
ANUL XII » NR. 505 » 5 – 11 decembrie 2015 » S\pt\mânal realizat de Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“ » supliment@polirom.ro

PRIMUL MAGAZIN CULTURAL DIN ROMÂNIA  »  APARE SÂMB|TA  »  WWW.SUPLIMENTULDECULTURA.RO

1,5
LEI

 

Apologia
p`rleazului, de
la antropologie
public\ la
„comentariat“

R\zvan Chiru]\

Celui mai cunoscut antropolog
român nu prea `i convine c\ `n
prezent\rile care i se fac cu oca -
zia diferitelor evenimente este
prezentat ca cel mai cunoscut
antropolog român. „Sun\ foar te
frumos, dar aceast\ formulare
con]ine ̀ n acela[i timp un mare
pericol“, declara Vintil\ Mih\i -
lescu cu ocazia lan s\rii celei
mai recente c\r]i ale sale, Apo-
logia p`rleazului.
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Citi]i interviul realizat de R\zvan Chiru]\ `n » paginile 8-9

INTERVIU CU SCRIITORUL MIRCEA MIH|IE{

„Corectitudinea politic\ este
cea mai devastatoare ideologie
care a putut s\ apar\“

Opera Na]ional\
Român\ din Ia[i, 
Pheonix-ul
cultural al
Moldovei

C\t\lin Hopulele

Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i
este una dintre cele mai contro-
versate institu]ii culturale din
capitala Moldovei, cu o istorie re-
cent\ zbuciumat\, marcat\ de un
urcu[ fulminant [i nea[teptat, de o
explozie a venirii publicului, dar
[i de unele conflicte cu Teatrul
Na]ional „Vasile Alecsandri“. Tot
zbuciumul recent se `nvârte `n ju-
rul managerului Beatrice Rancea,
care, atunci când nu monteaz\
spec tacole fastuoase pe scena ie -
[ean\, jurizeaz\ o emisiune de ta -
lent cu animale la Antena 1. 
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DORIN
SPINEANU:
O ultim\
fil\ (2014)
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„M\ comport ca un român
perfect: nemul]umit de
mine, cârcota[, cusurgiu“,
`mi declara Mircea Mih\ie[ 
`n urm\ cu exact un deceniu
`ntr-un interviu realizat pen -
tru „Suplimentul de cultur\“.
De atunci s-au `ntâmplat
multe lucruri: a fost
vicepre[edinte `n perioada
de glorie a Institutului
Cultural Român, dar a [i
demisionat, al\turi de Horia-
Roman Patapievici [i Tania
Radu, dup\ presiunile f\cute
de noua guvernare USL; a
fost numit „ctitor de ex -
cep]ie al culturii [i demo -
cra]iei române[ti“ `ntr-un
articol ap\rut tot `n 2005,
dar [i „fascist b\trân“ `n
2014, de c\tre fostul premier
Victor Ponta. Iar acum
preg\te[te o lucrare de
1.200 de pagini despre
Ulysses al lui James Joyce.



Andra Petrariu

„Domnule Bogumił Luft, cum de
rezista]i ispitei de a nu fi [i dum-
neavoastr\ un pic român?“, l-a `n -
trebat sociologul Nicu Gavrilu]\,
`n calitate de moderator, la `ntâl-
nirea cu cititorii care a avut loc
vineri, 27 noiembrie, la Libr\ria
„Orest Tafrali“ din Ia[i. Bogumił
Luft a r\spuns râzând c\ asta nu
este posibil, asumându-[i cu `n -
dârjire statutul de „polonez fasci-
nat de România“. Prezent la Ia[i
`n cadrul turneului de promovare
a volumului proasp\t ap\rut la

Editura Polirom, Românii `n
goana dup\ happy-end, acesta a
vorbit despre destinul istoric al
românilor, despre capacitatea
acestora de a „supravie]ui“ isto-
riei, precum [i despre politic\ sau
responsabilitate social\. 

„Cartea aceasta are dou\ per-
sonaje stranii. De altfel, autorul
are o preferin]\ pentru mister,
pentru inexplicabil [i uneori
pentru inefabil `n istoria noastr\,
a românilor. Cele dou\ personaje
misterioase, eu a[ spune aproape
perfect camuflate pe ici-colo, sunt
urm\toarele: mentalitatea româ -
neasc\ [i mentalitatea polonez\.
Este, dac\ vre]i, un dialog `ntre
dou\ mentalit\]i, ̀ ntre dou\ feluri
de a fi, pe care autorul le `ntru-
peaz\ `ntr-un mod original [i real-
mente salutar“, a pornit discu]ia
Nicu Gavrilu]\. De[i precizeaz\
`n descrierea c\r]ii c\ aceasta este
scris\ de un polonez pentru polo -
nezi, volumul scriitorului Bogu -
mił Luft stârne[te [i interesul
românilor, participan]ii prezen]i
la `ntâlnire m\rturisind c\ a
reu[it s\ le anime gândurile, prin -
tre care ideea c\ `ntr-adev\r „sun-
tem un popor fericit“. „Paradoxal,
ultimii 26 de ani au fost pentru Ro-
mânia o perioad\ extrem de noro-
coas\ [i sunt foarte pu]ini români
care recunosc asta“, consider\
scriitorul. Propunându-le s\ ana-
lizeze obiectiv reu[itele pe care le-au
avut politicienii de la guvernare
`n to]i ace[ti ani, Luft a afirmat c\

„România a mers `ntr-adev\r pe
un drum previzibil [i credibil spre
integrare vestic\ `n prima jum\ -
tate a anului 1999. ~n toate etapele
s-au g\sit solu]ii, s-a f\cut acest
salt ̀ nainte ̀ n ceea ce pri ve[te dez-
voltarea economic\. Chiar [i cu
probleme, conflicte, aceast\ ]ar\ a
mers `nainte. {i a ajuns la o si -
tua]ie care poate nu este paradis,
dar, `n compara]ie cu ceea ce am
v\zut atunci când am venit aici
pentru prima dat\, `n 1990, este de
necrezut“, a ad\ugat acesta.

Uitarea, ca sprijin
pentru supravie]uire 

Cum românii sunt `ntotdeauna
curio[i `n privin]a opiniilor din
afar\ despre ei, polonezul cu expe-
rien]\ româneasc\ remarcabil\ a
]inut s\ spulbere orice urm\ de
`ndoial\: „~n Polonia domin\ cei
care nu [tiu absolut nimic despre
România. Un prieten de-al meu a
scris o carte despre România pe
care o prezint\ extrem de miste-
rioas\, foarte greu de cunoscut [i
`n]eles. Este ceva adev\rat aici.
Un lucru caracteristic pentru Ro-
mânia, care m-a fascinat, este c\
toat\ aceast\ cultur\, mentalitate,
realitate este construit\ din ele-
mente extrem de diferite [i contra-
dictorii. Le-am spus unor jurna li[ti
polonezi, când eram ambasador,
c\ dac\ ai constatat ceva despre
România, ai `n]eles!“.

~n ciuda tr\irii, de-a lungul 

timpului, al multor momente tra-
gice, „`n toat\ aceast\ istorie dra-
matic\, românii au elaborat o mo-
dalitate de a supravie]ui prin
aceast\ capacitate de a uita“. Chiar
dac\ nu este vorba `n totalitate
despre o uitare terapeutic\, Luft a
subliniat c\ „aici am vorbit de -
spre acest aspect pozitiv. Despre
ceva care le permite ̀ n continuare
românilor s\ viseze. Este un lucru
creator. {i asta mi s-a p\rut ceva
caracteristic pentru aceast\ isto-
rie a voastr\. C\ a]i supravie]uit
de fapt unei istorii foarte grele. A]i
supravietuit [i, uita]i, sunte]i
aici“, a râs Bogumił Luft.

„Din aceast\ ]ar\ 
nu se pleac\“ vs. fuga
ca „dovad\ a unei boli“

Când vine vorba despre responsa-
bilitatea social\, Bogumił Luft
sus]ine c\ ̀ n ultima perioad\ aceas-
ta a crescut, `ns\ `n toat\ Europa,
dar mai ales `n ]\ri precum Polo-
nia, România sau Republica Mol-
dova, aceasta `nc\ este conside-
rat\ o problem\ major\: „~n aceste
]\ri sunt dou\ posibilit\]i `n cazul
unor situa]ii insuportabile, anga-
jarea pentru schimbare sau atitu-
dinea de «haide]i s\ fugim». Fuga
asta nu este plecare, este dovada
unei boli. Acum ceva secole a exis-
tat o pedeaps\ foarte dur\, exilul.
Acum nu mai este considerat pe-
deaps\, ci o bucurie. Mi se pa re 
c\ foarte mul]i oameni apeleaz\

la o fug\ adev\rat\“. F\când refe-
rire [i la alegerile „destinale“, care
]in de soarta omului [i mai pu]in
de fug\, scriitorul a `mp\rt\[it,
spre amuzamentul participan]ilor
la `ntâlnire, câteva pove[ti despre
polonezii care dup\ ce se c\s\toresc
cu româncele se stabilesc `n Bucu-
re[ti. „Este o aventur\ a vie ]ii, nu o
fug\. Acum câteva zile, am c\l\torit
la Cluj cu un b\iat care este ̀ n aceast\
situa]ie. Iar când ne-am `ntâlnit cu
dou\ studente din Polonia care spu-
neau c\ sunt acolo pentru trei luni
`n cadrul programului Erasmus,
acesta le-a spus: «Dar [ti]i, dom ni -
[oarelor, din aceast\ ]ar\ nu se
pleac\. Eu am venit pentru trei luni
`n cadrul programului Erasmus [i
asta a fost acum 11 ani»“.
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Bogumił Luft, al\turi de 
Românii `n goana dup\ happy-end
Absolvent de Teatru,
Bogumił Luft a jucat, de-a
lungul timpului, o serie
de roluri importante, atât
pe scena polonez\, cât [i
pe cea româneasc\. Zia -
rist, publicist, tradu c\tor
[i fost ambasador al Re-
publicii Polone `n Româ-
nia [i Moldova, el este
al\turi de români `n goa -
na dup\ happy-end de
mai bine de trei decenii.
Chiar [i dup\ atâta vre -
me, când vorbe[te despre
România, Bogumił Luft nu
se fere[te s\ repete
frecvent [i cu o oarecare
mândrie cuvintele „fasci-
nant\“ [i „misterioas\“. 

„Happy-end-ul
nu exist\, 
dar goana 
este dup\
happy-end“
„Aceast\ carte nu este despre
istorie. Este despre prezent, dar
problema este c\ istoria este
prezent\ `n prezent, iar `n
aceast\ carte istoria s-a ames-
tecat `n via]a multor persona-
je. Ce poate `nsemna happy-
end-ul? Sfâr[itul istoriei, dar
istoria nu e gata s\ se sfâr -
[eas c\. Happy-end-ul nu exis -
t\. Posibilitatea de a ajunge,
de fapt, la un happy-end este o
iluzie“, a afirmat BogumiłLuft.

„De ce 
`i plac
domnului
Bogumił
Luft
românii?“
Nicu Gavrilu]\, sociolog [i
eseist:„Un polonez scriitor, jur-
nalist, ambasador scrie o carte
clar\, frumoas\, elegan t\, sub-
til\, profund\, bine documen-
tat\, cu un capitol la un mo-
ment dat mai mult decât edifi-
cator `n formularea lui: «~mi
plac românii», iar personajul
principal suntem noi to]i. De ce
`i plac domnului Bogumił Luft
românii? Din zece motive. Pen-
tru c\ sunt pu ]ini `n lume cei
care `i simpatizeaz\, `n primul
rând. Pentru c\ românii sunt
curajo[i, au imagina]ie [i sunt
foarte iste]i. Pentru dou\ reu -
[ite extraordinare `n vremuri
vitrege, 1859 [i 1918, cele dou\
Uniri. Pentru simpatia ar\ tat\
constant fa]\ de o putere res-
pectabil\ a Europei, fa]\ de Po-
lonia. Pentru veselia lor. Pen-
tru voca]ia prieteniei de care
am dat dovad\ uneori `n mod
spontan. Pentru cultul s\rb\to-
rii. Pentru sensibilitatea reli-
gioas\. Pentru strania `mbina-
re `ntre ceea ce este vesel [i
ceea ce este trist ̀ n via]\. De ase -
menea, `i plac românii pentru
umorul negru“. 
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Apologia p`rleazului, 
de la antropologie 
public\ la „comentariat“

R\zvan Chiru]\

Celui mai cunoscut antropolog ro-
mân nu prea `i convine c\ `n pre-
zent\rile care i se fac cu ocazia di-
feritelor evenimente este prezen-
tat ca cel mai cunoscut antropolog
român. „Sun\ foarte frumos, dar
aceast\ formulare con]ine `n ace-
la[i timp un mare pericol. ~n pri-
mul rând, când e[ti cunoscut,
`nseamn\ c\ e[ti persoan\ publi -
c\. Imaginea persoanei publice, a
intelectualului public nu este la
noi tocmai bun\, ba chiar este de-a
dreptul suspect\. Când e[ti invitat
`n acest club, nu [tii pe unde s\
fugi mai repede, dar nu po]i s\
fugi nici prea repede, c\ se chea -
m\ c\ faci pe nebunul. Cel mai bi-
ne e s\ te ̀ mpiedici“, a glumit Vin-
til\ Mih\ilescu, cu ocazia lans\rii
celei mai recente c\r]i ale sale,
Apologia p`rleazului, ap\rut\ la
Editura Polirom. „Exist\ un anu-
mit risc pentru public, care s-a
s\turat de figuri publice, [i pentru
profesioni[ti, deoarece e un sem-
nal c\ de fapt nu e nimic serios, c\
e gargar\ public\, scris\ frumos.
Or, asta `ndep\rteaz\ pe foarte
mult\ lume, iar mul]i al]ii citesc
textele doar la primul nivel. ~ns\
aceste texte au dou\ niveluri de
interpretare. Când e[ti intelec-
tual public, lumea nu se mai gân-
de[te la al doilea nivel, ceea ce nu
este tocmai ceea ce mi-am dorit“,
a explicat antropologul vineri, 27
noiembrie, la Clubul }\ranului
Român. 

Precizarea lui Vintil\ Mih\i -
les  cu nu a fost `ns\ ascultat\ de
personalit\]ile invitate s\ vor-
beasc\ despre Apologia p`rleazu-
lui. „Vintil\ Mih\ilescu este o vo-
ce unic\, este o voce extrem de
u[or de urm\rit, dar foarte greu
de `n]eles. Problema lui este ur -
m\toarea: vine dintr-o disciplin\
care are un statut extraordinar de
complicat [i care nu se g\se[te
`ntr-o form\ prea bun\. Antropo-
logia nu traverseaz\, `n lume, cea
mai fericit\ faz\ din istorie, pen-
tru c\ sub raport epistemologic,
etic, metodologic, poate chiar me-
tafizic se g\se[te `ntr-o criz\ pro-
fund\. Dup\ ce ne-a promis ̀ n anii ’80

lucruri extraordinare, nu a reu[it
s\ le livreze [i a r\mas ̀ n Occident
`n forma sa canonic\ ̀ ntr-o faz\ de
impas. Dar Vintil\  Mih\ilescu a
avut privilegiul de a scrie `n Ro-
mânia, `n contextele sale multi-
ple, [i a putut s\ urm\ reasc\ o du-
rat\ mai ampl\, care ̀ n antropolo-
gie nu figureaz\. La el este `ntot-
deauna o durat\ lung\, de multe
ori prezent\ explicit `n text. ~n
acela[i timp, Vintil\ Mi h\i  lescu
se poate mi[ca f\r\ constrângerile
pe care teoria nou\ a antropolo-
giei le are, ̀ n timp, dar [i c\tre alte
discipline“, a insistat profesorul
Sorin Antohi. „Chiar este cel mai
cunoscut antropolog român. Mai
nume[te tu, Vintil\, pe altul mai
cunoscut. Din p\cate pentru Româ-
nia“, a cerut un r\spuns poetul [i
traduc\torul Bogdan Ghiu. Dar
nu a primit. „Tu reprezin]i public
figura expertului, a intelectualu-
lui tradu c\tor, care nu `[i vinde
cuno[tin ]ele, de[i sunt produse
tocmai pentru a fi vândute, ci le
divulg\, le traduce. Asta e latura
ta talenta t\“, a precizat Bog dan
Ghiu.

De la antropologie 
la sociologie public\

Apologia p`rleazului con]ine o se-
lec]ie de mai multe „pilule“ de -
spre societatea româneasc\ ac-
tual\ prin care Vintil\ Mih\ilescu
dore[te s\ arate cum ne raport\m
la diferite valori, care sunt noile
mentalit\]i [i obiceiuri, dar [i re-
la]ia noastr\ cu propriul trecut [i
cu speran]ele pentru viitor, dup\
cum precizeaz\ prezentarea c\r -
]ii. „Am realizat c\ sunt 18 ani de
când am, nu am treab\, scriu `n
fiecare s\pt\mân\ dou\ pagini
fix. Ceea ce, crede]i-m\, nu e u[or,
câteodat\ ̀ mi lipsesc subiectele, le
caut `ntotdeauna pe strad\ sau `n
alte locuri. Din momentul `n care
am `nceput s\ scriu la «Dilema»,
am `nceput s\ scriu antropologie
pentru public. F\r\ s\ `mi dau
seama, am `ncercat s\ intru `n co-
municare cu publicul, s\ vorbim
aceea[i limb\, `n care mim\m
conversa]ia, miza traducerii fiind
`n acest caz limbajul, un limbaj co-
mun `ntre cel de specialitate [i cel

mai larg, public“, a men]ionat Vin -
 til\ Mih\ilescu.  

Antropologul le-a explicat celor
prezen]i la lansarea c\r]ii sale c\
de fapt `[i dore[te s\ fie un tradu -
c\tor al realit\]ii. „Eu, când m-am
f\cut mare, m-am f\cut antropo-
log, nu psiholog. {i m-am gândit
c\ fac antropologie dup\ defini]ia
dat\ de Levi-Strauss, care spunea
c\ aceast\ [tiin]\ este o traducere.
El se referea evident la antropolo-
gia clasic\. Pentru mine, cred c\
asta a fost miza, misiunea“, a pre-
cizat autorul. 

Complexele culturale, s\rb\to-
rile, dezindustrializarea, munca,
elitele [i masele, detoxifierea, ho-
mo branshatus sau porcu[orul
Luta sunt doar câteva dintre te-
mele abordate `n Apologia p`rlea-
zului. „Volumul de fa]\ e pu]intel
mai ambi]ios decât precedentele,
c\ci nu se aproprie neap\rat de
aceast\ linie a antropoligiei publi-
ce, ci mai degrab\ de ceea ce se nu-
me[te sociologie public\, care pre-
supune un plus de implicare.
Acest volum are [i un soi de me-
saj, de implicare, e mai prezent `n
social [i se termin\ cu o moral\ pe
care v\ las s\ o descoperi]i, ̀ n care
transmit un mesaj pentru lumea
`n care tr\im“, a dezv\luit Vintil\
Mih\ilescu.

Pia]a neoliberal\ 
a cunoa[terii

„Pârleazul este o metafor\ pentru
acest provizoriu care dureaz\“, a

explicat Sorin Antohi viziunea sa
despre ceea ce a vrut s\ spun\ au-
torul prin titlul c\r]ii sale. Iar
Bogdan Ghiu a mers [i mai depar-
te [i a men]ionat c\ Apologia p`r -
leazului face pedagogie. „Cuvân-
tul ~nainte m\soar\ trei degete de
text, hai patru, pentru cei cu
mâini mai fine. {i vorbe[te despre
articularea actual\ a crizei, pentru
c\ `n prezent critica este `n criz\.
Apoi articolele, chiar [i cele scurte,
urmeaz\ un protocol de gândire: ̀ n
primul rând identificarea proble-
mei, `nl\turarea falsei critici reac-
tive, adic\ cea imediat naiv\, dar [i
cea spontan\, dup\ o ideologie.
Vintil\ Mih\ilescu ]ine ni[te lec]ii
publice de procedur\ antropolo-
gic\. Am stabilit un fel de traseu te-
matic, un fir ro[u, care porne[te de
la aceste confensiuni de credin]\
ale criticului care vrea s\ vad\ bi-
ne ce trebuie criticat, ca s\ nu cri-
tice `n gol. {i m\ gândesc dac\ nu
cumva cei indirect critica]i sunt
chiar antropologii `n[i[i“, a deta-
liat traduc\torul. Bogdan Ghiu a
precizat c\ Vintil\ Mih\ilescu este
un mare inventator de termeni,
dând ca exemple termenii „baronii
cunoa[terii“ sau „pia]a neolibera -
l\ a cunoa[terii“. 

La aceea[i lansare de la Clubul
}\ranului Român din Bucure[ti a
vorbit [i o fost\ student\ a antro-
pologului, ̀ n prezent jurnalist\ in-
dependent\. „M\ aflu aici ca re-
prezentant al unor gherile nec\jite
din partea presei independente,

gherilele nec\jite fiind unele din-
tre entit\]ile din cartea domnului
Vintil\ Mih\ilescu“, s-a prezentat
Andra Matzal, unul dintre artiza-
nii portalului totb.ro. „Aceast\
carte este un back-up necesar al
unui aparat de cunoa[tere, o cale
de a face o arhiv\ a unor texte care
altfel s-ar putea pierde. ~n ultimele
luni s-a vorbit despre grani]e,
grani]e simbolice, praguri `ntre
culturi [i `n interiorul culturilor.
{i `n aceast\ lume a pârleazurilor
cât se poate de fizice, e necesar s\
`n]elegem propriile pârleazuri [i
grani]e“, a precizat jurnalista. An-
dra Matzal a ar\tat c\ `n epoca ac-
tual\ a „comentariatului“ avem
tendin]a s\ ne raport\m la un fel
de prezent continuu, dar Apologia
p`rleazului ne pune `n context, ne
explic\ regulile lumii `n care ne
mi[c\m, de ce ne mi[c\m a[a cum
o facem. 



Domni[oara cu nume `mprumu-
tat din opera lui Marcel Proust
scria, la vârsta majoratului, cura-
jos, dar superficial, anun]ând, tot -
odat\, o `ntreag\ epoc\ de schim -
b\ri majore `n ordinea fundamen-
tal\ a lucrurilor. S-au `nf\ptuit!
Au fost schimb\ri radicale, care
au condus la societatea de ast\zi:
hedonist\, nep\s\toare, incapa-
bil\ de profunzimile unei drame
adev\rate, o societate de consum a
unor prefabricate [i ̀ n chestiunile
intime.

Françoise Sagan, desigur, nu ur -
m\rea s\ ajung\ atât de departe. A

[i m\rturisit de altfel, c\ avea ce-
va timp liber [i voia s\ vad\ dac\
poate scrie un roman. A[adar, Bon-
jour tristesse `nsumeaz\ o am -
bi]ie [i un capriciu. S-a pr\ bu[it
apoi `n cinema [i glorie global\. 

Povestea e a[a: un tat\ playboy
[i v\duv, o fiic\ ghidat\ de princi-
piul unei libert\]i f\r\ nuan]e, o
tân\r\ frivol\ pierdut\ `n bra]ele
tat\lui fiicei-libertine, o doamn\
care e gata s\-l salveze pe acela[i
tat\ din bra]ele desfrâului [i, de -
sigur, un tân\r ̀ ndr\gostit de fiica
libertin\. Na[terea unor combi-
na]ii [i complica]ii amoroase `n -
tre aceste personaje era, v\ da]i
seama, inevitabil\.

Françoise Sagan construie[te
din instinct, dintr-un formidabil
talent al nuan]ei, o lume perfect
amoral\. Este probabil cea mai ta-
lentat\ scriitoare amoral\ de la
jum\tatea secolului trecut. 

Succesul comercial al acestui
roman a condus-o spre o via]\

tr\it\ `n c\dere. A[a cum priete-
nii ei aveau s\ remarce, dom ni -
[oara Sagan nu a crescut nicio-
dat\, a r\mas pentru totdeauna o
feti]\ care n-a f\cut decât ce a
vrut. A luat de la via]\ totul [i ce-
va ̀ n plus, pentru a muri la [aizeci
[i nou\ de ani, `ngropat\, efectiv,
`n datorii. S\ mori cu peste un mi-
lion de euro datorii nu este, fi -
re[te, la `ndemâna oricui.

Françoise Sagan a tr\it, deci,
`ntr-o tinere]e care nu s-a mai
sfâr[it. A r\mas, cumva, pân\ la
cap\tul liniei curajoas\ [i superfi-
cial\. Cartea cu care a devenit fai-
moas\ i-a supravie]uit – scanda-
loas\ [i imperfect\, dar vie, vie! 

Françoise Sagan scria foarte
frumos, avea o minunat\ estetic\
a detaliilor. Ce m\ `nduio[eaz\,
b\rbat trecut demult de tinere]e,
mai aproape de grani]ele din
urm\, este aceast\ credin]\ a tine-
rei fran]uzoaice c\ a reu[it s\
ating\, fie [i textual, profunzimea

unui sentiment precum triste]ea.
Asta nu a reu[it. 

Triste]ea domni[oarei din carte,
cu care autoarea face, totu[i, redu-
se eforturi de a nu se identifica, este
abia o schi]\ de triste]e, de o frage-
zime `nsp\imânt\toare, viciat\ de
tot ce `nseamn\ a tr\i pe Coasta de
Azur. Aceasta nu este triste]ea, dar
falsa profe]ie a lui Françoise Sagan
a rezistat timpului. 

Mul]i oameni de atunci, gene-
ra]ii `ntregi!, au continuat s\ se
b\l\ceasc\ `n aceast\ nefericire
amoroas\ vag\ pe care Françoise
Sagan o proclam\ mai ̀ nalt\ decât
am\r\ciunea, regretul [i remu[ -
ca rea. Bun\ ziua, triste]e este, de
aceea, un miracol [i o ne`mplini-
re. O exagerare. 

Cu toate acestea, pu]ine, foarte
pu]ine capodopere dau din al doi-
lea fragment o fraz\ de o aseme-
nea for]\: „~n vara aceea aveam [ap-
tesprezece ani [i eram pe deplin

fericit\“. Mai departe, istoria. 
Françoise Sagan nu [tia [i nici

nu sunt date c\ a aflat vreodat\:
triste]ea adev\rat\ mutileaz\. 
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Am tr\it pe linia frontului. Bine,
m-am n\scut ceva mai târziu,
dup\ ce din ru[i, nem]i [i români
pu[i pe lupt\ nu au mai sc\pat
decât pove[tile. ~ns\ linia frontului
a r\mas adânc s\pat\ ̀ n amin ti rea
oamenilor pe lâng\ care am tr\it.
Nici nu avea cum s\ fie altfel. 

La mine acas\, `n livad\, exis-
tau urmele a trei tran[ee. ~ntr-una
dintre acestea, la vreo doi metri
sub p\mânt, un vecin mi-a spus c\
zac nu [tiu câte l\zi de muni]ie,
plus pu[ti [i pistoale `ngropate de
nou-nou]e, imediat dup\ ce s-a ter-
minat r\zboiul. Când n-avem ce
face, [i azi mai discut cu tata c\ ar
fi bine s\ ne apuc\m s\ scoatem la
lumin\ pu[tile alea. Numai c\ ne
e fric\ de problemele cu poli]ia. Le

l\s\m acolo. ~ngropate, vor fi tot-
deauna ale noastre. 

~n fiecare prim\var\, dup\ ce
aram gr\dina, c\utam prin p\ -
mântul reav\n [i m\ alegeam cu o
colec]ie frumu[ic\ de cartu[e. Le
frecam de trotuar pân\ c\p\tau
lustru, apoi m\ l\udam cu ele.
Evi dent, existau [i p\reri c\, dac\
le dai lustru printr-un asemenea
procedeu, te pot schilodi prin ex-
plozie. Dar eu n-am auzit de oa-
meni schilodi]i de cartu[e. Doar
de obuze. Fratele bunic\-mii s-a
dus s\ culeag\ ghiocei prin pri -
m\vara lui ’45. Pe lâng\ ghiocei a
g\sit [i o bomb\ extraodinar de
util\ `n gospod\rie prin aceea c\,
`n interiorul ei, se g\sea nu [tiu ce
substan]\ pe care o puteai folosi la

vopsitul lânii. A b\tut bomba de o
epav\ de tanc uitat\ `n p\dure,
pân\ când i s-au `mpr\[tiat to]i
ghioceii, laolalt\ cu mâinile, pi-
cioarele [i capul. L-au adus acas\
`ntr-o traist\, f\r\ s\ se mai chi -
nuie nimeni s\ g\seasc\ toate pie -
sele dintr-un puzzle care, chiar [i
incomplet, trebuia `ngropat cre[ -
ti ne[te. Un alt caz ar mai fi cel al
unui gospodar mintos dintr-un sat
vecin care a b\tut coasa vreo do -
u\zeci de ani pe un obuz `nfipt `n
curtea casei. Pân\ ̀ ntr-o zi. Dar de
oameni schilodi]i de gloan]e nu
am auzit. 

Le lustruiam [i f\ceam nego] cu
ele. Pe dou\ gloan]e de pu[c\ [i 
unul de pistol, reu[eam s\ ob]in o
undi]\. Sau faim\ printre pu[tii de
seama mea. Culmea gloriei am
atins-o `ns\ cu un obuz. Tot `ntr-o
prim\var\, dup\ ce a f\cut tata o
ar\tur\ mai adânc\, cu tractorul.
Scormoneam p\mântul la concu -
ren]\ cu g\inile care c\utau râme.
Concuren]\ cam neloial\: g\inile
culegeau râme de pe urma s\p\tu -
rilor mele, eu nu prea aveam [an se
s\ dau de gloan]e dac\ m\ ba zam
pe un scurmat de g\in\. ~n fine,
tocmai când eram pe punctul de a
m\ l\sa p\guba[ de armamentul

modern, hot\rându-m\ s\ m\
`ntorc la pra[tia mea primitiv\,
palma mi-a alunecat pe spatele
unui obuz de tanc ca pe cel al unui
pe[te. Poetizez. De fapt obuzul era
cam ruginit. {i m-am gândit c\ 
n-ar strica s\-i dau un lustru,
frecându-l de trotuar.

M-am apucat serios de treab\.
A trecut mama pe lâng\ mine: 
— Dar tu ce me[tere[ti acolo? 
— Uite frec o bomb\! 
— Nesim]itule. S\ nu mai vor be[ti
prostii, c\ te omor cu mâna mea. 

Mersi, dar nu era nevoie. M\
puteam descurca de minune [i
sin gur. 

M-am dus s\-mi frec bomba pe
prisp\ la bunica, cu un pietroi. Nu
m-am pus bine pe treab\, c\ m-a [i
observat. I-am stârnit curiozitatea: 
—  Ce faci, m\i, acolo?! 
— Uite frec o bomb\ ! 
— Asta v\d [i eu, c\ doar nu-s
chioar\. Dar ce fel de bomb\? 
— De tanc. 
— Aia?! Bomb\ de tanc?! Se vede
c\ e[ti copil. N-ai trecut prin
r\zboi! Aia-i clar de avion! 

Bunica ]inea bomba `n mân\ [i
o privea cumva hamletian. {i-o dat\
a `nceput s\ boceasc\:
— S\racu’, frate-miu! Cu una din

asta s-a dus [i el pe lumea cealalt\. 
Mi-am luat bomba `n bra]e [i

m-am c\rat `n drum, unde n-a du-
rat mult ca s\ se adune specta-
torii. B\ie]ii au venit care mai de
care cu idei mai str\lucite:
— S\-i scutur\m rugina b\tând-o
cu un ciocan. 

Ei, doar nu eram eu prost s\
turtesc cu ciocanul frumuse]e de
bomb\! 
— S\ facem un foc mare [i s-o
arunc\m acolo. 

Peste poate. Dac\ r\mân dup\
aceea numai cu un pumn de
cenu[\? Am primit [i o ofert\ de
schimb. Petric\ se jura c\ fur\ el
un afet de tun pe care `l folosea
bunic\-su drept scaun la veceu. 
N-am apucat s\ ducem planul
pân\ la cap\t. A ap\rut un vecin [i
mi-a confiscat bomba. M-am dus
plângând acas\ [i, seara, dup\ ce
s-a `ntors tata de la serviciu, l-am
trimis s\-mi recupereze bomba
mea personal\. A recuperat-o, dar
n-a vrut s\ mi-o mai dea `napoi. A
aruncat-o `ntr-un pârâu. 

Am mai c\utat-o eu, nu-i vorb\,
dar f\r\ sor]i de izbând\. Probabil
c\ [i acum zace `n mâl, `n a[tep -
tarea unui r\zboi sau a altui om
care s\-i ghiceasc\ povestea... 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Bomba

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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~n 1954, când a publicat
Bonjour tristesse,
Françoise Sagan avea
optsprezece ani. Acestea
fiind datele, aceast\
carte-cult este sfid\toare
[i monumental\.

Bun\ ziua triste]e



Tot ce se va petrece `n interiorul
celor [ase luni r\mase pân\ la
alegeri va avea o influen]\ major\
asupra rezultatelor din vara vii -
toare. Se intr\ practic `n campa-
nia preelectoral\, cu o lun\ de 
vacan]\, `ntre 15 decembrie [i 15
ia nuarie, când ]ara se `nchide
pentru s\rb\torile de iarn\.

Dup\ tragedia de la Colectiv 
se observ\ unele schimb\ri de
comportament la partidele politice

importante, respectiv PSD [i PNL. 
La PSD, Liviu Dragnea `ncear -

c\ s\ imprime partidului o nou\
direc]ie. „Ne-am rupt de vechile
obiceiuri“, asta vrea s\ transmit\,
poate `n mod surprinz\tor pentru
mul]i, cel care a preluat nu cu
mult timp `n urm\ frâiele social-
democra]ilor. Interesant, la ridi-
carea imunit\]ii lui Dan {ova,
Dragnea le-a cerut senatorilor s\
voteze pentru, lucru neobi[nuit

pentru un partid care pân\ mai
ieri `i ap\ra cu `ndârjire pe cei
acuza]i de corup]ie. Ba mai mult,
`ntrebat ce va face dac\ vor ap\ -
rea tr\d\ri `n PSD, Dragnea a
avertizat c\ to]i cei care ies din rând
nu se vor mai reg\si pe listele elec-
torale `n 2016. O declara]ie cura-
joas\, dar riscant\ `n acela[i timp
pentru un politician care conduce
un partid plin cu oameni care se
`nfrupt\ din contracte cu statul.

De unde schimbarea de discurs
a liderului social-democrat? Unii
amintesc de recursul `n Dosarul
Referendumului, verdict a[teptat
chiar la `nceputul anului viitor. ~i
e fric\ lui Dragnea de completul
de cinci judec\tori ai ~naltei Cur]i?
Dac\ da, poate influen]a noul s\u
comportament o decizie favorabi -
l\ a ~CCJ? Greu de crezut c\ jude -
c\toarea Livia Stanciu poate fi
clintit\ cu astfel de tertipuri. 

Dincolo de motiva]ia care-l ani -
m\ pe Dragnea ̀ n ap\rarea statului
de drept, PSD pare a se schimba
fa]\ de epoca Ponta, când partidul
bloca `n Parlament aproape toate

cererile de arestare ale pro curorilor.
{i la PNL se vede o preocupare

pentru schimb\ri majore la vârf.
Dintre cei doi lideri liberali, doar
Alina Gorghiu iese la ramp\, `n
timp ce Vasile Blaga pare a fi in-
trat `ntr-o medita]ie profund\.
PNL are nevoie de modific\ri radi -
cale [i rapide `n conducerea par-
tidului. Oameni din vechile garni-
turi ale fostului PNL [i de la vechiul
PDL se reg\sesc `n structurile de
conducere stufoase actuale, iar
pro cesul de unificare pare a fi gr\bit
tocmai pentru a elimina dinozau-
rii politici.

PNL e mai interesat decât PSD
de a face schimb\ri interne, asta [i
pentru c\ electoratul de dreapta e
mult mai atent la astfel de lucruri.

Cheia reformelor la partidele
mari st\ `ns\ la Palatul Victoria.
Dac\ noul premier Dacian Ciolo[
va confirma `n fruntea guvernu-
lui, atunci PSD, dar mai ales PNL
vor avea o mare problem\. Libe -
ralii mai au o temere [i anume c\
Dacian Ciolo[ ar putea fi `mpins
de c\tre pre[edintele Klaus Iohannis

s\-[i fac\ propriul partid, care s\-i
concureze pe liberali `n alegerile
din toamna anului 2016.

Este posibil ca liderii liberali s\
fi `n]eles pericolul, ba mai mult s\
preg\teasc\ terenul pentru a-l pri-
mi ̀ n rândurile lor pe Ciolo[. Dac\
liberalii cu grave probleme de ima -
gine fac un pas ̀ napoi, iar noul pre -
mier confirm\ a[tept\rile str\zii,
nimic nu va `mpiedica intrarea
lui Dacian Ciolo[ `n PNL. La fel 
s-a `ntâmplat anul trecut [i cu
Ioha nnis, când sibianul a fost
propulsat mai ̀ ntâi ̀ n fruntea par-
tidului, iar dup\ câteva luni avea
s\ câ[tige preziden]ialele.

Pentru PSD [i PNL, schimba -
rea la fa]\ este esen]ial\. Dac\ n-o
vor face, atunci vor ap\rea alte for-
ma]iuni politice, care `ncet-̀ n cet se
vor impune pe scena politic\. Ve-
dem ultimul sondaj pe Bucu re[ti,
unde Uniunea Salva]i Bucure[tiul
are deja 7%, procent bun pentru o
forma]iune abia `nfiin ]at\.

Alegerile de anul viitor, cele lo-
cale, dar [i parlamentarele, vor fi
imprevizibile. Sunt o mul]ime de
necunoscute, iar nervozitatea [i
radicalizarea electoratului, sesi -
zate de vreo doi ani `ncoace, pot
duce la mut\ri greu de anticipat
`n momentul de fa]\. La o prezen -
]\ sc\zut\ la vot, PSD [i PNL sunt
avantajate. Dac\ `ns\ participa -
rea la vot trece de 52-55%, atunci e
loc de surprize.

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 505 » 5 – 11 decembrie 2015

opinii  «  5  

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Pe de alt\ parte sunt (nu pot s\ nu
fiu) european [i am crescut cu cre-
din]a `n ni[te idealuri democrati-
ce, care poate c\ nu [i-au g\sit cel
mai fertil teren `n nenorocita mea
de ]ar\, dar `n alte p\r]i ale Euro-
pei, ceva mai vestice, p\reau s\ fi
devenit o realitate concret\. Mi-e
fric\ s\ nu le v\d pr\bu[irea, fi-
indc\ asta ar `nsemna s\-mi pierd
credin]a `n ele. {i atunci o dicta-
tur\, de orice fel ar fi ea, mi s-ar
p\rea o consecin]\ fireasc\ a natu-
rii umane.

Din când `n când aceste idea-
luri sunt puse la `ncercare `n cele
mai surprinz\toare feluri. Valul
de refugia]i din Siria, Afganistan
[i, `n general, din ]\ri majoritar
musulmane, care a speriat Europa

`n 2015, e exact a[a ceva. Situa]ia
refugia]ilor, viitorul lor, impactul
lor asupra societ\]ii occidentale
au devenit subiect de polemic\ [i
vrajb\ `n sânul Europei civilizate.
O serie de atentate recente, puse
la cale de terori[ti musulmani,
dintre care cele din Paris au avut
cel mai mare impact mediatic, au
complicat [i agravat [i mai mult
lucrurile.

Firesc [i omene[te ar fi s\ nu
condamni o `ntreag\ comunitate
sau o religie pentru excesele cri-
minale ale unor fanatici m\rgi -
ni]i. Ei, fanaticii, sunt pu]ini, noi,
democra]ii ra]ionali, suntem mai
mul]i, deci mai puternici. Noi, eu-
ropenii, suntem reprezentan]ii
unei culturi tolerante, `n care au

loc toate rasele, credin]ele [i ori -
ent\rile politice. ~n asta const\ [i
puterea noastr\.

Numai c\ s-ar putea ca, de de-
cenii `ntregi, s\ ne fi sc\ldat `ntr-o
dulce iluzie ideologic\, ascunzând
realitatea mizer\ sub pre[, de dra-
gul unor cli[ee lini[titoare [i utile
politic. S-ar putea s\ nu fim atât de
toleran]i, de democratici, de des -
chi[i. S-ar putea ca, `n timp ce dis-
cursul oficial a propagat o imagine
pompoas\ despre unitatea Euro-
pei [i integrarea european\, unde-
va `n lumea real\, cea a europeni-
lor obi[nui]i, s\ se fi format fac -
]iuni [i fracturi pe toate direc ]iile.
S-ar putea ca undeva – chiar sub
ochii no[tri – s\ se coac\ ni[te bu-
boaie de conflicte poten]iale, pe
care ne prefacem `n continuare c\
nu le vedem, a[a cum, de exemplu,
s-au pref\cut iugoslavii vreme de
mai bine de un deceniu, pân\ când
buboiul s-a spart.

M-am `ntrebat dac\ `n Europa
de azi ar fi posibil un m\cel inter -
etnic [i interreligios precum cel
din Iugoslavia. Educa]ia ̀ mi spune

c\ nu, teama visceral\ (dar [i ra -
]iunea) `mi spun c\ totu[i da. V\d
cum, ̀ n ciuda unei cenzuri media-
tice, altfel par]ial justificate, r\sar
ici [i colo relat\ri precum cea din
care citez mai jos, „Molenbeek mi-a
frânt inima“ („Molenbeek Broke
My Heart“), publicat\ `n noiem-
brie 2015 de un antropolog [i foto-
reporter de front pe nume Teun
Voeten `n Politico: 

„De-a lungul a nou\ ani, am v\ -
zut cu ochii mei cum cartierul a
devenit din ce `n ce mai intole-
rant. Alcoolul a disp\rut din cele
mai multe magazine [i supermar-
keturi. Am auzit pove[ti cu fana-
tici care le h\r]uiau pe femei `n
sta]ia de metrou Comte des Flan-
dres fiindc\ nu purtau v\l. Li br\ -
riile islamice au proliferat [i a de-
venit imposibil s\ cumperi un ziar

decent. Cum rata [omajului era de
30%, str\zile erau ciudat de pustii
pân\ la orele târzii ale dimine]ii.
Nu exista nic\ieri vreun bar sau
vreo cafenea unde albii, negrii [i
m\sliniii s\ stea laolalt\. ~n loc de
asta, am v\zut infrac]iuni m\run-
te, agresiuni [i tineri frustra]i ca-
re ne scuipau fetele [i le numeau
«curve jegoase». Dac\ f\ceai vreun
comentariu, erai inevitabil admo-
nestat [i numit rasist. Odinioar\
pe Chaussée de Gand se g\seau [i
magazine evreie[ti, dar au fost te-
rorizate de g\[ti de pu[tani [i pâ n\
`n 2008 majoritatea s-au `nchis“.

E o realitate despre care se vor-
be[te prea pu]in, de[i, pare-se,
mul]i locuitori ai metropolelor eu-
ropene o cunosc bine. Iar ea poate
declan[a orice, oricând. Chiar
dac\ nu vrem s-o recunoa[tem. 

Am crescut `n comunism [i `n postcomunismul tim-
puriu. {tiu ce `nseamn\ s\ fii alungat din propria ]ar\
[i s\-]i cau]i refugiul `ntr-o lume mai bun\. A[a c\ nu
pot s\ nu empatizez, m\car par]ial, cu refugia]ii din
Orientul Mijlociu pleca]i din disperare s\-[i g\seasc\
o nou\ cas\ [i, eventual, un trai mai lini[tit.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Când se `ntinde coarda

Mai sunt [ase luni pân\ la alegerile locale, iar
partidele intr\ `n preg\tirea scrutinului. De ce sunt
importante alegerile pentru Prim\rii? Pentru c\ edilul
are o influen]\ covâr[itoare la parlamentare, mai ales
`n localit\]ile mici, unde oamenii sunt ata[a]i de cel
care le conduce urbea. Noii primari vor influen]a [i
preziden]ialele din 2019.

Ve[ti bune de pe frontul politic:
schimb\ri majore la PSD [i PNL



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 505 » 5 – 11 decembrie 2015

6  »  muzic\

S\li de concert 
[i Quartetaffairs…

Festivalul s-a aflat la prima edi]ie
[i a fost g\zduit `ntr-un palat de
secolul al XVIII-lea, Holzhausen-
schlösschen, situat `ntr-un parc [i
pe un mic lac, aflate chiar `n cen-
trul Frankfurtului. Cl\direa, con-
struit\ pe ruinele unui conac forti-
ficat men]ionat prima oar\ `n
1398, cunoscut\ ca loc de reuniune
a arti[tilor [i savan]ilor locali `n
secolul al XVI-lea, ulterior intrat\
`n posesia aristocratului Ham-
man von Holzhausen care a fo -
losit-o ca re[edin]\ de var\ pentru
familia sa, a c\zut treptat `n ruin\
dup\ stingerea familiei ̀ n 1923. La
sfâr[itul anilor ’90, pala tul con-
struit `n anii 1727-1729, la care se
ajunge traversând un pod de pia-
tr\, a fost preluat sub umbrela
Funda]iei Civice a Frankfurtului
(Frankfurter Bürgerstiftung), nu -
me sub care sunt asociate [apte
funda]ii, `ntre care cea a lui Ernst
Max von Grunelius, cunoscut [i
pentru agen]ia sa de concerte. Pri-
mul gest al Fun da]iei a fost s\ res-
taureze palatul, transformându-l
`ntr-o institu]ie de cultur\, cu o
mic\ sal\ de concerte de muzic\
de camer\ pe dou\ nivele, cu nu
mai mult de o sut\ de locuri. 

Sala, ce poart\ numele Grune-
lius, nu este una oarecare, fiind
amenajat\ dup\ criterii [i cu ma-
teriale acustice dintre cele mai
moderne, ce permit o audi]ie
exem plar\, [i, pe de alt\ parte,
foarte preten]ioas\, sever\ chiar,

pentru instrumenti[tii expu[i
f\r\ nici un paravan judec\]ii pu-
blicului. Nici publicul nu este unul
oarecare, fiind format – `n majori-
tate [i spre pl\cerea membrilor
cvartetelor Festivalului – din cu-
nosc\tori, `mp\timi]i ai muzicii
de camer\. ~n condi]ii de audi]ie
perfect\, concentr\rii muzicieni-
lor li se r\spundea cu o empatie to-
tal\ a s\lii, cufundat\ ̀ ntr-o li ni[te
profund\, `n care se putea auzi
respira]ia violoni[tilor. O expe-
rien]\ ce merit\ tr\it\

Redeschiderea dup\ restaura -
re a Holzhausenschlösschen a
avut loc pe 15 septembrie 2014 cu
un concert de excep]ie al tân\rului
[i talentatului Cvartet Diogenes
(Stefan Kirpal, Gundula Kirpal,
Alba González i Becerra, Stephen
Ristau), ̀ n cursul c\ruia a fost cân-
tat `n prim\ audi]ie un cvartet de
tinere]e al lui Max Bruch. Cvarte-
tul de coarde `n do minor, compus
de Bruch la vârsta de 14 ani, `n
1852, a fost la origine o lucrare de
concurs pentru ob]inerea unei fai-
moase burse acordate de Funda]ia
Mozart de la Frankfurt. Capodo-
per\ de geniu, cvartetul i-a adus
lui Max Bruch bursa dorit\, cei
trei membri ai comisiei alegându-l
`n unanimitate dintre lucr\rile ce-
lor 11 compozitori-candida]i. 

Cum o precizeaz\ livretul discu-
lui compact al concertului `nregis-
trat live `n 2014, Max Bruch s-a
aflat printre câ[tig\torii de faim\
ai bursei, acordat\, ̀ ntre al]ii, [i lui
Engelbert Humperdinck [i Ernst
Toch. Din actele Funda]iei Mozart
de la Frankfurt se [tia despre acest
cvartet, ca [i despre alte compozi]ii
de tinere]e ale lui Bruch, dar toate
erau considerate pierdute.

~n fapt, partitura Cvartetului ̀ n

do minor a fost descoperit\ `n ia-
nuarie 2013, ̀ ntr-una din cutiile cu
manuscrise ale arhivei de la
Frankfurt, de c\tre cercet\toarea
Ulricke Kienzle, `n cursul docu-
ment\rii ei pentru o carte despre
istoria Funda]iei Mozart.

Cu o promptitudine, fie-mi ier-
tat, ce o doresc [i pentru editurile,
sponsorii culturali [i muzicologii
bucure[teni atunci când vine vorba
despre Enescu [i contemporanii
s\i, Frankfurter Bürgerstiftung,
sub egida Funda]iei lui Ernst Max
von Grunelius, a publicat `ntr-o
edi]ie de lux, facsimilul cvartetului
redescoperit, c\ruia i-a ad\ugat o
prezentare [i, `n final, discul com-
pact realizat de Cvartetul Diogenes
`n concertul ce a mai cuprins [i al
doilea Cvartet `n do minor, op. 9
(1856). Cei curio[i s\-l asculte vor
avea posibilitatea `n prim\vara
anului viitor, gra]ie unei edi]ii ex-
clusiv pe disc, anun]at\ deja de ma-
gazinele online, sub eticheta casei
Brillant Classics.

Altfel, Festivalul Quartetaffairs
2015 a inclus presta]ii extraordi-
nare ale Cvartetelor Ebène, Kuss,
Arditti [i Hagen, toate precedate
de o or\ de prezent\ri/dezbateri
ale muzicii contemporane de ca-
mer\, cu ajutorul instrumen ti[ -
tilor, realizate de profesorul uni-
versitar [i violonistul de la Hano-
vra, Oliver Wille. Kurtag [i Dutil-
leux au fost principalii eroi ai
acestor dezbateri, fiecare concert
incluzând un opus semnat de ei.

Poate fi o idee [i pentru al]ii…
Programul Quartetaffairs 2016 nu
numai c\ este cunoscut deja, dar
afi[ul s\u putea fi admirat `n pau -
za concertelor `n holul s\lii Gru-
nelius din Holzhausenschlö sschen
la Frankfurt!

~n timp ce la Bucure[ti se
discut\ din nou, oficial, cu
un soi de speran]\ re]inut\
[i, din partea melomanilor,
cu o doz\ de scepticism 
ne ̀ncre z\tor de `n]eles,
chestiu nea construc]iei 
unei s\li reprezentative de
concert care s\ poat\
g\zdui marile orchestre la
Festivalul „George Enescu“,
la Frankfurt am descoperit,
`n mod nea[teptat, o sal\
de concert admirabil\ dedi-
cat\ muzicii de camer\. 
Organizatorii Festivalului
ce poart\ numele amuzant
de „Quartet affairs“ mi-au
oferit o invita]ie de pres\
pentru a reasculta una 
dintre forma]iunile mele
de ca mer\ preferate ale
ulti mului deceniu, Cvarte-
tul Ebène.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Unul dintre [abloanele vehiculate
despre iubitorii rockului e c\ tr\ -
iesc intens clipa, f\r\ s\ le pese de
trecut. Pus `n circula]ie de indivizi
interesa]i s\ compromit\ statutul
[i atitudinea frondist\ pe care tine-
rii adep]i ai stilului o afirmau tran -
[ant la `nceputuri, cli[eul a primit
sprijin neb\nuit din rândurile
„rockerilor“ [i aproape c\ s-a im-
pus drept caracteristica lor princi-
pal\. {i asta fiindc\ rockul, ca orice
art\, a ajuns pân\ la urm\ o moda-
litate de `mbog\]ire pentru cei
lipsi]i de scrupule, iar comercian]i
capabili s\ fac\ bani [i din pietre...
rostogolite se nasc mereu. Numai
c\ [i rockul are, s-ar zice, rockerii
lui! Adic\ arti[ti autentici, oameni
cu insomnii [i crize de con[tiin]\
provocate de suferin]ele uma -
nit\]ii, nu de mofturile iubitei. Am
la `ndemân\ dou\ exemple care,
prin ce-au realizat, demonstreaz\
mai mult decât pot eu argumenta:
Pink Floyd [i Rolling Stones. 

Remarcabila continuitate a Rol-
ling Stones nu se compar\ cu tra-
iectoria dublu fracturat\ a Pink
Floyd. Nici Mick Jagger n-are dile-
mele lui Roger Waters. Acesta,
mar cat de pierderea tat\lui `n al
Doilea R\zboi Mondial, a devenit
nu doar faimos rocker, ci [i un re-
per pentru cine dore[te o lume pa[ -
nic\, binele speciei umane [i cât
mai mult\ responsabilitate din par-
tea celor care `[i asum\ func]ii pu-
blice de conducere ̀ n orice ]ar\, sis-
tem sau religie. Waters nu se joac\
`n[irând cuvinte de circumstan]\,
nu declar\ ce pretinde moda sau ca-
sa de discuri, nu-[i vopse[te fa]a `n
culorile vreunui r\zboi corect poli-
tic. El [tie c\ nici un r\zboi nu poa-
te fi corect [i a spus totdeauna ce-a
avut de spus, chiar dac\ a deranjat
ori a sup\rat mult\ lume, cu priso-
sin]\ din segmentul puterii.

Roger Waters `nseamn\, `n pri-
mul rând [i f\r\ discu]ie, The Wall.
Dac\ unele piese poart\ [i sem -
n\tura celorlal]i trei din compo-
nen]a Pink Floyd 1979, ideea origi-
nal\, scenariul, conceptul grafic [i,
`n definitiv, obsesia `i apar]in lui
Waters, care a izbutit s\ ridice ope-
ra pân\ la nivelul de bun comun al
umanit\]ii, ceva clasic [i universal
precum Iliada & Odiseea, Romeo &
Julieta, Regele Lear, Othello, Don
Quijote sau Mizerabilii. Exagerez
un pic, evident, pentru a sublinia ce
vreau s\ spun, [i anume: dac\ ro -
ckul va l\sa ceva semnificativ pen-
tru epoca noastr\, cred c\ asta va
purta `nscrisul „Roger Waters –
The Wall“, (edi]ia 2015, Rue 21 Pro-
ductions/Universal/Sony). Discul
ini]al [i concertele (reduse ca nu -
m\r) subsecvente, filmul lui Alan
Parker din 1982, evenimentul de la
Berlin, 1990 (filmat [i el `ntr-un stil
grandios, semnificativ politic la
momentul [i `n contextul de
atunci) sunt ni[te „lecturi“ posibile
ale nucleului. Fiind consacrate de-
ja, versiunea actual\ pare o „res-
criere“ f\cut\ s\ mai aduc\ ni[te
bani. Nu este deloc a[a! Dimpo-
triv\, abia acum Waters atinge
esen]a fenomenului The Wall, ex-
primat\ ̀ n dou\ cuvinte: Responsa-
bilitate & Memorie!

Toat\ zbaterea personajului
Pink-Waters legat\ de lipsa tat\lui,
pe care unii au `n]eles-o ca parano-
ia, al]ii ca un soi de megalomanie
`mbr\cat\ `n haine dictatoriale, se
dezv\luie drept un exerci]iu pre-
lung de conservare [i consolidare a
Memoriei. Concertul `n sine, cu
partitura u[or `mbog\]it\, fin mo-
dificat\ `n pasajele de trecere, este
condimentat din bel[ug cu ani -
ma]ii 3D [i proiec]ii multicolore, cu
efecte pirotehnice [i sonore ce de-
ruteaz\ `n aceea[i m\sur\ `n care
uimesc. Filmul are o completare ce
redefine[te `ntregul: un fals jurnal
de c\l\torie al lui Roger spre monu-
mentul funerar dedicat solda]ilor
c\zu]i la Monte Casino [i, implicit,
tat\lui s\u. ~nso]it de fantasmele
propriei vie]i, `ntruchipate `n dife-
rite personaje cu rol de alter ego,
Roger Waters pledeaz\ discret,
dar cu enorm\ putere de convin-
gere, pentru angajament [i neui-
tare. S\-]i asumi faptele bune [i
rele, s\ cinste[ti amintirea str\ -
bunilor, iat\ ̀ ndatoriri de baz\ ale
fiec\rui om!

Zid contra uit\rii



Sunt conservate `n text motive
fundamentale ale tragediografiei
str\vechi, precum conflictul din-
tre dorin]\ [i obliga]ie, for]a im-
placabil\ a sor]ii, iar personajele
nu-[i g\sesc lini[tea decât pu -
nând `n practic\ voin]a destinu-
lui. Istoria dramatic\ e cunos-
cut\, a [i inspirat psihanali[tii `n
identificarea unui complex pe
care l-au botezat cu numele Elec-
trei. Pe scurt: Regele Micenei,
Agamemnon, l-a ucis pe primul
so] al Clitemnestrei, apoi s-a c\ -
s\torit cu aceasta. Au avut patru
copii, pe Electra, Oreste, Cry -
sothemis [i Efigenia. La un mo-
ment dat, pentru a domoli furia
lui Artemis, zei]a vân\torii, Aga -
memnon decide s\ o sacrifice pe
Ifigenia. La `ntoarcerea din r\z -
boiul `mpotriva Troiei, pentru a
r\zbuna pierderea fiicei, Clitem -
nestra [i Egist, iubitul ei, `l ucid
la rândul lor pe Agamemnon.
Lan]ul de blesteme [i omoruri
con tinu\, c\ci el trebuie ̀ nf\ptuit,
iar Electra ajutat\ de Oreste `i va
ucide pe asasinii propriului tat\. 

Electra lui Bocsardi e compul-
siv\, obsesiv-maniacal\, manipu-
latoare. Ceea ce la vechii greci era
moira, la Electra, tân\ra hipste ri]\
de azi, devine manie concre tizat\

`n seria de crime vindicative. ~n
scen\ o descoperim lipind re pe -
titiv buc\]i de scotch pe un perete
ro[u, cu spatele la public, `m -
br\cat\ modern, cu pantaloni ne-
gri [i-un hanorac auriu, cu cap de
mort pe spate. Dup\ ce Mo[ nea -
gul (Konstantik Keidel) `[i sus -
]ine prologul. Mo[neagul e un
per sonaj complex, ambiguu, o
combina]ie de umanitate [i zei-
tate, de masculin [i feminin, cu o
statur\ impozant\ (poart\ co-
turni), cu torsul gol, dat cu grim\,
la fel fa]a [i p\rul, venind dintr-o
alt\ dimensiune [i dintr-un alt
timp istoric, un mesager al vre-
murilor ancestrale. El interme -
diaz\ leg\turile dintre personaje
[i se asigur\ c\ limita spre care
tind [i se pozi]ioneaz\ va duce la
`nf\ptuirea r\zbun\rii.  

Decorul lui Bartha Jozsef re-
construie[te ̀ ntregul spa]iu ̀ ntr-o
amenajare spa]ial\ interesant\
ca arhitectur\ scenic\ [i amor -
sând o `ntreag\ semantic\: parte -
rul gri metalizat e cap\tul deschis
al unui tunel; plafonul e prev\zut
cu neoane, iar pe podea sunt [ine
pe care e adus\ masa mortuar\;
etajul e camera Electrei, `n `n -
tregime ro[ie. Spa]iul, relativ mic,
e folosit inteligent [i dinamic, pe

toate compartiment\rile [i di-
mensiunile lui. Recuzita are [i ea
putere de simbolizare: dintr-o
g\leat\ din metal, Mo[neagul scoate
plasa sângerie cu care-i va aco -
peri ulterior pe Clitemnestra (Ida
Jarcsek-Gaza) [i Egist (Radu Vul -
pe), dup\ ce vor fi uci[i. Nylon,
sticl\, aluminiu, lumin\ spec-
tral\, toate recreeaz\ o atmosfer\
ireal\, ̀ n care personaje costuma -
te contemporan re`nvie o po veste
ar haic\ despre familii [i r\zboa ie.
Sonorit\]ile combin\ muzic\ seri-
al\, ciripit, acorduri clasice sus -
]inute de instrumente cu coar de.

Povestea Electrei e str\veche,
costumele [i atitudinile sunt de
azi. Limbajul e al tragediei lui Es-
chil, forma spectacolului e con-
temporan\. Exerci]iul estetic al
lui Bocsardi nu face pionierat, e
un demers artistic care recon-
firm\ infinitul poten]ial interpre-
tativ al tragediilor antice. „Cred
`n bog\]ia teatrului, `n orice tip
de teatru ca form\, dar intens `n
planul con]inutului. Un teatru
care s\ fie foarte adev\rat, s\ aib\
impact personal. ~n bog\]ia de
forme actuale, e valabil orice tip
de teatru dac\ e de impact per-
sonal cu cei care l-au f\cut“, `mi
spunea Bocsardi Laszlo `ntr-un
interviu cu ceva timp `n urm\.
Formele noi, noile estetici, tea -
trul care se bazeaz\ pe aten]ie,
care dezavueaz\ graba, viteza de-
limiteaz\ zona de preocupare cre-
ativ\ a regizorului. Acelea[i lu-
cruri le-am sim]it [i `n Electra.

Electra e feroce, e st\pânit\ de
pulsiuni din vecin\tatea patolo -
gicului. Aproape maladiv, zeii de
odinioar\ se transform\ `n de-
moni interiori, iar conduitele l\ -
untrice sunt mai puternice decât
ra]iunea ori voin]a. Rela]ia Elec-
trei (Isa Berger) cu Oreste (Harald
Weisz) e dinamic\ [i complicat\.
~mbr\ca]i exact la fel, cei doi de -
vin un duet de for]\, sintetizând
principiile care orându iesc dintot-
deauna lumea – masculinul [i fe -
mininul, energia [i complemen-
taritatea acestora. „Tragedia este
ireparabil\“, zice George Steiner.
Personajele nu au libertatea de a
alege, unica variant\ e `mplinirea
a ceea ce le-a fost predestinat. Fi-
nalul, de[i crud [i implacabil, `n -
seamn\ [i o aparent stranie eli -
berare de povara covâr[itoare a
ceva ce vine de dincolo de ra]io -
nal, dintr-un str\fund al incon -
[tientului. 

Nu e prima dat\ când remarc
calitatea deosebit\ a tip\riturilor
realizate pentru fiecare eveni-
ment de secretariatul literar al
TGST. ~n foarte multe teatre,
com partimentul acesta atât de
important, care este secretariatul
literar, abia dac\ mai exist\, fiind
tratat ca un segment responsabil
de toate lucrurile pe care ceilal]i
angaja]i din institu]ie le consi -
der\ insignifiante. La TGST, lu-
crurile stau [i `n acest sector a[a
cum trebuie. Pentru Electra, ca -
ietul-program nu e o simpl\ bro -
[ur\ ̀ n care e scris\ distribu]ia [i
sunt compilate citate din teoria
de specialitate. Caietul-program e
o extensie a crea]iei scenice, din
el spectatorul afl\ nu doar cine a
contribuit la produc]ie, ci [i in-
forma]ii pre]ioase privind recep -
tarea ei. Are, adic\, a[a cum e
firesc, [i o dimensiune pedago -
gic\, `n sensul cel mai generos al
termenului. E [i reu[it din punct
de vedere plastic [i tipografic, dar
[i foarte util, e un instrument
necesar `n `n]elegerea adecvat\ a
spectacolului.

{i nu pot `ncheia cronica f\r\
s\ subliniez, `nc\ o dat\, stilul [i
]inuta profund europene ale Tea -
trului German de Stat din Timi -
[oara. Care se datoreaz\ nu pla -
s\rii geografice, ci minunatei echi -
pe care trude[te artistic acolo.   
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Electra de azi
Cum ar ar\ta Electra [i povestea ei tragic\ `n lumea
de azi? E `ntrebarea pe care Bocsardi Laszlo [i-a
adresat-o când a conceput proiectul spectacolului
lucrat la Teatrul German de Stat Timi[oara. Utilizând
scrierile lui Euripide, Electra, [i Eschil, fragmente din
Agamemnon, regizorul a colaborat la partea de
dramaturgie cu Benedek Zsolt, iar `mpreun\ au
modelat un text de scen\ care a concentrat aten]ia
asupra celor doi fra]i, Electra [i Oreste, [i a misiunii
lor prescrise de destin. 

DORIN
SPINEANU:
O ultim\
fil\ (2014)

Bufni]ele se cam
c\cau pe oameni din
copacul acela salvat
tot de ele… Pân\ la
urm\, era copacul
lor, nu al nu [tiu ce
Case de Asigur\ri 
de S\n\tate.

Una dintre ele a
c\zut. S-a auzit un
bufnet sec care a r\ -
sunat `n capul Ic\i
ca o bomb\ atomic\.
S-a dus, s\raca Ica,
a luat bufni]a grea,
aia mai clipea `nc\
[i, `n fine, doamna
Ica a priceput:
MOARTEA NU
CONTEAZ|,
CONTEA Z| CINE
TE }INE ~N BRA}E
ATUNCI CÂND 
E{TI PE MOAR TE.

{i Ica a plâns pu]in,
a `n gropat bufni]a `n
curtea ei [i a plantat
un alt copac. Care 
s-a umplut de bufni]e
mici [i juc\u[e. 
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INTERVIU CU SCRIITORUL MIRCEA MIH|IE{

„Corectitudinea politic\ este
cea mai devastatoare ideologie
care a putut s\ apar\“

Interviu realizat de 
R\zvan Chiru]\

„~nc\ un exemplu de mare
gre[eal\ [i care ne-a l\sat
r\ni adânci `n percep]ia pu -
blic\ este felul `n care PSD a
tratat Institutul Cultural
Român. A fost `ndep\rtat\
con ducerea unei institu]ii a
c\rei menire este s\ produc\
valoare [i prestigiu pentru
România `n lume“, a declarat
Liviu Dragnea la ultimul
congres al PSD, din octom -
brie 2015. Cum v\ sim]i]i din
postura de reevaluat?

Problema este cine te evalueaz\ [i
cine te reevalueaz\. Din punctul
meu de vedere – nu [tiu ce simt
ceilal]i colegi de la Institutul Cul-
tural Român –, e un fel de com-
pres\ la un picior de lemn. Nu cred
c\ domnul Dragnea nu mai poate
de dragul vechii conduceri. E mai
degrab\ o stratagem\ prin care a
`ncercat s\ dea [ah anumitor colegi,
`n primul rând lui Victor Ponta.
Adic\ celui care, `mpreun\ cu
Crin Antonescu, este arhitectul de-
men]ei din 2012 `n România. Unii
spun c\ a fost lovitur\ de stat, al]ii
c\ a fost vorba de o ̀ m pingere pân\
la limita suportabi lului a Consti-
tu]iei [i a legilor. Oricum, conteaz\
rezultatul. {i anume faptul c\ din
acel moment România a primit o
[tampil\ ne gativ\, care nu se va
[terge mult\ vreme. 

~mi pare r\u c\ ICR a fost târât
`n acele jocuri politice, pentru c\
noi nu am f\cut politic\ „la locul
de munc\“ nici o secund\. Faptul
c\, prin articolele pe care le-am
scris, ne-am exprimat opinii poli -
ti ce nu a `mpietat `n nici un fel
asupra activit\]ii noastre. Am ne -
num\rate exemple de oameni 
despre care [tiu c\ ne detestau cu

asiduitate, dar care au avut acces
nestingherit la programele insti-
tu]iei. N-am amestecat nici o clip\
planurile. Op]iunile noastre po -
litice, cât se poate de publice, [i
`nc\ de mult\ vreme, nu s-au
sim]it absolut deloc `n activitatea
noastr\ de la ICR. De la personaje
precum Ion Bogdan Lefter, ideo -
log de frunte [i practician al co -
rectitudinii politice, pân\ la fai -
mo sul instructor al comitetului
central al PCR, Ion Iano[i, indife -
rent ce am crezut sau credem noi
despre ei, au beneficiat `n total\
libertate de programele institu ]iei. 

Anul trecut, anun]a]i c\ `l
ve]i da `n judecat\ pe Victor
Ponta, dup\ ce premierul a
de clarat c\ va refuza con-
trasemnarea decretului pre -
zi den]ial de decorare a lui
Horia-Roman Patapievici [i 

a dumneavoastr\ pentru c\
a]i fi exprimat „opinii anti -
române[ti, chiar fasciste“.
Mai mult, v-a numit „fascist
b\trân“. ~n ce stadiu e proce-
sul?

Acea inten]ie a fost materializat\
par]ial, am redactat cu ajutorul
unui avocat specializat o plânge -
re. M-am aflat `ns\ `n urm\ toarea
situa]ie dilematic\: eu scriu, pu -
blic c\r]i [i articole, dar s-ar
putea, ba chiar e inevitabil, s\ m\
uite lumea. Dar dac\, prin cine
[tie ce `ntâmplare, o s\-[i amin -
teasc\ de mine cineva, cândva, de
ce s\-mi lege numele de cel al lui
Ponta? Perspectiva asta m-a oripi-
lat. Pe de alt\ parte, cu huliganii,
pentru c\ a fost o declara]ie huli-
ganic\ [i mincinoas\, nu po]i lup-
ta decât pe calea legii. Aici ai de
ales `ntre dou\ tipuri de judecat\.
Una rece, ̀ n care spui c\ huliganul

trebuie adus ̀ n fa]a justi]iei pentru
declara]ii infame. {i alta cald\, s\-i
spunem a[a, `n care te `ntrebi: are
rost s\-mi pierd vremea `n r\fuieli
cu oameni care, `n economia mea
emo]ional\, repre zint\ mai pu]in
decât zero? Am [i eu sensibilit\]ile
mele umane, care sunt altceva
decât sensibilit\]ile mele civice. E
[i o ches tiune de priorit\]i. Dac\ pe
pantof ]i se a[az\ un limax – nu
afirm c\ domnul Ponta e un limax –
`l dai `n judecat\? 

Acea caracterizare pe care 
v-a f\cut-o Victor Ponta a r\ -
mas, totu[i, `n memoria in-
ternetului. Rezultatele de pe
primele patru, cinci pagini
de Google la c\utarea nu-
melui „Mircea Mih\ie[“ sunt
despre acest subiect, `n detri-
mentul link-urilor despre
ope ra dumneavoastr\. 

Dac\ a[ fi continuat acel proces, nu
ar fi fost primele cinci pagini, ci
primele 100. E un episod care pe
mine, de fapt, nu m-a atins ̀ n nici un
fel. Dar a func]ionat ca o hârtie de
turnesol pentru nivelul oamenilor
care pretind s\ conduc\ o ]ar\. 

„~n mintea mea, lucrurile
sunt mult mai calme“

Cred c\ sunte]i unul dintre
cei mai ataca]i intelectuali
din România. A[ `ndr\zni s\
spun c\ mai mult chiar decât
Horia-Roman Patapievici sau
Andrei Ple[u. Ba chiar unii
consider\ necesar s\ fi]i ata-
cat. }in minte c\ dup\ pri -
mul interviu pe care l-am
rea lizat cu dumneavoastr\
pen tru „Suplimentul de cul-
tur\“, `n 2005, am fost acuzat
`ntr-o revist\ de cultur\ 
bucure[tean\ c\ am fost prea

supus cu dumneavoastr\.
Cum v\ `mp\ca]i cu aceast\
„performan]\“?

Nu cred c\ sunt mai atacat decât
Horia Patapievici sau decât Ga-
briel Liiceanu, Andrei Ple[u ori
Vladimir Tism\neanu. ~n cazul
lui Horia, atacurile au luat de câ-
teva ori [i forma amenin]\rii [i a
violen]ei fizice. Problema nu este
atât cu persoana mea – sunt un
om civilizat, cred eu –, cât cu scri-
sul meu. ~mi dau [i eu seama,
când `mi recitesc dup\ o vreme
textele, c\ ̀ n ce scriu exist\ o com-
ponent\ care nu e `ntotdeauna
dat\ de con]inut, s\-i spun stilis-
tic\. Pân\ la un punct, nu sunt pe
deplin con[tient de aceast\ „ex-
presivitate“ probabil literar\. ~n
mintea mea, lucrurile sunt mult
mai calme, mai a[ezate, mai lipsi-
te de tensiune. Adeseori, cititorii
mei v\d altceva, lucruri pe care eu
credeam c\ le-am prezentat cu ar-
gumente [i exemple. Dar scriind
ani de zile, ba chiar decenii, s-au
adunat oameni care te detest\, in-
divizi care ar vrea s\ dispari, s\
mori, s\ fii f\cut ]\nd\ri. Nu-i con-
sider adversari personali, de[i ei
ca persoan\ m\ detest\ [i vor s\
m\ distrug\, ci ai ideilor mele. {i
cred c\ atâta vreme cât putem s\
ne exprim\m liber, trebuie s\ ne
asum\m [i aceste riscuri. Eu le
dau tot dreptul celor care au luat-o
prea personal s\ se simt\ jigni]i.
Am o form\ de refuz abrupt doar
`n fa]a prostiei (cu pro[tii o ter-
min repede) [i `n fa]a orbirii 
voluntare. Mult prea mul]i inte-
lectuali români par c\ [i-au pier-
dut memoria. Ieri p\reau rezona-
bili, azi au luat-o pe ar\tur\. 

Foarte mul]i dintre ei contribu-
ie, chiar f\r\ s\-[i dea seama, la
recrudescen]a fascismului de tip
comunist. Lucrul acesta m\ uime[ -
te mai ales `n cazul tinerilor, care
au renun]at la ra]iune [i papagali-
cesc ni[te sloganuri. Comunismul

„M\ comport ca un român perfect:
nemul]umit de mine, cârcota[, cusurgiu“,
`mi declara Mircea Mih\ie[ `n urm\ cu
exact un deceniu `ntr-un interviu realizat
pentru „Suplimentul de cultur\“. De atunci
s-au `ntâmplat multe lucruri: a fost

vicepre[edinte `n perioada de glorie a
Institutului Cultural Român, dar a [i
demisionat, al\turi de Horia-Roman
Patapievici [i Tania Radu, dup\ presiunile
f\cute de noua guvernare USL; a fost
numit „ctitor de excep]ie al culturii [i

democra]iei române[ti“ `ntr-un articol
ap\rut tot `n 2005, dar [i „fascist b\trân“
`n 2014, de c\tre fostul premier Victor
Ponta. Iar acum preg\te[te o lucrare 
de 1.200 de pagini despre Ulysses al lui
James Joyce.
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e ceva bun, cred ei, [i când `n cerci
s\ le explici cu exemple [o cante c\
nu e a[a, se uit\ la tine ca la unul pi-
cat din lun\. Când a fost scandalul
cu Ponta, oamenii m\ `n trebau
cum m\ ap\r de acuza]iile lui abe-
rante. {i le-am spus c\ foarte sim-
plu: nu pot fi fascist ori neonazist
pentru c\ nu sunt de stânga! E
adev\rat c\ nu sunt nici de dreapta.
Sunt mai degrab\ un intelectual
melancolic [i reflexiv. Nu `ns\ `n-
 tr-atât de bleg ̀ ncât s\ nu reac]ionez
la tâmpenii care [tiu c\ ne vor cos-
ta, mai devreme sau mai târziu. 

Exist\ [i aceast\ denaturare
a ceea ce `nseamn\ fascism, e
o etichet\ care se aplic\ mai
mult când vrei s\ jigne[ti pe
cineva. 

Lucrurile au fost pervertite de Sta-
lin `nc\ din anii ’30, `n timpul Ma-
rilor Procese, când complici de-ai
lui bol[evici, de care a vrut s\ sca-
pe, au fost declara]i fasci[ti, `n sen-
sul de devia]ioni[ti. Dar asta nu `i
trimitea `n cealalt\ extrem\. Tot
de stânga r\mâneau. Tragedia se-
colului XX, pe care o resim]im [i ̀ n
prezent, e c\ atât fascismul, cât [i
nazismul [i comunismul sunt pa-
tologii ale stângii. Or, influenta in-
telectualitate de stânga n-ar recu-
noa[te acest lucru elementar nici
`n ruptul capului. Dreapta are [i ea
p\catele ei. Dreapta poate s\ fie
egoist\, individualist\, nep\s\toa-
re. Dar nu `n totdeauna. ~ntr-un
ora[ ca Timi [oara, v\d ce s-a f\cut
la nivel de construc]ie public\ `n
timpul regimurilor de dreapta con-
servatoare [i v\d cutiile de chibri-
turi care ne-au r\mas de la co-
muni[ti, aceste „ma[ini de locuit“,
cum le zicea un arhitect de ne-
dreapt\ celebritate, Le Corbusier.
Mutilarea comunismului e dura-
bil\: nu vom mai sc\pa niciodat\
de hido[enia acelor construc]ii.  

Recrudescen]a fascismului
de care vorbea]i nu e `n acest
moment doar o chestiune ro -
mâneasc\, e chiar european\. 

Nu e doar româneasc\, `ntr-ade -
v\r. La noi se preiau pe nemeste-
cate foarte multe lucruri care se
prezint\ ca mari descoperiri. Tr\im
`ns\ o tragedie a Occidentului. Ve-
dem fragilitatea institu]iilor demo-
cratice, vedem cât de u[or `[i fac
auzite glasurile [i mitralierele
for]ele teroriste. ~n schimb, politi-
cienii se afund\ iremediabil ̀ n du-
plicitarism [i la[itate.  

Dup\ mine, derapajele [i tragedii-
le actuale nu ar fi fost posibile dac\ la
nivel european n-ar fi existat o sl\bi-
ciune indus\. Iar vina major\, funda-
mental\, o poart\ co rectitudinea po-
litic\. Este cea mai devastatoare
ideologie care a putut s\ apar\ la
sfâr[itul secolului XX. Pentru c\ este
mult mai pervers\ decât oricare alta.

~n aparen]\, inten]iile ì sunt bune
(s\ fim politico[i, toleran]i, des chi[i
fa]\ de cel\lalt etc.), dar ̀ n esen]\ ne
priveaz\ de orice posibilitate de a
ne ap\ra `n fa]a r\ului. Aici e ma-
rea problem\: o `ntreag\ civiliza]ie
s-a autovorat, renun ]ând la anticor-
pii bunului-sim] [i ai decen]ei. 

Din p\cate, cred c\ s-a ajuns
la un cap\t al acestui stil de
via]\ occidental. 

Mul]i oameni cu care discut sunt
absolut opaci, nu v\d realitatea,
nu o percep. Deocamdat\, Româ-
nia nu este o ]ar\ interesant\ pen-
tru extremi[ti ori pentru cei care
vor s\ beneficieze, f\r\ s\ fi con-
tribuit la ea `n vreun fel, de bu -
n\starea occidental\. Fiind `ns\
ata[a]i ombilical de Europa, vom
m\r[\lui pas la pas `n direc]ia ca-
re ne va fi indicat\ de politicienii
neispr\vi]i de la Bruxelles. Tr\im
iar ̀ ntr-o epoc\ interbelic\. Foarte
multe dintre lucrurile pe care le
vedem, la nivel intern, cum ar fi
decredibilizarea galopant\ [i urâ -
t\ a clasei politice, seam\n\ leit cu
ceea ce s-a `ntâmplat `ntre 1920 [i
1940 ̀ n România [i ̀ n Europa. Per-
cep la tân\ra genera]ie, mai ales
la intelectuali, o polarizare destul
de violent\ `ntre un tip de, s\ zi-
cem, neocomunism agresiv [i al-
tul de extremism fundamentalist
religios. ~i vezi, `i sim]i, sunt foar-
te activi, s-au identificat reciproc
ca adversari. Cred c\ problema
confrunt\rii sângeroase `ntre ei e
doar o chestiune de timp. 

La mijloc sunt ra]iuni eco-
nomice sau de alt\ natur\?

Contraperforman]ele economice
vor accelera aceast\ evolu]ie ne-
fast\. Faptul c\ mul]i dintre cei
care au `n jur de 20 de ani vor in-
tra aproape automat `n [omaj nu
va face decât s\ le accentueze
frustr\rile. Ideologia o au deja, au
trecut [i de faza „construirii in-
amicului“. {i l-au construit. Iar `n
acest mecanism se vor angrena [i
alte grupuri, astfel `ncât ne `n -
drept\m spre o zon\ foarte, foarte
periculoas\. Politicienii nu au ha-
bar de ceea ce ar trebui f\cut. Nu
sunt nici m\car con[tien]i c\ bu-
toiul cu pulbere e deja amorsat [i
c\ abia a[teapt\ s\ fie detonat. 

Totu[i, nu sunt pe deplin pesi-
mist. Sunt un resemnat activ.
Prin ceea ce fac [i scriu `ncerc s\
nu m\ las prins cu totul ̀ n plasa ̀ n
care deja, par]ial, m\ aflu. Adic\
`ncerc s\ lupt cu prostia agresiv\,
indolen]a gure[\, incompeten]a
neru[inat\, corectitudinea poli-
tic\ [i cecitatea la[\. Faptul c\
prea mul]i factori de decizie, [i la
Bucure[ti, [i `n capitalele europe-
ne, refuz\ realitatea, nu `nseamn\
c\ realitatea nu exist\: cumplit\,
agresiv\ [i intolerant\. 

„America e pentru 
mine o chestiune
profesional\“ 

S\ l\s\m `n urm\ politica [i
realitatea care nu ne place [i
s\ trecem la literatur\. Cine-
va remarca pe un site dedicat
benzilor desenate, dup\ apa -
ri]ia celei mai recente c\r]i a
dumneavoastr\, Istoria lui
Corto Maltese: pirat, anar hist
[i vis\tor, c\ printre intelec-
tualii români exist\ un ade -
v\rat fan-club al personaju-
lui Corto Maltese. Ba chiar [i
o „Balad\ a lui Corto“ com-
pus\ [i interpretat\ de arhi-
tectul Cristian Ciomu. Cum
se explic\ aceast\ atrac]ie lo-
cal\ pentru personajul creat
de Hugo Pratt?

E [i o problem\ de genera]ie, pen-
tru c\ toate numele la care m\
gândesc eu apar]in unor oameni
care din punct de vedere intelec-
tual-cultural s-au format `n pe-
rioada `n care aceast\ band\ de -
senat\ era foarte popular\ `n Ro-
mânia, prin intermediul revistei
„Pif“, editat\ de Partidul Comu-
nist Francez. Dar personajul nu se
potrivea deloc `n acea revist\, era
anarhist, deci cu totul diferit fa]\
de ceilal]i protagoni[ti, `nf\]i[a]i
`n alb [i negru, pe care-i [tim din
literatura stângist\. Corto Malte-
se nici nu a rezistat foarte mult
acolo. Redactorul-[ef al publi ca -
]iei spunea c\ dup\ fiecare episod
pe care `l publicau, tirajul sc\dea
cu 20.000 de exemplare. ~n epoc\,
„Pif“ avea un tiraj fabulos de circa
un milion de exemplare, a[a c\
avea de unde s\ scad\... Pân\ la
urm\ au renun]at la el, dar eroul
[i-a `nceput o nou\ via]\, sub for-
ma albumelor individuale. 

Ce cred eu c\ i-a atras pe inte-
lectualii invoca]i n-au fost nea -
p\rat calit\]ile plastice ale benzii
desenate, ci cele literar-culturale.
Pentru prima dat\ ap\rea un per-
sonaj de benzi desenate care citea
Utopia lui Thomas Morus ori ver-
surile lui Rimbaud. Personajul e
admirabil construit: `n aparen]\
singuratic, egoist [i cinic, dar `n
realitate un sentimental [i un
p\gubos. E `n c\utare de comori,
dar nu descoper\ niciodat\ vreu-
na. La toate astea se adaug\ talen-
tul scriitoricesc al autorului, Hu-
go Pratt, care a avut, mai ales `n
Fran]a, o popularitate enorm\. 

De ce crede]i c\ `n România
nu a prins banda desenat\?

~n primul rând, pentru c\ nu am
avut o tradi]ie. Banda desenat\
era foarte popular\, chiar ̀ n inter-
belic, ̀ n Occident. La noi ea a avut
o prezen]\ firav\, cu personaje in-
spirate de cultura popular\, o

band\ desenat\ care se adresa
aproape exclusiv copiilor. ~n Occi-
dent sunt benzi desenate pentru
maturi, subspecii specializate, ca-
re nu ocolesc nici eroticul, violen-
tul sau chiar pornograficul.

~n al doilea rând, o industrie a
benzii desenate este foarte scump\.
Un album cost\ mult, se tip\re[te
greu. Or, felul `n care s-a dezvoltat
industria de carte dup\ 1990 ̀ n Ro-
mânia nu a prea `ncurajat o astfel
de direc]ie. Editorii gâfâie `n con-
tinuare, chiar [i cei foarte buni [i
respecta]i. Cu un album nu [tii ni-
ciodat\ dac\ `]i sco]i m\car chel-
tuielile de tip\rire. 

O parte dintre c\r]ile dum-
neavoastr\ au vizat perso -
nalit\]i ale spa]iului nord-
american, c\ruia, dup\ cum
a]i declarat, i-a]i dedicat ma -
re parte din energia dumnea -
voastr\. Ce v-a atras la acest
spa]iu cultural?

M-au atras `n primul rând po -
ve[tile de familie. Bunicii mei din
partea matern\ f\ceau parte din ca-
tegoria ardelenilor care au lucrat
mult `n America. Lucrau la cocse-
rii, munci grele [i umile ̀ n fabricile
din zona Detroit, Chigaco. Apoi, ca
to]i ardelenii limita]i la cap, se
`ntorceau `n locurile natale [i `[i
cump\rau p\mânt. Iar mergeau,
iar f\ceau bani, iar cump\rau p\ -
mânt. Desigur, toate acestea s-au
`ncheiat ̀ n 1948, când au pierdut to-
tul. Ceea ce le-a [i gr\bit moartea.
Dar `n familie a supravie]uit mitul
Americii. ~mi amintesc de ni[te
veri[ori mai tineri ai bunicului meu,
pe care i-am prins  când eram ado-
lescent [i care apucaser\ s\ fac\
primii ani de [coal\ `n America.
Vorbeau foarte ciudat: `n român\
cu accentul specific ardelenesc, iar
`n englez\ `ntr-o englez\-ameri-
can\ absolut z\p\citoare. 

~n plus, eu am fost fascinat de
c\r]ile americane care au `nceput
s\ se tip\reasc\ masiv ̀ n limba ro-
mân\ exact `n momentul `n care
intram `n adolescen]\. Cumva 
m-au impregnat. Ulterior, i-am ci-
tit cu al]i ochi: predau la facultate
dou\ cursuri de literatur\ ameri-
can\, sunt directorul programu-
lui de masterat de studii america-
ne. Deci America e pentru mine o
chestiune profesional\. 

V-a]i gândit s\ pleca]i `n Ame -
rica?

Nu, niciodat\. Oricum, nicio-
dat\ dup\ 1990. ~mi plac mult spa-
ghetele [i pizza, dar asta nu `n -
seamn\ c\ sunt tentat s\ m\ mut
`n Italia. Prilejuri de a pleca au
fost destule. M-am bucurat `ns\
mult de bursele pe care le-am
avut, pentru c\ am avut acces la
cele mai mari biblioteci din lume.
Pentru mine, asta a fost suficient. 

Site-ul Polirom anun]\ c\ lu-
cra]i la o carte despre James
Joyce. 

Da, dar nu este neap\rat despre Ja-
mes Joyce, ci despre capodopera
scriitorului, romanul Ulysses. E o
carte care mi-a luat aproape toat\
energia `n ultimii trei ani. Am re-
nun]at [i la rubricile de polemici
s\pt\mânale din ziare, care ̀ mi seg-
mentau mult intervalele de munc\.
A trebuit s\ citesc enorm, exist\ o
bibliografie cople[itoare. ~n plus,
subiectul `n sine e de-o extrem\ di-
ficultate: e vorba, la urma urmelor,
de cel mai important roman scris ̀ n
limba englez\ `n secolul XX. 

E o carte care m\ obsedeaz\ de
peste 40 de ani. Am `ncercat prima
dat\ s-o citesc pe la [aptesprezece
ani [i nu am reu[it s\ `n]eleg mare
lucru. De vreun sfert de secol o pre-
dau [i cred c\ `n ultima perioad\
am `nceput s\ dibui câteva dintre
misterele ei. E fabuloas\, sper s\ fi
reu[it ̀ n cele 1.200 de pagini ale me-
le s\ redau ceva din spectaculozita-
tea romanului. Refac istoria secret\
a c\r]ii, `ncerc o analiz\ aplicat\ pe
text, pentru c\ e o carte cu sensuri
aproape infinite. E una dintre cele
mai complicate c\r]i scrise vreo-
dat\. Am, de asemenea, [i o parte de
„postistorie“, care se `ncheie, din
punctul meu de vedere, de dou\ ori:
o dat\ ̀ n 1990, când polemicile ̀ n ju-
rul ei au cam `nghe]at, [i a doua
oar\ – ca s\ fiu autoironic pân\ la
paranoie – `n 2015, când sper s\ ter-
min scrisul propriei mele c\r]i. Pe
parcurs, ea a devenit [i un pariu: se
va vedea dac\ am reu[it s\ fac ceva
`n via]a asta, dac\ am ajuns la un
nivel intelectual [i exegetic accepta-
bil, sau dac\ trebuie s\ mai ̀ ncerc o
dat\. Sunt preg\tit pentru ambele
variante.

~i numi]i, `ntr-un interviu,
sectan]i pe cei „care se `n -
c\p\]âneaz\ s\ cread\ c\ nu
exist\ nici o rela]ie `ntre va -
loare [i succes, `ntre notori-
etate [i influen]\“. Crede]i c\
mai sunt atât de pu]ini [i de
marginali?

E clar, cel pu]in pentru mine, c\
rareori exist\ o suprapunere ̀ ntre
valoare [i succes. Cred c\ doar `n
secolul al XIX-lea s-a `ntâmplat
acest lucru, `n mare parte [i dato-
rit\ faptului c\ scriitorii foarte
importan]i erau accesibili cititori-
lor prin publicarea ̀ n serial ̀ n zia-
rele de succes ale vremii. Ruptura
s-a produs la `nceputul secolului
XX. Valoarea stabilit\ de critici
nu mai avea nici o leg\tur\ cu va-
loarea de pia]\. Desigur, se `ntâm -
pl\ uneori ca scriitorii mari s\
aib\ [i succes. Dar, de regul\, ceea
ce critica academic\ consider\ va-
loros nu are prea mare trecere `n
ochii publicului larg. 
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Cristian Teodorescu

~n nop]ile când st\team de vorb\
despre lucrurile astea, `n mica
`nc\pere de la ultimul etaj al blo-
cului de pe Dionisie Lupu, Mircea
mi-a spus, aproape jenat, c\ scria
la un roman. Nu vedeam nimic
r\u `n asta, chiar dac\ Iova – Ghe-
orghe Iova! – proclama c\ tex-
tuali[tii resping romanul. Nefiind
textualist, `mi venea u[or s\-l con-
solez pe Mircea c\ romanul nu e o
boal\ ru[inoas\ a prozatorilor.
Cât despre acuza]iile care veneau
din partea textuali[tilor rito[i c\
Nedelciu preg\tea o tr\dare scri-
ind la un roman, astea mi se
p\reau repro[uri de cafenea. Ceea
ce nu-l `mpiedica pe Mircea s\ se
certe cu romanul clasic, din per-
s pectiva principiilor sale textualiste.

Altfel, ordonat [i f\r\ s\ se lase la
bunul-plac al inspira]iei, acest ex-
traordinar povestitor avea `n cap
cam tot ceea ce urma s\ mai scrie.
Dar spre deosebire de prozatorul
român [aizecist sau [aptezecist ca-
re experimenta la noi `n maniera
romancierilor din lumea larg\ ale
c\ror experimente apucaser\ s\ se
clasicizeze, Nedelciu voia altceva.

Nu-l atr\gea s\ fie faulknerian,
joycean [i nici s\ stea la remorca
nerefi[tilor celebri, de[i pentru
critica vremii \sta era un semn de
noble]e recognoscibil [i de sincro-
nizare cu literatura universal\.
P\rerea lui Nedelciu era cu totul
alta. Nu voia s\ fumeze chi[toace-
le altora! Cred c\ asta `i venea [i
de la gândirea lui de produc\tor
de vin pentru prieteni, care pân\
s\ ajung\ la licoarea din butoi `[i

`ngrijea via din curtea de la Fun-
dulea cu o aten]ie maniacal\. Pen-
tru el vinul avea o poveste `n care
autorul s\u trebuia s\ st\pâ-
neasc\ la perfec]iune toat\ istoria
producerii sale anuale. Mircea
era la curent cu cele mai noi teh-
nici europene `n domeniu, dar
avea un orgoliu special pe care i-l
transmisese tat\l s\u. Vinul lui
trebuia s\ aib\ amprenta casei.
A[a c\ chiar dac\ avea o atitudine
postmodern\ când venea vorba de
`ngrijirea viei, Nedelciu era un
tradi]ionalist `n privin]a secrete-
lor de familie `n fabricarea vinu-
lui. Dac\ lua]i aceast\ mic\ des-
criere drept o metafor\ sau, cum
ar fi zis Mircea, drept o tehnic\ de
manipulare a cititorului, chestia
asta e valabil\ [i `n privin]a artei
sale poetice. Fiindc\, odat\ cu tre-
cerea timpului, `]i dai seama c\
Nedelciu avea de fapt structura
unui prozator din familia lui Ce-
hov sau, la noi, apropiat de Cara-
giale, cel din nuvelele orientale,
pentru care tehnicile textualiste,
cele mai multe inventate de el, 
n-au f\cut altceva decât s\ refor-
muleze genial proza tradi]ional\.
Mir cea prinde, `ntr-o montur\ de
o sclipitoare originalitate, dia-
mantul povestirii oricând valabi-
le, iar ca romancier ia genul la
sc\r  m\nat, `ntr-un amestec de pa-
rodie [i, mai ales, de reevaluare a
poncifelor genului.

~n Zmeura de câmpie, prima
impresie pe care o ai e c\ Nedelciu
face ]\nd\ri romanul tradi]ional.
Nu-i place, neam, cu toate tehnici-
le de manipulare pe care autorul
le folose[te, cu o naivitate compli-
ce cu establismentul, chiar dac\
romancierul nu-[i d\ seama c\ el
`nsu[i, manipulatorul, se las\ ma-
nipulat de tehnicile literare prin
care sistemul `l domin\. De fapt,

când atac\ aceste manipul\ri, Ne-
delciu are o ]int\ precis\: ideologia
[i cenzura care desfigureaz\ litera-
tura de la noi, dar [i falsific\ trecu-
tul. Marea tem\ a romanului s\u,
aceea a c\ut\rii adev\rului, din
perspectiva unor tineri care s-au
n\scut `n timpul totalitarismului
[i care vor s\ afle cine sunt [i ce-au
f\cut ta]ii lor pe care nu-i cunosc. 

Spre deosebire de romancierii
[aizeci[ti, pentru care dezv\luirea
celor petrecute `n obsedantul de-
ceniu e marea lor victorie de
con[tiin]\, iar ceea ce s-a `ntâm-
plat ulterior ]inea mai mult de ca-
zuri decât de sistem, Nedelciu res-
pinge aceast\ complicitate cu sis-
temul [i o face ca nimeni `naintea
lui. Tipii marginali din povestirile
lui devin personaje de roman [i
`ncep s\-[i pun\ `ntreb\ri asupra
trecutului din care provin, c\u -
tân du-[i ta]ii, adic\ adev\rul, [i
despre rela]iile lor filiale, dar [i

despre istoria din care fac parte. 
Când a ap\rut Zmeura de câm-

pie, `n 1983, critica ori s-a f\cut c\
nu vede care e adev\rata sa miz\,
ori a mu[cat, ca [i cenzura, din ex-
hibarea tehnicilor pe care Nedel-
ciu le-a folosit `n romanul s\u. ~n
mod normal, aceast\ carte ar fi
trebuit elogiat\ pentru curajul cu
care autorul ei se desp\r]ea de ob-
sedantul deceniu,  pentru a spune
c\ [i dup\ aceea trecutul a r\mas
tot sub zodia minciunii. Nimeni 
n-a avut curajul s\ dea m\car de
`n]eles ce voia s\ spun\ autorul cu
romanul s\u de debut. Ceea ce mi
se pare `ns\ murdar e c\ frico[ii
de atunci, unii dintre ei colegi de
genera]ie cu el, au `ncercat s\-i
scoat\ ochii lui Mircea, acuzându-l
de un conformism care nu exista
decât `n capul lor.

Mircea Nedelciu, Zmeura de câmpie,
Editura Paralela 45, 2015

Revan[a postum\ 
a lui Mircea Nedelciu
A reap\rut, dup\ mul]i ani, primul ro-
man al lui Mircea Nedelciu. Când scria la
Zmeura de câmpie, Mircea era iritat de
servitu]ile la care e obligat autorul de
romane pentru a pune `n pagin\ ceea ce
are `n cap. N-ar fi fost o problem\ pen-
tru el s\ parodieze formula romanului
clasic. A [i f\cut-o, par]ial, cu umorul lui
aparte, de admirator al ]\ ranilor de la
câmpie [i de or\[ean `n r\sp\r, care nu
putea fi categorizat. ~l iritau [i

prejudec\]ile cantitative ale criticilor
care `i l\udau proza scurt\, dar `i b\gau
b\]ul prin gard, zicând c\ `l a[teapt\ „la
proba romanului“, de[i `n textele lui
teoretice Nedelciu explica, r\bd\tor, de
ce tex tualismul s\u nu se potrivea cu
romanul, nici chiar cu romanele „nere-
fi[tilor“ – reprezentan]ii Noului Roman
Francez – fa]\ de care textualismul au-
tohton, `n orice caz, textualismul pe
care `l practica el, era altceva.
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Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i,
Pheonix-ul cultural al Moldovei

C\t\lin Hopulele

„Nimeni nu a auzit de Opera
Na]ional\ Român\ din Ia[i `nain-
te de a veni Beatrice Rancea aici“,
avea s\ sune, `n urm\ cu aproape
cinci ani, o declara]ie a primaru-
lui Gheorghe Nichita. Actualul
manager al Operei a dezvoltat cu
acesta o rela]ie foarte apropiat\ de
coabitare, finalizat\ [i cu rezulta-
te concrete – sprijin din partea
municipalit\]ii pentru realizarea
Galelor Premiilor Operelor Na]io-
nale, dar [i a unei sta]ii de tram-
vai `n apropierea cl\dirii Teatru-
lui, cu specific [i ̀ mbr\c\minte de
la Oper\. Mai mult, Beatrice Ran-
cea s-a implicat `n organizarea a
numeroase evenimente publice
din Ia[i `n calitate de consultant
artistic, chiar [i la nunta fiicei pri-
marului arestat al Ia[ului. 

Un lucru ce poate fi dedus di-
rect din aceste evenimente dezb\ -
tute intens `n presa local\ din Ia[i
este implicarea pe care a avut-o
managerul `n revitalizarea activi -
t\]ii institu]iei culturale. „~ncepând
chiar de la preluarea func ]iei de
manager, am decis elaborarea
unei noi identit\]i de imagine a
Operei Na]ionale Române Ia[i.
Aceasta era strict necesar\ [i ur-
gent\, `ntrucât modalit\]ile de
promovare vizual\ ale institu]iei
erau practic inexistente la mo-
mentul prelu\rii mandatului. Am
constatat c\ nu exista o pagin\
web a institu]iei, promovarea f\ -
cându-se doar cu câteva afi[e [i ca-
iete program, `ntr-o prezentare
grafic\ neatr\g\toare [i modest\,
constatând o lips\ total\ a unei ac-
tivit\]i de marketing“, spune Bea-
trice Rancea `n raportul de eva-
luare a activit\]ii, depus `n 2015 la
Ministerul Culturii. 

Iar efectele au fost v\zute ime-
diat `n ora[ – dincolo de promova-
rea realizat\ `n mediul online, pe
pagina proprie [i pe Facebook, Ia [ul
a fost acoperit cu afi[e, reclame,
promo-uri cu spectacolele [i acti-
vit\]ile Operei. ~n plus, spectacolele

au ie[it din institu]ia `n care [i-au
tr\it cei peste 50 de ani de exis-
ten]\, fiind reprezentate `n aer li-
ber, cu acces gratuit, iar deschide-
rile de stagiune s-au transformat
`n evenimente grandioase, `nche-
iate de fiecare dat\ cu focuri de ar-
tificii.

Spectatorii, 
majoritatea tineri

Cre[terea notoriet\]ii Operei s-a
remarcat atât prin sporirea nu -
m\rului de reprezenta]ii [i de
spectatori, cât [i prin aducerea
unor regizori influen]i care s\
monteze la Ia[i. Printre cele mai
cunoscute nume se num\r\ [i An-
drei {erban, ale c\rui Indii Galan-
te `nc\ reprezint\ unul dintre
spectacolele-fanion ale Operei din
Ia[i. 

Un important factor `n obser-
varea acestei evolu]ii a institu]iei
culturale este [i tipologia publicu-
lui care p\[e[te pragul S\lii Mari
a Teatrului pentru a vedea repre-
zenta]iile artistice. Astfel, dac\ `n
2011, conform raportului citat an-
terior, publicul era format `n pro-
por]ie de 70% din femei, care
aveau venituri mici, se aflau la
terminarea studiilor sau la pensie
[i veneau lunar sau mai rar decât
atât la oper\, `n 2012, acesta s-a
schimbat radical. Tinerii au deve-
nit majoritari `n rândul spectato-
rilor, cei ̀ ntre 18 [i 35 de ani repre-
zentând 66% `n 2012, iar cei `ntre
35 [i 60 de ani 22%. 44% dintre
ace[tia erau la facultate, 29%
aveau studii postuniversitare, iar
27% dintre ei erau liceeni [i decla-
rau c\ mergeau la oper\ ocazional.
~n 2014, profilul pare a se cristaliza –

femeie, 63%, cu vârsta cuprins\
`ntre 18 [i 35 de ani, studii univer-
sitare finalizate, cu venit cuprins
`ntre 1.000 [i 3.000 de lei pe lun\,
care prefer\ spectacolele clasice [i
vine lunar la Oper\.

Tot `n raportul citat se face tri-
mitere [i la fric]iunile dintre Tea-
tru [i Oper\, n\scute `n urma in-
tensific\rii activit\]ilor Operei,
odat\ cu venirea lui Beatrice Ran-
cea. La puncte slabe, raportul pre-
cizeaz\ „spa]ii insuficiente pentru
repeti]ii, deoarece Opera Na]io-
nal\ Român\ Ia[i, de[i are un
num\r dublu de angaja]i fa]\ de
Teatrul Na]ional Ia[i, nu benefi-
ciaz\ de celelalte spa]ii `n care se
pot organiza repeti]ii [i spectaco-
le, respectiv sala Studio «Teofil
Vâlcu», care ini]ial a apar]inut
Operei, sala Teatrul Cub“.

Bugetul din 2014, 
dublu fa]\ de 2011

{i bugetul institu]iei culturale a
crescut exponen]ial din 2011 `n -
coace. ~n 2011 acesta era de aproxi-
mativ 6,8 milioane de lei, `n 2012
de aproape 12 milioane de lei, `n
2013 de aproximativ 13,7 milioane
de lei [i `n 2014 aproape 15 milioa-
ne de lei, dublu fa]\ de 2011. ~n
2014, conducerea Operei a cheltuit
pentru montarea spectacolelor
2.094.000 de lei, fiind realizat [i cel
mai scump spectacol din tot man-
datul lui Beatrice Rancea – Lucia
di Lammermoor – 800.000 de lei. ~n
ceea prive[te num\rul de bilete
vândute, `n 2011 Opera comercia-
liza 5.205 de tichete, `n 2012 de trei
ori mai mult – 15.110, `n 2013 –
21.445, iar `n 2014 – 21.719. 

~n ceea ce prive[te realizarea
performan]elor pe care le-a avut
Beatrice Rancea la Opera din Ia[i
au fost invocate, atât de c\tre an-
gaja]i, cât [i de c\tre oameni apro-
pia]i ai institu]iei, practicile dure
de management ale acesteia. Prac-
tici recunoscute `n mare m\sur\
[i de c\tre ea, `ntr-un interviu din
2012 oferit revistei „Opinia stu-
den]easc\“. „~mi pare bine dac\
unii angaja]i resimt asta, c\ aici e
o mân\ de fier care-i determin\ s\-
[i fac\ griji. Fiindc\ aceia se simt
descoperi]i“, a spus Beatrice Ran-
cea `n interviul citat. Acesta este
unul dintre motivele pentru care,
la raportul de analiz\ a activit\]ii
managerului institu]iei culturale,
care trebuia `ntocmit de c\tre ma-
nager, a lucrat o adev\rat\ echip\
de oameni, rezultatul fiind un do-
cument de aproape 300 de pagini.
Tot aceast\ exigen]\ este [i moti-
vul invocat de angaja]i pentru a
motiva cum o serie de informa]ii
simple solicitate de „Suplimentul
de cultur\“ pentru anul 2015, care
au fost expediate de celelalte insti-
tu]ii culturale din Ia[i `n termen
de maximum 48 de ore de la solici-
tare, nu ne-au fost prezentate nici
la zece zile de la efectuarea cererii.

Opera Na]ional\ Român\ din Ia[i este una
dintre cele mai controversate institu]ii
culturale din capitala Moldovei, cu o
istorie recent\ zbuciumat\, marcat\ de 
un urcu[ fulminant [i nea[teptat, de o
explozie a venirii publicului, dar [i de
unele conflicte cu Teatrul Na]ional 
„Vasile Alecsandri“. Tot zbuciumul recent

se `nvârte `n jurul managerului Beatrice
Rancea, care, atunci când nu monteaz\
spectacole fastuoase pe scena ie[ean\,
jurizeaz\ o emisiune de talent cu animale
la Antena 1. Sub bagheta acesteia, Opera 
a prins via]\ la Ia[i, s-a scuturat de umbra
care o c\pu[a, au venit nume importante,
precum regizorul Andrei {erban, au

crescut atât num\rul de spectatori [i 
cel de spectacole, cât [i respectul de sine
[i vizibilitatea arti[tilor. Dar tot sub
conducerea ei a `nceput un conflict
mocnit cu Teatrul Na]ional „Vasile
Alecsandri“, iar din institu]ie r\zbat tot
felul de zvonuri legate de o conducere 
„cu mân\ de fier“.



Interviu realizat de 
Iulia Blaga

Cum a fost experien]a româ -
neasc\?

Foarte bun\. ~n Anglia exist\
aceast\ isterie cu românii care-i
vor cotropi pe englezi. Ziarele
scriu despre teroarea hoardelor de
români cuceritori, dar când am fil-
mat, companiile britanice publi-
cau reclame `n presa româneasc\
`ncercând s\-i determine pe ro-
mâni s\ plece la munc\ `n Anglia. 

A]i cunoscut regizori româ ni?

N-am cunoscut pe nimeni. Am lu-
crat din greu [i n-am avut vreme,
dar sunt la curent cu cinemaul ro-
mânesc [i [tiu c\ a devenit foarte
viguros `n ultimii ani. 

Am avut un loc minunat de fil-
mare, cu de coruri cu tot, iar
echipa de la Castel Film mi s-a
p\rut perfec]ionist\ [i foarte devo-
tat\. A fost foarte bine. Am filmat
cinci s\p t\mâni ̀ n România [i trei
zile pe Tamisa. 

David Thewlis este unul din-
tre centrii emo]ionali ai fil-
mului. Cum v-a venit ideea
personajului s\u? 

De[i filmul e atât de personal, am
fost deta[at când l-am f\cut. Me -
reu `i spuneam lui Callum Turn-
er, care `l joac\ pe protagonist:
„Joci pe cineva care am fost la un
moment dat [i nici m\car pe \la,
ci o versiune a lui. Uit\ de mine!“.
Am fost foarte deta[at, dar acest
monstru de personaj jucat de
Thewlis, care-i domina pe to]i, ̀ mi
d\dea un frison de câte ori ap\rea
pe platou. 

David Thewlis e un b\rbat
foarte blând, iar faptul c\ poate fi
atât de ̀ ngrozitor ̀ i d\ m\sura pri-
ceperii profesionale.

Personajul lui e inspirat de
ci neva care v-a f\cut via]a
ama r\?

Da, de cineva de care ̀ mi era tea m\.

Pove[tile de dragoste din film
sunt [i ele reale?

Tot ce se `ntâmpl\ `n film e real,
`ncepând cu prima mea ]igar\. Re-
al e [i momentul când l-am dus pe
adev\ratul Percy `n c\tu[e la `n -
chisoare. ~nc\ am chitan]a: „Pri -
mit de la sergentul Boorman“.

Mai e cineva `n via]\ dintre
to]i ace[ti oameni?

Sper c\ nu sunt mor]i cu to]ii, alt-
fel nu mai sunt credibil.

~n ultima scen\ aparatul de
filmat se opre[te.

Am vrut s\ sugerez nu doar `n -
ceputul carierei mele `n cinema,
ci [i sfâr[itul ei. 

The Tiger’s Tail (2016), cu Bren-
dan Gleeson [i Kim Ca trall,
va fi ultimul dumnea voastr\
film sau mai ave]i [i alte
proiecte?

Am [i altele. Tr\iesc o iubire târ zie
cu radioul, am tot scris [i regizat
piese de teatru radiofonic. E re-
confortant pentru c\ `]i ia atâta
timp s\ faci un film, plus c\ o par -
te din acest proces e [i plicticoas\.
Piesa radiofonic\ azi o scrii, `n
câteva s\pt\mâni o repe]i [i `ntr-o
singur\ zi o ̀ nregistrezi. Actorilor
le place la nebunie pentru c\ nu
trebuie s\ `nve]e replicile ori s\
treac\ pe la machiaj. Regia de film
e obositoare. Fiica mea, Catheri ne,
m\ mai ajut\.

E bine s\ [tii c\ e cineva lân g\
tine.

Mda, am [i bastonul de care nu
doar c\ m\ sprijin, dar care m\ [i
ap\r\. Am b\tut câ]iva cu el.

Pe cine l-a]i folosit mai des?

Pe Caleb Landry Jones, care `l
joac\ pe Percy. A fost ca un ar m\ -
sar s\lbatic, tare greu l-am ]inut
`n frâu. 

Cum se face c\ nu mai sun -
te]i a[a furios ca `nainte?

Cred c\ am `mb\trânit, asta-i tot.
Odat\ cu vârsta, devii mai tole -
rant [i mai `n]eleg\tor.

A]i fost foarte serios [i `n
tinere]e, nu-i a[a?

Da. Am trecut printr-o mare criz\
la 11-12 ani. Mergeam la o [coal\
iezuit\, iar familia mea era protes-
tant\. Sâmbetele le petreceam la
cor, la biserica protestant\, iar `n
timpul s\pt\mânii eram la [coala
catolic\. Asta m\ preocupa foarte
mult. Amândou\ bisericile pre -
tindeau c\ sunt adev\rata bise -
ric\, dar nu puteau avea amân-
dou\ dreptate. ~ntr-o zi, pe când
eram pe râu [i vâsleam, `n mintea
mea a ap\rut un gând. Mai exista
o alternativ\ – poate c\ amândou\
se `n[elau. Aceast\ idee aproape
c\ m-a f\cut s\ levitez [i mi-a luat
o greutate imens\ de pe umeri. A
fost pentru mine sfâr[itul religiei.
Via]a mea s-a schimbat. S\ se eli -
bereze de Dumnezeu a fost cel mai
bun lucru pentru un copil. La fel
mi s-a `ntâmplat [i cu regina (n.r.:
râde). 

„Cu Sean Connery 
am devenit foarte 
bun prieten“

Când lucra]i vi se `ntâmpl\
s\ urma]i [i variantele acto-
rilor?

Actorii care regizeaz\… Mai r\u
decât un actor care regizeaz\ sunt
regizorii de teatru care `ncearc\
s\ fac\ film. Sam Mendes spunea
`ntr-un interviu c\ l-a `ntrebat pe

Conrad Hall, operatorul: „De unde
[tii unde s\ pui camera?“ (n.r.:
Conrad Hall a f\cut imaginea la
American Beauty [i Road to Per -
dition/ Drumul spre pierza nie,
ambele regizate de Mendes). Cum
s\ spun, s\ `ntrebi a[a ceva e ca [i
cum ai recunoa[te c\ nu e[ti regi-
zor. Actorii au nevoie de mult\ 
aten]ie, totul se face cu gândul la
ei, iar când se apuc\ ei s\ regizeze,
se a[teapt\ la acela[i tratament. {i
operatorul sau scenograful ajung
s\ preia controlul unor respon -
sabilit\]i de la care regizorul ab-
dic\. Sunt multe feluri ̀ n care po]i
face un film. {i filmele bune pot fi
f\cute `n multe feluri. Cunoa[te]i
expresia „There are many differ-
ent ways to skin a cat“ („Po]i
jupui `n multe feluri o pisic\“).
Pentru asta ai nevoie de o pisic\.

Dar actorii care se apuc\ s\
regizeze o scen\ sub ochii
dumneavoastr\?

Asta nu mi s-a `ntâmplat nicio-
dat\. Sunt adesea `ntrebat cine a
fost cel mai dificil actor cu care
am lucrat. N-am avut niciodat\
probleme cu actorii. M\ rog, am
avut mari certuri cu Toshiro Mi-
fune la Hell in the Pacific (1968),
dar, `n general, cred c\ dac\ lu-
crezi cu ei `nainte de a filma [i le
explici inten]ia fiec\rei scene, nu
prea are de ce s\ fie un conflict.
Actorii sunt atât de vulnerabili!...
Le sunt recunosc\tor pentru ce
fac [i e de datoria mea s\ am grij\
de ei [i s\-i fac s\ se simt\ confor -
tabil. Am devenit apropiat de ac-
torii cu care am lucrat. Cu Sean
Connery am f\cut un film `mpre-
un\ (n.r.: Zardoz, 1974) [i am de-
venit foarte buni prieteni. La fel a
fost cu Lee Marvin (Point Blank,
1967, [i Hell in the Pacific). 

Ce regizori tineri v\ plac?

V\d multe filme, unele bune. Sunt
prieten de mul]i ani cu fra]ii Coen,

`nc\ de la `nceputurile lor. Mi se
par ni[te cinea[ti foarte originali. 

Ce p\rere ave]i despre fil me -
le care se fac azi `n com -
para]ie cu filmele anilor ’70?

~n anii ’60-’70 era posibil s\ faci
filme medii, cu bugete sub stan -
]iale, dar nu foarte mari. Azi acea
cale de mijloc a disp\rut. Ai fie
produc]ii scumpe f\cute de stu-
diouri, fie filme de art\ de ghetou,
f\cute cu tot mai pu]ini bani. Deci
ai de ales `ntre a lucra indepen -
dent sau cu marile studiouri.
Când f\ceam filme cu studiourile
americane, acestea erau conduse
de câte o singur\ persoan\. Acum
ele sunt conduse de comitete, iar
regizorii primesc pagini ̀ ntregi de
note despre scenariu. Totul e ana -
lizat. Când prime[ti note `n care ]i
se spune c\ trebuie s\ refilmezi o
scen\ e groaznic. 

Spunea]i undeva c\ Steven
Spielberg [i George Lucas au
stricat totul pentru c\ au
modificat modul `n care se
f\ cea cinema.

Pe vremea aceea studiourile nu
erau sigure de rezultate, nu des -
coperiser\ modul `n care puteau
negocia cu pericolul televiziunii.
Au crezut c\ ace[ti tineri regizori
poate aveau r\spunsurile [i au
vrut s\-i lase s\ vad\ ce pot. Liber-
tatea pe care am avut-o atunci a
`nceput s\ se erodeze când stu-
diourile au `nceput s\ fie conduse
de comitete [i de multina]ionale
care aplicau metodele corpora tis -
mului la cinema. De aceea avem
ce avem azi. 
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INTERVIU CU REGIZORUL JOHN BOORMAN

„Mai r\u decât actorii care
regizeaz\ sunt regizorii de teatru
care `ncearc\ s\ fac\ film“
Cel mai nou film al veteranului regizor britanic John
Boorman continu\ linia autobiografic\ deschis\ cu
Hope and Glory (1987), urm\rind un tân\r fascinat de
cinema, care face armata `n 1952, la `nceputul
r\zboiului din Coreea. Queen & Country a fost turnat
mai ales `n România, având ca partener Studiourile

Castel Film, [i a avut premiera `n 2015 la Cannes, `n
sec]iunea Quinzaine des Réalisateurs, urmând s\ intre
la `nceputul lui 2016 [i pe ecranele române[ti. La
Cannes am realizat [i interviul de mai jos, care a ple-
cat de la Queen & Country [i a ajuns la cum se f\cea
film `n anii ’70.



Mar]i, pe 1 decembrie, s-a n\scut
fiica miliardarului Facebook.
Mark Zuckerberg i-a dat numele
Max [i i-a scris o scrisoare `n care
`i promite fetei, ̀ n numele unui vii-
tor mai bun pentru ea [i pentru
restul planetei, s\ `[i pun\ la dis-
pozi]ie 99% din ac]iunile Facebook

unei organiza]ii caritabile des -
chise cu ocazia na[terii sale. „Ca
to]i p\rin]ii, ne dorim s\ ai o via]\
mai bun\. [...] Ne vom face [i noi
partea noastr\, nu doar pentru c\
te iubim, dar [i pentru c\ avem o
responsabilitate moral\ fa]\ de
copiii din genera]ia urm\toare.
Noi credem c\ toate vie]ile sunt
egale, iar asta `nseamn\ inclusiv
oamenii ce vor tr\i `n genera]iile
viitoare, mai mult decât cei care
tr\iesc azi.“

Suma promis\ a fost evaluat\
la 45 de miliarde de dolari, de-
venind una dintre cele mai mari
dona]ii din istorie. Cei care ur -
m\resc `ndeaproape actele cari-
tabile ale boga]ilor sper\ ca gestul
tân\rului t\tic s\ inspire un nou
val de „caritate competitiv\“. Cu
alte cuvinte, cei ultra-boga]i s\ se
`ntreac\ `n a oferi dona]ii pentru
diverse cauze, chiar [i din pur or-
goliu, dac\ nu din cauze mai no-
bile. Despre concept s-a vorbit pen-
tru prima dat\ `n urm\ cu patru
ani, când Warren Buffett (magnat
american) [i Bill Gates (fondatorul

Microsoft) au lansat „Pactul cari-
tabil“, prin care i-au provocat pe
milionarii lumii s\ `[i doneze cel
pu]in 50% din avere. Mul]i dintre
cei care au r\spuns invita]iei au
fost persoane care deja f\ceau
dona]ii consistente pentru acte
caritabile, dar s-au al\turat `n
mod public pactului tocmai pen-
tru a-i inspira [i pe ceilal]i.

Mi[carea pare s\ fi reu[it. Pân\
acum, s-au al\turat pactului peste
140 de milionari. Motive pentru a
dona sunt suficiente, dincolo de
purul altruism: cl\diri [i monu-
mente care le poart\ numele, scu-
tiri de taxe, dorin]a de a l\sa mo[-
tenire ceva bun, mândria sau pur
[i simplu spiritul de competi]ie.

Cu toate acestea, oamenii bo-
ga]i `nc\ sunt, procentual vor -
bind, mai pu]in darnici decât per-
soanele cu venituri mici. ~n me-
die, americanii cu venituri sub
100.000 de dolari pe an doneaz\ o
parte mai mare din averea lor pentru
acte caritabile decât cei cu venituri
de peste 200.000 de dolari pe an.
Dac\ marile dona]ii se duc spre

cauze deja privilegiate, universi t\]i,
institute culturale [i spitale, dona -
]iile oamenilor simpli tind s\ fi-
nan]eze mai degrab\ cauze socia -
le: ajutarea celor f\r\ ad\post, f\ -
r\ mâncare sau f\r\ joburi.

De altfel, `n ciuda succesului
„Pactul caritabil“, Warren Buffett
a m\rturisit c\ a primit [i nenu -
m\rate refuzuri. „Pentru c\ am
sunat numero[i miliardari, m-am
gândit c\ dac\ ei nu reu[esc s\ `[i
promit\ 50% din avere, poate ar
trebui s\ scriu o carte despre cum
s\ te descurci cu doar 500 de mi -
lioane de dolari. Se pare c\ mul]i
oameni nu [tiu s\ fac\ asta.“

~ntâmpl\tor sau nu, pe 1 decem -
brie, chiar `n ziua `n care Zucker-
berg a f\cut anun]ul, a avut loc cea
de-a treia edi]ie a unei noi s\rb\ -
tori americane. Ini]iat\ `n 2012,
s\rb\toarea se nume[te „Giving
Tuesday“ („Mar]ea Caritabil\“) [i

`i `ncurajeaz\ pe oameni s\ `[i
doneze banii unei cauze nobile.
M\ gândesc c\, dac\ România tot
a importat Sfântul Valentin, Hal-
loween-ul, Vinerea Neagr\ [i Cy-
ber Monday, poate n-ar fi r\u s\
mai copiem `nc\ o s\rb\toare, de
data aceasta frumoas\.

— Via]a dumneavoastr\ a fost
t\iat\ `n dou\ de Revolu]ie. Care
este raportul dintre intelectualul
„privat“ [i cel „public“ pentru Ho-
ria-Roman Patapievici?

— Fire[te, libertatea indivi -
dual\ a fost cea care a schimbat to-
tul, dar nu singur\, ci `mpreun\
cu nou-n\scuta posibilitate de a
avea o voce `n spa]iul public. A
fost marea revela]ie postdecem-
brist\, posibilitatea oricui de a
avea o voce. Prin aceste voci noi a
`nceput lunga [i dificila con-
struc]ie a spiritului public `n Ro -
mânia de dup\ comunism. Soci-
etatea româneasc\ a reintrat ̀ n is-
torie `n Decembrie 1989. Fire[te,
statul a f\cut istorie [i `nainte de
1989, prin intermediul structurilor

statului comunist, dar societatea,
ea, era complet exclus\. Noi am
fost cu to]ii, `nainte de 1989, mase-
le inerte `mpinse la vale de politi-
ca partidului unic, care, nu-i a[a,
era avangarda mi[c\rii revolu]io -
nare. Noi, societatea, nu aveam
decât emo]ii, `nainte de 1989; ini -
]iativele le aveau ei, partidul,
marxist-lenini[tii din avangarda
revolu]ionar\. Din 15 decembrie
1989, slav\ Domnului, au `nceput
s\ aib\ [i ei emo]ii, iar noi, ele-
mentele cu adev\rat revolu]io na -
re, am preluat ini]iativa istoric\.

Strada, nu institu]iile, a fost lo -
cul `n care societatea româ neasc\
a ren\scut, odat\ cu redesco pe -
rirea formelor spontane de aso -
ciere politic\ [i civic\. ~n primii

ani de dup\ Revolu]ie, a fost o re-
na[tere `mpotriva statului, ceea
ce mi-a pl\cut, pentru c\ vechiul
[i detestatul stat comunist, cu
structurile sale manipulativ-au-
toritare, trebuia complet schim-
bat; a devenit apoi, cu timpul, o re-
construc]ie a societ\]ii `n vederea
punerii oamenilor sub protec]ia
tot mai cuprinz\toare a statului,
ceea ce m-a deprimat, pentru c\
aceast\ n\zuin]\ implica conser-
varea structurilor autoritare. Ce
vedem azi este urmarea triumfu-
lui celei de a doua tendin]e, cu o
retoric\ de `mp\nare superficial\
a n\zuin]elor primei tendin]e.
Dar elanul societ\]ii de a nu se
l\sa administrat\, ca o mas\ iner -
t\, de c\tre stat s-a pierdut. Nu
mai `ntrune[te majorit\]i... Socie -
tatea vrea tot mai mult stat [i tot
mai pu]in\ libertate: exact invers
decât voia `n primii ani de dup\
Revolu]ie. ~n mod paradoxal,
atunci, când statul era `nc\ intens
represiv, societatea [i-a celebrat
`n modul cel mai spontan liber-
tatea. De ce tocmai atunci? Pentru
c\ atunci cei mai mul]i dintre oa-
menii activi `mp\rt\[eau un ideal
care, pentru mine, reprezenta ([i

reprezint\ `nc\) un ideal `nalt de
societate, societatea deschis\ a
liberei ini]iative: acum, din p\ca -
te, n\zuin]a majorit\]ii concet\]e -
nilor no[tri este societatea asis-
tat\, un ideal de societate `nchis\
`n ea `ns\[i, care nu cere, pentru
membrii ei, decât s\ fie cât mai
complet prelua]i `n `ntre]inerea
statului. Noua viziune despre stat
este aceea c\ sarcina lui cea mai
important\ const\ `n adminis-
trarea societ\]ii `n vederea asi -
gur\rii tuturor nevoilor ei. O re-
gresie clar\ [i dezesperant\ la
vechiul ideal al statului totalitar,
justificat\ `ns\ nu prin vechile
ideologii totalitare, ci printr-o ide-
ologie postmodern\ sui-generis,
de tip hedonist-consumist\.

~n 1990 nu era a[a. Oamenii re-
descopereau libertatea individu a l\
[i aspirau s\ preia pe umerii lor is-
toria. Iar istoria se f\cea pe strad\,
al\turi de oamenii vii, concre]i, ne-
cunoscu]i, pe care ì des copeream
atunci [i c\rora m\ descopeream la
rândul meu, `n chip social [i comu-
nitar, pentru prima oar\. Tot anul
1990 am fost numai pe str\zi, demon-
strând, dis cutând, dezb\tând, cer -
tându-m\ [i `mprietenindu-m\

succesiv [i uneori simultan cu ze-
ci de oameni, din toate zonele so-
ciale. Când nu eram `n strad\, ]i -
neam casa des chis\ [i continuam
`n cas\ ceea ce nu mai putea fi
f\cut pe strad\. La locul de mun -
c\, cei cu opozi]ia la Iliescu [i CFSN
erau fug\ri]i, `njura]i, privi]i cu
ochi r\i. Dar f\ ceam istorie [i asta
ne f\cea ire zistibili. Nu doar noi,
ci [i cei care sprijineau pu terea
neocomunist\, vedeam c\ aproa -
pe tot ceea ce spu neam, sus]ineam
[i f\ceam intra ̀ n discursul public
[i se impunea `n agenda politic\,
de la an la an. Societatea mare, a
pasivilor [i iner ]ilor, se contami-
na de la societatea mic\ a re vo -
lu]ionarilor pro-capitali[ti [i anti-
comuni[ti, care erau activi [i
imaginativi. Victoria pu blic\, ma -
cro-social\, a acestei revolu ]io -
n\ri cotidiene, prin contaminare,
de la om la om, nu a ̀ ntârziat s\ se
produc\: ale gerile din 1996 au fost
câ[tigate pe agenda societ\]ii ci -
vile, de for]e politice care fie s-au
identificat cu aceast\ re volu]ie
prigonit\ de stat, fie s-au raliat la
ea din oportunism politic. Inclusiv
acest opor tunism politic a fost o
victorie de-a noastr\.
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

S\ fim mai buni, 
s\ fim mai Zuckerberg

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

~n strad\

Decembrie este luna ge -
nerozit\]ii. Este perioada
`n care ni se reaminte[te
s\ ne gândim la cei mai
pu]in noroco[i decât noi,
s\ d\ruim, s\ alin\m
triste]ea, s\ facem ceva
bun pentru lume. {i, `n
cazul `n care toate re cla -
mele de Cr\ciun lacrimo-
gene despre triste]e [i sin-
gur\tate nu au fost sufi-
ciente, Marc Zuckerberg,
fondatorul Facebook, s-a
decis s\ transmit\ [i el un
mesaj `n tregii lumi, donân-
du-[i 99% din avere.



Acesta este nimeni altul decât
celebrul scriitor Frederick For -
syth care, a[a cum scrie [i ̀ n volu-
mul lui de memorii recent ap\rut,
The Outsider, a lucrat ca agent
ope rativ pentru MI-6 `nainte de a
se dedica unei cariere literare de
mare succes.

Forsyth, ast\zi `n vârst\ de 77
de ani, este un autor inevitabil `n
istoria thrillerelor. A scris c\r]i
precum Ziua [acalului, Dosarul

Odessa (ambele adaptate la cine-
ma), Alternativa diavolului. Oda -
t\ cu publicarea volumului The
Outsider, cititorii au putut afla c\
via]a lui real\ nu a fost cu nimic
mai palpitant\ decât cea a perso -
najelor sale. Forsyth a fost cel mai
tân\r pilot din Royal Air Force,
dup\ care a fost ziarist deta[at `n
zone fierbin]i precum Berlinul de
Est sau Nigeria (`n timpul r\z bo -
iului civil) [i, ̀ n acela[i timp, agent
secret britanic. A fost ame nin]at de
c\tre trafican]ii de arme din Ger-
mania, israelienii i-au vândut se-
crete, iar britanicii l-au pus s\
transporte, prin contraband\, pa-
chete dincolo de Cortina de Fier.

Pentru „The Hollywood Re-
porter“, Frederick Forsyth a rea -
lizat un top personal al celor mai
bune filme de spionaj. Un top de
specialist.

1. Spionul care a venit din frig
(1965): „Este primul film pe care 
l-am v\zut care n-a vrut s\ bage
glamour `n meseria de spion. Per-
sonajele sunt oameni neonorabili,
care fac lucruri neonorabile, cu
viclenie [i `n[el\ciune, [i mint de

`nghea]\ apele. Plus c\ are o inter-
pretare de excep]ie a lui Richard
Burton“.

2. The Ipcress File (1965): „Pe
vremea aceea, filmele cu spioni
presupuneau automat c\ orice
agent secret britanic are un accent
[lefuit [i elegant, dar, dintr-oda t\,
iat\ c\ este prezentat un spion in-
solent care vorbe[te `n cockney,
Harry Palmer (jucat de Michael
Caine), [i care schimb\ complet
regulile jocului“.

3. Funeral `n Berlin (1966): „Pe
vremea când eram jurnalist, eram
singurul corespondent occidental
`n Berlinul de Est, `n anul imediat
urm\tor ridic\rii Zidului. Fune -
ral `n Berlin este povestea unui
agent (jucat de Caine) care este
pus s\ `nfrunte regimul est-ger-
man de partea cealalt\ a Zidului.
Acest film este ca o uli]\ a aminti -
rilor pentru mine, v\d `n el str\zi
familiare, v\d Checkpoint Char-
lie, v\d Zidul“.

4. Cele trei zile ale Condorului
(1975): „Am s\ v\d cu pl\cere
oricând un film cu Robert Red-
ford. Iar `n acest film, minunatul

John Houseman `l joac\ pe direc-
torul CIA. Houseman era, de fapt,
un refugiat român. Dumnezeu
[tie unde a `nv\]at engleze[te, fi-
indc\ `ntotdeauna a vorbit cu un
accent extraordinar parc\ scos di-
rect din Universitatea Oxford“.

5. Tinker Tailor Soldier Spy
(2011): „Povestea din film a schimbat

[i ea regulile, fiindc\ unul dintre
spionii din echip\ este un tr\ -
d\tor. Care dintre ei? ~n via]a re-
al\, James Jesus Angleton (care a
fost [eful Departamentului de
Contraspionaj `ntre 1954 [i 1975) a
fost convins c\ exista un tr\d\tor
la cel mai ̀ nalt nivel al CIA. A mu-
rit convins de acest lucru“.
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Ultimul film al lui Spiel-
berg, Podul spionilor,
aduce aminte de zilele
R\zboiului Rece [i de `n -
frunt\rile de pe fronturile
invizibile. De asemenea, `i
face pe mul]i s\ `[i amin -
teasc\ de capodoperele
filmelor de gen. Revista
„The Hollywood Repor -
ter“ a `ntocmit un top al
celor mai bune filme de
spionaj apelând la
p\rerea unui specialist. 

Cele mai bune filme cu
spioni (topul unui spion)

Statuia libert\]ii, ]\ranca
egiptean\ care domin\ America
Asta e ceea ce afirm\ faimosul
Smithsonian Institution, institu -
]ia care gireaz\ mai multe muzee
din Washington. Afirma]ia spe-
ciali[tilor de la Smithsonian se
bazeaz\ pe mai multe c\r]i care ar
sugera c\ cel care a construit le -
gendara Statuie a Libert\]ii din New

York, sculptorul francez Fré déric-
Auguste Bartholdi, s-ar fi inspirat
din silueta unei femei arabe.

Bartholdi a dezvoltat, scrie
„Smith sonian Magazine“, „o pasiu -
ne pentru monumentele publice
la scar\ foarte mare [i pentru struc-
turile colosale“, la cap\tul unui

voiaj `n Egipt, `ntre 1855 [i 1856.
Când guvernul egiptean a do -

rit, `n 1869, s\ ridice un far la ca -
p\tul canalului Suez, Bertholdi a
propus ridicarea statuii unei fe-
mei de 26 de metri `n\l]ime, dra -
pat\ [i ]inând `n mân\ o tor]\.
Ideea acestei statui ar fi trebuit s\
fie „Egiptul aducând lumin\ `n
Asia“. Evolu]ia planurilor acestei
statui, inspirat\ de colo[ii antici
egipteni [i modelat\ dup\ o ]\ -
ranc\ din Egipt, este descris\ `n
mai multe lucr\ri citate de Smith-
sonian Institution, scrise de Barry
Moreno [i Edward Berenson.

Ace[tia spun c\ dup\ ce proiec-
tul acestui plan a e[uat, Frédéric-
Auguste Bartholdi a folosit pla-
nurile originale pentru a concepe,
`n 1870, Statuia Libert\]ii, cadoul
Fran]ei pentru Statele Unite, ce
urma s\ fie inaugurat\ `n 1886, o
statuie care, de data aceasta, ̀ n tru -
pa „libertatea luminând lu mea“.

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu



Acest al doilea volum al bio gra -
fiei realizate de James Kaplan,
intitulat\ Sinatra: The Chairman
(primul se numea Sinatra: The
Voice), aduce la lumin\ partea
ascuns\ [i nelini[titoare din bio -
grafia artistului. „Kaplan ne ara -
t\ c\, de fapt, chestiile rele ̀ n care
se b\gase Sinatra erau chiar foar -
te rele“, scrie „The New Yorker“. 

Rela]iile Sinatra-Mafie au fost
cunoscute dintotdeauna. Francis
Ford Coppola le pomenea ne -
cru]\tor prin personajul Johnny
Fontane din Na[ul, un artist ser -
vil cu mafio]ii, bazat ̀ n mare par -
te pe Sinatra. ~n realitate, spune
Kaplan, rela]iile dintre ace[tia
erau mult mai complexe, mai de-
grab\ undeva `ntre semi-ostili-
tate [i semi-afec]iune fratern\. 

De asemenea, Sinatra avea un

caracter foarte urât [i, deseori,
b\tea sau `i punea pe al]ii s\ `i
bat\ cu s\lb\ticie pe cei care ̀ l de-
ranjau (angaja]i ai cazinourilor
sau arti[ti mult mai pu]in cu nos -
cu]i). Kaplan chiar insinueaz\ c\
artistul ar fi fost implicat `ntr-o
crim\: un b\rbat cu care ar fi
avut o alterca]ie a murit, dup\
câteva s\pt\mâni, `ntr-un acci-
dent dubios de ma[in\.

{i publica]ia „The Daily Beast“
subliniaz\ aceast\ rela]ie de ad-
mira]ie mutual\ care `i unea pe

Sinatra [i mafio]ii celebri, pre-
cum Lucky Luciano. Site-ul re-
lateaz\ o `ntâmplare care arat\
c\ nu `ntotdeauna Sinatra era pe
placul mafio]ilor. De exemplu, la
un moment dat, celebrul mafiot
Sam Giancana s-a enervat atât
de tare pe Sinatra `ncât s-a gân-
dit s\ comande asasinarea aces-
tuia. Numai c\ Giancana s-a
confrun tat cu o mare dilem\.
„Iisuse, cum a[ putea s\ fac s\
tac\ o asemenea voce?“, ar fi
spus mafiotul.
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Sinatra [i vocea 
care fermeca mafio]ii
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Marc\ `nregistrat\ – Editura Polirom [i „Ziarul de Ia[i“.
Proiect realizat de Editura Polirom `n colaborare cu 
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Cu ocazia `mplinirii a 
100 de ani de la na[terea
lui Frank Sinatra, o nou\
biografie ap\rut\ `n
Statele Unite analizeaz\
partea „obscur\“ a aces-
tuia [i rela]iile complexe
`ntre]inute de faimosul
actor [i cânt\re] cu
reprezentan]ii cei mai
cunoscu]i ai mafiei 
italo-americane.

Simplu: publici lista c\r]ilor `m -
prumutate [i citite `n adoles -
cen]\ de faimosul Haruki Mu-
rakami.

Dup\ ce ziarul „Kobe Shim-
bun“ a publicat lista c\r]ilor
`mprumutate de Murakami de la
biblioteca [colii `n copil\rie

(printre acestea se num\r\ ope -
rele complete `n trei volume ale
lui Joseph Kessel), librarii din
Japonia au renun]at la tradi]io -
nala lor discre]ie [i au protestat,
indigna]i, fa]\ de ceea ce consi -
der\ o „violare a intimit\]ii“ cele-
brului scriitor. 

De partea cealalt\, ziarul se
ap\r\ spunând c\ Murakami
este „imaginea“ literaturii nipo -
ne contemporane [i c\ orice este
legat de via]a sa profesional\
prezint\ un interes legitim. 

„Murakami este un autor a
c\rui oper\ [i al c\rui impact
asupra literaturii sunt subiecte
de stu diu academic“, spune un
reprezentant al lui „Kobe Shim-
bun“.

Nu mai face]i 
selfie-uri, desena]i!
Se nume[te „opera]iunea
«Start Drawing»“ [i a fost
pus\ la cale de Rijksmuseum,
cel mai cunoscut muzeu din
Amsterdam, care ofer\ gra-
tuit vizitatorilor carnete [i
creioane, `ncurajându-i s\
deseneze tablourile [i s\ re-
nun]e la aparatele foto. O al-
ternativ\ „ludic\“ la obiceiurile celor peste 2 milioane de vizita-
tori pe care Rijksmuseum `i prime[te anual. De aceea, institu]ia
ofer\ gratuit pasiona]ilor de art\ hârtie, caiete de desen sau
[evalete, `ncurajându-i s\ fac\ reproduceri dup\ operele expuse
`n loc s\ fac\ poze sau, mai r\u, selfie-uri. Pentru cei foarte intere-
sa]i, muzeul propune chiar [i cursuri de desen. Ideea, spune Wim
Pijbes, directorul muzeului, este s\ evi]i „o experien]\ pasiv\ [i
superficial\“. „Uit\m cum e s\ privim de aproape ceva. Desenul
ne-ar putea ajuta“, spune Pijbes.

Cum s\ enervezi librarii japonezi

Ultimul venit `n clubul „filmelor
adaptate ca serial de televiziune“
este nimeni altul decât faimosul
John Rambo, personajul f\cut
celebru de Sylvester Stallone `n
patru filme contestate [i teribil de
vizionate. Rambo va deveni serie
pentru postul Fox, sub numele de
Rambo: New Blood, [i va prezenta
rela]ia dintre celebrul personaj [i
fiul acestuia. ~n prezent, se poart\
negocieri pentru a-l convinge pe
Stallone s\ accepte s\ revin\ `n
acest rol care l-a consacrat. Serialele

TV bazate pe filme de succes nu
sunt un lucru nou, ba chiar au
avut rezultate bune [i foarte bune
`n ultimii ani. Va fi Rambo un suc-
ces? Sunt speran]e, de[i unii
(mul]i) sunt sceptici. „Nu va fi. Nu
ajut\ faptul c\ filmele urmeaz\
practic aceea[i formul\. Nici fap-
tul c\ Rambo exist\ `n col]ul cel
mai stupid al celor mai stupide
personaje interpretate de Stallo -
ne. Nici c\ majoritatea filmelor
sunt imbecile“, scrie cronicarul
de la „The Guardian“.

Rambo va v\rsa 
sânge la TV



Of, nu mai exist\ imagina]ie când
vine vorba despre a organiza ex-
cursii cu elevii. M\ apuc\ to]i dra -
cii când aud de la unii c\ le pleac\
juniorul s\ viziteze nu [tiu ce muzee

[i gr\dini zoologice. P\i ce, am
ajuns s\ confund\m excursiile cu
distrac]iile?

Pe vremea mea, ideea de excur-
sie [colar\ nu putea sub nici o
form\ s\ fie disociat\ de m\n\sti -
rile din Nordul Moldovei. Nimeni
nu concepea altceva. ~n fiecare an
ref\ceam acela[i traseu. Reve deam
acelea[i maici [i taici, cu fe]ele lor
senine [i practic inexpresive, [i
cump\ram acelea[i suveniruri.

Cel mai mult `mi pl\cea la M\ -
n\stirea Putna, c\ doamna ̀ nv\]\ -
toare ne aduna `n curte [i noi cân-
tam ceva de genul: Ridic\-te, {te -
fane, [i vezi-]i fiii, c\ vremea `n
lume e rea, credin]\ ve[nic\ pa-
triei noastre jur\m, M\ria Ta.
Apoi mâncam fiecare ce avea de
acas\.

Al naibii dresaj, se pare c\
func]ioneaz\. Recent, având un
weekend liber, m-a p\lit nostalgia
[i `n trei ceasuri eram la Putna.
M\ sim]eam din nou pionier, cu
cravata ro[ie [i [nurul de coman-
dant de grup\, fa]\ `n fa]\ cu isto-
ria, a[a cum era ea permis\ la acea
vreme. Am aprins dou\ lumân\ri
la vii [i dou\ la adormi]i, ca s\ nu
existe discu]ii, apoi m-am oprit `n
dreptul mormântului lui {tefan.

Era la fel cum `l [tiam din
copil\rie. {i iar\[i m-a cuprins

senza]ia aia de pionier. Nu pu -
team s\ plec de acolo f\r\ s\-i fre-
donez omului cântecul, ar fi fost
ca [i cum am b\tut drumul degea-
ba. M-am apropiat cât am putut de
cript\ [i am `nceput: Ridic\-te,
{tefane, [i vezi-]i fiii, c\ vremea ̀ n
lume e rea, credin]\ ve[nic\…

{i dintr-odat\ a `nceput s\ se
crape piatra de deasupra mor-
mântului. Dou\ mâini vânjoase 
s-au ivit de din\untru, s-au proptit
de margine [i, cu un icnet reuma -
tic, `nsu[i {tefan s-a ridicat `n pi-
cioare. Era `mbr\cat `n ve[min -
tele lui domne[ti, cam pr\fuite.
Destul de mic de statur\, must\ -
cios [i cu privire t\ioas\. {i-a tros-
nit oasele `ntr-un fel de gimnas-
tic\ medieval\. Apoi [i-a dres vo-
cea nefolosit\ de secole [i mi-a
spus: Moldova nu-i a mea [i nici 
a voastr\! Este a… A urma[ilor 

urma[ilor no[tri, M\ria ta!
Ce? ~ndr\zne[ti s\-mi iei vorba

din gur\? {i l-am v\zut cum se
preg\te[te s\-mi trag\ o poac\. 
M-am ferit cum am putut [i pum-
nul lui a trosnit la impactul cu
zidul. M\ria ta, i-am zis, dac\ vrei
s\ [tii, nici nu te afli `n Moldova.
Acum e[ti `n Bucovina.

B\i, m-a fug\rit s\racul {tefan
prin curtea m\n\stirii, pân\ m-a
prins. {i se agita, zici c\ era tur-
bat. ~]i tai capul! Cum adic\ nu e
Moldova? ~]i tai capul!!! Da’ unde
mi-i sabia? Sabia ta e la turci,
M\ria ta, o ]in \[tia ca trofeu. 
Cuuuum?

Totul pân\ la sabie. Omul [i-a
pus mâinile `n dreptul inimii, s-a
`nvine]it la fa]\ [i a murit de in-
farct. L-am târât cum am putut [i
l-am pus ̀ napoi ̀ n cript\. Dintr-un
copac se auzea cucul, bat\-l vina.
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Greu de crezut c\ acesta a vrut s\-l
fac\ inten]ionat plicticos, cum ti-
tra „The Village Voice“. Scris de
Matt Charman, Joel Coen [i Et-
han Coen, scenariul asimileaz\
informa]ia `n manier\ destul de
plat\ [i curge pân\ la final f\r\
urm\ de suspans ori de tensiune.
Ca ̀ ntr-un soi de telefilm, unde ac-
centele ascu]ite sunt domolite `n
favoarea celui mai mic numitor
comun. Se [tie de la bun `nceput
c\ Rudolf Abel (Mark Rylance),
arestat de americani `n 1957, e
chiar spion sovietic, iar preocupa-
rea avocatului ap\r\rii, James B.
Donovan (Tom Hanks), devine

aceea de a-[i face meseria cât mai
bine. Când `n ecua]ie apar pilotul
de U2 arestat de ru[i [i studentul
american arestat de est-germani –
`n schimbul c\rora Donovan `l va
preda pe Abel –, povestea nu se
l\rge[te ca o ]es\tur\ elastic\ ast-
fel `ncât s\ `nglobeze armonios
sub-ploturile, ci trece de la unii la
al]ii uitând complet pe cine nu e
`n cadru. Mai e [i imaginea unidi-
mensional\ a avocatului jucat de
Tom Hanks, dar acesta e un profe-
sionist `n stare s\ joace orice, do-
vad\ c\ e credibil `n rolul unui
b\rbat cu 20 de ani mai tân\r. Fil-
mat de Janusz Kaminski `n SUA
[i la Berlin, inclusiv pe podul Glie-
nicke, unde se f\ceau schimburile
de spioni ̀ n timpul R\zboiului Re-
ce, filmul are de la `nceput farme-
cul desaturat [i ce]os al unui film
de gen, dar `l pierde pe m\sur\ ce
povestea `i adaug\ s\cule]ii cu ni-
sip. ~n general, filmele lui Spiel-
berg trec ecranul, `n ciuda trium-
falismului [i patriotismului lor
uneori desuet, dar de data asta
r\mân `n mijlocul podului.

Chuck Norris vs comunism
pleac\ de la o tez\ pre-elaborat\ –
comer]ul ilegal cu casete video
`nainte de ’89 a fost o form\ de
educa]ie occidental\ [i de rezis-
ten]\ prin cultur\ – pe care o de-
monstreaz\ prin m\rturii talking
heads `n primele zece minute, ca
s\ o tot reia pân\ la sfâr[it. Aproa-
pe c\ o b\nuie[ti pe autoare c\ 
le-a pus interlocutorilor `ntreb\ri
de genul: „Nu-i a[a c\... ?“. Filmul
gradeaz\ mult mai atent suspan-
sul din jurul Irinei Nistor, cea ca-
re a tradus mare parte din casete,
f\când din ea o eroin\ de propor]ii
aproape mitologice („glas venit din -
tr-un cor al `ngerilor“, „voce di vi -
n\“, „cea mai cunoscut\ voce din
România dup\ Ceau[escu“ care
„devenise un fel de prieten“). „Co -
notau vocea cu ideea de libertate,
de speran]\“, spune [i posesoarea
vocii. Mistific\rile – cinemato -
grafice, de altfel (numai bune pen-
tru publicul occidental) – ating
apogeul la final când se sugereaz\
c\ elanul revolu]ionar din decem-
brie ’89 a fost hr\nit [i de filmele
traduse sub ochiul binevoitor al
Securit\]ii. „La Revolu]ie, toat\
lumea era `n strad\ pentru c\ a
`nv\]at c\ se poate tr\i [i altfel. De
unde? Din filme“, spune cineva. M\
gândesc cu groaz\ c\ adolescen]ii

care v\d filmul vor `n ghi ]i aceste
lucruri pe nemestecate.

De[i Chuck Norris vs comu-
nism nu evit\ subiectul Securi-
tate, el sus]ine pân\ la urm\ c\
doar unul dintre colegii tradu -
c\tori ai Irinei Nistor, Mircea Co-
jocaru, ar fi fost ofi]er de Securi-
tate, chiar dac\ b\nuielile asupra
ini]iatorului acestui business,
Dorel Zamfir, nu cad cu totul. De
pe partea ei, Irina Nistor spune c\
nu o interesa dac\ cei cu care lu-
cra erau securi[ti atâta timp cât
continua s\ vad\ filme. Nu [tiu ce
m\ deranjeaz\ mai mult – faptul
c\ filmul d\ unui business `ng\ -
duit de Securitate propor]iile unei
mi[ c\ri subversive sau oda `n

metru antic pe care o `nchin\
Irinei Nistor. Ambele sunt exage -
rate. Traducerea simultan\ a fil -
melor, f\ cut\ de Irina Nistor sau
de oricine altcineva, a fost tot tim-
pul ceva odios. E trist s\ te gân -
de[ti cu nostalgie la acele filme
masacrate verbal [i s\ consideri
c\ cei care au f\cut bani de pe ur-
ma lor sunt ni[ te eroi ai rezisten]ei
anticomuniste. 

Podul spionilor/ Bridge of Spies, 
de Steven Spielberg. Cu: Tom Hanks,
Mark Rylance, Amy Ryan

Chuck Norris vs comunism, 
de Ilinca C\lug\reanu. Cu: Irina Nistor,
Ana Maria Moldovan, Dorel Zamfir,
Mircea Cojocaru

Film

Iulia Blaga

Podul spionilor 
vs. podul minciunilor
Podul spionilor a avut
critici bune `n Statele
Unite, atât datorit\
reputa]iei lui Steven
Spielberg, cât [i me -
sajului umanist din
paralela vizibil\ dintre
R\zboiul Rece [i zilele
noastre. Dar, de[i bine
integrat `n filmografia lui
Spielberg, Podul spionilor
nu e unul dintre cele mai
reu[ite filme ale sale. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Dar a cui?
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