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DE LA HOMINIZI
SPRE ANIMALUL
CARE DEVINE ZEU
Una dintre cărțile de
istorie de mare răsunet 
în ultimii ani, Sapiens,
l-a transformat de 
Yuval Noah Harari 
în celebritate.     
PAGINA 10 PAGINILE 2-3

SCANDALUL WEINSTEIN:
„EVERYBODY-F**KING-KNEW!” 
Căderea spectaculoasă a marelui mogul zguduie
Hollywoodul într-un amestec de indignare, vină și
complicitate.  PAG. 14-15

Jeff Lindsay a început să fie cunoscut 
abia când a publicat primul volum din 

seria care îl avea ca protagonist pe Dexter
Morgan, îndrăgitul ucigaș în serie. 

La cea de-a V-a ediție a FILIT, scriitorul
american a fost o senzație. Deschis, cu o tolbă

plină de povești și un umor asemănător celui
din cărțile sale, Jeff Lindsay a cucerit publicul

pe scena Naționalui ieșean. Cu o zi înainte, am
stat de vorbă cu el despre Dexter, scris, succes,

timp liber ș.a.m.d., iar la sfârșit l-am rugat să
ne spună cum ar suna Codul lui Jeff.

JEFF LINDSAY:
„DEXTER

A DEVENIT 
UN ICON

CULTURAL“

PAGINILE 8-9
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O mie de motive
pentru a-ți face 
un selfie la FITPTI

RAMONA IACOBUȚE

Desfășurată în perioada 5�12 oc�
tombrie, această ediție a purtat
spectatorii, prin replici rupte parcă
din realitatea imediată în care
trăim, prin secvențe de viață, prin
animație, dans și spectacole în aer
liber către orizonturile culturale
a șase continente. 

La bilanț, organizatorii con�
chid: „Opt zile de festival propriu�
zis au trasat un program dinamic,
bogat, surprinzător, care a atras
nu mai puțin de 30.000 de specta�
tori, în spațiile Teatrului «Lucea�
fărul», principalul organizator,
ocupate în proporție de 98 la sută,
dar și în alte 20 de locații din oraș.
Vizând categorii diverse și largi
de spectatori, de la preșcolari și
școlari, cărora le�au fost rezervate
diminețile, la adolescenți, maturi
și seniori, cărora le�au fost dedi�
cate serile, dar și specialiștilor,
vizați la orele prânzului și ale
după�amiezii, FITPTI a fost o săr�
bătoare plină, diversă, cu o ofertă
generoasă (teatru, teatru�dans,
teatru coregrafic, performance,
musical, concerte, noul circ, ate�
liere, marionete, lecturi publice,
animație, lansări de carte, de re�
viste, proiecții de filme, confe rin �
țe, seminarii pentru tinerii cri tici,
blogging, videomapping etc.) Ne�
numărate exclusivități au figurat
și acum în program, prin pre �
zențele din SUA, Brazilia, Anglia,
Noua Zeelandă, Australia, Viet�
nam, Canada, Africa, Scoția, Gui�
neea�Bissau, Senegal, Nigeria,
Georgia, Ungaria, Turcia, Grecia,
Burkina Faso, Polonia etc., invitați
veniți în premieră în țara noastră,
doar la FITPTI“.

FITPTI începe să creeze de �
pendență, aș adăuga eu, o depen �
dență din care iubitorii de teatru
din Iași se hrănesc și pe care o hră�
nesc cu dorința de mai mult, mai
bine, ca în orice relație de lungă du �
rată. Tocmai de aceea, într�un pei�
saj teatral local în care festivalurile

de teatru sunt o raritate, FITPTI
vine ca o bulă de oxigen pentru pu�
blic. Zece ani de festival se contabi�
lizează în amintiri cu prietenii în
aceeași sală de teatru, experimen�
tând stări dintre cele mai diverse,
maturizarea gustului pentru teatru
și a sim țului critic, întâlniri cu ac�
tori și regizori cunoscuți sau cu ac�
tori și regizori tineri și surprinzători
prin felul în care aleg să spună o
poveste, ochi, minți și inimi des�
chise către ochii, mintea și sufletul
unor artiști veniți de departe, din
diverse colțuri ale lumii pentru a se
dezbrăca pe scenă de arta lor, bu�
cată cu bucată.

În 2017 FITPTI a pregătit pen�
tru ieșeni, așa cum pregătești într�o
bucătărie ingredientele unei pâini
de casă, nenumărate exclu sivități
naționale. Printre aceste exclusi �
vi tăți se înscriu primul vo lum în
limba română cu textele pentru
publicul tânăr ale lui Joël Pom�
merat, un moment special Cântă �
reața cheală/ Lecția, la 60 de ani
de viață scenică la parizianul
Théatre de la Huchette și prezen �
ța pentru prima dată pe o scenă
românească a trupei americane
înființată de Peter Schumann,
Bread and Puppet Theater. 

AI CARTE, AI TEATRU!

De altfel, lansările de carte sunt
din ce în ce mai numeroase de la
an la an în cadrul festivalului de
la Iași. Ceea ce este o strategie
care nu are cum să nu dea roade
pe termen lung și, de asemenea,
un act firesc, întrucât dacă vrei
mai mult de la teatru și dacă vrei
să înțelegi mai mult din el este ne�
cesar și să citești, nu doar să vezi
actori înconjurați de decoruri
care îndeamnă la evadare în lumi
necunoscute, apăsând pe replici
suculente ca un fruct bine copt.

Teatru la filtru de Carmen Mi�
halache, Radu Afrim. The Fabric of
Fragility de Cristina Rusiecki, Tea�
tru de Ştefan Oprea, Liviu Ciulei.

Acasă și în lume și Toca po ves �
tește, volume coordinate de Flo�
rica Ichim, Huooooo!!! 3 piese
pentru scene mici de Ovidiu Mi �
hăiță sunt doar câteva dintre
cărțile care i�au așteptat pe citi�
tori în programul FITPTI. 

Tot în cea de�a X�a ediție a fes�
tivalului a apărut și volumul Tea�
trul românesc azi. Noi orizonturi
estetice, coordonat de Oltița Cîn�
tec, al treilea din seria dedicată de
organizatori scenei românești ac�
tuale, precum și albumul Un festi�
val în imagini FITPTIași.

ATELIER INTERNAȚIONAL 
DE CRITICĂ TEATRALĂ, 
O EXCLUSIVITATE FITPTI

Printre bucuriile și exclusivitățile
oferite de FITPTI, de această dată
tinerilor critici de teatru, s�a nu�
mărat și Seminarul Internațional
de Critică Teatrală, organizat în
parteneriat cu Asociația Interna �
țională a Criticilor de Teatru
(AICT), cu sediul la Paris. Atelie�
rele internaționale de critică tea�
trală, așa cum sunt ele gândite, au
ca scop „dezvoltarea legăturilor
teatrale și a exercițiului critic în
întreaga lume, stimularea celor
interesați să scrie mai mult de �
spre artele spectacolului și să pu�
blice“. În această toamnă, ateliere
similare celui de la Iași vor mai
avea loc în China și în India.

La Iași, unicul oraș din Româ�
nia care a găzduit un astfel de ate�
lier, în 2017 au venit tineri critici
de teatru din Ungaria, Georgia,
Turcia și România pentru a vorbi
deschis, cu date exacte, dar și cu
sentimentele și preferințele la ve�
dere, despre teatrul practicat as�
tăzi în diverse zone din lumea
asta mare.

LECTURĂ, ANALIZĂ, ACȚIUNE!

Ca în fiecare an, însoțit de lansări
de carte și ateliere profesionale, ve�
deta FITPTI a fost teatrul jucat în

cele mai diverse forme ale sale.
Dacă diminețile au aparținut și de
această dată copiilor, serile au adus
provocare după provocare pentru
adulți. De la teatru de marionete,
spectacole stradale cu baloane de
săpun și acrobați, la teatru�dans,
teatru coregrafic, performance�uri,
musicaluri, trecerea s�a făcut pe
acorduri de bucurie de a merge la
teatru, de a vedea lumea prin ochii
artiștilor, de a pune întrebări.

Printre spectacolele de seară
care au adunat săli pline nu au
cum să nu rămână în instanta�
neele pe care memoria le colec �
ționează O mie de motive, cu Flo rin
Piersic jr., Eine Kleine Nachtmu�
zik, Mal/ Praxis, Tipografic Majus�
cul, Wolfgang, Exploziv.

Spectacolul O mie de motive,
regizat de Horia Suru, pornind de la
textul lui Duncan Macmillan, Every
Brilliant Thing, îl are ca singur 

protagonist pe actorul Florin
Piersic jr., un actor care de fiecare
dată când vine cu câte un specta�
col în festival stârnește reacții
dintre cele mai diverse, te scoate
din zona ta de confort. „Dacă te
vânează gândul sinuciderii, ce
mo tive gășești pentru a continua
să trăiești?“, „Ce ești dispus să faci
pentru a salva un om pe care îl
iubești?“, ne întreabă textul lui
Duncan Macmillan.

Florin Piersic jr. aprofundea �
ză cu fiecare replică pe care o ros �
tește în O mie de motive o discuție
despre depresie și felul în care ne
exprimăm sentimentele, fără a
uita, însă, de umorul pe care i l�a
strecurat autorul textului. Alege�
rea sa și a regizorului este de a im�
plica și publicul în reprezentație,
de a�l face parte din poveste. Per�
sonaj colectiv, publicul este pentru
actorul Florin Piersic jr. partener

S-a mai încheiat la Iași o ediție a Festivalului Internațional de Teatru
pentru Publicul Tânăr (FITPTI), cea de-a X-a. 



3
ANUL XIII NR. 581
21 – 27 OCTOMBRIE 2017 actualitate

www.suplimentuldecultura.ro

de scenă, o scenă golită de deco�
ruri, ca un bar părăsit în care mai
plutește doar puțin fum de țiga �
ră. Acest artficiu regizoral pune
audiența în dificultate și face, în
același timp, experiența mult mai
intimă. Până la finalul repre zen �
tației se perindă pe scenă ei și ele
mai dezinvolți sau mai timo rați,
însă firul poveștii nu se pier de și
ex periența de actor trecut prin
multe roluri a lui Florin Piersic jr.
ține situația sub control.

Un one man show, O mie de mo�
tive  este un spectacol care, deși nu
se anunță unul cu publicul pe scenă,
aduce spectatori pe scenă și flirtează,
pe alocuri, cu trucurile folosite în
stand�up comedy.

Mal/ Praxis, un alt spectacol
aflat în programul FITPTI, pune și el
pe gânduri, deși cheia în care se pre�
zintă anumite situații este una co�
mică. Regizat de Bogdan Georgescu,
parte a trilogiei Câtdedepartesun�
temdepeșteriledincareamieșit?,
spectacolul trimite spectatorii în in�
teriorul unui salon de cosmetică. Aici
protagoniștii discută situații de viață
condamnabile, dar care nu sunt re�
zolvate prin găsirea unor vinovați și

pedepsirea lor. Subiectul central în
jurul căruia se învârt toate celelalte,
ca într�un carusel, este un caz de
malpraxis din domeniul medical. 

Situația prezentată ne duce
clar cu gândul la doctorul Burnei
și la experimentele pe care acesta
le�a făcut de�a lungul timpului pe
pacienții săi copii. Rând pe rând,
personajele scenice fac schimb de
roluri, sunt când cinicii de serviciu,
când empatici cu acte în regulă. Ce
șochează în acest spectacol este
felul în care Bogdan Georgescu a
ales să radiografieze apetitul pen�
tru bârfă pe subiecte cât se poate
de grave pe care îl au românii. Re �
prezentația se termină într�o notă
atât de dramatică, încât te duce cu
gândul la un festin la care ai mân�
cat pe săturate, până ți�a rămas un

os în gât și te�ai sufocat lent și ex�
trem de dureros.

RADU AFRIM SCRIE 
UN POEM SCENIC ÎN IMAGINI

Radu Afrim, regizorul ale cărui
spectacole au o amprentă personală
atât de puternică, încât te izbește di�
naintea reprezentației propriu�zise,
a fost și el prezent la FITPTI cu un
spectacol montat recent la Teatrul
din Piatra Neamț, Wolfgang. Spec�
tacolul are la bază textul lui Yannis
Mavritsakis, Wolfgang, inspirat de
un caz real: în 2006, într�un orășel
din Austria, Natascha Kampusch
este răpită de către Wolfgang Přik�
lopil și ținută captivă, timp de 8 ani,
într�o pivniță. 

Piesa se concentrează pe trăi�
rile interioare ale tânărului răpi�
tor, pe fiecare gest care îl duce mai
aproape de îndeplinirea planului
copt de mintea sa acaparată de o
dragoste posesivă, bolnăvicioasă. 

Radu Afrim, un specialist al
reprezentării scenice a relațiilor
disfincționale și a putregaiului
emoțional, a traumelor, se simte
foarte bine în acest text și asta se

vede în fiecare detaliu al lumii pe
care reușește să o creeze. Așa cum
a mai făcut�o în ultimele sale pu�
neri în scenă, Afrim imprimă un
aer retro întregului concept sce�
nic, de la îmbrăcăminte și așe �
zarea părului personajelor, la
obiectele care construiesc deco�
rul. În Wolfgang, Radu Afrim e
același pe care îl știm, cu simbo�
listica sa vizuală, cu songurile
care sparg textul piesei, cu frigi�
dere, mașini de spălat și schelete
ale diverselor obiecte din care ies
și în care intră personaje care 
populează textul sau îi populează
propria imaginație, cu personaje
marginale, piese de puzzle ames�
tecate și aruncate sub ochii publi�
cului pentru a le pune la locul lor.
Povestea este, însă, atât de tulbu�
rătoare, încât toate aceste ele�
mente care îi definesc stilul lui
Afrim și care în unele puneri în
scenă construiesc o atmosferă
grotescă, reușesc să îi dea o notă
de duioșie, de fragilitate umană
aflată în descompunere.

În Wolfgang, Radu Afrim scrie
un poem scenic în imagini care te
tulbură și te urmăresc până după

finalul spectacolului. Wolfgangul
său nu are tușe de violență exce�
sivă, ci pare un îndrăgostit fără
speranță care recurge la un gest
extrem, un psihopat care aproape
îți stârnește compasiune.

FITPTI a surprins și anul
acesta prin diversitatea temelor
puse în discuție de spectacolele
selecționate. Poveștile de viață ale
tinerilor, violența verbală, fizică,
emoțională, istorii personale și co�
lective, teatrul în cele mai diverse
și moderne forme ale sale au făcut
din fiecare seară de festival o in�
terseară, prin conectarea publicu�
lui la stări și idei dintre cele mai
variate și mai complexe, la texte
din dramaturgia contemporană,
la stiluri regizorale puternic per�
sonalizate și ușor de identificat
prin comparație cu altele.

Festivalul Internațional de
Teatru pentru Publicul Tânăr de la
Iași a fost și la cea de�a X�a ediție a
sa un câștig, atât pentru public, cât
și pentru artiști, critici, oameni de
teatru, a mai pus o cărămidă la co�
munitatea iubitorilor de diversi�
tate în teatru pe care o construiește
încă de la prima sa ediție. SDC

FITPTI a surprins
și anul acesta prin
diversitatea teme-
lor puse în discuţie
de spectacolele
selecţionate.

Festivalul Internaţional de Tea�
tru pentru Publicul Tânăr de la
Iași și�a luat în serios, ca în fie�
care an, rolul de mentor cultural
al publicului tânăr. Spectacolele
pentru preșcolari și școlari au
fost încă o dată dovada vie a unei
lumi create prin teatru. Sălile
Teatrului „Luceafărul“, precum și
alte spații (outdoor sau indoor)
au încântat dimineţile unui pu�
blic gata să savureze magia întâl�
nirii cu poveşti clasice și
contemporane.

DIANA KATHARINA

Apropierea sinceră şi maturitatea
cu care au fost realizate spectaco�
lele regăsite în programul festiva�
lului au dus la un alt nivel gradul
de percepţie al tânărului spectator.
În timp ce multe puneri în scenă
adresate acestei categorii de vâr�
stă au o oarecare infantilizare for�
ţată, dublată de o realizare facilă,
producţiile prezente la FITPTI au
demonstrat că abordarea onestă
satisface pe deplin orice categorie
de public. Creativitatea se naşte din
lucruri mărunte, iar magia se pro�
duce prin cufundarea în licărirea

vremelnică a unor momente. Sim�
plitatea acestor două elemente
este atât de complexă, încât inva�
zia reacţiilor transformă spectaco�
lul într�un performance. Copii şi
actori sunt, pe rând, participanți şi
spectatori, depăşind graniţele
spațiu lui de joc, preschimbat pen�
tru câteva minute într�un tărâm
fabulos, accesibil oricui.

Bătrânul lup de mare este o
poveste adusă tocmai din Brazilia
de William Sieverdt, care își însu �
flețește păpușile cu dibăcie și
multă imaginație. Naufragiat pe o
insulă, bătrânul Charlie născo�
ceşte tot felul de metode pentru a
supravieţui, de la tentative de
pescuit până la îmblânzirea unei
balene. Mâinile deghizate ale pă�
puşarului capătă diferite identi�
tăţi şi te conving să priveşti prin
ochii creduli de copil. Păpuşa tre �
ce de limitările materialelor din
care este confecţionată și devine
actor în toată regula. Asemenea
unui iluzionist care sfidează legile
logice, acest Geppetto brazilian
reușește să se apropie cu ajutorul
marionetei de universul emoţio�
nal al spectatorului. Povestea re�
confortează prin viziunea optimistă

asupra unei situaţii de criză,
amintindu�ne totodată că vârstă
biologică este doar o convenţie.
Publicul tânăr, așa cum explică şi
selecţionerul festivalului, criticul
de teatru Oltiţa Cîntec, nu este
doar cel tânăr în acte, ci şi acela
care îşi dă voie să�l regăsească pe
copilul din el. 

UN IMPERIU ÎN CARE
POVEȘTILE SE CONSTRUIESC
SUB SEMNUL MISTERULUI

La sfârșitul spectacolului, William
își invită spectatorii să privească
îndeaproape păpuşile, arătând
cum pot fi ele mânuite şi care este
sistemul prin care acestea capătă
mobilitate. Raportul creator�crea �
ţie este demitizat şi transformat
într�o practică accesibilă ori cui,
lăsându�ne cu convingerea că,
atât timp cât dăm frâu liber ima �
ginației, putem deveni oricând
făuritorul sau personajul unei
povești autentice.

Un alt spectacol ce a stârnit
reacţii delicioase a fost al Teatro
Telaio din Brescia, Italia, care ne�a
învățat poetica unei îmbrățișări
cu mult umor. Doi urşi panda îşi

explorează sentimentele şi sunt
cuprinşi într�un joc cu ideea de a
construi: o casă, o relaţie, o săru�
tare, o emoţie, o îmbrăţişare. A îl
vede pe B/ B o vede pe A/ A îşi
deschide braţele/ B îşi deschide
braţele/ A şi B în sfârşit se îmbră�
ţişează. Concluzia matematică a
emoţiilor manifestate a stârnit
râsete copioase și a declanşat o
adevărată olimpiadă a îmbrăţişă�
rilor la finalul spectacolului.

Nu au lipsit din program nici
poveștile clasice, precum Scufița
Roșie și Degețica, adaptate vremu�
rilor actuale, asigurându�se perpe�
tuarea unor creaţii care au bu cu� 
 rat generaţii întregi. Scenografii,
compoziții muzicale, actori și pă �
pușari talentați au însuflețit po �
veștile, conturându�le acea aură
încărcată de poveţe. Ne reamintim
candoarea perspectivei copilăreşti
lipsite de prejudecăți şi care gă �
sește măreție în istoria fetiței de
dimensiunile unui degetar. 

Un alt mod de a spune poveşti
este cu ajutorul umbrelor. Ele ies
din tenebrele întunericului şi for�
mează un imperiu în care poveştile
se construiesc sub semnul miste�
rului. Prin intermediul propriilor

corpuri, ansamblul Teatrului de
Umbre Verba din Ucraina narează
cu totul spectaculos peripeţiile
personajelor din Aladin, Cenu �
șăreasa sau Alice în țara minuni�
lor, având grijă să ne asigure că
ele au trăit fericite până la adânci
bătrâneţi.

Diversitatea dimineţilor re�
zervate tărâmului de poveste a in�
termediat cu succes apropierea
de publicul tânăr, deopotrivă dis�
trat şi educat. Festivalul și�a tratat
cu seriozitate publicul aflat în
proces de formare, fapt care con�
tribuie la creșterea unei categorii
de spectatori orientați către cali�
tate şi receptivitate. Spectacolele
din diferite colţuri ale lumii, cu
modalitățile diverse de a spune
povești, au adus mai aproape și
noţiunea de diversitate culturală.
Prezenţa a 29 de țări, de pe șase
continente, demonstrează că dife�
renţele dintre culturi, deşi vizi�
bile, depășesc orice graniță, unin� 
du�se sub numitorul comun al
bogăţiei spirituale şi creative. De
la umor la sensibilitate, de la
bogății cromatice la umbre, de la
jocuri simple la acrobaţii, Festiva�
lul Internațional de Teatru pen�
tru Publicul Tânăr reunește o
va rietate desăvârşită de creatori
care alcătuiesc un imaginarium
complex, scăldat într�o vâltoare
de trăiri și emoții. SDC

Tinerețea dialogului cultural
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Svetlana Aleksievici (din Bela�
rus), laureată a Premiului Nobel
pentru Literatură, trebuia să
participe la FILIT, dar probleme
de sănătate au împiedicat�o să
ajungă în capitala culturală a
României. 

Scumpă doamnă, sper ca rându�
rile mele să vă găsească într�o
bună stare de sănătate. Vă scriu
de la Iași, în ultima zi a Festivalu�
lui de Literatură și Traduceri.
Plouă. Traversez ploaia aceasta și
mă gândesc la domnia voastră. 

M�am plimbat îndelung pe
colinele acestui oraș pe care prea

puțin îl cunosc, ca și cum ar fi
dintr�o altă țară, și poate chiar
dintr�o altă țară este el, căci aici
am întâlnit oameni care trăiesc
viața pășind de la o carte la urmă�
toarea, ca și cum ar urca în înalt,

urmând o scară. Și e rar, e tot mai
rar, aici, la noi.

Scumpă doamnă, mi�aș fi do �
rit foarte mult să vă întâlnesc și
să vă strâng mâna cu care ați
scris Dezastrul de la Cernobâl,
deși, la drept vorbind, în secolul
XXI adevărul e că scriem cu a �
mân două mâinile, pe dispozitive
moderne. 

Așadar: mi�ar fi plăcut să vă
strâng amândouă mâinile, ba
chiar să vă și îmbrățișez. Scumpă
doamnă, cărțile domniei voastre
m�au încântat și m�au răscolit și
m�au lăsat cu cortina de fier a atâ�
tor întrebări fără răspuns.

Scumpă doamnă, mi�ar fi plă�
cut să vă întâlnesc întâmplător pe
străzile secundare ale orașului
Iași, dar înțeleg că păstrăm șanse
să se întâmple așa ceva în anul
care va urma. E un motiv care îmi
dă speranță că și anul viitor me�
rită totuși îndurat.

Scumpă doamnă, a fost foarte
frumos, aici, la Iași, am ascultat o
noapte întreagă poezie și am
reținut versul unui poet care a
văzut un animal mic pe stradă, un
animal mic care părea că știe
exact unde merge, așa că poetul 
l�a urmat. Auzind versul acesta,
m�am gândit, nu știu de ce (sau
poa te că știu de ce), la ultimii ani
ai Uniunii Sovietice. 

Într�o altă poezie, se cobora
cu metroul din Moscova în adân�
cul rostului omului pe (și sub) pă�
mânt, și din nou m�am gândit la
dumneavoastră. 

Am fost cândva la Minsk, în
Belarus, și nu îmi e rușine să măr�
turisesc: am băut un pahar în plus
și am rugat doi violoniști să�mi
cânte Internaționala din viorile
lor. Deasupra noastră încă era o
statuie de�a tovarășului Vladimir
Ilici Lenin. Lenin ne privea cu
reproș, dar și noi îl priveam cu
reproș pe Lenin.

Aici, la Iași, scumpă doamnă,
am auzit un alt laureat Nobel, un
chinez emigrat în Franța, căruia
toți, deși este aproape octogenar,
îi spunem pe numele său mic (iar
numele său mic este Gao), vor�
bind despre respingerea tuturor
dictaturilor. Are dreptate Gao: și
dictatura proletariatului, și dicta�
tura capitalului sunt barbarii în
contra libertății omului. Și iar 
m�am gândit la dumneavoastră și
la vremurile second�hand, despre
care atâtea ne�ați lăsat scris. 

Obosit să ascult atâția și atâ �
ția oameni inteligenți, am intrat
într�o biserică și am aprins o lu�
mânare la vii și apoi am aprins o
lumânare la adormiți, deși nu cred
neapărat în Dumnezeu (dar nici
în absența lui Dumnezeu). Mai

departe am înaintat către un ma�
gazin cu de toate, în fața căruia se
vindea porumb copt, precum și
vin fiert se vindea. Și dinspre un
radiocasetofon cu CD, spânzurat
de o tarabă, răzbătea către amurg
o baladă rusească. Era un șlagăr,
poate. N�am fost niciodată atât de
aproape de Est. Dar, auzind�o, am
simțit ceva în inimă și iar m�am
gândit la dumneavoastră. 

Scumpă doamnă Svetlana
Alek sievici, gata!, a căzut noap�
tea, FILIT s�a încheiat, ceilalți își
numără amintirile. De�acum se
vor lăsa pradă melancoliei, nos�
talgia îi va sfâșia, poate. Iar eu
număr zilele până la anul ce va să
vină, când păstrez nădejdea că vă
voi întâlni. 

Am ceva să vă spun. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Svetlana Aleksievici

1.
Nu�mi mai pornește căldura în
mașină. Am dat un pumn în bord
și n�a mers. Am ridicat capota, 
m�am uitat prelung la mai multe
chestii de pe�acolo. Vreo câtorva
le�am dat niște pumni și tot n�a
pornit căldura. Am mai tras și�un
șut în roată și tot nu. Am întrebat
un coleg care mi�a spus că�i ceva
simplu: stupa sau prestupa a
prins calamită. Scot stupa, o curăț
de calamită și gata�i. Bănuiesc că
pentru asta am nevoie cel puțin
de un ștuț de cinșpe.

2.
M�am trezit sâmbătă dimineața
foarte devreme, să prind ceva des �
chis de Sfânta Paraschiva, să re �
par naibii odată termostatul ma� 
șinii, să vină căldură, dar toate

service�urile din preajmă erau cu
ușile ferecate, așa că am mers mai
departe, tot mai departe, cu ochii
după pancarte cu SERVICE sau
SERVICII AUTO, am mers încet pe
dreapta, mă înjurau șoferii din
spate, nu puteam parca nicicum,
unde părea că ar fi OPEN, mi�am
aprins și�o țigară de nervi și am
ajuns aproape de capătul ora �
șului, holbându�mă după SER �
VICE/ SERVICII, și�am văzut foarte
multe, la rând, însă totul era în�
chis, până când, la întoarcere, mai
să�mi stea inima în loc de bucurie,
am dibuit din zbor ceva cu SER�
VICII NON�STOP, am găsit mira �
culos și parcare, între un pom și o
dubă lungă cu cruce pe ea, am
băgat pe intermitent�avarii, am
sărit din mașină, am deschis ușa,
m�a întâmpinat un nene cu un

zâmbet larg pe buze și am realizat
că intrasem la SERVICII FUNE �
RARE COMPLETE NONSTOP.

3.
Sunt la un botez. De juma de oră
stau pe un scaun, pe terasă. Şi de
juma de oră aud un grup de
corporatişti vorbind despre stra �
tegii de câştigat like�uri pe Face�
book. Totul e cu planning, being
successful, man, you have to
know it, blablauri în romgleză
mai puțin amuzante decât dia�
logurile unui copil cu ursulețul
de pluş. Cunosc vreo două per�
soane dintre cele care discută
aprig teoria like�urilor. De obicei,
nu adună nici juma din like�urile
primite de mama atunci când
postează pe Facebook o poză cu o
găină din curte.

4.
Fără a fi vreun adept ori apărător
al pelerinajelor religioase din
urbe sau de aiurea, simt nevoia să
spun că mi se pare stupidă aro �
ganța multora, pe Facebook, față
de „babele pupătoare de moaște“,
ușurătatea cu care mulți împart
lumea în noi, progresiștii lu’ pește,
și ei, oamenii de ev mediu. Hai să
privim lucrurile puțin la rece: cu
ce�i mai brează decât o mulțime
care stă la coadă la Sfânta Pa �
raschiva o altă mulțime care stă la
coadă, la omor, o zi întreagă, pen�
tru a�și cumpăra ultimul model
de iPhone, bilete la Steaua�Di�
namo sau la concertul unei for �
mații obosite care cântă pe un
stadion românesc în final de ca �
rieră? De ce mulțimea pele ri nilor
e considerată nașpa, idioată, iar
mulțimea isterizată de iPhone, de
meciuri de fotbal sau de concerte
în aer liber e cool? Eu unul am 
impresia că, după ce se curăță
locul de gunoaiele lăsate de orice

mulțime, ăia cu moaștele rămân
cu ceva în plus și uită mai greu de
ce sau pentru cine au stat la
coadă. Și uneori mă tem că țara
noastră e așa înapoiată nu din
cauza babelor care pupă moaște, ci
a generației noastre de feis buciști,
mare parte analfabeți funcțional,
care nu sunt în stare să urmă �
rească cap�coadă și să priceapă
zece rânduri, cu attention span cât
peștii de acvariu, care învață prin
contaminare vreo câteva clișee,
apoi refuză agresiv, din principiu,
orice nuanță de gândire. SDC

Post-FILIT, post-Sfântă

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI 
ŞI PERSONAJE
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Citesc cu surprindere că o doam �
nă profesoară de literatură ro�
mână (altfel o luptătoare pentru
reformarea învățământului româ�
nesc) se declară revoltată de fap�
tul că romanul lui Mihail Sado �
veanu Baltagul este recomandat
ca lectură pentru elevii de gimna�
ziu. Dar aflu, și mai stupefiat, că se
găsesc experți – România e plină
de experți –, cadre uni versitare ce
susțin o asemenea idee.

Deci care ar fi problema Baltagu�
lui? Aceea că prezintă violența do�
mestică drept ceva firesc:Nechifor
Lipan o mai altoiește când și când
pe Vitoria, iar ea îi rămâne credin�
cioasă până dincolo de mormânt.
Cum ar veni, un fel de sindrom
Stockholm casnic avant la lettre.
Iar atunci când profesorul cere
lectura acestui text, el aprobă ceea
ce apare în el, iar elevii, minți ne�
coapte, preiau astfel de modele și
își formează imaginea despre lume
din ele. Deci, la vremea potrivită,

băiețeii�bărbați o să�și altoiască și
ei colegele�neveste.

Dar nu numai Baltagul are
astfel de probleme, dragi tovarăși.
Romanul lui Slavici Mara e la fel
de nociv, fiindcă și acolo există o
femeie, Persida, care e bătută crunt
de soțul ei, ajungând să piardă o
sarcină. Și, conchide doamna pro�
fesoară, asta e și marea problemă
a literaturii române clasice, că din
ea lipsesc modele feminine pozi�
tive, „care să nu fie validate doar
prin căsătorie sau maternitate“.
Las acum la o parte că tocmai tre�
cuse ca vrabia prin lan pe lângă
un model de femeie puternică ne�
validat prin căsătorie sau mater�
nitate, care e de găsit chiar în una
din cărțile amintite – Mara, un
personaj din Mara –, și nici nu con �
trez cu o trimitere la Muma lui
Ștefan cel Mare, care�și alungă
fiul prins într�un moment de slă�
biciune. Hai să zicem că ar fi bine
să le servim copiilor nu literatură,
ci morală, nu creații artistice cu

valoare estetică, ci scrieri care
promovează drepturile omului,
egalitatea între sexe, toleranța și
res pec tul reciproc. Și�atunci ce ar
mai trebui să eliminăm din reco�
mandările de lectură pentru ele�
vii cu mintea încă necoaptă, nu ca
a noastră, a adulților profesori?

Păi, primul roman „cu pro�
bleme“, cum se zicea odinioară,
dintre marile romane ale micii li�
teraturi române ar fi Moromeții.
Ilie Moromete, un tată agresiv și,
altfel, cam leneș și delăsător, nu�i
cu nimic mai presus de Nechifor
Lipan. Nici Ion din Ion al lui Re�
breanu nu pare a fi un model pen�
tru tineri: după ce se însoară din

interes, își bate nevasta de�o usu �
că și o mai și înșală. Cât despre
Răscoala marelui prozator, sunt
acolo niște scene, vai�vai... Depra�
varea din Craii de Curtea�Veche
nici n�o luăm în discuție: ar fi de
dorit ca nici măcar tinerii stu �
denți să nu citească astfel de scrieri
decadente și imorale. Năpasta lui
Caragiale trebuie scoasă și ea de
pe listele de lecturi (dacă o fi
acolo), ca să nu mai vorbim de nu�
vela Păcat... (incest! incest!), care
trebuie ascunsă sau oferită spre
lectură doar cu aprobare scrisă și
ștampilată. Patul lui Procust, ro�
manul lui Camil Petrescu, are
mult sex în afara căsătoriei, inclu�
siv servicii sexuale. Nici Groapa
lui Eugen Barbu nu�i pentru co �
pii. Iar dacă trecem la literatura
universală (deși ce rost are?),
tăiem de pe liste în stânga și�n
dreapta. Dar de fapt ce poți să ceri
de la o literatură clasică scrisă de
bărbați, de patriarhi dominatori
și agresivi?

N�am folosit mai sus întâm�
plător apelativul „tovarăși“. O ast�
fel de abordare a literaturii sea� 
  mănă cu cea „validată“ de regimul
comunist și justifică cenzura – orice

fel de cenzură. Dogmele sunt dife�
rite, dar militantismul și falsa jus�
tificare sunt similare. Și seamănă,
în egală măsură, cu modelul co�
rect politic, foarte popular în Sta�
tele Unite, care a impus elimi� 
na rea unor cuvinte și pasaje „in�
corecte“ din operele unor autori
clasici precum Mark Twain. E,
simplu spus, o ideologizare a lite�
raturii. Ca în comunism, după
cum ziceam. Nu citim opere lite�
rare pentru valoarea lor estetică,
ci pentru mesajul lor moral și so�
cial. Foarte rău dacă scriitorii
noștri canonici nu s�au gândit să
scrie așa. Canonizăm alții. Deși de
obicei ideologia naște literatură
proastă. Corectă, dar proastă.

„Nu�i nimic, dați�mi o carte cu
femei puternice și independente“,
zise elevul de gimnaziu. SDC

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Baltagul incorect politic

Mulți spun că n�a fost nici un
conflict în PSD și că sceneta
Dragnea�Tudose a fost regizată
de niște consultanți abili, pentru
a abate atenția de la chestiunile
arzătoare de pe agenda publică.
Nu cred că meciul dintre cei doi a
fost parte a vreunui plan. A fost
prea abruptă confruntarea, iar
replicile prea dure, s�a jucat
aproape la rupere. Plus că ieșirea
neașteptată a premierului Mihai
Tudose de la Antena 3, în care s�a
plâns că lucrurile trebuie rezol�
vate urgent în partid, i�a luat prin
surprindere pe majoritatea lide�
rilor importanți ai PSD. Însuși
Dragnea a tăcut vreo două�trei
zile, semn că nu i�a picat deloc
bine pălitura brăileană.

Comitetul Executiv al PSD a tran �
șat situația, dar ședința n�a fost
lipsită de tensiuni. Tudose a câș �
tigat bătălia doar la suprafață, dar
în interior partidul pare mai de�
grabă împotriva sa. Să nu uităm
modul cum s�a decis remanierea
celor trei miniștri (Shhaideh,
Plumb și Cuc). N�a fost o hotărâre
fermă pro�Tudose, ci mai degrabă

partidul s�a repliat, forțând pleca�
rea miniștrilor, pentru că altfel, în
cazul demisiei premierului, PSD
risca să piardă guvernarea. Abia
din acel moment s�ar fi declanșat
un tărăboi teribil, în urma căruia 
n�ar mai fi rămas piatră pe piatră
în interiorul PSD. Pentru că pese�
distul din teritoriu acceptă orice,
dar reacționează urât atunci când
e vorba de pierderea puterii. Amin �
tiți�vă ce s�a întâmplat cu puterni�
cul Adrian Năstase după ce PSD a
pierdut alegerile în anul 2004. A
fost scos din joc fără nici cea mai
mică reținere. Iar Năstase era la un
nivel de autoritate peste ceea ce de�
monstrează azi fostul șef de Consi�
liu Județean de la Teleorman.

Pe de altă parte, poziția lui
Dragnea în PSD nu mai e aceeași

ca înaintea războiului cu Mihai
Tudose. Este imposibil ca liderii
din teritoriu să nu�și fi dat seama
în ultimele luni că Dragnea și�a
pierdut capul și că vrea să con�
ducă totul, de unul singur. Nu
doar PSD�ul, ci și guvernul. Câtă
vreme Liviu Dragnea nu înțelege
că una e să fii premier, iar altceva
înseamnă șefia partidului, tensiu�
nile nu se vor stinge. Ba dimpo�
trivă, se vor acutiza.

Până acum, i�a mers lui Drag�
nea. N�a avut nici adversari pe
mă  sură. Nu s�a coagulat încă o
gru pare în partid care să�l tragă
de mânecă. Au fost câteva voci,
însă izolate, fără ca autoritatea lui
Dragnea să fie pusă vreun mo�
ment la îndoială. 

În teritoriu, mulți lideri sunt
puși ca interimari, iar în momen�
tele importan te nu�l vor trăda pe
Dragnea. Ori ce șef de filială ajuns
în funcție fără sprijinul colegilor

din județ știe că șeful suprem de la
Bucu rești îl poate schimba din
post dacă mișcă în front. Iar si �
tuația asta nu o întâlnim într�un
județ sau două, ci în majorita�
tea. În acest fel, președinții de fi�
liale vin la București cu frică,
fără nici o putere, pentru că ei îl
reprezintă doar pe Dragnea, sunt
sub papucul lui, fără a avea vreo
responsabilitate față de ba za
partidului. 

Iar în Comitetul Executiv, un
vot are și Bădălău sau Stănes cu
de la Olt, dar și un lider de paie
oarecare, care știe că la următoa�
rea conferință ju dețeană va ră�
mâne fără funcție.

Cu toate acestea, Dragnea nu
poate conduce la infinit guvernul
prin intermediari, oricât și�ar do �
ri acest mod de lucru. S�a văzut și
în cazul lui Grindeanu (îl bănuia
cineva prin ianuarie că se va lua
la trântă cu șeful de partid?), la fel

e și cu Tudose. Ba mai mult, Mihai
Tudose pare să aibă ceva cheag în
PSD, chiar dacă la recenta ședință
a conclavului roșu unii dintre to �
varășii săi au întors armele în ul�
tima clipă.

E greu să se continue în aceas �
tă formulă, în care Tudose să fie
doar executant, iar Dragnea să fie
omul deciziilor. 

Nici un premier nu va ac�
cepta asta, oricât de obedient ar fi,
pentru că nu te poți întâlni di mi �
neața cu vreun oficial european și
să�i spui una, iar sea ra Dragnea să
iasă la televizor cu un mesaj ta �
man pe dos.

După cea de�a doua criză din
PSD, baronii din partid nu�l mai
văd cu aceiași ochi pe Liviu Drag�
nea. Dar buba nu s�a copt, n�a
venit încă momentul marii răfu�
ieli. Pentru prima oară în ultimul
timp, poziția lui Dragnea s�a clăti�
nat, liderul social�democrat fiind
obligat să renunțe la Sevil Shhai�
deh, mâna sa dreaptă în guvern. 

Totodată, bătălia cu DNA n�a
fost câștigată de PSD, iar lovitura
fatală pentru Dragnea ar putea
veni oricând. 

Remiza din CEx�ul pese diș �
tilor e înșelătoare, iar Tudose are
mai mult spațiu de joc decât Drag�
nea. Rămâne de văzut dacă pre�
mierul va fi capabil să alerge. SDC

Cine a câștigat bătălia din PSD

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Dragnea nu poate conduce la infinit
guvernul prin intermediari, oricât și-ar
dori acest mod de lucru.

Nu citim opere li-
terare pentru valoa-
rea lor estetică, ci
pentru mesajul lor
moral și social.



Afirmațiile de genul acesta sunt un
semnal de alarmă, arătând percepția
superficială în Occident a cercetării
istoriografice muzicale din Româ �
nia, care, am avut ocazia să o spun în
numeroase rânduri, preferă să as �
cundă sub covor și chiar să falsifice ce
s�a petrecut în timpulceluide�al Do�
ilea Război Mondial, când unii muzi�
cieni români – nu și Enescu! – s�au
lăsat antrenați în propaganda anto �
nes ciană și berli neză. Dirijorul Geo�
rge Georgescu și Dinu Lipatti fac
parte dintre cei care – este adevă �
rat – au con certat în Germania și
în țări ocupate de naziști. Nu văd
nici un motiv de a o ascunde sau fal�
sifica istoria, în locul unei clarifi cări
a eventualelor lor poziționări poli�
tice, dacă ele au existat. Aceasta pre�
supune o cercetare serioasă și foarte
utilă, cum o demonstrează opiniile
discutabile amintite mai sus.

A afirma că George Enescu a
concertat în Germania nazistă în
anii războiului și a sugera că ar fi
fost indiferent, dacă nu chiar ostil,
în privința evreilor mi se pare
scandalos. A afirma că Sergiu Ce�
libidache ar fi fost fundamental
anti semit – fiind cunoscute nume�
roasele sale concerte în Israelul
anilor 1950�1960, încorpo rarea
uneia din înre gis trările sale în
setul aniversar al Filarmonicii Is�
raelului, felul în care i�a sprijinit pe
tinerii soliști israelieni, prietenia sa
de o viață cu Ida Haendel și, nu pe
ultimul loc, prietenia pe care mi�a
ară tat�o la Mün chen ș.a.m.d. – mi
se pare din nou de domeniul irea�
lului. La baza unor asemenea afir �
mații stă, foarte probabil, o anu mită
corectitudine poli tică la modă, ce
face o insultă, de exemplu, din fap�
tul că maestrul le cerea în anii ’80
unor muzicieni germani să nu uti�
lizeze vibrato�ul asemenea unor
kletzmeri.

Aș mai remarca aici că, spre
rușinea lor, nici un critic, istoric, mu�
zician român, nu a intervenit în
discuția publică de pe Facebook, în
dezbaterea și deslușirea adevărului
referitor la Enescu sau Lipatti. A
făcut�o în schimb unul din cei mai
cunoscuți critici muzicali din Franța,
Alain Lompech, care scria: „În ce�l
privește pe Lipatti, nu pot fi compa�
rate câteva concerte date la Berlin de
un tânăr artist, care profită de un
turneu pentru a dezerta și a se refu�
gia în Elveția, cu un pianist care
trăiește în Germania, ca Gieseking.
Iar într�o țară în care propaganda
domnește asupra ziarelor, nu poți
afirma că Lipatti a pronunțat într�a �
devăr fraza citată. [...] A recunoaște
că Walter Gieseking a fost un parti�
zan al lui Hitler, înainte de a�și
schimba opinia, este o condiție pen�
tru orice discuție serioasă“.

Este bine, dar nu și suficient, că
Editura Humanitas lansează o nouă
traducere a biografiei Clarei Haskil,
publicată de Jérôme Spyket în 1975 –
acum 42 de ani – la Lausanne. Prima
traducere românească a fost făcută
la doar câțiva ani de verișoara pia�
nistei, Adriana Moscuna, care s�a
zbătut să�i mențină numele viu în
România. Nu am reușit să aflu dacă
arhiva sa –pe baza căreia a publicat
în 1992 culegerea de documente
Clara Haskil. O viață dăruită muzicii
(1895�1960) – se mai păstrează în
vreo bibliotecă din România. Sper
foarte mult că noua traducere este
mai bună, că pune note de subsol la
o serie de afirmații amendabile ale
biografului ei (parte le�am semnalat
în volumul meu despre Hermann
Scherchen și România) și că este
însoțită de o bibliografie și o disco �
grafie aduse la zi.

Pentru cei care o iubesc pe
Clara Haskil și nu uită marea priete�
nie care a legat�o de Dinu Lipatti (un

argument împotriva oricăror suges�
tii despre vreo posibilă aderare a
pianistului român la ideologia na �
zistă), redau o scrisoare pe care Has�
kil i�o trimitea la Winterthur, în
ajunul războiului, lui Werner Rein�
hart, om de afaceri elvețian, clarine�
tist în timpul liber și, mai ales, mare
mecena muzical al timpului.

Paris, 20 iunie 1938

DRAGĂ DOMNULE REINHART,

V�am adresat nu de mult câteva cu�
vinte despre tânărul compozitor și
pianist ce�mi este compatriot, Dom�
nul Dinu Lipatti, pe care îmi permit
să vi�l recomand.

În același timp cu scrisoarea
mea, ar fi trebuit să primiți și parti�
tura concertului pe care intenționa
să vi�l supună atenției și îmi permit
să vă deranjez din nou tocmai pe
tema acestei partituri.

Domnul Lipatti, care ar trebui să
plece de la Paris la începutul lui iulie,
ar dori să ia cu el manuscrisul și v�aș
fi foarte recunoscătoare dacă l�ați tri�
mite, lui sau mie, înainte de 5 iulie.

Cred că lucrarea sa v�a interesat
și că va veni o ocazie pentru el de a
se face cunoscut publicului la Win�
terthur, ca pianist și compozitor. [Li�
patti] a scris, de asemenea, o Sim� 
fonie concertantă pentru două pia �
ne și orchestră, pe care cred că o voi
cânta împreună cu autorul iarna vii�
toare. Domnul Lipatti a fost tocmai
angajat la Concertele Colonne și La�
moureux, ca și la Roma cu [Bernar�
dino] Molinari.

Aș fi foarte fericită să primesc
câteva cuvinte din partea dumnea �
voastră și vă cer mii de scuze, dragă
Domnule Reinhart, fiindcă vă de�
ranjez încă o dată.

În speranța că voi primi știri de
la dumneavoastră, permiteți�mi să

reînnoiesc expresia sentimentelor
mele cele mai bune și mai recu �
noscătoare.

Clara Haskil

După o serie de alte scrisori în
favoarea prietenului ei Lipatti, Wer�
ner Reinhart îi răspundea într�un
târziu, o copie a misivei păstrân�
du�se în Arhivele de la Winterthur:

10 iulie 1939

DRAGĂ CLARA, 

Mă simt încurcat pentru faptul de a
vă fi lăsat un timp atât de îndelungat
fără știri și fără răspuns la scrisorile
dumneavoastră și sper să nu credeți
cumva că v�am uitat complet, ceea
ce nu este cazul. În acest an suntem
foarte în întârziere cu pregătirea
programelor [de concert, ale Or�
chestrei din Winterthur], Scher�
chen fiind absent în Palestina de
luni de zile și nerevenind decât la
sfârșitul lui iulie. Am putut totuși să
discutăm o parte din proiectele pe
care ni le�a supus, dar [concertele]
Studie nau führungen, în care avem
obiceiul să plasăm marea majori�
tate a muzicii moderne, nu au fost
încă stabilite.

În ce mă privește, aș vrea să vă
spun că Simfonia concertantă a com�
patriotului dumneavoastră Lipatti
mă interesează foarte mult, dar nu
sunt sigur dacă este un proiect ușor
de realizat la noi. Cred că Lipatti ar
dori să vină să cânte el însuși lucrarea
lui și, dacă este posibil, cu dum nea �
voastră. Or, știți ce număr de soliști de
la noi trebuie să plasăm în fiecare an
în programele noastre: este vorba
întâi de așii orchestrei noastre și apoi
de profesorii de pian de la Școala
noastră de muzică, care au dreptul
toți, mai mult sau mai puțin, să con�
certeze ca solist în fiecare iarnă.

Poate am putea să trezim inte�
resul unor pianiști de la noi pentru
lucrarea lui Lipatti, care trebuie să se
găsească încă în grămada [de opere]
de muzică modernă pe care editorii,
compozitorii etc. ni le trimit în con �
tinuu. În orice caz, vreau să�i vorbesc
lui Scherchen imediat ce se întoarce
și să vedem ce se poate face. Sper că
nu ați abandonat ideea de a veni să
cântați la Zürich, așa cum a propus,
cred, impresarul dum neavoastră, și
că vom avea cel puțin astfel plăcerea
de a vă reasculta.

În ce privește cererea dumnea �
voastră pe tema Prințesei Edm[ond]
de Polignac, i�am vorbit despre ea
fratelui meu Oscar, deși știam că ga�
leria lui este închisă pe timpul verii.
Din păcate, mi�a spus că, spre regre�
tul lui, nu poate face excepție pentru
Prințesă și că abia de la 1 octombrie
colecția sa va fi din nou deschisă
publicului în fiecare joi după�amia �
ză, de la două la patru, pe bază de
invitație. Dacă Prințesa de Polignac
revine în Elveția mai târziu, este su�
ficient să�i scrie un cuvânt fratelui
meu îndicând în ce zi de joi ar dori
să vadă colecția sa. Atunci ea va pri �
mi un bilet de intrare. Muzeul din
Winterthur este, de asemenea, închis
de la 17 iulie la 7 august.

Sper că aveți o vară bună și că
îmi veți comunica când veți veni din
nou în regiunea noastră. Eu rămân
aici până pe 23 și apoi plec pentru
câteva săptămâni în Valais.

Vă rog să credeți, dragă Cla�
ra, în sentimentele mele cele mai
bune. SDC
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VICTOR ESKENASY
SCRISOARE CĂTRE
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă, 
ea trebuie ascultată“ 
(Hermann Scherchen)

O dezbatere despre mari muzicieni
români și două scrisori despre prietenia
dintre Clara Haskil și Dinu Lipatti
O discuție recentă în contradictoriu cu un cunoscut editor de discuri, cel al companiei Meloclassic –
prezentată și elogiată în aceste pagini –, și observațiile unui critic muzical din Franța, de regulă extrem de
bine informat, mi-au relevat cât de superficial sunt cunoscuți în Occident mari muzicieni pe care i-a dat
România, de la George Enescu până la Dinu Lipatti și Sergiu Celibidache. Editorul în cauză îmi cerea să nu
discut atitudinea pro-nazistă a marelui pianist Walter Gieseking, fiindcă și cei pe care i-aș idolatriza, precum
Dinu Lipatti, au fost pro-naziști și ar fi făcut declarații în acest sens cu ocazia unor concerte în Germania.
Prietenul meu, criticul muzical parizian, pe de altă parte, afirma că George Enescu ar fi făcut și el com -
promisuri cu Germania nazistă, sugerând printre rânduri și un antisemitism aferent și că, din informațiile 
lui, Sergiu Celibidache ar fi fost un antisemit notoriu.



Am mai scris și altă dată despre
Teatrul Dramaturgilor Români,
creat anul trecut de Primăria Gene�
rală a Bucureștiului, un proiect în
care nu cred din punct de vedere
artistic și nici din perspectiva
necesității unei asemenea instituții. 

Există o rețea solidă de teatre na �
ționale și dramatice care, printre al�
tele, se îngrijesc de dramaturgia
na țională, o aduc în lumina reflectoa�
relor. Există trupe independente care
dezvoltă proiecte ingenioase com�
puse după noile practici scenice.
Există multe concursuri de dramatur�
gie, se acordă premii, se tipăresc vo�
lume. Adică viața piesei autohtone de
teatru, fie ea clasică ori modernă, nu e
chiar atât de amară. Si gur, întot�
deauna se poate mai mult, mai bine,
mai altfel, dar ar fi multe alte direcții
ale teatrului nostru care ar necesita o
atenție mai aplecată a autorităților, iar
nu în ființarea unei instituții care să se
ocupe exclusiv de dramaturgii ro�
mâni. Acum, dacă tot a fost fondat, să
vedem și cu ce se ocupă teatrul acesta. 

Aflu, de pe contul de Facebook
al așezământului, că „organizează
prima ediție a Festivalului Drama�
turgiei Românești Contemporane,
în perioada 6�12 noiembrie 2017 la
București“. Sfântă originalitate! La
Brașov, la Teatrul „Sică Alexan�
drescu“, a devenit o tradiție Festiva�
lul Dramaturgiei Contemporane
(ediția a 26�a, anul trecut), unde sunt
prezentate și multe spectacole pe
texte românești. La Timișoara, se
face Fest FDR – Festivalul European
al Spectacolului – Festivalul Dra�
maturgiei Românești, cu un modul
„dedicat spectacolului pe text româ�
nesc“, de multe sezoane. Practic, nu
există festival în țară unde să nu fie
și creații scenice inspirate de drama�
turgia autohtonă de azi sau din tre�
cut. Deci chiar nu erau motive de
panică în acest sens.

Am mai aflat din comunicatul
lansat de Teatrul Dramaturgilor Ro�
mâni că la „Festivalul Dramaturgiei
Românești Contemporane participă
spectacole cu piese românești con�
temporane ale unor teatre profesio�
niste națio nale, municipale sau com�  
panii teatrale private. Piesele vor fi
selectate dintre cele ale anului 

calendaristic curent, care au avut
premiera anul acesta sau, în mod
excepțional, în orice moment al sta�
giunii precedente“. Exprimarea e cel
puțin confuză, de fapt e de�a dreptul
hilară, dar după nedumerirea ini țială
și accesul de râs care i�a urmat, mi�am
dat seama că de fapt enunțul exprimă
foarte limpede confuzia structurală a
organizatorilor, absen ța oricărui con�
cept minimal, coe rent. Fraza pare de�
cupată din Ca ragiale sau din teatrul
absurdului, iar formularea denotă ig�
norarea celor mai elementare reguli
ale teatrologiei: piesele nu au putut
avea premiera, piesele sunt textele
scrise, spectacolele realizate pe baza
lor au avut premiera. Nici nu vreau
să�mi închipui cum va arăta progra�
mul, dacă anunțul arată în acest hal.
În schimb, e limpede lipsa unui crite�
riu în pri vința intervalului în care a
fost realizată producția.

UN DITAMAI PALMARES, 
CARE LASĂ SĂ SE ÎNTREVADĂ
UN DITAMAI BUGET

Stați să vedeți ce urmează: „În cadrul
Festivalului există o secțiune Con�
curs destinată dramaturgilor ro�
mâni debutanți, iar tema pentru
competiție este la alegerea autori�
lor“. Să recurgem puțin la memoria
recentă și să ne amintim că pe 18 au�
gust, același Teatru al Dramaturgilor
Români lansa „Concursul Național
de Dramaturgie Românească. Tema
pentru prima ediție este Unirea în
destine individuale, temă propusă
cu ocazia împlinirii a 100 de ani de
la Marea Unire. Concursul se adre�
sează dramaturgilor, debutanți sau
consacrați, din România și autorilor
de limbă română din străinătate. Ju�
riul va avea în vedere, la lectură, cri�
terii privind calitatea scriiturii, ori �
ginalitatea subiectului, respectarea
temei Unirea în destine individuale,

relația teatrului cu societatea, acu �
ratețea limbajului adaptat temei.
După o primă selecție se vor alege
cinci texte care vor fi cercetate la ate�
lierele de dramaturgie din cadrul
Mansardei Dramaturgilor Români
(Muzeul Național al Literaturii Ro�
mâne), fiind mai apoi prezentate pu�
blicului larg în spectacole�lectură în
spațiile TDR. După vizionarea spec�
tacolelor�lectură, juriul va desemna
textul câștigător care va intra în
producție în stagiunea următoare
la Teatrul Dramaturgilor Români,
rămânând în repertoriul acestuia“.
Modalitatea de selectare a câști �
gătorilor era cel puțin stranie, pre�
supunând „cercetarea“ lucrărilor
dramatice prin spectacole�lectură
(?!) „prezentate publicului larg“ (lec�
turile publice au, prin definiție, un
public restrâns, de experți, de re�
gulă). Tema era total neinspira�
toare, de un tezism ce amintește de
ideologii vetuste. Ce ar putea scrie
un autor pentru a ilustra tematic
Unirea în destine individuale? Con�
form noului anunț, nu pot decât să
îmi imaginez că la concursul din
vară s�a renunțat. Și că acum toate
energiile autorilor dramatici se vor
concentra pe noul call, cu temă la li�
beră alegere.

Ca să fie totul zeiss, festivalul se
va încheia cu o Gală, festivitatea de
decernare a premiilor, pe 12 noiem�
brie. Jurații vor fi exclusiv dramaturgi
și vor avea la dispoziție o grămadă de
premii: „premiul pentru debut (dra�
maturgi), cel mai bun spectacol, cel
mai bun text, cea mai bună regie, cea
mai bună scenografie, cel mai bun
actor, cea mai bună actriță, premiul
pentru critică dramatică și/ sau isto�
rie teatrală, dramaturgul anului“,
cum precizează în continuare orga�
nizatorii. Mă și întreb unde vor găsi
atâția dramaturgi?

Un ditamai palmares, care lasă
să se întrevadă un ditamai buget! 
M�aș înscrie la premiul pentru cri�
tică/ istorie teatrală, dar nu cred că
mă calific. În lumina condițiilor din
anunț, ar fi trebuit probabil să scriu
numai despre spectacole realizate
pe texte românești. Și, în nici un caz,
să nu iau peste picior demersurile
instituției organizatoare. Dar ziceți
și voi, cum e posibil așa ceva? SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când țara arde, iar
Teatrul Dramaturgilor
Români se piaptănă
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SCRIITORUL JEFF LINDSAY:

„Dexter a devenit un icon cultural“

INTERVIU REALIZAT DE 
ELI BĂDICĂ

La cea de�a V�a ediție a Festivalu�
lui Internațional de Literatură și
Traducere de la Iași, scriitorul
american a fost o senzație. Des�
chis, cu o tolbă plină de povești
și un umor asemănător celui din
cărțile sale, Jeff Lindsay a cucerit
publicul român în ulti ma seară
FILIT, care a avut loc pe 8 octom�
brie, la Teatrul Na țional ieșean.
Cu o zi înainte, am stat de vorbă
cu el despre Dexter, scris, succes,
timp liber ș.a.m.d., iar la sfârșit 
l�am rugat să ne spună cum ar
suna Codul lui Jeff.

Ați publicat pentru prima dată la
vârsta de 6 ani. Cum de, care e

povestea?

Două sau trei poeme mi�au fost
alese pentru o antologie de poezie
scrisă de copii. Cred că profesoara
mea a strâns câteva, le�a dus celor
de la editură și ei le�au ales și pe
ale mele.

Cum și când ați realizat că, din-
tre toate meseriile pe care 
le-ați avut, cea de scriitor 

vi se potrivește cel mai bine?

Cred că meseria asta de scriitor a
fost tot timpul pe fundal, adânc
înrădăcinată undeva în mintea
mea. Însă mi�am pierdut ținta.
Când ești muzician de succes și

vezi cum te sorb oamenii din pri�
viri sau când observi cum se uită
lumea la tine când ești pe scenă ca
actor, e ușor să fii distras. De fiecare
dată, credeam că trebuie să fac acel
lucru. Dar, la un moment dat, m�
am desprins și am zis răspicat: „Nu,
vreau să mă întorc să termin școala
și să devin scriitor“. 

Din felul în care scrieți, bănuiesc

că sunteți și un cititor înfocat.

Da. Am avut o perioadă lungă în
viață când citeam o carte pe zi, în
fiecare zi.

Excelent. Ați spus la un moment
dat, într-un interviu, că nu citiți
cărți cu criminali în serie. V-ați
schimbat obiceiul acum, post-
Dexter? Și, având în vedere
această afirmație, de ce credeți
că ceilalți ar trebui să citească

astfel de cărți?

Pe mine m�a uimit, în primul
rând, că există un astfel de sub�
gen, al cărților cu criminali în se �
rie. Nu mi�a venit să cred când am
auzit prima dată. Și, ca să răspund
la prima întrebare, nu, nu mi�am
schimbat obiceiul, nici acum nu
citesc. De fapt, nu citesc aproape
deloc romane polițiste, citesc mai
ales ficțiuni istorice și autobio�
grafii, iar în ultimul timp am înce�
put să citesc cărți fantasy. Când
eram mic, citeam, de exemplu, vo�
lume semnate de Agatha Christie.
Acum, însă, toate romanele din

genul policier sunt atât de întu�
necate... Știu că nu sunt persoana
potrivită să mă plâng de asta.
(Râdem.)

E straniu, de obicei scriitorii ci-
tesc și pentru a vedea cum a re-
zolvat un alt scriitor o chestiu-
ne, pentru a învăța tot felul de

trucuri de alți autori și tot așa. 

Știi cum e pentru mine? Ca atunci
când faci pizza toată ziua și, când
ai liber, mergi să mănânci tot
pizza. Mie nu mi�ar plăcea asta.
După ce aș face pizza timp de șase
zile pe săptămână, aș vrea să mă�
nânc un hamburger când ies în
oraș – bine, nu chiar hamburger,
sunt gurmand, dar ai înțeles ideea. 

Da, da, e bună comparația.
Ficțiunea polițistă e considerată
literatură de mâna a doua sau li-
teratură comercială, să zicem,
destinată marelui public. Care
este părerea dumneavoastră în

această privință?

De acord, așa se crede. Eu sper că
e comercială – mai ales că nu mă
pot opri din a scrie așa. Plus că am
ales intenționat să scriu literatură
comercială. Nu cred că are vreun
rost să scrii ceva dacă nu vrei ca
oamenii să citească acel lucru. Și,
dacă vrei ca oamenii să citească ce
scrii, atunci automat vrei să fie cât
mai mulți posibil. Totodată, eu
vreau să scriu astfel încât să�mi pot
hrăni familia, așa că... nu�mi pasă

foarte tare dacă ceea ce scriu e con�
siderat literatură de mâna a doua.
Eu cred că scriu bine, dar cine știe?

Ați lucrat în multe domenii în
care feedbackul era instant –
muzică, cinematografie, teatru,
de exemplu –, îți dai seama ime-
diat dacă oamenilor le place ce
văd sau ascultă. În literatură, lu-
crurile sunt diferite, durează
ceva timp până când cartea
ajunge la cititori, până când ei o
citesc, până când autorul pri -
mește propriu-zis un feedback.

Cum v-ați obișnuit cu asta?

Nu m�am gândit deloc la acest as�
pect până acum, când mi�ai spus
tu. Cred că ăsta este unul dintre
motivele pentru care sunt încă
surprins când văd că oamenii sunt
așa de drăguți cu mine. 

Cum ați creat personajul? Este
ceva din trecutul lui Dexter, 
personalitatea sau faptele sale
la care ați renunțat pe parcurs,

dintr-un motiv sau altul?

Am început să creez personajul
pas cu pas. Am început cu gândul
că toată lumea va crede că este
un tip de treabă – ceea ce e un
clișeu pentru criminalii în serie,
dacă e să privim lucrurile obiec�
tiv. Așa că l�am înzestrat cu un
punct vulnerabil – copiii –, e cel
care aduce gogoșile – ceea ce e
ironic, trebuie să recunoști –, iar
apoi i�am adăugat, treptat, multe

alte lucruri mici, care i�au creat
personalitatea. 

Mărturisesc că și soția mea m�a
mai ajutat cu idei. De exemplu, pen�
tru că mulți criminali în serie păs�
trează câte un suvenir de la victimele
lor, a trebuit să mă gândesc și eu la
ceva specific lui Dexter. Inițial, voiam
să colecțio neze pantofi. Dar pro�
blema era, bineînțeles, unde putea
depozita atâția pantofi. Plus că ar fi
fost acoperiți de sânge. În punctul
ăsta, soția mea a intervenit: „Nu zi�
ceai că este tehnician medico�le �
gal?“. „Ba da, dar n�ar putea să țină
pantofii în la bo rator“, i�am răspuns.
„Nu, voiam să propun altceva. De ce
nu ar păstra câte o picătură de sânge
pe o lamelă?“ „Nu, ar fi o idee pros...
Stai... Poți repeta?“ (Râdem.)

Ați colaborat, așadar, 

cu soția dumneavoastră?

Nu chiar, ea doar a intervenit pe
ici, pe colo, mai ales când eram în
pană de idei sau renunțam. Am
avut perioade când, după ce scriam
jumătate de capitol, voiam să re �
nunț, eram convins că nimeni nu
va citi așa ceva. Iar ea venea, îmi
făcea masaj la umeri și mă încu�
raja să continuu. 

Deci a fost un fel de antrenor

pentru dumneavoastră.

Da, da. Printre altele. Când mă
blochez, chiar și acum, rostesc
cele trei cuvinte magice – „Hilary,
ajută�mă!“. La început, se simțea

Jeff Lindsay s-a născut în Miami, Florida,
în 1952. A debutat în 1994 cu o serie de
romane de suspans, dar a început să fie
cunoscut abia zece ani mai târziu, când
a publicat primul volum din seria care îl
avea ca protagonist pe Dexter Morgan,
îndrăgitul ucigaș în serie. Al optulea
roman, Dexter is Dead, ultima carte din
serie, a apărut în 2015. La noi au fost
traduse până acum doar primele două
volume, Dexter. Vise întunecate (2014,
traducere de Ona Frantz) și Dragul și 
devotatul Dexter (2016, tradu cere de
Răzvan Năstase), ambele la Editura 
Paladin. Cărțile din această serie au fost
vândute în milioane de exemplare în 
întreaga lume, iar primul volum a stat la
baza serialului TV american omonim,
produs de Showtime. 
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jignită dacă nu făceam ce�mi su�
gera, acum s�a obișnuit și știe că,
de fapt, mă ajută foarte tare, pen�
tru că orice îmi sugerează, chiar
dacă nu folosesc, îmi dă un răs�
puns, mă determină să găsesc o
cale a mea de a ieși din impas. 

De ce ați ales să scrieți seria Dex -
ter la persoana I? Vă simțiți mai
confortabil într-o narațiune la

persoana I sau la persoana a III-a?

Pot scrie orice fel de narațiune,
din orice perspectivă. Pentru seria
Dexter, însă, mi s�a părut că cea
mai potrivită era cea la persoana I,
pentru că voiam să fie mai simpa�
tic – scopul era ca oamenii să în�
ceapă să îl placă, iar apoi, după ce
văd ce face, să fie puțin oripilați,
de genul „îmi plăcea de el și uite,
este de fapt un monstru“. Și n�am
dat greș, din fericire, a funcționat
până la un punct. (Râde.) 

De ce credeți că seria de cărți 
cu Dexter a avut un asemenea

succes?

Încă mă uimește lucrul acesta,
chiar nu știu. E derutant.

Dar sunt sigură că v-ați gândit la
asta și aveți cel puțin o teorie.

Da, normal. Cea mai bună expli �
cație pe care am putut�o găsi este
faptul că este ceva profund în ne�
regulă cu oamenii. 

Deci nu v-ați așteptat la 
așa ceva. Am citit că prima 
carte a seriei v-a fost refuzată

de multe ori...

Într�adevăr, manuscrisul a fost
respins de sute, poate chiar mii de
ori – n�am numărat. (Râde.)

Și cum de nu v-ați dat bătut?

Sincer? Eu mi�am pierdut spe �
ranța după primele refuzuri. Soția
mea, însă, a crezut în continuare
în ceea ce scrisesem și a continuat
să trimită manuscrisul, din nou și
din nou, crezând cu tărie că, dacă
cineva îl va citi, va realiza cât de
bun este. Agentul pe care îl aveam
atunci – un om cumsecade – nu
l�a citit, a stat manuscrisul un an
întreg pe biroul său. 

Cum e posibil să nu citești 
manuscrisul autorului pe care 

îl reprezinți?

Ei bine, adevărul e că el credea
ceea ce știm cu toții, nu�i așa?, și
anume că talentul scriitoricesc se
moștenește, astfel încât a presupus
că Hilary era singura scriitoare din
familie, iar eu eram un soi de
Svengali, un personaj care nu face
altceva decât să o exploateze pe Hi�
lary, să profite de faima numelui ei

(n.r. Hilary Hemingway, nepoata
lui Ernest Hemingway). Așa că nu
a citit ceea ce i�am dat. 

Groaznică întâmplare.

Da. Acum mă amuză. Apropo,
după ce am vândut drepturile
pentru serial și au apărut primele
episoade, agentul respectiv l�a su �
nat pe agentul pe care îl avem
acum și l�a întrebat dacă e vorba
despre cartea aceea, a soțului ne�
poatei lui Hemingway. Agentul
meu a spus că, firește, aceea era.
Și celălalt a scăpat printre dinți
un furios „fir�ar să fie!“.

Deci ați fost „răzbunat“.

Da, recunosc că asta m�a bucurat.
Lasă�l să se târască prin noroi!
(Râdem.) Glumesc, sunt conștient
că industria cărții e, totuși, o afa�
cere, iar el sau editurile care mi�au
refuzat manuscrisul ar fi fost pro�
babil fericiți să lucreze cu mine
dacă aveam proiectul potrivit
pentru ei. Nu spun că nu port pi �
că, aș minți, dar nu este direc �
ționată împotriva lor. 

Apropo, am început la un mo-
ment dat să am o problemă 

cu violența din Dexter.

Violență? Nu este așa ceva în cărți.

Nu în cărți, în serialul TV. De
aceea, m-am și oprit pe la sezo-
nul al doilea o vreme, am reluat
mai târziu. Totuși, am preferat

cărțile.

Și eu prefer cărțile.

Ei, bine, asta voiam să vă întreb:
cum vi s-a părut modul în care a
fost adaptată pentru televiziune

seria dumneavoastră de romane?

Cele două sunt foarte diferite ca
medii, așa că lucrurile trebuie ju�
decate separat. În serialul TV, lu�
crurile s�au îndepărtat foarte mult
de la ideea originală, dar, una
peste alta, au făcut o treabă bună,
a fost un spectacol care a meritat
urmărit. Mă rog, până la ultimul
episod, din câte se pare. Încă pri�
mesc scrisori pline de reproșuri în

legătură cu acel ultim episod, deși
eu n�am avut nici o legătură cu
scenariul. Dar, pe de altă parte, și
oamenii care au citit cărțile, iar
apoi au urmărit serialul, au venit
la mine să�mi spună că a fost ori�
bil, cum de am putut să scriu che�
stia aia cu intestinele și cu sângele
acela peste tot? Le�am răspuns că
eu n�am scris așa ceva, că asta au
văzut în serial, și doar după ce au
verificat în cărți s�au convins că
nu�i păcăleam. 

Dacă ați fi adaptat dumneavoas-

tră cărțile, ce ați fi făcut diferit?

Aș fi schimbat, în mod clar, fina�
lul. Și nu numai, aș mai fi modifi�
cat multe scene, sunt câteva ale geri
cu care nu pot fi de acord – dar 
e în regulă, e dreptul lor să facă
ce vor. 

Concret, vă amintiți o scenă pe

care ați fi schimbat-o?

Da. Primul episod din sezonul al
doilea sau al treilea, nu�mi mai
amintesc exact, atunci când sunt
găsite toate cadavrele pe care Dex �
ter le�a ascuns. Și unde? Într�un
loc unde apa are numai doispre�
zece metri. Nu, asta nu se poate în�
tâmpla. În nici un caz. Sunt o
mul  țime de locuri de�a lungul
coastei, cu apă suficient de adâncă
încât așa ceva să nu se întâmple.
Nu uita că, așa cum am tot arătat în
carte, Dexter e un criminal meticu�
los, nu e neglijent – treaba asta pe
care au făcut�o în serial e ca și când
ar fi lăsat un cadavru pe scările din
fața unei case, ceea ce ar fi mult
prea public, nu ar face asta nicio�
dată. În același timp, înțeleg ne�
voia sce nariștilor de a face asta, le
trebuia un punct dramatic, culmi�
nant, e ceea ce se numește „story
arc“ în televiziune (și nu numai),
era necesar ca Dexter să fie în pe�
ricol de a fi descoperit. 

Dar puteau găsi alt mod 

pentru a face asta.

Desigur. Dar scenariștii de televi�
ziune sunt hăituiți, sunt forțați să

vină cu soluții de tipul acesta de
pe o zi pe alta, nu au vreme să dez�
volte o narațiune, să se gândească
prea mult. 

Chiar, având în vedere că 
aveți experiență ca scenarist, 
ați fost tentat să vă ocupați
dumneavoastră de ecraniza- 

rea seriei?

Am fost tentat, da, dar soția și
agentul m�au înștiințat că nu 
o voi face. Când ei doi cad de
acord asupra unui lucru, eu chiar
nu mai am nimic de zis, mă con�
formez. 

Vă este dor de Dexter, după doi
ani de când ați publicat ultima

carte din serie?

Nu chiar. Mai degrabă mi�e dor de
cecul pe care îl primeam. (Râdem.)

Să ne imaginăm că seria Dexter

ar ajunge pe băncile elevilor...

A ajuns, să știi.

Serios? Atunci nu ne imaginăm.
Cărțile ajung în mâinile elevilor.
Cum v-ar plăcea să se raporteze

la seria aceasta?

Nu știu. Bănuiesc că cea mai bună
abordare ar fi aceea a culturii 
populare. Dexter chiar a devenit
un icon cultural. Aș avea ceva
emoții, e adevărat, dacă ar ajunge
cărțile astea la elevi ca literatură.
Eu cred că literatura devine lite�
ratură în o sută de ani.

Puteți dezvolta ideea?

Mă refer că în o sută de ani îți poți
da seama de valoarea unei cărți.
Cu alte cuvinte, că trebuie să lași
timpul să treacă pentru a vedea
dacă o carte sau alta este cu ade�
vărat literatură. 

Deci credeți că, dacă trece testul

timpului, a devenit literatură.

Întocmai. Cred că literatura tre�
buie să fie universală. Dacă nu e
universală, e altceva, nu literatură.
În logica aceasta, volumele cu
Tarzan sunt literatură. 

Ce preferați să faceți în 

timpul liber?

Asta implică întotdeauna o bar�
că – îmi place foarte mult să na�
vighez și să pescuiesc. De aseme�
nea, ador să petrec timpul cu
copiii mei. Și să îmbin cele două
lucruri, desigur. Doi dintre copiii
mei s�au mutat de acasă și mi�au
spus că nu vor să mai vadă în
viața lor o barcă, deci îți imagi�
nezi la ce i�am supus de�a lungul
timpului. 

Ce reacție ați avut când 
soția dumneavoastră 
v-a spus prima dată numele 
ei de familie?
De fapt, o știu pe Hilary de când
eram mici – era incredibil de
răsfățată, iar tatăl ei era cel mai
bun povestitor pe care l�am cu�
noscut vreodată –, am crescut 
împreună, familiile noastre se
înțe�  legeau foarte bine. Nu a fost
niciodată ceva special pentru mi �
ne. Am realizat că înseamnă ceva
pentru cei din jur când au început
să vină reporterii la mine, să�mi
pună microfonul în față și să mă
întrebe: „Cum este să fii căsătorit
cu o Hemingway?“. Le răspun�
deam că nu e așa, o problemă ge�
nerică, „o Hemingway“, de parcă ar
fi o marcă pe care o dețin. Altfel,
nu aș fi fost căsătorit cu ea de trei�
zeci de ani încoace. În rest, ne
amuzăm pe seama asta și pe reac �
țiile altora. 

Dexter are o „biblie“, Codul lui
Harry, un set de reguli pe care le
respectă, astfel încât să rămână
un criminal meticulos. Cum ar

suna Codul lui Jeff?

Să mă gândesc... 
1. Nu răni pe nimeni – de�

cât dacă nu te rănește altcineva 
primul.

2. Mănâncă�ți legumele.
3. Fii bun cu cei mici și cu ani�

malele.
4. Încearcă să dormi opt ore

pe noapte. Nimeni nu o face, dar
tu încearcă. SDC

În serialul TV,
lucrurile s-au înde -
părtat foarte mult
de la ideea origi na -
lă, dar, una peste
alta, au făcut o trea -
bă bună, a fost un
spectacol care a
meritat urmărit. 
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RADU CUCUTEANU

Din titlu reiese limpede scopul
cărții, o revizitare a istoriei ome�
nirii, de la primii hominizi până
în contemporaneitatea imediată a
secolului XXI. Unul dintre marile
atuuri este limbajul folosit, sim�
plu, pe înțelesul tuturor, atrăgă�
tor, cu exemple ce funcționează
foarte bine în context. Pe de altă
parte, aceasta înseamnă și gene�
ralizare. Ca orice întreprindere de
acest gen, o istorie universală scrisă
de un singur autor, într�un unic
volum (ediția în limba română
are 384 p.), nu găsești foarte mul �
tă istorie, ci predominant inter�
pretare. De aici (dar nu numai de
aici) și o serie de vicii și scăpări. 

Teza susținută de Harari este
că istoria umană trebuie văzută în
contextul evoluției speciilor, pu�
nând limitările biologiei ca gra �
niță a dezvoltării umane, iar cul  �
tura nefiind nimic altceva decât
un joc în cadrul acestor limite.
Dintre speciile de hominizi, atenția
lui Harari se îndreaptă către Ho �
mo sapiens, al cărui succes se ba�
zează pe faptul că ar fi singurul
animal care a dovedit că poate să
func ționeze în comunități/ gru�
puri largi, prin comunicare, ceea
ce asigură o flexibilitate ridicată a
speciei. Comunicare bazată pe lim�
baj, care se bazează la rândul său
pe aptitudinea unică a sa pien șilor
de a crea concepte, de a imagina –
de la structuri narative la drepturi
umane sau la sistem comercial, la
niveluri diferite, dar care, prin sca�
lare, pot fi duse oricât de departe
vor oamenii. Pardon, biologia. 

Ca structură a lucrării, istori�
cul israelian abordează trecutul
omenirii în patru părți. Revoluția

cognitivă începe acum circa
70.000 de ani, când, în cuvintele
autorului, Homo sapiens trece
prin tr�o „revoluție a capacităților
cognitive“ (p. 28). Revoluție, spune
și revine iar și iar Harari, și nu
evoluție. A doua parte, Revolu ția
agricolă (pe care Gordon Vere
Childe o numea „revoluție neoli�
tică“), de acum 10.000 de ani, a
dus la sedentarizare, la schimba�
rea regimului de viață, la trans�
formarea din vânători�culegători
în agricultori. În consecință, și
dieta se schimbă, pentru ca până
în anul 3.500 î.Ch. „valul principal
al domesticirii“ să fie încheiat (p.
75). Cea de�a treia parte, Unifica�
rea umanității, are menirea de a
ajunge la o serie de concluzii și de
a pregăti cititorul pentru pro �
iecțiile din cea de�a patra parte a
cărții, urmărind creșterea gra�
duală a organizărilor umane la
nivel politic și economic, tendință
care, în opinia lui Harari, va duce
la crearea unui „imperiu global“.
Această a patra parte, intitulată
Revoluția știin țifică, începe în ul�
tima jumătate de mileniu: „ultimii
500 de ani au fost martorii unei
creşteri fenomenale şi fără prece�
dent a puterii oamenilor“ (p. 211).
În fine, urmează un epilog, cu un
titlu foarte incitant: Animalul
care a devenit zeu – și care prefi�
gurează următoarea carte a istori�
cului israelian. Aceasta, Homo Deus.
A Brief History of Tommorrow
(Homo Deus. O scurtă istorie a
mâinelui), se anunță a fi o lectură
cel puțin la fel de provocatoare. 

Punerea istoriei umane sub
semnul biologiei într�o atât de
mare măsură vine din partea lui
Yuval Noah Harari de pe anumite
poziții ideologice, culturale; iar
derapajele se cunosc repede: ca

mic exemplu, este cel puțin o exa�
gerare în a considera conflictele
dintre cele două ramuri înrudite,
sapiens și neanderthalensis, ca
fiind o formă de genocid din parte
primeia (p. 25, 32). Anacronisme
de acest gen, care subliniază pozi �
ționarea autorului, sunt presărate
în întreaga cuprindere a cărții. 

TEMA FERICIRII ESTE UNA
CARE REVINE ADESEA

Pe de altă parte, empatia sa este
foarte mare:mai aflăm, spre exem �
plu, că găinile și vacile sunt „prin�
tre cele mai nefericite creaturi
care au trăit vreodată“ (p. 88) sau
că umanismul liberal este o formă
de religie „fundamentat pe cre�
dinţe monoteiste“ (p. 196�197).
Afirmații interesante, chiar dacă
mai mult decât discutabile. Cum
la fel de provocatoare este trans�
punerea în termeni biologici a
unei părți din Declarația de Inde �
pen dență a Statelor Unite. Tema
fericirii, de altfel, este una care re�
vine adesea în paginile lui Sa�
piens, cuplată cu cea a suferinței,
care apare până în epilogul cărții. 

Cum spuneam, cartea a fost
întâmpinată cu recenzii bune,
foarte bune și foarte critice. Prin�
tre reproșurile care i se pot aduce
este gradul mare de generalizare,
pe măsură ce intri în substanța
cărții. Simplificările pe care le face
adesea Harari influențează felul
în care conduce discuția spre te�
mele sale de interes. Acuzele de
senzaționalism nu sunt nici ele
lipsite de justificare: spre exem�
plu, vorbind despre familia homi�
nizilor, din care Homo sapiens
face parte, alături de altele care 
au dispărut în decursul timpului,
Harari afirmă: „acest fapt banal

[multitudinea de specii a genului
Homo] a fost unul dintre cele mai
bine păzite secrete ale istoriei“ 
(p. 14). Poate pentru cei care nu
au făcut gimnaziul. În rest, un se�
cret à la Polichinelle. La fel, afir �
mații discutabile se găsesc și în
alte părți, ca atunci când vorbește
despre „cheia pentru înțelegerea
istoriei și psihologiei noastre“, 
de azi, referindu�se la evoluții din
preistorie. Dar cheia de lectură
aici îi aparține lui Harari, care
crede că știința este ficțiune. Una
foarte importantă, se înțelege clar
acest lucru, dar nu realitate. 

În schimb, rămân total fără
acoperire – așa cum ne arată rea�
litatea cotidiană – afirmații pu�
ternice, precum „naţionalismul
pierde rapid teren“ sau „statele îşi
pierd rapid independenţa“ (p.
178). Aceasta în măsură cu atât
mai mare cu cât ele conduc spre
partea finală, în care Yuval Noah
Harari devine un profet al sfâr �
șitului lui Homo sapiens, prevă�
zând o dispariție a sa din propria
istorie. Aceasta se cuplează cu in�
terpretarea biologică, mecani�
cistă în esență, pe care o îmbră� 
țișează autorul, pentru a vedea
cum, în fapt, intenția auctorială se
înșală pe sine însăși: revirimentul
naționalismelor și al localismelor

opozante la care asistăm poate fi
pus în directă legătură cu per �
cep țiile biologiste din trecut, apli �
cate la nivel de corp politic. De
aici intervenția teoriilor rasiale,
de pildă, în evoluția istorică a ul�
timelor două secole, cu urmări
pe care din păcate le știm mult
prea bine.

Volumul semnat de Yuval
Noah Harari, Sapiens. Scurtă isto�
rie a omenirii, reprezintă o lec�
tură captivantă, indiferent de
poziționările pe care le avem față
de ideile transmise în ea. Mai
mult, tocmai de aceea aș risca să o
consider o lectură necesară, care
aduce o serie de idei nu neapărat
noi, ci prezentate cu talent (in�
contestabil), într�o scriitură ce
poate fi chiar seducătoare pe alo�
curi. Dincolo de aceasta, maniera
de abordare a lucrării provoacă
un răspuns în fiecare dintre cei
care iau contact cu ea, generând
întrebări necesare și poziționările
de rigoare. Motiv pentru care
aștept să văd cum va fi următorul
volum, Homo Deus, ceea ce vă re�
comand și dumneavoastră. SDC

Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurtă
istorie a omenirii, traducere de
Adrian Șerban, colecţia „Historia“,
Iași, Polirom, 2017
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De la hominizi
spre animalul 
care devine zeu
Una dintre cărțile de istorie de mare răsunet în ultimii ani este cea a lui Yuval
Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie a omenirii. Dovada cea mai bună este
faptul că traducerea în engleză a cărții a intrat pe lista de best selleruri a „The
New York Times“ în 2014. Ocazie cu care și autorul a căpă tat statutul de
celebritate, îndeosebi după ce Mark Zuckerberg a recomandat-o, lucru pe
care l-a făcut și fostul președinte al SUA, Barack Obama.



Dacă aș avea puțină minte aș in�
vesti într�o pereche trainică de
bocanci ca să�mi feresc tălpile de
bășici mărunte și bătături fier �
binți. Dacă aș avea puțină minte
aș investi într�o haină de ploaie
îndeajuns de lungă încât să�mi
cruț picioarele de umezeală și
îngheț. Dacă aș avea puțină
minte aș face rost de o pălărie cu
boruri largi care să mă țină la
umbră de soare și ninsori aseme�
nea. Dacă aș avea un dram de lu�
ciditate aș investi într�un ceas
deșteptător care să mă trezească
din reveria iluziilor cotidiene
care�mi hrănesc mintea și la
schimb halesc bucăți întregi din
trupul meu. Dar nu am. Așa că
merg mai departe.

DESIRÉE HALASEH

L�am cunoscut pe Vivek în urmă cu
un an, când tocmai poposeam ca o
margaretă într�o comunitate expe�
rimentală din sudul Indiei. Știam
doar că el mă va ajuta să mă insta�
lez comod într�o cameră albă cu
trei ferestre largi din mijlocul jun�
glei unde aveam să rămân un în�
treg an, departe de orașe, civi lizație
și logica lucrurilor așa cum învă �
țasem demult acasă. Ne�am îm�
prietenit după multe protocoale
dictate de generoasa cultură a po �
liteții și a formalită ților indiene,
după ce am trecut de la amabilități
cordiale la schimburi impercepti�
bile de intimitate și camaraderie.

Când m�am săturat de luat
hârtoape pe bătrânul moped cu
care mă deplasam de ici colo, Vivek
m�a dus până în primul oraș de
lângă idilicul nostru sat, Auro�
ville, în căutarea celui mai puter�
nic și mai jos chopper, un Bajaj
Avenger 150 cc albastru cromat.
După ce s�a mai diluat traficul, la
vreo 15 km de sat l�am preluat în

forță, cu toată încrederea începă�
torului entuziast. Poți să o faci. Dă�i
drumul! mi�a spus solemn Vi vek.
Am putut s�o fac până la primul
contact cu aleile nisipoase din sat,
într�o zi pe când îmi etalam vădit
ostentativ abilitățile de motoci�
clistă neînfricată, în fustă lungă și
fără cască, fix într�o curbă plină
ochi de mașini, biciclete și șoferi
fără grija oglinzilor retrovizoare.
Rezultatul: un genunchi zdrelit, o
contuzie minoră și un ego nimicit. 

La ghicitorii în frunze de pal�
mier de pe lângă Chidambaram,
unul dintre cele mai importante
temple shivaste din India, tot cu
Vivek am ajuns. Cititorul era încă
ocupat cu alți clienți devotați care
veniseră de la mare distanță pen�
tru a afla cât mai au de trăit, ce
profesie vor avea copii lor nenăs �
cuți, ce trebuie să ocolească și
cum să scape de biciul usturător
al karmei neiertătoare. Ni s�a co�
mandat telefonic un traducător,
întrucât criptologia trecutului,
prezentului și viitorului era ex�
clusiv deznodată în dialectul lo �
cal. Un moșuleț anemic, aproape
invizibil de slab sub dhoti�ul alb
și prăfuit, apăru pe o motocicletă

la fel de bătrână și sforăitoare ca
el. Vocea�i energică și accentul
britanic erau în completă diso �
nanță cu aparențele moșului, cu
coliba cititorului, cu mobila lu�
cioasă și greoaie din interior, cu
faxul de sub statuia lui Shiva și fo�
tografiile alb�negru ale maeș �
trilor care răspândiseră știința
ghicitului în frunze de palmier în
localitatea cu pricina. Distopia zi�
lelor noastre în plină glorie. Trei
ore mai târziu am plecat fiecare
cu câte un dosărel sub braț și o 
înregistrare audio conținând apro�
ximativ toate tainele vieților noas�
tre: eu voi avea vreo doi copii,
sănătoasă tun și o carieră strălu�
cită în domeniul activi tăților uma�
nitare, iar pe Vivek urma să�l pă� 
lească norocul după ce va accepta
propunerea familiei sale de a se
însura cu o anume indiancă din
aceeași castă din nordul țării. 

AERUL CONDIȚIONAT 
APARE ȘI DISPARE 
DUPĂ BUNUL LUI PLAC

Zis și făcut: mesajul oficial de
confirmare a logodnei a fost tri�
mis, iar noi ne�am apucat de pla�
nificat un roadtrip serios prin
deșertul Rajasthanului, alături de
un alai de nuntă colorat. Practic
era vorba despre o petrecere a
burlacilor extinsă pe vreo două
săptămâni, timp în care urma să
conducem un minivan pe traseul
Triunghiului de Aur – Delhi, Agra,
Jaipur, apoi în orașul curcubeu
Pushkar, pe la templul șobola �
nilor din Bikaner și în cele din
urmă în satul lui Vivek din Uttar
Pradesh – Jarha Kalan. 

După vreo două luni de pregă�
tire am renunțat la ideea miniva�
nului, formalitățile de cumpărare

fiind mult prea stufoase pentru
spiritele noastre ludice și grav
afectate de tărăgănare și de auto�
indulgență. În cele din urmă am
închiriat un jeep, iar echipajul mi�
relui avea să fie format dintr�un
neamț care locuia de peste 30 de
ani în India, un prieten din Roma�
nia complet neinițiat în teoria și
practica indiană și inițiatorii pro�
iectului, eu și Vivek.

Astfel, după o rezonabilă mun �
că de sincronizare a zborurilor
din sudul Indiei și România în
New Delhi, ne�am pomenit cu o zi
înainte de plecare cu placidul
mesaj pe telefon:Ne pare rău, dar
mașina închiriată de dvs. în da�
tele x�y nu mai este disponibilă
din motive tehnice. Ne ce rem
scuze pentru problemele cauzate,
returnarea banilor se va face în
trei săptămâni începând de as�
tăzi, o zi bună în continuare! Șoc
și groază. Poftim? Glumiți? Nu
glumeau deloc bă ieții de la re la �
țiile cu publicul, iar după jumate
de zi plină de promisiuni de răz�
bunare și răsplătire, crimă și pe�
deapsă, am reușit să rezervăm o
altă mașină. Mai mică, mai proas �
tă, la același preț. Vă rugăm 
in troduceți datele cardului. 
Cuuuuum? Tocmai am plătit o
dată, aceeași sumă, nu se poate,
nu vrem să... Nici o șansă. Plătim,
înghițim în sec și ne stoarcem
cămeșile de transpirație. E în re�
gulă, călătoria nici nu a început.

A doua zi ne îmbarcăm voioși
în mica Hyundai albă, burdușim
în portbagaj trei rucsaci, două va�
lize și o sacoșă de rafie cu care
Ingo a călătorit elegant din Ger�
mania în Auroville și acum înspre
satul lui Vivek, plin de șarm și
nonșalanță. Bogdan e la volan,
face glume, zâmbește la vaci și

ricșari, schimbă playlist�urile ca
pe femei, Vivek traduce indicatoa�
rele din hindi, eu le comunic ruta
de ieșire din orașe de pe GPS și
Ingo ne povestește despre păța �
niile din închisoarea din Ham�
burg unde a stat vreo nouă luni în
tinerețe, pentru un minor trafic
de hașiș. Toate bune și frumoase
până ce de sub capotă întrezărim
un discret nor de fum, iar indica�
torul de temperatură a motorului
se înroșise amenințător de tare.
După vreo 5 litri de apă vărsați în
circuitul de răcire, căutam un res�
taurant la margine de drum pen�
tru pauza obligatorie de masala
chai. Două ore mai târziu suntem
iar pe drum. Dar din 50 în 50 km
motorul răgușește, e însetat și ne
coace la foc încins. Aerul condi �
ționat apare și dispare după bu �
nul lui plac, afară sunt 40+ grade,
mințile ni se dilată și răbdarea se
scurge ușor�ușor printre degete.
Ne certăm, ne împăcăm, râdem,
glumim și mergem mai departe.
Cel puțin ei. Eu m�am oprit în mij�
locul templului Karni Mata din
Bikaner, unde sute de șobolani
colcăiau într�o mișcare browni ană
care mă amețea în aceeași măsură
în care mă îngrozea. Vivek mă ține
de mână și mă încurajează să mai
fac un pas, dar cu fiecare dâră ma�
ronie care îmi pătrunde câmpul
vizual, picioarele refuză să mai 
înainteze și mă pironesc în mijlo�
cul mulțimii devotate care îm�
pinge tot amalgamul om�șobolan
mai sus și mai sus. Inspir�expir,
dar pe asta tot nu pot s�o fac. Re�
gruparea și de la capăt. Pornim
mai departe. Până la logodnă au
mai ră mas trei zile. Vivek mă ia de
mână și nu mai zâmbește. Se întu�
necă afară și nu pot să�i zic: poți
să o faci, dă�i drumul. SDC
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Poți să o faci. Dă-i drumul!

Îmblânzitorii de șerpi din satul lui Vivek Pregătiri de logodnă: tatuaj cu henna 

Toţi oamenii mirelui
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– FRAGMENT –

După ce ne�am înscris la biblioteca
Universității, și�am înhățat câteva
cărți, ne�am mutat fundul, din ce
în ce mai obosit, în Alserstrasse –
unde era sediul fundației care�i dă �
duse Rosei bursa. Am luat o aproa �
pe�cină cu Frau Eliza, președinta,
o finlandeză arțăgoasă, dar calcu�
lată, despre care se spunea c�are
acces direct la Papă – cum știm, el
însuși finlandez. Greu reușeam să
mânuim furculițele – fiindcă ni se
părea atât de comică, cu aerul ei
sever, încât abia ne�abțineam. 
Ne�am retras, cu tramvaiul, înspre
Phasaniengasse. Eram terminați,
amândoi. Eu nu dormisesm de do �
uă zile. Rosana, iarăși, a tras un duș
și s�a trântit în pat, pe burtă. Îi pri�
veam omoplații, ridicându�se și
coborând în somn, cu largile vo�
lute ale pletelor ei roșcate, de
scorțișoară, și�mi ziceam că nicio�
dată n�o voi cunoaște cu�adevărat.
Că nu știu ce este adevărul. „Vrei să
afli adevărul?“ mi�a zis a doua zi
Karol, întinzându�mi o cărțulie co�
lorată, din alea în care se spune
cum a apărut lumea și de ce omul,
deși este prieten cu maimuțele, nu
se trage din ele (pe copertă erau un
tip blond, zâmbitor, și�o maimuță
în spatele lui, strâmbându�se umi �
lă), „aș vrea eu, dar e�n finlandeză“,
i�am răspuns, dându�i broșura în�
apoi. „Poate că adevărul îl poți afla
numai în finlandeză“, mi�a răs�
puns. Mă gândisem și eu la o carte
care să se cheme, simplu, Adevă�
rul. Cam amărât, în acea seară, am
deschis laptopul și am scris:

…îmi închipui o carte care să
se cheme, simplu, Adevărul; vrei să
afli dacă există Dumnezeu și cum
îl cheamă? aici poți găsi răspunsul,
la pagina cutare; vrei să știi cum se
numește gângania aia pe care ai
zărit�o astăzi, când ai luat o frunză
în mână și�ai mirosit�o, iar ea mi�
rosea a primăvară? dacă mai cauți

câteva paragrafe, îi vei găsi cu
siguranță numele, iar el îți va sclipi
în ochi și, amușinat puțin cu nasul,
va mirosi și el a primăvară ca și
cum ar fi dat cu parfum; vrei să afli
cine ești tu cu adevărat, dacă te
plac femeile (sau bărbații) și la ce
vârstă o să mori? asta�i floare la
ureche, trebuie numai să citești cu
atenție toată cartea, în ea este tre�
cută negru pe alb data morții tale,
chiar și dacă ai de gând s�o fentezi
și să te sinucizi, sau să pleci 
de�acasă când va veni să te caute,
data asta tot există în carte, îți pot
și spune cu precizie pagina, deși ar
fi o prostie, te�ai duce direct la pa�
gina cu pricina și n�ai mai citi ni �
mic în afară de asta, așa că ți�ar
scăpa alte chestii mai interesante,
precum diminețile și apusurile pe
care încă le vei mai prinde, unele
nebănuit de frumoase, cuvintele
pe care le vei schimba cu alți oa�
meni, zâmbetul cald pe care ți�l va
adresa cineva, recunoscându�te,
sau miorlăitul din fereastră al unei
pisici pe lângă care vei trece; nici
să afli cum îl cheamă pe Dumne�
zeu n�ar fi o treabă prea deșteaptă,
fiindcă eu nu�i voi putea spune pe
nume decât în limba ta, și de fapt
oricum i�ar rosti cineva numele cel
adevărat tu nu�l vei putea înțelege
decât tot în limba ta; cât despre
gângania care miroase a primă�
vară, dacă într�adevăr te�ai oprit
astăzi și�ai ținut frunza aia în
palmă, în timp ce gângania se�n �
tindea la soare pe ea, atunci toată
cartea�ți va mirosi a primăvară 
și�o vei citi până la capăt...

Fantastic, după ce�am scris
fragmentul ăsta am ieșit să fumez
o țigară, și ce crezi c�am auzit prin
fereastra deschisă, din curtea inte�
rioară? Ei bine, era ciripitul unui
canar, sau al unei păsăruici din
astea de casă, exotice, care se�au �
zea distinct și umplea toată curtea,
la orele trei dimineața! Părea că 
s�a trezit din somn și face niște vo�
calize așa, pentru a se pregăti pentru

ziua ce�o așteaptă, sau poate o fi
fost vreun canar din America, care
din cauza diferenței de fus orar
credea că�i deja ziuă, mă rog, cine
știe, rămăsese cu lumina aprinsă,
ceva pe�acolo. Îmi amintesc de
diminețile din Döbling, de lângă
sanatoriul lui Mișu, când deschi�
deam geamul și vâjjjjjj, mă trezeam
în plină forfotă a orașului, cu ma �
șinile sfârâind pe asfalt, cu oame�
nii plecând care�ncotro și copacii
scuturându�se parcă și ei mai abi�
tir în vânt; sau de dimineața din
Roma, când ieșind din hotelul ăla
ieftin din centru, de pe una din
străzile din jurul pieței Santa Ma �
ria Maggiore, care duminică seara
era complet pustie, m�am trezit
într�o nebunie de oameni care vin�
deau la tarabe tot felul de lucruri,
aproape într�un talcioc, cam ca
ăsta din Viena, câteva momente nu
mi�am dat seama unde mă aflu și
dacă nu cumva deschizând ușa ho�
telului nimerisem în altă lume, tre�
când așa în ea ca printr�o poartă
stelară, un fel de planetă îndepăr�
tată, dar familiară mie, cu forfota
ei convulsivă, până când m�am lă�
murit și�am pornit pe jos pe lângă
Circo Massimo către Ostiense, apoi
spre aeroport. Aceste dimineți (pe
care, oricum, nu prea le prind) fac
cât toate cărțile pe care le�am citit,
ele spun mai multe decât ar putea
spune orice film, îți transmit o sen �
zație directă de participare la mer�
sul lumii, de integrare într�un ritm
cosmic, te provoacă să dansezi pe
ritmul ăsta, te fac să fii fresh, gata
să�mparți pumni, gata să sari la
gât. Am impresia că stând eu me �
reu nopțile să scriu sau să citesc tot
felul de aiureli pierd tocmai ener�
gizantul ăsta extraordinar care
este dimineața, drogul ăsta care
menține oamenii în stare de func �
ționare, care�i unge cu tot felul de
ule iuri cu care să suporte rugina și
praful zilei, faptul că tre’ să se ducă
nu știu unde ca să muncească și să
facă rost de bani, bani cu care să�și
cumpere de haleală ca să reziste
până a doua zi, când se duc iar la
muncă. Și totuși așa mă simt și eu
când mă trezesc foarte târziu, mi se
face foame, vreau cafea, după care
nu mai știu ce vreau. Nici o dife �
rență, sunt toate incluse în dorința
de necunoscut, trei în unu (sfânta
treime, nu?) și�atunci caut grația,
adevărul. Cel mai des, îl găsesc
într�o femeie roșcată. Nu servește
la nimic să muncești, în afară poa �
te de�ați perpetua specia și de�a
căra în spate un milion care nu
(mai) muncesc, și la ce�ți folosește
să te trezești având în suflet bucu�
ria dimineții, dacă după aia tre�
buie să te duci în nu știu ce chioșc,

ca să vinzi ziare sau chiar să discuți
nu știu ce plan de marketing, fiind
director acolo? Băi, mai aud și�acum
canarul ăla, din curtea interioară,
cred c�a înnebunit, când îmi dau
jos căștile îl aud distinct cum urlă,
am fost iarăși să fumez o țigară 
și�am mai rămas cu Karol la un
pahar de vin, două, trei, e deja vreo
cinci dimineața dar eu stau aici și
ascult Guano Apes, ascult Shukar
Collective, primesc toată muzica
asta în căști, e ca un fel de�a mă
narcotiza, de parcă n�aș fi oricum
narcotizat de la vin, și dacă mă uit
pe fereastră văd zorile cum se ri�
dică, cred că�i un adevărat specta�
col în partea cealaltă, aia însorită,
eu stau în singura cameră din
apartamentul ăsta care dă spre
curtea interioară și nu spre stradă,
când mă trezesc nici nu�mi dau
seama prea bine dacă�i dimineață
sau seară, dar exact așa arată ade�
vărul, băi, ceva între dimineață și
seară, așa îți apare el atunci când
stai nopțile până amețești și�ncepi
să cânți de unul singur, ca prostul,
cum face canarul ăsta american,
când ții căștile pe urechi până
muzica începe să�ți curgă direct
în creier, limpede și spumoasă,
adevărul nu�nseamnă să știi nu�
mele lui Dumnezeu sau clipa când
vei muri, ce cred oamenii despre

tine și ce numere vor ieși la extra�
gerea loto, trebuie să fii pregătit
să�l primești, să ai căștile puse, să
cauți momentele alea de ruptură
în care el va izbucni și va fi rostit,
ca un cântec de canar sau ca bâ�
zâitul unei gângănii care stă pe o
frunză la soare, ca miorlăitul unei
pisici de dincolo de fereastra prin
fața căreia treci, ori ca foșgăitul
mulțimii în piața Santa Maria
Maggiore sau cântecul mexicani�
lor pe dealul cu leandri de lângă
Colosseum, ceva�n genul ăsta, ori�
cum. SDC

Mircea Țuglea
Grazia

„Suplimentul de cultură“ publică în avan-
 pre mieră un fragment din volumul Grazia, 
de Mircea Țuglea, care va apărea în curând 
în colecția „Ego. Proză“ a Editurii Polirom.

CARTEA

„Grazia este contopirea feri -
cită dintre grazie și graţie, din-
tre recunoștinţă și recu noaș -
tere a celor care, pentru a
putea trăi cu adevărat, trebuie
să se strecoare unii în mintea
celorlalţi. Această carte scrisă
și trăită de Mircea Ţuglea este,
după știinţa mea, unul dintre
puţinele romane cu accente
textualiste în măsură să se
adreseze marelui public, nu
doar celui deprins cu strate -
giile narative ale postmo -
dernităţii.“ (Șerban Axinte)
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Sunt câteva zile de când se dis�
cută în spațiul românesc despre
agresiunea și hărțuirea sexuală.
S�a spus tot despre asta. Multe,
multe, multe femei au spus ce au
putut despre asta. Totul a fost
analizat, s�au făcut toate glumele,
oameni s�au blocat reciproc pe
Facebook, așa încât o săptămână
mai târziu nu este nimic de zis în
plus. Cu o excepție trecută, cred,
cu vederea: sunt câteva zile de
când în spațiul românesc SE DIS�
CUTĂ despre agresiunea și hăr �
țuirea sexuală.

Au fost două subiecte pe agenda
publică, unul după celălalt. Primul –
ideea că este inadecvată pre darea
romanului Baltagul la gimnaziu,
din cauză că normalizează violența
domestică. Iată un cuvânt care
sună prea corect politic ca să fie
luat în serios. Ce înseamnă totuși
să „normalizezi“ violența domes�
tică, în context? Înseamnă că
atunci când vorbești cu niște puști
de gimnaziu și vor bești despre fe�
meia puternică Vitoria Lipan, care
uneori „cerea“ bătaie de la soțul ei
pentru că era „încăpățânată“, le
creezi o imagine că acest lucru este

„normal“. Desigur, Baltagul ar pu �
tea fi punct de pornire pentru dis�
cutarea mora lității unor astfel de
comportamente și nu pur și sim�
plu pre zen tat pe nemestecate, dar
câți profesori de limba română pot
face asta?

A apărut, la doar câteva zile
distanță, campania #metoo. Fe�
meile victime ale agresiunii se�
xuale au fost invitate să scrie acest
mesaj #metoo, însoțit sau nu de
descrierea episodului sau a epi�
soadelor, după cum doresc. 

Inițial se părea că va rămâne
un fenomen limitat la lumea an�
glofonă. Ca niciodată însă, măr�
turiile în limba română au în� 
ceput să curgă, femeile prinzând
curaj unele de la altele. Femei în
politică, în divertisment, în me�
diul academic, în jurnalism sau
pur și simplu prietene de pe Fa�
cebook, fiecare cu povestea sa,
prezentată detaliat sau pur și

simplu închisă în acele două cu�
vinte. Prin numărul cople șitor,
subiectul nu a mai putut fi igno�
rat, și nici bagatelizat cu prea
multă ușurință. Și, cu excepția
câtorva reacții bădărane, a creat
un val de empatie și – alt cuvânt
din vocabularul corectitudinii
politice – de conștientizare.

De ce este atât de important
faptul că, în sfârșit, se vorbește
despre asta? Iată care a fost nive�
lul discuțiilor care s�au purtat pe
marginea acestui subiect în spa �
țiu public românesc de la începu�
tul lui 2017 până în prezent: o
știre despre Maradona care a fost

acuzat de agresiune sexuală, unde
se menționează după câteva rân�
duri că femeia de fapt s�ar fi dez�
brăcat în fața jurnalistului și că
s�a supărat când i s�a zis să plece;
o știre despre o femeie care a fost
hărțuită de un parcagiu, cu detalii
picante din bilețelele de amor pe
care le primea; o acuzație de hăr �
țuire sexuală într�o instituție pu�
blică, unde ziarul „Libertatea“ a
dezvăluit identitatea femeii care
făcuse confidențial plângerea; o
știre cu titlul Acuzații grave la
adresa unui profesor din Pașcani.
Ce îi propunea unei eleve la telefon.
ÎNREGISTRARE AUDIO, oferită de

„Știrile PROTV – câș tigătorii pre�
miului Emmy“. Printre toate aces�
tea, un proiect de lege a propus
relaxarea pedepselor pentru
hărțuire sexuală, iar pe 14 octom�
brie 2017 a avut loc un marș „Îm�
preună pentru siguranța femei� 
lor“ și probabil nu știați nici una
dintre aceste două informații.

Se vorbește, în sfârșit, despre
agresiunea sexuală în societatea
românească, iar discuția este ade�
vărata știre. În lipsa discuției, ră�
mâne întuneric. 

Iar, din păcate, cei care iubesc
cel mai mult întunericul nu sunt
vampirii, ci lașii. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Fără îndoială, David Gilmour are
talentul formidabil de�a scoate
bani exploatând idei aparent ge�
niale. Are darul de�a mirosi ce
vrea publicul și generozitatea de
a�i oferi exact ce poftește, cu aju�
torul câtorva muzicieni aproape
necunoscuți, cărora prezența pe
scenă alături de bonomul chita�
rist le conferă statut de vedetă. 

El este motivul pentru care Pink
Floyd n�a rămas formația legen�
dară care a dat muzicii rock dis�
curi inovatoare, ci a sfârșit în
pas tișarea propriei maniere (vezi
Endless River). Tot lui Gilmour
trebuie să�i mulțumim că piesele
Pink Floyd s�au auzit în ultimii
ani cântate când de el, când de
Roger Waters, când de cei angajați
să le suplinească efortul. Într�un
fel, ceea ce a reușit Gilmour să
facă din muzica asta formidabilă
se cheamă universalizare, chiar
clasicizare. Să aduni instrumen �
tiști atât de diferiți ca proveniență,

educație, stil – și să�i faci să cânte
muzica Pink Floyd! Este o per �
formanță de aplaudat, iar Gil�
mour merită toată stima noastră,
ba chiar și mândria că�i suntem
contemporani! Sigur, nici Waters
n�a rămas mai prejos, el constru �
indu�și propriul Zid, dinaintea că�
ruia plânge aproape singur (vezi
filmul din 2015). 

Incitat, pesemne, că fostul său
coechipier are o nouă viziune des�
pre traumatizanta zidire, Gilmour

a dat un răspuns maiestuos prin
concertele de la Pompeii, 2016. La
Pompeii, știe tot pinkfloydianul,
de nu chiar tot rockerul din lume,
s�a filmat în 1971 cel mai straniu
și vizionar spectacol rock, care a
dat tonul altora asemenea. Niciunul
n�a atins faima, nici n�a căpătat
aura mistico�magică, intac tă du �
pă atâtea decenii, a primu lui. Am�
fiteatrul din Pompeii este de
multă vreme un fel de biserică
pentru „adevărații“ fani Pink Floyd.
Majoritatea îl vizitează nu mai
pentru a se așeza pe locul unde a
stat David Gilmour și a scărmănat
chitara electrică, după cum se
vede în secvența de neuitat, repro�
dusă în milioane de exem plare.
Informația o dă norocosul localnic
de acum, unul dintre copiii care
atunci au stat pe creasta ruinelor în
toate cele trei zile cât a durat filma�
rea. Faima căpătată de localitatea
italiană e tributară și concertului
regizat de Adrian Maben, invitat și
filmat la eveniment, ca element

documentar. Gilmour n�a scăpat
fără titlul de cetățean de onoare
al urbei. (I�or fi atribuit și�un
pogon de pământ, ca pe la noi?)

Lăsând la o parte glumele și
ironiile, trebuie spus că noua
apariție video și discografică Live
at Pompeii (2017, David Gilmour
Music Ltd./Sony/Columbia Re�
cords) întrunește toate calitățile
unui eveniment fastuos. Setul
complet conține două Blu�Ray�
uri, două DVD�uri, două CD�uri și
patru LP vinil. Nu�i un cadou
chiar atât de scump încât fanii
Gilmour să nu și�l permită. 

Cei lalți, „watersiștii“, se pot
mulțumi doar cu ediția pe un sin�
gur Blu�Ray, ca să admire pune�
rea în... arenă! Este, probabil,
unicul lucru meritoriu în toată
afacerea asta și beneficiază de�o
intensă proclamare:Gilmour con�
certează acolo unde de aproa pe
două mii de ani nu s�au mai ținut
spectacole. 

Ce uită a preciza textul recla�
mei e că spec tatorii de acum nu au
stat, ca vechii romani, în tribune
(acestea sunt încă acoperite de
cenușă vulcanică), ci în ovalul 

gladiatorilor. Nefirescul opțiunii
nu pare a deranja pe nimeni. Lu�
minile de la ser, efectele piroteh�
nice, filmările în 4K nu pot as� 
cunde gă selnița asta, bănoasă, ce�i
drept. În context, ar fi de văzut fil�
mările din celelalte locuri antice,
unde Gilmour & comp. au fixat
apari țiile turneului de acum doi
ani. La Pompeii, cu asemenea
echipament high�tech, spectaco�
lul ar fi avut o grandoare nemai�
pomenită tocmai în absența
pu blicului. Nu�mi vine să cred că
lui Gilmour i�au lipsit banii ca să�
și permită asemenea distracție...

Dar Gilmour privește mereu
înainte, cum spune. Îl vom ad�
mira și noi la fel: înainte. Dinspre
trecut. SDC

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Înainte, dinspre trecut

Me too
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Totul a început aproape pe neaș �
teptate, după ce „The New York
Times“ și „The New Yorker“ au pu �
blicat un amplu material despre
acuzațiile de hărțuire sexuală aduse
de mai multe femei la adresa mogu�
lului Harvey Weinstein. Din acel
moment, iadul s�a declanșat peste
capul redutabilului producător
hollywoodian.

Este uluitor numărul uriaș 
de vedete care după publicarea

dezvă luirilor (numai pe Wikipedia
sunt numărate 54) au ieșit în public
și l�au acuzat de abuz sexual și
chiar de viol (actrițele Rose Mc�
Gowan, Asia Argento, Lucia Evans,
Lysette Anthony și o fostă angajată
a studio urilor) în ultimele decenii.
„Dumnezeule, când a mai avut timp
să facă și filme?“, a exclamat recent
comediantul american Howard Stern.
Iar faptele de care este acuzat We�
instein nu par a se rezuma numai

la Hollywood – multe vedete din
Marea Britanie și Franța îl acuză
la rândul lor.

Dintre acestea, cel mai mult pare
să fi suferit actrița Rose McGowan,
declarată un „element�cheie“ al afa �
cerii de către „Le Figaro“. McGowan
l�a acuzat pe Weinstein de viol, l�a
comparat cu un monstru și i�a acuzat
pe Ben Affleck, Matt Damon și Jeff
Bezos (șeful Amazon) că ar fi știut
și ar fi tăcut. După ce Twitter i�a
blocat temporar contul, turnând și
mai multă benzină peste acest rug
al vanităților hollywoodiene, Rose
McGowan a ajuns aproape un
purtător de cuvânt al comunității
abuzate de sistemul hollywoodian. 

TAIFUNUL #METOO 

Odată pornit acest șuvoi de dez �
văluiri ținut în frâu de trei decenii
de tăcere, căderea a fost iute și
totală: Harvey Weinstein a fost
concediat din propria lui firmă,
soția l�a părăsit și chiar viitorul
studiourilor The Weinstein Com�
pany este foarte tulbure. 

Fragmentele scandalului lovesc
și mai departe, grație hashtag�ului
#metoo: Amazon Studios l�a con�
cediat pe directorul executiv Roy
Price, acuzat de hărțuire de pro �
ducătoarea seriei Omul din castelul
înalt, Isa Hackett (fiica scriitorului
Phillip K. Dick); Bjork l�a acuzat
de hărțuire sexuală pe faimosul
re gizor danez Lars von Trier; voci
insistente reamintesc vechile scan�
daluri Roman Polanski și Woody
Allen (chiar fiul lui, Ronan Farrow,
este cel care a scris articolele despre
Weinstein). Iar Hillary Clinton, răz �
bunătoare, n�a așteptat decât câteva
zile până să atragă atenția că „și la
Casa Albă este un bărbat acuzat
de hărțuire sexuală“. Toate acestea
se petrec pe fundalul unui cor de
condamnări publice a celor acuzați

și a recunoașterii faptului că, în
cazul Weinstein, lucrurile se știau
de decenii. Pentru că, după decenii
de tăcere, acum toți se întrec în 
a recunoaște, condamna, a avea 
o părere. Doar Quentin Tarantino,
pri e ten cu Harvey Weinstein, se
abține, declarându�se prea îndu �
rerat pentru a vorbi acum și promi �
țând un punct de vedere într�un
viitor oarecare.

SECRETUL PE CARE 
ÎL ȘTIA TOATĂ LUMEA

Evident, marea întrebare este cum
de Weinstein a putut să comită
toate aceste fapte atât de multă
vreme, fără a fi împiedicat, în con �
dițiile în care comportamentul său
era cunoscut de toată lumea. Se
vor bește despre o cultură veche a
Hollywoodului, a „casting couch“�
ului, a „promovării pe canapea“.
Este invocată puterea lui Weinstein,
care putea face și desface orice
carieră, intimidând victimele. Sunt
cunoscute destule aranjamente 

financiare între Weinstein și posi�
bile victime, în schimbul tăcerii.
Chiar Rose McGowan a semnat pe
vremuri un „acord de confi den �
țialitate“ și a primit 100.000 de
dolari, acord pe care l�a încălcat
acum în gura mare. Și, totuși...

Cea mai sinceră (dar dureroasă)
explicație pare să o dea Scott Rosen�
berg, colaborator apropiat al mogu�
lului, scenarist al filmelor High Fi�
delity, Con Air și Beautiful Girls. 

Într�o postare pe Facebook, re �
trasă apoi, Roseneberg afirmă tăios:

După ce, vara aceasta, Statele Unite au fost lovite de două uragane, în

toamnă a venit rândul Hollywoodului, izbit în plin de taifunul Weinstein.

Furtuna este încă în toi, bucăți din moștenirea studiourilor Miramax/

The Weinstein Company zboară în toate direcțiile, amestecate cu un

val uriaș de acuze și de indignare. Încă e prea devreme pentru a estima

cum va arăta cinemaul american după ce această „furtună a secolului“

se va fi calmat.

Scandalul Weinstein:
„Everybody-f**king-knew!”



„Să fie perfect clar un lucru: toată
lumea a știut! (...) Și știți de unde
știu că toată lumea a știut? Fiindcă
am fost acolo. Și v�am văzut. Și am
discutat despre asta cu voi. Voi,
mari producători, mari regizori,
mari agenți, mari finanțatori, mari
șefi ai studiourilor rivale, mari ac�
tori, mari actrițe, mari modele, mari
jurnaliști, scenariști, rock staruri,
politicieni“. Iar Rosenberg oferă o
explicație a mecanismelor acestei
complici tăți prin tăcere.

În primul rând, subliniază că
nimeni n�a știut clar despre abuzuri
și în nici un caz despre violuri. „Dar
eram conștienți de un anume tip
de comportament supra�agresiv
care era destul de înspăimântător.
Cunoșteam foamea imensă a omu�
lui, fervoarea, apetitul său. Rapa �
citatea lui vorace nu era un secret,
era ca un căpcăun lacom ieșit din
basmele fraților Grimm.“

Prin urmare, Rosenberg nu crede
în reacțiile șocate și dezgustate ale
celor din industria filmului, un val
de declarații pe care îl vede aproape
la fel de respingător și fals ca faptele
lui Harvey: „Știam că ceva există
în spatele fațadei. Ceva odios. Ceva
putred. (...) Dar... și asta e și jalnic, și
adevărat: ce am fi putut face? Cui să
spunem? Autorităților? Că ror auto �
rități? Presei? Presa era cumpărată
de Harvey. Internetului? Nu era in�
ternet pe atunci. Ar fi trebuit să
sunăm poliția? Și să le spunem ce?“.

AVANTAJELE GÂȘTEI DE AUR

Amintind că nici victimele care apar
astăzi nu au spus nimic public atunci,
Rosenberg explică un alt aspect:
„Era mult mai ușor pentru TOȚI [să
pretindă că nu e nimic în neregulă].
Fiindcă Harvey oferea niște lucruri
minunate. Ne făcea filmele. Dădea
petreceri uriașe. Ne ducea la Glo �
burile de Aur. Ne pre zen ta celor mai
uimitori oameni! (Întâlniri cu
vicepreședintele! Seri în club cu
Quentin și Uma! Șprițuri cu Salman
Rushdie și Ralph Fien nes! Cine cu
Mick Jagger și Warren Beatty!) Cele
mai epice weekenduri la Oscar care
păreau că durează două săptămâni!
Sundance! Can nes! Toronto! Avioane
private! Li muzine uriașe! Concerte
cu Springsteen! (...) Avea o genero �
zitate vul canică de monarh când ve�
nea vorba despre cei din cercul lui“. 

Și Rosenberg conchide amar:
„Gâsca de aur nu apare deseori în
viața unui om. Okay, poate că nu
aveam neapărat nevoie de ouăle ei.
Dar tare, tare, tare mult ne mai
plăceau! Deci eram dispuși să trecem
cu vederea ce făcea Gâsca de Aur în
umbrele duhnitoare din spatele
hambarului“.

În numai două săptămâni, pu �
te rea uriașă a lui Weinstein s�a
dezintegrat. Mogulul a devenit un
paria și toată lumea este ocupată
să îi marteleze memoria, așa cum
preoții egipteni au scos din istorie
un faraon eretic. Dat afară din pro�
pria firmă, din rândurile breslei,
cu numele răzuit de pe promenada
de la Deauville, cu pozele date jos
de pe pereți, cu președintele Macron
anunțând că vrea să îi retragă Le �
giunea de Onoare... Lațul se strânge
în jurul lui Harvey Weinstein, de �
nunțat și condamnat aprig de pro�
priul lui frate, Bob Weinstein, care
încearcă cu disperare să sal veze,
cât se mai poate, The Weinstein
Company.

Asta fiindcă însăși „moștenirea“
cinematografică (redutabilă, în 
ciuda scandalului) a celor doi Wein �
stein este periclitată. De la izbuc�
nirea isteriei, The Weinstein Com�
pany pare sortită unui viitor sumbru.
Bob Weinstein, într�un interviu
pen tru „The Hollywood Reporter“,
spune că marea lor problemă este
că Harvey era „chipul companiei“,
lucru care acum s�a întors violent
contra lor. Luni, firma a primit un
ajutor nesperat din partea Colony
Capital, un investitor care are ex �
periență în salvarea afacerilor „cu
probleme“ de la Hollywood. Dar vi�
itorul este încă destul de incert,
fiindcă scandalul aruncă o lu mină
urâtă asupra proiectelor prezente

și viitoare, de cinema și televiziune,
în care este implicată The Weinstein
Company. Deja, drama istorică The
Current War, care trebuia să aibă
premiera la finalul lui noiembrie,
a fost amânată pentru anul viitor.

Un alt aspect urât al acestei afa �
ceri sordide este că faptele și căderea
lui Weinstein riscă să compromită
filmele la care a lucrat. 

MARELE MOGUL

Unul dintre marii moguli ai Holly �
woodului, numit „Dumnezeu“ de
către Meryl Streep la Globurile
de Aur din 2012, Harvey Weinstein
este o uriașă personalitate formată,
după cum enumeră „The Guar �
dian“, din „artă, celebritate, politică,
bani și putere“, la care se adaugă
peste 300 de nominalizări la Oscar
asociate numelui său, fie ca pro �
ducător, fie pentru filmele pe care
le�a promovat agresiv.

Alături de fratele său Bob, Har�
vey a creat studiourile Miramax și,
apoi, The Weinstein Company. Au
început modest, dintr�un aparta�
ment în Manhattan și, după mai
bine de zece ani, au dat lovitura cu
drama independentă din 1989 Sex,
minciuni și casete video. În scurtă
vreme, Miramax a ajuns unul dintre
marii „jucători“ de la Hollywood,
frații Weinstein fiind considerați
principalii artizani ai ascensiunii
filmului independent și de artă, 
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„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

fiind responsabili, în acest timp, și
de realizarea câtorva adevărate capo �
do pere cu alură de fenomene cultu �
rale, precum Pulp Fiction, Good Will
Hunting sau Gangs of New York.

Acest succes uriaș, atât pentru
companie, cât și pentru filmele pro�
duse și promovate, a fost întotdeau�
na pus pe seama stilului agresiv și
abil al lui Harvey Weinstein. „Este
în același timp un geniu și un ticălos
și, din nefericire, aceste lucruri par

a merge totdeauna îm preună“, l�a
descris regizorul James Ivory, în�
 tr�un profil realizat de „New York
Magazine“ și publicat sub titlul „Îm �
păratul Miramaxus“.

Astăzi, împăratul este gol, prins
în mijlocul unui taifun pe care el
însuși, Harvey Weinstein, l�a descris,
la început, astfel: „Povestea asta e
atât de bună încât aș cumpăra pe
loc drepturile de adaptare cinema �
tografică!“. SDC

Vremurile de aur. În lumina reflectoarelor, Harvey Weinstein, „gașca” sa și Oscarul pentru Shakespeare in Love. În culise: Gwyneth Paltrow recunoaște că Harvey
Wienstein a agresat-o sexual. Brad Pitt, logodnicul ei de atunci, i-a cerut socoteală producătorului. Tăcerea a fost negociată în spatele scenei, dar mulţi au știut. 
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Oricât de absurd vi s�a părut că sună
afirmația domnului Vosganian în le�
gătură cu mâncatul ouălor direct
din cuibar, fără a fi trecute prin cir�
cuitul economic, la o mai atentă
analiză veți constata că omul are de
fapt dreptate în ceea ce afirmă. 

Și că privirea ageră și inteligentă 
a bunicii de la țară este de fapt

căutătura clasică a oricărui evazio�
nist neprins. Și, cum românii sunt
necinstiți când vine vorba de a�și
declara bunurile, trebuie aplicată
cea mai eficientă măsură de control.

Cineva spunea cândva, refe�
rindu�se la problematica numeroa�
selor atacuri armate în care erau
implicați civili americani, că nu este
necesar un control al numărului de
arme, ci implementarea unui regim
strict în ce privește accesul la car �
tușe. Căci da, așa este, fără glonț pe
țeavă ești fiul ploii. Așadar, cine trage
cu gloanțe prin poiată? Nu cumva
cocoșul?

Da, stimați cetățeni, el este pio�
nul principal, cel care ne poate da
măsura evaziunii fiscale din coteț.
Pentru că nu degeaba pata aia albi�
cioasă din ou, care de fapt este sper �
mă de cocoș, se numește bănuț. Acest
bănuț, în loc să intre în fluxul econo�
mic și să genereze venituri, ajunge în

tigaia gospodinei. Așadar, soluția
ideală este controlul masei monetare
din scrotul cocoșului.

O comisie specială se va for ma
în cadrul fiecărei primării rurale.
Comisia masturbatorie. Aceasta va in�
ventaria fiecare co coș din comună
și va calcula cantitatea medie de
spermă pe care o produce în timpul
unui exercițiu financiar, prin extra�
polare. Adică, tehnic vorbind, doi
membri ai comisiei vor imobiliza
orătania, al treilea îi va pune în fața
ochilor fotografii cu găini frumoase,
de rasă, iar un al patrulea membru,
de preferință tehnician veterinar, va
executa manevra de masturbare a
păsăroiului, obți nând eșan tionul re�
prezentativ. Apoi va fi monitorizată
frecvența cu care subiectul calcă
găinile într�o zi, facem înmulțirea și

obținem masa zilnică impozabilă.
Suntem, cum s�ar zice, la o simplă
împărțire dis tanță de a afla câți
bănuți ar produce împănatul cu pri�
cina într�o zi lumină, asta dacă îi acor�
dăm pre zumția că noaptea doarme.

Cu alte cuvinte, împărțim can�
titatea din eșantionul reprezentativ
la cantitatea medie de spermă din �
tr�un ou fecundat de dumnealui. 

Obținem ics bănuți, pe care îi
împărțim iar la o sută, ca să facem
conversia în lei. Să zicem că este
vor ba de o sută de lei, da? 

Ei, din suta aia, statul are
dreptul la șaisprezece, plus TVA,
plus asigurări, hai să rotunjim la
jumi�juma. 

Cu alte cuvinte, un testicul al
orătaniei, la alegere, va produce pen�
tru țară. E la mintea cocoșului. SDC

The Square/ Pătratul e al patru�
lea film al suedezului Ruben 
Östlund care a avut premiera la
Cannes și primul selecționat în
Competiția Oficială, unde a luat
în acest an la Palme d’or. După
cum am scris la vremea respec�
tivă, în acest an selecția a fost
foarte eteroclită și nu a existat
un film care să strângă aprecie�
rile unanime ale presei de spe�
cialitate. Totuși, The Square era
de departe alegerea cea mai
bună pe care o putea face juriul
prezidat de Pedro Almodóvar.

După disoluția unei familii din Force
majeure (2014), film distins cu Pre�
miul Juriului în secțiunea Un Cer�
tain Regard a Festivalului de la
Cannes (distribuit în 70 de țări și
nominalizat la Globul de Aur pen�
tru film străin), Östlund extinde
tema încrederii la un cadru mai larg,
plasând povestea într�un muzeu de
artă contemporană și împachetând�o
într�o formă elegantă și neliniș �
titoare. Filmul pleacă de la un pro� 
iect artistic pe care cineastul l�a rea�
lizat în 2014. Intitulat The Square,
acesta consta dintr�un pătrat înă �
untrul căruia oricine intra și cerea
ajutor trebuia să�l primească de la
trecători. Proiectul apare și în film,
iar deviza lui („Pătratul e un sanctuar
al încrederii. Înăuntrul lui toți avem
aceleași drepturi și aceleași obli �
gații“) e repetată de mai multe ori.
Eroul poveștii, curatorul unui muzeu
de artă contemporană, își vede pusă
la încercare propria�i încredere în
oameni în decursul unui șir de 

întâmplări care pleacă de la un jaf a
cărui victimă e când, aparent, i se cere
să apere o femeie agresată pe stradă.

„Ecuația în care cred e foarte
simplă: încrederea pe care o arătăm
celorlalți ni se întoarce“, spune regi�
zorul în notele de producție ale fil�
mului. Asta a confirmat și când a
discutat prin Skype cu publicul de
la CinemaPro la finalul proiecției
din prima zi a Festivalului Les Films
de Cannes à Bucarest. Suedezul a
vorbit despre the bystander effect
sau bystander apathy (efectul celui
care stă pe margine sau apatia celui
care stă pe margine) care, spun psi�
hologii, face ca într�un grup de oa�
meni responsabilitatea să se îm� 
partă. Cu cât sunt mai mulți oameni
în grup, cu atât mai puțină respon�
sabilitate va resimți fiecare în parte.
Filmul e construit din scene al căror
echilibru e aproape în permanență
sabotat de elemente neprevăzute.
Un bebeluș care plânge într�o

ședință unde echipa de marketing a
muzeului se întâlnește cu o echipă
de PR pentru a discuta lansarea
proiectului The Square, un mo�
ment festiv în holul muzeului dat
peste cap de chef�ul care începe să
strige la publicul nerăbdător să
mănânce, un dialog cu un cunoscut
artist întrerupt de un spectator cu
sindrom Tourette care strigă lu�
cruri porcoa se – acestea nu sunt
doar exemple ale lipsei de comuni�
care reală dintre oameni sau ale  ca�
racterului spontan și imprevizibil al
vieții, ci și mici momente care ar
putea funcționa singure într�un
muzeu de artă contemporană. Fil�
mul e construit pe dialogul acesta
permanent dintre viață și artă, ra�
mele aproape fiecărei scene fă�
cându�l să devină tot mai bogat de
la o vizionare la alta.

Sau instalația constând dintr�un
maldăr de scaune și un fond sonor
de scaune prăvălindu�se, care de�
ranjează discuția intimă dintre cu�
rator și jurnalista cu care a petrecut
noaptea și care vine să verifice dacă
a fost doar o one night stand. Scena
are o dinamică fluidă, dovedindu�se

că jurnalista e încărcată de preju �
decăți și de temeri pe care le proiec�
tează asupra lui Christian. Unele
scene au un umor caustic, de pildă
postludiul partidei de sex dintre
cei doi când fiecare încearcă să ia
în posesie prezervativul și se
ambițio nează să aibă ultimul cu�
vânt (indiciu nu al unei relații de
putere, cât al neîncrederii reci�
proce).

ORICÂND SE POATE 
ÎNTÂMPLA ORICE

Curând umorul se îngroașă, iar cu�
ratorul va trebui să înfrunte unul
dintre efectele răzbunării sale – un
copil pe care l�a acuzat de hoție vine
să�și revendice nevinovăția și insistă
să i se ceară scuze pentru că părinții
nu�l mai lasă la fotbal. Pentru Öst �
lund, muzeul de artă contemporană,
cu angajații și donatorii lui eleganți,
e metafora clară a turnului de fildeș,
a unei clase sociale favorizate, des �
părțite de pătura săracă nu printr�o
falie, ci printr�un tunel interminabil
pe care Christian (curatorul) îl par�
curge pentru a�și reven dica propria

dreptate (împreună cu portofelul și
telefonul mobil). Cealaltă lume e re�
prezentată de cerșetorii care stau cu
mâna întinsă în fața marilor maga�
zine sau care dorm înveliți în saci de
plastic. Dialogul dintre lumi pare
blocat, deși Christian parcurge un
proces la capătul căruia pare să
existe remuș care și înțelegere. Öst �
lund nu ține să impună o grilă de in�
terpretare a realității. Povestea curge
atât de imprevizibil și de asimetric,
încât oricând se poate întâmpla
orice – de pildă, ca jurnalista ameri�
cană să locuiască în casă cu o mai �
muță care desenează sau ca eroul să
nu aibă reacțiile logice pe care ne�am
aștepta să le aibă un personaj dintr�un
film realist. 

Personajele nu sunt tipologii.
Christian nu e nici pozitiv, nici ne�
gativ, ci un om care încearcă să tră�
iască OK (se ocupă de copii, con� 
duce o mașină ecologică, ia de mân�
care cerșeto rilor), dar care gre șește
într�un moment când crede că drep�
tatea e de partea lui. 

Spre deosebire de celelalte fil me
date ca favorite pentru la Palme d’or
în acest an, Loveless de Andrei Zvia �
ghințev sau 120 battements par mi�
nute de Robin Campillo, The Square
vine cu multe rame concentrice și
mișcătoare. Ar trebui văzut la pachet
cu Ouăle lui Tarzan, documentarul
lui Alexandru Solomon, amândouă
chestionând limitele umanității. SDC
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