
O carte inedit\
`n literatura
român\
contemporan\:
Villa Margareta,
de Doina Jela

Eli B\dic\

Profesionist\ a scrisului, cu o cari-
er\ `n literatura de nonfic ]iune, dar
[i ̀ n jurnalism, traducere [i editare,
Doina Jela a publicat, spre sfâr[itul
anului trecut, prima carte de
fic]iune: Villa Margareta. Romanul
acesta nu e deloc u[or de digerat,
dar, la final, v\ asigur c\ ve]i sim]i
c\ a]i fost r\spl\ti]i cu vârf [i-ndesat
pentru efortul de a duce lectura
pân\ la cap\t. 
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{tefan 
Lemny [i
Cantemire[tii

George Neagoe

{tefan Lemny este unul dintre
cei mai aprecia]i savan]i uma -
ni[ti forma]i `n România. A
sus]inut doctoratul la Universi-
tatea „Al.I. Cuza“ din Ia[i (1983)
[i la École des Hautes Études en
Sciences Sociales din Paris
(1999). A fost cercet\tor la Insti-
tutul de Istorie „A.D. Xenopol“
al Academiei Române, Filiala
Ia[i (1980-1990). 
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AVANPREMIERA CELUI MAI IMPORTANT FESTIVAL DE FILM DIN LUME

Acum Cannes-iciodat\

Dac\ `n 2015 România a participat la Festivalul de la Cannes cu dou\ lungmetraje 
`n sec]iu nea Un Certain Regard, Comoara, de Corneliu Porumboiu, [i Un etaj mai jos, 
de Radu Muntean, plus scurtmetrajul Ramona, de Andrei Cre]ulescu, selec]ionat ([i premiat)
`n Quin zaine des Réalisateurs, `n 2016 planetele s-au aliniat [i mai bine.

40 de ani 
de la „filmul 
cu Watergate“

Drago[ Cojocaru

Pe 9 aprilie 1976 avea premiera
poate cel mai faimos film cu jur-
nali[ti [i despre jurnalism: To]i oa-
menii pre[edintelui, realizat de
Alan J. Pakula, cu Robert Redford [i
Dustin Hoffman `n rolul zia ri[tilor
Bob Woodward [i Carl Bernstein,
vedete le scandalului dezv\lui rilor
despre afacerea Watergate care, `n
cele din urm\, avea s\ do boare un
pre[edinte al Statelor Unite. 
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Cronic\ de carte

Urm\toarea apari]ie — sâmb\t\, 7 mai 2016



Iulia Blaga

Nu e doar o performan]\ istoric\
pentru România, care n-a mai
avut niciodat\ pân\ acum dou\
filme `n Competi]ia Oficial\ – Ba-
calaureat, de Cristian Mungiu, [i
Sieranevada, de Cristi Puiu, plus
un lungmetraj de debut, Câini, de
Bogdan Miric\, `n sec]iunea Un
Certain Regard. Performan]a e c\
reprezent\m anul \sta `ntreaga
zon\ CEE (Europa Central\ [i de
Est). ~n afara filmului german
Toni Edermann, de Maren Ade,
care e coprodus, printre al]ii, de
compania Adei Solomon, HiFilm
Productions, alte coproduc]ii ma-
joritare din CEE nu au fost re]i -
nute ̀ n cea mai important\ sec]iu-
ne a Cannes-ului. România e sin-
gurul stat din CEE care particip\
`n acest an `n Sec]iunea Oficial\
de la Cannes, [i nu cu un singur
film, ci cu cinci – care, de fapt,
sunt patru. S\ m\ explic. De[i e re-
gizat [i interpretat de români, 
filmat `n România [i vorbit `n ro-
mân\, Câini este, din punct de ve-
dere financiar, o coproduc]ie ma-
joritar francez\, fiind coprodus cu
România [i Bulgaria. (Oricum, de
la CNC-ul român, filmul a primit o
mic\ finan]are de-abia la a doua
`ncercare.) ~n afar\ de filmele po-
menite mai sus, `n Selec]ia Ofi-
cial\ au mai fost alese dou\ scurt -
metraje – 4:15 p.m. Sfâr[itul lumii,
de Gabi Virginia {arga [i C\t\lin
Rotaru, `n Competi]ia de scurtme-
traje (concurând pentru Palme
d’Or-ul pentru scurtmetraj, ob]i -
nut [i de C\t\lin Mitulescu ̀ n 2004
pentru Trafic, respectiv de Ma-
rian Cri[an, `n 2008, pentru Mega-
tron), respectiv Toate fluviile curg

`n mare, de Alexandru Badea, se-
lec]ionat `n sec]iunea studen ]eas -
c\ Cinéfondation.

O alt\ coproduc]ie minoritar
româneasc\ (prin Parada Film) e
filmul turcesc Albüm de Mehmet
Can Mertoglu, care prezint\ po-
vestea unui cuplu de turci ce e pe
cale s\-[i mint\ familia c\ nou-
n\scutul pe care l-au adoptat e co-
pilul lor natural. 

Fire[te, ca `n fiecare an, mai
multe scurtmetraje române[ti
particip\ `n sec]iunea necompeti-
tiv\ Short Film Corner, `n cadrul
programului Romanian Short
Waves, edi]ia a 9-a, organizat de
Asocia]ia Secven]e. Acestea sunt:
Ocupat (de Octav Chelaru), Re]ea
indisponibil\ (de Adina Dulcu),

Al doilea mal (de Diana Muntea-
nu), Sume (de Mihaela Popescu),
O noapte la Tokoriki (de Roxana
Stroe), 237 de ani (de Ioana Mis-
chie), Te mai ui]i [i la om (de Ana
Maria Com\nescu), Oglinda (de
Besenyei Katalin), Sisif 2.0 (de
Luiza Pârvu [i Toma Peiu), O fap -
t\ bun\ (de Andrei Gruzs niczki),
Skougos (de Drago[ Panaitescu [i
Drago[ {tefan), {ablon sau nu (de
Andra Nedelcu [i Dorottya Bal-
czó) [i Ipoteze sau predic]ii bazate
pe teorii (de Andreea P\duraru). 

Un sfâr[it e un `nceput

Selec]ionarea lui 4:15 p.m. Sfâr -
[itul lumii e o [tire mai spectaculoas\
decât selec]ionarea lui Mungiu [i

Puiu `n competi]ia lungmetraje-
lor. Gabi Virginia {arga [i C\t\lin
Rotaru sunt la primul lor scurt -
metraj, dup\ cum povestesc pe pa-
gina al\turat\. Iar primul lor film
– f\cut `n regim independent [i cu
o echip\ format\ `n mare parte
din debutan]i sau studen]i la
UNATC – a fost ales din peste 5.000
de filme `nscrise. Nu e extraordi-
nar? Filmul se concentreaz\ pe
`ntâlnirea dintre un curier [i un
autostopist (interpreta]i de Ale-
xandru Suciu [i Elias Ferkin), cel
de-al doilea avertizându-l pe [ofer
c\ vine sfâr[itul lumii. Doar atât
divulg\ comunicatul primit la re-
dac]ie. ☺ Filmul e produs de Adi-
na S\deanu [i Alex Tudor Cr\ -
ciun, Adina venind la Cannes [i ̀ n

calitate de scenarist participant
cu primul lungmetraj `n atelierul
anual ScripTeast, ale c\rui premii
finale se anun]\ pe Croazet\. Du -
p\ cum se [tie, Selec]ia Oficial\
cuprinde Competi]ia Oficial\ (Com -
petition Officielle), Un Certain Re-
gard, Competi]ia Scurtmetrajelor
(Competition des courts métra-
ges), Cinéfondation (Selection Ci-
néfondation), Filmul de deschide-
re al festivalului (Film d’ouvertu-
re), Filmele `n afara Competi]iei
(Hors Competition), Proiec]iile
Speciale (Séances Spéciales) [i
Proiec]iile de la Miezul Nop]ii
(Séances de Minuit). Ca o pre-
mier\ pentru 2016, filmul de ̀ nchi-
dere a fost desfiin]at, urmând ca
filmul premiat cu Palme d’Or s\
`nchid\ festivalul. 

Selec]ia Oficial\ a fost anun -
]at\ `n 14 aprilie, iar sec]iunile pa-
ralele Semaine de la Critique [i
Quinzaine des Realisateurs `n 18,
respectiv 19 aprilie 2016. 

Competi]ia Oficial\ din acest
an e aproape `n totalitate consti-
tuit\ din filme ale unor cinea[ti
consacra]i. Faptul c\ `n Un Cer-
tain Regard sunt mai multe filme
de debut ca niciodat\ d\ de `n]eles
c\ festivalul [i-a propus s\ le dea o
[ans\ mare tinerilor cinea[ti. De
aici, poate, [i absen]a unor nume
cunoscute din Selec]ia Oficial\ a
c\ror selec]ionare era a[teptat\:
Terrence Malick, Asghar Farha di,
Oliver Stone, Fatih Akin, Wim
Wenders sau François Ozon – care
aveau filme terminate. ~n acest
an, iranienii, chinezii [i australie-
nii lipsesc din Competi]ia Oficial\
[i din UCR, dup\ cum lipsesc [i ci-
nea[tii din Orientul Apropiat, `n
vreme ce valul din America La-
tin\ s-a mai domolit.

Un mister este neselec]ionarea
noului film al lui Radu Jude,
Inimi cicatrizate, nici `n Selec]ia
Oficial\, nici `n sec]iunile parale-
le. Chestia asta ne face [i mai cu-
rio[i s\ vedem filmul!... ~n schimb,
Jim Jarmusch e pe cai mari, cu un
film de fic]iune `n Competi]ia Ofi-
cial\, Paterson, cu Adam Driver,
[i un documentar despre Iggy Pop
[i The Stooges, Gimme Danger, `n
Séances de Minuit. Ken Loach a
anun]at acum doi ani c\ se retra-
ge, acum e din nou `n Competi]ia
Oficial\. Almodóvar, Refn, Dar-
denneii [i al]i abona]i ̀ i ]in isonul.
Plus Spielberg, cu Disney’s the
BFG (scris de regretata Melissa
Mathison, mama lui E.T.), [i cu
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AVANPREMIERA CELUI MAI IMPORTANT FESTIVAL DE FILM DIN LUME

Acum Cannes-iciodat\
Dac\ `n 2015 România 
a participat la Festivalul
de la Cannes cu dou\
lungmetraje `n sec]iunea
Un Certain Regard,
Comoara, de Corneliu
Porumboiu, [i Un etaj mai
jos, de Radu Muntean,
plus scurtmetrajul
Ramona, de Andrei
Cre]ulescu, selec]ionat 
([i premiat) `n Quinzaine
des Réalisateurs, `n 2016
planetele s-au aliniat 
[i mai bine.

C\t\lin Rotaru
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Mark Rylance `n rolul principal,
va avea premiera `n afara com-
peti]iei. 

Lui Cristi Puiu zeii `i zâmbesc
cu toat\ gura. Nu doar c\ Sierane-
vada, noul s\u film despre desti-
nul individual suprapus peste
destinul colectiv, concureaz\ `n
prima lig\, dar are ocazia s\-i cu-
noasc\ [i pe doi dintre cinea[tii
s\i prefera]i, Raymond Depardon
[i Frederick Wiseman, care `[i
prezint\ `n sec]iunea Cannes
Classics dou\ filme de colec]ie.
Sieranevada prezint\ povestea
unui neurochirurg (Mimi Br\nes-
cu) care particip\, al\turi de fami-
lia l\rgit\, la parastasul tat\lui
s\u, la scurt\ vreme dup\ atacul
terorist de la „Charlie Hébdo“. 

Balacaureat, de Cristian Mun-
giu, cu Adrian Titieni, Maria Dra-
gus [i Lia Bugnar `n rolurile prin-
cipale, pune `n discu]ie [coala,
educa]ia [i responsabilitatea pa-
tern\ prin rela]ia dintre un tat\ [i
fiica acestuia, care se preg\te[te
s\ plece la facultate `n Anglia. Cei
doi cinea[ti `[i datoreaz\ cariera
`n mare m\sur\ Cannes-ului, fes-
tivalul prezentându-le toate filme-
le `n premier\ mondial\: Marfa [i
banii (2001), Moartea domnului
L\z\rescu (2005) [i Aurora (2009),
de Cristi Puiu, respectiv Occident
(2002), 4 luni, 3 s\pt\mâni [i 2 zile
(2007), Amintiri din Epoca de Aur
(2009) [i Dup\ dealuri (2012), de
Cristian Mungiu. 

Gabi Virginia {arga 
[i C\t\lin Rotaru:
„Aceast\ selec]ie 
e o surpriz\ pentru 
mult\ lume, dar ea 
n-a venit deodat\“

Cum a]i primit vestea c\ v-au
luat la Cannes?

Gabi Virginia {arga: Eram acas\.
Au sunat pe telefonul meu. Am
crezut c\ e una dintre surorile me-
le care locuiesc `n str\in\tate. Am
`nceput s\ vorbesc [i nu `n]ele-
geam de ce mi se r\spunde `n en-
glez\. Am vrut s\ le spunem celor
din echip\, dar nu am avut voie.
Pentru c\ nu m-am putut ab]ine, 
i-am spus, totu[i, domnului portar
de la bloc, care nu [tia ce e Festiva-
lul de la Cannes, dar s-a bucurat
pentru noi [i apoi ne-a `ntrebat
dac\ am hr\nit pisicile de la bloc
de care avem grij\.  A fost o mare
bucurie pentru noi, dar [i pentru
cei din echip\. 

Cum a]i ajuns la cinema,
având preg\tire `n actorie [i
nemaif\când nici un film
pân\ acum?

Gabi Virginia {arga: Dup\ ce 

am terminat UNATC-ul, am fost
interesa]i de tot ceea ce se `ntâm-
pla ̀ n spate. Amândoi am lucrat ca
scenari[ti pentru seriale. Eu am
lucrat [i ca produc\tor ̀ n televiziu-
ne [i am f\cut multe reclame. Apoi
am fost regizor la dublaj de desene
animate. Suntem obi[nui]i cu pla-
tourile de filmare. Am [tiut c\
vrem s\ facem regie, dar a fost ne-
voie s\ vin\ un moment potrivit.

C\t\lin Rotaru: Gabi m-a con-
vins s\ facem [i regie de film. M-a
ajutat [i faptul c\ am regizat câte-
va piese de teatru. Regia de film a
fost un pas firesc pentru noi. 

Gabi Virginia {arga: {tim c\
aceast\ selec]ie este o surpriz\
pen tru mult\ lume. Dar ea nu a
ve nit deodat\. Este rezultatul mul -
tor pagini scrise, uneori doar ca
exerci]iu. Este rezultatul multor
ore petrecute v\zând filme [i re -
v\zându-le de zeci de ori. 

Cine v\ sunt modelele?

Gabi Virginia {arga: Nu am mo -
dele. ~mi plac Lars von Trier, Tho -
mas Vinterberg [i fra]ii Coen. 

C\t\lin Rotaru: {i lista poate
continua… Mie `mi place foarte
mult [i Hitchcock. Când ne-au
sunat de la Cannes, ne uitam pen-
tru a nu [tiu câta oar\ la Vertigo. 

Care e povestea filmului? Fi-
ind independent, mai mult ca

sigur a fost f\cut cu entuzi-
asm [i cu pu]ini bani. 

Gabi Virginia {arga: C\t\lin a
avut ideea, [i apoi am dezvoltat-o
`mpreun\. Am discutat câteva
luni despre subiect. Ne-am dat
sea ma c\ trebuie s\ facem filmul
pentru c\ ideea nu ne d\dea pace.
Orice f\ceam, reveneam la ea. 

C\t\lin Rotaru: Am vorbit mult
despre cum vrem s\ fie filmul [i
peste câteva luni l-am scris. Da, fil-
mul a fost f\cut cu mult entuziasm.
Este un film f\cut cu bani pu]ini,
dar nu am sim]it asta pentru c\ to]i

cei care au lucrat la el ne-au sus]i -
nut, iar produc\torii ne-au fost
al\turi tot timpul, astfel `ncât am
avut tot ceea ce a fost necesar la ca-
litatea pe care ne-am dorit-o. 

De ce e independent – nu a]i
cerut finan]are de la CNC sau
a]i fost respin[i?

C\t\lin Rotaru: Nu am mers la
CNC cu acest proiect...

Gabi Virginia {arga: ...a[a c\
am vorbit cu Adina S\deanu [i
Alex Tudor Cr\ciun, care au citit

scenariul, le-a pl\cut [i au decis s\
ne sus]in\. Amândoi au crezut `n
viziunea noastr\ [i ne-au sprijinit
financiar, dar [i moral s\ facem
filmul.

Ce planuri v-a]i f\cut cu acest
film?

C\t\lin Rotaru: S\ `l trimitem la
festivaluri. S\ ̀ l vad\ cât mai mul -
t\ lume.

Am `n]eles c\ aproape toat\
echipa e la `nceput de drum. 

C\t\lin Rotaru: Mul]i sunt la
primul lor film. E vorba de pro-
duc\tori (Adina S\deanu, Alex
Tudor Cr\ciun). Directorul de
ima gine, Tudor Platon (care e [i
`n sec]iunea studen]easc\, Ciné-
fondation, de la Cannes), a f\cut
doar filme studen]e[ti pentru c\
abia acum termin\ facultatea.
{tefan Azaharioaie, care a f\cut
mixajul de sunet, e `nc\ student la
UNATC. Andrei Cr\ciun, de la
produc]ie, e la primul s\u film. {i,
bine`n]eles, noi. 

Gabi Virginia {arga: Mul]i din
echipa cu care am filmat sunt
colegii lui Tudor, deci sunt `nc\
studen]i la UNATC. Dar din echi -
p\ fac parte [i oameni cu expe-
rien]\. Am lucrat cu Andrei Iancu
la montaj, cu John Geadau la
sunet (priz\ direct\), cu Natalia
Volohova Deliu, Mihaela Cos -
tache Dunga [i Andra Margina.
Lucian Iordan a f\cut colorul. To]i
ne-au sus]inut [i le mul]umim.
Pentru noi, ei sunt Dream Team. 

A]i mai fost la Cannes? 

C\t\lin Rotaru: Nu.  

Care e lucrul pe care dori]i
s\-l face]i imediat ce ajun ge]i?

C\t\lin Rotaru: S\ vedem cât
mai multe filme.

Toni Erdmann (Germania, Austria, România),
de Maren Ade

Julieta (Spania), de Pedro Almodóvar
American Honey (Marea Britanie), de Andrea

Arnold
Personal Shopper (Fran]a, Germania, Belgia,

Cehia), de Olivier Assayas 
La fille inconnue (Belgia), de Jean-Pierre Dar -

denne, Luc Dardenne
It’s Only the End of the World/ Juste la fin du

monde (Canada), de Xavier Dolan
Slack Bay/ Ma loute (Fran]a), de Bruno Dumont
Mal de pierres (Fran]a), de Nicole Garcia 
Rester vertical (Fran]a), de Alain Guiraudie 
Paterson (SUA), de Jim Jarmusch 

Aquarius (Brazilia), de Kleber Mendonça 
Filho 

I, Daniel Blake (Marea Britania), de Ken Loach 
Ma’Rosa (Filipine), de Brillante Mendoza 
Bacalaureat (Romania, Fran]a, Belgia), de Cris-

tian Mungiu 
Loving (SUA), de Jeff Nichols
The Handmaiden/ Agassi (Coreea de Sud), de

Park Chan-wook 
The Last Face (SUA), de Sean Penn 
Sieranevada (România, Bosnia [i Herzegovina,

Croa]ia, Macedonia, Fran]a), de Cristi Puiu 
Elle (Olanda), de Paul Verhoeven 
The Neon Demon (Danemarca), de Nicolas

Winding Refn 

Filmele care lupt\ `n acest an
pentru Palme d’Or: 

Gabi Virginia {arga



~l cunoa[te]i, poate, pe Chuck Pa-
lahniuk pentru Fight Club. Bun\
carte, au f\cut [i film dup\ ea, dar
cartea, fire[te, a fost mai bun\. Nu
despre asta e vorba. E vorba c\
domnul Palahniuk e autentic,
deci sumbru. Nu face frumos de -
spre via]\ ca s\ se vând\. Face li-
teratur\, dar face [i chirurgie. Ta-
ie `n viu, extrage tumori, coase,
uneori prost, las\ cicatrici. Dom-
nului Palahniuk nu-i pas\. El spu-
ne adev\rul. S\ spui adev\rul e
important. 

Cartea Jurnal (Polirom, 2014) a
ajuns bestseller. Asta nu m\ in-
trig\, dar m\ dezam\ge[te. Nu ar
fi trebuit. Chuck Palahniuk ar fi
fost bine s\ r\mân\ cunoscut unei
secte de fanatici care s\ formeze

gherile, care s\ lupte, zadarnic, `n
contra ipocriziei. N-a fost s\ fie. 

Care e treaba cu Jurnal? O
fost\ student\ la Arte Frumoase.
Misty Wilmot. So]ul ei, `n com\,
dup\ o tentativ\ de suicid. Fiica
lor. Soacra lui Misty. Mama lui
Peter Wilmot, un c\c\nar. Insula
Waytansea. Hotelul Waytansea.
Misty Wilmot visase s\ devin\
pic tori]\. {i cartea `ncepe cu ea
chelneri]\. E complicat. 

Chuck Palahniuk [i-a a[ezat
cartea sub semnul acestei dedi -
ca]ii, c\reia nu v\d de ce i-a[ scrie
`n contra: „Bunicului meu, Jo-
seph Tallent, care mi-a spus s\ fiu
orice-mi doresc (1910-2003)“. A
tr\it ceva bunicul lui Chuck Pa-
lahniuk. Scriitorul a ajuns ce `[i
dore[te, ceea ce nu i-a adus [i orbi-
rea. Vede, poate s\ scrie despre ra-
tare. Ratarea e principalul guver-
nator al vie]ilor. Poate s\ scrie

aceste cuvinte: „Asta-i tot ce s-a
ales din poten]ialul glorios [i neli-
mitat al tinere]ii tale. Din toate
acele promisiuni ne`mplinite. As-
ta-i tot ce-ai f\cut cu via]a ta“.

Nu trebuie s\ ne mire, totu[i,
c\ domnul Palahniuk este cum -
p\rat, poate chiar citit, poate
chiar `n]eles. C\ci scrie fragmen-
tat, trece cu non[alan]\ de la per-
soana I la persoana a II-a [i la
persoana a III-a, dup\ cum are
chef, nara]iunile sale spulber\
iluziile, la fel cum face [i secolul
XXI. Chuck Palahniuk poate s\
scrie aceste cuvinte: „Ideea e c\
atunci când e[ti copil, chiar [i
unul mai m\ricel, s\ zicem de
dou\zeci de ani [i `nscris la [coa-
la de art\, nu [tii nimic despre lu-
mea adev\rat\. Vrei s\ crezi cu
tot dinadinsul când cineva `]i
spune c\ te iube[te“. {i a[a trec
anii. 

Misty Wilmot bea dou\ pahare
[i ia dou\ aspirine, apoi mai bea
dou\ pahare [i mai ia dou\ aspiri-
ne. Chuck Palahniuk [tie cum
`ncepe o schimbare `ntr-o via]\ de
om. O schimbare `ntr-o via]\ de
om ̀ ncepe dup\ ce „tu te vezi brusc
din ce ̀ n ce mai b\trân\, con[tien -
t\ c\ via]a ta e numai bun\ de
aruncat la gunoi“. Dup\ ce vede
a[a, Misty Wilmot mai bea dou\
pahare. {i mai ia dou\ aspirine. 

Dar nu e doar despre ratarea
care e via]a, e [i despre altceva,
mai mult. Chuck Palahniuk lu-
creaz\, totu[i, [i cu speran]a, ori-
cât de nebun\ vi se pare ipoteza.
~nc\ un aspect, [i `nchei: tot `n
Jurnal se g\se[te [i cea mai bun\
defini]ie care s-a dat deocamdat\
artei de a scrie. {i nu e vorba de
scriitori, neap\rat, aici. E vorba
de oricine scrie ceva, chiar [i de
c\tre constructorii care las\ me-
saje dubioase pe zidurile caselor,
chiar [i despre p\rin]ii care scriu
numele copiilor lor pe tocurile tot

mai scunde ale u[ilor, pe m\sur\
ce timpul se scurge [i copiii se pre-
dau existen]ei. Aceast\ defini]ie
este: „Nemurirea improvizat\ a
cuiva. Amprenta cuiva pentru
eter nitate. Via]a cuiva dup\ moar-
te“. Atât. 
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De vreo dou\-trei s\pt\mâni am o
durere continu\ la abdomen, `n
partea stâng\, sub coaste. Nu din
aia de te omoar\, ci una care nu te
las\ s\ tr\ie[ti normal. Ca tot ro-
mânul, am tot a[teptat s\ treac\
de la sine. „N-are ce s\ fie! Cum a
venit, a[a se duce“. Apoi, tot ca ro-
mânul, am `nceput s\ m\ `ngrijo-
rez peste m\sur\. 

M\ chinui s\-mi amintesc nu-
mele medicului de familie, pe care
nu l-am v\zut decât o singur\
dat\. Ceva cu un nume de scriitor.
Shakespeare, Dostoievski sigur
nu, dar un nume de scriitor. Român,

aproape sigur. Caut pe Google
„me dic de familie Ia[i”...Emines-
cu... Creang\... Agârbiceanu... Sla-
vici... Nu g\sesc nimic, dar `mi
amintesc brusc: Preda. {i-l aflu [i
pe Google. ~l sun, nu r\spunde din
prima, m\ sun\ el `napoi. M\ duc
la el, omul foarte de treab\, serios,
punctual.

— Din ce-mi descrie]i, e o ne-
vralgie, nimic mai mult, m\ cal-
meaz\. 

Insist totu[i c\ parc\ m\ doare
mai intens dup\ ce m\nânc. 

P\i, uita]i, pentru lini[tea dvs.,
v\ dau o trimitere la Gastro.

„A[a mai vii pe-acas\! S\-mi
fac\ cineva ceva“ – m\ gândesc.

Aaa, tresare domnul doctor `n
timp ce scrie, dar eu v\ [tiu pe
dumneavoastr\. 

„Mult\ lume m\ [tie“ – m\ gân-
desc.

Sunte]i so]ul doamnei Damian.
~l cam dezam\gesc, n-am cum

s\ fiu so]ul doamnei Damian, fie
[i din simplul motiv c\ m\ chea -
m\ L\z\rescu.

Plec, `mi fac programare la tri-
ajul Policlinicii. Num\rul 5.

Veni]i cam `n dou\ ore, `mi
spu ne doamna de-acolo.

Peste dou\ ore, spre marea mea
surprindere, e aproape pustiu. La
Gastro, doar o femeie care intr\ ̀ n
cabinet fix când ajung eu. Nu-mi
vine s\ cred seriozitatea sistemu-
lui.

Apare un domn `n costum de
blugi, se a[az\ `mpacientat lâng\
mine. Sughi]ând:

Eu sunt num\rul opt... Hâc...
Dumneavoastr\ ce num\r
sunte]i?

Cinci, `i r\spund cu mândrie.
Mai e cineva... hâc... `n\untru?
O femeie.
— P\i, ce s\ facem atunci? 

N-avem ...hâc... ce face. A[tept\m,
c-a[a-i... hâc... sistemul la noi. 

Mai apare un tân\r care se
a[az\ `n fa]a mea [i m\ prive[te
lung:

Eu te [tiu foarte bine pe tine,
m\ abordeaz\ brusc.

„Dac\ spune c\-s so]ul doam-
nei Damian, `nnebunesc“ – m\
gândesc.

Eu o ]in pe fata  lu’ na[u’ t\u de
botez, m\ l\mure[te. Te [tiu bine.
}i-am citit articolele la ziar, ]i-am
v\zut filmele, ]i-am citit c\r]ile, 
te-am v\zut de multe ori, da’ n-am
zis nimic.

P\i, de ce?! M\ bucur s\ ne cu-
noa[tem.

Dom’le... hâc... da’ ce-i face lu’
doamna aia `n\untru?... Hâc... O
picteaz\?, izbucne[te omul cu su -
ghi]ul... Hâc... Ne prinde Cr\ciu-
nul aici!

Poate Pa[tele, `l corectez.

Când te-apuc\, te-apuc\ toate,
`mi spune am\rât tân\rul. Uite,
eu n-am avut nimic pân\ acum,
fac sport, eram s\n\tos tun, [-a -
cum deodat\ m\ dor toate...

Sunt de acord cu el. De pe hol,
r\sun\ prelung o voce, cu ecou:

Doamn\, sunte]i la me-no-pa-u-
z\! Menopauz\, a]i `n]eles?! Be]i
ceai de coada calului...

— Ce v\ sup\r\?, `ntru `n
vorb\ cu omul de lâng\ mine, ca
s\ mai treac\ vremea.

Dom’le... hâc... naiba [tie. De
trei zile... hâc... sughi] `nconti-
nuu...

F\r\ `ntrerupere?!
Da, am [i num\rat... Hâc... Zi-

ua, la trei secunde... Hâc... Noap-
tea, la [apte secunde. 

M\ ab]in cu greu de la o criz\
de râs. Iese o asistent\ din cabinet,
imediat dup\ pacient\, ]ipând:

— Domnu’ L\z\reanu! Ur-
meaz\ domnul L\z\reanu!... Unde
sunte]i?!

Unde s\ fiu? A[ezat pe scaun, la
un metru de u[\. 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

La Gastro

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
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A[a i s-a spus lui Chuck
Palahniuk. I s-a spus bine.

Cronicarul tuturor
co[marurilor Americii



Liberalii aveau tot timpul din
lume pentru a stabili un candidat
puternic la Capital\. Puteau face
asta `nc\ din toamna trecut\. Ca -
pitala nu e Giurgiu, Vaslui sau
Slobozia. Liberalii ar fi trebuit s\
[tie c\ alegerile locale `nseamn\
`n primul rând b\t\lia pe Bu-
cure[ti. Semnalul dat `n Capital\
e foarte important [i pentru restul
]\rii, pentru c\ r\zboiul pentru
Prim\ria Bucure[tiului se bucur\
de cea mai mare mediatizare.
Degeaba ai candida]i buni la Cluj,
Ia[i sau Timi[oara dac\ te dai `n
stamb\ `n Capital\. Nu [tim deo-
camdat\ efectul `n sondaje al 

bâlbâielii PNL din Capital\, ̀ ns\ e
clar c\ partidul a pierdut adep]i.
Mul]i sau pu]ini, vom vedea `n
primele m\sur\tori. Ca aleg\tori,
nu po]i merge al\turi de un partid
care arat\ c\ e indecis [i neserios
`n abordarea politic\. Pentru c\
asta a f\cut PNL `n ultimele luni.

Liberalii l-au nominalizat mai
`ntâi pe Cristian Bu[oi, de[i nu-l
cunoa[tea mai nimeni prin Bucu-
re[ti. Când au sesizat c\ omul e
votat de vreo 10-15% din aleg\tori,
PNL a intrat `n panic\. Au dat
sfoar\ ̀ n ]ar\, au ̀ ntrebat ̀ n jur ci-
ne vrea s\ se bage, iar din ultimul
rând a ridicat mâna Ludovic Or-
ban. Mul]umi]i c\ au g\sit mu[te-
riul, liderii PNL au plecat la ale
lor, iar Orban a r\mas singur s\-[i
caute nu doar echip\, ci [i surse
de finan]are pentru b\t\lia la
Prim\ria Capitalei. Au trecut
doar câteva s\pt\mâni [i Orban a
c\lcat pe bec, fiind prins de c\tre
DNA `n timp ce strângea m\lai

pentru propria campanie electoral\. 
PNL a intrat iar\[i `n [edin]e,

iar solu]ia a venit de la Teodor
Atanasiu. Un maestru al combi-
na]iilor, dar un lider care nu pare
a avea [tiin]a politicii. Atanasiu 
l-a g\sit imediat pe Marian Mun-
teanu, pe care l-a adus de mânu]\
la sediul partidului. Bucuro[i c\
nu trebuie s\ se sacrifice, [efii li-
berali au ̀ mbr\]i[at solu]ia, f\r\ a
se gândi la reac]ia societ\]ii civile.
Las\ c\-i prostim noi, bine c\ am
g\sit candidatul. Strategia n-a
mers, iar ceea ce a urmat a fost o
lec]ie aspr\ pentru liberali. Dumi-
nic\, la Ia[i, Alina Gorghiu [i Va-
sile Blaga ̀ nc\ se ]ineau pe pozi]ii.
Ambii spuneau c\ nu au de ce s\-l
retrag\ pe Munteanu, de[i pe chi-
pul celor doi lideri liberali se pu-
tea citi o oarecare nelini[te.
~ntor[i `n Capital\, [efii PNL, dar
[i candidatul `n su[i, au `nceput s\
simt\ tot mai ta re valul contesta-
tar. ~nc\ de mar]i diminea]\, era

clar c\ orele lui Munteanu ca [i
candidat sunt num\rate [i c\ va
urma o a patra solu]ie liberal\ la
Prim\ria Bucure[tiului.

Lucru care s-a [i `ntâmplat.
Miercuri sear\, MM [i-a anun]at
singur retragerea, dup\ o [edin]\
de tain\ la care au luat parte Gor-
ghiu, Blaga, Predoiu [i seniorul
Quintus.

A fost `ns\ un nou moment je-
nant pentru PNL. ~n loc s\ pun\
punct concubinajului nefericit
PNL-Munteanu, dar f\r\ a se
adânci `n multe explica]ii, [efii li-
berali au `nceput s\-l laude pe
Munteanu, de parc\ PNL era obli-
gat s\ renun]e la un candidat de
40%. ~nsu[i Munteanu a avut un
discurs nefericit, amenin]ând c\
vor vedea unii din cei care l-au
contestat. Totul a sem\nat cu un
priveghi transmis `n direct la TV,
la o or\ de vârf. 

C\t\lin Predoiu intr\ ̀ n b\t\lia
pentru Bucure[ti f\r\ nici cea mai
mic\ [ans\. Pentru PNL, dup\ tot
acest circ, ar fi o performan]\ s\
mai ocupe locul al doilea `n cursa
din Capital\.

PNL d\ un semnal al naibii de
prost pentru propriii aleg\tori. 
Povestea neputin]ei de la Bucure[ti

s-a dus deja pân\ ̀ n ultimul c\tun,
iar candida]ii liberali de prin ju-
de]e `njur\ probabil printre din]i
[i nu `n]eleg de ce trebuie s\
r\spund\ pentru n\zbâtiile [efilor
de la centru.

PNL pare un partid `n degrin-
golad\, unde nimeni nu mai gân-
de[te lucid. Pân\ [i `n]eleptul Bla-
ga arat\ c\ [i-a pierdut luciditatea,
altfel nu se pot explica evenimen-
tele petrecute chiar sub ochii s\i.
Problema pentru PNL nu o consti-
tuie neap\rat Bucure[tiul, unde
oricum partidul nu avea prea
mari [anse. ~ns\ tot ce se petrece
acum va conta [i la alegerile par-
lamentare din toamn\. Semnalul
PNL nu e doar c\ nu [tie s\ fac\
politic\. ~ntrebarea pe care, pro-
babil, [i-o pun acum mul]i aleg\ -
tori e dac\ nu cumva acest partid
nu se va comporta la fel dac\ va
ajunge la guvernare. Iar `n an
electoral, asta echivaleaz\ cu pier-
derea alegerilor.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

{i mai sunt [i \[tia cu magazinele
care `[i scot marfa `n strad\, se
`ntind pân\ pe marginea drumu-
lui. Dar asta nu `nseamn\ c\ tre-
buie s\ pedalezi ca nebunul. Mai
ales când vezi c\ acolo-s oameni
pe care trebuie s\-i fere[ti.

Dar \stora, bicicli[tilor, nu le
pas\. E pista lor, numai ei au drep-
tul s\ mearg\ pe ea. Atunci când
n-au loc sau când se gr\besc, c\ se
gr\besc tot timpul, parc-ar fi
[oferi, trec pe bucata r\mas\ din
trotuar – pe bucata mea de tro-
tuar. S-au [i `nv\]at a[a: acolo un-
de nu-i pist\, c\ de[tep]ii de la noi
din ora[ n-au f\cut peste tot, vin
pur [i simplu peste tine. Li se pare

c\-i dreptul lor: dac\ pistele de bi-
ciclete sunt pe trotuar, `nseamn\
c\ au voie oriunde e trotuar.

Pe vremuri, bicicli[tii mergeau
pe [osea, pe margine, `n rând cu
ma[inile. Mai vezi [i acum câte
unul, dar rar. N-au destul\ vân\ ̀ n
ei ca s\ pedaleze pe lâng\ ma [ini.
Nu-i ]in balamalele. Nici nu-i de
mirare: toat\ hipsterimea româ-
neasc\ a ajuns s\ mearg\ pe bici-
clet\. Nu mai e o treab\ practi c\,
util\, e o chestie de fi]e. Umbl\ din
\[tia cu beretu]e [i e[arfe la gât, cu
biciclete de dou\-trei mii de lei sau
mai mult, [i se dau drept bicicli[ti.
Biciclist e nea Marcelic\, cu Toha-
nul lui ruginit, pe care-l v\d de 

patruzeci de ani cum merge pe
dou\ ro]i [i la pia]\, [i la birt, [i
oriunde-l trimite nevast\-sa. Um -
bl\ iarna pe biciclet\, prin z\pada
de dou\ palme – [i umbl\ pe [osea!
Unde-s atunci [mecherii \[tia?

Nu zic c\-i r\u c\ merge lumea
pe biciclete. Dar eu pe unde mai
merg? Pe [osea gonesc ma[inile,
pe trotuar pedaleaz\ ca nebunii
bi cicli[tii. Trebuie s\ te fere[ti pes -
te tot, s\ te ui]i [i-n stânga, [i-n dreap-
ta, [i-n spate, c\ nu [tii de unde te
love[te vreunul. De ce nu le-o fi
f\cut piste separate, ca `n Viena?
Ca la unguri? Acolo unde era loc
au f\cut parc\ri pentru ma[ini, au
t\iat copacii [i au betonat spa]iul

verde. Nu mai `ncape lumea de
ma[ini. {i nici \[tia cu bicicletele
nu-s departe, dup\ cum circul\ [i se
poart\. Sunt tot un fel de [oferi, nu-
mai c\ n-au avut destui bani s\-[i ia
ma[in\. Sau au [i ma[in\ [i te
urm\resc s\ te calce [i pe [osea, [i pe
trotuar. Sau parcheaz\ `n calea ta,
de nu mai po]i s\ intri nici `n cas\.

}ar\ p\c\toas\, asta-i! Imit\m
ce-am v\zut la occidentali, c\ poa-
te-poate ne mai cizel\m. Dar de-
geaba, târlanul tot târlan, [i cu
BMW, [i cu biciclet\ de o mie de
euro. Nu faci aici Germania cu oa-
meni care cârp\cesc de când se
[tiu, cum se cârp\ce[te de o mie
de ani `n România.

Poftim! Trei idio]i au parcat
acum pe pist\. {i \ia doi, care vin

pe biciclete [i ]ârâie din sonerii, se
suie c\lare pe mine, pe trotuarul
meu. De ce nu coboar\ pe [osea
dac\ tot vor s\ bicicleze sau cum
s-o zice? A[a-i la noi, oriunde te-ai
duce. C\-i [ofer, c\-i biciclist, c\-i
primar, c\-i func]ionar, nimeni 
n-are respect pentru \la lâng\ ca-
re tr\ie[te.

Hei, hei, nu v\ urca]i acum pe
mine! Ce, n-ave]i loc? V\ gr\bi]i?
Lua]i-v\ ma[in\ mic\ dac\ v\ gr\ -
bi]i! {i dup-aia parca]i-o la mine-n
cap. Da, asta-i, respect [i grij\ pen-
tru ce faci. Lucrul bine f\cut, cum
zicea unul care pân\ la urm\ a fâ-
sâit tot ce-a f\cut. Poate fiindc\ a
zis-o pe române[te. Pe române[te,
orice zici, nu iese. Nu-i treab\ se-
rioas\. Nici n-o s\ fie vreodat\.

Poftim, `nc\ unul! |sta era gata-gata s\ m\ doboare. Un pu]oi de-\la [mecher, 
cu bicicleta modificat\ pentru acroba]ii. Din \ia care fac slalom printre oameni 
pe trotuar. Pun pariu c\ `l [i distreaz\. S\pt\mâna trecut\ m-a pocnit unul cu
ghidonul `n coaste, a[a, din spate. „Scuze, e strâmt\ pista!“, a strigat [i-a [i 
`ntins-o. Sigur c\-i strâmt\, dac\ idio]ii \ia de la prim\rie au pus-o pe trotuar, 
ca s\ nu mai avem loc nici noi, nici ei. 

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Pe pist\: perspectiva pietonului

PNL l-a schimbat [i pe cel
de-al treilea candidat la
Prim\ria Capitalei. Marian
Munteanu a plecat, iar `n
loc a venit C\t\lin
Predoiu. Pentru PNL e
ru[inos ce se `ntâmpl\.
Niciodat\ acest partid
parc\ n-a tr\it atâta
umilin]\. Bu[oi, Orban,
Munteanu, Predoiu. Nu-i
cam mult?  

Sinucidere `n grup la PNL
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„The Menuhin Century“ –
un omagiu pentru
discofili [i bibliofili

Yehudi Menuhin s-a n\scut la 22
aprilie 1916 [i o lume `ntreag\ `l
omagiaz\ ast\zi la `mplinirea a
ceea ce un cunoscut realizator de
film, Bruno Monsaingeon, nu me[ -
te „Secolul lui Menuhin“. The Me -
nuhin Century este [i titlul unui
impresionant set omagial, obiect
indiscutabil bibliofil, cuprinzând
un masiv volum omagial de 250 de
pagini, cu nenum\rate ilustra]ii ̀ n
fomat mare, intitulat Passion Me -
nuhin. The Album of a life, cu un
text `n patru limbi de circula]ie [i
cu un Index al celor 80 de compact-
discuri [i 11 DVD-uri selectate de
autor [i restaurate sub egida casei
Parlophone, filial\ britanic\ a gru -
pului Warner Classics.

Passion Menuhin nu este o nou-
tate ̀ n sine. Bruno Monsaingeon ̀ [i
intitula astfel un volum de amintiri
[i fotografii pre]ioa se, publicat `n
Fran]a, `n februarie 2000, la scurt\
vreme dup\ `ncetarea din via]\ a
lui Menuhin, care ì fusese mentor,
protector, [i care, cu trecerea anilor –
l̀ cu noscuse ̀ n 1962 pe când era stu-

dent –, ì devenise un mai vârstnic
prieten apropiat. Atunci, ̀ n anul 2000,
a fost suficient s\ v\d fotografiile

splendide cu George Enescu [i s\
citesc o scurt\ m\r turie a lui Me -
nuhin despre profesorul s\u pentru
a cum p\ra imediat cartea. 

Menuhin `i spunea lui Mon-
saingeon: „Am cunoscut câ]iva
mari violoni[ti: Enescu a fost unul;
nu avea, poate, virtuozitatea scli -
pitoare a unui Oistrah, dar era atât
de conving\tor, atât de autentic,
atât de divers, `ncât atunci când
cânta, chiar b\trân [i curbat de
boal\, te cople[ea...“.

Spa]iul acestei rubrici este prea
redus pentru a v\ semnala, altfel
decât superficial, bog\]ia `nmaga -
zinat\ de Bruno Monsaingeon `n
formidabilul omagiu adus lui Me -
nu hin. Elegantul ambalaj cuprin -
de [ase cutii de discuri, selec]io -
nate [i organizate `n mod original.
Selec]ionate cu parcimonie, dup\
criteriul mai mult sau mai pu]in
obiectiv al calit\]ii interpret\rilor,
dintr-o discogra fie menuhian\ ca -
re atin ge azi cifra pletoric\ de... 193
de CD-uri.

Cel dintâi set, ~nregistr\ri
inedite [i rarit\]i (22 de CD-uri),
acoper\ – cu câteva excep]ii, fi-
indc\ lipsesc primele `nregistr\ri
ale lui Menuhin pentru casa ame -
rican\ Victor, de exemplu – toate
piesele de concert, sonate [i con-
certe ale lui Menuhin din anii
1930-1945. Monsaingeon nu mar -
cheaz\ clar ce este inedit cu ade -
v\rat [i care sunt „rarit\]ile“, ul-
timele fiind `nregistr\rile r\ ma se
pe vinil [i publicate pentru prima
dat\ pe CD. Este un volum pre]ios
`n care se reg\sesc concerte [i
sonate de Mozart, sona tele pentru
vioar\ [i pentru viol\ cu legen-
darul pianist Louis Kent ner, pri -
mul concert de Max Bruch cu Lon-
don Symphony Orchestra [i Lan-
don Ronald etc.

Al doilea volum, ~nregistr\ rile
istorice (18 CD-uri), include prima
integral\ a Sonatelor [i Partitelor
de Bach din 1934-1936, Concertul
pentru vioar\ de Edward Elgar –
dirijat ̀ n 1932 de c\tre compozitor –
[i, nu pe ultimul loc, cele patru dis-
curi cu George Enescu la pupitru.
Un alt set interesant, Concerte
Live [i ̀ nregistr\ri de la festivaluri

(7 CD-uri), reune[te dou\ discuri
live de la Carnegie Hall (1940), alte
dou\ cu `nregistr\ri (bine restau-
rate) ale lui Menuhin cu Pablo
Casals, Eugene Istomin [i Mieczys -
ław Hors zowski de la Prades (1955-
1956), iar restul de la Festivalurile de
la Tel Aviv (1964 cu Gari Bertini),
Ascona (1972), Edinburgh (1968),
Paris (1971), Bruxelles (1958) [i, nu
putea s\ lipseasc\, Bath (1964-1965).

Absolut pasionant este al pa-
trulea volum, ~nregistr\rile com-
plete cu Hepzibach Menuhin (20 de
CD-uri), cu `ntreg repertoriul
muzicii clasice de camer\, pe cel
de-al cincilea disc figurând [i
Sonata Nr. 3 `n la minor, op. 25 „`n
caracter popular românesc“ a lui
Enescu, celebra `nregistrare din
ianuarie 1936, de la Paris. Al\turi
de sonate, se reg\sesc aici Trio -
urile cu pian de Beethoven, cel de
Ceaikovski, cuplat cu Quartetul cu
pian K. 478 de Mozart, [i concerte
de pian cu Hepzibach so list\, diri-
jat\ de Menuhin.

Al cincilea set este dedicat
„~nregistr\rilor de virtuozitate [i
jalon“ ale marelui violonist (13 CD-
uri). Colec]ia se deschide cu o com-
pila]ie de piese `nregistrate `n anii
1932-1939, continuând cu celebrele
`nregistr\ri Paganini din 1932-
1936, cu Sonata pentru vioar\ [i pi-
an Nr. 1 de Prokofiev, Integrala
Sonatelor de Beethoven cu Louis
Kentner, din anii 1950, Sextetele de
coarde de Brahms [i un disc Bar-
tok, `ntre altele. Iar o ultim\ cutie,
remarcabil\ [i ea, include 11 DVD-
uri, practic tot ceea ce s-a p\strat `n
arhivele de film cu Menuhin la
vioar\ [i povestindu-[i via]a.

A[ fi fost fericit dac\ de-a
lungul s\pt\mânii care se
`ncheie a[ fi fost scutit s\
urm\resc penibila sag\ a
unor muzicieni ai Operei
Na]ionale [i a corului de
sicofan]i [i pierde-var\ ce
i-au `nconjurat, care s-au
„revoltat“ `mpotriva mi -
nistrului Culturii [i a tenta-
tivelor acestuia de a p\stra
pe scena româneasc\ doi
balerini de cea mai `nalt\
prestan]\ interna]ional\.
A[ fi fost fericit dac\
România, `n rând cu alte
state europene, ar fi serbat
mai bine centenarul na[ -
terii violonistului Yehudi
Menuhin, atât de legat de
George Enescu [i de cul-
tura româneasc\, al c\rei
promotor a fost urbi et 
orbi! A[ fi fost fericit dac\
Editura Casa Radio ar fi
avut ini]iativa s\ publice
din arhivele române[ti un
set de discuri omagiale, `n
rând cu restul lumii muzi-
cale interna]ionale. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Nu-i nevoie s\ intru cu explica]ii
sumare `n intestinele genului de
rock numit nu-metal. Câteva cu-
vinte sunt, totu[i, necesare. Trupe
ca Limp Bizkit, Slipknot, Defto-
nes, Korn, Linkin Park ori Staind
au ap\rut pe scenele americane
(invadând apoi planeta) cam la
jum\tatea anilor 1990. Combina -
]ia de chitare, sintetizatoare [i
samplere, sus]inute puternic de
tobe [i bas, traducea sonor mixtu-
ra de heavy-metal, punk, rap, hip-
hop [i grunge, cu „explicit lyrics“,
nu metafore sau poeme absconse.
Ritmul alert, versurile brutale
(mai mult zbierate decât cântate),
ruperile timbrale nu excludeau
deloc melodia, elementul care cap-
tiveaz\ auditoriul pân\ la depen-
den]\. S\ faci din `njur\turi re-
fren cantabil e ceva destul de ba-
nal; s\ exprimi astfel o idee, nu
doar o revolt\, iat\ originalitatea
noilor metali[ti! Dup\ dou\ dece-
nii de „rage against the machine“,
cum se nume[te una dintre for-
ma]ii, se poate constata c\ „ma -
[ina“ a preluat furia, sco]ând pro-
fituri frumoase din ea. Când vinzi
40 de milioane de discuri nu se
cheam\ c\ lup]i contra sistemu-
lui, ci mai degrab\ c\ faci bani...

Otep e un cuvânt, probabil in-
ventat, pe care o mam\ american\
cu origini irlandeze [i fascina]ii
vechi egiptene l-ar fi dat fiicei
n\scute pe 7 noiembrie 1979. Voca-
bula este [i anagrama substanti-
vului „poet“, calitate asumat\ de
nu-metalista Otep Shamaya [i
probat\ `n textele cântecelor sale,
ca [i `ntr-un serial HBO, Def Poe-
try. Fizic, Otep arat\ de parc\
Wendy O’Williams [i Catherine
Deneuve s-au contopit ̀ ntr-un corp,
viguros [i tatuat ca al rockeri]ei,
expresiv [i atr\g\tor precum al
actri]ei. B\rba]ii `ns\ pot s\-[i
pun\ pofta-n cui: Otep este les-
bian\ declarat\, afi[ându-[i pe

blogul personal op]iunea, sub slo-
ganul „equal rights, equal lefts“.
Fire[te, ca orice bun cet\]ean al
SUA, nu ezit\ s\-[i afirme „ideolo-
gia“ `n dou\ cuvinte: „fuck every -
thing“. Toate astea sunt ingre-
dientele re]etei de succes media-
tic, biblia multiculturalismului,
reg\site [i `n aria showbiz, guver-
nat\ de-o unic\ regul\, anume:
„nu exist\ nici o regul\“. 

Crescut\ `ntr-un mediu fami-
lial agresiv [i `ntr-un ora[, Los
Angeles, devastat periodic de vio-
len]e interrasiale, Otep se izoleaz\
convenabil, dedicându-se artelor –
poezie, pictur\, muzic\, actorie.
Scrisul [i cântatul devin ocupa]ii-
le sale obi[nuite, „arta fiind calea
de evadare din capcana realit\]ii
`nconjur\toare, ce na[te mon [tri“.
Nu mir\ – ba dimpotriv\, este re-
confortant\ – deviza: „Art is the
best way to say fuck you to reali-
ty“. Undeva, Otep scrie c\ vrea 
s\-[i creeze propriul Univers, cu o
religie f\r\ zei, f\r\ legi care aduc
durere, uitare [i ru[ine. Dorin]a
se na[te logic din sentimentul (ex-
primat `n „Shattered Pieces“, pe
albumul House of Secrets, 2004):
„If God is my Father, I am an Or-
phan“. Asta nu mi se pare un
afront comis ca s\ [ocheze como-
dit\]ile ipocritului credincios uni-
versal, ci este un strig\t disperat
al fiin]ei umane contemporane,
cea p\r\sit\ de Divinitate. O ase-
menea vietate, `mpins\ de aliena-
re, ar vrea s\ lase un fel de „bilet al
sinuciga[ului“, dar constat\ c\
„unul dintre noi e analfabet, ce -
l\lalt e orb“. Trimiterile critice
transcend societatea nord-ameri-
can\, mercantil\ [i idealist\ din
proiect, pentru c\ „american way
of life“ s-a r\spândit pe tot globul,
epuizându-i resursele.

Din 2001 `ncoace, Otep a lansat
[apte albume oficiale, bine primi-
te de nenum\ra]ii fani. Fluctua]ia
componen]ilor trupei, obi[nuit\
`n lumea muzicienilor, schimba-
rea casei de discuri n-au modificat
direc]ia stilistic\, nici tematica
pieselor, una mai dinamic\ decât
alta. Ludic\ [i ironic\ `n ce-o pri-
ve[te, Otep nu evit\ subiectele
fierbin]i, ci le abordeaz\ direct, lo-
vind ]inta cu precizie. A[a proce-
deaz\ [i pe albumul Generation
Doom (2016, Napalm Records). De
la drepturile LGBT la ISIS, nimic
nu scap\ opiniei acide, onorante
pentru rockul de atitudine. {i
dac\ virulen]a, s\ zic a[a, face par-
te din re]et\, prospe]imea atest\ o
rockeri]\ admirabil\, serioas\,
autentic\.    

Otep



~n Ardeal, locul obâr[iilor [i for -
m\rii mele, nu se face coliv\, iar
dup\ ce-am ajuns prin alte regiuni
ale patriei cu acest obicei, vreme
`ndelungat\ am [i refuzat s\ o gust.
Dac\ ve]i c\uta pe facebook.com,
ve]i descoperi mai multe pagini cu
acest nume, una de catering, alta
de  vacan]\, indiferent `ns\ de
domeniu, rostul tuturor fiind de a
face reclam\. Dup\ cum v\-nchi -
pui]i, nici una nu are prea mul]i
prieteni [i nici followers! 

Mi-am amintit cu aceast\ oca -
zie, nostim\ `n felul ei, de alte câte-
va situa]ii cu laten]e de teatralitate
legate de contextul finalului de
traseu terestru. ~mi c\zuser\ odat\
ochii pe un anun] dintr-un ziar de
la sec]iunea decese/comemor\ri –
nu, nu râde]i `nc\, fascicolele res -
pective nu fac parte din lecturile
mele preferate, pur [i simplu foile-
tam cotidianul [i mi-a atras aten]ia
un enun] publicitar despre care,
dac\ n-ar fi fost plasat acolo, a[ fi
crezut c\ e o glum\. Un cet\]ean
`n[tiin]a c\ inten]ioneaz\ s\-[i
con cesioneze  locul de veci. Con-
form DEX, a concesiona `nseamn\
„a pune la dispozi]ie printr-un act
oficial“. Situa]ia absurd-comic\
mi-a reconfirmat faptul c\ `n Ro -
mânia totul e tranzac]ionabil, in-
clusiv postumitatea! Instinctul jur-
nalistic a detectat poten]ialul si -
tua]iei [i, dup\ câteva planuri de
interviu schi]ate mental, am sunat
persoana, prezentându-m\ drept
cineva interesat, pentru a afla de-
talii. Omul era posesorul unui con-
fortabil perimetru din cimitirul
principal, „Eternitatea“, „bine pla -
sat, la alee“ pentru odihn\ etern\
[i, `n generozitatea-i, era dispus 

s\-l ofere [i altora pân\ i-o veni [i
lui sorocul. Poate unora vi se pare
macabr\ toat\ `ntâmplarea, dar
omul o considera o oportunitate de
business, un bine pe care `l f\cea,
contra cost desigur, altcuiva care
avea mai mare nevoie de spa]iul
„locativ“. ~l ̀ ntreb dac\ e legal, r\s -
punde c\ se informase la un notar,
unde urma s\ perfect\m actele, era
perfect legal. Mai cu jum\tate de
gur\ zic dac\ nu-l deranjeaz\ s\
stea pentru totdeauna al\turi de
un str\in. „Deloc, oricum nu mai
[tim!“, glume[te insul. Plusez [i
spun: „Dar dac\, Doamne fere[te,
sfâr[itul se va produce mai devre -
me decât v\ a[tepta]i?“. ~ntrebarea
l-a ofensat ̀ ntr-atât ̀ ncât mi-a ̀ n chis
telefonul.

Cu ceva ani `n urm\, v\zusem
spectacolul celebrei companii ger-
mane Rimini Protokoll, care prac-
tic\ un teatru al exper]ilor, o vari-
ant\ de teatru documentar, `n care
lucreaz\ exclusiv cu amatori. Du -
p\ ce-[i aleg subiectul, obligatoriu
unul de maxim\ efervescen]\ co-
munitar\, o problem\ a societ\]ii
pe care aceasta, cea mare sau una
micro, nu o con[tientizeaz\ ori o
ignor\ deliberat, aleg [i interpre]ii,
oameni obi[nui]i, direct conecta]i
la tem\, ale c\ror m\rturii, compe-
ten]e, raport\ri la chestiune sunt
vitale pentru verosimilitatea spec-
tacolului. Din istorisirile lor, expe-
rien]e rememorate, se imagineaz\
scenariul, unul flexibil, pus `n
scen\ chiar de ace[ti exper]i. Dead-
line a fost realizat la `nceputul
anilor 2000, vorbea „despre ce `n -
seamn\ s\ fii mort `n mentalitatea
comun\ central-european\“, iar
distribu]ia includea indivizi care
prin profesiunile lor au de-a face
zilnic cu moartea: un medic legist,
un angajat la crematoriu, un scul-
ptor de monumente funerare, asis-
tente medicale, florari, lucr\tori la
pompe funebre, o violonist\ spe-
cializat\ ̀ n recitaluri mortuare, un
fotograf preg\tit [i pentru ferpare.
Exemplul e edificator pentru di-
mensiunea spectacular\ a acestui
moment al vie]ii care este moartea. 

Nici nu mai [tiu pe unde am dat
peste informa]ia c\ `n Occident, `n
prezent, po]i opta pentru a ajunge
post-mortem direct `n cosmos.

Firme specializate `]i asigur\ con-
tra sumei de 4.000-5.000 de euro,
achitat\ `n avans, desigur, posibili-
tatea de a se ocupa de cenu[a depo -
zitat\ `ntr-o urn\ fistichie, elegan -
t\, eco sau cum altfel o dore[ti, pe
care o vor dispersa direct ̀ n cer. Ca
s\ scurtezi drumul c\tre „dincolo“.

Mai am o faz\ potrivit\ temei de
azi, pe care cu siguran]\ a]i `ntâl-
nit-o la vreo plimbare cu treab\
(un buchet de flori, o lumânare etc.)
prin cimitir. Cum `nc\ la noi drep-
tul de proprietate nu e chiar sfânt
[i se ̀ ncalc\ destul de frecvent – iar
`n cazuri de acest gen, ce po]i de
fapt s\ faci, s\ dai mortu-n jude-
cat\?, s\ aduci un executor s\-l eva -
cueze? –, mul]i dintre posesori, pâ -
n\ s\-[i construiasc\ monumentul
funerar, a[az\ t\bli]e l\muritoare
cu `nscrisul „ocupat“. Pentru c\
da, chiar [i acolo, dac\ nu e[ti vigi-
lent, altcineva `]i poate lua locul!

Când apar aceste rânduri, m\
voi afla la Craiova, la Festivalul
Shakespeare. Chiar ast\zi se `m -
plinesc 400 de ani de la trecerea `n
nefiin]\ a dramaturgului. Pentru
William Shakespeare, „a fi sau a
nu fi“ e legat de aceea[i zi, 23 apri -
lie, de[i unii biografi sus]in exis-
ten]a unor controverse. Coinci-
den]\ sau nu, a fi n\scut [i a muri
exact la aceea[i dat\ e rarisim [i
atractiv. Imagina]ia public\ a f\ -
cut chiar mai mult, lansând de-a
lungul vremii ipoteze cum c\ Sha -
kespeare nu ar fi existat, c\ opera
ar fi fost scris\ de altcineva, de 
unul sau de mai mul]i autori. Isto-
ria a consemnat vreo 60 de versiuni
de presupu[i autori ai ope relor sa -
le. Nu po]i s\ nu te `n trebi de unde
dorin]a de a-l „omor`“ pe Shake-
speare? Disputele au devenit tot
atâtea ocazii de a men]ine aten]ia
asupra bardului de la Stratford-up-
on-Avon, de a stimula cer cetarea,
de a sus]ine argumente pro sau
contra, aplicându-i chiar lui cele-
bra `ntrebare existen]ial\. 

N\d\jduiesc c\ nu v-am tulbu-
rat prea tare cu situa]iile drama -
tice relatate. Toate sunt desprinse
din via]\, iar str\dania de-a le trata
`n cheia unui umor negru de cali-
tate sper s\ fi dat roade. 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

O p\]anie de pe Facebook
st\, `n principal, la
originea acestui articol.
Inven]ia lui Zuckerberg
`mi sugera zilele trecute
c\ a[ putea fi interesat\
de ni[te pagini, printre
care [i „Coliva“! Prepa -
ratul acesta din grâu fiert
aromatizat cu diverse
ingrediente, altfel deli -
cioase, nu mi-a pl\cut
niciodat\, pentru simplul
motiv c\ `l asociez cu
ceremoniile funerare. 

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu„A fi sau a nu fi“

[i teatralitatea
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INTERVIU CU ISTORICUL {TEFAN LEMNY

„S-ar putea scrie o istorie a exilului
românesc `n variate direc]ii, cu mult
`nainte de perioada comunist\“

Interviu realizat de 
George Neagoe

Stimate domnule profesor,
cu toate c\ nu sunte]i cadru
didactic, studiile domniei
voas tre `ndrept\]esc, f\r\ um -
bre, aceast\ titulatur\. ~n ce
raporturi s-ar afla ast\zi cer -
cetarea efectuat\ `n univer-
sit\]i cu cea `ntreprins\ `n
institute sau `n biblioteci?

A[ `ncerca s\ v\ r\spund din un-
ghiul de vedere al locului unde m\
g\sesc, la Biblioteca Na]ional\ a
Fran]ei (pe scurt BnF), o institu]ie
`n care se intersecteaz\ toate aces-
te orizonturi profesionale. E sufi-
cient s\ arunca]i o privire asupra
num\rului de cititori, pentru a
`n]elege capacitatea de magnet pe
care ea o exercit\ asupra cer -
cet\torilor din Fran]a [i din alte
]\ri, cercet\tori de toate vârstele,
unii la `nceputul carierei, `n faza
de redactare a tezelor, al]ii deplin
consacra]i. Cum se explic\ aceas t\
atrac]ie? R\spunsul e dat de capa-
citatea bibliotecii de a oferi „alt -
ceva“ decât ceea ce propun aces-
tor cititori centrele de documenta-
re unde ei lucreaz\ `n mod obi[ -
nuit. Acest „altceva“ este, mai
`ntâi, o deschidere spre globalita-
tea cunoa[terii: ceea ce poate pu-
ne `ntr-adev\r la dispozi]ia cer-
cet\rii o structur\ uria[\ ca BnF
dep\[este cu mult posibilit\]ile
centrelor prea specializate. Or,
idealul de riguroas\ specializare
e, `n sensul clasic, inseparabil de
aspira]ia c\tre cunoa[terea glo-
bal\. ~n condi]iile revolu]iei nu-
merice de azi, când posibilit\]ile
de cercetare s-au `mbog\]it consi-
derabil gra]ie noilor tehnologii

electronice, pu]ine institu]ii de
cercetare [i documentare pot
|dispune de un arsenal atât de
complex [i sofisticat, oneros `n
termeni financiari, ca marile struc -
turi pe care le reprezint\ bibliote-
cile na]ionale din lumea `ntreag\.
Exemplul BnF este edificator. A[a
cum el este edificator si pentru alt
aspect: cadrul pe care `l ofer\ ma-
nifest\rilor stiin]ifice. R\spunsul
la ̀ ntrebarea dumneavoastr\, doar
prin prisma acestei experien]e
izolate, ar fi deci: raporturi de

complementaritate, de interde-
penden]\, de dialog.

E, de câteva decenii bune, un
moment fast pentru metodele
antropologice [i cele imago-
logice. Cum influen]eaz\ aces -
tea perspectivele asupra scri -
sului medieval?

Studiile de antropologie istoric\,
de istorie a mentalit\]ilor, de ima -
gologie etc. au marcat considera-
bil cunoa[terea istoriei culturale

[i a imaginarului din trecut, pen-
tru c\ ele au dep\[it cli[eele clasi-
ce de analiz\ bazate pe lectura is-
toriei `n „felii“ izolate (ceea ce a
fost istoria economic\, politic\,
social\ etc.), pe privilegierea anu-
mitor surse istorice (diplomatice,
narative, literare etc.) [i, eventual,
a unor epoci sau perioade prea
stricte. Poate de aceea influen]a
acestor studii a fost mai timid\ `n
domeniile de riguroas\ specializa-
re – cazul antichit\]ii, a medievis-
ticii –, mult mai rezistente `n fa]a

noilor cuceriri epistemologice. ~n
ac]iunea ei interdisciplinar\, an-
tropologia a regândit leg\turile
dintre zone culturale considerate
mult timp impenetrabile, autono-
me sau chiar `n opozi]ie. Istoricii
medievi[ti au putut profita astfel
de o nou\ interpretare a conexiu-
nilor dintre cultura savant\ sau
clerical\ [i cultura laic\ sau popu-
lar\, dintre cultura scris\ [i cultu-
ra oral\, dintre reprezentarea
scriptural\ [i cea figurativ\, inter-
pretare care, de la  Paul Zumthor,
Georges Duby sau Jacques Le
Goff `ncoace, a dat un sens nou [i
scrisului medieval, `n]eles altfel
prin prisma oralit\]ii [i a simbo-
lismului figurativ. {i nu doar a
scrisului medieval. ~n spa]ii unde
evul mediu s-a prelungit târziu, ca
la noi, supravie]uind `n plin\ mo-
dernitate, lectura aceasta s-a dove-
dit fecund\. Contribu]iile lui Ale-
xandru Du]u, Dan Horia Mazilu [i
al]ii au fost decisive `n acest sens. 

Sintagma „literatur\ român\
veche“ pare desuet\ [i inhi-
batoare. Exist\ posibilit\]i
s\ o nuan]\m, s\-i delimit\m
altfel domeniul?

Nu mi-a[ `ng\dui s\ aduc un
r\spuns, fiind vorba de un dome-
niu pe care `l pre]uiesc, dar `n ca-
re nu sunt specialist. Istoricii lite-
rari sunt desigur cei mai `n m\ -
sur\ s-o fac\. Cu aceast\ necesar\
precizare, nu v\ ascund totu[i c\
mi-am pus [i eu aceast\ `ntrebare
dintr-o alt\ perspectiv\: aceea a is-
toriografiei [i chiar a istoriei cul-
turale. Termenul de „vechi“ `n si-
ne nu m\ jeneaz\. Dimpotriv\, el
are un anume mister [i poate as-
cunde semnifica]ii profunde. Ceea
ce m\ jeneaz\ este confuzia pe 

{tefan Lemny este unul dintre cei mai
aprecia]i savan]i umani[ti forma]i `n
România. A sus]inut doctoratul la
Universitatea „Al.I. Cuza“ din Ia[i (1983) [i la
École des Hautes Études en Sciences Sociales
din Paris (1999). A fost cercet\tor la
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol“ al
Academiei Române, Filiala Ia[i (1980-1990). 
S-a stabilit apoi `n Fran]a, fiind `ncadrat la
Bibliothèque nationale de France (BnF),

`ncepând cu 1991. Specialist `n istoria
secolului al XVIII-lea, {tefan Lemny s-a
afirmat, `n perioada recent\, ca un exeget
devotat al vie]ii [i al operei lui Dimitrie
Cantemir. Volumul Les Cantemir : l’aventure
européenne du’une famille princière au XVIIIe
siècle (Préface : Emmanuel Le Roy), Ladurie,
Paris, Editions Complexe, 2009, a fost tradus
`n române[te de Magda Jeanrenaud, cu titlul
Cantemire[tii. Aventura european\ a unei

familii princiare din secolul al XVIII-lea
(Polirom, 2010). Devenit\, `n scurt\ vreme, 
un succes editorial (lucru mai rar pentru 
o carte [tiin]ific\ referitoare la perioade 
mai `ndep\rtate), cartea s-a bucurat de
comentarii c\lduroase [i receptive.
Consecin]a acestei fericite `mbin\ri `ntre
valoarea intelectual\ [i cea de pia]\ a fost
includerea sintezei lui {tefan Lemny `n
Colec]ia „Top 10+“ a Editurii Polirom.

Vedere din în\l]imea unui turn 
al Bibliotecii Na]ionale a Fran]ei
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care el o genereaz\ atunci când
trebuie tradus `n alte limbi. E
greu s\ explici faptul c\ acest con-
cept nu desemneaz\ o literatur\
„veche“ `n sensul de „clasic\“, ca
`n cazul certei dintre clasici [i mo-
derni din sânul Academiei france-
ze din secolul al XVII-lea. E greu
s\ explici c\ termenul de „veche“
acoper\ de fapt, `n cea mai mare
parte, o literatur\ medieval\ (dar
nu numai!). Cum s\ integrezi, pe
de alt\ parte, no]iunea de „litera-
tur\ veche“ `n istoria cultural\
mai general\ a lumii medievale
sau – fapt cu atât mai paradoxal! –
`n istoria cultural\ a umanismu-
lui, a Rena[terii etc.? Cert, `n alte
culturi ([i limbi) decât cea ro-
mân\, „literatura veche“ are cu to-
tul alt `n]eles. Dar ce este mai im-
portant la urma urmelor? S\ pole-
miz\m pe marginea unui concept
– subiect mereu delicat si discuta-
bil! – sau s\ aprofund\m analiza
fenomenului pe care `l desem-
neaz\? Personal, cred c\ trebuie
mai ̀ ntâi s\ mul]umim acelora ca-
re ne-au dat temeinice studii de -
spre literatura român\ „veche“,
cum au numit-o ei, f\r\ complexe. 

Se vorbe[te despre integra -
rea valorilor na]ionale `n
patrimoniul cultural euro-
pean. Ce ar putea schimba,
`n acest context, percep]ia
asupra scrisului românesc
din secolele XVI-XVIII?

Poate c\ ar trebui s\ reflect\m
mai `ntâi la acest termen de „inte-
grare“. Nu [tiu cât este el de potri-
vit pentru cultur\. Vorbind doar
de „integrarea european\“, proce-
sul acesta a fost ini]ial mai u[or de
organizat `n termeni economici.
Comunitatea european\, `nfiin -
]at\ la Roma `n 1957, a fost prima
expresie. A intervenit apoi, cum
se [tie, [i faza politic\ c\reia `i co-
respunde azi Uniunea European\.
„Integrarea“ mi se pare, `n mare,
un fenomen actual [i, `n acela[i
timp, un mecanism interstatal,
prin care lumea european\ se
une[te tot mai mult `n jurul unor
valori comune, capabile s\ facili-
teze comunicarea `ntre na]iuni.
Cultura face, desigur, parte. Dar
ea are specificit\]i prea puternice
pentru ca „integrarea“ cultural\
s\ fie o chestiune atât de simpl\ ca
integrarea economic\ sau poli-
tic\, care, de altfel, cum se [tie, 
n-a fost chiar a[a de simpl\. Asta
nu `nseamn\, desigur, a eluda as-
pira]ia de a face cunoscut\ o cul-
tur\ peste hotare, dar diferen]a ̀ n -
tre cunoa[tere [i integrare e enor -
m\. Percep]ia scrisului românesc
mi se pare o chestiune extrem de
complicat\ `n acest context, [i cu
atât mai mult dac\ este vorba de
literatura, s\-i spunem, premo-
dern\. Cu toate acestea, nu sunt

sceptic. C\rturarii din secolul al
XIX-lea au avut, de exemplu, cute-
zan]a de a traduce vechile cronici
`n limba francez\. ~n zilele de azi,
problema s-ar pune altfel: nu atât
a traducerii, cât a contextualiz\rii
valorilor culturale, ceea ce impli -
c\ a le studia din nou, `n termenii
actuali ai cercet\rii. Profitul ar fi
dublu: acela de a descoperi o nou\
prospe]ime `n „vechile“ texte, dar
[i de a le face cunoscute, ca s\ nu
spun, „integra“ `n cultura euro-
pean\. Exist\, de altfel, mai multe
contribu]ii exemplare `n acest
sens, semnate de mai tineri (decât
mine!) cercet\tori: cele privind is-
toria cultural\, a mentalit\]ilor, a
vie]ii cotidiene etc. 

Ce valen]e ar acoperi aici di-
nastia Cantemire[tilor? Lu-
crarea cunoscut\ de publicul
larg cu titlul Descriptio Mol-
daviae reprezint\ un moment
semnificativ pentru un pro-
ces pe care l-am putea denu-
mi ca „preglobalizare“?

Dimitrie [i Antioh Cantemir sunt
dou\ figuri exemplare de euro-
peni, `n sensul cultural al cuvân-
tului, de intelectuali `ndrept\]i]i
s\ discute de la egal la egal cu se-
menii lor din alte ]\ri, capabili s\
impresioneze prin erudi]ie, dar [i
prin tr\s\turile lor comportamen-
tale, prin modul lor de via]\. Do-
vada este c\ amândoi au stabilit
leg\turi cu figuri de seam\ ale cul-
turii europene. Esen]ial\ r\mâne
`ns\ opera pe care ne-au l\sat-o,
oper\ care pentru prima oar\ a
reu[it s\ traverseze hotarele cul-
turii na]ionale pentru c\ a [tiut s\
r\spund\ exigen]elor culturii uni-
versale. Este cazul Descrierii Mol-
dovei, dar [i al Istoriei Imperiului
Otoman de Dimitrie Cantemir,
a[a cum este cazul Satirelor lui
Antioh Cantemir, traduse `n fran-
cez\ din 1750. Aceste scrieri mar-
cheaz\ `nceputurile unui feno-
men mai larg de sincronizare cul-
tural\ european\, dar, din p\cate,
`nceputuri `ntrerupte prea repede
`nainte de a fi reluate `n secolul al
XIX-lea...

Tema exilului e central\ pen-
tru perioada 1945-1989, `n
con di]iile sovietiz\rii din
blocul est-european. ~ntorcân-
du-ne c\tre epoci mai `nde -
p\rtate, nu cumva se `ntre -
vede condi]ia exilatului la
Nicolae Milescu-Sp\tarul [i
la Dimitrie Cantemir (sta-
bili]i, iat\, `n Imperiul }a -
rist)?

Nu doar `n Imperiul }arist. ~nain-
te de exilul rusesc, Dimitrie Can-
temir a cunoscut exilul otoman,
mult mai obi[nuit compatrio]ilor
s\i. Al]ii s-au `ndreptat spre ]\rile

central europene, `n statele italie-
ne sau chiar `n cele din Occiden-
tul european. Cantemir `nsu[i ar
fi preferat lumea european\, mai
`ntâi pentru el, apoi pentru copiii
lui. S-ar putea deci scrie o istorie a
exilului românesc `n variate di-
rec]ii, cu mult `nainte de perioada
comunist\, [i ea continu\ `n zilele
noastre... ̀ ndeosebi sub alte forme
de exil, nu doar impuse de res-
tric]ii politice, ci de op]iuni perso-
nale, culturale sau economice. 
M-a[ feri, de asemenea, s\ v\d exi-
lul ca o condi]ie a unei zone pre-
destinate acestuia. El este mai cu-
rând r\spunsul adus unor anume
condi]ii (sau constrângeri) istori-
ce, valabile [i `n alte spa]ii: m\
gândesc la victimele discrimi -
n\rilor religioase din Occident (`n
Anglia contra catolicilor, `n Fran -
]a contra protestan]ilor), care au
alungat o popula]ie numeroas\ pe
drumurile Europei, la victimile
r\zboiului civil [i ale regimului
franchist din Spania, alt rezervor
masiv al exilului european.  

~n continuarea `ntreb\rii
pre cedente: cu ce lentile ne
putem apropia de {coala
Ardelean\, care, `n pofida de-
numirii, a ac]ionat, de multe
ori, `n afara grani]elor Tran-
silvaniei?

N-a[ putea s\ v\ r\spund. E o
tem\ care m-a preocupat mai de-
mult, atunci când David Prodan
sau Pompiliu Teodor au ̀ ndrumat
direct cercet\rile `n domeniu, in-
clusiv cele ale subsemnatului.
Exist\ ast\zi o „nou\ [coal\ arde-
lean\“ gra]ie noilor genera]ii de
speciali[ti ale c\ror contribu]ii nu
le cunosc suficient. Un cuvânt
doar pentru a m\rturisi interesul
pe care mi l-a suscitat lectura ope-
rei lui Ioan Budai-Deleanu, `n
edi]ia superb\ realizat\ de Gheor-
ghe Chivu [i Eugen Pavel! }iga-
niada mi se pare un bun pretext li-
terar pentru lectura mai larg\
prin prisma acesteia a culturii [i
lumii române[ti din perspectiva
temelor de actualitate. Cineva a
avut ideea traducerii ei `n fran-
cez\ (e vorba de Tsiganiada ou Le
campement des Tsiganes, `n tra-
ducerea realizat\ de  Françoise
Mingot-Tauran, ap\rut\ `n 2014 la
o modest\ editur\ – Wallâda –,
specializat\ `n literatura despre
romi), dar filtrul ales nu pare s\ fi
func]ionat `n receptarea scrierii. 

E evident c\ Dimitrie Can-
temir constituie un subiect
tot mai dezb\tut. Ce proble -
me ridic\ manuscrisele lui?
Care ar fi zonele nevralgice
ale edit\rii [i ale coment\rii
operelor sale? S-a implicat,

f\r\ s\ fim aten]i, [i factorul
politic?

Editarea operei lui Dimitrie Can-
temir ridic\ azi câteva probleme.
Constat cu regret c\ Editura Aca-
demiei n-a continuat opera `nce-
put\ ̀ n condi]ii atât de remarcabi-
le de Virgil Cândea. A[a se face c\
mai multe edi]ii de valoare au
ap\rut la diferite edituri, `n afara
unui proiect global de editare [tiin -
 ]ific\, ceea ce nu este de natur\ s\
asigure coeren]a [i vizibilitatea
realiz\rilor `n domeniu. Publicate
`n tiraje limitate, epuizate, ele au
devenit repede rarit\]i. A ap\rut,
de exemplu,  o edi]ie a Istoriei Im-
periului Otoman, `n traducerea
Ioanei Costa, la Funda]ia Na]io-
nal\ pentru {tiin]\ [i Art\. E o lu-
crare excelent\, `ntr-o traducere
diferit\ de cea realizat\ de Dan
Slu[anschi, cu meritul de a pune
fa]\ ̀ n fa]\ textul original ̀ n latin\
[i traducerea `n român\, dar, din
p\cate, [i cu defectul de a omite
numele lui Dan Slu[anschi ca edi-
tor al textului latin. ~ns\ cine a
vorbit despre aceast\ realizare?
Ea a ocazionat câteva polemici `n -
ver[unate, inclusiv cu interven]ia
lui Andrei Ple[u, dar prea pu]ine
ecouri – din câte am putut urm\ri
de la distan]\ – `n pres\. Mai mult
[i mai grav decât atât, lucrarea e
greu de identificat `n lista de pu-
blica]ii ale editurii [i m\ `ntreb `n
ce m\sur\ publicul mai larg are
cuno[tin]\ de ea, eventual prin
libr\rii, de vreme ce chiar pentru
speciali[ti ea e greu de procurat.
A[ spune acela[i lucru despre
edi]iile excelente ale scrierii Sa-
cro-sanctae scientiae indepingibi-
lis imago, publicat\ de Vlad Ale-
xandrescu `n italian\ (Firenze,
Mondadori, 2012) [i `n francez\
(Paris, Honore Champion, 2016),
pe care speciali[tii români se str\ -
duie din greu s\ le ob]in\ ̀ n a[tep-
tarea, s\ sper\m nu de lung\ du-
rat\, [i a unei edi]ii române[ti.
Toa te aceste realiz\ri, oricât de re-
marcabile ar fi, reflect\ `n primul
rând ini]iative personale, n\scute
din pasiunea speciali[tilor, [i, din
p\cate, nu intruziunea, ci lipsa
„fac torului politic“ s\-i spunem,
sub forma unei politici editoriale
de interes cultural na]ional.

Risc\m astfel s\-l transfor -
m\m pe Dimitrie Cantemir
`ntr-un personaj neconclu-
dent/fragmentar chiar [i
pentru speciali[ti?

Temerea e fireasc\. Cantemir nu
este, din acest punct de vedere, o
excep]ie. El pune de-o manier\
mai general\ problema ̀ n]elegerii
unei personalit\]i apar]inând al-
tei epoci, altui context cultural [i
mental. Desigur, intimida]i de com-
plexitatea personajului, cercet\torii

exploreaz\ detalii din domeniile
de specialitate [i `n limbile care le
sunt mai accesibile: a rezultat ast-
fel o bibliografie infinit\ de studii
minu]ioase, utile, f\r\ `ndoial\,
dar c\rora le lipse[te ceea ce se
nume[te „viziunea de ansamblu“.
Or, aceasta este indispensabil\.
A[ spune c\ ea reprezint\ provo-
carea major\ pentru `n]elegerea
lui Cantemir. {i nu e vorba doar
de opera [i cultura sa, de ac]iunea
sa politic\, ci [i de aspectele obi[ -
nuite ale vie]ii sale. 

Are noim\ gâlceava `n]elep-
tului cu lumea, când giude]ul
sufletului cu trupul e departe
de ra]ionalism?

Divanul exprim\, speciali[tii au
spus-o adesea, dilemele profunde
ale unui tân\r c\rturar tr\itor la
cump\na dintre veacuri – secolele
al XVII-lea [i al XVIII-lea – [i impe-
rii, un tân\r preocupat de ̀ ntreb\ -
rile despre sensul vie]ii, condi]ia
etic\ a existen]ei, `ntreb\ri influ-
en]ate de confrunt\rile intercon-
fesionale `ntre ortodoc[i, catolici,
protestan]i sau de ideile ra]iona-
liste, `n plin\ gesta]ie atunci `n lu-
mea româneasc\. Toate acestea,
desigur, pe fondul mai general al
unei crize europene de con[tiin]\,
`n sensul descris de Paul Hazard.
~ntreb\rile chinuitoare pentru au-
torul Divanului au g\sit poate mai
pu]in ecou `n genera]ia mea, for-
mat\ `n climatul dinainte de 1989
(nu vorbesc desigur de genera]ia
precedent\, hr\nit\ de alt\ cul-
tur\), dar `n condi]iile resurec]iei
religiei `n lumea româneasc\ de
azi, a[a cum observ de la distan]\,
„gâlceava“ evocat\ de Cantemir
poate reg\si un nou sens. Poate
tocmai acela al deschiderii spre
puterea ra]iunii, chiar [i `n c\ut\ -
rile religioase care preocup\ o
parte a societ\]ii, inclusiv a tineri-
mii. ~n fine, esen]ial\ r\mâne [i
ideea de „gâlceav\“: ea invit\ la dis-
put\ [i dialog, la punerea de `n -
treb\ri, la `ncercarea de a le r\s -
punde, la con fruntarea de idei.
Aceast\ lec ]ie a Divanului n-ar
trebui uitat\.
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O carte inedit\ `n literatura 
român\ contemporan\: 
Villa Margareta, de Doina Jela

Eli B\dic\ 

De ce spun c\ este o carte inedit\? 
~n primul rând, deoarece con-

struc]ia romanului este cu totul [i
cu totul deosebit\ [i se va mula, ̀ m -
preun\ cu pove[tile pe care le con -
]ine volumul, pe a[tept\rile [i sensi-
bilit\]ile cititorului, suportând zeci
de interpret\ri. 

Apoi, la nivel narativ, cartea este
controlat\ perfect, de[i vorbim de -
spre un debut ̀ n domeniul fic]ional.
Autoarea folose[te cârligele post -
modernismului `ntr-un amestec bi-
ne temperat. De la un am\nun]it ([i
fictiv) dosar de securitate (al prota-
gonistului Vlad Cernescu, „Ezote-
ristul“, „Poetul“, „Vlad C.“) la [e -
din]e regulate de psihanaliz\ cu
D.M.M. (Doamna Mea de Mier-
curi), fragmente de autofic]iune
(D.J., cu varia]iile Digei [i Mutulan-
ca, `mparte fragmente de biografie
cu autoarea c\r]ii), un manuscris
de roman `n roman (atribuit, dup\
lungi popasuri, tot Doinei Jela, per-
sonajul din volum – de altfel, D.J. l̀
contrazice des pe Rafael `n timpul
lecturii manuscrisului, face ample
note de subsol, detaliaz\, exempli-
fic\, amendeaz\, completeaz\), scri -
sori, fragmente din cronici, fotografii,
interviuri sau discu]ii pe platforme
reale (Contributors, de exemplu),
desene (un stol de p\s\ri de senat de
Vlad. C., de pild\, sau diagrama Is-
hikawa), e-mailuri, citate din sau
fragmente despre autori cunoscu]i
(Julian Barnes, Adriana Bittel, Ste-
lian T\nase etc. etc.), muzicieni fai-
mo[i men]iona]i (cum ar fi Alexan-
dru Tomescu, dac\ vrem s\ amin-
tim un singur nume), convorbiri te-
lefonice inserate, discu]ii pe chat-ul
de Facebook [.a.m.d., toate aceste
„documente“ nu fac decât s\ ̀ mbra-
ce fic]iunea cu atât de mult\ auten-
ticitate, atât de mult\ carne, sub-
stan]\, `ncât cititorul ajunge s\
cread\ c\ cite[te o poveste ade -
v\rat\. Oricât `ncerci s\ rezi[ti 

tenta]iei, vei fi n\ucit de toate „do-
vezile“ inserate [i vei deschide
browser-ul, vei tasta, curios, Vlad
Cernescu, vei c\uta Villa Margare-
ta pe Google Maps, vei citi mai mul-
te despre Doina Jela, ̀ ncercând s\ o
reg\se[ti pe D.J. din carte. Iar apoi
vei fi surprins s\ realizezi c\ 
te-a prins ̀ n chingile fic]ionale mult
prea strâns. 

I]ele pove[tii, compus\ din istorii-
puzzle, sunt [i ele ]esute cu aten]ie [i
`ndemânare. Sub pretextul unui jur-
nal ]inut de D.J. – o românc\ m\ri-
tat\ ̀ n Fran]a, mam\ a trei copii deja
adul]i, cu o u[oar\ despresie pe care
[i-o „trateaz\“ prin [edin]ele cu
D.M.M., s-a ̀ ntors ̀ n Bucure[ti pen-
tru a-[i `ncheia cercetarea pentru
un nou volum `n arhive –, trecutul
locuie[te [i influen]eaz\, dureros de
mult, prezentul. Comunism, revo-
lu]ia de la ’89 [i anii de tranzi]ie, 45
de ani de istorie [i politic\, de su-
pravie]uire, iubire, rivalit\]i [i
prietenie ̀ [i fac loc ̀ n cele 528 de pa-
gini, dou\ capitole mari, „Corespon-
den]i de r\zboi“ [i „Jurnal de l\sare
la vatr\“, un epilog [i o „Cronologie
a evenimentelor petrecute la (sau le-
gate de) Villa Margareta“. 

Personajele Doinei Jela nu sea -
m\n\ cu nimic din ce ai citit pân\
acum, chiar dac\ putem vorbi de
câteva tipologii – liderul, intelectua-
lul, rebelul, avidul dup\ libertate
Vlad Cernescu, de pild\. Iar de[i fi-
rele nara]iunii par un labirint ̀ n ca-
re `]i va fi u[or s\ te r\t\ce[ti, ele
sunt `mpletite `n a[a manier\ `ncât
te ]in prizonier al romanului – un
captiv surprins, degust\tor profe-
sionist al suspansului [i misterului,
al r\sturn\rilor succesive de situa ]ie. 

Numeroase subiecte sunt proble-
matizate `n cuprinsul c\r]ii, ceea ce
te determin\ s\ iei pauze dese de la
lectur\ [i s\ reflectezi pe cont pro-
priu la lucruri care fie nu te-au preo-
cupat pân\ acum, fie c\rora nu le-ai
g\sit r\spunsuri adecvate ]ie. Câte-
va „mingi“ ridicate la fileu:

Na]ionalitatea – „Cunosc foarte
pu]ini care s\ nu fie ba exagerat de
mândri c\ sunt români, ba exagerat
de ru[ina]i. De ce trebuie s\ fie o
problem\ personal\ faptul de a fi ro-
mân, sau francez, sau persan? Sau
un merit personal? De ce se ru -
[ineaz\ Cioran c\ e român?“ (p. 21); 

Scrisul – „Cineva spunea c\
atunci când schimbi locul, cartea pe
care o scrii va fi alta. Sau nu va mai
fi deloc.“ (p. 77); 

Singur\tatea – „...destinul fiec\ ru -
ia se ̀ mpline[te ̀ n singur\tate“ (p. 79); 

Iubirea versusprietenia – „Iubirea
nu este alegere. Doar prietenia este,
`ntr-o m\sur\ destul de mare, o alege-
re liber\... Iubirea, `n nici un caz, dar
este bine s\ le cuno[ti pe amândou\,
ca s\ faci compara]ia...“ (p. 171); 

Literatura versus via]a – „«Via -
]a nu `nseamn\ numai literatur\»,
a spus. «Literatura este numai o
parte din via]\...» «Nu-mi spui o
noutate», am `ntrerupt-o din nou,
de[i `n]elesesem c\ tocmai `mi spu-
sese una: c\ pentru ea literatura era
doar o parte din via]\, ca pentru
toat\ lumea. Ca pentru p\rin]ii
no[tri, care citeau seara – citim [i
noi o or\, ca s\ nu ne analfabetiz\m
complet? – [i fix dup\ o or\ se uitau
la ceas, gata, am citit, a[ fi ascuns de
ei toate c\r]ile din cas\, ca pentru
(...) «...o parte important\ din via]\
[i poate cea mai frumoas\, totu[i o
parte...»“ (pp. 198-199) sau „C\r]i
sunt multe pe lume [i apar]in tutu-
ror, via]a noastr\ e una singur\ [i
numai noi putem s-o tr\im“ (p. 202);

Obsesia pentru revolu]ia de la ’89 –
„Impresia mea este c\ se vorbe[te
atât de mult [i de obsesiv despre Re -
volu]ie fiindc\ aici oamenii nu au
`n]eles lucrul \sta atât de important.
Când alegi tu, `n fiecare ceas al vie]ii
tale, nu sim]i nevoia s\ te refugiezi
`ntr-un trecut glorios“ (p. 460) [.a.m.d. 

~n ceea ce prive[te titlul romanu-
lui, Villa Margareta, fotografiat\ [i
redat\ ̀ n carte, este o barac\ de gr\ -
niceri dezafectat\, unde personajele

se refugiaz\ `n momente-cheie de-a
lungul acestor 45 de ani de istorie
r\v\[itoare. Villa Margareta este
un spa]iu al libert\]ii, al singu -
r\t\]ii, un ad\post al pove[tilor pro-
tagoni[tilor, dar [i locul ̀ n care D.J.
a scris cartea despre Vlad C. [i Le -
ti]ia, din perspectiva lui Rafael. 

Dac\ a[ fi nevoit\ s\ g\sesc de-
fecte acestei c\r]i, atunci poate c\ a[
spune c\ discu]iile cu D.M.M. („cu
aerul ei de educatoare, sobru ̀ m br\ -
cat\ [i asortat\“), psihologul perso-
najului Doina Jela, scâr]âie pe alo-
curi, dialogurile dintre cele dou\
sunt câteodat\ for]ate, par potrivite

astfel `ncât s\ ajung\ la o anumit\
idee. De pild\: „Cred c\ [tiu acum,
gra]ie dumneavoastr\, de ce am vrut
s\ m\ ̀ ntorc ̀ n ]ar\. Nu pentru cer-
cet\ri de arhiv\ [i ca s\ stau `n so-
sul c\r]ii la care scriu `n prezent. E
invers. Scriu c\r]i ca s\ am motive s\
m\ ̀ ntorc. Ca s\ v\d c\ exist\“ (p. 25).

~nchei precizând c\ Villa Marga -
reta este un roman complex [i extra-
ordinar, o carte atipic\ pentru seco-
lul vitezei, un dar pentru orice citi-
tor `mp\timit – nu ]̀i r\mâne decât
s\-l despachetezi [i s\ te bucuri de el.  

Doina Jela, Villa Margareta, Editura
Polirom, Colec]ia „Fiction LTD“, 2015

Profesionist\ a scrisului, cu o carier\ `n
literatura de nonfic]iune – amintesc rapid
doar de Cazul Nichita Dumitru. ~ncercare 
de reconstituire a unui proces comunist
(Humanitas, 1995; Curtea Veche, 2010),
Drumul Damascului. Spovedania unui fost
tor]ionar (Humanitas, 1999; 2002), O sut\
de zile cu Monica Lovinescu (Vremea,

2008) –, dar [i `n jurnalism, traducere [i
editare, Doina Jela a publicat, spre sfâr[itul
anului trecut, prima carte de fic]iune: 
Villa Margareta. Romanul acesta nu e deloc
u[or de digerat, dar, la final, v\ asigur c\
ve]i sim]i c\ a]i fost r\spl\ti]i cu vârf [i-
ndesat pentru efortul de a duce lectura
pân\ la cap\t, a[a cum spuneam, grosso

modo, [i `n deschiderea unui interviu 
cu autoarea, publicat `n „Suplimentul 
de cultur\“ la jum\tatea lui februarie. 
Villa Margareta mi se pare inedit\ `n
literatura român\ contemporan\. Tocmai
de aceea cred c\ merit\ s\ stârneasc\
discu]ii viitoare ([i rânduri scrise) `n
continuare. 
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MNLR Ia[i s-a extins cu un nou punct muzeal,
cel dedicat scriitorului Dimitrie Anghel

Expozi]ia permanent\ din Cen-
trul de Informare Turistic\ Miro-
slava reconstituie muzeografic
via]a [i activitatea scriitorului Di-
mitrie Anghel, valorificând fon-
dul documentar al MNLR Ia[i. Ex-
pozi]ia cuprinde fotografii ale poe-
tului, cu momente [i oameni care
au trecut prin via]a sa, c\r]i `n
edi]ii prime [i traduceri de-ale sa-
le, fotocopii dup\ manuscrise, re-
viste literare la care a colaborat,
de la sfâr[itul secolului al XIX-lea
[i `nceputul secolului XX etc. 

~ntre anii 1971 [i 1990, `n cona -
cul de la Corne[ti, unde s-a n\scut
poetul Dimitrie Anghel, a existat
un punct muzeal. Aici erau expuse
manuscrise, reviste, fotografii,
c\r]i ale poetului. Dup\ Revolu]ia
din 1989, punctul muzeal de la Cor-
ne[ti a fost `nchis temporar pentru
restaurare, iar `ntre anii 1990 [i

1992, conacul, beciul [i celelalte
anexe au fost demolate pân\ la fun-
da]ie de c\tre locuitorii din sat. 

„A pune la [osea figura [i perso-
nalitatea poetului Dimitrie Anghel
este un mare câ[tig pentru comu-
na Miroslava. E cumva [i un gest
recuperator, se ̀ ncearc\ s\ se repa-
re ceea ce furia imediat postrevo-
lu]ionar\ a ras pân\ la temelie: ve-
chiul conac al familiei. Este un
semn de deschidere [i un exemplu
pe care ar trebui s\-l preia cât mai
multe astfel de comune. Nu facem
numai agricultur\, mai facem [i
cultur\ la sat“, a spus criticul lite-
rar Bogdan Cre]u, directorul Insti-
tutului de Filologie Român\ „A.
Philippide“ al Academiei Române.

Pe de alt\ parte, Dan Lungu, di-
rectorul MNLR Ia[i, a fost de p\re-
re c\ deschiderea acestui punct
muzeal reprezint\ „un mod de a

re`nnoda istoria, pentru c\ a mai
existat un punct muzeal `n aceas -
t\ zon\. Ne bucur\m c\ reu[im s\
deschidem un muzeu nou, el vine,
practic, dup\ punctul muzeal pe
care l-am deschis anul trecut la
Cotnari, `n cadrul FILIT, [i mai
urmeaz\ s\ deschidem, pe 21 mai,

un punct muzeal „Ionel Teodorea-
nu“ la Gol\ie[ti, comuna `n care
se afl\ Medelenii. Cred c\ este
foarte important pentru noi, Mu-
zeul Na]ional al Literaturii, s\
ie[im din ora[ul Ia[i [i s\ mergem
prin jude], pentru c\ avem foarte
multe lucruri de v\zut“.

Punctul muzeal „Dimitrie An-
ghel“ devine astfel cel de-al 14-lea
obiectiv aflat `n componen]a Mu-
zeului Literaturii Române Ia[i.

Curatorii expozi]iei sunt repre-
zentan]ii MNLR Ia[i: Iulian Pru-
teanu, Oana Melinte [i Corina Iri -
mi]\.

Volumele Vacan]e filocalice, de
Gabriel P\tra[cu, [i Crux, de
Geor ge State, vor ap\rea ̀ n aceast\
s\pt\mân\ la Editura Cartea Ro-
mâneasc\, [i `n curând [i `n edi]ii
digitale. 

Acestea sunt volumele câ[tig\ -
toare ale Concursului de Debut al
Editurii Cartea Româneasc\,
edi]ia 2015, la sec]iunea „Proz\“,
respectiv „Poezie“. Ambele volu -
me vor fi lansate ̀ n cadrul Salonu-
lui Interna]ional de Carte „Book-
fest“, care va avea loc `n perioada
1-5 iunie, la Romexpo Bucure[ti. 

• Vacan]e filocalice, de Gabriel
P\tra[cu – câ[tig\torul Concursu-
lui de Debut al Editurii Cartea
Româneasc\, edi]ia 2015, sec]iu -
nea „Proz\“

„Datorez aceast\ carte lui Vlad
Mu[atescu, de la care am `nv\]at

c\ adev\rata c\l\torie nu este nici
cu avionul, nici cu trenul, nici cu
bicicleta [i nici chiar cu o copaie
`n loc de plut\, ci sub obl\duirea
unui document Word, pentru c\
[tii `ntotdeauna de unde pleci,
adic\ de la o pagin\ goal\, dar nu
[tii niciodat\ unde vei ajunge, `n
mijlocul unei jungle din care nu 
s-a `ntors nimeni sau pe o plaj\
aglomerat\, `nconjurat de priviri
iritate. Cuvintele sunt asemenea
banilor. Unul `l cheam\ pe cel\lalt
[i, `n scurt timp, te treze[ti purtat
de un [uvoi zorn\itor pe c\r\ri
fascinante, cu un zâmbet tâmp pic-
tat pe figur\. Apoi criza mondial\
te las\ s\rac lipit, la marginea
de[ertului, c\lare pe o jum\tate de
iepure [chiop. Iar \sta e cazul fericit.
Pe mine unul scrisul acestei c\r]i
m-a vindecat de multe boli, dintre
care amintesc doar ipohondria,

profilaxia [i fandaxia. Sper s\ le fie
de folos [i altora. E trist s\ vezi oa-
meni tineri r\pu[i `n floarea vâr -
stei de asemenea cumplite ma la -
dii“, sus]ine Gabri el P\tra[cu.

• Crux, de George State –
câ[tig\torul Concursului de De-
but al Editurii Cartea Româneas -
c\, edi]ia 2015, sec]iunea „Poezie“

Exist\ c\r]i care reu[esc per-
forman]a de a sc\pa etichet\rilor,
func]ionând `n r\sp\r nu doar cu
tradi]ia, ci [i cu produc]iile con-
temporanilor. Pentru mul]i, cura-
josul volum de debut al lui George
State va `nsemna – sau ar trebui 
s-o fac\ – un veritabil [oc, marc\ a
diferen]ei fertile fa]\ de orice pro-
duse lirice aflate `n acest moment
pe pia]a de poezie. Crux posed\ ca-
pacitatea unic\ de a institui, ne-
cru]\tor [i subversiv, `n afara 

modelor sau a oric\rui vacarm
contextual, un nou limbaj poetic,
cu toate riscurile [i beneficiile pe
care acest fapt le impune, recla-
mând totodat\, din partea citito-
rului, [i un nou tip de lectur\.

„Imnuri, incanta]ii eleusine
tre cute prin filtrul unei expe-
rien]e a modernismului umanist
asumat integral, poemele lui
George State au curajul (un curaj
poate chiar independent de inten-
tio auctoris) de a refuza mantia
tranzitivit\]ii. Ba chiar mai mult:
se `ntâmpl\ `n Crux ceva ce rar
mai ̀ ntâlnim ast\zi ̀ n poezia noas-
tr\ – Eul accept\ s\ se retrag\ `n
umbra cuvintelor [i le las\ s\-[i
desf\[oare singure dansul extatic
al durerii. Limbajul poetic descope -
r\ «autonom» experien]a religio-
sului, ba chiar o reinventeaz\“,
crede Bogdan-Alexandru St\nescu.

„Poezia lui George State are un
caracter prea pu]in obi[nuit `n ra-
port cu habitudinile ultimului
deceniu. Fie c\ e vorba de polifo-
nia-i poliglot\ sau de ascetismul
formal, de versurile/versetele
t\iate cu precizie incantatorie ori
de traseele narative subliminale,
de referin]ele oculte, de (supra) te -
ma tanatic\, de alitera]iile ob-
sesive, de bruiajul apocaliptic, de
patosul rece, sensul poeziei din
Crux a fost urzit departe de ate-
lierele dou\miiste. Dezinteresul
fa]\ de cerin]ele modei poate fi `n
alte cazuri o circumstan]\ peiora-
tiv\. Nu [i aici: `n poezia român\,
o astfel de puritate a formei cuvin-
telor a[tepta de mult s\ fie re`nvi-
at\. O resuscitare deloc genuin\
`ns\. Precum acel Laz\r-zombi
aflat `n c\utarea limbajului `n
sec]iunea final\ a c\r]ii, r\t\cind
glosolalic printre silabe ce com-
pun o acustic\ admirabil\ [i
opac\, retorica e readus\ la o
via]\ ireversibil deteriorat\ care
are valoarea sarcastic\ a unui
ecou“, spune Mihai Iov\nel.

Vacan]e filocalice [i Crux — Premiile pentru
debut ale Editurii Cartea Româneasc\

Muzeul Na]ional al Literaturii Române Ia[i, `n parte -
neriat cu Prim\ria Comunei Miroslava [i Asocia]ia
„Patrimoniu pentru comunitate“ Ia[i, a inaugurat pe
18 aprilie 2016, la Miroslava, jude]ul Ia[i, punctul
muzeal dedicat scriitorului Dimitrie Anghel. Este al
doilea punct muzeal deschis `n ultimul timp `n jude]ul
Ia[i de c\tre MNLR, dup\ cel dedicat lui Cezar Petrescu,
inaugurat la Cotnari `n anul 2015, `n cadrul Festivalului
Interna]ional de Literatur\ [i Traducere (FILIT).



– Fragment –

Ultima oar\ când am ajuns la Is-
tanbul am tras la un hotel `n Pera.
Diminea]a, la micul dejun, am
v\zut-o pe Merkel, o pisic\ alb\,
pufoas\, mare [i lene[\. Se l\f\ia
pe minuscula teras\ a hotelului,
unde abia `nc\peau dou\ m\su]e
[i patru scaune. St\tea `ntr-un
col], chiar deasupra intr\rii de
serviciu, pe unde treceau b\ie]ii
din personalul hotelului. Cum `l
prindea pe unul, cum `i d\dea o
l\bu]\ peste um\r. Când am intrat
eu pe teras\, tocmai era amenin -
]at\ cu suprimarea ra]iei de salam
[i pastram\ de vit\. Nu p\rea prea
impresionat\. F\r\ `ndoial\, avea
clientele ei fidele, pensionare
nem]oaice, care fumau pe teras\
[i citeau de la 7.30 la 10.30, `m -
br\cate de ora[, cu aparatul foto
ag\]at de gât, preg\tite s\ explore-
ze jungla istanbulez\, precum [i
tinere ar\boaice n\uce, care `nfu-
lecau câte un platou de covrigi,
`mbr\cate de cas\, cu papucii de
camer\ `n picioare, `nchipuindu-[i
c\ `n curând vor cobor` la plaj\.
Dup\ frühstück, Merkel a coborât
cu un salt gra]ios pe aleea `ngust\
[i s-a `ndreptat c\tre terasa hote-
lului vecin, „Mavi Konak“. Aceas-
ta era mai mare [i, `n consecin]\,
g\zduia trei pisici. Dup\ ce a `n -
fruntat cu dispre] suveran priviri-
le lor ostile, convins\ c\ nu era

rost de nici o ciupeal\, a cotit-o
spre Istiklal. A trecut pe lâng\ un
bar `nchis, pe lâng\ o farmacie
deschis\, dar la fel de pustie, apoi
a ocolit cu grij\ haita de 18 pisici a
cer[etorului cu fes ro[u pe care
scria cu litere aurii Turkey [i a co-
borât spre Cucurkuma. O vreme 
l-a privit cu interes pe b\iatul care
f\cea suc proasp\t de portocale [i
de rodii pentru turiste, pân\ când
a trecut o motoret\. Sup\rat\ de
zgomot, a apucat-o spre Muzeul
Inocen]ei al lui Orhan Pamuk, `n
ciuda hamsiilor din cauciuc de
sub sticla vitrinei [i a cerceilor lui
Fusun, cu perlele lor false. A tre-
cut pe lâng\ micul restaurant al
burtosului simpatic, dar nu s-a
oprit. De când `i murise nevasta,
nu mai era mereu cu zâmbetul pe
buze, se posomorâse, `[i d\duse
jos musta]a falnic\, ba chiar [i
sl\bise. Abia `n Karakoy s-a oprit,
pe docul de Uskudar, lâng\ cutiile
de plastic ale pescarilor. S-a `ntins
la soare [i s-a pref\cut indiferent\.
Nu a trecut mult pân\ când un
pescar a deschis o cutie, a scotocit
`n str\fundurile ei misterioase [i
a adus la lumin\ un mic stavrid.
Merkel l-a `nh\]at cu dexteritate,
apoi s-a mutat ceva mai aproape
de samariteanul ie[it la pescuit.
Acesta a privit-o amuzat [i i-a
adresat câteva cuvinte. Merkel doar
a clipit. ~n scurt timp, a mai ap\ -
rut un mic stavrid. Cu apetitul mai
mult stârnit decât satisf\cut, Mer-
kel s-a tras [i mai aproape de pes-
car. Oftând resemnat, incapabil s\
reziste apari]iei imaculate [i pu-
foase, pescarul s-a desp\r]it de un
stavrid zdrav\n. Abia acum Mer-
kel s-a declarat satisf\cut\. S-a re-
tras cu pe[tele `n spatele unui ghi-
veci uria[ cu flori, s\-l devoreze `n
lini[te. Locul ei a fost ocupat ime-
diat de alte patru pisici miorl\i -
toare [i obraznice. Una dintre ele

chiar s-a coco]at pe cutia de plastic,
`ncercând s\ o desfac\. Pescarul
le-a privit [\galnic [i le-a zis:

– Yok balik…
~n c\l\toria lui, de la Paris la Ie-

rusalim, François-René de Cha-
teaubriand a trecut [i prin Pera. A
remarcat absen]a aproape total\ a
femeilor, lipsa tr\surilor de pe str\zi
[i numeroasele haite de câini f\r\
st\pân. De atunci, multe lucruri 
s-au schimbat. Acum e plin de fe-
mei ̀ n Pera, ̀ n general turiste, dar
[i localnice, ̀ mp\r]ite ̀ n cele dou\
mari categorii: gospodine sau func -
]ionare la b\ncile de pe Bankalar
Caddesi. Ce e drept, tr\suri nici
acum nu sunt, dar ma[ini se g\ -
sesc cu prisosin]\, mai ales pe bu-
levardul Tarlabasi, pe lâng\ lo-
cantele un pic dubioase care vând
kokorec [i iskembe. Cât despre
câini, se ̀ ntâmpl\ s\ mai apar\ câ-
te unul r\t\cit, debusolat, c\utând
disperat drumul c\tre Fatih, dar
locul lor se pare c\ a fost luat de pi-
sici. Orhan Pamuk poveste[te
cum asculta h\m\iturile câinilor
din Nisantasi. Pe acolo nu am v\ -
zut nici un câine, de[i nu este ex-
clus ca vreunul dintre metrosexua -
lii care iau masa la localurile de
lux de lâng\ magazinul Chanel s\
de]in\ o javr\, cu un pedigriu mai
stufos decât al propriei familii de
`mbog\]i]i din furniturile armatei
turce, `n Primul R\zboi Mondial.
Numai `n parcul unde sunt alinia-
te busturile marilor conduc\tori
ai popoarelor turcice, am dibuit
cel pu]in 25 de pisici, dintre care
una se coco]ase fix pe picioarele
p\ rintelui patriei, singurul de]i -
n\ tor al unei statui impun\toare.
Ei, [i pisica asta se freca de panta-
lonii lui Mustafa Kemal Atatürk,
p\rând c\ a[teapt\ o bucat\ de sa-
lam. Dar el era ocupat cu steagul
Turciei. De asemenea, p\rea s\ le
]in\ un discurs liderilor mai mici
[i mai pu]in noroco[i decât el, care
nu au locuit la Dolmabahçe [i care
nu ̀ [i petreceau vacan]ele la Yalo-
va, la b\i termale. 

Mai nou, Pera e trendy. Cluburi-
le duduie de petreceri toat\ noap tea.
Peste tot se ascult\ jazz. Pe treptele
din fa]a turnului Galata, se strâng
`n fiecare sear\ câteva zeci de hi-
pio]i euroatlantici, cu bere la cutie,
care socializeaz\ [i fraternizeaz\ `n
imediata vecin\tate a magazinelor,
care vând viniluri [i po[ete vintage,
sub privirile h\ mesite ale poli glo -
]ilor refugia]i sirieni, care cunosc la
perfec]ie cele mai subtile ̀ njur\turi
române[ti, precum [i r\spunsurile
la ele. Desigur, e trendy, pentru c\ e
exotic\, atât pentru euroatlantici,
cât [i pentru turci, chiar dac\ din

motive diferite. Turcul vine ̀ n Pera
s\ vad\ cl\dirile genoveze, catedra-
lele cre[tine [i s\ asculte un cântec
de leag\n de-al lui Nat King Cole, ̀ n
timp ce soarbe un espresso. Pe vre-
muri, era chiar [i mai exotic. ~n fie-
care zi de vineri, când nu era Divan,
to]i doctorii LEGII, to]i molahii [i
emirii cu turbane verzi erau `n Pe-
ra, de diminea]a pân\ seara, mân-
când [i bând, b\tând tavernele, care
ofereau spectacole cu trupe de câte
cinci sau [ase b\ie]i, dansând [i ros-
tind cuplete porcoase, travesti]i `n
femei. ~nc\ de la cucerirea Constan-
tinopolului, turcii au procedat la
identificarea Perei, cu exotismul re-
prezentat de cre[tinism [i de cultu-
ra frânc\. Mahomed al II-lea `nsu[i
a scris o od\, sub pseudonimul Avni,
`n care laud\ frumuse]ea unei per -
soane de sex nedefinit, dar care
seam\n\ cu Iisus, se duce la bise-
ric\, bea vin [i poart\ un crucifix ̀ n
jurul gâtului. Dar g\lu[tile finale,
care au lansat Pera pe orbita aface-
rilor imobiliare [i turistice, le-au az-
vârlit doi scriitori din secolul 
al XX-lea. Mai `ntâi, Said Duhani s-
a apucat s\ plâng\ dup\ Pera de
alt\dat\, care nu se va mai ̀ ntoarce
niciodat\, cu italienii, grecii, arme-
nii [i evreii ei, iar pe urmele lui s-a

n\pustit Orhan Pamuk. Dup\ câte-
va romane, tinerii intelectuali turci
s-au apucat s\ cumpere case ̀ n Pera
[i s\ le renoveze. Dup\ aia, au venit
turi[tii, dup\ ei, hotelurile, restau-
rantele, barurile [i sushi express,
iar acum, mai la urm\, cer[etorii [i
pisicile. Dar ce caut\ euroatlanticul
`n Pera? Eu unul, când m\ gândesc
la Pera, deja simt mirosul macrou-
lui pe gr\tarele de sub podul Galata,
deja pip\i smochinele proaspete [i
dulci, din pie]ele `ntinse haotic
printre restaurante [i hoteluri, deja
m\ v\d la Karadeniz, `nfulecând o
ciorb\ de spanac bogat\ [i iute, deja
aud strig\tele vânz\torului ambu-
lant de [epci de pe cheiul de Buyu-
kada. 

— {apcalar! {epcii! {epcii! {ap-
calar!
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Gabriel P\tra[cu – Vacan]e filocalice
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din volumul
de povestiri Vacan]e
filocalice, de Gabriel
P\tra[cu, care va ap\rea
`n curând la Editura
Cartea Româneasc\.

AUTORUL 

Gabriel P\tra[cu s-a n\scut pe
26 martie 1973, `n Constan]a.
Este absolvent al Facult\]ii de
Drept a Universit\]ii din Bucu-
re[ti `n 1997. Este notar public.
A debutat `n 1996, cu o povesti-
re SF `n revista „Anticipa]ia“.

CARTEA

Aceast\ carte nu este nici Baedeker, nici Michelin, este ghidul lui
Gabriel P\tra[cu, cea mai original\ [i spiritual\ c\l\uz\, pe care
orice turist ̀ mp\timit [i-ar dori-o. Impresiile sale de c\l\torie, pline
de prospe]ime [i umor, ocolesc textele seci sau encomiastice din
pliantele multicolore [i privilegiaz\ privirea genuin\, f\r\ idei pre-
concepute, care `ns\ ascunde o profund\ cunoa[tere a culturii [i ci-
viliza]iei sacre, dar [i laice. Cele 20 de povestiri, narate ̀ n ritm alert
de stand-up comedy de c\tre un cavaler cruciat eretic, penduleaz\
`ntre trecut [i prezent, cu naturale]ea cu care doar memoria [i aso-
cierile rapide de idei pot aduna laolalt\ amintirile din copil\rie [i
vie]ile sfin]ilor. Vacan]ele filocalice ale lui Gabriel P\tra[cu nu
sunt doar cronica unei c\ut\ri a frumuse]ii, ele au [i darul de a
desc\tu[a hohote de râs homeric [i de a invita la o provocatoare odi-
see. Iar acesta este doar `nceputul.



Prima dat\ când am auzit de case
comunale pentru oameni mari s-a
`ntâmplat `n 2011, la o proiec]ie a
filmului Happy. Recunosc, m-a fu-
rat faptul c\ cina era g\tit\ prin
rota]ie pentru toat\ lumea. S\ g\ -
teasc\ altcineva pentru mi ne este
o idee care nu poate da gre[. A[a
c\ am fost mai atent\ la concept.

~n Danemarca, acolo unde erau
filmate scenele, locuin]ele comu-
nale sunt o idee implementat\ din
anii ’60. Oameni singuri, familii,
b\trâni locuiesc ̀ mpreun\ ̀ ntr-un
complex de mini-apartamente, `n

care fiecare are propria camer\,
dar majoritatea facilit\]ilor, pre-
cum sala de mese, buc\t\ria, gr\ -
dinile etc., sunt `mp\r]ite cu veci -
nii. Oamenii sunt ferici]i, pentru
c\ tr\iesc un sentiment al comu-
nit\]ii, f\r\ s\ renun]e la intimi-
tatea lor. Ap\rut\ ini]ial pentru a
u[ura cre[terea `n comun a copii -
lor, ideea a prins `n special `n rân-
dul celor care nu ̀ [i permit sau nu
vor s\ locuiasc\ singuri. ~n ulti mii
ani, ideea, destul de tipic\ spiritu-
lui liber al ]\rilor scandinave, a
`nceput s\ se r\spândeasc\ [i `n
alte zone.

Pia]a imobiliar\ trebuie s\ fac\
fa]\, de câ]iva ani, unui nou tip de
genera]ii. ~n Europa, mai bine de
jum\tate dintre tinerii `ntre 18 [i
30 de ani tr\iesc cu p\rin]ii. ~n Ita -
lia, procentul tinerilor care locu -
iesc cu p\rin]ii este de 80%. Moti -
vele sunt, ̀ n principal, econo mi ce –
costul `nchirierii sau cump\r\rii
unui apartament a crescut con-
stant, `n timp ce veniturile au r\ -
mas neschimbate. Povara finan-
ciar\ este preluat\ `n mare parte
de p\rin]i, care au cheltuieli supli-
mentare de `ntre]inere a copiilor,
`n compara]ie cu genera]iile tre-
cute. O alt\ caracteristic\ a noilor
genera]ii este c\ formeaz\ cupluri
foarte târziu. Peste 60% dintre oa-
menii n\scu]i `n anii ’80 sunt `nc\
singuri, o r\sturnare a modelului
tradi]ional pentru acest interval

de vârst\. Cump\rarea sau `nchi -
rierea unui apartament pentru o
singur\ persoan\ este un lux, a[a
c\ majoritatea prefer\ s\ r\mân\
acas\.

~n acest context, ideea danez\ a
caselor comune nu mai pare atât
de exotic\. Au ap\rut modele func -
]ionale ̀ n Statele Unite, Germania
[i Marea Britanie, special pentru
a[a-numita genera]ie milenar\. O
caracteristic\ a tuturor acestor ti -
puri de locuin]e este echilibrul
atent dr\muit ̀ ntre intimitate [i ne -
voia de socializare. Apartamen tele

individuale din Syracuse, de exem -
plu, au tot ce le trebuie: mini-
buc\t\rie, baie, dormitor, pere]i
gro[i, `ns\ spa]iul este modest, iar
cl\direa include camere largi pen-
tru jocuri, TV, sal\ de mese. Felul
`n care sunt gândite aceste lo cuin -
]e e specific unei genera]ii: per-
soane flexibile, cu pu]ine propri-
et\]i, care au nevoie s\ se poat\ 

retrage oricând, dar [i s\ aib\ op -
]iunea s\ socializeze atunci când
nu vor s\ fie singuri.

Probabil c\ cea mai corect\ des -
criere a acestei genera]ii este: „cei
care au crescut cu serialul
Friends“. Locuin]ele comune sunt,
pentru ei, acel loc care vine la pa-
chet cu prieteni. Pân\ când vor
pleca la „casele lor“.

~n gimnaziu am fost cu clasa la fa-
brica de „Coca-Cola“. Doamna de
la marketing ne-a pus la video (pe
vremea aceea, ̀ nc\ era ceva un vi-
deo) cele mai noi reclame venite
direct din SUA. Am mers `n
sec]ie, am v\zut concentratul de
culoare maronie care ajungea mai
apoi suc acidulat. Mi-am amintit
acest am\nunt biografic `n con-
textul s\pt\mânii „{coala altfel“.
~nc\ de luni, ora[ul s-a umplut de
autocare, a fost o forfot\ de nedes-
cris. ~n alte vremi, dirigin]ii orga-
nizau excursii `n Nordul Moldo-
vei la sfâr[it de s\pt\mân\, acum

au fost pu[i s\ le transforme `n
drume]ii urbane. „{coala altfel:
elevi din Bucure[ti, pierdu]i `ntr-o
p\dure“, v\d pe un site de [tiri.
„S\ [tii mai multe, s\ fii mai bun“
este sloganul acestei g\selni]e in-
trate `n vigoare `n urm\ cu câ]iva
ani. Cu o s\pt\mân\ `naintea va-
can]ei de Pa[te, elevii români
merg `n redac]ii de pres\, la mu-
zee, la teatru, `n fabrici, uzine [i
birouri corporatiste. 

„Programul `[i propune impli-
carea, deopotriv\, a elevilor [i a
dasc\lilor, ̀ n activit\]i extracurri-
culare [i extra[colare, interesante,

care s\ le valorizeze talentele,
preo cup\rile extra[colare [i com-
peten]ele `n domenii cât mai diver-
se [i interesante“, st\ scris pe por-
talul edu.ro. P\rin]ii se plâng pe fo-
rumuri de faptul c\ s\pt\mâna
aceasta special\ din calendarul
[colar a ajuns nu numai s\ le dea
dureri de cap `n privin]a sigu ran -
]ei copiilor lor, dar [i `n privin]a
cheltuielilor pe care aceasta le pre-
supune: bani de transport, bani
pentru intr\rile la muzee, bani de
buzunar. Dincolo poate de o idee
generoas\, a `ncercat cineva s\ 
cuantifice rezultatele `n urma
acestor activit\]i? Elevilor li se dau
compuneri de tipul „Cum a fost de
{coala altfel“ [i sunt apoi nota]i? 

Mai afl\m, tot cu ocazia acestui
program educativ, c\ Poli]ia se
implic\ `n asigurarea securit\]ii
participan]ilor. G\sesc pe net 

programul de activit\]i de la {coa-
la cu clasele V-VIII din Puchenii
Mari. „Ghicitori `n englez\.“ „Jo-
curi cu cuvinte `n limba englez\.“
„S\n\tatea – arta convie]uirii cu
noi `n[ine.“ „Deprinderi instru-
mentale.“ „Solidaritatea `ntre ge-
nera]ii – ornamente pentru masa
de Pa[te. Felicit\ri din materiale
reciclabile.“ S-au str\duit!

Când se va termina s\pt\mâna
„{coala altfel“, vom avea noi oare
un r\spuns la `ntrebarea cum fa-
cem `nv\]\mântul altfel `n Româ-
nia? „Pentru elaborarea programu-
lui de activit\]i, `n timpul primului
semestru se vor solicita propuneri
elevilor, la orele de dirigen]ie, [i ca-
drelor didactice, `n cadrul [edin -
]elor comisiilor metodice. Dup\ co-
lectarea propunerilor se vor desf\ -
[ura dezbateri ̀ n colectivele de elevi,
`n consiliul elevilor, `n consiliul

profesoral [i `n comitetul reprezen-
tativ al p\rin ]ilor `n vederea adop -
t\rii programului agreat de majori-
tatea elevilor [i a cadrelor didacti-
ce.“ Democra]ie, nu glum\! 

„~n perioada (...) se desf\[oar\
`n [coli «S\pt\mâna Altfel». Este
momentul ideal pentru a prezenta
genera]iilor urm\toare c\ porum-
beii voiajori nu sunt ni[te p\s\ri
ce tr\iesc `n podurile caselor [i
sunt gustoase la ciulama“, st\
scris pe site-ul Federa]iei Na]iona-
le a Cresc\torilor de Porumbei
din România. {coala Gimnazial\
„Szentiváni Mihály“ G\le[ti: „Na-
tura – prietena mea. Excursii `n
p\dure“. „Un minut [i câ[tigi!“

„~n perioada Postului Mare,
mai multe parohii din cuprinsul
Arhiepiscopiei Craiovei organi-
zeaz\ ore de catehez\ pentru cre-
dincio[i, `mpletind astfel `nv\]\ -
tura deprins\ teoretic cu programul
liturgic. Cele mai multe dintre ac-
tivit\]ile programate pentru aceas -
t\ perioad\ au fost dedicate pro-
gramului «{coala altfel: S\ [tii
mai multe, s\ fii mai bun!»“ (sur-
sa: ziarul „Lumina“). Amin!
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Casele oamenilor care nu vor s\ creasc\ mari
De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

„S\pt\mâna altfel“ — gustoas\ 
ca o ciulama. Un minut [i câ[tigi!

{tim cu to]ii discursul.
Vine o vârst\ de la care
te faci om [i te duci la
casa ta. Cu rate la banc\,
copii, ar fi mai bine doi,
programare lunar\ la
acela[i coafor, cu mini-
mum cinci invita]ii la
nunt\ pe an. Dac\ lu-
crurile nu merg conform
traseului unanim agreat,
ori r\mâi cu p\rin]ii, ori
cheltuie[ti aproape toate
veniturile pe un aparta-
ment. A ap\rut `ns\ o
nou\ specie de oameni:
cei care nu vor s\ urmeze
Planul. Iar la specii noi, e
nevoie de cu[ti noi.

Idei pe contrasens
George Onofrei



Filmul este o adaptare a c\r]ii
omonime scrise `n 1974 de Carl
Bernstein [i Bob Woodward, carte
care a atras aten]ia lui Robert
Redford. Iat\ câteva lucruri din
culisele acestei capodopere:

n La `nceput, Bob Woodward
n-a vrut s\ aud\ de Robert Red-
ford, care ̀ ncercase s\ ̀ l contac teze

pentru rol cu un an `nainte de
demisia pre[edintelui Nixon. „M\
temeam, nu credeam nimic“, po -
veste[te reporterul. „M\ ̀ ntrebam
cine e persoana, dac\ e o fars\,
dac\ nu cumva lucra pentru Casa
Alb\. ~n acea perioad\, noi eram
ataca]i sau privi]i cu scepticism.“

n Studiourile Warner Bros. nu

prea aveau chef s\ fac\ filmul [i
spuneau c\ afacerea Watergate
era oricum pe sfâr[ite. 

n La un moment dat, ziaristul
Carl Bernstein [i viitoarea regi-
zoare Nora Ephron (care formau,
pe atunci, un cuplu) au rescris sce-
nariul original semnat de William
Goldman (recompensat cu Oscar).

Aceast\ a doua versiune „f\cea
din Carl centrul lumii“, a comentat
mali]ios Bob Woodward.

n Nimeni n-a avut voie s\ vad\
scenariul pân\ când acesta nu a
fost verificat cu meticulozitate de
surse independente.

n Redford a fost `n contact cu
adev\ra]ii reporteri `nainte ca
ace[tia s\ termine cartea despre
afacerea Watergate, ̀ ncurajându-i
s\ scrie mai mult despre felul `n
care [i-au condus investiga]ia [i
mai pu]in despre faptele investi-
gate.

n Redford a cump\rat drep-
turile de ecranizare a c\r]ii celor
doi `nc\ din 1974 pentru suma de
450.000 de dolari (adic\ 2,15 mi -
lioane, la valoarea de azi a dolaru-
lui).

n Pentru rolul lui Hoffman,
Redford s-a gândit ini]ial la Al Pa-
cino, dar i l-a oferit, `n cele din
urm\, lui Dustin Hoffman.

n Pentru a se preg\ti de inter-
pretarea rolurilor, Robert Redford
[i Dustin Hoffman au stat `n re -
dac]ia „Washington Post“ vre me
de mai multe s\pt\mâni, parti -
cipând la [edin]e de redac]ie [i ob-
servând ziari[tii „`n mediul lor
natural“. 

n Jason Robards, interpretul
redactorului-[ef Ben Bradlee, nu
era ̀ ncântat de scenariu [i, ini]ial,
nu a vrut s\ joace `n film. „Tot ce
face Bradlee este s\ `ntrebe «{i
unde naiba e subiectul?»“, s-a plâns
Robards. „P\i asta face redac-
torul-[ef de la «Washington Post»“,

i-a r\spuns Woodward. „Tu tre-
buie doar s\ g\se[ti cincisprezece
moduri diferite de a spune «{i
unde naiba e subiectul?».“ Jason
Robards avea s\ fie recompensat
cu un Oscar pentru rol secundar.

n Cum la vremea respectiv\
identitatea informatorului Deep
Throat nu fusese f\cut\ public\
(era cunoscut\ doar de trei oa-
meni, Ben Bradlee [i cei doi repor-
teri), Bob Woodward l-a ajutat pe
Alan Pakula, cu sfaturi, cum s\
aleag\ actorul care s\ joace acest
personaj. A fost ales Hal Holbrook,
care seam\n\ destul de bine cu
adev\ratul Deep Throat, W. Mark
Felt, pe vremea aceea director ad-
junct al FBI. 

n Scenograful filmului a creat
160 de birouri pentru nevoile fil-
mului, copiate dup\ birourile
ziri[tilor de la „Washington Post“.

n Replica cea mai cunoscut\ a
filmului, „Follow the money!“,
`ndemnul lui Deep Throat adresat
lui Woodward, nu a existat `n rea -
litate, ci a fost inventat\ de scena -
rist.

n Scena preferat\ a lui Wood-
ward [i Bernstein `i arat\ pe cei
doi reporteri scotocind frenetic `n
fi[ele Casei Albe, la Biblioteca
Congresului din Washington. In-
stitu]ia, `ns\, nu voia s\ auto -
rizeze film\rile, fiind nevoie ca
produc\torii s\ fac\ apel la rela -
]iile lor politice. ~n final, scena de
numai 30 de secunde a costat
90.000 de dolari.
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Pe 9 aprilie 1976 avea premiera poate cel mai faimos film cu jurnali[ti [i despre
jurnalism: To]i oamenii pre[edintelui, realizat de Alan J. Pakula, cu Robert Redford
[i Dustin Hoffman `n rolul ziari[tilor Bob Woodward [i Carl Bernstein, vedete le
scandalului dezv\lui rilor despre afacerea Watergate care, `n cele din urm\, avea
s\ do boare un pre[edinte al Statelor Unite. 

40 de ani de la „filmul 
cu Watergate“. Din culise

Suplimentul lui Jup  Ce faci când afli 
c\ e[ti rud\ cu da Vinci
La 564 de ani de la moartea lui Leonar-
do da Vinci, un grup de cercet\tori
italieni afirm\ c\ au descoperit 35 de
persoane `n via]\ care ar fi descen-
den]i ai geniului Rena[terii.

~ntr-o conferin]\ de pres\ ]inu t\
la Floren]a, istoricii Alessandro
Vezzosi [i Agnese Sabato au pre -
zentat arborele genealogic al lui da
Vinci, explicând c\ spi]a acestuia
nu s-a stins de-a lungul veacurilor,
a[a cum credea mult\ lume, ci a
reu[it s\ traverseze istoria.

Aceast\ descoperire este rodul
unui studiu care a `nceput `nc\
din 1973, la cap\tul c\ruia istoricii
au reu[it s\ identifice 35 de des -
cenden]i ai lui da Vinci.

Cel mai cunoscut dintre ace[tia
este nimeni altul decât faimosul
regizor italian Franco Zeffirelli
(foto), autorul unor filme precum
Romeo [i Julieta, ~mblânzirea
scorpiei sau celebra mini-serie Iisus
din Nazaret.

Leonardo Da Vinci n-a avut
copii, spre deosebire de tat\l s\u,
Ser Piero da Vinci, un bogat notar
din Floren]a, copii din care se trag
„rudele“ de ast\zi ale lui Leonardo.

Anun]ul acestei descoperiri a
provocat emo]ie `n localitatea
Vinci, satul `n care a locuit `n
copil\rie Leonardo. Unii locuitori
au descoperit astfel c\ sunt rude
cu geniul renascentist.

„Deci mama mea, Dina, avea
dreptate“, a declarat Giovanni
Calosi, unul dintre descenden]i.
„Ea ne vorbea despre documente
[i scrisori de pe vremuri pe care le
putea citi doar ̀ n oglind\“ (fiindc\
Leonardo scria deseori de la dreap -
ta la stânga). „Am crezut mult\
vreme c\ asta e doar o legend\, dar
se dovede[te c\ pove[tile de fami-
lie erau adev\rate.“
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Totul a pornit de la un articol
publicat de site-ul Gizmodo, con-
form c\ruia angaja]ii Facebook 
l-au ̀ ntrebat pe Mark Zuckerberg
dac\ „re]eaua ar trebui s\ ̀ n cer ce
s\ `l opreasc\ pe Donald Trump
`n cursa lui spre Casa Alb\“. Cât
despre [eful Facebook, acesta a
f\cut aluzie la Trump `ntr-o con-
ferin]\, atacând „negustorii de
fric\ care `ndeamn\ la constru-
irea de ziduri“.

Opinia Facebook asupra aces-
tui subiect pomenit de Gizmodo a

fost f\cut\ cunoscut\ prin inter-
mediul unui comunicat de pres\:
„~ncuraj\m to]i candida]ii s\ uti-
lizeze platforma noastr\ pentru
a-[i face publice opiniile [i pen-
tru a dezbate subiectele elec-
torale. Ca firm\, noi suntem neu-
tri – nu am utilizat [i nu vom uti-
liza produsele noastre pentru a
influen]a votul cet\]enilor“.

Pe de alt\ parte, Trump a de-
clarat c\ el nu crede c\ Facebook
s-ar putea preta la a[a ceva, din
moment ce el este „unul dintre
ce le mai mari staruri ale re]elei“.

Dar, spune „Slate“, `n spatele
acestei chestiuni exist\ o dezbatere
fundamental\. Facebook nu este
doar o re]ea de distri bu ]ie, pentru
c\ exist\ un algoritm dup\ care in-
forma]iile sunt triate [i selec]iona -
te. Este deci o institu]ie media, dar
una f\r\ re dactor-[ef uman [i f\r\
editoriale care s\ ̀ i clarifice pozi]ia. 

Astfel, „Facebook dispune de
acelea[i drepturi conferite de 

Pri mul Amendament, la fel ca
ziarul «New York Times». Dac\
vor, ̀ l pot bloca complet pe Trump.
S\ ̀ l blocheze sau s\ ̀ l promoveze“,
explic\ Eugene Volokh, un jurist
consultat de c\tre Gizmodo.

~n 2012, aminte[te „Slate“, Face -
book estimase c\ uneltele pu se de
c\tre re]ea la dispozi]ia utilizato-
rilor au avut un impact sim ]itor,
crescând participarea acestora la
procesul electoral. Un fe nomen
care pare neutru, dar care, de fapt,
nu a fost, fiindc\ aceast\ cre[tere
s-a resim]it mai ales `n r=ndul
aleg\torilor cu tendin]e demo crate.

„Personal, cred c\ o lume `n
care oamenii sunt liberi s\ cir-
cule este un ideal la care este bine
s\ aspiri. Dar nu sunt sigur dac\
a[ vrea s\ v\d c\ Facebook se
simte responsabil s\ `mpiedice
SUA s\ adopte o politic\ de imi-
grare mai restrictiv\“, scrie edi-
torialistul Eric Levitz, `n „New
York Magazine“.

Facebook l-ar putea
bloca pe Donald Trump,
iar asta nu sun\ bine
Cu peste un miliard de
utilizatori, re]eaua de
socializare Facebook are
o putere uria[\ asupra
felului `n care informa]ia
ajunge la marele public.
Ar putea ea s\ mane vre -
ze [i rezultatele unor ale -
geri?, se `ntreab\ „Slate“.

Don Quichotte, 
`n tweet-uri
Pentru a comemora 400 de ani de la moartea lui Cervantes, un spa   -
niol a decis s\ publice povestea lui Don Quicho tte, cavalerul din La
Mancha, `n 17.000 de tweet-uri.

„Vinovat“ de aceast\ ini]iativ\ este Diego Buendia, un infor-
matician barcelonez. El a pus la punct un algoritm care decupeaz\
`ntregul text al lui Cervantes `n buc\]i de 140 de caractere, exact di-
mensiunea maxim\ a unei post\ri pe re]eaua Twitter.

Ultima postare va fi online pe 23 aprilie. Dar Twitter nu este pri-
ma re]ea de so-
cializare care re -
vendic\ un oma -
giu adus lui Cer-
vantes. Pe 30 sep-
tembrie 2010, Re-
al Academia a
lan sat un alt pro -
iect: o lectur\ pu -
blic\ a romanu-
lui Don Quichotte,
`nregistrat\ [i pos -
tat\ pe YouTube.

E adev\rat, cel pu]in `n Marea
Britanie, unde un studiu recent
arat\ c\ majoritatea celor care
colec]ioneaz\ discuri de vinil le
folosesc mai mult pe post de
obiecte decorative.

De câ]iva ani, discurile de vinil
devin tot mai populare, `n 2015 re-
alizându-se vânz\ri record, cele
mai mari din 1988 `ncoace. Cei de
la BBC au `ncercat s\ afle dac\

lumea chiar ascult\ mu zi c\ de pe
discuri de vinil, cu ajutorul unui
studiu realizat de institutul ICM. 

Astfel, conform studiului, 48%
dintre cump\r\tori nu au ascultat
discurile. 

„Provoac\ acela[i efect ca o car -
te foarte frumoas\ pe care n-o de-
schizi niciodat\“, explic\ o persoan\
care colec]ioneaz\ astfel de dis-
curi, f\r\ inten]ia de a le asculta.

Spa]iul cosmic este plin deja de artefacte culturale [i
diverse obiecte cel pu]in insolite, duse acolo de misi-
unile spa]iale de pân\ acum, scrie „The Telegraph“.
Iar dac\ te gânde[ti la aceste obiecte, extratere[trii
care le-ar g\si [i-ar putea forma o imagine foarte
stranie despre umanitate. De exemplu, ei ar putea
asculta o `nregistrare a melodiei „Across the Uni-
verse“, transmis\ `n cosmos de NASA, `n 2008,
`nso]it\ de un mesaj („Send my love to the aliens.

All the best, Paul“) din partea lui Paul McCartney.
De asemenea, extrare[trii ar mai g\si, printre al-

tele: un disc de Louis Armstrong, o minge de golf,
sabia lui Luke Skywalker, figurine Lego reprezen-
tându-le pe Galilei, Jupiter [i Juno, o diagram\ a or-
ganelor sexuale, o juc\rie Buzz Lightyear, o ̀ nregis-
trare a sunetului ploii, un saxofon, cenu[a lui
James Doohan, actorul din Star Trek, [i a lui Gene
Roddenberry, creatorul seriei Star Trek etc.

S\ ai viniluri 
[i s\ nu le ascul]i

Ce mai trimit oamenii `n spa]iu



Fie c\ e[ti catolic sau ortodox,
pentru fiecare Pa[tele are o anu -
me ̀ nsemn\tate. Unii au nostalgia
aromei leu[teanului din ciorba de
miel, al]ii stau treji o noapte `n -
treag\, nu cumva s\ se sting\
lumânarea. Pentru tanti Eleono-
ra, `nc\ de mic\, aceast\ s\rb\ -
toare a `nsemnat ou\ `ncondeiate.

~n copil\rie, se uita cu orele la

mama [i la bunica ei cum din
mâinile lor, chestii ie[ite din do-
sul g\inii deveneau pove[ti colo -
rate. Cum din dou\ frunze de
p\trunjel fixate pe ou cu o bucat\
de ciorap po]i ob]ine un model
care l-ar l\sa masc\ pân\ [i pe
Dali. Deprinsese cele mai tainice
secrete ale `ncondeiatului. {tia c\
dac\ ̀ nmoi un be]isor ̀ n untur\ [i
`ntinzi smecleul \la pe ou, respec-
tiva suprafa]\ nu va fi afectat\ de
vopsea. Era un fel de pictur\ `n
negativ. 

{i odat\ cu trecerea anilor [i
perindarea multor Pa[te (sau care
o fi pluralul), desenele Eleonorei

au devenit mai coerente, crucile
mai drepte, culorile mai vii, astfel
c\ din mâinile ei au `nceput s\
ias\ adev\rate nestemate cu g\lbe-
nu[. Ajunsese vestit\ ca fiind cea
mai de seam\ p\str\toare a acestei
tradi]ii seculare, pe o raz\ de mai
multe comune. Cei de la Centrul
Jude]ean pentru Conservarea [i
Promovarea Culturii Tradi]ionale
i-au ̀ nmânat chiar [i o diplom\, pe
care ea a ̀ nr\mat-o [i a pus-o la loc
de cinste, deasupra patului, lâng\
fotografia cu r\posatul.   

Nici bine nu trecea Cr\ciunul,
c\ Eleonora `ncepea munca de do -
cumentare. Ce modele s\ mai pic -
teze, ce tehnici s\ foloseasc\. Anul
acesta se baza pe o bro[ur\ editat\
de Ministerul Turismului, care
prezenta m\n\stirile din Nordul

Moldovei (nu zic Bucovina, nici
dac\ m\ tai). Doamne, cât zbucium
sufletesc a fost `n femeia asta din
momentul ̀ n care [i-a dat seama c\
e musai s\ picteze M\n\stirea
Vorone] [i c\ trebuie s\ inventeze
nuan]a aia de albastru. ~n cele din
urm\, a apelat la un subterfugiu [i
a reprodus o fotografie intitulat\
„Vorone]ul Noaptea“, unde zidu -
rile aveau tent\ de gri [i stelele
str\luceau blând. Apoi, pe un alt
ou, timp de dou\ luni, a reprodus ̀ n
cele mai mici detalii, atât cât `i per-
mitea vederea, m\n\stirea sor\,

Putna. A terminat opera chiar `n
seara de ~nviere, a pus cele dou\
ou\ vârf de lance peste celelalte opt
mai pu]in dichisite [i s-a culcat.

Diminea]a i-a fost animat\ de
vizita celor doi nepo]i, care au in-
trat val-vârtej, fug\rindu-se care s\
ajung\ primul la co[. Pân\ s\
apuce bunica s\ strige, s-a auzit tra-
di]ionalul Hristos a `nviat, adev\ -
rat a poc! {i Putna a câ[tigat cu
unu-zero. Eleonora a luat m\tura
[i, resemnat\, a `nceput s\ adune
pe f\ra[ buc\]i din zidul M\n\stirii
Vorone], v\zut\ noaptea.
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De pild\, c\ era spiritual\, inteli-
gent\, repezit\ [i pu]in dispus\ la
compromisuri. C\ avea ochii
zâmb\re]i de la taic\-s\u, de[i am-
bii p\rin]i p\reau destul de rigizi
(o voiau profesoar\). C\ desena
frumos [i c\ punea bile]ele cu ex-
plica]ii haioase peste pozele din al-
bume. C\ a avut [i iubite, [i iubi]i.
C\ b\iatul cu care s-a logodit [i pe
care l-a prezentat p\rin]ilor i-a
tras ]eap\ f\când un copil cu alta.
C\ a cunoscut, `n fine, un tip su-
per-mi[to, dar el a plecat pe motiv
c\ nu mai suporta s-o vad\ dro-
gându-se. Telegrama `n care o
anun]a c\ vrea s\ se `mpace a fost
primit\ de Joplin `n ziua `n care a
murit, 4 octombrie 1970.

C\ s-a dus de-a naibii la `ntâlni-
rea de 10 ani de la terminarea li-
ceului din Port Arthur, Texas, nu-
mai ca s\ le arate colegilor c\ nu
mai e r\]u[ca cea urât\. C\ a fost
votat\ `n facultate Cel mai urât
b\rbat din campus, lucru care i-a
r\nit [i mai mult imaginea de si-
ne. ~n 1962, când se `ntâmpla asta,
`ncepuse s\ cânte, a[a c\ elibera-
rea deja se petrecea. 

De fapt, ceea ce impresionantul
documentar al lui Amy J. Berg 
sugereaz\ e c\ Janis Joplin s-a

apucat de muzic\ f\r\ s\ aib\ vreo
pasiune, ambi]ie sau preg\tire `n
direc]ia asta. Pur [i simplu, `ntr-o
zi, a `nceput s\ cânte exact cu
aceea[i voce cu care a cântat mai
târziu la Monterey sau Woodstock!
De fapt, cocheta cu desenul, chiar i
se publicase poza ̀ ntr-un ziar local,
`n 1957, când, la 14 ani, f\cea volun-
tariat la bibliotec\, iar posterele ei
fuseser\ remarcate. „It gives me a
chance to practice art and at the sa-
me time to do something wor-
thwhile for the community“, a fost
citat\ `n ziar, dar, retrospectiv, cu-
vintele sun\ ironic. 

Amy J. Berg folose[te cores -
ponden]a inedit\ a lui Joplin [i

monteaz\ fragmente din scriso-
rile ei (citite de Cat Power) `mpre-
un\ cu interviuri cu fra]ii, pri-
etenii din copil\rie [i colegii din
trupe. Montajul e inteligent pen-
tru c\, dincolo de portretul omo -
gen al uneia dintre cele mai bune
voci feminine din toate timpurile,
e construit din mers portretul unei
persoane care a avut ambi]ia [i
norocul s\-[i poat\ combate nesigu -
ran]ele. Câ]i copii [i adolescen]i
umili]i pentru cum arat\ au [ansa
unui talent care s\-i salveze? Glo-
ria a fost, `ns\, ca un drog pentru
fata `nsetat\ de acceptare [i iu-
bire. De aici [i consumul de hero-
in\ [i alcool. „Ambi]ia n-are

leg\tur\ cu banii sau cu o anu-
mit\ pozi]ie social\, ci cu a primi
dragoste. Mult\ dragoste“, spune
cineva ̀ n film. Iar spre final, chiar
Joplin sus]ine `ntr-un interviu:
„Când e[ti pe scen\, e ca [i cum ai
face dragoste, dar asta e o iluzie,
pentru c\ dup\ spectacol r\mâi
singur“. Acela[i montaj inteligent
te face ca de-abia la sfâr[it s\-]i dai
seama c\ scrisorile optimiste ale
lui Janis pentru p\rin]i (de genul,
totul e bine, sunt s\n\toas\, mân-
carea e bun\) trebuie mai degrab\
citite `n alt\ cheie, eventual,
`ntoarse pe dos.

Janis Joplin: Little Girl Blue a
fost comparat, pe bun\ dreptate,

cu Amy, de Asif Kapadia, [i el
ap\rut ̀ n 2015. Amy Winehouse se
trage din Janis Joplin, chiar dac\
nu au `mp\r]it acela[i gen muzi-
cal. Amândou\ aveau un talent
nativ. (La 16 ani, Amy Winehouse
cânta ca la 25.) Amândou\ aveau o
senzitivitate de plant\ sub]ire ca-
re cerea o supracompensare pe alt
nivel. Când propriile lor nevoi
emo]ionale erau atât de mari, cum
s\ nu se epuizeze prea repede dân-
du-se `n cantit\]i atât de mari?

Un fost coleg de trup\ spunea
c\ a `nv\]at de la ea ce `nseamn\
„sinceritatea emo]ional\“, dar [i
pre]ul ei (când `ncepi s\ dai publi-
cului ce-]i cere). „Atunci când cânt,
nu simt c\ a[ min]i“, le spunea
Joplin, `ntr-o scrisoare, p\rin ]i -
lor. E greu de imaginat ce s-ar fi
`ntâmplat cu tân\ra Janis dac\ n-ar
fi descoperit muzica. ~ntre o via]\
model de familist\ octogenar\ `n
Port Arthur [i o traiectorie liber\,
sincer\ [i scurt\, nu cred c\ Jo -
plin ar fi stat pe gânduri. Muzica
e, le r\spundea reporterilor, „the
most fun thing there is“ („cel mai
fain lucru cu putin]\“). Amelia
Earhart spunea [i ea c\ zborul e
„fun“, ca s\ nu mai pomenim r\s -
punsul surescitat – devenit `ns\
celebru – al alpinistului George
Mallory la `ntrebarea ce i-a venit
s\ escaladeze Everestul: „Because
it’s there!“. Numai oamenii real-
mente pasiona]i [i talenta]i de ce-
va n-au un r\spuns pentru moti-
va]ia lor.

Janis Joplin: Little Girl Blue, de Amy 
J. Berg. Cu: Janis Joplin, Cat Power
(voce), Laura Joplin, Michael Joplin

Film

Iulia BlagaFain
Cine n-o [tia pe Janis
Joplin decât din cântece
poate afla multe din
documentarul lui Amy J.
Berg, Janis Joplin: Little
Girl Blue, produs de Alex
Gibney, care a avut pre -
miera `n 2015 la Vene]ia. 
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