pân\ la urm\, am
folosit o vorb\ a lui Cioran, g\sit\
`n jurnalul s\u – când `mplinea  

56 de ani, deci la maturitate spre
b\trâne]e –, care sun\ a[a: „~n tot
ce am scris, nu i-am adus sexua-
lit\]ii omagiul pe care-l merit\“.
{i, `ntr-un fel, am `ncercat s\ o fac
eu. Dar mai mult decât atât, m-am
confruntat cu definirea delicate-
lor [i misterioaselor mecanisme
ale sexualit\]ii, care `ncearc\ s\
domine la fel de misterioasele [i
delicatele mecanisme culturale,
cultuale, morale [i sociale. E o
simbioz\ polemic\, o confruntare
`ntre eul natural al omului [i eul
cultural. Cultural `n sensul larg,
antropologic, al cuvântului. {i
cred c\ asta este grila `n care am
s\ `ncerc s\ `mi rev\d cartea,
acest perpetuu r\zboi ̀ ntre natur\
[i cultur\ `n bietele noastre cor-
puri. Pentru c\ fiecare ̀ ncearc\ s\
`l domine pe cel\lalt. A zis-o Freud
`n foarte multe volume. La om

sunt nenum\rate practici [i meca-
nisme mentalitare, spre deosebire
de animale care ascult\ doar de
instinctul de conservare al speciei
[i ac]ioneaz\ `n numele lui prin
`mperechere, f\r\ nici o problem\
moral\, cultural\, social\ sau reli-
gioas\. ~n universul natural a ap\ -
rut un „animal ratat“, omul, care
nu mai ascult\ de instincte, `nfrâ-
nându-[i sau amplificându-[i im-
pulsurile sexuale. De aici, de fapt,
`ncepe toat\ povestea, de la Adam [i
Eva, cu [arpele [i cu m\rul `ntre ei. 

Exist\ uria[e diferen]e `ntre
animal [i om. Femela uman\, fe-
meia deci, este singurul mamifer
care este dotat cu himen. Un or-
gan anatomic complet inutil, dar
care are o importan]\ enorm\ `n
cultura uman\. ~n func]ie de exis-
ten]a sau inexisten]a lui, totul se
schimb\. De aici toat\ mitologia
castit\]ii femeii [i virilit\]ii b\r -
ba tului. Chiar numele acestui or-
gan vine de la zeul c\s\toriei, Hi-
menaios, c\ruia i se intonau cân-
tece sacre ̀ n noaptea nun]ii. Aces-
te cântece solemne au primit nu-
mele de „himen“, devenit „imn“.
Deci termenul „imn“ vine de la
„himen“, care vine de la numele
zeului Himenaios.

Evident, nu e singura dife-
ren]\. Absolut toate animalele, de
la maimu]e, pân\ la insecte, se ̀ m -
perecheaz\ „fa]\ `n spate“. Omul
este singurul animal care face
dragoste „fa]\ `n fa]\“. Aparent e
neimportant [i pare a fi o pro-
blem\ strict fizic\. ~n primul rând
pozi]ia vertical\ a omului, `n al
doilea rând faptul c\ are spinarea
construit\ astfel `ncât femeia poa-
te s\ stea pe spate. Nici un alt ani-
mal nu poate s\ stea pe spate: st\
ori pe burt\, ori pe o parte. Doar
gângania lui Kafka, doar Gregor
Samsa st\ pe spate [i nu se poate
`ntoarce. Se modific\ total `nsu[i
actul sexual, pentru c\ postura
„fa]\ ̀ n fa]\“ permite contactul vi-
zual al partenerilor, permite s\ru-
tul, permite `mbr\]i[area reci-
proc\, rolul senzual al sânilor de-
vine foarte important etc. etc. 

~n fine, tot vorbind despre lupta
dintre natur\ [i cultur\, subliniez
ceea ce a spus Mircea C\rt\rescu.

~ntr-un fel, seam\n\ cu organiza-
rea social\ [i sexual\ a mamifere-
lor. Au demonstrat-o Darwin [i
Freud, impunând ideea masculu-
lui alfa, lupul alfa care preia con-
ducerea haitei, care are tot felul de
privilegii: sexuale, alimentare [i
de alt\ natur\. Masculul domi-
nant are [i responsabilit\]i. El
conduce turma, o ap\r\ de pr\d\ -
tori, el este cel care transmite fe-
melelor o gen\ bun\ pentru repro-
ducerea eugenic\ a haitei. Dar lu-
pii tineri, care sunt copiii lui, f\ -
cu]i cu diverse mame, `l pândesc,
`l h\r]uiesc, `l a[teapt\ s\ fac\ o
gre[eal\, s\ aib\ o sl\biciune, s\
dea semne de impoten]\, [i atunci
`l sfâ[ie. Un lup tân\r `i va lua lo-
cul lupului alfa [i se va culca cu
mama sa. De aici „complexul lui
Oedip“, masculul care `[i omoar\
tat\l [i se culc\ cu mama sa, expli-
cat de Freud. Dar a prelua doar
acest fenomen natural ca pe o ex-
plica]ie a unui comportament si-
milar `n societatea uman\ e prea
pu]in. De fapt, este un fenomen
cultural, cu sau f\r\ ghilimele. Per -
 cep]ia femeii este negativ\. Gino-
fobia, ca [i vaginofobia erau ele-
mente puternice `n societ\]ile ar-
haice [i tradi]ionale. Trebuia ci-
neva s\ `i protejeze pe b\rba]i de
contactul cu sângele himenal cu
care mirele avea de a face. {i atunci
ap\rea personajul sacral, [eful de
trib, [amanul, marele preot, rege-
le sau – la cap\tul cel\lalt – un
str\in, un condamnat la moarte
sau un prizonier de care comuni-
tatea se putea u[or dispersa. 

Suntem o societate conserva-
toare, pudibond\ [i ipocrit\. Gân-
dim [i vorbim vulgar, dar ne e
ru[ine atunci când trebuie s\ ex-
plic\m sau s\ ̀ n]elegem sexualita-
tea. Nu mi-a fost u[or s\ scriu
aceast\ carte. Este o aventur\ des-
tul de riscant\ când `]i alegi o ast-
fel de tem\. E ca un soi de salt la
trapez f\r\ plas\ de siguran]\.
Dac\ nu ne aresteaz\ acum pe to]i,
cu dubele, ca pe Geo Bogza, Ghe-
rasim Luca [i Mircea Eliade pen-
tru promovarea de materiale por-
nografice, `nseamn\ c\ nu e totul
pierdut. 

Andrei Oi[teanu: „Suntem
o societate conservatoare,
pudibond\ [i ipocrit\“
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Muzeul suci]ilor

Marius Mihe]

O suceal\ misterioas\ define[te
omul lui Matei Vi[niec. De[i au
toate datele unei ra]iuni practice,
eroii scriitorului român ascund
ceva iresponsabil ̀ n firea lor. Prea
pu]ine convingeri le traverseaz\
existen]a. Prea multe fragilit\]i de
suprafa]\. {i o supradoz\ de con-
trarietate pozitiv\. ~n felul lui, Ma -
tei Vi[niec este un individ gada -
me rian. De]ine tehnica `ndep\r -
t\rii care-l ajut\ s\ priveasc\ de
aproape, c\utând armonii parado -
xale cu fascina]ia unui entomolog.
De aceea transmite senza]ia c\
`n]elege mai bine decât mul]i felul
cum dospesc `n noi absurdul [i
`ngustimea conformist\. 

Romanele lui au `ntotdeauna
nuclee ce trimit la spargerea unui
cod spiritual. De la un simplu tra -
vesti, la m\[tile c\zute, de la vio -
len]a dialogului social, la agre-
siunea media; `n genere, la tot ce
ofer\ spectacole dizarmonice ale
umanului. Oricum le-ai `ntoarce,
c\r]ile lui spun limpede mesajul
unei instan]e responsabile, exaspe -
rat\ de `nscen\rile din jur [i, mai
presus de toate, de triumful nean-
tului. Nu po]i fi martorul t\cut al
evapor\rii spirituale din lumea
contemporan\. Iar dac\ te implici,
ai toate [ansele marginaliz\rii. 

Atunci ce r\mâne de f\cut?
Alar ma din scenariile imaginate

de Matei Vi[niec se declan[eaz\
`n scenarii distopice. Se pare c\
doar teroarea – `n formele ei dilu-
ate, simbolice ori concrete – mai
poate sus]ine individul pe verti-
cala pierdut\ a interiorit\]ii.
Fire[te c\, nu o dat\, interoga]iile
autorului revoltat dau senza]ia
tezismului. E inevitabil. Nu po]i
rearticula etajul metafizic al omu-
lui tehnic – omul „vag“ `i spune
scriitorul –, decât repetând idei [i
introducând astfel un virus troian
`n ce-a mai r\mas valabil din defi-
ni]ia sa uman\. Apocaliptic [i ab-
surdist, profet al simulacrului
contemporan, Matei Vi[niec [tie
c\ jocul singur mai poate electriza
con[tiin]a Celuilalt. Chiar [i atunci
când vine vorba de gestul simplu
al lecturii. 

Noul s\u roman, Iubirile de tip
pantof. Iubirile de tip umbrel\ se
adreseaz\, ̀ ntâi de toate, unui citi-
tor care trebuie s\ se defineasc\ ̀ n
func]ie de ceilal]i cititori. Iubirea
din titlu e mai degrab\ un pretext,
o momeal\ pentru cititorul oca -
zional – un cititor „umbrel\“, ce
parcurge „pe s\rite“ cartea, re-
pede ambetat [i ner\bd\tor s\ des -
copere cu minimum de mijloace
ceva cât de cât narcotic. Nara]iu -
nea de tip umbrel\ va fi [i ea frag-
mentar\ [i ambigu\, nerespec-
tând ceea ce recomand\ nara]iu nea
„pantof“: linearitate, construc ]ie,
finalit\]i limpezi. Nu va fi greu s\

v\ imagina]i cum ar fi iubirile de
acest fel. Nici memoriile. Con-
ceptele cu nume banale prind citi-
torul `n jocul onomastic. De care
nu poate sc\pa curând. A[adar, el
va fi preg\tit s\ asiste la specta-
colul preg\tit `n detaliu. De ast\
dat\, scena e un `ntreg ora[, un te -
ritoriu arondat teatrului: Avignon.
Aici, Festivalul de Teatru r\s pun -
de unui imaginar vechi [i mereu
actual. Anume, lumea `ntreag\ s\
fie o scen\. Paradisul posibil. 

El `nsu[i personaj, autorul
transfer\ nara]iunea unei biogra -
fii u[or de recunoscut. Pactul cu
cititorul caut\ acum familiari za -
rea cu sensurile teatrologiei con-
temporane. Teoria [i practica in-
terfereaz\ prin numeroase per-
sonaje-func]ii, unele mai enigma -
tice decât altele, to]i onorând `ns\
codul simbolic al mesajului labi -
rintic. Nu ̀ ntâmpl\tor, deodat\ cu
afluxul de personaje complicate,
textul colecteaz\ etaje contra-
punctice. Ba mai mult, textul este
corupt de interven]iile altor au-
tori: unul se vrea cititorul ideal,
de aceea schimb\ [i colporteaz\
fragmente. Adev\rat vampir tex-
tual, autorul din afar\ va fi con-
trazis de un altul, un hacker textu-
al, de extrac]ie romantic\. La ur-
ma urmelor, nici nu mai conteaz\
semn\tura, pentru c\ sistemul [i
metoda au fost deja compromise.
Oricum, nara]iunile fragmentare,
„incoeren]a dirijat\“ din care se
alc\tuie[te ̀ ntregul, pot fi lesne re -
organizate, ]intind un mesaj unifi-
cator, neschimbat. 

Dup\ cum lumea textului este
invadat\ de complicit\]i [i sub-
min\ri diverse, a[a se deruleaz\ [i
via]a personajelor. Galeria lor va
fi remarcabil\ prin biografiile-ful-
ger amintite [i, pe de alt\ parte,
prin func]iile metafizice pe care
protagoni[tii le emit. Atipic fun -
c]io  neaz\ „Animalul care sea -
m\n\ perfect cu omul“, entitate
deopotriv\ abstract\ [i concret\,
un fel de con[tiin]\ universal\ [i
spirit materializat. Ie[ind din
ocean o dat\ la o mie de ani pentru
a se recunoa[te `n oglinda sa
uman\, Animalul dovede[te ta -
lent actoricesc [i capacitate de
pro blematizare esen]ializat\. {o -
cul revederii – la cea de-a 33-a
`ntâlnire, profetic\ [i apocaliptic\
deopotriv\ – se datoreaz\ multi-
plic\rii limbajelor ce duce la o
boal\ a cuvântului, cronicizat\.
Oamenii teatrului au senza]ia c\
Animalul se potrive[te perfect `n

toate spectacolele [i nu-[i bat ca-
pul de ce. Pentru autor, el nu este
altceva decât „sufleorul cosmic“,
adev\ratul regizor ce distribuie
inspira]ia [i imaginarul `n doze
ideale. ~n plus, Matei Vi[niec fo -
lose[te acest personaj pentru a-[i
teoretiza programul cu [i mai
mult aplomb. Cu a[a actor special,
utopia „spectacolului unic“ se in-
sinueaz\ deodat\, ca un v\l ma -
gic. Ca „fiin]\ perturbatoare“ su-
perioar\, Animalul adun\ ̀ n jurul
scenei-ora[ de la Avignon pe cei -
lal]i actori ai lumii, vizibili prin
magnetismul lor atipic. Fire[te c\
reprezent\rile nu pot crea doar o
„curb\ dramatic\“ cu asemenea
aglomerare simbolic\ de perso -
naje. Ci una multipl\. Solu]ia se
nume[te un spectacol-terapeutic,
`n care monologul [i improviza]ia
justific\ frumuse]ea, `n final, a lu-
mii-azil. ~ntr-o voce comun\, a su -
pravie]uirii damna]ilor de odi ni -
oar\. Babelul recâ[tig\ acum sen-
sul pierdut de materie. 

~[i dau ̀ ntâlnire ̀ n acest roman
o gam\ generoas\ de excep]ii

umane, de ciuda]i [i proscri[i, de
marginali bizari [i singuratici ex-
travagan]i, de r\zbun\tori [i au-
toexila]i contradictorii, to]i fiind
interesan]i prin faptul c\ ei con-
serv\ `n chiar neobi[nuitul lor
f\râme de spiritualitate. ~n acest
muzeu al singularit\]ilor, Matei
Vi[niec colec]ioneaz\ specime -
nele cu satisfac]ie solipsist\, ca [i
cum ar aduna o armat\ simbolic\
`ndeajuns de puternic\ pentru ca,
`ntregit\, ea s\ regenereze scena
muribund\ a lumii. Numai a[a
teatrul se poate vindeca [i, rein-
vestit cu prospe]ime spiritual\, el
redobânde[te for]a gigantic\, uni-
versal\, de producere a emo]iei
`ncremenite. E imposibil ca citi-
torul s\ nu cad\ `n plasa iluziilor
`nscenate. Dup\ cum e foarte pro -
babil ca ochii lui „industriali“, cum
spune Vi[niec, s\ nu vad\, fie pen-
tru o clip\, sclipirea cosmic\ de
alt\dat\ a spectacolului autentic. 

Matei Vi[niec, Iubirile de tip pantof.
Iubirile de tip umbrel\…, 
Editura Cartea Româneasc\, 2016

~n tot ce scrie, Matei Vi[niec a r\mas fidel unei
metode ce [i-a p\strat `n timp eficacitatea. Ea
porne[te de la revela]ia lui Goethe pentru care nimic
nu poate fi teatral dac\ nu e totodat\ [i simbolic,
dac\ nu `nf\]i[eaz\ o realitate care s\ provoace o
alta, superioar\. Cu alte cuvinte, un lan] al
determin\rilor, ce trebuie s\ surprind\ prin detenta
imaginarului [i simbolismul oglindit suplimentar. 



M\rturisesc, nu am crezut [tirea
din prima. Mai `ntâi, am v\zut-o
anun]at\ a[a: „Yahoo Messenger
DISPARE. Vezi pân\ când `l mai
po]i folosi“ [i mi-a venit s\ râd –
uite, `nc\ cineva cade `n vechea
plas\ a anun]urilor alarmiste de-
spre cum se `nchide Yahoo Mes-
senger. Trecusem prin asta `n
mod constant, mai ales `n perioa-
da 2005-2010, când aproape `n
fiecare an circula un mesaj care
suna cam a[a: „Acest mesaj a fost
trimis de pre[edintele Yahoo Jay
Rusell... Aici este pre[edintele Jay

Rusell: ~mi pare r\u s\ v\ anuntz
c\ yahoo a ajuns la maximum de
nr. de persoane. Dac\ vrei s\
p\strezi contul t\u gratis trimite
mesajul acesta la to]i din lista ta.
~n acest mod vom [ti care sunt
folosite [i care nu, le vom [terge.
Trimite acest mesaj timp de 8 zile
[i contul t\u va r\mâne gratis.
~nc\ o dat\ `mi pare sincer r\u c\
trebuie s\ fac aceasta. Te rog
`ncepe s\ trimi]i!! Cine nu trimite
acest mesaj, contul lui va fi dele-
tat. NU ESTE O VR|JEAL|,
CHIAR {TERG CONTURI!!!!“.

A fost o vreme când primeam,
`n ciuda eforturilor mele de a
[terge persoanele imbecile din
lista mea de contacte, cam o dat\
la jum\tate de an un astfel de me -
saj. Uneori, unele persoane mai
u[or de p\c\lit [i cu meseria de
jur nalist preluau mesajul ca atare
[i `l transformau `n [tire de prim\
pagin\, care avea ca subiect ori c\
se `nchide Yahoo, ori c\ va `ncepe
s\ fie contra cost, ori c\ nu va mai
accepta noi utilizatori.

M\ `n]elege]i deci c\ am primit
vestea cu un oarecare scepticism.
Abia când am citit-o pe câteva site-uri
serioase de tehnologie mi-am dat
seama c\ e treab\ serioas\. ~n
onoarea acestui moment, iat\
câteva lucruri de care `mi va fi
mereu dor la Yahoo Messenger:

Emoticoanele: cel care dansea -

z\, cel care e speriat, cel care d\
din umeri, cel care `mbr\]i[eaz\,
cel cu „te ignor“, cel `ndr\gostit.
Cumva, Yahoo Messenger a atins
apogeul artei emoticoanelor de la
prima `ncercare [i de atunci,
oricâte eforturi ar face Facebook,
Android-ul, iOS-ul, Whatsapp-ul
sau oricine altcineva, nu mai pot
fi create altele atât de simpatice [i
expresive.

Bucuria programului: Yahoo
Messenger a fost cu siguran]\ cel
mai fericit [i recunosc\tor pro-
gram din istoria computerelor.
Mai ]ine]i minte cum s\rea `n sus
de bucurie emoticonul galben când
intrai `n cont? Era varianta de PC
a unui labrador care `ncepe s\ se
gudure la cel mai mic semn de 
aten]ie din partea proprietarului.

Mesajele de mas\ pline de stu -
pizenii: „Ciudat, trimite acest
mesaj la to]i din lista ta ̀ n 5 min. [i
apoi apas\ F1 [i numele iubi -
tei/ului t\u adev\rat o s\-]i apar\
pe ecran. E adev\rat, a[a e, am dat
[i eu.“, „2 `ngeri `n aprilie! Unul
scrie mesaje, iar altul le cite[te!
Cel de-al doilea e[ti tu! Dar pri -
mul? Va fi oare b\gat `n seam\?
Dak trimitzi mass-ul \sta la to]i
din lista ta kre `]i sunt prieteni, `]i
va merge bine tot anul! Dar, oare
tu mi-l vei trimite!?“.

Avatarurile [i YMvironments:
a existat o `ntreag\ perioad\ `n

care fiecare se plictisise de propri-
ile poze [i a putut s\ ̀ [i creeze pro-
priul personaj desenat, cu haine
de designer, cu coafuri tipice, cu
pisici prin jur, cu pl\ci de surf sau
birouri de adolescent. Iar când fe -
reastra de Messenger devenea
prea plictisitoare, o puteam trans-
forma `n peisaj de iarn\ cu bulg\ -
real\, ̀ n decor romantic sau loc de
desenat liber.

Buzz: avea un sunet obraznic,
de sonerie, produs când ap\sai
Ctrl+G sau când `]i aluneca mâna

pe un buton din fereastr\ [i te
f\cea imposibil de ignorat. Un ele-
ment bun de avut [i `n via]a real\.

Ca orice de-al internetului, Ya-
hoo Messenger va supravie]ui
`ntr-un fel. 

Aplica]iile de telefon mobil
continu\ s\ existe, ba chiar au [i
capacit\]i noi, cum ar fi cea a unui
timp limit\ ̀ n care po]i s\ „iei ̀ na -
poi“ mesajele pe care le re gre]i.
Plictisitor tare. Pentru c\ dac\ n-ar
fi fost mesaje regretate, n-ar mai fi
fost nimic de povestit.

Unul dintre pu]inele lucruri bune
pe care le-au adus ciclurile electo-
rale recente `l reprezint\ aten]ia
mai mare pe care societatea civil\
o acord\ administra]iilor locale.
Bugetele municipalit\]ilor au `n -
ceput s\ fie disecate [i explicate
unui public larg. O mare vin\ pen-
tru lipsa de transparen]\ o au
`n[i[i cet\]enii, mai deloc intere-
sa]i despre cum func]ioneaz\, `n
realitate, consiliile locale [i pri -
m\ riile. ~ntr-o emisiune televizat\,

Andrei Postolache, candidatul ca-
re a produs surpriza la Ia[i `n ca-
drul scrutinului din 5 iunie, când
a ob]inut peste 13% din voturi,
m\rturisea c\, `nainte de a se
gândi s\ construiasc\ un proiect
politic, „Pentru Ia[i“, nu [tia mare
lucru despre cum func]iona Pri -
m\ria Ia[i sau ̀ n ce constau dezba-
terile din „parlamentul“ local.

De la munca dus\ de cei de la
„Funky Citizens“, la echipa ne -
obosit\ a mi[c\rii „Ini]iativa 

România“ [i pân\ la proiectul „ne-
reprezint\.ro“, implementat de
Asocia]ia ie[ean\ „CIVICA“ – toa-
te acestea ne dau motive de opti-
mism. Votan]ii nu vor mai putea
avea scuza c\ nu au de unde se in-
forma. „CIVICA“ a lansat cu câte-
va zile `naintea alegerilor recente
o platform\ online care con]ine
analize calitative [i cantitative
privind activitatea tuturor consi-
lierilor locali ie[eni `n mandatul
2012-2016. 

O munc\ sisific\, `n condi]iile
`n care procesele verbale ale [e -
din]elor de CL fuseser\ „urcate“
pe site-ul Prim\riei `n dev\l m\[ie
(atunci când nu lipseau), iar ra-
poartele anuale de activitate ale
consilierilor – obligatorii, conform

Legii Administra]iei Publice Lo-
cale – erau cvasiinexistente. Aso-
cia]ia a solicitat tuturor membri-
lor CL s\ `i pun\ la dispozi]ie o se-
rie de detalii privind activitatea
lor din ultimii patru ani, iar de
multe ori reac]iile acestora au fost
de stupefac]ie. Au `ntrebat cu ce
drept li se cer aceste informa]ii
sau pur [i simplu nu au r\spuns
deloc solici t\rii. Culegerea date-
lor nu a avut loc de pe azi pe mâi-
ne, ci a ̀ nceput undeva la sfâr[itul
anului trecut. ~n mod evident,
exerci]iul dialogului [i colabor\ -
rii celei mai mari p\r]i a consilie-
rilor locali cu societatea civil\ a
lipsit la Ia[i. 

„CIVICA“ promite c\ va actua-
liza platforma cu fiecare [edin]\

de CL care se va desf\[ura ̀ n man-
datul 2016-2020, astfel `ncât ie[enii
s\ aib\ date `n timp real privind
munca `n slujba lor dus\ de ale[i.
~n ciuda faptului c\ [edin]ele sunt
publice [i transmise video live pe
internet, `n fapt audien]a acestora
este una redus\. Un privitor ne-
avizat nu va `n]elege ce se `ntâm -
pl\ `n plen, mai ales c\ proiectele
de hot\râre au limbajul lor speci-
fic. Doar dac\ nu iese un scandal
politic, lucru care, de altfel, s-a
mai ̀ ntâmplat [i va continua s\ se
produc\!

Dar, dincolo de statistici, im-
portant este c\ prin acest demers
consilierii nu vor mai r\mâne sim -
pli anonimi pu[i pe liste, tri mi[i
`n legislativul local, apoi mu]i ca
ni[te lebede. Dac\ vor sim]i cu
ade v\rat o presiune de a emite
opinii ̀ n CL, de a lansa proiecte de
hot\râri sau m\car a lua cuvântul
[i `n afara [edin]elor festive de
`nceput [i final de mandat, asta
r\mâne de v\zut. Pân\ atunci, cred
c\ avem, ̀ n sfâr[it, ceva motive de
optimism.
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Fa]a galben\ care nu mai râde
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Idei pe contrasens
George Onofrei

Câteva motive de optimism 
dup\ alegerile din 5 iunie

Yahoo Messenger,
programul de pe
calculator, se `nchide
`ncepând cu 5 august.
{tiu, este ceva normal, 
ca primul pe[ti[or din
copil\rie care la un
moment dat a `ncetat s\
mai mi[te, ca fostele
consigna]ii care s-au
f\cut cl\diri de birouri, 
ca un copac t\iat pentru
a l\sa loc unei vile. Pe 
5 august nu dispare un
program. Se [terge o
bucat\ din copil\ria
internetului.



~n cinci ani, a men]ionat Nicola
Mendelsohn la o conferin]\ din
Londra, „Facebook va fi mobil [i,
probabil, va fi complet video“.

Este o viziune Facebook-cen-
tric\, `n deplin\ concordan]\ cu
viziunea lui Mark Zuckerberg
(care a explicat, `nc\ de acum
câteva luni, c\ viitorul re]elei so-
ciale este video), numai c\ Men -
del sohn sugereaz\ c\, cel pu]in `n
viziunea lor, cuvântul scris a de-
venit dep\[it [i c\ acesta va fi
`nlocuit de imagini [i sunete.

„Cel mai bun mijloc de a spune
pove[ti `n aceast\ lume, `n care
suntem bombarda]i cu atâta infor-
ma]ie, este cel video. El poate
transmite atât de mult\ informa -
]ie `ntr-un timp foarte scurt. Ast-
fel, aceast\ tendin]\ ne permite,
de fapt, s\ diger\m mai mult\ 

informa]ie“, a explicat Nicola Men -
delsohn.

Evident, acest entuziasm pen-
tru video al celor de la Facebook
are leg\tur\ cu lansarea serviciu-
lui Facebook Live vara trecut\.

Mendelsohn spune c\ acest
trend nu este impus de Facebook,
ci c\ este vorba despre o schim-
bare „organic\“, dictat\ de useri
[i sus]inut\ cu cifre: vizion\rile
de [tiri video au s\rit de la un mi -
liard la opt miliarde, `n numai un

an. De asemenea, utilizatorii Face -
book vizioneaz\ 100 de milioane
de ore de video zilnic pe mobil.

„Vedem un declin anual al tex-
tului scris pe re]ea. Dac\ ar fi ca
eu s\ fac un pariu, a[ spune: video,
video, video“, a mai declarat
Mendelsohn.

Nu to]i sunt de acord cu aceas -
t\ viziune. „Nici m\car pe plat-
forma Facebook“, subliniaz\ un
articol din „Chicago Tribune“.

Autorul articolului spune c\,

de cele mai multe ori, cuvântul
scris transmite informa]ia mult
mai rapid decât un video [i c\ mai
mult dureaz\, de exemplu, s\ stai
s\ vizionezi o declara]ie `nregis-
trat\ decât s\ „scanezi“ o tran-
scriere a ei. 

Este adev\rat c\, pentru Ox-
ford Dictionary, „cuvântul anului
2015“ nu a fost un cuvânt, ci un
emoji cunoscut drept „fa]a cu la -
crimi de bucurie“. Cu toate as tea,
scrie „Chicago Tribune“, „dac\

desenele ar fi putut transmite toa -
t\ informa]ia pe care o poate
transmite cuvântul, atunci am fi
r\mas la nivelul peretului pe[terii“.

Tom Hawking, de la „Flavor-
wire“, este [i mai vehement `n a
combate afirma]iile vicepre[edin-
tei Facebook. „Este un horseshit
u[or demonstrabil“, a spus Hawking.
„Unui cititor obi[nuit i-ar lua
câteva minute pentru a «trece»
prin acest articol. Dar de câte ori
a]i oftat descuraja]i când, navi -
gând online, a]i dat peste un video
lung pe care trebuia s\ `l vede]i
pentru a ob]ine o informa ]ie, `n
locul a dou\ paragrafe u[or dige -
rabile.“

Hawking sus]ine c\ viziunea
Facebook este dictat\ de fascina -
]ia re]elei pentru noul lor produs,
„Facebook Live“ („ce pare noul
pas `n planul zuckerbergian de
domina]ie mondial\“), o unealt\
pro pus\ insistent publisher-ilor,
dar pe care ace[tia habar n-au, cel
pu]in deocamdat\, cum [i la ce s\
o foloseasc\ `n mod eficient. 

„Interesul Facebook pentru
Facebook Live e limpede: con-
tentul g\zduit [i consumat via
Facebook, `n locul trimiterilor
spre con]inutul de pe alte site-uri
[i re]ele“, este de p\rere Tom
Hawking.
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Pentru Facebook, viitorul este video

Suplimentul lui Jup  

„Facebook prezice dispa -
ri]ia cuvântului scris.“
A[a anun]\ un articol
ap\rut `n publi ca]ia
„Quartz“, care reproduce
declara]iile Nicolei
Mendelsohn, vicepre [e -
dinta Facebook responsa -
bil\ cu opera]iunile `n
Europa, Orientul Apropiat
[i Africa.

La finalul unei decade de studii, o
echip\ mixt\ de savan]i a anun]at
c\ a descifrat o parte din misterul
faimosului mecanism de la An-
tikythera, un obiect enigmatic de-
scris de mul]i drept „computerul
analogic vechi de 2.000 de ani“.

„Ma[ina de la Anikythera“, un
ansamblu de mecanisme sofisti-
cate datând dintr-o perioad\
cuprins\ ̀ ntre 60 [i 200 ̀ .e.n., a fost
descoperit\ de pescarii cretani `n
1901 [i a uluit de atunci `ntreaga
comunitate [tiin]ific\, alimen-
tând en passant [i multe teorii pa-
leoastronautice.

~n ultimii zece ani, savan]ii au
reu[it s\ descifreze textul de pe 82
de fragmente descoperite ale
mecanismului, ajungând la con-
cluzia c\ scopul s\u „estompeaz\
grani]a dintre [tiin]\ [i suprana -
tural“, dup\ cum apreciaz\ Ale-
x ander Jones, profesor la New
York University.

Conform concluziilor savan -
]ilor, publicate `n jurnalul [tiin]ific
„Almagest“, mecanismul de la An-
tikythera ar\ta pozi]iile soarelui,
lunii [i stelelor, dar, ̀ n acela[i timp,
folosea [i la prezicerea eclipselor
solare [i lunare, evenimente despre
care vechii greci erau convin[i c\
au un impact asupra vie]ii oame-
nilor. „Mecanismul simula o cos-
mologie elen\ `n care astronomia,
meteorologia [i divina]ia astral\

erau interconectate“, spun cerce -
t\torii. „Nu era o unealt\ pentru sa-
van]i, ceva cu care un astronom s\
`[i fac\ anumite calcule sau pe care
un astrolog s\ o foloseasc\ pentru
pronosticuri zodiacale. Era un
aparat pe care l-ai folosi pentru a
preda misterele cosmosului“, sus -
]ine prof. Alexander Jones. „V\d
aceast\ ma[in\ ca pe un lucru pe
care un filosof l-ar folosi ca materi-
al didactic.“

„Computerul“ de la Antikythera,
`ntre [tiin]\ [i supranatural
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Warcraft sau cum Hollywood-ul 
`[i cump\r\ manuale de chinez\

Warcraft, o produc]ie de 160 de
milioane de dolari, a câ[tigat pân\
acum, `n SUA, numai 24 de mili -
oane, `ncas\rile din restul lumii
urcând ̀ ns\ la uluitoarea sum\ de
304,7 milioane de dolari, mai ales
gra]ie unei performan]e mai mult
decât str\lucite `n China – 156 de
milioane de dolari, `n numai [ase
zile.

Propulsat de succesul local al
jocurilor din serie, Warcraft este
cel mai mare triumf american `n
China: `n numai o s\pt\mân\, el a
eclipsat `ncas\rile totale `nregis-
trate de ultimul Star Wars!

Adev\rul este c\ aceste rezul-
tate au fost anticipate de c\tre cei
de la compania produc\toare, Le -
gendary Pictures, care, potrivit
„Variety“, au orchestrat cu mare

grij\ o strategie ]intit\ special pen-
tru China, antrenând diverse com-
panii locale `n a deveni parteneri
financiari ai filmului [i ̀ ncheind o
lung\ list\ de sponsoriz\ri, de par -
teneriate promo ]io nale etc. Nu tre-
buie uitat c\ studiourile Legen -
dary Pictures au fost achizi]ionate
anul trecut de c\tre conglome ratul
chinez Wanda Group.

Unii anali[ti cred c\ acest tri-
umf chinez al lui Warcraft este o
nou\ dovad\ a faptului c\ Holly-
wood-ul ar trebui s\ `[i fac\ griji
`n ceea ce prive[te viitorul.

Experien]a ultimilor ani i-a
f\cut pe capii marilor studiouri

americane s\ ia tot mai mult `n
considerare pia]a chinez\, cu atât
mai mult cu cât China va deveni
`n 2017 o pia]\ de film mult mai
mare decât cea american\.

„Crede]i c\ Warcraft e un uria[
e[ec? Nu, el a schimbat pentru tot-
deauna blockbusterele!“, a scris
revista „Wired“. Fiindc\, de[i
multe filme au avut `n ultimii ani
un succes mai mare pe pia]a
chinez\ decât pe cea american\
(Pacific Rim este un exemplu), dis-
paritatea `n ceea ce prive[te `n -
cas\rile lui Warcraft nu a existat
p\n\ acum [i constituie un prece-
dent nelini[titor.

Hollywood-ul, obligat s\ gân-
deasc\ global ̀ n termeni financiari,
ajusteaz\ tot mai mult con]inu tul
filmelor pentru pia]a chinez\, o
pia]\ atent controlat\ de auto -
rit\]ile comuniste.

Pe de o parte, viitorul blockbus-
terelor americane `n ecua]ia
chinez\ este dominat de aspectul
financiar, fiindc\, spun exper]ii,
este posibil ca, `n viitor, ameri-
canii s\ produc\ filme finan]ate
de chinezi (poate chiar Warcraft 2)
[i care nici m\car nu vor fi dis-
tribuite `n SUA (cu consecin]e
apreciabile pentru distribuitorii
nord-americani).

Pe de alt\ parte, este limpede c\
finan]atorii chinezi ([i, `n special,
autorit\]ile) au [i vor avea un cu-
vânt tot mai greu de spus `n ceea
ce prive[te con]inutul filmelor, 
exercitând o form\ mai mult sau
mai pu]in subtil\ de cenzur\. O
form\ de soft-power, de care Chi-
na va profita f\r\ doar [i poate.
C\ci, spune faimosul Jackie Chan
(`ntr-un interviu acordat celor de
la „The Hollywood Reporter“),
„dac\ putem face un film care s\
câ[tige 10 milioane de yuani, atunci
oamenii din `ntreaga lume care
studiaz\ cinematografia vor `nv\ -
]a chineza `n loc s\ `nve]e engleza“.

Adaptarea cinemato -
grafic\ a uria[ului joc
video Warcraft e o mare
dezam\gire, atât din
punct de vedere artistic,
cât mai ales `n ceea ce
prive[te succesul `nre -
gistrat la box-office. 
Cel pu]in `n Statele
Unite, teritoriu pe care
Hollywood-ul `l supra -
veghea, pân\ recent, 
cu mult\ aten]ie. Dar...

l Romancierul Marlon James,
primul autor jamaican care a
câ[tigat Man Booker Prize, lu-
creaz\ la Black Leopard, Red Wolf,
noua sa carte, un roman heroic
fantasy anun]at drept „Urzeala
tronurilor, versiunea african\“.

l Produc\torii de parfumuri 
inund\ pia]a cu noi arome, adu -
când `n parfumerii „mirosul de
c\r]i vechi“. Doritorii pot alege din
mai multe variet\]i de parfumuri,
cum ar fi „Dead Writers Perfume“,
„Demeter Paperback Cologne“,
„Kilian Water Calligraphy“ etc.

lLicita]ie dezam\gitoare pen-
tru Biblioteca Na]ional\ a Fran -
]ei, care a scos la vânzare peste

100 de manuscrise, dar [i scrisori
[i obiecte apar]inând faimosului
Marchiz de Sade. O licita]ie care
a adus doar 290.000 de euro, ju -
m\tate din suma a[teptat\.

l Actri]a Helen Mirren este
noul „recrut“ `n produc]ia Fu-
rios [i iute 8, al\turi de Charlize
Theron. „Am acceptat rolul din
amuzament. ~ntotdeauna mi-a
pl\cut s\ conduc“, a declarat Mir-
ren.

l Eric Clapton sufer\ de neu-
ropatie periferic\, boal\ care `i
afecteaz\ capacitatea de a mai
performa, a dezv\luit muzicianul
`n vârst\ de 71 de ani `ntr-un in-
terviu ap\rut `n „Classic Rock

Magazine“. „Fiindc\ sunt un fost
alcoolic [i dependent de droguri,
mi se pare un lucru minunat c\
`nc\ sunt `n via]\“, a declarat
muzicianul, care a lansat recent
al 23-lea s\u album, I Still Do.

l „Variety“ anun]\ c\ Steven
Spielberg lucreaz\ la un film de-
spre felul `n care faimosul pre -
zentator, Walter Cronkite, de la
CBS Evening News, a protestat
`m potriva r\zboiului din Vietnam.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT



— B\i, de ce r\spunzi atât de greu?
— M\ sunase maic\-mea s\ co-

bor cu umbrela, c\ o uitase pe cu -
ier. Na, nu puteam s\ nu i-o duc.

— Bine, bine, acum fii atent, c\
urmeaz\ s\ dicteze subiectele la
geometrie. 

— F\r\ nici o grij\, sunt aici. 
— O s\ trebuiasc\ s\ vorbe[ti

mai tare. Aauuu, ce-i zgomotul
\sta, `mi spargi timpanul!

— Scuze, am dat pe muzic\ tele-
vizorul.

— Man, eu am tez\ [i tu ascul]i
muzic\?

— Auzi, dar tu de ce nu ai `n -
v\]at? De ce eu st\team `n cas\ [i
lucram la mate, iar tu jucai fotbal?

— Hai, m\i, pe bune, chiar nu e
momentul s\ vorbim despre asta.
Dac\ nu iau [ase, ramân corijent.

— Eu `n]eleg asta, dar, vezi tu,
faza cu Daniela nu o `n]eleg. De ce
a trebuit s\ mi-o furi?

— Hai, man, nu fi copil. Tu erai
`n cas\ toat\ ziua, cu matematica
ta, ce era s\ fac\ fata? 

— Mda, `n]eleg, dar…
— Nu ̀ n]elegi nimic. Tu e[ti un

tocilar [i nu se uit\ nici o fat\ la
tine. Hai c\ zice prima problem\.
Fii atent, deci se d\ trunchiul de
piramid\ a be ce a prim be prim ce
prim.

— {tiu problema.
— Stai, s\ ]i-o dictez pân\ la cap\t.

— Nu e nevoie, o [tiu. E aia `n
care se cere volumul, dar nu ai ̀ n\l -
]imea [i trebuie aflat\ prin teore-
ma lui Pitagora.

— Prin ce?
— Hm, tu chiar e[ti tuf\ de Ve -

ne]ia, a[a-i?
— Da, man, de ce crezi c\ am

dat bani pe casca asta [i am apelat
la tine?

— Ok, deci fii atent. Copiaz\ de-
senul de pe tabl\.

— L-am copiat, gata.
— Acum trebuie s\ desenezi ce

`]i zic eu. Deci, sub trunchiul de
piramid\ faci un opt mare.

— Cât de mare?
— Pân\ `n josul paginii, dar

`nspre stânga, ca s\ mai r\mân\
loc `n partea dreapt\.

— Gata.
— Bun, acum trebuie s\ tai op-

tul \sta `n dou\, pe `n\l]ime. E ca
[i cum ob]ii dou\ jum\t\]i sime -
trice.

— Sime… cum?
— Taie-l [i gata.
— L-am t\iat.
— Acum trebuie s\ [tergi

partea din stânga t\ieturii. Ai
radier\, da?

— Da, boss. 
— Excelent. ~mi place cum te

descurci. Acum, `n continuare,
trebuie s\ desenezi un cerc. E un
rotund a[a.

— {tiu cum arat\ un cerc, dar
ce leg\tur\ are cu piramida?

— Este un cerc circumvalent

posterior circumscris cotangen -
]ial, ai uitat?

— |\\, nu, cum s\ uit? Ce, m\
crezi prost?

— Nu, doamne fere[te. Ai
trasat cercul? Nu e nevoie de com-
pas, s\ [tii, merge [i cu mâna.

— Gata, boss.
— Foarte bine. Acum urmeaz\

partea cea mai dificil\. O s\ tre-
buiasc\ s\ desenezi o elips\.

— O ce, m\i?
— O elips\. Hai, nu-mi spune

c\ e[ti prost [i nu [tii ce
`nseamn\.

— Normal c\ [tiu, doar c\ 
nu-mi aduc aminte acum.

— Aha. Deci f\ un ou `n picioa -
re. Ca un cerc turtit din laterale. 

— F\cut.
— Acum [terge-i partea de dea-

supra, ca [i cum oul ar fi f\r\ ca-
pac.

— Gata, am [ters.
— Perfect! Acum pred\ teza.
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~]i dai seama care ̀ i e problemade-a -
bia `n ultima parte a filmului, când
mama lui devine grav bolnav\, iar
el se `ntoarce din Bucure[ti `n
provincie [i din apartamentul lui
elegant „bloc nou“ ̀ n apartamentul
copil\riei comuniste. George nu e
un lup tân\r, ci unul bovaric. Nu 
[i-a devorat pâ n\ la cap\t cordonul
ombilical [i tr\ie[te `ntr-o lips\ de
repere care, când stresul se acumu-
leaz\, `l sufoc\. E ca un student ca-
re a dat de bani, dar care nu s-a ma-
turizat `nc\.

Dublu ar putea fi portretul unei
genera]ii, dar din p\cate e un por-
tret abia schi]at, pentru c\ specta-
torul trebuie s\ pun\ mult de la el.
E un film `ngrijit [i curat (ima -
ginea P\tru P\unescu), iar asta se
vede de la primele cadre. D\n\ia -
]\ are sim] vizual, [tie ce s\ le

cear\ actorilor (de[i pe Andrei
Mateiu [i Dorian Bogu]\ mi se
pare c\ nu i-a distribuit bine),
reu[e[te câteva scene foarte bune
(de pild\, cea din spital, când red\
subtil neputin]a masculin\ `n fa]a
neprev\zutului), dar se `mpiedic\
mai ales de poveste. Ce face ca Du -
blu s\ fie un debut aproape onora-
bil [i nu mai mult e mai ales sce-
nariul scris de Alexandra Axinte,
Andreea Bor]un [i de regizoare.
Uneori e confuz, alteori prea expli-
cativ (vezi finalul) ori prea eliptic,
are scene [i personaje `n plus. E,
pe scurt, neterminat [i rugos.

Regizoral vorbind, filmul e co-
erent [i curat, trimi]ând uneori
aproape declarat la filmele noului
val – Metabolism, de Corneliu 

Porumboiu, pentru scenele de cu-
plu la mas\, ori Din dragoste, cu
cele mai bune inten]ii, de Adrian
Sitaru, sau Pozi]ia copilului, de
C\lin Peter Netzer (asta [i din cau-
za lui Bogdan Dumitrache). Bog-
dan Dumitrache, care e [i nu e ca
`n alte filme. Are un aer boln\vi-
cios care ]i se imprim\, parc\ te ia
[i pe tine cu r\u, iar uneori chiar
râde ☺. E bun, uneori foarte bun –
p\cat c\ nu e ajutat s\-[i duc\ per-
sonajul pân\ la cap\t. 

Now You See Me 2: Jaful per-
fect, film intrat `n s\li `n acela[i
timp cu Dublu, l-am v\zut mai bi-
ne de trei sferturi cu geanta-n
bra]e, gata s-o iau din loc. E groaz-
nic de plictisitor, cu tot neamul lui
de actori cunoscu]i, `n frunte cu

Michael Caine [i Mark Ruffalo, c\
pentru ei m-am dus. Nu regret c\
n-am v\zut prima parte, care am
`n]eles c\ a fost ceva mai bun\.
Ilustrul regizor John M. Chu [i
scenari[tii lui sunt cu mult sub
Catrinel D\n\ia]\ [i fetele ei. Dar
americanii au mai mul]i bani, iar
g\selni]a cu iluzionismul e un
pre text pentru tot felul de trucuri
de scriitur\ imposibile (dar, pen-
tru c\ e iluzionism, nu trebuie ex-
plicate) mascate de efecte speciale.
Scenariul e varz\, `ncepe ca [i
cum filmul ar fi la jum\tate, iar
entuziasmul actorilor te face s\
crezi c\ i-ai prins la repeti]ii. 

Am ajuns ca la mall s\ apreciez
mai mult window shopping-ul de-
cât filmul de dup\ (c\ de aia m\

duc la mall).  {i mai era `n sal\ [i
un idiot care trei sferturi din film
a stat cu nasu-n telefon. De ce sunt
invita]i spectatorii, [i aici, [i-n
America, s\-[i pun\ telefoanele pe
silent `n loc s\ [i le-nchid\ naibii
pentru c\ lumina e la fel de deran-
jant\ ca vocea?... Uite ce fac, `n loc
s\ scriu despre film! Acum, pe bu-
ne, chiar nu am ce scrie. Am tre-
cut ca gâsca prin el. L-am v\zut
ieri [i l-am [i uitat.

Dublu, de Catrinel D\n\ia]\. 
Cu: Bogdan  Dumitrache, Corina
Moise, Maria Dinulescu, Andrei Mateiu,
Dorian Bogu]\, Teodor Corban

Now You See Me 2: Jaful perfect/ 
Now You See Me 2, de John M. Chu.
Cu: Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg,
Woody Harrelson, Lizzy Kaplan

Film

Iulia Blaga
Bovarism [i iluzionism
George (Bogdan Dumi -
trache), eroul filmului 
de debut al lui Catrinel
D\n\ia]\, e un tân\r
arhitect `n ascensiune
care, `n tensiunea unui
concurs important,
stresat [i obosit, `ncepe
s-o ia u[or pe ulei. Pierde
nop]i prin cluburi unde
fumeaz\ iarb\, ziua
mo]\ie la birou, iar
rela]ia cu iubita (Corina
Moise) e [i ea periclitat\.
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