
Palmaresul
Berlinalei

Iulia Blaga

Premierea lui Fuocoammare, de 
Gianfranco Rosi, cu Ursul de Aur
pentru Cel mai bun film (plus Pre-
miul juriului ecumenic) n-a fost o
surpri z\ pentru nimeni. ~n condi ]ii -
le `n care numai la Berlin au venit
`n ultimele [ase luni 80.000 de refu-
gia]i, iar Europa `ncepe s\ nu mai
fie atât de dornic\ s\ ajute, un docu-
mentar ca acesta poate face multe. 
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EXCLUSIVITATE:

Interviu cu
actorul Tom
Courtenay

Iulia Blaga

Am tot a[teptat ca un distri -
buitor român s\ aduc\ `n cine -
matografe 45 Years, pentru ca re
Tom Courtenay [i Charlotte
Rampling au fost premia]i anul
trecut la Berlin. Dar uite c\ a
trecut anul, a mai trecut un Ber -
lin [i nu s-a `ntâmplat. P\cat.
Dac\ ave]i ocazia s\ ve de]i fil-
mul, face]i-o pentru cei doi ac-
tori. A[a c\ d\m azi drumul la
interviu, s\rb\ to rind cei 79 de
ani pe care Tom Courtenay i-a
`mplinit `n 25 februarie. 
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Citi]i dosarul realizat de Eli B\dic\ `n » paginile 8-11

14 autori despre
personajele feminine
`ndr\gostite [i cititorii lor

~ntre „luna iubirii“ [i „luna femeii“, „Suplimentul de cultur\“ v\ ofer\ spre lectur\ un dosar la grani]a
celor dou\ luni, `mp\când, cumva, ambele tabere. Astfel, am provocat o seam\ de autori români 
s\ ne spun\ care sunt personajele lor feminine favorite `ndr\gostite din c\r]i [i s\ `[i motiveze
alegerile. Invita]ia a fost luat\ foarte `n serios, iar r\spunsurile lor sunt, fire[te, variate. V\ asigur\m 
c\ r\spunsurile celor 14 autori – Linda Maria Baros, Emil Brumaru, Sorin Despot, Cosmin Manolache,
Cela Varlam, Ana Don]u, T.S. Khasis, Ioana Geac\r, Dan C. Mih\ilescu, Ana Pu[ca[u, 
Silvia Marinescu, V. Leac, Veronica D. Niculescu, R\zvan Pricop – v\ vor activa pofta de lectur\.

Eco: „Dac\
Dumnezeu ar
exista, el ar fi
o bibliotec\“

Dragos Cojocaru

„Ca s\ supravie]uie[ti trebuie s\
spui pove[ti“, scria Umberto Eco
`n romanul Insula din ziua de ieri.
{i, de[i num\rul lucr\rilor sale
[tiin ]ifice este de vreo zece ori mai
mare decât cel al roma nelor, Eco
r\mâne cunos cut ̀ n ̀ ntreaga lu me
pentru „pove[tile“ sale.
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Interviu realizat de 
Iulia Blaga

N\scut la 25 februarie 1937. Al\ -
turi de Albert Finney, Alan Bates
[i Peter O’Toole, apar]ine unei
genera]ii de actori veni]i din rân-
durile clasei muncitoare. A fost
asimilat Noului Val al filmului
britanic. „Ni se mai spunea [i «Ti-
nerii Furio[i» («The Angry Young
Men»), dar eu n-am fost niciodat\
furios, mai mult derutat“, m\r -
turisea `ntr-un interviu. A fost
primul din familie care s-a dus la
facultate. Mama sa, de care era
foarte legat, a murit de cancer la
vârsta de 48 de ani, cu doar o
s\pt\mân\ `naintea premierei fil-
mului care l-a lansat, Singu r\ -
tatea alerg\torului de curs\ lun -
g\/ The Loneliness of the Long

Distance Runner (1962, r. Tony
Richardson). A jucat apoi al\turi
de Julie Christie `n Billy minci-
nosul/ Billy Liar (1963, r. John
Schlesinger), al\turi de Dirk Bog-
arde `n Pentru ]ar\ [i rege/ King
and Country (1964, r. Joseph
Losey) [i peste Ocean `n aclama -
tul Dr. Zhivago (1965, r. David
Lean), pentru care a fost nomina -
lizat la Oscar. Speriat de succes, se
retrage `n teatru, dar revine la
cinema `n anii ’80 cu Cabinierul/
The Dresser (1983, r. Peter Yates),
pentru care ia Globul de Aur [i e
nominalizat la Oscar. De atunci [i
pân\ azi, apari]iile `n film au fost
r\zle]e [i f\r\ ecoul din anii ’60-’70.
45 Years (2015, r. Andrew Haigh) ̀ i
d\ `n sfâr[it un rol pe m\sur\, un
so] a c\rui c\snicie e umbrit\ de
descoperirea de c\tre so]ie a unei
iubiri din tinere]e. Odat\ cu `n -
c\lzirea global\, `n Elve]ia se
dezghea]\ cadavrul unei fete moar -
te ̀ ntr-un accident acum 45 de ani.
Revela]ia acestui secret adu ce cu-
plul `n pragul crizei chiar `nain-
tea anivers\rii a 40 de ani de
c\snicie.  

De la o vreme, nu mai juca]i
`n atâtea filme. 

E adev\rat. Andrew Haigh chiar
m-a `mpins s\ fac 45 Years. F\cu-
sem Quartet (2012, r. Dustin Hof-
fman) [i am mai avut un rol amu-
zant, dar mic ̀ ntr-un film de Robert
Carlyle, Sun Dancing. Am mai
ap\rut `n serialul TV Dead Zom-
bies. Fac cinema atâta cât doresc.
M-ar ucide dac\ a[ filma tot timpul. 

Spunea]i undeva c\ v\ reg\ -
si]i mai mult `n teatru.

Asta a fost o perioad\, când eram
mai tân\r, dar nu mai e valabil. ~n
tinere]e eram mai interesat de tea-
tru pentru c\ aveam senza]ia c\
pot `nv\]a mai mult jucând `n fa]a
publicului. {i a[a a [i fost. Am
`nv\]at când s\ m\ gr\besc [i
când s-o iau `ncet, cum s\ fac oa-
menii s\ râd\ [.a.m.d. 

Dar nu `nv\]aser\]i s\ juca]i
`n filme?

Aveam nevoie s\ `nv\] din punct
de vedere vocal. ~mi d\dusem seama

c\ nici nu aveam prea mult\ expe-
rien]\. Teatrul mi se p\rea mai in-
teresant decât filmul. {i acum mi
se pare, dar acum nu mai am
r\bdare ziua pân\ la spectacolul
de sear\. 

Mda, nu mai sunt a[a celebru
ca `n tinere]e. Am devenit mult
mai cunoscut dup\ Doctor Zhiva-
go decât mi-am putut imagina sau
credeam c\ sunt. Dar nu am o pro-
blem\ cu asta. Nu m-am perceput
niciodat\ ca o vedet\ de cinema,
nu mi-a pl\cut ideea. Credeam c\
e mai interesant s\ fii actor decât
vedet\. Am mai lucrat cu vedete
de cinema [i n-a fost o experien]\
prea agreabil\. 

V\ mai aminti]i vremurile
când a]i fost nominalizat la
Oscar pentru Doctor Zhivago?

Desigur! Am fost nominalizat [i
pentru The Dresser. N-a[ putea
spune cum a decurs ceremonia `n
anul cu Zhivago pentru c\ nu 
m-am dus. Oricum nu s-a f\cut
prea mult\ vâlv\, mult mai pu]in\
decât s-ar fi creat acum. Nici ̀ n 1984,
când am primit Globul de Aur

pentru The Dresser, nu s-a f\cut
caz. Cum lucram `n teatru, iar\[i
nu m-am putut duce la ceremonie. 

Cum vi se par filmele de azi
fa]\ de cele din anii ’60-’70?

Nu [tiu ce s\ zic pentru c\ nu prea
merg la cinema. Groaznic, nu?
So]ia m\ mai târâie la câte o pre-
mier\ [i foarte adesea sunt de-
zam\git chiar [i de filme de suc-
ces. De fapt, mi-e greu s\ ̀ mi amin -
tesc titlul ultimului film britanic
pe care l-am v\zut.

The King’s Speech/ Discursul
regelui?

Da! Mul]umesc c\ mi-a]i adus
aminte. Mi-a pl\cut de Colin (n.
red.: Colin Firth), cu care am f\cut
apoi un film `mpreun\, remake-ul
dup\ Gambit, film care a mers ex-
trem de prost, de[i mie mi-a f\cut
pl\cere s\-l fac. Jucam un pictor
falsificator. Ne-am distrat foarte
mult cu Colin. Cameron (n.red.:
Cameron Diaz) a fost [i ea fer-
mec\toare... N-am v\zut filmul,
dar so]ia a fost de p\rere c\ ceva
nu a func]ionat la el. Iar filmul nu
a adus nimic nou.

V-a adus ni[te bani...

Banii au fost frumo[i, da. Uneori ̀ i
mai trimit lui Colin fotografii pe e-
mail cu câinele meu. De câte ori `l
v\d pe Colin pe coperta unei revis-
te pentru femei, pun revista `n
geam astfel `ncât s-o vad\ [i câine-
le. Sta]i s\ v\ ar\t (n.red.: ̀ ncepe s\
caute poze `n telefon). Colin [i câi-
nele meu s-au `ntâlnit doar o dat\.

Cum se nume[te câinele?

Stanley, de la Stan Laurel, favori-
tul meu. Iat\ poza!

Chiar se uit\ la Colin Firth!

Pun revista `n geam pentru c\ lui
Stanley ̀ i place s\ se uite pe geam.
Când Dustin Hoffman a fost pe co-
perta unei reviste pentru femei, 
l-am pus [i pe el ̀ n geam. Când Co-
lin a v\zut poza, a spus: „Pare s\
se uite mai mult la Dustin decât la
mine...“.
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INTERVIU ~N EXCLUSIVITATE CU ACTORUL TOM COURTENAY

„Nu m-am perceput niciodat\
ca o vedet\ de cinema, 
nu mi-a pl\cut ideea“
Am tot a[teptat ca un
distribuitor român s\
aduc\ `n cinematografe
45 Years, pentru care
Tom Courtenay [i
Charlotte Rampling au
fost premia]i anul trecut
la Berlin. Dar uite c\ a
trecut anul, a mai trecut
un Berlin [i nu s-a
`ntâmplat. P\cat. Dac\
ave]i ocazia s\ vede]i
filmul, face]i-o pentru cei
doi actori. A[a c\ d\m azi
drumul la interviu,
s\rb\torind cei 79 de ani
pe care Tom Courtenay 
i-a `mplinit `n 25 februarie.
Mi-a pl\cut mult de el
când l-am cunoscut la
Berlin. Mi s-a p\rut
modest, cald, timid,
amuzant [i copil\ros (a
c\utat `n telefon s\-mi
arate o poz\ cu câinele
lui l\trând la poza lui
Colin Firth). {i totu[i e
unul dintre cei mai mari
actori britanici... 

Cu Charlotte Rampling `n 45 Years, de Andrew Haigh
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{i personajul din 45 Years e
ata[at de câinele lui.

Când am v\zut filmul acas\ pe
DVD, câinele a `nceput s\ latre.
Nu cred c\ m-a recunoscut, nu
p\rea interesat de film, dar când
câinele de pe ecran a ̀ nceput s\ la-
tre, a l\trat [i el. 

„Au fost numai lucruri
din astea foarte simple“

Interpretarea dumneavoas-
tr\ din 45 Years e ca un ais-
berg. A[a gândi]i de obicei
un personaj, ca [i cum ar as-
cunde lucruri nev\zute [i ne-
spuse?

Am empatizat foarte mult cu per-
sonajul. Mi-au pl\cut foarte mult
replicile. De pild\, când so]ia spu-
ne: „A[a cum a f\cut ea `n 1962“,
eu trebuia s\ m\ uit la ea [i s\
spun (dup\ cum ne `n]elesesem),
„Fuck me...“. Dar când a trebuit s\
film\m, ne-am dat seama c\ era
suficient s\ o privesc, f\r\ s\ mai
spun nimic. Au fost numai lucruri
din astea foarte simple. Povesti-
rea de la care a plecat filmul avea
câteva pagini, dar a stimulat ima -
gina]ia lui Andrew, care a scris
singur scena de la final, cea a pe-
trecerii de aniversare.

Spectatorii reg\sesc `n film
buc\]i din propria lor bio -
grafie. Cu to]ii suntem a[a.
Nu reu[im s\ [tim niciodat\
totul despre cei al\turi de
care tr\im de zeci de ani.

Da, aceast\ idee a fetei ascunse `n
ghea]\ e foarte puternic\. Fata
reapare datorit\ `nc\lzirii globale
[i pune din nou st\pânire pe el.
Mai mult ca sigur c\ fusese o po-
veste foarte important\, iar el fu-
sese foarte `ndr\gostit de ea. Per-
sonajul meu `[i aminte[te c\ fata
râdea `nainte de a c\dea `n pr\ -
pas tie. Andrew l-a inventat [i pe
cel\lalt excursionist cu care ea
flirta `n german\. Iar personajul
meu era gelos. „Ultimul lucru pe
care mi-l amintesc despre ea era
râsul ei“, dup\ care spun „Chris-
toase...“, pentru c\ `mi aduc
aminte c\ m\ enerva c\ râdea [i
`mi aduc aminte `n secunda ur -
m\toare strig\tul ei. E un text mi-
nunat... 

La fel de puternic e [i mono-
logul de la final.

L-am filmat dintr-o bucat\. Exist\,
de fapt, o singur\ t\ietur\ pentru
ca aparatul s\ vin\ mai aproape
de mine, dup\ care nu mai e nici o
t\ietur\. E extraordinar momen-
tul.

E ceva ce seam\n\ cu teatrul
aici. 

Poate vine din experien]a mea de
pe scen\, din faptul c\ sunt obi[ -
nuit cu monologuri lungi [i c\ ̀ mi
place s\ le lucrez ca [i cum a[ lu-
cra o bucat\ muzical\. Pentru mi-
ne, acest film e portretul unui
b\rbat `n vârst\ care se imagi-
neaz\ tân\r. 

V-a]i ]inut strâns de scenariu?

De[i am mai avut mici chestii de
improviza]ie, am `ncercat, `n ge-
neral, s\ ne ]inem de scenariu.
Am fost impresionat s\ v\d c\ An-
drew a p\strat câteva glume de-ale
mele. De pild\, `n scena `n care
Charlotte m\ `ntreab\ dac\ vreau
omlet\, eu r\spund din off: „Avem
ou\?“. Toat\ echipa a `nceput s\
râd\ pentru c\ asta nu era `n sce-
nariu. Mai e o scen\ când ie[im la
plimbare cu câinele [i când eu
`ncep s\ vorbesc despre p\s\ri.
Nici asta nu era `n scenariu. 

„Am vrut la un moment
dat s\ m\ retrag“

A]i putea spune c\ rolul din
Singur\tatea alerg\torului de
curs\ lung\ e cel mai greu rol
pe care l-a]i avut `n cinema?

A fost primul [i a fost greu din
punct de vedere fizic. Aveam o
constitu]ie fragil\.

Cât de mare e presiunea pen-
tru un tân\r actor care de -
vine celebru foarte de tân\r?

Foarte mare. Am vrut la un mo-
ment dat s\ m\ [i retrag. Nu pu-
team face fa]\, aveam prea pu]in\
experien]\, dar a fost minunat
când am descoperit [coala de acto-
rie (n.red.: Royal Academy of Dra-
matic Art, RADA, din Londra).
Veneam din clasa muncitoare [i
credeam c\ am ceva de oferit. Glo-
ria e ca un fruct otr\vit, unii din-
tre colegii mei au descoperit acest
lucru mult mai târziu.

V\ referi]i la presiunea ce -
lebrit\]ii sau la nevoia de a
face mai mult?

La nevoia de a face mai mult. 
M-am dus s\ fac teatru la Man-
chester unde ni[te prieteni de-ai
mei ]ineau un mic teatru. Nici nu
mai f\ceam filme foarte bune.
Doar atât au `n]eles jurnali[tii, c\
f\ceam 40 de lire pe s\pt\mân\ la
Manchester. 

Despre ce filme vorbi]i? 

The Night of the Generals (1967, r.
Anatole Litvak) [i A Dandy in As-
pic (1968, r. Anthony Mann).

Dandy in Aspic a fost bun!
Ul ti mul film al lui Anthony
Mann.

Da? Nu l-am v\zut niciodat\.

De ce nu v\ vede]i filmele
mai vechi?

A[ putea s-o fac, m\car de curiozi-
tate. Mia Farrow juca `n el.

{i Noaptea generalilor era un
film bun.

Litvak era simpatic, dar nu m-a
pl\cut la un interviu `n Paris,
când am spus c\ ar trebui s\ fac\
filme comerciale. Ce [tiam eu?!
Dar el era dr\gu] [i de treab\ cu
mine. Iar filmul care m-a f\cut s\
pun cinemaul deoparte a fost cel
la care am ]inut cel mai mult, O zi
din via]a lui Ivan Denisovici (1970),
regizat de omul care a avut cea
mai mare influen]\ asupra mea,
Casper Wrede. N-a fost niciodat\
prea respectat `n Anglia. F\cea
parte din mi[carea cultural\ din
Manchester care a dat acest teatru
nou (ce nou!, e de 30 de ani), The
Royal Exchange Theatre, con-
struit `ntr-un spa]iu imens, unde
se vindea odinioar\ bumbac. E un
spa]iu circular din o]el [i sticl\.
Wrede era mare amator al teatru-
lui circular. Am jucat de vreo do -
u\ ori a[a, ̀ n proscenium, [i mi-am
dat seama c\ avea dreptate. Vezi
lucrurile `n trei dimensiuni, recu-
zita e minim\, sugerat\ doar. Am
vrut s\ lucrez cu ace[ti prieteni ai
mei. Filmul The Dresser l-am
f\cut ca o continuare a piesei juca-
te la Manchester. Scenariul l-a
scris Ronald Harwood, care a scris
[i scenariul pentru Ivan Deniso-
vici.

Dac\ v-a]i n\scut la Man-
chester...

Nu, sunt din Hull, care e pe coasta
estic\ `n Yorkshire.

...m\ preg\team s\ v\ `ntreb
dac\ ]ine]i cu Manchester
Uni ted sau cu Manchester
City.

Jumi-juma. De fapt, mi-am pier-
dut interesul ̀ n United. ~l [tiam pe
Alex Ferguson, dar din moment
ce a plecat... Prietenul meu Albert
Finney e fan Manchester United. 

Albert Finney a `nceput s\
joa ce odat\ cu dumneavoas-
tr\.

A `nceput `naintea mea, pentru 
c\ nu s-a dus la universitate. Am
auzit de el când eram la universi-
tate. University College London,
unde `nv\]am engleza, era pe
aceea[i strad\ cu Royal Academy
of Dramatic Art, pe strada Gower.
De asta am [i vrut s\ `nv\] la 

universitatea aceea, pentru c\ pu-
team arunca un ochi la vecini. 

Sunte]i la fel de celebri amân -
 doi.

Cred c\ el a f\cut mai multe filme
la Hollywood ca mine. Dar avem
ceva `n comun. Când am lucrat `n
sfâr[it `mpreun\, ne-am `n]eles de
minune. Era un film de televiziu-
ne care a avut succes, A Rather
English Marriage (1998, r. Paul Se-
ed), despre doi b\rba]i care r\mân
v\duvi `n acela[i timp. Eu eram
un caporal RAF, el un l\ptar la
pensie, iar eu trebuia s\ am grij\
de el. {i Joanna Lumley era foarte
bun\. A[ mai face un film cu el,
dar nu cred c\ se mai poate. 

Cu ce v\ petrece]i timpul
liber când nu sunte]i la plim-
bare cu câinele? Citi]i Kirke -
gaard ca personajul din 45
Years?

Nu, citesc Robert Foster Wallace,
un minunat scriitor american.
Tocmai am comandat o copie a ce-
lui de-al doilea roman al lui, Infi-
nite Jest. De curând, mi s-a oferit
[i un rol `ntr-un serial TV, pe care
cred c\ o s\-l accept. (n.red.: Un-
forgotten).

„Ea sim]ea aceste
emo]ii ale mele“

{i dumneavoastr\ a]i scris o
carte.

Da, Dear Tom: Letters from Home
(2000). E cel mai bun lucru pe care
l-am f\cut vreodat\, mai bun de-
cât actoria. E despre anii când toc-
mai fusesem descoperit, iar mama
era bolnav\ de cancer `n stadiu
terminal. I-am ad\ugat un capitol
despre sfâr[itul tat\lui meu, 20 de
ani mai târziu. E o carte foarte
emo]ionant\, dar [i amuzant\.
Mama era lipsit\ de educa]ie, dar
se punea cu totul `n scrisorile pe
care mi le scria. Tata a lucrat la
docurile de pe[te din Hull. Nu era

pescar, se ocupa cu `ntre]inerea [i
vopsirea b\rcilor de pescuit. To]i
ai mei din partea mamei [i a
tat\lui lucrau `n pescuit. La 11 ani
am avut aceast\ examinare care
se introdusese cu trei-patru ani
mai devreme, care le permitea co-
piilor clasei muncitoare s\ mear -
g\ la gimnaziu [i de acolo, poate,
la universitate. Ceea ce am [i
f\cut. Am fost primul din familie
care s-a dus la universitate. Ai mei
[i-au dorit `ntotdeauna s\ ob]in o
educa]ie. Nu f\cuser\ [coli, dar
erau extrem de inteligen]i. {i
când am ajuns la facultate, fiind
foarte apropiat de mama, ea a
`nceput s\-mi scrie, iar `n ultimul
an de facultate, când m\ luptam
din greu pentru c\ doream s\ fiu
la [coala de teatru, ea a `nceput s\
investeasc\ [i mai mult `n ceea ce
`mi scria. Erau a[a captivante
scrisorile ei! Nu foarte dramatice,
dar foarte expresive. Am o scri-
soare de la Paul Scofield, care fu-
sese eroul meu – e cea mai emo -
]ionant\ scrisoare pe care am
primi t-o vreodat\! S-a `ndr\gostit
de mama, citindu-mi cartea. „Am
senza]ia c\ am cunoscut-o“, mi-a
spus. 

Cum v\ `ncuraja mama?

Când f\ceam compozi]ii [i
eseuri la [coal\, [i m\ str\duiam
s\ pun via]\ `n ele, [i veneam
acas\ pentru petrecerea de Cr\ -
ciun, ea (care cânta la pian dup\
ureche, c\ci `nv\]ase singur\) m\
stimula prin spiritul pe care `l in-
sufla sensibilit\]ii mele. ~n mese-
ria asta lucrezi cu sensibilitatea,
cel pu]in eu a[a fac. Ce ajunge la
cel\lalt, ce crede cel\lalt n-a[ pu-
tea spune. Ea sim]ea aceste emo]ii
ale mele. 

V\ referi]i [i la emo]iile ex-
primate prin t\ceri?

Da. Mi-am dat seama când m-am ri -
dicat `n 45 Years s\ ]in discursul.
M-am mirat ce emo]ionat eram, la
fiecare dubl\. 



Vrei s\ devii milionar `n dolari
americani? Vrei s\ tr\ie[ti din
scris? Vrei s\ te retragi `n mun]i
[i s\ fii excentric? Vrei s\ fii un
scriitor de indiscutabil succes pe
plan interna]ional? Iat\ ce trebuie
s\ faci. 

~n primul rând, trebuie s\ pu-
blici `ntr-o limb\ de circula]ie in-
terna]ional\. Cea mai bun\, `n
aceste scopuri, este engleza. Dac\
nu merge engleza, `ncearc\ spa-
niola. Spaniola vinde bine. Dac\,
totu[i, nu [tii s\ scrii `n niciuna
dintre aceste limbi, atunci vei
r\mâne, vai!, un periferic, vei fi –
cu pu]in noroc [i mult\ editur\ `n
spate – poate tradus [i prezentat

ca un specimen exotic. Dar autor
de bestseller adev\rat nu prea vei fi. 

Nu-]i pierde totu[i speran]a! 
S-au mai v\zut cazuri! Lumea tra-
ducerilor e atât de dezvoltat\
ast\zi c\ po]i fi [i bulgar sau ci-
priot – o traducere bun\ `n en-
glez\ sau spaniol\ ̀ nc\ te poate fa-
ce om! 

Revenind la re]et\. Un bestseller
ca la carte se face a[a: se alege o
tem\ pe care o poate ̀ n]elege omul,
indiferent c\ e din Basarabia, Iran
sau din Nepal. S\ zicem dragostea
(e mai bine s\ merge]i pe dragos-
te, e preferabil\ mor]ii, de[i are [i
moartea farmecul ei). Apoi, se ale-
ge fie un personaj ultracunoscut
(Iisus Hristos, Nostradamus etc.),
fie o epoc\ tulburent\ dintr-o zon\
despre care nu se [tiu multe ̀ n Oc-
cident (s\ zicem r\zboiul din Co-
reea, anii ’50, pu]ini [tiu câte ceva,
e numai bun, creeaz\ cititorului

sentimentul c\ descoper\ univer-
sul sau m\car apa cald\). Aceast\
traum\ istoric\ local\ (se poate,
foarte bine, `ncerca [i cu r\zboiul
cecen) este legat\ – prin firul po-
ve[tii de dragoste – de o alt\
traum\, mai mare, mai u[or iden-
tificabil\ (excelent `n acest sens
este Al Doilea R\zboi Mondial). 

Aten]ie! Ac]iunea trebuie ̀ ntot-
deauna s\ se plaseze pe mai multe
planuri. Personajele care apar `n
bestseller trebuie adunate de prin
toat\ lumea, s\ reprezinte geogra-
fic orice poten]ial cititor. Care-
vas\zic\, e obligatoriu s\ ave]i un
african (sau m\car un negru), un
sud-american, un est-european,
un evreu, un arab, un vest-euro-
pean, un nord-american, un per-
sonaj exotic din ~ndep\rtatul
Orient. ~n func]ie de gust, se poate
totu[i renun]a la Oceania. 

Se amestec\ bine tr\s\turile
cli[eistice ale acestor tipologii
umane. Dac\ sunte]i un scriitor
branduit drept sceptic, miza]i pe
negativul cli[eelor, stârni]i vâlv\,
face]i scandal! Scandalul e bun la
vânz\ri. Dac\, dimpotriv\, ave]i
renume de om `nclinat spre partea
plin\ a paharului, extrage]i tot ce e
mai bun din fiecare specie. ~mple -
ti]i un basm `n care to]i sunt buni,
chiar dac\, na, trebuie s\ se mai [i
moar\ sau e posibil chiar s\ se stre-
coare [i un genocid, ca-n istorie. 

Foarte important! Nu ocoli]i
nici una dintre categoriile care au
fost marginalizate istoric: homo-
sexualii, copiii cu sindromul
Down, auti[tii, sclavii etc.. To]i tre -
buie prezenta]i `n cele mai calde
culori posibile, cu a[a ceva nu te
joci, a[a se face literatura comer-
cial\ bun\. Fii feminist, fii ecolo-
gist, fii progresist. Neo-conservatorii

n-au trecere (eu, ca vechi om de
centru cu aplecare spre stânga, nu
m\ pot scandaliza decât de excese-
le din bestseller-uri, de c\derea `n
caricatur\, ̀ n rest consider c\ e bi-
ne c\ e a[a).

Povestea trebuie s\ curg\ pe o
grani]\ (fie [i de vârst\), s\ de -
p\[easc\ m\car un lag\r [i s\ aib\
un personaj feminin extrem de
puternic (femeile sunt principale-
le cititoare ale c\r]ilor). B\rba]ii
din bestseller trebuie s\ fie buni,
blânzi, virili, s\ te po]i baza pe ei.
Nu e a[a de greu, nu?

Dac\ la toate acestea se adaug\
un minim talent literar – s\ fii `n
stare de o pagin\ cu adev\rat ex-
cep]ional\ la trei sute de pagini de
platitudini bine ̀ mpletite – atunci,
felicit\ri! Gata, e[ti bestseller-iza-
bil. ~n viitor, se va face [i un film
dup\ romanul dumitale de succes.
Bravo! Vezi c\ se poate? 
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Dragobete s\rut\ fete la munte:
adio ochelari, 30% reducere. Un
proasp\t poli]ist, de-abia ie[it de
pe b\ncile Academiei de Poli]ie.
Un oltean `n Antarctica. 7 New
Coffee Coupons Options.

Ast\zi, slujbe transmise `n di-
rect, simultan, din trei biserici
diferite – de la ora 7.30. Supero-
fert\: Pil\ electric\.

Superofert\: Pilot\ din puf de
gâsc\ 100%/ Aparat preparat `n -
ghe ]at\/ Dulap textil Porto. Feti]a
lui Nicolae s-a n\scut: „Era aproa -
pe s-o pierdem“. Secretul care a
speriat doctorii plasticieni a fost
f\cut public. Lichidare stoc cizme

Bailey. Video viral: Nu [tiu sigur
dac\ e ok amice!

Horoscopzidezi. Afl\ ce-]i rezer -
v\ astrele. Stop living with Back
Pain. Ti serve un prestito rapido e
alle migliori condizioni? Il bene -
ssere per il tuo sonno. Parfumuri
bune la pre]uri excelente.

Curs programare C Sharp. Co-
munic\ mai bine cu clien]ii. Re-
duceri uria[e la cauciucuri. Do
you need a fuck friend? Preo]ii nu
pot fi constrân[i s\ oficieze c\ -
s\torii pentru homosexuali. Feli -
cit\ri! Testeaz\ gratuit singura
crem\ din lume care stimuleaz\

cre[terea natural\ a sânilor! Cum
arat\ ma[ina dumneavoastr\ pre -
ferat\? Trus\ profesional\ chei
tubulare [i clicket. 

Prosoape bumbac pakistanez
100%. Camer\ ascuns\ ̀ n cuier cu
detec]ie la mi[care. Felicit\ri! Ai
fost selectat s\ afli cum `]i po]i `n -
desi p\rul. Ne oglindim ̀ n proprii -
le opinii. Rita Mure[an, ajutat\ de
`ngeri. Cum m\ rog? Doamne, `n -
va]\-m\ cum m\ rog?

Reedit\ri de succes: Kabbala [i
Poeme persane. V\ mul]umim
pentru interesul acordat! Con-
curen]i din zece ]\ri la „Românii
au talent“. P\rin]i, ave]i grij\ la ce
v\ da]i acordul! Ai câ[tigat un
voucher pentru abonament gratu-
it la sal\. C.G. Jung, Simboluri ale
transform\rii. Video viral: Atunci
când crezi c\-]i merge bine. 
風俗を利用する人は必ず見てく

ださい!

Vino s\ dialoghezi cu Jenny
Han. Cunoa[te]i povestea tragic\
a pictorului {tefan Luchian? Ai
fost selectat s\ testezi gratuit noua
tehnologie EMS Wireless. 

Saci universali aspirator! Aven -
tura vie]ii tale te a[teapt\ aici.
S\pt\mâna PSI pentru p\rin]i. IN-
CREDIBIL: UE ̀ i bag\ pe refugia]i
obligatoriu `n casele oamenilor!
Maxima zilei: Robert Frost. Nu ra-
ta colec]ia 2016: rochii, treninguri
[i salopete. 

F\-]i cont [i câ[tigi 4.700 de
dolari mai mult. Natur\ critic\:
workshop de scriere critic\. Dul -
ce{iPufos newsletter-ul zilei. ~]i
oferim timpul necesar s\ faci mi[ -
care. Programeaz\-te gratuit la o
[edin]\ cu ultima tehnologie. O
no u\ edi]ie: Tu [i medicul din tine. 

Ce este masa? Ce genereaz\? Ce
nu [tim despre mas\? Caragea a
s\rb\torit 33 de ani la 30 grade C.

Abstinen]a, cauza e[ecului pentru
Halep. Cuvinte detestate de b\r -
ba]i.

Principalele surse de radia]ie
din preajma ta. Scandal la Româ-
nia TV. Protect your account...

Nu-mi mai folosesc contul de e-
mail Yahoo de vreo zece ani. Dup\
ce am trecut pe Gmail, am ̀ nceput
s\-l deschid din ce `n ce mai rar: o
dat\ pe s\pt\mân\, o dat\ pe lun\,
o dat\ la trei luni, o dat\ pe an.
S\pt\mâna asta am intrat pentru
prima dat\ acolo dup\ vreo doi
ani. Nu mi l-am mai protejat, cu -
r\]at, antisp\muit. {i l-am g\sit
n\p\dit de tot felul de spammeri,
mii de mesaje nesolicitate. La o
pri vire rapid\ a subiectelor de la
mesaj, am observat c\-s relevante
pentru absurdul [i stupizenia lu-
mii `n care tr\im. Am preluat
doar câteva, cu copy-paste, [i le-am
juxtapus dadaist.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Subiecte dada nesolicitate

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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Bestseller-ul nu e
neap\rat o carte, de[i
uneori se `ntâmpl\ s\ 
mai [i fie. Bestseller-ul
este o re]et\.

Bestseller-ul



Cam asta e situa]ia la alegerile lo-
cale pe Bucure[ti, dar exemplul de
mai sus se va multiplica `n `ntrea-
ga ]ar\, mai ales când vorbim de-
spre re[edin]ele de jude]. PNL va
fi mai avantajat `n ora[ele mici [i
`n rural, acolo unde societatea ci -
vil\ nu e atât de emancipat\, astfel
c\ b\t\lia cu PSD va fi probabil pe

muchie. Cu cât localitatea e mai
mare, cu atât lucrurile se com-
plic\. Nemul]umirea e mai mare,
oamenii sunt mai exigen]i, iar cei
mai afecta]i sunt, culmea, libe -
ralii. Nu va fi `n acest an o com-
peti]ie tradi]ional\ stânga-dreap-
ta, de data asta b\t\liile cele mai
aspre le vom vedea `ntre candi -
da]ii de pe dreapta. ~n acest mod,
PSD `[i va vedea nestingherit de
treab\. Din acest motiv, nu este
exclus ca PSD s\ câ[tige prim\rii
`n ora[e pe care azi nici nu viseaz\
s\ le câ[tige, tocmai din cauza
f\râmi]\rii voturilor pe dreapta.

De altfel, liberalii joac\ prost
alegerile din acest an. De fapt,
PNL joac\ f\r\ vreo tactic\ `nc\
din octombrie anul trecut, când 
s-a petrecut tragedia de la Colec-
tiv. Am mai spus din acest col] de
pagin\: Publicul n-a avut nici o
a[teptare de la PSD, acolo lu-
crurile sunt tran[ante (electoratul
de stânga e pu]in preten]ios, fac-
torii externi aproape nu con-
teaz\), `ns\ PNL era dator s\ mu -
te, pentru c\ strada care a m\tu-
rat guvernul Ponta are a[tept\ri
tot mai mari de la clasa politic\.
Iar cei care au ie[it `n strad\ 
`n toamna anului trecut sunt

votan]ii lui Iohannis [i, implicit,
ai PNL.

~n locul unor decizii tran[ante,
PNL a aplicat politica stru]ului.
N-a f\cut schimb\ri radicale, a
a[teptat f\r\ s\ mute, iar rezulta -
tul se vede `n sondajele de opinie:
PNL a sc\zut, de[i PSD a pierdut
guvernarea, iar Dragnea nu este
un personaj din cale-afar\ de po -
pular.

Dou\ lucruri ar fi trebuit s\
fac\ liberalii:

1. S\ schimbe din mers garnitu-
ra, s\ scoat\ figuri noi `n fa]\,
chiar f\r\ experien]\ politic\, `n -
s\ oameni one[ti, cu reputa]ie `n
domeniile `n care activeaz\. Ce a
f\cut PNL-ul? La Prim\ria Capi-
talei l-a promovat pe Cristian Bu -
[oi pân\ aproape i-a enervat pe
bucure[teni, de[i solu]ia era din
start una proast\. ~n cele din
urm\, Bu[oi a fost retras, iar `n
locul s\u a fost scos Ludovic Or-
ban. Foarte probabil, Orban va

lua mai multe voturi decât Bu[oi,
se va vedea asta [i `n sondajele de
opinie din s\pt\mânile urm\ -
toare, `ns\ tot vor fi insuficiente
pentru a câ[tiga Prim\ria Capi-
talei. Dac\ nu se `ntâmpl\ vreo
minune pentru liberali, PSD va
câ[tiga pentru prima dat\ pe cont
propriu Bucure[tiul, de[i `n urm\
cu jum\tate de an astrele politice
ar\tau c\ social-democra]ii n-au
nici o [ans\ la cea mai important\
prim\rie din ]ar\. 

PNL nu `n]elege c\ `n marile
ora[e ar trebui s\ vin\ cu oameni
noi, eventual din zona societ\]ii
civile, care au ceva experien]\ `n
administra]ie. ~nainte de a-l arun-
ca pe Orban ̀ n curs\, liberalii ar fi
trebuit s\ tatoneze zona dreptei.
S\ vad\ dac\ nu cumva poate fi
`nchegat\ o platform\ comun\
pentru Prim\rie. 

2. PNL s-a trezit târziu cu votul
`n dou\ tururi. Mult prea târziu,
iar propunerea a p\rut caraghioas\.

Nu e[ti credibil când ceri acest lu-
cru, dup\ ce cu un an `n urm\ ai
f\cut blat cu PSD, `nchizând ochii
la trecerea legii cu alegerea edi -
lilor `ntr-un singur tur. Posibil ca
la vremea aia, PNL s\ fi fost `n -
crez\tor `n for]ele proprii, mai
ales c\ sondajele plasau PNL de-
ta[at pe primul loc, iar dreapta nu
d\dea semne de f\râmi]are. 

Spre deosebire de liberali, PSD
joac\ abil `n zona alia]ilor s\i, ]i -
nându-i aproape [i pe uneperi[ti,
dar [i pe cei de la ALDE, chiar
dac\ s-a b\tut `n cuie varianta lis-
telor separate. 

PNL ar fi trebuit s\ `ncerce,
m\car ̀ n Bucure[ti, Ia[i, Constan]a
sau Craiova realizarea unui pact
pe dreapta [i g\sirea unei formule
comune. 

Se putea merge pe sus]inerea
unor candida]i independen]i `n
ora[ele cu pricina, `ns\ cu liste
separate la consilii. ~n acest fel, se
rezolva [i problema majorit\]ilor
de dup\ alegeri.

~n loc s\ arate flexibilitate, PNL
crede c\ va rade tot de unul sin-
gur. Liberalii vor vedea rezultatul
propriei strategii `n seara zilei de
5 iunie. Vor avea mari surprize!
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

M\ `nfurie `n schimb anun]ul pe
care `l v\d pus la vedere ici [i colo
prin diverse magazine: Clientul
este obligat s\ cear\ bonul de cas\
[i s\ `l p\streze pân\ iese din ma-
gazin. E o prevedere absolut legal\,
gândit\ de una dintre min ]ile ru-
ginite ale admi nis tra]iei ro mâ -
ne[ti. Am g\sit-o `ntr-o ordonan ]\
de urgen]\ din 1999, adic\ a guver-
nului fals democrat-liberal `n care
pe vremuri ne puseser\m atâtea
speran]e: „Clien]ii vor solicita [i

vor p\stra bonurile fiscale asupra
lor pân\ la p\r\sirea unit\]ii de li-
vrare a bunurilor sau de prestare
a serviciilor ̀ n vederea prezent \rii
lor la un eventual control, pentru
justificarea provenien]ei acesto-
ra“. Articolul 9, alineatul 1. O
`n[iruire de prostii, una dup\ alta.
Oare cum s-ar desf\[ura un „even-
tual control“? Ie[i din magazin [i
te abordeaz\ cineva cu un aer ofi-
cial: „Alo, domnu’, domnu’! Ce-ai,
dom’le, `n saco[a aia? Ia s\ v\d“.

{i, pac, nepoftitul scoate o legiti-
ma]ie precum cele de la FBI: „Eu
sunt inspectorul fiscal de la sec]ia
nu [tiu care [i vreau s\-]i verific
cârnatul. Arat\ bonul de cas\, bu-
nule cet\]ean“.

Acela[i lucru l-a[ zice [i despre
obliga]ia – sau, hai s\ nu exagerez,
datoria – cump\r\torilor de a pre-
tinde bon fiscal oricând cump\r\
ceva [i de a denun]a neregulile.
Nu pricep de ce administra]ia sta-
tului consider\ c\ eu, cet\]eanul
de rând, trebuie s\ fac o mul]ime
de lucruri doar fiindc\ ~n\l]imea
Sa Administrativ\ e incapabil\ s\
le rezolve eficient. A[a c\ nu-mi
bat niciodat\ capul: ori de câte ori
cump\r ceva, dac\ primesc bon
fiscal, `l iau, dac\ nu primesc, nu-l
cer, iar atunci când sunt `ntrebat
(absolut ilegal) dac\ vreau sau nu
bonul, `l refuz de fiecare dat\. O
fac programatic.

Nu-mi place felul `n care se ra-
porteaz\ administra]ia româneas -
c\ la cet\]eanul de rând, de categoria

a doua sau a treia, c\ruia `i cere
mereu lucruri, `l amenin]\ cu
sanc]iuni [i `l supune la tot felul
de [icane birocratice. 

~mi pl\tesc taxele [i impozitele
la timp, chiar [i atunci când admi-
nistra]ia fiscal\ uit\ s\ `mi tri-
mit\ deciziile de impunere, fi-
indc\ m-am `nv\]at minte: singu-
ra dat\ când am uitat s\ verific
dac\ ANAF-ul [i-a f\cut datoria
([i nu [i-o f\cuse), am pl\tit o mic\
amend\. (Altfel spus, am fost
amendat eu, fiindc\ administra]ia
fiscal\ a omis s\-[i fac\ treaba.)
Dar nu-mi place când organele le-
gii se aga]\ de b\bu]ele care vând
m\rar pe trotuar, marii evazio -
ni[ti ai României. {i nu cred c\
statul român, `n forma `n care
func]ioneaz\ azi, ar trebui `ncu-
rajat ̀ n colectarea de taxe [i impo-
zite. 

Bugetul statului român e pu[ -
culi]a tuturor [menarilor de par-
tid [i de stat [i, cu cât acolo se
adun\ mai mul]i bani, cu atât

cre[te num\rul vilelor de neam
prost `n Elve]ia, Austria sau pe
Valea Prahovei. 

Administra]iile centrale [i de
stat se `ntrec s\ cheltuie banii de
la buget pe proiecte supraevalua-
te, cu licita]ii trucate, care le aduc
bani acelora[i afaceri[ti dubio[i [i
mai nimic bun cet\]enilor. Dac\
mai r\mâne vreun b\nu], se d\ câ-
te ceva de poman\ [i populimii ca-
re p\streaz\ bonul asupra sa pân\
la p\r\sirea unit\]ii de livrare a
bunurilor sau de prestare a servi-
ciilor. Altfel nu.

A[a c\ nu cer bon fiscal. M\car
atât. Ar fi ca [i cum a[ veghea la
strângerea banilor pentru o Ca-
morra cu lustru institu]ional, o
Camorra care poate da legi dup\
cum o taie capul, fiindc\ membrii
ei ̀ [i pot permite s\ nu le respecte.
Vreau s\ tr\iesc `ntr-un stat de
drept autentic, iar asta e deocam-
dat\ m\runta [i lene[a mea con-
tribu]ie. Sper s\ mai am [i alte
idei. 

La mine `n cartier exist\ un magazina[ de unde
cump\r când [i când humus, cafea, câte o conserv\
sau ce-mi mai pic\ la mân\. Magazinul e acolo de
vreo [ase-[apte ani [i, de când cump\r de-acolo, n-am
primit niciodat\ vreun bon fiscal. Sigur, pe tejghea e
pus\ la vedere o cas\ de marcat, dar m\ `ndoiesc c\ a
fost folosit\ vreodat\. Eu, unul, n-am v\zut pe nimeni
s\ se ating\ de butoanele ei. ~ntr-o anumit\ logic\,
`ncurajat\ de administra]ia noastr\ fiscal\, probabil
c\ ar trebui s\ m\ revolt [i s\ reclam undeva. Dar 
nici c\-mi pas\.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel GheoSus]in evaziunea

Nicu[or Dan ia m\car 
10 procente `n Capital\,
Macovei cu M10 se duce
spre 4-5%, MP-ul lui
B\sescu ob]ine vreo 
7-8% `n Bucure[ti, ALDE
se ridic\ la 6-7%. Alte
partide mici vor `nsuma
la rândul lor m\car 4%,
iar independen]ii vor fura
[i ei alte puncte bune.
Aduna]i procentele. Ies
cam 38-40. PSD ia 35,
indiferent de candidatul
cu care va defila. Total:
75. Cât mai r\mâne din
tortul mare? Vreo 25 de
puncte, care se vor duce
c\tre liberali. 

De ce este PNL `n pierdere de vitez\
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IN MEMORIAM

Raluca {tirb\]: „Pascal Bentoiu,
a[a cum l-am cunoscut“

Annie [i Pascal Bentoiu p\strea -
z\ pentru mine ceva din perechea
primordial\, fiin]e h\r\zite una
alteia [i privilegiate s\ se `ntâl-
neasc\ pentru a-[i `mplini meni-
rile al\turi.

De[i a[teptam aceast\ clip\
sumbr\, golul instalat la plecarea
unui spirit de o atare efervescen -
]\ [i (folosind un termen german
care cred c\ i-ar fi pl\cut Maestru-
lui) Größe este imens [i irepara-
bil. Mi-e greu s\ scriu [i m\ simt
prea m\runt\ pentru a-l cuprin-
de. A[a c\ nu voi vorbi aici despre
compozitorul Pascal Bentoiu [i
crea]ia sa covâr[itoare, nici de -
spre gânditorul, vizionarul, muzi-
cologul-exeget, esteticianul, filo-
soful [i miile de pagini publicate.
Voi creiona doar ce a `nsemnat
pentru mine ̀ ntâlnirea privilegia -
t\ cu unul dintre cei mai mari oa-
meni pe care mi-a fost dat s\-i cu-
nosc. Probabil cel mai mare.

Exist\ fiin]e care – prin simpla
lor apari]ie, f\r\ un cuvânt – 

posed\ harul de a umple o ̀ nc\pe-
re sau o sal\, indiferent de pro-
por]iile acesteia. Ace[ti oameni
te marcheaz\ definitiv, „ca urma
unui cu]it `n carne“ – pentru a-l
parafraza pe Ivry Gitlis vorbind
despre Enescu.

Prima noastr\ ̀ ntâlnire a stat –
ca de altfel tot ceea ce a urmat –
sub semnul muzicii [i al simpli -
t\]ii. Cu câ]iva ani `n urm\, pe
când realizasem primele mele `n -
registr\ri enesciene [i `ncepusem
s\ m\ dedic [i cercet\rii muzico-
logice, l-am contactat telefonic,
cerându-i o `ntrevedere. Sim ]in -
du-mi timiditatea `n glas, a ]i nut
s\ o alunge glumind, cavalere[te,
cu un compliment nea[teptat:
„Sigur, domni[oar\, abia a[ tept
s\ o cunosc pe cea care, pe la 13-14
ani, `l ridica pe amicul meu Radu
Paladi de pe scaun cu Me phisto-
Waltz!“. La Bucure[ti, m-a primit
cu o colegialitate care m-a uimit
[i dezarmat.

Prima no]iune pe care o aso-
ciez cu Pascal Bentoiu este verti-
calitatea: moral\ [i fizic\. Mora l\,
pentru c\ emana o incompatibili-
tate organic\ fa]\ de compromis [i
o toleran]\ zero pentru orice tin-
dea c\tre posp\ial\ ori derizoriu.
Modestia sa exemplar\ – a[ numi-o
„enescian\“ – nu avea nimic ̀ n co-
mun cu „umilin]a“, pentru c\-[i
tr\gea seva din autenticitate [i
con[tiin]a propriei valori, dublate
de perfec]ionism [i o rar `ntâlnit\
onestitate fa]\ de sine `nsu[i.

{i verticalitate fizic\, pentru
c\ s-a `nc\p\]ânat s\ r\mân\ „`n
picioare“ chiar [i atunci când boa -
la `i [ubrezise nemilos corpul [i 
s\-mi serveasc\ el `nsu[i ce[cu ]a
de cafea. La plecare, nu se l\sa
pân\ nu-mi strecura `n geant\ câ-
teva bomboane (pe care nu reu -
[eam niciodat\ s\ le mânânc `n
prezen]a sa), „ca s\ le am mai târ-
ziu“.

Umorul s\u (adesea negru) era
inegalabil [i „lovea“ când te a[ -
teptai mai pu]in, iar (auto)ironia
biciuia f\r\ drept de apel. ~n mij-
locul celor mai profunde discu]ii
sau audi]ii muzicale (cât de feri-
cit era când am ascultat `m preu -
n\ Isis, poem simfonic definitivat
de el dup\ schi]ele lui Enescu!),

putea fi n\stru[nic [i hâtru deo -
potriv\ – doi termeni dragi lui ([i
foarte... intraductibili), cu care
boteza unele pagini enesciene.

Spiritul s\u enciclopedic, me-
reu proasp\t, revela ferestre ne -
b\nuite ale Weltanschauung-ului,
iar poliglotul din el se rev\rsa fi-
resc, recitând din memorie, u[or
nostalgic, versuri `n german\. S\
mai spun c\, pentru memoria sa
`nsp\imânt\toare, ajungea doar:
„{ti]i, Maestre, ultima not\ a parti-
dei vocale din Présent de cou leur
blanche este totu[i...“ „La diez?“,
ad\uga el precipitat, f\r\ s\ apuc 
a-mi termina fraza. {i asta la ulti-
ma noastr\ ̀ ntâlnire, ̀ n decembrie...

{tiu c\ a avut parte, `n ultime-
le luni, de câteva mari bucurii:
volumul `n limba german\ Pas-
cal Bentoiu (ap\rut la Oldenburg
sub `ngrijirea Violetei Dinescu [i
a lui Michael Heinemann), pro-
gramarea Simfoniei a 5-a de
Enescu (definitivat\ tot de el) la
Berlin, `n aprilie 2016, sau tradu-
cerea german\ a lucr\rii capitale
Capodopere enesciene (la Frank
& Timme, Berlin 2015). S-a bucu-
rat ca un copil s\ descopere [i ine-
dita Sonat\ Torso pentru pian de
Enescu (imprimat\ de mine pe
disc), pe care a descris-o complet
[i definitiv `n dou\ vorbe, cum
doar el o putea face: „Genial de
destabilizant\“...

Odihni]i-v\ `n pace, Maestre!
Iar de acolo, de sus, când ve]i l\ -
muri cu Enescu simfoniile neter-
minate [i v\ ve]i `ntrece cu el `n
calambururi, arunca]i o privire
[i c\tre noi, cei r\ma[i mult mai
s\raci f\r\ Dumneavoastr\.

Foto: prin bun\voin]a Ioanei Bentoiu

~ntr-o lume româneasc\ `n
care delincven]ii „de rang“
pretind c\ scriu tratate 
[tiin]ifice `n pu[c\rie, nu
po]i s\ nu iube[ti un om
care `[i `ncepea o carte-
capodoper\ scriind cu mo -
destie: „~ntrucât nu sunt
muzicolog, [i deci nu am
nici posibilitatea [i nici
dorin]a de a urm\ri [i oferi
cititorului adev\ruri obiec-
tive, `mi propun s\ fac ceea
ce mai degrab\ `mi st\ `n
putere: …un fel de jurnal
de c\l\torie `n cuprinsul
crea]iei enesciene“. Mi-ar fi
pl\cut s\-l cunosc direct pe
Pascal Bentoiu, plecat `n
alte lumi de o s\pt\mân\.
Nu l-am cunoscut decât din
portretul din Timpul ce 
ni s-a dat al so]iei sale, 
Annie Bentoiu, din sufletul
pus de Sofia Cosma `n con-
certul s\u de pian, din par-
titurile enesciene pe care
le-a `ntregit cu atâta har [i
dragoste. A[a c\ prefer s\
m\ retrag `n vârful picioa -
relor [i s\-i las pagina alb\
unei prietene care l-a
cunoscut cu adev\rat.
M\rturia [i omagiul pianis-
tei Raluca {tirb\]: 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Pu]ine vedete rock au sc\pat
`ntregi din industria spectacolu-
lui, adulat\ de incon[tien]i [i
urât\ de cei ar[i. ~n general, publi-
cul are impresia c\-n domeniul
respectiv e mereu petrecere, lucru
par]ial adev\rat, dac\ prive[ti de
la distan]\ [i implicat `n activit\]i
conexe. Auxiliarii tr\iesc la maxi-
mum beneficiile meseriei, f\r\
consum psihic, deoarece n-au tan-
gen]\ cu tensiunea creativ\. Per-
soanele care cap\t\ treptat statut
de personaj, vedet\, star sau me-
gastar, oameni [i ei, ̀ [i iubesc pro-
fesiunea cu o ur\ grea, vorba lui
Cioran. Crea]ia, pentru ei, devine
o povar\, mai ales dac\ accept\ [i
intr\ `n roata sistemului: pies\-
disc-hit-turneu. Dat fiind c\ majo-
ritatea „creatorilor“ de acest fel
]inte[te succesul imediat de pu-
blic, nu valoarea artistic\ peren\,
presiunea vânz\rilor apas\ pe
nervul inspira]iei, blocându-l. Al-
coolul, amfetaminele, fumatul, se-
xul par solu]ii pentru deblocare.
Excesele urmeaz\ `ncerc\rii de
prob\, ce d\ rezultat `ntr-o prim\
faz\, apoi dependen]a se insta-
leaz\ ca o armat\ de ocupa]ie ̀ ntr-un
teritoriu l\sat de izbeli[te. Scena-
riul e valabil [i-n rock, [i-n cine-
matografie, [i-n aria literaturii de
consum, f\cute dup\ re]et\, `n re-
gim „creativ“. 

Dion DiMucci s-a n\scut ̀ n 1939,
`n Bronx, acel cartier newyorkez
pe care o lung\ serie de produse
distractive l-a f\cut celebru. Talent
ie[it din comun n-a fost, ca s\ ocu-
pe prim-planul, dar a avut, [i are,
o vân\ artistic\ suficient de puter-
nic\ `ncât s\-i asigure, iat\, un loc
onorabil `n pleiada rockerilor
multivalen]i. Afirmat `n anii 1950,
mai `ntâi ca solist vocal [i chita-
rist al trupei Belmonts, Dion s-a
pliat perfect genului numit doo-
wop, muzicalitatea `nn\scut\,
prezen]a agreabil\ [i vivacitatea
natural\ propulsându-l `n postur\

de idol al tinerilor, unul dintre cei
mul]i care se `ntreceau pentru co-
roana suprem\ (câ[tigat\ `n cele
din urm\ de Elvis Presley). Bene-
ficiar al sus]inerii g\l\gioase pate-
tice din partea publicului ameri-
can de origine italian\ (c\ruia `i
oferea cântece precum „Donna The
Prima Donna“), Dion n-a rezistat
cererii [i a clacat, ca mul]i sim-
bria[i ai succesului. Fetele, drogu-
rile, petrecerile l-au rostogolit de
pe esplanada succesului `n pubela
defunctelor fasoane, unde s-ar fi
pierdut definitiv, dac\ i-ar fi lipsit
for]a de regenerare [i substan]a
nutritiv\. Dup\ deceniul de zv\p\ -
ial\ rockabilly, au urmat anii de
wrestling cu dependen]a nociv\.
A câ[tigat, a revenit pe scene, a
editat alte discuri, abordând genul
folk-blues, la mod\ `n primii ani
1970, dar succesul era departe, `n
urm\. Iar Dion chiar nu mai c\uta
succesul, [tiind cu ce vine la pa-
chet. 

Anii 1980-2000 au fost [i pentru
Dion, ca pentru mul]i dintre cân -
t\re]ii „istorici“ ai deceniilor pre-
cedente, confuzi. Pe de-o parte, noi -
le genera]ii aveau alte repere, nu
doar idoli repede trec\tori. Pe de
alt\ parte, oamenii care cuno[ -
teau adev\rata ierarhie a valorilor,
precum Lou Reed, Phil Spector
sau Dave Edmunds, `l apreciau pe
Dion suficient ca s\-l sprijine la
`nregistr\ri, de[i acestea nu adu-
ceau bani. Abia dup\ anul 2000,
sc\pat de orice grij\, Dion a putut
s\ se dedice muzicii cântate pen-
tru pl\cerea proprie. {i cum afi-
nit\]ile sale cu bluesul nu erau de
conjunctur\, mai toate discurile
scoase `n mileniul nou ies parc\
dintr-o inim\ plin\ ce reclam\ drep-
tul s\ vorbeasc\ liber. Iar liberta-
tea se simte... din plin!

Bronx in Blue (2005), Son of Skip
James (2007), Tank Full of Blues
(2012) [i recentul New York Is My
Home (2016, Instant Records) re-
configureaz\ nu cariera, ci perso-
nalitatea unui artist care, prin
compozi]iile sale [i ale altora, `[i
exprim\ bucuria de-a tr\i [i pasiu-
nea de-a cânta. De la bluesul acus-
tic, tip Delta, la cel electric, tip Chi -
cago, Dion ne arat\ fa]a proasp\t\
[i ve[nic tân\r\ a unei muzici f\r\
vârst\ [i f\r\ frontiere. Mul]umi-
rile noastre nu vor fi niciodat\ de
prisos! 

Supravie]uitorul
newyorkez



Avea perfect\ dreptate, iar con-
stric]ia [i imprevizibilitatea pie -
]ei artistice din România au men -
]inut starea aceasta de fapte,
chiar dac\ sectorul independent a
`ncercat s\ absoarb\ temporar [i
cât de mult poate, c\ci nu o duce
prea bine nici el, supraoferta de
posesori de diplome cu specia-
liz\ri artistice. Cum vremurile nu
sunt propice artelor, cam asta e si-
tua]ia peste tot `n lume, iar opinii
de genul „Ar trebui m\rite sche-
mele `n institu]iile de stat `n a[a
fel ̀ ncât toat\ lumea s\ aib\ loc de
munc\“ ori „S\ nu [colariz\m de-
cât atâta cât se poate absorbi“
apar]in unui ieri istoric, vetust,
care crediteaz\ dirijismul exce-
siv. Ar fi caraghios s\ se revin\ la
situa]ii `n care cei convin[i c\
doar arta li se potrive[te ca mese-
rie s\ dea admitere cinci, [apte,
zece ani la rând pân\ s\ intre la
facultate. Sau ca ̀ n China, unde la
Universitatea Shandong, pentru
cele 30 de locuri de la Arte [i De -
sign au concurat 7.000 de candi-
da]i! 

Revenind la studenta mea, am
avut ocazia s\ o urm\resc d\u -
n\zi la un concurs pentru un post
categoria I, `ntr-un teatru de stat,
unde se mai `nscriseser\ al]i [ap-
te pretenden]i. Acum se poate an-
gaja „unu la unu“, adic\ `n mo-
mentul `n care s-a eliberat un loc,
el poate fi ocupat prin concurs pu-
blic. {i chiar dac\ predau „teore-
tice“, `ncerc tot timpul s\ p\strez
contactul cu realitatea lumii.
Obi[nuiesc ca prin anul al III-lea
s\ sacrific o or\ de teorie pentru
a-i prepara, cât de cât, pe viitorii
absolven]i pentru probele pe care
vor trebui s\ le treac\ ̀ n parcursul
complicat pentru a prinde un rol,
pentru a fi parte a unui proiect.
Studenta despre care relatez a 

lipsit cu siguran]\ de la discu]ia
aceea sau n-o fi fost atent\, `ntru-
cât presta]ia ei de la concursul pe
care voia s\-l câ[tige a fost lamen-
tabil\. 

Când optezi pentru o carier\
artistic\, [tii c\ vei avea o profe-
siune maxim concuren]ial\, foar-
te probabil, liberal\, iar ca s\
r\mâi ̀ n aten]ie, trebuie s\ fii me-
reu `n cea mai bun\ form\. For-
ma se construie[te, se `ntre]ine,
se `mbun\t\]e[te prin exerci]iu
continuu, iar orice te diferen]iaz\
de ceilal]i candida]i este un plus
`n favoarea ta. Inclusiv, s\ zicem,
jonglatul cu bile, mersul pe catali-
ge, fluieratul artistic, cum l-am
auzit odat\ pe Mihai M\niu]iu
spunând la un casting.  

Pân\ le venirea comisiei, unii
dintre candida]i st\teau relaxa]i
la cafea, ]igar\ [i pove[ti. Nu tu
`nc\lzirea vocii, nu tu exerci]ii de
stretching, nu tu `mbr\catul cos-
tumului de personaj ori a ]inutei
negre, neutre, de repeti]ie. Direct
din strad\, `n scen\! ~napoi la 
fosta mea student\, a c\rei pre-
zentare merit\ relatat\, poate le
folose[te altora despre cum s\ nu
procedeze: comisia `i cere un mo-
nolog comic; ea n-are decât unul
dramatic; i se accept\ acela, ̀ l sus -
]ine modest; pentru a fi totu[i la
subiect, i se cere s\-l joace `n che-
ie comic\; jale [i-ntristare. Comi-
sia vrea s\-i aud\ calit\]ile voca-
le; „Nu am decât un cântec popu-
lar!“; `l cânt\ a[a [i-a[a, evident
nu se preg\tise pentru aceast\ ce-
rin]\; poate la un instrument?!;
nedumerire total\. Improviza]ie
pe o tem\ dat\:  „Modeleaz\ un
spa]iu imaginar din mimic\, ati-
tudine [i mi[care“; vor fi fost de
vin\ emo]iile, dar candidata a
`ns\ilat ceva imposibil de ghicit,
pripit, f\r\ logic\ intern\, conti-
nuând s\ se scuze „c\ dac\“, „par -
c\“, „nu [tiam“ etc. M\ gândesc
serios ca de-acum `nainte, la 
cursul meu de introducere `n via -
]a profesional\ real\, s\ facem [i
simul\ri.

Principala problem\ a majo-
rit\]ii actorilor/absolven]ilor no[ -
tri e dic]ia, iar originea ei se afl\
`n [coal\. Sistemul Bologna a

comprimat atât de mult perioada
de studii `ncât anii de facultate
`nseamn\ un galop studen]i-pro-
fesori la finalul c\ruia fiecare iese
cum poate, unii preg\ti]i, al]ii
obosi]i. Orarul studen]ilor la Ac-
torie le ocup\ acestora toat\ ziua,
nu le `ng\duie acumularea prin
sedimentare, ci doar `ngurgitare.
Num\rul de ore de dic]ie e insufi-
cient, nu exist\ o literatur\ de
specialitate prea ampl\ [i nici
prea mul]i exper]i. Studiul indivi-
dual [i exersarea sunt `nc\ dezi-
derate. De aceea, când ne afl\m `n
sala de spectacol, uneori musai
ciulim urechile pentru a auzi ce
se spune. 

Ca aspirant la un rol ori la un
contract indiferent de forma lui,
`n orice moment, trebuie s\ de]ii
un portofoliu cu care s\ impresio-
nezi o comisie, un regizor. Câteva
sfaturi utile: repertoriul de con-
curs s\ fie mai bogat decât acela
solicitat prin anun]ul public;
preg\te[te fragmente cât mai di-
verse, `n proz\, versuri, diverse
registre; eviden]iaz\ ceea ce te
avantajeaz\; las\ la sfâr[it mo-
mentul forte [i cere comisiei `n -
g\duin]a s\ ar\]i [i acel lucru; nu
te `ntinde la taclale cu evaluato-
rii, r\spunde la `ntreb\ri cât mai
adecvat; vino mai devreme cu m\ -
car o jum\tate de or\, pentru a te
acomoda cu spa]iul, a-]i face `n -
c\lzirea fizic\, vocal\ [i a te con-
centra; obligatoriu, `n costum de
scen\ sau de personaj. Cu o min\
pozitiv\, nu tupeist\, nici servil\.
Cu r\spunsuri gândite. CV-ul s\
nu dep\[easc\ 2-3 pagini, cu subli-
nierea aspectelor care au mai ma-
re leg\tur\ cu postul pentru care
aplici. 

{i, v\ rog, face]i-v\ adrese de 
e-mail profesionale, cu numele
vostru, l\sa]i-le deoparte pe ace-
lea cu nickname-urile din ado -
lescen]\, gen fifi92@yahoo.com, 
flutura[ul albastru ori veverita-
zbur dalnica@yahoo.com. Acestea
sunt sem ne de imaturitate, [i de[i
`n arte ludicul e important, serio-
zitatea profesional\ e mai bine co-
tat\.     
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

~n urm\ cu câ]iva ani, pe
vremea când, din cauze
de austeritate bugetar\,
`n teatre se putea aduce
un nou angajat doar 
dac\ plecau, indiferent
cum, al]i [apte!, una
dintre studentele mele
de la Actorie se plângea
„cât de greu se g\se[te
un job“. 

Pinacoteca din Petrila
Ion BarbuCât de greu 

se g\se[te un job
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Personajele feminine
`ndr\gostite [i cititorii lor
~ntre „luna iubirii“ [i „luna femeii“, „Suplimentul
de cultur\“ v\ ofer\ spre lectur\ un dosar la
grani]a celor dou\ luni, `mp\când, cumva, ambele
tabere. Astfel, am provocat o seam\ de autori
români s\ ne spun\ care sunt personajele lor
feminine favorite `ndr\gostite din c\r]i [i s\ `[i
motiveze alegerile. Invita]ia a fost luat\ foarte `n
serios, iar r\spunsurile lor sunt, fire[te, variate:
unii pun accentul pe un singur personaj feminin
`ndr\gostit, al]ii plonjeaz\ `n enumer\ri; unii au
ales personaje din c\r]i clasice, al]ii din literatura
contemporan\; unii au apreciat femeile
imaginate `n c\r]i `n func]ie de tipul de iubire pe
care o manifest\, al]ii s-au concentrat asupra
propriilor impresii [i senza]ii cu care au r\mas
dup\ lectur\. V\ asigur\m c\ r\spunsurile celor
14 autori – Linda Maria Baros, Emil Brumaru,
Sorin Despot, Cosmin Manolache, Cela Varlam,
Ana Don]u, T.S. Khasis, Ioana Geac\r, Dan C.
Mih\ilescu, Ana Pu[ca[u, Silvia Marinescu, V. Leac,
Veronica D. Niculescu, R\zvan Pricop – v\ vor
activa pofta de lectur\. 

Dosar realizat de Eli B\dic\

Emil Brumaru

Sincer s\ fiu, nu prea [tiu cum s\ r\spund, decât prin generalit\]i. ~mi
plac personajele feminine din Mateiu I. Caragiale [i cele din piesele [i
schi]ele lui taic\-su: cuconetul acela r\sf\]at [i exacerbat `n amantlâ-
curi p\tima[e, par[ive, violente [i, oh, ah, uuuh, nevinovat-dulcege,
kitsch-destr\b\l\]ite… {i personajele feminine din Hortensia Papadat-
Bengescu, unele destul de perverse-n icnete lirice [i fioruri interzise
delicios de detracate  adorând crava[\rile brutale prin grajduri. M\ fas-
cineaz\  [i `mbr\c\mintea lor complicat\, p\l\riile lor pline de gr\dini
de zarzavaturi [i flori uria[e, corsetele lor sugrumante, v\dindu-ne
ni[te posterioare fabuloase, delirante, rezistente la orice tratament, `n
eviden]\… V\ da]i seama ce laborioas\ [i excitant\ era o scoatere la
iveal\, dintr-atâtea lenjerii truculente, a trupului lor opulent, lasciv, cu
sâni mici [i [olduri tunate, cu crestele iliece c\ptu[ite `mbietor, puse pe
treab\, pe cernut ca prin sit\, pricepute, netrebnice, a]â]\toare, valpur-
gice? Ele `mbinau oftatul din toat\ inima, infinit albastr\, cu cele mai
lubrice [i nedepilate dorin]i… `n cele mai nea[teptate locuri [i-n cele
mai incomode [i fanteziste posturi…Ce importan]\ avea am\nuntul c\
citeau sau nu? Erau ve[nic puse pe amor carnal, ca nimfele (aceste fi]e,
aceste bun\ciuni antice!) capturate de prin izvoare de Jupiter, când toc-
mai `[i f\ceau toaleta intim\  `n plin peisaj  pastoral, mai [i transforma-
te zoofilic `n vaci (vezi dosarul juncanei IO, fost\ nimf\ [armant\)  cu
ciob\neii ascun[i prin tufi[uri, s\ le admire bog\]ia feselor, retrocedate
uneori [i lor! C\ci, `n fond, ale lor erau, ale p\mântenilor cântând `n di-
rect, strofocându-se cu foc [i p\l\laie laic\, fatal\, pe plaiuri, r\gând de
dor `n buciume, nu? Sper s\ fi livrat la domiciliu, totu[i, un r\spuns va-
labil ca o pizza gustoas\ + sos picant, fireasc\ de avut oricând la pur -
t\tor  [i de halit  `n pauza dintre ore. Datul de-a dura bate lectura!

M\ fascineaz\...

Linda Maria Baros

Un singur personaj feminin care se `nscrie `n
aceast\ categorie mi se pare oarecum aparte. Pro-
tagonista romanului Truismes, de Marie Dar-
rieussecq (POL, Paris, 1996). O metamorf\, când
femeie, când scroaf\, proasp\t sc\pat\ din vor-
textul prostitu]iei, care se `ndr\goste[te de un li-
cantrop zis Yvan, când Big Bad Wolf, când F\t-
Frumos. ~n dou\ cuvinte. R\zboi; dictatur\. Ea se
`ndr\goste[te nebune[te de el v\zându-l, ̀ n b\taia
lunii, lingându-[i babinele dup\ ce a decapitat un
trec\tor pe cheiurile Senei. Se leag\ astfel o extra-
ordinar\ poveste de dragoste, plin\ de pasiune,
plimb\ri ̀ n doi – ea sub form\ de porcu[or ̀ n les\ –
[i pizza parties (`ntr-un elan de dragoste profilac-
tic\, ea comand\ frecvent Quattro Stagioni acas\
pentru ca Yvan s-o cru]e, concentrându-[i apeti-
tul asupra b\ie]ilor care livreaz\ pizza). {i trage-
dia de rigoare: vine protec]ia animalelor [i, ̀ ncer-
când s-o apere, el moare, iar ea ajunge la zoo.

Dincolo de deferlanta de sânge, se profileaz\ un

personaj feminin ̀ ntru totul electrizant. Stratiform.
Pe de o parte, pentru c\ remotiveaz\ fulger\tor
toate miturile metamorfice cu profil porcin sau
nu, de la cântul al X-lea al Odiseei, trecând prin
Hysteria Afroditei diabolizat\ de cre[tinism, con-
tinuând cu Metamorfoza lui Kafka [i cu alte c\r]i,
vreo zece, sfâr[ind cu mutan]ii din romanele so-
cial SF. Tot a[a cum actualizeaz\ sarcastic o serie
de tipuri extrase din basme (the animal-husband
& co.), apologuri (de exemplu, Ferma animalelor)
sau arte vizuale (Pornokrates etc.). Pe de alt\ par-
te, pentru c\ la truie/scroafa exhibeaz\ toate
truismele/locurile comune asociate alterit\]ii fe-
minine monstruoase. Palet\ larg\: femeia-obiect
sexual, femeia-halc\ de carne, femeia-animal do-
mestic etc. Fondându-se pe dualismul mitic al
personajului, le exhibeaz\ ca s\ le combat\: de la
hypersexualizare [i supunere se trece la o sexua-
litate debordant\ asumat\. {i, ca atare, metamor-
foza degradant\ este revalorizat\. Un personaj
stratiform, cum spuneam. Dar mai ales vectorial,
dat\ fiind mi[carea sa giratorie `n jurul propriei
axe. De la factorul de compresie la resetare.

Femeia-obiect sexual, 
femeia-animal domestic
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Sorin Despot

Azi e una dintre zilele când
soarele r\sare numai ca s\ te
umileasc\. Nu ai dormit un minut
de s\pt\mâni bune, dar insom-
niacii nu sunt vreodat\ complet
treji. Totul este o copie a unei
copii a unei copii a unei copii.

Devine dureros de evident c\ te
afli `n proprietatea propriet\]ilor
tale, de la zorn\itul cheilor `n

geant\, pân\ la bibiliotec\ [i la
ecranul f\r\ zgârieturi din buzu-
nar. Via]a ta este prea... complet\,
poate va trebui s\ distrugi totul ca
s\ faci un pas cât de mic `nainte.

Dac\ te po]i trezi ̀ ntr-un alt loc,
la o alt\ or\, ai putea s\ te treze[ti
o alt\ persoan\?

E[ti castorul de cl\dire din
Fight Club – `]i vom spune Chuck
– [i mergi la grupurile de sprijin
ale muribunzilor. Când oamenii

cred c\ urmeaz\ s\ mori ascult\
pe bune, nu doar [i-a[teapt\ rân-
dul s\ vorbeasc\, iar tu numai a[a
reu[e[ti s\ dormi, dup\ o partid\
zdrav\n\ de plâns `n bra]ele unui
str\in.

Bebelu[ii nu dorm atât de bine.
Apoi la `ntâlniri apare Marla,

fum\toarea furibund\, Marla Sin -
ger, marea turist\. Marla nu are
cancer, nu urmeaz\ s\ moar\.
Minciuna ei reflect\ minciuna ta,

iar tu nu po]i plânge când altul se
preface prin preajm\. Nu po]i
plânge, deci nu po]i dormi. Nu
po]i dormi, redevii un zombi.

Marla `ntrevede tot mai multe
secven]e ale nebuniei tale. Ca ̀ ntr-un
vitraliu din sticle de vodc\, ne -
bunia ei se reflect\ `n nebunia ta,
`ns\ tragedia ta p\trunde dificil ̀ n
tragedia ei. Dansa]i unul cu ce -
l\lalt [i, totodat\, cu dezastrul.

~ntr-un final, v\ ve]i `mbr\]i[a

corup]ia bolnav\, purulent\, nu
`nainte ca tu s\ te debarasezi de
tine ̀ nsu]i pentru a o putea atinge,
nu `nainte s\ faci s\pun din
gr\simea de pe fundul maic\-sii,
nu `nainte s\ porne[ti o revolu]ie
planetar\.

Marla, animalul t\u totemic.
F\r\ Marla ai fi r\mas o dron\
corporatist\ stricat\.

Dragostea Marlei e irezistibil\,
fiindc\ este dragoste a[a cum nu
[tiai c\ exist\. E dragostea care
las\ cicatrice. Cine ar vrea s\
moar\ f\r\ m\car o cicatrice?
Marla Singer [i dragostea ei con-
tondent\ a[az\ semnul exclam\rii
la cap\tul inevitabilei tale con-
cluzii:

Poate c\ r\spunsul nu este dez-
voltarea personal\, ci autodis-
trugerea!

Cine ar vrea s\ moar\ 
f\r\ m\car o cicatrice?

Cosmin Manolache

Mercédès (Contele de Monte
Cris   to, Alexandre Dumas). Mar -
 gue rite Gautier (Dama cu ca -
melii, Alexandre Dumas - fiul).
Adelaida – Ada (Ada [i ar-
doarea, Vla dimir Nabokov). Al -
b\-ca-Z\pada (Donald Barthel -
me). Holly Golightly (Mic dejun
la Tiffany, Truman Capote).
Emma Bovary (Kugelmass Epi -
sode, Woody Allen). Mara (Se -
xus, Henry Miller). Cred c\ mai
sunt câteva…Cred c\ ̀ n toate am
g\sit o anumit\ frec ven]\ femi-
nin\ care m-a f\cut mai receptiv
decât `n alte cazuri. Poate [i da-
torit\ unor momente de ruptur\
`n biografiile lor? Punc tele de
fug\ urmând celor de intensi-
tate? O intensitate erotic\, `n

orice caz  Habar n-am, n-a[ pu -
tea s\-mi dau un diagnostic. Un
psiho-critic literar m-ar pu tea
l\ muri cum stau cu fanteziile.
~n orice caz, mi-ar fi pl\cut s\ le
fi avut colege de clas\. Pe toate
cele `n[irate. M\car `n liceu.
~n[ir’te m\rg\rite. Poate am [i
avut câteva exemplare asem\ -
n\toare prin preaj m\ [i nu 
mi-am dat seama. Da, cred c\ am
avut, dar n-am avut suficient cu-
raj. Dar st\team bine cu admi-
ra]ia. Le recu no[ team, le pu neam
`n categorii, [tiam cam tot ce
trebuia s\ fac. Eram un bun teo-
retician. {i totu[i, am c\zut `n
literatur\. Dac\ stau bine s\ m\
gândesc, cred c\ mai am o serie
de 7: Navamalika, Isit, Hamma,
Servilla, Maria, Yvo nne [i Ilea -
na – Adam [i Eva, Rebreanu.

~n[ir’te m\rg\rite

O lume `n care pe cer sunt dou\ luni
Ana Don]u

Aomame, din romanul 1Q84, de Haruki Mu-
rakami, pentru c\ e o killer-i]\ profesionist\
[i moartea din mâinile ei este subit\, f\r\
sânge [i spasme; victima nu realizeaz\ ce se
`ntâmpl\ [i nici un medic legist nu poate de-
pista adev\ratul motiv al mor]ii. Pentru c\ e
o tân\r\ rafinat\ [i solitar\, care merge din
când `n când `n localuri scumpe [i vâneaz\
câte un b\rbat pentru o noapte (`l alege dup\
forma capului – asta i se pare sexy). Dar este
iremediabil `ndr\gostit\ de un tip c\ruia i-a
pierdut urma [i pe care nu l-a mai v\zut de 20
de ani: pe când erau doar ni[te copii [i l-a

strâns de mân\ câteva secunde `ntr-o clas\
pustie, momentul acesta fiind suficient de in-
tens cât s\ le r\suceasc\ arcul pentru o via]\
`ntreag\. Pentru c\ e o dragoste imposibil\,
la care nu renun]\. {ansa de a-l revedea ̀ n lu-
mea aceasta este nul\ [i ea va c\uta o alt\ lu-
me `n care `ntâlnirea lor s\ nu fie condam-
nat\, o lume `n care pe cer sunt dou\ luni. 

Ramona, din romanul Anei Maria Sandu,
Omoar\-m\ – un personaj neobi[nuit, o
tân\r\ c\reia `i lipse[te experien]a de via]\,
dar care [tie s\ asculte [i asta o face un reci -
pient perfect pentru o minte vampiric\. ~mi
place pentru c\ este o dragoste ap\rut\ din
fic]iune, puterea magic\ a c\reia e capabil\

s\ substituie realitatea. Ramona nu are ne -
voie de prezen]a fizic\ a lui Geo; dup\ moar -
tea acestuia, el este la fel de real, tocmai pen-
tru c\ ea tr\ie[te `ntr-o lume mental\ mult
mai puternic\ decât realitatea. 

Joana, personajul lui Clarice Lispector,
din romanul Aproape de inima vijelioas\ a
lumii, pentru c\ e o viper\ lucid\ cu o sensi-
bilitate covâr[itoare, despre care nu [tii dac\
dispre]uie[te [i posed\ sau e felul ei de a iubi.
~mi vine `n minte scena cu o dup\-amiaz\
topit\ `n gesturi lene[e, somnoroase, când el
`[i sprijin\ capul de um\rul ei [i o roag\ s\ ̀ i
spun\ aceea[i poveste sau s\ inventeze cu-
vinte noi – asta nu poate fi decât dragoste. 

Mica siren\, din basmul lui Hans Chris-
tian Andersen, personajul feminin care mi-a
marcat copil\ria plin\ pân\ atunci de
pove[ti cu Ilene Cosânzene a[teptând ̀ n turn
s\ fie salvate. 

Acest basm tragic [i plin de sacrificii mi-a
influen]at felul de a percepe ulterior dragos -
tea, care, dac\ e tr\it\ a[a cum trebuie, te
transform\ pân\ la sublim. Abia spre matu-
ritate am ̀ n]eles c\ iubirea cuprinde toate as-
pectele naturii umane, inclusiv latura tene-
broas\ [i egoist\; `ntr-un fel sau altul, [i
acum cred c\ dragostea e despre cât e[ti `n
stare s\ d\ruie[ti, f\r\ s\-]i cumperi prin
aceasta dreptul de a poseda. 

Semnul din carte al femeii
Cela Varlam

~ntâia mea bucurie `n ceea ce prive[te povestea unei
c\r]i este drumul pe care-l fac `mpreun\ cu o lume de
necunoscu]i, um\r la um\r, gând la gând, atingându-ne
`n luciditate [i emo]ie, f\r\ s\ o [tim. Este un drum al
cuceririi sufletelor [i al alc\tuirilor lume[ti, despre ca-
re nu vorbim prea mult. Al\turi de câ]i al]ii, am citit de
curând o carte numit\ de autor „roman neistoric“, cu
toate c\ povestea lui este despre timp [i legend\, ̀ mpin-
se de dragoste spre ve[nicie. Arseni [i Ustina, din ro-
manul Laur al lui Evgheni Vodolazkin, formeaz\ un
cuplu care cutremur\ capacitatea noastr\ de a prelu-
cra adev\rurile iubirii. Ustina moare la na[terea prun-
cului lor, iar Arseni, transformat `ntr-un vizionar ce
`nv\luie timpul, ̀ i r\mâne credincios, dedicându-se, ca
vraci, salv\rii unei omeniri muribunde. Din lumea de
dincolo, for]a Ustinei face din propriul ei personaj fe-
meia `ndr\gostit\ la modul absolut, care d\ putere su-
praomeneasc\ b\rbatului, bântuind spiritul cititoru-
lui cu aripa tinere]ii ei nesfâr[ite.  

Poate c\ mi-ar fi f\cut pl\cere s\ vorbim despre iu-
birea Hannei Arendt sau despre Anaïs Nin ori despre
Zelda Fitzgerald. Poate c\ romanul Confidentul al lui
Hélène Grémillon sau Cele [apte vie]i ale lui Felix K. al
lui Jan Koneffke ne-ar fi dat la fel de mult\ bucurie. 

Dar s-a ̀ ntâmplat s\ se fi scurs câteva seri la rând de
când m\ gândesc ca la un personaj de carte la Sophie
Dahl, femeia artei culinare, fashion model, scriitoare,
fiica [i nepoata unor celebrit\]i artistice, care pare s\
fie iremediabil `ndr\gostit\ de b\rbatul generic, pe
care-l g\se[te fie `n pagini de carte citite public `n timp
ce-[i degust\ operele din buc\t\rie, fie – poate – pe pla-
toul unde se filmeaz\ sau `n locuin]a unde o a[teapt\
so]ul ei. Zâmbetul dulce-provocator, fiin]a blond\
`nv\]at\ cu frumosul, mâinile care amestec\, taie, ada -
ug\ [i schimb\ temperaturi vorbesc ne`ncetat de spre
`ndr\gostita etern\, despre varianta iubirilor de tip
Matrio[ka – femei `n femei. Sophie Dahl aduce aminte
despre toate senzualit\]ile femeilor din literatur\, de -
spre Marguerite Yourcenar [i Marguerite Duras, de -
spre surorile Brontë cu ale lor romane, despre Jane
Austen, ba chiar [i despre Emma Bovary; s\-i fi retr\it
`mpreun\ cu ea pe Abélard [i Héloïse sau s\ o fi ̀ nso]it
pe Ofelia lui Hamlet. Orice s-ar fi putut. Dar Sophie, o
sum\ a feminit\]ilor diverse, ne plimb\ viguros `ntre
prezent [i viitor. Petalele de floare tratate ca ingredient,
uleiurile, mierea [i anasonul, sarea [i piperul, culori,
oftat senzual, mirosuri imaginate, gust atacat [i sur-
prins, apoi absintul r\t\cit prin amintirile ei fac din
aceast\ femeie un personaj de carte `nc\ nescris.
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Tot mai
palid\, 
tot mai
paranoic\...

T.S. Khasis

nebun\ [i sofisticat\, ofelia e singurul per-
sonaj care se poate m\sura cu hamlet (ar
mai fi fantoma patern\, dar nu se pune), sin-
gura femeie care nu face nici un efort s\-l
`nmoaie pe prin]i[or. `n timp ce hamlet se
preface c\ o ia razna, la ofelia e pe bune, de[i
m-am `ntrebat deseori dac\ nu a existat o
`n]elegere secret\ `ntre cei doi, un fel de ca-
cealma, c\ci amândoi par s\ delireze conco-
mitent cu aceea[i intensitate gradual\ prin
s\lile friguroase ale b\trânului will. s\ ne
aducem aminte de acea scrisoare a prin -
]i[orului c\tre aleasa inimii sale, scrisoare
abil plasat\ sub ochiul necru]\tor al viito-
rului socru. o mutare inteligent\, este? nu
tu scene de gelozie, nu conflicte isterice, o
ceart\ mai de doamne-ajut\, ceva `nc\rcat
de pasiune [i zgomotul tig\ilor izbindu-se
de pere]i (pardon, ziduri). nimic din toate
astea. [i atunci? nu m-ar mira s\ aflu c\
`ntâlnirile amoroase ale acestui bizar cuplu
s\ fi fost atât de bine organizate `ncât nici o
b\nuial\ n-a tulburat schema vreme de sute
de ani, atât de bine au jucat. sunt convins c\
`ntr-o bun\ zi se va descoperi `ntr-o lad\ de
zestre din lemn dur coresponden]a scanda-
loas\ [i lucid\ dintre hamlet [i ofelia, a[a
cum sunt convins c\ toate actri]ele care au
trecut prin acest rol au fost chiar demente.
`n sfâr[it, poate-s eu mai suspicios...

dup\ ce ascult\ aiurelile politicoase ale
fratelui s\u, laertius, [i ale respectabilului
s\u p\rinte, polonius, ofeliei `i vine s\-[i ia
lumea-n cap, dar n-o face pentru c\ e `n dr\ -
gostit\ lulea [i, pe bune, unde s\ pleci când
e mult mai distractiv s\ te joci de-a v-a]i as-
cunselea prin ditamai castelul [i s\ r\spân-
de[ti texte tr\snite („se zice c\ bufni]a a fost
odat\ fat\ de brutar“, „a[ fi dorit s\-]i dau [i
câteva viorele, dar toate s-au ve[tejit când a
murit tata: se zice c\ a murit de moarte
bun\...“ – wtf?, e ceva mi[toc\resc aici...)?
tot mai palid\, tot mai paranoic\, ofelia se
plimb\ nestingherit\ pe nesfâr[ite coridoa-
re [i se transform\ `nceti[or `ntr-un vis cu
nuferi [i pace. la un moment dat, cred c\ a
`nnebunit de-a binelea (n-am habar ce halu-
cinogene se consumau pe vremea aceea).

fa]\ de celelalte personaje, inclusiv fan-
dositul de hamlet, ofelia are mister. b\trâ-
nul [i bunul will a cam neglijat-o. merita
mai multe scene. apari]iile ei sunt electri-
zante, o-ntreag\ lume de refulate porniri 
[i-o flor\ contorsionat\ o urmeaz\ precum
trena bl\noas\ a reginei marii britanii.

st\pânit\ de-un blând extaz, frumoas\ de
pic\, cu ofelia m\ imaginez `ntr-un loc
`nsorit, rulând una dup\ alta, `n c\utarea
emoticoanelor din nori. 

Ioana Geac\r

Uit repede c\r]ile citite, chiar [i pe acelea
despre care am scris (sunt cititorul pe ca-
re Mircea Eliade `l considera perfect,
adic\ m\ simt bine `n carte), dar `mi r\ -
mân totu[i `n memorie personaje, une -
ori, sau o anumit\ atmosfer\, un gust al
scriiturii, un rafinament stilistic sau ab-
sen]a lui. Am câteva personaje feminine
favorite. 

Sa[a Com\ne[teanu (Via]a la ]ar\,
Duiliu Zamfirescu), pentru blânde]ea,
bun\tatea, puterea de d\ruire, caracterul
ei frumos, r\bdarea `ntru iubire, o iubire
cultivat\ [i `mbog\]it\ `n timp. Pentru c\
e o cumin]enie, un ideal feminin al iubi-
rii casnice, tihnite.

Otilia (Enigma Otiliei, George C\li-
nescu), nu aceea `ndr\gostit\, Otilia ca
simbol al enigmaticei feminit\]i, `nc\
ned\ruite, Otilia `nconjurat\ de acel
nimb al castit\]ii [i pudorii, acel nimb 

care ascunde [i mai mult. Toate fetele
sunt misterioase `nainte de a deveni fe-
mei, toate femeile sunt misterioase,
`nainte de a deveni altcineva, `ndr\gosti-
rea contamineaz\, schimb\ pe eu `n tu,
perverte[te.  

Clavdia Chauchat (Muntele vr\jit,
Thomas Mann), nu pentru felul tumul-
tuos `n care este iubit\ de Hans Castorp,
nu pentru arta seduc]iei, ci pentru mo-
mentul acela regal, când ea intr\ pe u[\
cu zgomot `n sala de mese, mereu ultima,
[i capetele se ̀ ntorc dup\ aceast\ apari]ie
poetic\, fermec\toare, ca sclip\tul pe un
fruct copt.

Emma Bovary (Madame Bovary, Gus-
tave Flaubert) [i Anna Karenina (Anna
Karenina, Lev Tolstoi), pentru intensita-
tea cu care iubesc, pentru dorin]a `mpli-
nirii prin iubire, trecând peste limite mo-
rale, c\utând iubirea care s\ le salveze
din plictisul [i banalul cotidian, pentru
c\ iubirea e cea mai important\. Anna

Karenina, cea „misterioas\, `ncânt\toa-
re, plin\ de dragoste, c\utând [i d\ruind
fericirea“, a[a cum o vedea Vronski, nu
crud\ [i r\zbun\toare, cum devenise `n
final.

Scarlett O’Hara (Pe aripile vântului,
Margaret Mitchell), pentru c\ e atât de
puternic\, de pasional\, [i are o tactic\
atât de salvatoare a amân\rii `n momen-
tele de cump\n\ („O s\ m\ gândesc mâi-
ne“).  

Doamna T (Patul lui Procust, Camil
Petrescu), pentru c\ e tipul femeii inteli-
gente. Din perspectiva ei, Scarlett O’Hara
pare o gâsculi]\. 

Sofia Kovalevski (Prea mult\ fericire,
Alice Munro), pentru c\ iube[te st\rui-
tor, pur [i simplu omene[te, [i pe Mak-
sim [i matematica, pentru c\ nu [tie dac\
se `ndreapt\ spre fericire sau nefericire. 

Pentru c\ dup\ moartea ei, „un crater
de pe lun\ a primit numele Sofiei“.

Toate fetele sunt misterioase
`nainte de a deveni femei

Senzuale sau
resemnate?

Ana Pu[ca[u

Cu `ndr\gosteala lucrurile-s cam complicate, cred. C\ parc\
nu degeaba zice Bukowski: Love is a Dog from Hell. Dac\ ne
mai uit\m [i la femeile `ndr\gostite, fie ele din literatur\ sau
aievea, atunci chiar c\ nu le mai descurc\ nimeni. De obicei,
nu-mi prea plac personajele feminine lovite de fiorul amoru-
lui, fiindc\ mi se pare c\ se declan[eaz\ acolo ceva, un ceva
care le face s\ devin\ irascibile [i, treptat, melodramatice
pân\ la penibil, uneori. Prefer o iubire hot\rât\ [i t\ioas\. Re-
venind totu[i la personajele noastre, constat acum, tr\gând li-
nie, c\ mi-au r\mas de fapt `n minte dou\ tipuri de personaje
`ndr\gostite. Ar fi, pe de-o parte, personajele feminine debor-
dând de senzualitate [i pentru care dragostea e o form\ nece-
sar\ de libertate. {i m\ gândesc aici la Jurnalul dragostei lui
Anaïs Nin, pentru care iubirea d\ consisten]\ realit\]ii, din-
colo de conven]ii, triste]i, fidelitate sau erotism. ~mi place vo-
cea lui Anaïs pentru c\ iube[te imperfec]iunea, pentru c\ „iu-
be[te ome ne[te“ [i, mai ales, pentru c\ ea caut\ „eliberarea de
nevoia de dragoste“. Tot aici a[ pune-o [i pe Marchiza de Mer-
teuill din Leg\turile primejdioase ale lui Choderlos de Laclos.
Pe lâng\ faptul c\ [tie s\ savureze pl\cerea de a controla re-
sorturile iubirii, Marchiza e inteligent\, cinic\ [i calculat\ `n
intrigile pe care le construie[te, dar [i, `n acela[i timp, puter-
nic pasional\. La polul opus, `mi plac personaje feminine
`ndr\gostite ce eman\ un soi de ciudat\ [i cald\ resemnare.
M\ gândesc aici la Vera, Femeia care a[tepta a lui Andreï Ma-
kine. {i nu doar pentru c\ e o femeie care alege „refuzul de a
iubi“, ci pentru c\ mi se pare un personaj `ndr\gostit de ine-
puizabilul ideii de iubire, fie ea [i ancorat\ cu `nc\p\]ânare
`ntr-o singur\tate pe m\sur\. {i tot aici a[ men]iona-o [i pe
Sarah Woodruff, guvernanta doamnei Poulteney [i Iubita lo-
cotenentului francez. Misterioas\ [i independent\, Sarah mi
se pare un personaj prins `ntre lumi [i conven]iile lor.

Dan C. Mih\ilescu

Ciudat: dac\-n studen]ie a[ fi
fost `ntrebat a[a ceva, nu
cred c\ a[ fi ezitat [i a[ fi
`n[irat dintr-o suflare Sa[a
Com\ ne[ teanu, Maitreyi, Ma -
 ra, Nata[a Rostova, Ofelia,
Cordelia, Olgu]a Medeleni-
lor, Anna Karenina, Cosette
din Mizerabilii, Lizuca „lui“
Patrocle, Fefeleaga, mama
lui Nic\-a-lui {tefan-a-Petrei
Ciubotariul [i mai [tiu eu ce
amazoan\ sau, dimpotriv\,
clorotic\ silfid\ dintr-un gi-
neceu literar bogat cândva,
dar surprinz\tor de pauper
acum.

M\ alin oarecum cu gân-
dul c\, `ntrebat adesea „Care
a fost cartea vie]ii dvs.?“, r\s -
pund cinstit, de ani [i ani:
Memoriile lui Hadrian, de
Marguerite Yourcenar. O au-
toare, a[adar, dar nu un per-
sonaj feminin. 

~n fine, am scris cu fervoare
[i onestitate o carte despre ce-
le mai tulbur\toare personaje
feminine ale memorialisticii

române[ti [i r\mân admira-
tor necondi]ionat al Reginei
Maria, ca [i al Ani]ei Nan -
dri[, al Marthei Bibescu, dar
[i al lui Alice Voinescu. ~ns\,
luat din scurt, nu g\ sesc nici
un nume de personaj femi-
nin din literatura ultimei
noastre jum\t\]i de veac de
care s\ m\ declar `ndr\gostit
sau m\ car atras. {i nici de
aiurea. Sunt gata s\ enum\r
cu ochii ̀ nchi[i 20 de romane
care m-au impresionat `n ul-
timele dou\ decenii (Amos
Oz, Ian McEwan, Haruki Mu -
rakami, inclusiv Zadie Smith),
dar din nici unul nu se decu-
peaz\ vreo femeie. Ah, par-
don: Lisbeth Salander, din
Mille nium-ul lui Stieg Lar-
sson... 

Eeeh, cu totul altceva ar fi
fost s\ fi scris Ion Iovan Cr\ -
iesele de Curtea Veche, s\ fi
ajuns Guica un Moromete la
puterea a doua, s\ fi vrut
Dan Stanca s\ fac\ o Ana
Vogel a anilor 2000 ori s\ fi
compus Mariana Marin Or-
bitor-ul! 

Lisbeth
Salander din
Millenium-ul lui
Stieg Larsson...
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V. Leac

Pasiunea pentru diferite personaje literare e afectat\, cel pu]in la mine, de
o u[oar\ perisabilitate. Dragostea dispare pentru c\ `ncepe alt\ dragoste
pentru un alt personaj. E mai mult simpatie manipulat\ ̀ n timpul lecturii
de afec]iune. Iar aceast\ pl\cere vine din dorin ]a de posedare, de identifi-
care cu aceste fantome eroice. E aici [i pu ]in miros de perversitate, clar. 

Un arbitru [i antrenor de baseball ca John Gedsudski, care mai e [i
scund, bondoc [i timid, dar un bun povestitor, `n orice caz co man  [ii sunt
`nnebuni]i dup\ povestea Omul-Care-Râde, nu poa te avea o iubit\ intere-
sant\ ever. Asta pentru c\ nu a]i v\zut-o pe Mary Hudson `n fotografia
`nr\mat\, fixat\ deasupra oglinzii retrovizoare a autobuzului cu care
mergeau la antrenament coman[ii. Ac]iunea se petrece `n 1928, undeva
prin New York, dac\ `mi amintesc bine. Mary Hudson, o pu[toaic\ de la
un colegiu oarecare, poart\ un palton de biber, fumeaz\ mult [i e genul \la
interesant pentru care ai fi `n stare s\ faci prostii; pare tot timpul preocu-
pat\ de ceva [i este extrem de fragil\. Te fixeaz\ pentru o secund\ [i ime-
diat se uit\ `n alt\ parte, iar tu r\mâi pierdut pe terenul de baseball. Par-
ticip\ [i ea, al\turi de coman[i, o singur\ dat\, la un joc de antrenament
[i e suficient pentru a te face s\ te gânde[ti uneori la ea. 

Cunosc [i eu o tip\ de genul \sta, care poart\ un palton alb din lân\,
pentru care a[ fi `n stare s\ fur o ma[in\ [i s\ intru cu toat\ viteza `ntr-un
tren de mare vitez\.

Deci Mary Hudson joac\ baseball pe un teren umed [i plin de gropi, [tie
s\-[i fluture mâna cum numai ea [tie s-o fac\, [tie s\-]i dea curaj combinat
cu fericire [i energie.

Genul \sta de fat\ dup\ care mori de durere când `]i spune: „D\-mi
pace, te rog...“.

Iubita 
lui John
Gedsudski

Veronica D. Niculescu

Ea apare ca un abur, ca o absen]\. Pe
bra]ele unui fotoliu cu sp\tar `nalt, e
aruncat\ o rochie diafan\ de voal de un al-
bastru deschis [i foarte scurt\. Al\turi, o
floare argintie [i o foarfec\. Feodor `[i
caut\ o camer\ cu chirie. B\rbatul care-i
prezint\ apartamentul `i spune c\ asta e
camera fiicei lui. Imaginea rochiei `l con-
vinge pe Feodor s\ se mute aici. „Soarta
mi-a ar\tat, ca `ntr-o ultim\ [i disperat\
manevr\, rochia ta de bal alb\strie pe
scaun“, spune Feodor cu dou\ pagini
`nainte de finalul c\r]ii. Suntem `n Darul
lui Nabokov. Soarta mai f\cuse dou\
`ncerc\ri, dar – `ntocmai ca Vladimir [i
Vera Nabokov – Feodor [i Zina nu s-au
l\sat apropia]i decât la a treia. ~mi place
de Zina fiindc\ e absen]\ [i prezen]\. E
discre]ie [i dedicare. Ea apare `n carte –
f\r\ s\ apar\ – abia la pagina 170. Iar peste
multe pagini [i plimb\ri, dincolo de ju -
m\tatea c\r]ii, `i va spune lui Feodor:
„Scrie ceva uria[, s\ le tai tuturor r\suflarea“.

Darul cel rotund se termin\ ̀ n seara ̀ n ca-
re povestea lor pare s\ `nceap\. „M\
`ntreb cât de departe `i va `nso]i imagi -
na]ia cititorului pe tinerii `ndr\gosti]i,
dup\ ce vor fi abandona]i“, spune Nabo-
kov `n prefa]a edi]iei `n limba englez\.
Dar ne avertizeaz\, tot aici, c\ eroina
c\r]ii nu este Zina, ci literatura rus\. ~n
ultim\ instan]\, personajul feminin `n -
dr\gostit voi fi eu, cititoarea [i tradu c\ -
toarea.

~ntrebarea dumneavoastr\ este la plu-
ral. Personajele. A[a c\ o s\ adaug: Ta-
tiana din Evgheni Oneghin al lui Pu[kin,
minunat\ `n scrisoarea ei c\tre Oneghin,
apoi Emma Bovary, mereu diferit\ la
vârstele noastre diferite, apoi Lulu din
Prima iubire a lui Beckett, a[teptând pe
banca dintre cei doi copaci, mângâind
gleznele lui, [i apoi Jenia, Missius din
Casa cu mezanin a lui Cehov, cu umerii fi-
ravi `ncovoia]i de frig `n seara de august,
aruncând paltonul lui de pe umeri [i fu -
gind c\tre cas\, spre a nu se mai ivi nicio-
dat\. „Missius, unde e[ti?“

Marea
dragoste
`ncepe
printr-o
moarte

R\zvan Pricop

~n chip paradoxal resimt o dificultate sem-
nificativ\ `n a oferi un r\spuns `ntreb\rii,
poate inhibat fiind de locurile comune
foarte prezente, de aceea ipostazele mar-
cante literar pe care le voi prezenta nu
sunt din zona cuplului androgin. Astfel,
mai curând m\ reprezint\  un anumit tip
de reevaluare a unor idei primite `n
leg\tur\ cu c\r]ile pe care le-am citit, cu
prec\dere ̀ n adolescen]\. ~n acest sens m\
gândesc la romanul Baltagul, de M. Sado-
veanu, o lectur\ canonic\ la nivel liceal,
aparent menit\ s\ fixeze reperele genului

epic, structura narativ\, temporalitatea
narativ\ [i alte lucruri care nu sunt ne-
ap\rat ceva substan]ial pentru un pu[ti.
Ast\zi, dincolo de toate inter pret\rile pri-
mite, care o prezentau pe Vitoria Lipan ca
pe o femeie aproape comisar, dominat\ de
sentimentul justi]iar ̀ n stare pur\, simt ̀ n
mod pregnant c\ acolo era o femeie pur [i
simplu `ndr\gostit\, `n care dragostea tre-
ze[te superputerile ca `n poemul lui Dan
Sociu. Este pân\ la urm\ despre dragostea
care o leag\  pe cea de aici de ceea ce este
deja trecut dincolo, dragostea care leag\
[i, `n definitiv, se `mpline[te chiar `n ab-
sen]a destinatarului ei, pentru c\ ea r\mâ-
ne `n afara corpurilor purt\toare. Ori-
cum, ast\zi aproape m\ `ndr\gostesc de
puterea unei asemenea femei `ndr\gosti-
te, pentru care marea dragoste `ncepe
printr-o moarte. 

Un alt reper literar marcant pentru
mine este reprezentat de dragostea ma -
tern\, `n sensul ei abnorm, patologic, ast-
fel cum apare aceasta `n romanul Geni-
trix, de F. Mauriac. Acolo este ceva esen -
]ial, pe care `l vezi uneori `n ochii mamei
tale [i [tii c\ este o variant\ `n stare pur\
a r\ului biologic, triumful unui instinct,
dar care nu te opre[te niciodat\ s\ o
iube[ti. ~n definitiv, [i dragostea, de data
aceasta `n varianta matern\, poate fi un
triumf sublim al animalit\]ii noastre.

Amanda F. Palmer
sau cum am
`nv\]at mai multe
despre Neil Gaiman

Zina din Darul

Silvia Marinescu

Nu [tiu al]ii cum sunt, dar eu una nu m\ pot
gândi decât la Amanda Palmer când vine vorba
de eroine `ndr\gostite. Adic\, e ca la `ndr\gos-
teal\, de fapt. Te po]i `n dr\ gosti de multe persoa-
ne, dar una `]i r\mâne permanent `n suflet.

Amanda Palmer e aici cu noi, respir\, cânt\,
iube[te, creeaz\ – practic, `n toat\ via]a asta a ei,
a f\cut mai multe chestii decât unii dintre noi ca-
re doar viseaz\. {i totu[i, când a scris Arta de a
cere, Amanda s-a plasat `ntr-o alt\ lume: cea `n
care e posibil s\ iei cartea `n mân\, s\ ui]i c\ e o
autobiografie [i s\ o cite[ti cu nesa] ca pe o poves-
te frumoas\ `n care binele `nvinge, a[a cum ci-
teai Pove[ti nemuritoare când erai mai mic.

Fiind o fan\ a lui Neil Gaiman, pentru mine
cartea a fost ca un cadou de Cr\ciun. Imagina]i-v\
doar cu cât\ ner\bdare am deschis cartea, [tiind
c\ voi afla atâtea lucruri despre doi dintre oame-
nii mei prefera]i de pe lumea asta mare!

Ei bine. Trebuie s\ recunosc. M-am sim]it ca

un intrus. M-am sim]it ca o mus c\ pe pere]ii
Amandei [i am fost extrem de surprins\ s\ des-
cop\r o sensibilitate [i o fragilitate pe care numai
le intuiam. Mai mult, e vorba de o sensibilitate [i
o fragilitate care nu cred c\ se ivesc – `n Amanda
sau ̀ n oricare dintre noi – ̀ n lipsa acelui Cel\lalt.
Cel care ne poate face s\ ne pierdem mintea [i su-
fletul ̀ n timp ce ne re g\sim mai autentic ca nicio-
dat\.

~ndr\gostirea e ca o reconstruc]ie proprie.
Amanda, `n cartea asta, dup\ ce `l cunoa[te pe
Neil [i accept\ c\ dragostea asta o s\ se ̀ ntâmple,
se reconstruie[te. {i o face `ntr-un mod complet
autentic, nerenun]ând la nimic din ceea ce o face
pe ea, ea.

Amanda, `n cartea asta, este reperul meu lite -
rar al femeii `ndr\gostite. Poate pentru c\ e o au-
tobiografie [i nu exist\ drame inventate sau
situa]ii create din stilou. 

Poate pentru c\ totul e a[a de real [i de crud,
`ncât nu ai de ales [i trebuie s\ `ncepi s\ crezi c\
ceva atât de real [i crud ]i se poate ̀ ntâmpla [i ]ie. 
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PALMARESUL BERLINALEI 

Realitatea `n oglind\

Iulia Blaga

Primind premiul, Rosi a spus c\
se teme de barierele mentale pe
care europenii le ridic\, chiar da -
c\ zidurile (cum e cel al Berlinu-
lui) au c\zut demult. Mi s-a p\rut

c\ Meryl Streep, pre[edinta juriu-
lui interna]ional, a fost emo]io -
nat\ când a anun]at premiul. Pal-
maresul juriului pe care l-a p\s -
torit `i reflect\, cred, op]iunile:
mul te dintre filmele premiate au
importan]\ politic\, dar au fost [i
premii care cred c\ au avut un
scop feminist, vezi premierea
fran  ]uzoaicei Mia Hansen-Løve la
regie, pentru L’avenir, sau pre-
mierea polonezului Tomasz Wa -
silewski, pentru scenariul lui
United States of Love, un film de-
spre destinele a patru femei `n
Polonia anului 1990. Death in
Sarajevo/ Smrt u Sarajevu, de Da-
nis Tanović, nu era printre fa-
vorite, premierea lui a fost o sur-
priz\ cel pu]in pentru criticii de la
„Variety“ sau „Screen Interna-
tional“, care l-au considerat co rect,
dar lipsit de str\lucire. ~n schimb,
juriul Federa]iei Interna]ionale a
Criticilor de Film i-a dat Premiul
FIPRESCI. Bazat pe piesa-mo -
nolog Hotel Europe a lui Bernard-
Henri Lévy (care a [i venit s\
sus]in\ filmul la Berlin), Death in
Sarajevo urm\re[te agita]ia zilei
de 28 iunie 2014 din Hotelul Eu-
ropa din Zagreb (s-a filmat, de
fapt, la Holiday Inn), când toat\
lumea se preg\te[te de ani ver -
sarea a 100 de ani de la asa sinarea
arhiducelui Franz Ferdinand – o
echip\ de filmare care transmite o
dezbatere de pe te ra s\, un celebru
actor francez (Jacques Weber,
care a jucat `n piesa de baz\) venit
s\ dea o reprezenta]ie la Sarajevo,
nu [i angaja]ii hotelului care intr\
`n grev\ sau managerul disperat
c\ pierde controlul. Asem\nat cu
construc]iile etajate [i vii ale lui
Robert Altman (mai ales din Gos-
ford Park), acest portret al Bosniei
de azi imaginate ca un hotel ar fi
putut s\-i aduc\ lui Tanović un
premiu de regie pentru siguran]a
cu care conduce corabia, dar al
doilea premiu al festivalului e
pu]in cam mult.

A Lullaby to the Sorrowful Mys-
tery, de Lav Diaz, filmul alb-ne-
gru, de peste opt ore, despre trecu-
tul [i prezentul statului Filipine,

care a pus la ̀ ncercare spectatorii,
a fost distins cu Premiul Alfred
Bauer pentru contribu]ie artis-
tic\. Sunt curioas\ dac\ juriul
chiar l-a v\zut pân\ la sfâr[it. Eu
nu mai eram atunci `n Berlin, dar
`nclin s\ dau crezare revistei „Va-
riety“, care `l consider\ „pompos“
[i „lipsit de form\“, [i s\ v\d `n
premierea lui un alt statement [i o
validare a flerului riscant al se-
lec]ionerului Dieter Kosslick. 

E un palmares care pare s\ fi
evitat cu bun\ [tiin]\ filmele
americane, parc\ sugerând c\ un
Alex Gibney cu al s\u documen-
tar despre terorismul cibernetic
Zero Days ori Jeff Nichols pentru
superbul lui SF Midnight Special
nu au nevoie s\ fie promova]i,
dup\ cum n-aveau nevoie (pe drept
cuvânt) nici produc]iile mainstream
cu vedete Genius (cu Colin Firth
[i Jude Law) sau Alone in Berlin
(cu Emma Thompson [i Brendan
Gleeson). Juriul a omis [i colora -
tul thriller metatextual iranian A
Dragon Arrives!, de Mani Ha -
ghighi, sau apreciatul Quand on a
17 ans, de André Téchiné (despre
un amor adolescentin gay). ~n
schimb, juriul a apreciat felul `n
care Tomasz Wasilewski constru-
ie[te pove[tile celor patru femei
poloneze, care `n 1990 decid s\-[i
schimbe via]a odat\ cu schim b\ -
rile din ]ara lor. Regizorul spune
c\ pentru el femeile au fost mai
importante decât istoria acelor
vremuri, pentru c\ prin ochii lor a

v\zut transformarea Poloniei. Fil-
mul `l are ca director de imagine
pe Oleg Mutu, pe care `l recuno[ti
nu doar `n tonurile alb\strii ale
cadrelor, ci [i `ntr-o scen\ care
aminte[te clar de cina din 4 luni, 3
s\pt\mâni [i 2 zile. 

Noul film al danezului Thomas
Vinterberg, The Commune/ Kollek -
tivet (care a fost achizi]ionat de In-
dependen]a Film), a fost premiat
pentru interpretare feminin\ –
Trine Dyrholm. Socotit un fel de
variant\ lejer\ a lui Festen (filmul
de debut al lui Vinterberg), The
Commune e povestea unui cuplu
de profesori universitari din anii
’70, care decide s\ pun\ bazele 
unei comune, `mpreun\ cu ni[te
prieteni, adic\ s\ se mute sub ace -
la[i acoperi[ [i s\ `mpart\ totul.
Vinterberg a tr\it al\turi de p\ -
rin]ii s\i `ntr-o astfel de comun\,
dar detaliilor pe care le aminte[te
cu fiecare ocazie (organe genitale
plutindu-i prin fa]a ochilor) le
adaug\ o intrig\ psihologic\ nu-
an]at\, concentrat\ pe dezagre-
garea acestui cuplu odat\ ce so]ia
realizeaz\ c\ libertatea sexual\ `i
anuleaz\ unicitatea. Hedi/ Inhe bbek
Hedi, debutul cineastului tuni -
sian Mohamed Ben Attia, film co-
produs de fra]ii Dardenne, a fost
premiat pentru interpretarea lu-
minoas\ a protagonistului, Majd
Mastoura, dar premiul (ca [i `n
celelalte cazuri) e tot al filmului.
Plasat `n Tunisia de azi, la cinci
ani dup\ Prim\vara Arab\, filmul

e un love story `ntre un tân\r [i o
alt\ femeie decât cea cu care tre-
buie s\ se c\s\toreasc\. Apreciat
de critic\ prin texte de `ntâmpi -
nare mai mult decât favorabile,
Hedi a luat [i Premiul de Debut,
oferit de alt juriu. ~n fine, Mark
Lee Ping Bing a luat Premiul pen-
tru realizare artistic\ deosebit\
pentru imaginea lui Crosscurent,
de Yang Chao. Filmul, o docu-fic -
]iune despre fluviul Yangtze, n-a
rupt gura criticilor, ace[tia remar-
cându-i `ns\ frumuse]ea plastic\. 

Premiile române[ti

{i românii au fost premia]i la
Berlin. Ilegitim, de Adrian Sitaru,
un lungmetraj independent reali-
zat cu eforturi financiare proprii [i
care a fost prezentat `n sec ]iu nea
Forum, a primit Premiul C.I.C.A.E.
(Confédération Internationale des
Cinémas d’Art et d’Essai), premiu
foarte util pentru distribu]ia lui. O
noapte la Kokoriki, film de examen
pentru masterul UNATC al Roxa-
nei Stroe, a fost distins cu Premiul
Special Generation 14plus (el fiind
prezentat ̀ n sec]iunea cu filme pen-
tru tineret a festivalului). F\r\ dia-
log, dar cu ajutorul expresivilor in-
terpre]i Cristian Priboi, Cristian
Bota [i Iulia Ciochin\, al muzicii [i
al unui umor discret, filmul `nf\ -
]i[eaz\ o petrecere de majorat de la
o discotec\ rural\ cu un triunghi
amo ros scandalos pentru anii ’90,
când e plasat\ ac]iunea. 

Premierea lui Fuocoammare, de Gianfranco Rosi, 
cu Ursul de Aur pentru Cel mai bun film (plus Premiul
juriului ecumenic) n-a fost o surpriz\ pentru nimeni.
~n condi]iile `n care numai la Berlin au venit `n
ultimele [ase luni 80.000 de refugia]i, iar Europa
`ncepe s\ nu mai fie atât de dornic\ s\ ajute, 
un documentar ca acesta poate face multe. 

Palmaresul
Juriului
Interna]ional
Ursul de Aur pentru Cel mai
bun film: Fuocoammare/ Fire
at Sea, de Gianfranco Rosi;

Ursul de Argint [i Jury
Grand Prix: Death in Saraje-
vo/ Smrt u Sarajevu, de Danis
Tanović;

Ursul de Argint [i Premiul
Alfred Bauer (pentru un film
care deschide noi perspec-
tive): A Lullaby to the Sorrow-
ful Mystery (Filipine/Singa-
pore), de Lav Diaz;

Ursul de Argint [i Premiul
pentru Cel mai bun regizor:
Mia Hansen-Løve, pentruL’a ve -
nir/ Things to Come (Fran ]a/
Germania);

Ursul de Argint [i Premiul
pentru Cea mai bun\ actri]\:
Trine Dyrholm, pentru The
Commune/ Kollektivet (Da -
ne marca), de Thomas Vinter-
berg; 

Ursul de Argint [i Premiul
pentru Cel mai bun actor: 
Majd Mastoura, pentru Hedi
(Tu nisia, Belgia, Fran]a);

Ursul de Argint [i Premiul
pentru Cel mai bun scenariu:
United States of Love, de To -
masz Wasilewski (Polonia);

Ursul de Argint [i Premiul
pentru realizare artistic\ deo -
sebit\ `n categoriile imagine,
montaj, coloan\ sonor\, cos-
tume ori scenografie: Mark
Lee Ping Bing, director de
imagine la Crosscurent, de
Yang Chao.

Gianfranco Rosi Danis Tanović
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Una dintre legende spune c\ ar
proveni de la o replic\ celebr\: „Nu
vrei o ]igar\, Oscar?“. O alta po -
veste[te c\ bibliotecara Academiei
de Film de pe atunci ar fi exclamat
c\ statuia seam\n\ cu unchiul ei
Oscar. Un lucru a devenit totu[i clar
odat\ cu anun ]area nominaliz\rilor
din 2016: Oscar este mai mult ca si -
gur b\r bat [i neap\rat alb. Pentru
cei ca re nu sunt la curent, mai jos

este un rezumat al disputei din ulti -
mele s\pt\mâni legate de rasismul
premiilor Oscar.

De mai bine de o lun\, `n jurul
premiilor Oscar plute[te un scan-
dal, denumit destul de plastic: „Os-
car atât de alb“. La nici una dintre
categoriile importante ale premiilor
Oscar nu au fost nominalizate per-
soane de culoare. Mai mult, `n cele
patru categorii dispo nibile pentru
actori (Cel mai bun rol principal/se-
cundar, mascu lin/feminin), nu se
reg\se[te nici un reprezentant al
vreunei mino rit\]i america ne. Do -
u\ filme cu regie [i distribu]ie pre-
dominante de culoare au primit
nominaliz\ri – Creed, pentru un ac-
tor alb (Syl vester Stalone) `n rolul
secundar, iar Straight Outta Comp-
ton, pentru cei doi scenari[ti, de
asemenea, albi.

Faptul c\ este al doilea an la rând
`n care se `ntâmpl\ acest lucru nu a
`ndulcit cu nimic criticile adresate
Academiei Americane de Film.

Regizorul Spike Lee, acto rii Will
Smith, Jada Pinkett Smith, Ty rese

Gibson (Fast & Furious 7) [i David
Oyelowo (Selma) au decis s\ refuze
invita]iile la ceremonia de acordare
a premiilor. Snoop Dogg a anun]at
[i el c\ boicoteaz\ premiile, dar, din
cauz\ c\ nu a fost invitat, le va boi -
cota doar prin a nu urm\ri trans-
misia `n direct. De pe margine,
Geor ge Clooney, Matt Damon [i
Danny DeVito s-au ar\tat [i ei revol-
ta]i de aceast\ situa]ie.

„Problema nu este pe cine alegi
pentru nominaliz\ri, ci, mai de-
grab\, câte oportunit\]i au cu ade -
v\rat actorii minoritari ̀ n lumea fil-
mului, mai ales `n filmele de ca -
litate“, a explicat George Clooney,
ar\tând cu degetul spre o pro blem\
mult mai profund\. ~n istoria Os-
carurilor, din totalul de 10 femei de
culoare care au fost no mi nalizate
vreodat\, 9 au interpretat personaje
s\race [i cu venituri sc\ zute. Din cei
20 de actori de culoare nominaliza]i
de-a lungul timpului la Oscar, 15 au
avut ro luri care presupuneau com-
portament infrac]ional sau cel pu]in
violent. 

Dac\ l\rgim cadrul [i privim in-
dustria filmului per ansamblu, si -
tua]ia reprezent\rii mino rit\ ]ilor
este [i mai dureroas\. Un studiu pe
414 filme [i seriale a ar\tat c\ doar o
treime dintre personaje sunt femei,
28% provin din grupuri minoritare,
iar 2% re prezint\ minorit\]i sexuale.
Doar 3% dintre filme erau regizate de
femei. Doar dou\ produc]ii din cele
peste 400 erau regizate de femei de
culo re. Dac\ societatea american\ 
s-ar reflecta `n mod fidel `n lumea fil-
mului, cifrele ar fi cu totul altele.

Desigur, lumea filmului nu se
poate mula for]at pe statistici ale
popula]iei [i nici nu se poate regle-
menta prin lege. De altfel, repre -
zentarea corect\ a diversi t\]ii pare
un fel de moft al politicilor de stân-
ga, o problem\ ideal\ a unor oa-
meni care nu mai au de ce s\ se

plâng\. Cum ar fi primit\, ̀ n Româ-
nia, o dezbatere despre repre zen -
tarea corect\ [i propor ]ional\ a
romilor pe marile ecra ne? ~ns\ `n
`ntreaga dezbatere privind Os-
carurile din acest an nici m\car nu
s-a pus sub semnul `ntreb\rii ne -
voia de a include mai multe mi-
norit\]i. ~ntrebarea, de câteva de -
cenii, nu mai este „da c\“, ci doar
„cum“.

Cu siguran]\, controversa Os-
carurilor prea albe va aduce audi-
en]\ sporit\ ceremoniei din acest
an. Gazda festivit\]ii va fi Chris
Rock, actor [i comediant de culoare,
care a anun]at de la `nceput c\ nu
inten]ioneaz\ s\ boicoteze Osca -
rurile. Se pare, totu[i, c\ `n urma
scandalului au fost rescrise mai
bine de jum\tate din glumele serii.
Va fi interesant.

— S\ revenim la lectura pe care o
face]i dosarului ̀ ntocmit de Securi-
tate. Ce a]i mai descoperit, despre
dvs. [i cei apropia]i, parcurgând `n
ordine cronologic\ notele informa-
tive?

— Constatând c\, nici dup\ 26 de
ani de la c\derea comunismului, cea
mai mare parte din dosarele mele de
la Securitate n-au fost comunicate
C.N.S.A.S., m-am hot\rât s\-i adre -
sez actualului director al SRI o
scrisoare deschis\. O fac prima oar\
public\ `n conversa]iile noastre. 

Stimate domnule Director, 
Subsemnatul Nicolae Manoles-

cu, membru al Academiei Române,
fost profesor universitar [i am-
basador pe lâng\ UNESCO, pre[e -
dinte al Uniunii Scriitorilor din
România, v\ semnalez o situa]ie
care, dou\zeci [i [ase de ani dup\
Revolu]ie, mi se pare inadmisibil\.
Am solicitat [i am primit din partea
C.N.S.A.S., ̀ n conformitate cu legea,
Dosarul de urm\rire nr. 195342,
cuprinzând, `n trei volume, cca 500
de file, din perioada 1967-1975. Do -
sarul a fost deschis cu ocazia unei

prime c\l\torii `n R.F.G. [i Fran]a,
urmare a invi ta]iei Universit\]ii
din Freiburg im Breisgau, c\reia 
i-am putut da curs gra]ie sprijinului
Uniunii Scriitorilor, al c\rei mem-
bru eram din 1963, când Consiliul
Securit\]ii Statului a descoperit c\
exist [i c\ reprezint un poten]ial
pericol pentru siguran]a na]ional\. 

Dosarul care mi-a parvenit re -
prezint\ un memento pentru tot ce
am tr\it, personal [i profesional,
vreme de opt ani. Primii mei opt ani
de via]\ public\. Dac\ a[ fi avut
ideea de a-l solicita `nainte de a-mi
publica memoriile din Via]\ [i c\r]i,
informa]iile mi-ar fi fost extrem de
folositoare. Din p\cate, m-am gândit
prea târziu la oportunitatea cu pri -
cina. De[i cartea a ajuns la a treia
edi]ie, nu exclud posibilitatea de a o
completa cu date care `mi ie[iser\
complet din minte. Partea proast\
este c\ `n fondul C.N.S.A.S. nu exist\
decât aceast\ parte dintr-un Dosar
de urm\rire care este, cu siguran]\,
mult mai bogat [i `ntins pe o peri -
oad\ de timp mult mai mare. 

Am avut numeroase alte ocazii

de a profita de aten]ia Securit\]ii
dup\ 1975, a[a cum, de altfel, am
constatat din m\rturiile publice pe
aceea[i tem\ ale unora dintre cole -
gii mei, `n dosarele c\rora  referiri
la persoana mea ap\reau frecvent.
Am fost urm\rit de Securitate `n
trei sau patru `mprejur\ri de care
nu puteam s\ nu-mi dau seama.
Prieten fiind cu Dorin Tudoran, `n
perioada disiden]ei lui din 1984,
când l-am vizitat aproape zilnic `n
luna [i jum\tate de grev\ a foamei
[i l-am `nso]it la aeroport la ple-
carea silit\ ̀ n SUA, am avut tot tim-
pul „coad\“. ~n Dosarul lui Tudo-
ran, din care acesta a publicat ̀ ntr-o
carte fragmente importante, se ve -
de bine c\ Securitatea era cu ochii
pe mine. V\ `nchipui]i c\ ofi ]erul
care nu-mi pierdea urma la sta]ia
de metrou, noaptea târziu, când
plecam acas\ de la Dorin Tudoran,
nu f\cea raportul cuvenit? {i c\ nu
exista un dosar `n care acesta s\ fie
fixat pentru presupusa eter nitate a
regimului comunist?

Dar `ntâlnirile mele cu Mihai
Botez, binecunoscutul disident, s\
nu fi fost consemnate? Am fost ur -
m\rit pas cu pas. Mi-au fost ascul-
tate telefoanele. Denun]urile, pe
atunci a[a li se spunea, nu turn\ -
torii, ca ast\zi, au curs gârl\. Ceva
mai `ncoace, la `nceputul iernii
1988-1989, vreme de trei s\pt\mâni,
am avut parte de compania a [apte
(pl\ti]i, cum se spune ast\zi, din
bani publici!)  ofi]eri de Securitate,
dup\ cum rezult\ din documente

publicate `n suplimentul „Strict se-
cret“ al ziarului „România liber\“,
dup\ afacerea Berevoie[ti. Nume -
ro[i cunoscu]i ai mei, `ntre care
pre[edintele din anii 1980 al Uniu-
nii Scriitorilor, pot depune m\r tu -
rie c\ respectiva companie nu
reprezint\ o fabula]ie. Ca s\ nu mai
vorbesc de studen]ii mei, care mi-i
ar\tau cu degetul pe coridoarele
facult\]ii pe unii dintre ofi]eri, u[or
de recunoscut dup\ o seam\ de 
detalii vestimentare. Am fost plecat
de numeroase ori `n str\in\tate,
me reu numai prin USR, ceea ce con-
stituia `n epoc\ cel mai solid motiv
de a ]i se `ntocmi un dosar de ur -
m\rire. Nu a[a a debutat [i al meu?
Cum s\ cred c\ dup\ 1975 nu mai 
exist\ nici un dosar al subsemnatu-
lui `n arhiva pe care o p\s tori]i?

R\spunsul C.N.S.A.S. a fost c\ Do -
sarul nr. 195342 este tot ce i s-a pre dat
de la SRI. Nu am nici un motiv s\ m\
`ndoiesc de adev\rul r\spunsului.
Singura concluzie pe care pot s-o trag
este c\ SRI a p\s trat [i p\streaz\ se-
cretul restului dosarelor mele. Neso-
licitându-le decât de curând, am pier-
dut ocazia de a-l ̀ ntreba despre ele pe
predecesorul dvs., pe care l̀ cunosc
foarte bine [i de mult\ vreme. De
pierdut, nu se puteau pierde. Securi-
tatea era o institu]ie respectuoas\ cu
vie ]ile supu[ilor ei. Am auzit [i eu c\ 
s-a `ncercat arderea unor dosare
dup\ 1989. Din unele informa]ii, am
dedus c\ opera]iunea a e[uat. {i,
apoi, ce mare interes prezenta Dosa -
rul meu `ncât s\ fie ars? Dar micro-

filmele unde sunt? Deja `n anii 1990,
unul dintre directorii SRI recu no[ -
tea public existen]a lor. ~n Dosarul
meu exist\ men]iunea c\ a fost mi-
crofilmat, cel pu]in `n parte.

V\ ̀ ntreb, domnule Director, de ce
nu mi se `ng\duie s\-mi des\ vâr -
[esc opera memorialistic\ profitând
de inestimabila contribu]ie a Secu-
rit\]ii la ̀ nregistrarea meticuloas\ a
vie]ii me le. {tiu c\, din p\ cate, nu
sunt singurul c\ruia i se ascunde o
parte din Dosar. ~n general, anii 1980
par mai pu]in deschi[i accesului. Am
o oarecare idee de motivele blocaju-
lui. B\nuiesc c\ e vorba de a p\zi
memoria unor persoane ̀ nc\ ̀ n via]\
ames tecate ̀ n vie]ile noastre. Mai de-
grab\ decât de ra]iuni de stat. 

Doresc mai mult decât o expli -
ca]ie pentru aceast\ secretomanie
care `ncalc\ legea [i m\ priveaz\ de
dreptul meu de a-i cunoa[te pe `n -
gerii mei p\zitori de rele, de-a lun-
gul anilor de dup\ 1975, dat\ la care
Dosarul meu se opre[te f\r\ alt\ ex-
plica]ie decât aceea c\ r\mân [i pe
mai departe sub supravegherea „or-
ganelor“: doresc s\ fie `ncredin]ate
C.N.S.A.S. toate dosarele de urm\ -
rire care m\ privesc.

Am 76 de ani, domnule Director,
[i tot mai pu]in\ r\bdare. Nu vreau
s\ mor f\r\ a-mi cunoa[te `ngerii
p\zitori. Iar dac\ totu[i se va ̀ ntâm-
pla s\ mor `nainte, v\ asigur c\, de
pe lumea cealalt\, nu voi da r\spun-
derea pe seama Satanei. A bon en-
tendeur salut!

V\ doresc tot binele. Nicolae
Manolescu
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Timpuri noi

Daniel Cristea-Enache

De ce este atât de alb omule]ul cel galben
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Convorbiri cu
Nicolae Manolescu

Nimeni nu [tie cu exacti-
tate de ce statueta se
nume[te Oscar. Numele
corect al distinc]iilor este
„Premiile Academiei
Americane de Film“.
Micul trofeu, stilizarea
unui cavaler cu sabie care
st\ pe o rol\ de film, nu a
avut nici un nume pân\
`n jurul anului 1934, când
i-a ap\rut aceast\ pore-
cl\, „Oscar“. 



Iranienii au un fel aparte de a s\rb\tori cei 27 de ani scur[i de
când ayatolahul Khomeini a emis o fatwa (decret religios)
`mpotriva scriitorului Salman Rushdie, pentru vina de a fi scris
„blasfemia“ numit\ Versetele satanice.

~n 1989, liderul Revolu]iei Ira niene f\cuse apel la „bunii
musulmani“ s\-l asasineze pe Rushdie, pe al c\rui cap au to -
rit\]ile religioase oferiser\ o recompens\ de 2,7 milioane de
dolari, urcat\ apoi la 3,3 milioane, `n 2012.

Ast\zi, mai multe organe de pre s\ iraniene au mai ad\ugat
suma de 600.000 de dolari acestei recompense, pentru a marca
ani versarea fatwei [i „a arat\ c\ aceasta este ̀ n continuare ̀ n vi -
goare“, dup\ cum a explicat Mansour Amir, pre[edintele Saraj 
Cyberspace Organization, afiliat\ for]ei paramilitare Bassidj [i
Gardienilor Revolu]iei Iraniene.

Este un nou acces de „severitate“ din partea iranienilor,
dup\ ce, `n 1998, pre[edintele reformator Mohammad Khatami
s-a distan]at de fatwa. Dar, scrie „Slate“, `n 2005, ayatolahul Ali
Khamenei, succesorul lui Khomeini, s-a opus gra]ierii lui
Rushdie.

Ceea ce, spune „Slate“, tr\ dea z\ spaima mulahilor din cercul
lui Khamenei fa]\ de o posibil\ deschidere a Iranului fa]\ de Oc-
cident, dup\ acordul nuclear iranian semnat cu Statele Unite [i
ridicarea sanc]iunilor interna]ionale.

Acesta a tr\it `nconjurat de c\r]i,
fiindc\, la urma urmei, spunea el:
„Dac\ Dumnezeu ar exista, el ar fi
o bibliotec\“. Când, `n 2011, a pu -
blicat romanul Cimitirul din Pra-
ga, Eco a fost vizitat acas\ de re-
porterii ziarului „Le Figaro“, care
au admirat imensa lui bibliotec\
personal\. 30.000 de volume nu-
mai `n casa sa din Milano, dar
50.000 de volume `n total.

Scriitorul le m\rturisea jur-
nali[tilor c\ [tia perfect locul
fiec\rei c\r]i ̀ n aceast\ bibliotec\,
`n timp ce ar\ta oaspe]ilor câteva
dintre manuscrisele aflate `n po -
sesia sa (era fascinat de acestea).

~ntr-unul dintre eseurile sale,
aces ta povestea c\ `[i `mparte vi -
zitatorii ̀ n dou\ categorii, ̀ n func -
]ie de reac]ia lor `n fa]a rafturilor
interminabile. Sunt cei care reac -
]ioneaz\ `n stilul: „Uau! Signore
professore dottore Eco, ce biblio -
tec\ ave]i! Câte dintre c\r]ile as -
tea a]i citit?“. {i ceilal]i, cei care,
a[a cum spune eseistul Nassim
Nicholas Taleb, `n]eleg c\ o astfel
de bibliotec\ are rolul de a fi o 
unealt\ `n documentare. Deoare -
ce c\r]ile necitite au mai mare
valoare decât cele citite. 

Pentru Eco, marele succes a
venit relativ târziu `n carier\.
Avea 48 de ani ([i era deja un res -
pectabil profesor de semiotic\ la
Universitatea din Bologna) când
primul s\u roman, Numele tran -
dafirului, a devenit un bestseller.
A scris cartea la `ndemnul unui
editor care inten]iona s\ publice o
serie de thrillere. Eco, interesat de
parodii literare, a acceptat provo-
carea, fiindc\, spunea el, s-a sim]it
„ca [i cum ar otr\vi un c\lug\r“.
A rezultat un roman de câteva
sute de pagini, care a reu[it per-
forman]a de „a-l c\s\tori pe

Borges cu Conan Doyle“. Cartea a
devenit un fenomen, s-a vândut
imediat `n 10 milioane de exem-
plare, `n 30 de limbi, [i a fost adap-
tat\ la cinema `n 1986.

„Uneori spun c\ ur\sc Numele
trandafirului, fiindc\ celelalte
c\r]i care au urmat au fost mai
bune“, spunea autorul, `ntr-un in-
terviu pentru „The Guardian“.
„Dar asta se `ntâmpl\ multor
scrii tori. Gabriel García Márquez
ar fi putut s\ mai scrie 50 de c\r]i,
dar va fi amintit numai pentru

Cien Años de Soledad. De fiecare
dat\ când scriu o nou\ carte, vân -
z\rile Numelui trandafirului cresc.
{i care este reac]ia? «Ah, o nou\
carte de Eco! Dar n-am citit nici
Numele trandafirului!».“

Celelalte romane ale lui Eco 
s-au vândut [i ele foarte bine, iar
profesorul s-ar fi putut retrage `n -
tr-o confortabil\ carier\ de scrii -
 tor. „Nu, sunt un filosof, scriu ro-
mane numai ̀ n weekend“, s-a „scu -
zat“ acesta.

Cât despre ultima sa carte, 

editorul La Nave di Teseo a de-
vansat apari]ia acesteia pentru 26
februarie. Cu un titlu inspirat de
un vers foarte controversat din In-
fernul lui Dante, cartea, numit\
Pape Satan Aleppe: Cronici ale
unei societ\]i lichide, este o cu -
legere de eseuri care au ap\rut
din 2000 `n coace `n cotidianul ital-
ian „L’Es presso“. Un titlu, spunea
Eco, „suficient de lichid pentru a
caracte riza confuzia vremurilor
`n care tr\im“.
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Pagin\ realizat\ de Drago[ Cojocaru

„Ca s\ supravie]uie[ti
trebuie s\ spui pove[ti“,
scria Umberto Eco `n
romanul Insula din ziua
de ieri. {i, de[i num\rul
lucr\rilor sale [tiin]ifice
este de vreo zece ori mai
mare decât cel al roma -
nelor, Eco r\mâne cunos -
cut `n `ntreaga lume
pentru „pove[tile“ sale.

Eco: „Dac\ Dumnezeu 
ar exista, el ar fi o bibliotec\“

Suplimentul lui Jup  Supliment de dolari 
pe capul lui Rushdie
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Alina Purcaru

~n aceast\ carte, provocat\ de o
traum\ [i de o obsesie identitar\,
Jeanette Winterson, scriitoare
n\scut\ `n Nordul Angliei, reface
drumul pe care a ajuns de la aban -
don, la ̀ mp\carea, atâta cât\ poate
exista, cu sine `ns\[i [i cu pro-
priul trecut. Este o poveste identi-
tar\ cu praguri [i momente grele,
multe dintre ele complet absurde
[i ne`nchipuit de dureroase, pe ca-
re Winterson o spune cu franche]e
[i cu o ironie absolut revigorante.
Uimitoare. 

Punctul zero al acestei pove[ti,
ordonate de ideea de formare [i de
spargerea prejudec\]ilor, vizeaz\,
cum spuneam, o form\ de aban-
don, una care va avea consecin]e
uria[e asupra `ntregului parcurs
al tinerei femei. Jeanette Winterson
a fost un copil adoptat de o familie
din clasa muncitoare din Nordul
Angliei, un copil crescut cu rigori-
le penticostale, educat de o mam\
cu grave probleme de comporta-
ment [i care a f\cut din habotnicie
o coordonat\ toxic\ a propriei
vie]i [i a celor din jur. Mama e o fi-
gur\ a autorit\]ii abuzive [i inva-
zive, alura ei e cople[itoare, ca [i
impactul pe care l-a avut asupra
form\rii celei care `[i scrie, dup\
ani buni, povestea. I se spune
„doamna Winterson“, un apelativ
care l\mure[te f\r\ nuan]e tipul
de rela]ie filial\ pe care mama a
fost capabil\ s\-l `ntre]in\. Doam-
na Winterson, sursa unui [uvoi
nest\vilit de anxiet\]i [i nesigu-
ran]e, era, la rândul ei, o femeie
profund nefericit\, abuziv\ [i cru -
d\. Raportul cu mama este unul
mutilant: este persoana care o `n -
chidea noaptea afar\, abando-
nând-o pe treptele din fa]a casei,
femeia care i-a ars c\r]ile („Pro-
blema cu c\r]ile e c\ nu [tii nicio-
dat\ ce con]in decât atunci când 
e prea târziu“, sus]inea doamna
Winterson) [i cea care, descoperind

leg\tura dintre Jeanette [i o alt\
fat\, a expus-o oprobiului public,
denun]ând-o `n fa]a congrega]iei.
Apoi e exorcizat\, pentru ca tot
ce vine de la diavol s\ fie `n de -
p\rtat.

Jeanette Winterson tr\ie[te [i
retr\ie[te abandonul [i teroarea,
experimenteaz\, din prima copi -
l\rie [i pân\ ̀ n adolescen]\, forme
ale abuzului fizic [i emo]ional [i
ajunge s\ fie modificat\ de toate
aceste violen]e. Lupta ei cu ele se
poart\: de la punctul `n care toate
aceste brutalit\]i sunt con[tienti-
zate, pân\ când sunt transformate
`n materie de via]\ suportabil\, [i
care, `n acela[i timp, nu mai e to-
xic\ nici pentru sinele care o me-
tabolizeaz\, nici pentru cei din
jur. Despre asta este acest roman,
ca [i despre ceea ce anun]\ titlul:
posibilitatea fericirii, una strâns
legat\ de for]a de a chestiona nor-
mele [i a[tept\rile celor din jur,
dar [i de negocieri cu propriile ten -
din]e de sabotaj. Este o carte care
inspir\ [i care insufl\ foarte mul -
t\ `ncredere: c\ exist\ loc pentru
fericire, c\ nimic nu e hot\rât pen -
tru totdeauna, c\ tiparele (inclu-
siv propriile tipare de comporta-
ment) pot fi schimbate, c\ exist\
vindecare pentru r\ni, oricât de
vechi, [i c\ iubirea e esen]ial\ `n -
tr-un astfel de proces. 

De ce s\ fii fericit\ când po]i fi
normal\ mai este [i o carte despre
rostul c\r]ilor `n vie]ile noastre,
despre ajutorul pe care pot s\ ni-l
dea, `n cea mai lipsit\ de orizont
`nsingurare [i despre nevoia de a
ne g\si c\r]ile care s\ vorbeasc\
pe limba noastr\. „O via]\ dur\
are nevoie de un limbaj dur – [i as-
ta e poezia. Asta e ceea ce ofer\ li-
teratura: un limbaj suficient de
puternic care s\ le spun\ lucruri-
lor pe nume“, m\rturise[te scrii-
toarea la un moment dat [i indic\
un rost esen]ial al c\r]ilor, care are
nevoie s\ fie reafirmat. O poveste
cum e cea a lui Jeanette Win terson

nu doar c\ afirm\ acest adev\r,
dar depune m\rturie pentru el cu
propria biografie. „~n cele mai di-
ficile clipe mi-am reg\sit echili-
brul cu o carte, iar c\r]ile m-au
purtat asemenea unor plute peste
talazurile sentimentelor ce m\
l\saser\ ud\ pân\ la piele [i
f\cut\ buc\]i“, crede scriitoarea,
care poveste[te, `n alt\ parte, de -
spre folosul de a te citi tu pe tine ca
pe o fic]iune, ca pe o `n[iruire de
pove[ti despre sine al c\ror curs
poate fi modificat.

Autobiografia fic]ionalizat\ a
lui Jeanette Winterson este [i un
bun `ndrumar `n lupta cu preju-
dec\]ile. Relevante sunt nenum\ -
rate episoade, de la cele care ex-
clud minorit\]ile sexuale `n via]a
de fiecare zi, pân\ la denun]area
tratamentului misogin [i discri-
minatoriu de care ea [i o bun\
prieten\ au avut parte la Colegiul
St. Catherine din Oxford. Iat\
fragmentul: „~n ciuda misoginis-
mului, snobismului, atitudinilor
patriarhale [i indiferen]ei fa]\ de
binele studen]ilor, marea calitate
a Oxfordului este seriozitatea ]elu-
lui s\u [i credin]a indiscutabil\ c\
via]a spiritului constituie miezul
vie]ii civilizate. De[i `ndrum\to-
rul nostru ne-a denigrat [i ne-a
subminat doar pentru c\ eram fe-
mei, am fost `n mod tacit sus]i -
nute de etosul universit\]ii `n 
pasiunea noastr\ pentru lectur\,
gândire, cunoa[tere, discu]ii“.  

De ce s\ fii fericit\ când po]i fi
normal\ este o carte unic\, modela-
toare, cu un mesaj care afirm\, cu
pasiune, iubirea de via]\, nevoia de
ceilal]i [i `ncrederea `n faptul c\
schimbarea exist\. Este o pledoarie
pentru deschidere [i pentru grija
pe care o putem avea unii pentru
ceilal]i, pentru credin]a c\ putem fi
bine [i c\ drumul spre ceilal]i nu e
o fic]iune, ci o realitate esen]ial\
pentru felul ̀ n care cre[tem. Este [i
o carte despre pierdere [i reg\sire,
[i nu numai pentru c\ Jeanette
Winterson compune, ̀ n ultima par-
te a volumului, par cursul `n c\uta-
rea p\rin]ilor biologici. E, pe scurt,
o carte ca o ie[ire dintr-o iarn\ ge-
roas\, ca o promisiune.  

De ce s\ fii fericit\ când po]i fi
normal\, de Jeanette Winterson,
traducere de Vali Florescu, 
Editura Hecate, 2015

Poveste despre fericire.
La persoana `ntâi
De ce s\ fii fericit\ când po]i fi normal\, volumul
autobiografic scris de Jeanette Winterson, e genul de
carte care `]i las\, de la primele pagini, impresia c\ ai
a[teptat-o de foarte, foarte mult\ vreme [i c\ scrisul
are, lucru dovedit, for]a s\ schimbe percep]ii, idei [i
`nsu[i modul `n care ne proiect\m vie]ile.



Nu mi-a[ pierde timpul fug\rind
s\rmani ca s\ le dau amenzi. Nu a[
sta `n intersec]ie cu fluierul `n
gur\, arbitrând precum Ovidiu
Ha]egan. Nu a[ da buzna `n clu -
buri, noaptea, speriind clien]ii [i
num\rându-i ca pe oi, `ntru res -
pectarea normelor ISU. Dac\ a[ fi
poli]ist, a[ scrie o carte. O carte nu

foarte stufoas\, dar dens\ `n infor-
ma]ii [i figuri de stil. Cred c\ a[
adopta un stil na rativ un pic comic,
a[a. Adic\ a[ prezenta `ntâmpl\ri
mai mult sau mai pu]in reale din
activitatea mea, dar `ntr-o not\ iro -
nic\. A nu se `n]elege autoironic\,
pentru c\ eu ̀ mi respect autoritatea.

Mam\, cât\ tensiune ar resim]i
publicul cititor. Ar sta cu sufletul la
gur\ pe tot parcursul lecturii.

De exemplu, a[ scrie despre cum
am urm\rit eu, cu ma[ina, ma[ina
unui infractor foarte peri culos. Am
strigat c\tre el: Poli]ia, stai!!!!!!!!!!!!!
Inten]ionat am pus multe semne de

strigare, fiindc\ vreau ca cititorul
s\ simt\ cum efectiv `nm\rmu -
re[te de spaim\. Dar infractorul nu
s-a oprit. Dimpotriv\, a accelerat.
Vruuuuum! Cu multe u-uri, ca s\
`n]elege]i c\ e o ma[in\ puternic\
r\u, pe care numai un poli]ist ex-
perimentat [i ne`nfricat ca mine o
poate urm\ri. 

B\i, [i am pornit girofarul. Sun -
te]i preg\ti]i? Lua]i de aici! Ni
nooooo, ni noooooo, ni nooooooo,
ni noooooo, ni nooooooo, ni noooooo,
ni noooooooo, ni noooooooo, ni
nooooooo. Cincizeci de pagini a[

scrie numai nino, nino, fiindc\ a
fost o urm\rire lung\. {i de fie care
dat\ când d\ pagina, cititorul ar
face o cruce cu limba, spunându-[i
`n gând: Doamne, d\ s\-l prind\, c\
nu mai rezist tensiunii. 

{ti]i c\ exist\ momentul \la psi-
hologic, când efectiv `]i pierzi spe -
ran]a [i ajungi s\ crezi c\ nu o s\ se
mai materializeze visul. Asta o s\
simt\ publicul meu dup\ fix patru
zeci [i nou\ de pagini de nino, nino.
Nu dispera]i, dragi cititori, eroul
vostru nu v\ las\ la greu!

Accelerez cât pot de mult [i m\

apropii de ma[ina ]int\. Observ c\,
la volan fiind, infractorul vorbea la
telefonul mobil. ~n cartea asta, `n
caz c\ am omis s\ v\ spun, eu sunt
[i expert `n a citi pe buze. M\ con-
centrez pe botul lui c\rnos [i des -
lu[esc clar urm\toarele cuvinte:
B\i, p##a mea, nu m\ intereseaz\,
]i-am dat cât ai cerut, spune-i s\ se
opreasc\!.

~n mod surprinz\tor, dup\ do u\
minute `mi sun\ telefonul. Este
[eful. ~i spun: {efu’, nu pot vorbi,
sunt `n misiune! {i el ]ip\ la mine:
Las\-l `n pace, e de-al meu!

V\ da]i seama c\ `n momentul
\sta mi-a s\rit mu[tarul. Aveam un
nou du[man cu care s\ lupt: corup -
]ia din sistem. Am strâns din din]i,
mi-am f\cut curaj [i i-am spus [efu-
lui verde `n fa]\: Am `n]eles, ’tr\i]i!

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 515 » 27 februarie – 4 martie 2016

16  »  fast food

Acum l-au f\cut motorul unei po-
ve[ti plasate `n Hollywood-ul anu-
lui 1951, unde omul care stinge ce-
le mai complicate scandaluri ale
fic]ionalului studio Capitol, Eddie
Mannix (personaj real, de altfel, a
lucrat pentru MGM) e confruntat
cu r\pirea vedetei Baird Whitlock
(George Clooney), `naintea tur -
n\rii ultimei scene a unui film cu
Iisus. De[i (afl\m dintr-o `ntâlnire
cu capii cultelor) epicul e cu Iisus,
acesta nu ar trebui s\ apar\ decât
`n ultima scen\, filmat din spate,
[i s\ fie interpretat de un figurant.
Personajul central al acestui epic
este romanul interpretat de Whit-
lock/Clooney, care, la final, trebu-
ie s\-l priveasc\ pe Iisus cu ardoa-
re [i s\ livreze un monolog al
c\rui ultim cuvânt, pasiune, toc-
mai a fost `nlocuit de regizor cu
credin]\.

Narat de Michael Gambon,
Ave, Cezar! e cel mai autorefe-
ren]ial film al Coenilor de pân\
acum. ~n Barton Fink, ac]iunea se
petrecea `n 1941, când un scena-
rist newyorkez e chemat la Los
Angeles s\ scrie un film de serie
B, pe când aici suntem ̀ ntr-un stu-
dio system intrat `n declin (dup\

legile antitrust din 1948, care au
zdruncinat major-urile, silindu-le
s\ despart\ produc]ia de distri-
bu]ie [i exploatare). Menajeria e
plin\ cu toate fantasmele pe care
le avem despre uzina de vise a ace-
lei epoci, dar reinterpretate ̀ n ma-
nier\ comic\. O starlet\ acvatic\
`n genul lui Esther Williams
(Scar lett Johansson), pe cât de
suav\ `n piscin\, pe atât de vulga -
r\ pe uscat, [i care r\mâne `n -
s\rcinat\ nu se [tie cu cine, Man -
nix trebuind s\ g\seasc\ o solu]ie
ca adev\rul s\ nu transpire `n
pres\. O vedet\ de western (Alden
Ehrenreich) pus\ s\ joace `ntr-un

film de epoc\ numai pentru c\ e
cunoscut\, Eddie trebuind s\-l
`mpace pe regizorul (Ralph Fien-
nes) isterizat de lipsa de talent a
acesteia. Când ]i-e lumea mai
drag\, dou\ jurnaliste gemene ca-
re scriu pentru presa de scandal,
Thora [i Thessaly Thacker (ambe-
le interpretate de Tilda Swinton),
apar de unde nu te-a[tep]i, amu[i -
nând dup\ subiecte. 

De[i ̀ [i p\streaz\ calmul [i e de
bun\-credin]\, Mannix e m\cinat
de senza]ia c\ nu e suficient de
bun [i merge `n fiecare zi la preot
s\ se confeseze. R\pirea lui Baird
Whitlock e bomboana de pe coliv\

[i, pentru o clip\, acesta evalueaz\
posibilitatea de a se `ndrepta spre
o slujb\ mai lini[tit\, mai b\noas\
[i mai de viitor (i se spune), care i
s-a oferit la Lockheed. Deci trece
printr-o criz\ de con[tiin]\ (pasiu-
ne sau credin]\?). Tonul filmului e
unul constant lejer, chiar [i când
r\pitul descoper\ c\ a fost luat pe
sus de comuni[ti, mare parte din-
tre ei fiind scenari[ti prost pl\ti]i.
De[i filmul are o poveste cap-coa -
d\, Coenii strecoar\ `ntre capitole
rame care se resorb, imaginând
reenactement-uri ale unor core-
grafii acvatice, ale unei secven]e
de dans marin\resc (parodie la 

filmele cu Gene Kelly) sau scene
din westernuri care toate par rea-
le [i pun `n abis reflec]iile lui
Mannix despre adev\r. Tot filmul
e `mbibat de trimiteri cinemato-
grafice, un motiv `n plus ca s\ fie
prizat la maximum de cinefili, dar
`n spatele lejerit\]ii de multe ori
comice [i chiar [i `n spatele decla-
ra]iei de amor pentru a [aptea
art\ [i fic]iunea care e de preferat
realit\]ii st\, probabil, [i o para-
lel\ la situa]ia de azi. Dup\
sfâr[itul epocii sale de aur, Holly-
wood-ul s-a trezit `ntr-o perioad\
de tranzi]ie pe care studiourile au
considerat c\ trebuie s-o trateze
propunând evad\ri din cotidian
prin westernuri, filme cu coregra-
fii acvatice sau ample filme epice –
`n vreme ce televiziunea amenin -
]a s\ devin\ un concurent serios.
~ntr-un interviu pe care l-au dat re-
cent revistei „Variety“, Coenii
spuneau c\ nu ar `nvinui studiou-
rile de azi pentru c\ nu-[i asu m\
riscuri [i c\, pe undeva, gus turile
publicului modific\ felul acestora
de a face filme. Ethan Coen l-a citat
pe Barney Frank, un politician
american, care spunea: „Oamenii
vorbesc despre cât de groaznici
sunt politicienii, dar, uneori, nici
electoratul nu e mai breaz“.  Altfel
spus, cinemaul se poate autorege-
nera, nu e pierdut, cât exist\ ni[te
min]i care mai cred `n magia (lu-
mina) lui, cu pasiune sau credin]\.

Ave, Cezar!/ Hail, Caesar!, de Joel &
Ethan Coen. Cu: Josh Brolin, George
Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph
Fiennes, Scarlett Johansson, Frances
McDormand, Tilda Swinton, Channing
Tatum, Christophe Lambert, Jonah Hill

Film

Iulia Blaga
Pasiune sau credin]\
Fra]ii Coen sunt la al
patrulea film cu r\piri
(dup\ Fargo, Raising
Arizona [i The Big
Lebowski) [i nu dau
semne c\ ar fi epuizat
acest artificiu
dramaturgic. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

De-a[ fi poli]ist
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