
}\ranii 
sub asediu

Codru] Constantinescu

R\mânem la mai vechea noastr\
opinie: colec]ia „Historia“ din ca -
drul Editurii Polirom repre zint\
unul dintre cele mai semnificative
eforturi `ntreprinse de vreo edi-
tur\ de la noi `n domeniul recon-
figur\rii [i `mbog\]irii istoriogra -
fiei române[ti, atât cu ample volu -
me scrise de istorici români, cât [i
cu tomuri care sunt redactate de
autori str\ini [i care au subiecte
române[ti, dar [i de istorie uni-
versal\ – nu trebuie uitat c\ isto-
ria nu se rezum\ doar la spa]iul
carpato-danubiano-pontic. 
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Cannes 69: 
Un palmares 
cu cântec… 
[i cu Mungiu

Iulia Blaga

{i s-a mai dus un Cannes. ~n avio -
nul de ̀ ntoarcere de la Ni sa, ̀ m -
preun\ cu Gloria Sau ciuc [i
Alin Ludu Dumbrav\, ne cru -
ceam cât de rapid a trecut `n
acest an festivalul. La mine to-
tul a fost pe repede-`nainte. Nu-
mai `n ultimele dou\ zile am
reu[it s\ merg pe alt traseu de -
cât hotel-palatul festivalului [i
retur, de la 8 diminea]a pân\
dup\ 9 seara. 

» pag. 2-3

Citi]i articolul scris de Eli B\dic\ `n » paginile 8-9

Idei pe contrasens

Cronic\ de carte

AUTORUL ~NTOARCERII HULIGANULUI, ANIVERSAT LA 80 DE ANI:

Un puzzle numit
Norman Manea 

Cu pu]in timp `n urm\, anun]am `n paginile „Suplimentului de cultur\“ sesiunea ani versar\ „Norman Manea – o
via]\“, organi zat\ pentru a s\rb\tori, `ntr-o manier\ deosebit\, cei 80 de ani pe care scriitorul `i va `mplini `n iulie
anul acesta. Evenimentul a avut loc luni, 23 mai, `n Sala „Ion Heliade R\dulescu“ a Bibliotecii Academiei Române. Au
fost zece ore pline (9.00-19.00) `n care s-a vorbit despre omul [i scriitorul Norman Manea. Cei peste treizeci de invi-
ta]i români [i str\ini s-au bucurat la unison de prezen]a la Bucure[ti, l-au omagiat pe Norman Manea cu discursuri
preg\tite sau improvizate, au dep\nat amintiri, au discutat critic despre opera acestuia, l-au felicitat pentru ziua de
na[tere. De[i s-a desf\[urat `ntr-o institu]ie public\ [i `ntr-o sal\ unde se ]in de obicei evenimente oficiale, sesiunea
aniversar\ mi s-a p\rut c\ a avut mai degrab\ un aer intim, mi-a sem\nat cu o `ntâlnire cordial\ `ntre prieteni. 

Genera]ii 
de sacrificiu

George Onofrei

Am citit de curând despre rezulta-
tele unui studiu care analiza an-
xietatea societ\]ilor vestice. Aproa -
 pe jum\tate din popula]ia ]\rilor
dezvoltate simte un puternic sen-
timent de frustrare `n leg\tur\ cu
posibilit\]ile sale de a avea o via]\
fericit\ `n acord cu standardele de
trai care sunt „vândute“ la orice
or\ mediatic ([i nu numai). 
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Iulia Blaga

Dar destul cu considera]iile per-
sonale, [i-a[a nu intereseaz\ pe ni-
meni. Facebook-ul a dat `n clocot
`n 22 mai 2016, când juriul prezi-
dat de George Miller a anun]at
palmaresul. Chiar [i cei din pa-
trie, care nu v\zuser\ filmele, au
fost scandaliza]i – cum bine ̀ i [ade
unui cinefil. Contrar pronosti -
curilor [i gusturilor criticilor,
dou\ premii s-au dus la filme des-
fiin]ate de majoritatea jurnali[ -
tilor, `n vreme ce cu Palme d’Or a
fost r\spl\tit un film considerat
bunu], dar `n nota obi[nuit\ a fil-
melor lui Ken Loach, care `nc\ de
la edi]ia de acum doi ani, când
iar\[i fusese `n competi]ie, anun -
]ase c\ se retrage (face 80 de ani `n
iunie). O posibil\ explica]ie pentru
aceast\ decizie e c\ juriul a sim]it
nevoia s\ dea importan]\ unui
film care denun]\ lipsa de interes
a statului pentru via]a omului
obi[ nuit. I, Daniel Blake e poves-
tea unui englez de aproape 60 de
ani care, dup\ ce r\mâne v\duv,
face un infarct [i medicul `i inter-
zice s\ mai lucreze, dar cum ajuto-
rul social i se opre[te la un mo-
ment dat [i trebuie s\ se `ntoarc\
la lucru, el `ncepe, pentru a-[i face
dreptate, s\ desfac\ un complicat
ghem de ac]iuni birocratice. ~n dis -
cursurile de dup\ primirea pre-
miului, Ken Loach s-a pronun]at
`mpotriva programului de auste -
ritate, atacând birocra]ia institu -
]ii lor [i neoliberalismul Uniunii
Europene.

Poate ar fi trebuit s\ fi scris de
la `nceput componen]a juriului:
cinea[tii George Miller, Arnaud
Desplechin [i Laszlo Nemes, cân -
t\ rea]a Vanessa Paradis, produ -
c\torul iranian Katayoon Sha-
habi [i actorii Donald Sutherland,
Mads Mikkelsen, Valeria Golino
[i Kirsten Dunst. Un juriu foarte
amestecat, format din prea mul]i
actori/vedete – evident, din mo-
tive de covor ro[u. S-ar p\rea c\
ju riul a sim]it nevoia s\ fie la

polul opus glamour-ului [i s\ su -
pracompenseze dând Palme d’Or-
ul unui film realist despre s\r\cie.
Dac\ e a[a, atunci sun\ fals. Ken
Loach a mai primit o dat\ Palme
d’Or, `n 2006, pentru The Wind
That Shakes the Barley (despre Ir-
landa de Nord); [i atunci decizia a
fost controversat\ pentru c\, din
punctul de vedere al criticilor, fil-
mul nu era un pretendent la pre-
mii. ~n acest an, n-am auzit un sin-
gur jurnalist care s\ fi spus c\ I,
Daniel Blake ar trebui s\ ia Palme
d’Or. Altele au fost favoritele:
Toni Erdmann (de Maren Ade),
Paterson (de Jim Jarmusch), Ba-
calaureat (de Cristian Mungiu),

Sieranevada (de Cristi Puiu),
Aquarius (de Kleber Mendonça
Filho) [i Elle (de Paul Verhoeven).
Dintre acestea, doar Bacalaureat
s-a reg\sit `n palmares, dup\ ce
Toni Erdmann câ[tigase cu o zi
mai devreme Premiul FIPRESCI,
acordat de Federa]ia Interna]io-
nal\ a Criticilor de Film. 

Despre Toni Erdmann, Pater-
son [i Sieranevada am scris
s\pt\mâna trecut\, nu mai revin.
~n clasamentul citat mai sus, care
a fost `ntocmit de unii dintre cei
mai aprecia]i critici str\ini `m -
preu n\ cu revista „Screen Inter-
national“, Bacalaureat [i Sierane-
vada s-au aflat la egalitate. Cred c\

juriul a ales pe care dintre ele s\-l
premieze plecând de la premisa c\
nu poate premia dou\ filme româ-
ne[ti. Bacalaureat mi s-a p\rut
precis ca regie, dar ca amplitudi-
ne [i profunzime sub Dup\ dea -
luri sau 4 luni, 3 s\pt\mâni [i 
2 zile. Am v\zut filmul de dou\
ori, la proiec]ia de pres\ de la Bu-
cure[ti (unde a fost lansat ̀ n aceea[i
zi cu premiera mondial\ de la
Cannes, 19 mai) [i la proiec]ia de
pres\ de la Cannes, [i am avut
aceea[i senza]ie: scenariul se rupe
`n acela[i loc. Premiul de regie e
dat pe merit: mâna lui Mungiu e
ferm\, scenariul nu e atât de rigu-
ros ca pân\ acum, dar dintre cele

dou\ regii române[ti a[ fi ales-o pe
cea a lui Puiu. Despre Bacalaureat
scriu mai pe larg `n rubrica de la
ultima pagin\, dar vreau s\ mai
spun c\, oricât de mult i-ar dis pl\ -
cea termenul, Mungiu a devenit
un obi[nuit al Cannes-ului – la fel
ca marii cinea[ti mondiali (ceea
ce nu-i de colea). ~n mai pu]in de
10 ani, filmele lui au luat la Palme
d’Or un premiu de scenariu, unul
de regie, unul de interpretare 
feminin\ ex aequo, iar el a f\cut
parte din juriu. Extrem de pu]ini
cinea[ti se mândresc cu aceast\
performan]\. E clar c\ el este `n
continuare le chouchou de Cannes,
cum i s-a spus `n 2007. 

Nu m-am num\rat printre cei
care au intrat ̀ n fibrila]ie la Aqua-
rius. Probabil pentru c\ nu v\zu-
sem filmul de debut al brazilianu-
lui Kleber Mendonça Filho (fost
critic, `l vedeam pe la proiec]ii),
Neighbouring Sounds (2013), care
am `n]eles c\ era foarte imagina-
tiv. Aquarius mi s-a p\rut cumin -
]el [i cu totul sub botina Soniei
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Cannes 69: Un palmares
cu cântec… [i cu Mungiu
{i s-a mai dus un Cannes. ~n avionul de
`ntoarcere de la Nisa, `mpreun\ cu Gloria
Sauciuc [i Alin Ludu Dumbrav\, ne
cruceam cât de rapid a trecut `n acest 
an festivalul. La mine totul a fost pe
repede-`nainte. Numai `n ultimele dou\

zile am reu[it s\ merg pe alt traseu
decât hotel-palatul festivalului [i retur,
de la 8 diminea]a pân\ dup\ 9 seara.
Singurul regret personal: nu am prins
deschis\ piscina de la hotel `n nici o zi.
Cea mai mare bucurie personal\:

`ntâlnirea de gradul trei cu un pesc\ru[
pe care l-am hr\nit cu kebab ca s\ nu 
mi-l fure (am [i poze `n care e la juma’ 
de metru de mine, precum [i un filmule]
`n care atac\ o pisic\, adic\ un rival 
la mas\).

Premiile
juriilor
independente:
Juriul FIPRESCI:

Competi]ie – Toni Erd-
mann, de Maren Ade

Un Certain Regard – Câini/
Dogs, de Bogdan Miric\

Quinzaine des Réalisateurs
sau Semaine de la Critique –
Grave/ Raw, de Julia Ducour-
nau

Juriul Ecumenic:
Competi]ie – Juste la fin du

monde/ It’s Only the End of
the World, de Xavier Dolan

Men]iuni Speciale – Ame -
rican Honey, de Andrea Ar -
nold, [i I, Daniel Blake, de Ken
Loach

Personal Shopper, de Olivier Assayas
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Braga, care e frumoas\ [i tonic\ la
65 de ani, dar prea exuberant\, ca
[i cum ar spune: „Nu-i a[a c\-s
mi[to?“. Aquarius, unul dintre ce-
le câteva filme de peste dou\ ore
din Competi]ia Oficial\, urm\ re[ -
te o intelectual\, critic muzical
pen sionat, `n lupta tenace cu dez-
voltatorii imobiliari care vor s-o
u[uie din apartamentul cu fa]a la
ocean pe care `l ocupa de mul]i
ani, ̀ n condi]iile ̀ n care ceilal]i lo-
catari deja sucombaser\ ofertelor
financiare. Mai interesant decât
filmul `n sine – poate era [i obo-
seala, dar prea mi s-a p\rut c\ re-
gizorul n-are autoritate `n fa]a
actri]ei, transformând filmul ̀ ntr-un
one-woman show – a fost c\ pe co-
vorul ro[u echipa a venit cu un
mesaj de sus]inere pentru pre[e -
dinta Braziliei, Dilma Rousseff, pe
care corup]ii din politic\ vor s-o
dea jos. Astfel, mesajul filmului se

amplific\, dar chiar [i a[a nu-l ve-
deam `n palmares. 

Pân\ la urm\, filmul care mi-a
pl\cut cel mai mult `n acest an nu
a fost nici Paterson, nici Ma’Rosa,
nici Sieranevada, ci Elle, reveni-
rea olandezului Paul Verhoeven
dup\ zece ani de pauz\. Filmul a
fost prezentat ultimul `n Com-
peti]ie, când deja to]i jurnali[tii
erau varz\ de oboseal\, dar ne-a
dat a[a un [vung, `ncât am termi-
nat festivalul energiza]i – ca nicio-
dat\! Adaptând romanul Oh..., al
scriitorului francez Philippe
Djian, tat\l lui Basic Instinct nu
doar c\ i-a dat lui Isabelle Huppert
un rol magnific, dar a reu[it s\
fac\ cel mai bun film de pân\
acum, côté-ul provocator g\sind
echilibru `n biografia sociopatei
traumatizate de prezen]a tat\lui
serial killer care zace `n `nchisoa-
re. S-a râs [i s-a aplaudat la acest

regal mereu pe muchie [i, dincolo
de combina]ia de satir\ social\ [i
thriller psihologic, cred c\ jurna -
li[tilor le-a pl\cut aerul amoral
asumat, `ncepând cu eroina care
calc\ f\r\ jen\ peste cadavre [i nu
se gânde[te la ce nu se cade s\
fac\. Jemanfi[ismul \sta a func -
]io nat pentru noi ca o tablet\ efer-
vescent\.

Jaclyn Jose mi-a pl\cut [i ea `n
Ma’Rosa, de Brillante Mendoza, [i
chiar m-am gândit c\ e de premi-
at, dar la un moment dat nu mai e
personaj principal, iar povestea
so]ilor aresta]i pentru trafic de
droguri devine povestea tuturor –
[i a cuplului, [i a copiilor acestuia,
[i a poli]i[tilor, [i a celorlal]i ares-
ta]i. Oricum, prezen]a acestei felii
de via]\ autentic\ `n palmares a
fost o surpriz\ pl\cut\. 

Cred c\ juriul format din atâ]ia
actori a fost r\v\[it de efortul
fran cezilor Gaspard Ulliel, Natha -
lie Baye, Marion Cotillard, Vin-
cent Cassel [i Léa Seydoux din fil-
mul canadianului Xavier Dolan,
Juste la fin du monde (care e de
fapt coproduc]ie cu Fran]a, la fel
ca I, Daniel Blake). Dar actorii se
chinuie degeaba, regia lui Dolan e
strident\. Povestea scriitorului
gay care revine dup\ 12 ani de ab-
sen]\ ca s\-i anun]e pe ai lui c\ va
muri (filmul are la baz\ piesa au-
tobiografic\ a lui Jean-Luc La-
garce) are doar dou\ minute bune,
r\v\[itoare chiar, spre final, când
lucrurile nespuse clocotesc sub di-
alogurile inutile, dar r\mân ne -
spuse. ~n rest, prim-planuri [i is-
terii. Criticii de la „Screen“ i-au
dat aproape cele mai proaste co-
ta]ii, pu]in mai mult peste The
Last Face, de Sean Penn, love sto-
ry-ul angelinojolinian `ntre doi
medici frumo[i (Charlize Theron,
Javier Bardem), pe fundalul Afri -
cii muribunde. 

P\rerile criticilor au fost mai
`mp\r]ite `n privin]a lui Olivier
Assayas [i al s\u Personal Shop-
per, `n care Kristen Stewart, una
dintre cele mai supraevaluate ac-
tri]e ale momentului, joac\ rolul
asistentei unei vedete mondene
care e [i medium [i care-[i face
doliul dup\ fratele geam\n mort
de curând. Assayas mai fusese `n
Competi]ia Oficial\ acum doi ani
cu The Clouds of Sils Maria, un
film bine construit care sonda am-
balajul celebrit\]ii. Sedus de far -
mecul (care o fi \la) al lui Kristen
Stewart, Assayas o preia din Sils
Maria [i face din ea personajul
principal al unei pove[ti plate [i
mai fantomatice ca spiritele care-l
bântuie. Bine c\ nu i-au dat ame -
ricancei premiu de interpretare!
Ce a apreciat juriul la acest film [i
cum a negociat premiul – la fel cu
`ntregul palmares – va r\mâne un
mister. 

C\ juriul a ales s\ dea maxi-
mum de premii (dou\, pentru sce-
nariu [i interpretare) ace luia[i
film, The Salesman (de Asghar
Farhadi), cred c\ nu s-a datorat
faptului c\ acesta era mult prea
bun, ci mai degrab\ dorin]ei de a
sublinia sprijinul festivalului pen-
tru cinea[tii iranieni care lupt\ cu
cenzura. Filmul a fost oricum in-
clus ulterior `n compe ti]ie. Ame -
rican Honey, de Andrea Arnold,
despre o tân\r\ care plea c\ prin
America `mpreun\ cu o echip\ de
tineri care vând abonamente la re-
viste, e un roadmovie [i un co -
ming-of-age story ok. E [i el cam
lung (2h42) [i la un moment dat
repetitiv, dar se leag\ bine, iar in-
terpre]ii Sasha Lane [i Shia
LaBeouf, plus o `ntreag\ trup\ de
neprofesioni[ti, sunt autentici. 

România a str\lucit

Câini, debutul ̀ n lungmetraj al lui
Bogdan Miric\, distins cu Premi-
ul FIPRESCI la sec]iunea Un Cer-
tain Regard, e un western atipic
atât pentru gen `n sine, cât [i pen-
tru cinematografia noastr\, iar

pentru mine a fost surpriza festi-
valului. Pân\ `n septembrie, când
intr\ `n s\li, el va fi v\zut cu casa
`nchis\ la Festivalul Transilva-
nia, unde e ̀ n competi]ie. Urm\ rind
povestea unui tân\r care vine de
la Bucure[ti s\ vând\ terenul mo[ -
tenit `n Dobrogea de la bunicul
s\u, regizorul (care a copil\rit
prin acele locuri) construie[te un
univers dur [i neiert\tor, guver-
nat de instincte violente. Ce e mi[ -
to la film nu e neap\rat ceea ce se
vede – [i se aude (coloana sonor\ a
lui Codrin Laz\r [i Sorin Roma -
nescu e super!), cât ceea ce e suge -
rat. Poate reu[esc s\ revin s\pt\ -
mâ na viitoare asupra acestui film
care rupe cu noul val. Cei care l-au
v\zut la Cannes asta au [i remar-
cat – c\ a ap\rut un nou val al
noului val. 

Toni Erdmann, distins cu Pre -
miul FIPRESCI pentru un film din
Competi]ia Oficial\, e o copro-
duc]ie Germania/România prin
Ada Solomon [i HiFilm Produc-
tions. Financiar vorbind, [i Câini
e o coproduc]ie minoritar-româ -
neasc\ pentru c\ CNC-ul de la noi
a dat mai pu]ini bani decât CNC-
ul francez (el mai fiind coprodus
cu Bulgaria). O alt\ coproduc]ie
minoritar-româneasc\, Albüm,
debutul `n lungmetraj al turcului
Mehmet Can Mertoglu, coprodus
de C\lin Peter Netzer [i Oana Ian-
cu prin Parada Film, a fost distins
cu Premiul Révélation France 4 ̀ n
sec]iunea Semaine de la Critique
(el fiind o coproduc]ie Turcia/
Fran]a/ România). Chestia asta cu
coproduc]iile minoritare e nou\
pentru noi. De aceea, semnarea la
Cannes a acordului de colaborare
cu Fran]a ̀ n materie de cinema, la
fel ca [i anun]ul c\ pân\ la sfâr[i -
tul anului s-ar putea da drumul
unui sistem de scutiri de taxe pen-
tru produc]iile str\ine filmate `n
Ro mânia, ambele ini]iative ale
Mi  nisterului Culturii, promit s\
recupereze un mare handicap. 

Nu mai am loc, se termin\ pa -
gina. Revin s\pt\mâna viitoare,
c’est promis!

Palmares 
Cannes 69:
Selec]ia
Oficial\
Lungmetraj

Palme d’Or – I, Daniel Blake, de
Ken Loach

Grand Prix – Juste la fin du
monde/ It’s Only the End of the
World, de Xavier Dolan

Regie ex-aequo – Cristian Mun -
giu pentru Bacalaureat/ Gradua-
tion [i Olivier Assayas pentru Per-
sonal Shopper

Scenariu – Asghar Farhadi pen-
tru Forushande/ The Salesman

Jury Prize – American Ho -
ney, de Andrea Arnold

Actri]\ –  Jaclyn Jose pentru
Ma’ Rosa, de Brillante Mendoza

Actor – Shahab Hosseini pen-
tru Forushande/ The Salesman

Scurtmetraj

Palme d’Or – Timecode, de
Juanjo Gimenez 

Men]iune Special\ – A moça
que dançou com o diabo/ The
Girl Who Danced With the Devil,
de João Paulo Miranda Maria 

Camera d’Or 

Divines, de Houda Benyami-
na, prezentat `n Quinzaine des
Réalisateurs 

Award of the Technical Artist

oferit de Juriul CST – Seong-hie
Ryu pentru regia artistic\ de o
mare inspira]ie a filmului Agas-
si/ The Handmaiden, de Park
Chan-wook

Sec]iunea Un Certain Regard

Premiul Un Certain Regard –
Hymylievä mies/ The Happiest
Day in the Life of Olli Mäki, de
Juho Kuosmanen

Jury Prize – Fuchi ni tatsu/
Harmonium, de Fukada Kôji

Regizor – Matt Ross pentru
Captain Fantastic

Scenariu – Delphine Coulin [i
Muriel Coulin pentru Voir du
pays/ The Stopover

Un Certain Regard Special
Prize – La Tortue rouge/ The Red
Turtle, de Michael Dudok de Wit

Ken Loach

Bogdan Miric\ primind premiul FIPRESCI
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Eram tân\r, eram student [i ne -
spus de s\rac pe-atunci. Tr\iam
din nimic, la o periferie de Bucu-
re[ti, [i nu f\ceam mare lucru `n
afara lecturii ziarelor [i a c\r]ilor.
Traversasem cel pu]in o iubire cât
o catastrof\ nuclear\ [i eram de-
parte de a `n]elege, cu toat\ `n]e -
lepciunea, c\ tragedia omului de
pe p\mânt este, atât de des, c\ iu-
birea este doar o compatibilitate.
Visam, totu[i, mult [i `n zori ui-
tam tot ce am visat. 

Pe-atunci am citit dou\ romane
care m-au schimbat, atât cât pu-
team fi schimbat. Primul a fost
Grea]a domnului Sartre. Aceast\
carte m-a f\cut s\ privesc `nspre
lume. Al doilea a fost Via]a cea
nou\, a domnului Pamuk. Nu `mi
mai amintesc nimic din aceast\
carte, nimic despre personaje sau
din desf\[urarea ac]iunii. ~mi
amintesc `ns\ altceva: c\ avea o

prim\ fraz\ care, cumva, m-a sal-
vat, [i `mi mai amintesc un senti-
ment care m-a cople[it: sentimen-
tul limpede c\ totul este posibil `n
literatur\. 

Nu m-am mai `ncumetat – [i a
trecut mai bine de un deceniu – s\
mai citesc nici o carte de Orhan
Pamuk pân\ la cap\t. Poate c\ nu
am vrut s\ spulber acea vraj\,
c\ci vraj\ a fost. Poate c\ nu am
vrut s\ accept c\ am iubit Via]a
cea nou\ fiindc\ m\ aflam la o
r\scruce `n care `mi doream atât
de mult s\ `ncep o via]\ nou\, sau
m\car s\ cred c\ o via]\ nou\ mi-ar
putea fi dat\ chiar [i mie. Poate c\
nu voiam s\ dau crezare celor
care nu vedeau `n Orhan Pamuk
un nobelizat pe merit, ci doar o re-
veren]\ a culturii occidentale c\tre
un Orient convenabil. Poate c\... 

Am `nceput chiar [i M\ nu-
mesc Ro[u [i am renun]at dup\

primele treizeci de pagini. Nu
eram preg\tit pentru o `ntoarcere
la Pamuk. M-am ̀ ntors abia acum,
cu Muzeul inocen]ei (Polirom,
2010). Aici am reg\sit magia. ~n -
]eleg foarte bine c\ Pamuk poate
s\ par\ comercial [i facil ([i cât de
greu este, de fapt, s\ scrii simplu).
Pot s\ suport orice argument `n
contra Muzeului.

C\ci iat\ despre ce e vorba: o
mare poveste de iubire (Kemal [i
Fursun sunt numele celor care se
iubesc) este zdrobit\ de via]a
adev\rat\, care, din p\cate, trebu-
ie s\ cunoasc\ o epoc\, o societate,
un context. Ce idee grozav\: s\
faci din toate câte i-au apar]inut
femeii pe care ai iubit-o un muzeu,
un muzeu `n care dragostea s\
d\inuiasc\, un muzeu care s\ fie
refugiu pentru to]i tinerii lumii
care nu au unde s\ se s\rute. 

Iar cele mai frumoase pagini
din aceast\ carte nici m\car nu
curg din aceste idei nebune[ti – c\
o iubire poate s\ existe, c\ o iubire
poate s\ dureze pentru totdeauna,

c\ o iubire adev\rat\ este ve[nic\,
c\ fericirea poate s\ existe –, ci din
timpul salvat al acelui Istanbul de
acum patruzeci de ani. 

C\ci Orhan Pamuk a[az\ `n
Muzeul s\u nu doar o mare poves-
te de dragoste, una dintre cele mai
frumoase din istoria literaturii
(pove[tile de dragoste sunt princi -
palul motiv pentru care nu ne vom
s\tura niciodat\ de literatur\?,
cât\ nevoie avem de aceste iluzii,
de aceste miracole, de aceste cre-
din]e?), el salveaz\ [i o lume la o
grani]\ (grani]a ̀ ntre o tradi]ie ca-
re nu mai poate continua [i o mo-
dernitate care poate atât de u[or
s\ mutileze). 

Când a ̀ nceput s\ o iubeasc\ pe
Fursun, Kemal avea treizeci de
ani [i urma s\ se logodeasc\ peste
o lun\. Fursun avea optsprezece
ani. Exist\ o clip\ `n clepsidra
omului pe p\mânt când poate s\
se simt\ deja `ngrozitor de b\trân
[i cumplit de tân\r, totodat\. Iar
clipa aceea se `ntâmpl\ la treizeci
de ani. Crede]i-m\, [tiu ce spun,

am trecut deja de panta aceasta,
cealalt\, a versantului. 

Muzeul inocen]ei este o carte
pentru totdeauna. Iar `n loc de
`ncheiere, v\ las aceast\ fraz\:
„Ni meni nu [tie, de fapt, c\ tr\ -
ie[te cea mai fericit\ clip\ a vie]ii
sale atunci când o tr\ie[te“. 

~nainta]i, `nainta]i cu curaj `n
acest Pamuk pân\ la final. Acolo
ve]i `n]elege c\ Muzeul inocen]ei
este, `n definitiv, o carte despre o
via]\ nespus de fericit\.
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Din episoadele trecute (povestea
`ntreag\ pe www.suplimentul de -
cultura.ro): Juanito, un detectiv
particular l\ud\ros, afl\ c\ a murit
[i, pân\ s\ i se ̀ nal]e sufletul la cer,
`[i investigheaz\ propria moarte.

Am trecut f\r\ mari probleme
pe lâng\ Yusuf. ~l preocupau alte
griji. ~nc\ pu]in [i termina de ros
piciorul de la fotoliu. ~ncercase [i
cu lesa, dar n-a ]inut faza. Nici 
n-avea cum. Era un lan] o]elit. Mi
s-a p\rut cel mai potrivit moment
s\-l conving c\ putem g\si o limb\
comun\. 

M-am a[ezat cu fundul pe birou
[i am deschis ghidul, la `ntâm-
plare, hot\rât s\-i bucur inima lui
Yusuf, adresându-i câteva vorbe
dulci `n limba matern\: 

— Dua të porojis një palë:
këpukë me qafa me gëzof, këpukë
me taka të larta, këpukë me taka

të ulta, këpukë sporti. Kur janë gati? 
Nici n-a vrut s-aud\. Piciorul

de la fotoliu `i r\pise toat\ aten]ia.
Un exemplu cât se poate de clar de
proast\ cre[tere, având `n vedere
c\ eu totu[i m\ str\duiam s\-i in-
tru `n gra]ii. Am aruncat ochii pe
transcrierea fonetic\ [i mi-am dat
seama c\ ar fi o posibil\ expli ca -
]ie: albanezii au ni[te vocale im-
posibil de pronun]at. 

— Pronun] gre[it vocalele?, 
l-am `ntrebat eu. 

Am ob]inut un l\trat nervos. 
~n ultim\ instan]\, am tras o

privire [i asupra traducerii ca s\
`n]eleg cu ce-am putut s\-l enervez
`n asemenea hal. Nu reprezenta
cine [tie ce motiv de har]\: „Vreau
s\ comand o pereche de: ghete `m -
bl\nite, pantofi cu toc `nalt, pan -
tofi cu toc jos, pantofi de sport.
Când sunt gata?“. 

Yusuf tocmai terminase de ros
piciorul de la fotoliu [i s-a repezit
furios ̀ nspre mine. Nu p\rea c\ ar
fi dispus s\-mi explice când vor fi
gata ghetele `mbl\nite. Norocul
meu c\ am ̀ n spate câ]iva ani buni
de antrenamente `n arte mar]iale.
Numai antrenamentele riguroase
mi-au putut oferi mobilitatea de
felin\ cu care m-am coco]at, dintr-un
singur salt, pe birou. 

Yusuf `mi d\dea târcoale ca un
rechin `nfometat, numai c\, spre
deosebire de un rechin, scotea [i
ni[te morm\ituri `ngrozitoare. Un
alt noroc al meu au fost ghetele
din piele de grizzly confec]ionate
dup\ o veche metod\ indian\. E
drept c\ pitbull-ii nu simt mare lu-
cru nici dac\ `i love[ti cu o rang\
`n cap, dar [uturile pe care le pri -
mea Yusuf `n bot au avut darul 
s\-i sugereze c\ nu prea mai e loc
lâng\ mine, pe birou. 

Am prins a r\sfoi haotic ghidul
de conversa]ie, `n c\utarea cuvin-
telor magice cu care s\-i tai din elan. 

— S’kam uri njëherë për një -
herë (Nu mi-e foame deocamdat\)!...
Kamarier, menynë, të lutem

(Chelner, lista, te rog)!... Unë shkoj
në opera çdo javë (Eu merg la 
oper\ `n fiecare s\pt\ mân\)!...
Mund të vendosim një plan bash -
këpunimi me institutin tuaj (Am
putea stabili un plan de schimburi
cu institutul dvs.)?... Keni nevojë
për një ekzaminim mjeksor të hol-
lësishëm (Ave]i nevoie de un exa-
men medical minu]ios)!... Kur fil-
lon kampionati kombëtar i futbol-
lit (Când `ncepe campionatul
na]ional de fotbal)?... Nuk ju kam
parë prej shumë kohësh (Nu v-am
mai v\zut de un car de ani)!... Ko-
ha do të jetë përgjithsisht e fto-
htë/e bukur në pjesën më të mad-
he të vendit (Vremea va fi `n ge -
neral rece/cald\ `n cea mai mare
parte a ]\rii)!, – i-am urlat bestiei,
ca s\ o ]in `ndep\rtat\ pân\ des -
cop\r ceva potrivit. 

Am `ncercat toate conver sa]ii -
le uzuale, formule de polite]e, pro -
pozi]ii exprimând o rug\min te,
propozi]ii exprimând regretul, ex pre -
sii care con]in o sugestie, ora, vre -
mea, la hotel, la restaurant, ̀ n ora[,
articole de menaj, ̀ nv\]\mântul [i

cercetarea [tiin]ific\, s\n\ tatea [i
asisten]a medical\, la ciz m\rie, la
optician, raionul de parfumerie [i
cosmetic\ etc., dar Yusuf nu s-a do-
molit nici o clip\. La ce naiba mai
scriu \[tia ghi duri de conversa]ie,
dac\ nu sunt bune nici cât s\ 
te-n]elegi cu un câine? 

Vorbesc fluent vreo trei limbi
de circula]ie interna]ional\ [i, `n
general, am o p\rere bun\ despre
mine, dar n-a[ fi crezut c\ pot `n -
v\ ]a albaneza `ntr-o zi [i o noapte.
F\r\ rost, `ns\. C\tre ziu\, am
obosit [i eu, [i Yusuf. A doua zi di -
minea]\, secretara – echipat\ cu
toate medicamentele `mpotriva
pojarului – m-a g\sit dormind lân -
g\ birou, cu javra `n bra]e. 

Cred c\ pân\ la urm\ ne-am fi
`n]eles noi cumva. Din p\cate,
de[i `[i `nsu[ise regulile de baz\
ale convie]uirii [i ajunsese s\ m\
tolereze, Yusuf a refuzat cu `nc\ -
p\]ânare orice fel de hran\. ~n
câteva s\pt\mâni, [i-a dat duhul,
urmându-[i st\pânul s\u mexican
de origine albanez\...

(continuarea `n num\rul urm\tor) 

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Foileton: Senza]ionalele aventuri ale celebrului
detectiv particular Juanito William Bond (4)

Muzeul inocen]ei, de Orhan Pamuk, e o carte care
salveaz\ `nc\ o dat\ aceast\ ipotez\ tulbur\toare:
iubirea [i fericirea chiar pot exista. 

Inocen]a



N-a fost o campanie spectacu-
loas\, pentru c\ alegerile locale au
`n general un specific aparte. E
greu s\ dai mesaje de la centru
pentru Ia[i sau Timi[oara, `ns\
exist\ o categorie de public recep-
tiv\ [i la discursul politic. ~n mari-
le aglomer\ri urbane se va vota [i
politic, `ns\ aleg\torul, `n mare
m\sur\, se va uita cu prec\dere la
mesajul candidatului.

Alegerile dintr-un singur tur
au ucis competi]ia. Cum ar fi ar\ -
tat competi]ia la Bucure[ti, spre
exemplu, dac\ ar fi fost [i un tur
doi? Cel mai probabil, Gabriela Fi-
rea n-ar fi avut nici o [ans\, pen-
tru c\ voturile dreptei s-ar fi dus
`n aceea[i g\leat\, indiferent dac\
numele finalistului ar fi fost C\ -
t\lin Predoiu sau Nicu[or Dan.

Pe sistemul actual de desf\[u -
rare a alegerilor, `n 8 din 10 ca-
zuri, edilii afla]i la posturi vor ie[i
f\r\ probleme, pentru c\ pornesc
din start cu avantajul func]iei.
Vor fi ceva surprize, dar nu atât
de multe câte p\reau imediat du p\
momentul Colectiv.

Candida]ii PSD vor beneficia
(din nou!) de for]a partidului, iar
toate calculele arat\ c\ social-de-
mocra]ii vor lua pe votul politic ̀ n
jur de 40%. Liberalii vor avea, se
pare, marea surpriz\. Din câte se
vede, una nepl\cut\. Au avut cam-
panii [terse mai peste tot `n ]ar\,
iar ceea ce s-a `ntâmplat `n Capi-
tal\, cu schimb\ri repetate de 

candida]i, a dat senza]ia unui par-
tid neserios, care nu [tie ce vrea.
Ba mai mult, `n campania de la lo-
cale liderii na]ionali PNL abia s-au
v\zut. Vasile Blaga a ie[it doar de
vreo dou\-trei ori la ramp\, ̀ n timp
ce Alina Gorghiu a fost mai preo-
cupat\ de problemele personale
decât de soarta partidului. 

E interesant de v\zut cât va lua
ALDE, o forma]iune aflat\ `n as-
censiune, care roade din procente-
le liberalilor, de[i mesajele lui
T\riceanu sunt mai degrab\ de
stânga decât de dreapta.

Dac\ la prim\rii harta va fi ce-
va mai colorat\, la votul politic de
la consiliile jude]ene se va vedea
care e raportul real de for]e, cu 5
luni `nainte de scrutinul parla-
mentar. E adev\rat c\ e foarte im-
portant [i num\rul de primari pe
care ̀ l vor lua partidele, ̀ ns\ votul
de la CJ va fi edificator.

La PSD, un rezultat bun `n -
seam n\ clasarea pe primul loc la o
distan]\ de cel pu]in 5-7 puncte
fa]\ de liberali. Dac\ acest lucru

se va `ntâmpla, Liviu Dragnea,
aproape sigur, nu va renun]a la
[efia partidului. Chiar dac\ se va
repune `n discu]ie mandatul de
pre[edinte al PSD, nimeni nu-i va
cere capul, iar filialele se vor ̀ nco-
lona `n spatele s\u pentru asaltul
parlamentarelor. Un scor de peste
40% pentru PSD ar fi probabil cea
mai proast\ veste pentru Victor
Ponta, cel care, `n ciuda semnale-
lor pacifiste la adresa lui Dragnea,
viseaz\ `nc\ s\ revin\ la butoane-
le partidului. 

Victor Ponta nu [i-a spus `nc\
ultimul cuvânt `n politic\, iar o
tensionare a rela]iilor cu Dragnea
l-ar putea trimite `nspre ALDE,
ceea ce ar echivala cu o ruptur\
major\ `n PSD. E greu de presu-
pus c\ acest lucru se va `ntâmpla,
pentru c\ Dragnea [tie c\ f\r\ 
ALDE nu va putea face majoritate
parlamentar\ dup\ alegerile de la
finele acestui an. 

La liberali situa]ia e mult mai
`ncurcat\. Un scor bun pentru
PNL ar `nsemna 35%, adic\ un re-
zultat care i-ar plasa ̀ n coasta PSD.
E greu de crezut c\ acest lucru mai
e posibil, cât\ vreme campania li-
beralilor n-a fost consistent\, iar
b\t\lia pe dreapta a fost pentru PNL
chiar mai aprig\ decât r\zboiul cu

du[manul PSD. Dac\ liberalii vor
fi ̀ ns\ la o distan]\ de 10 puncte ̀ n
spatele PSD la nivel na]ional, `nc\
de a doua zi se va porni un r\zboi
pe via]\ [i pe moarte `n partid. Nu
se vor cere doar explica]ii, ci [i de-
misii. ~n acest caz, congresul va fi
inevitabil. 

PNL va fi oricum cel mai expus
partid dup\ locale. Nu disputa cu
PSD va fi cea care `i va cauza `ns\
pierderi, ci hârjoana cu ALDE [i
PMP, partide care vor avea tot in-
teresul s\ `i provoace pe liberali.
~n cazul `n care partidele lui T\ri-
ceanu [i B\sescu ob]in scoruri mul -
]umitoare la locale, se va trece la
faza a doua, cea de m\cinare a
PNL. Nu este exclus ca unii libe-
rali de rit vechi s\ treac\ la ALDE,
pentru a reface de fapt USL-ul, iar
vechii pedi[ti s\ revin\ la prima
dragoste, plecând c\tre PMP. ~n
acest caz, scena politic\ se va de-
balansa din nou, pentru c\ vom
avea un partid de 40%, iar fa]\ de
locul doi diferen]a ar fi de 15-20 de
puncte. Anul electoral 2016 se anun]\,
cel pu]in la prima vedere, mai
complicat pentru PNL decât pen-
tru PSD. Totu[i, e de urm\rit ce va
face Victor Ponta, pentru c\ un r\z -
boi deschis cu Dragnea ar avea efec-
te catastrofale asupra partidului.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

{tiu c\ nu a[a se construie[te de-
mocra]ia, c\ ar fi un gest defetist,
c\ lumea nu se poate schimba
dac\ nu ne implic\m `n schimba-
rea ei, c\, dincolo de rezultate, vo-
tul este o dovad\ de maturitate de-
mocratic\, iar un bun cet\]ean
merge la vot, oricât de dezam\git
ar fi de societate. {tiu toate astea
[i le-am spus [i scris eu `nsumi de
zeci de ori. Am crezut c\ a[a e. Am
crezut c\ votul onest conteaz\, c\
utilitatea lui se va vedea `n timp.

Nu mai cred. De exemplu, [tiu
deja cine va fi viitorul primar al
ora[ului `n care tr\iesc. E acela[i:
fostul candidat USL, ieri aliat al
PSD-i[tilor, ast\zi critic `ncrânce-
nat al lor, mâine, poate, iar\[i
prieten [i aliat cu du[manii poli-
tici de azi. A fost un primar slab,
votat din lips\ de op]iuni, [i va fi

votat iar\[i, din iner]ie. {i asta
`nc\ e ̀ n regul\ – adic\ e regula ac-
ceptabil\, broasca pe care o po]i
`nghi]i. Am v\zut `ns\ un sondaj
care ar\ta c\ `n diverse localit\]i
din România, inclusiv `n eferves-
centa noastr\ capital\, candida]ii
la prim\rie cu cele mai mari [an-
se de câ[tig sunt fo[ti primari sau
demnitari ancheta]i penal, ba
chiar condamna]i definitiv la `n -
chisoare – cu suspendare sau cu
executare, nu mai conteaz\.

{i, pân\ la urm\, asta mi-a rete-
zat elanul civic. Poate c\ m\ `n[el,
dar am impresia c\ o bun\ parte
din popula]ia României (sau cel
pu]in din popula]ia care merge la
vot) nu consider\ c\ o condamna-
re penal\ l-ar descalifica pe un li-
der al comunit\]ii, ba chiar dim-
potriv\. Aleg\torii au coborât 

demult [tacheta preten]iilor foar-
te-foarte jos. Am auzit cli[eul „S\
fure, dar m\car s\ fac\ [i ceva pen -
tru oameni“ pân\ mi s-a acrit. 
Fiindc\ ho]ia, traficul de influ-
en]\, trucarea licita]iilor, rela]iile
de afaceri dubioase, angajarea
so]iei, amantei sau fratelui sunt
lucruri normale `ntr-o Românie
democratic\. Nu legale, sigur, dar
normale, fire[ti: cum s\-l la[i pe
frate-t\u f\r\ o slujb\ bun\, ̀ ntr-un
loc c\ldu], când e[ti ditamai pri-
marul? Cum s\ nu vâri [i tu mâna
`n butoiul cu miere al bugetului?
Asta e sup\r\tor [i demobilizant:
gândul c\ o bun\ parte dintre
cet\]enii României consider\ ast-
fel de lucruri absolut fire[ti. C\
dac\ ar fi `n locul acelor primari
condamna]i pentru deturnare de

fonduri sau trafic de influen]\, ar
face [i ei la fel.

Nu cred c\ exagerez. Am re-
marcat c\ personalit\]i politice
angajate cu `ndârjire `n lupta
`mpotriva corup]iei – ca Monica
Macovei, de exemplu – au parte de
o imagine public\ mult mai proas -
t\ decât primari ca Piedone sau ca
supraveghetorul de amante de la
cârma Ia[ului. Nimeni nu-i iube[ -
te pe justi]iarii `ncrâncena]i, oa-
meni f\r\ suflet [i sentimente, ca-
re nu vor s\ priceap\ profunda
umanitate a tenta]iei de a fura [i
de a-]i aranja familia extins\ pe
ba nii statului.

A[a mi-am amintit de o poves-
tire satiric\ de-a autorului rus-so-
vietic Mihail Zo[cenko. O schi]\
banal\, cu un unchi care `[i `ntâl-
ne[te nepotul `ntr-un tramvai
mos covit. Numai c\ unchiul era
taxator pe tramvai [i, `n prostia
lui, a insistat ca nepotul s\ pl\ -
teas c\ [i el biletul, la fel ca toat\

lumea. Nepotul s-a revoltat gro-
zav, a `nceput s\ fac\ scandal [i,
lucru foarte firesc, to]i c\l\torii
au s\rit s\-l apere, acuzând câi-
no[enia unchiului controlor. P\i,
chiar a[a, cum s\-]i taxezi propria
rud\? Dac\ ai la dispozi]ie un
tramvai, nu-i normal s\-]i la[i ru-
dele s\ c\l\toreasc\ gratis cu el?

Orbi]i de statutul nostru de
]ar\ european\, uit\m cât de mult
seam\n\ România postcomunist\
cu Rusia: o societate de extrac]ie
rural\, `n care spiritul civic e mai
degrab\ un slogan decât o realita-
te, iar interesul public e o vorb\
mare [i g\unoas\. Avem ceea ce
ne dorim – adic\ ce ̀ [i dore[te ma-
joritatea. Iar majoritatea nu e mo-
ral\, ci doar resentimentar\. ~ntre
timp am ̀ nv\]at c\ nu mai are nici
un rost s\ te pui `mpotriva ei. Dar
m\car pot s\ m\ retrag. {i s\ dau
din cap cu am\r\ciune, gândindu-m\
la ceea ce am visat c\ o s\ fie Ro-
mânia – [i n-o s\ fie niciodat\.

~n curând, cândva, vin alegerile locale. {i pentru prima oar\ dup\ mul]i ani, nu mai [tiu
data exact\. Pentru prima oar\, nu m\ mai intereseaz\. Ar putea fi [i pentru prima oar\
când nu merg la vot. Am un sentiment acut al inutilit\]ii gestului meu democratic.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

România care este

Alegerile locale bat la
u[\, pân\ la finele
campaniei r\mânând mai
pu]in de o s\pt\mân\. 
Pe 5 iunie, seara,
partidele `[i vor num\ra
câ[tig\torii. Sau `[i vor
executa perdan]ii. Unii 
se vor bucura, al]ii vor
plânge. Mai exist\ o
categorie, a celor care
cic\ fac campanie, dar
care abia a[teapt\ ca
rivalii din propriul partid
s\-[i rup\ gâtul. Se vor
cere demisii, vor fi
[edin]e interminabile, cu
scandalurile de rigoare.

Ce va fi dup\ locale. Cine va plânge [i cine va dansa
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George Enescu.
Scrisori. Volumul III

Dl. Viorel Cosma a publicat cu
decenii `n urm\, `n 1974, primul
volum al coresponden]ei lui Enes-
cu. Cu toate deficien]ele sale, volu-
mul urma m\car o norm\ [tiin]i -
fic\, aceea de a men]iona cu rela-
tiv\ precizie locul de p\strare al
scrisorilor [i, atunci când f\ceau
parte dintr-o arhiv\ sau bibliotec\
public\, cota sub care fuseser\ ca -
talogate. Nimic din toate acestea,
ast\zi, ̀ n acest ultim volum ce con-
stituie, `n fapt, doar o Addenda la
cele anterioare, un soi de talme[-
balme[ de documente copiate tale
quale, inclusiv cu notele de subsol,
cele mai multe din diverse publi-
ca]ii, c\r]i [i articole. Nici vorb\
de vreo cola]ionare cu documentul
original `n arhiv\, nici vorb\ de o
cercetare original\.

Marea majoritate a acestui gen
de scrisori provin din volumul lui
Ilie Kog\lniceanu, Dest\inuiri de-
spre George Enescu, publicat `n
1996. Multe altele, ni se spune, ar fi
din... Monografia Academiei R.S.R.,
George Enescu, ap\rut\ ̀ n 1971! ~n
acest ultim caz, autorul transcrie
`ns\... fotografii pe care se vede
bine [tampila Academiei Române,
uneori [i fila de dosar!

Alte scrisori, din copil\ria lui
Enescu la Viena de exemplu, a
c\ror provenien]\, este [i ea, mai
mult ca probabil, colec]ia Bib-
liotecii Academiei Române, sunt
date de autor ca „publicate“ `n
volumul lui Bernard Gavoty, Les
souvenirs de Georges Enesco. ~n
realitate, `n ultima traducere
româneasc\ a Amintirilor, `ngriji-
toarele edi]iei, Elena Bulai [i

Doina Jela, au ata[at textului ori -
ginal câteva simple fotografii de
scrisori! Nu m\ `ntreba]i de ce
veneratul autor nu a c\lcat direct
pragul Bibliotecii Academiei, de-
loc departe de Institutul de Istoria
Artei a c\rui colec]ie o citeaz\ in-
sistent, cu un amatorism cara -
ghios. Inutil de insistat mai mult
asupra numeroaselor abateri de la
cele mai elementare norme [tiin -
]ifice de publicare a unor docu-
mente, cât [i a inconsisten]ei de-
mersului editorial, parc\ f\r\ un
redactor de carte.

Sub aspectul con]inutului, cele
peste 250 de documente ale volu-
mului nu aduc nici o revela]ie
asupra vie]ii sau operei enesciene,
dar, desigur, câteva dintre ele sunt
pline de miez [i interes. ~ntre ele, o
epistol\ din martie 1916, din Bu-
cure[ti, c\tre compozitorul Max
d’Ollone, `n care Enescu evoc\ o
activitate „extrem de febril\ prin
care `ncerc s\ uit `ntreaga oroare
`n care ̀ noat\ ̀ n acest moment Eu-
ropa“ [i adaug\ c\, „poate, m\ voi
duce `n curând la Paris s\ fac
pu]in\ muzic\ pentru dragii de
r\ni]i, s\ `ncerc s\ aduc ceva bani
pentru neferici]i, dac\ reu[esc s\
trec!“. Nu reu[ea s\ treac\ [i, `n
septembrie 1916, ̀ nc\ la Bucure[ti,
propunea unei [coli ce g\zduia o
„sec]ie de r\ni]i“ s\ vin\ cu „echi -
pa noastr\ nr. 2 de arti[ti pentru a
distra r\ni]ii... concertul ]inând
aproximativ o or\ [i jum\tate“.

Extrem de pre]ioase sunt [i
scrisorile din Fondul „LAS-Enes -
co“ de la Grande Opéra din Paris –
nu este clar din trimiteri dac\
toate publicate de Elena Zotto -
viceanu `n 2006 – `n rela]ie cu
preg\tirea premierei pariziene a
operei Œdipe. Sunt acolo câteva in-
dica]ii pentru punerea `n scen\
care demonstreaz\ o dat\ `n plus
acribia lui Enescu. ~ntr-o scrisoare
c\tre directorul Operei, Jacques
Rouché, expediat\ la 25 aprilie
1934 de la Bucure[ti, compozitorul
enumer\ câteva ad\ugiri la livret:
„...la sfâr[itul celui de-al patrulea
[i ultim act, imediat dup\ ce lumi-
na orbitoare se stinge [i Eu-
menidele au cântat: „Heureux
celui d’ont l’âme est pure: la paix
sur lui“, `n timp ce Tezeu este
prosternat imobil `n genunchi

pân\ la sfâr[it, timp de circa 50 de
secunde de muzic\, `ntâi vârfurile
arborilor se lumineaz\ cu razele
purpurii ale soarelui ce apune,
apoi frunzele `ncep s\ se mi[te
u[or `n briza serii [i, timp de alte
circa 25 de secunde de muzic\,
cortina cade lent [i atinge podeaua
pe lovitura de tamtam ppp“.

Ata[ant\ este [i descrierea
vie]ii la Dorohoi, `n 1935, `ntr-un
petit bavardage cu tân\ra ziarist\
M. Vessereau, unde „locuiesc acum,
când m\ duc, `n dou\ mici camere
de servitoare, aranjate delicios cu
toate vechile mele amintiri, foto -
grafii de familie `n grup, chitara
mamei, colec]ia Bach c\p\tat\ de
la... Regina Carmen Silva etc.“.

A[ mai atrage aten]ia [i asupra
scrisorii adresate de la New York
lui Mihail Andricu, la 25 ianuarie
1949, `n care `i vorbe[te de situa]ia
Academiei Române: „S\ se [tie
bine un lucru: este nedrept s\ fie
date afar\ valorile na]ionale, mai
ales `n domeniul [tiin]ific, artistic
[i intelectual, sub pretextul unor
opinii politice diferite. Politica nu
are nimic de-a face cu sferele ̀ nalte
ale culturii, care trebuie s\ r\mâ -
n\ un lucru sacru, de neatins. ~nc\
o dat\, nu [tiu nimic, fiindc\ gu-
vernul nu m-a pus la curent. Dar
`n caz c\ se va ajunge aici, voi
`ntreba `ntâi pentru ce sunt elimi-
na]i unii din eminen]ii mei colegi,
iar dac\ r\spunsul va fi c\ din mo-
tive politice, voi spune c\, hot\rât,
eu nu am nimic de a face cu o
Academie politic\“.

Am `n fa]a mea volumul al
treilea al Scrisorilor
enesciene, recent lansat
(dar cu dat\ de apari]ie
2015) sub egida Muzeului
Na]ional „George Enescu“
[i a Editurii Muzicale, [i
stau [i m\ `ntreb dac\ este
de plâns sau de râs, atunci
când citesc pe pagina
interioar\ de titlu c\ ar fi o
„edi]ie critic\“. Critic\ mi
se pare mai curând situa]ia
muzicologiei române, dac\
un volum de cores pon -
den]\ enescian\ mai poate
fi publicat `n anul 2016 cu
un pseudo-aparat critic, 
ce aminte[te de secolul 
al XIX-lea [i „lexicografii“
amatori. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Ajunse la o „anumit\ etate“, fe-
meile nu renun]\ s\ fie cum erau
cândva, [i cum [tiu bine c\ le vor
b\rba]ii de care au fost iubite, do-
rite, admirate, visate. La fel ca ori-
ce alt\ fiin]\ uman\, o femeie care
cânt\ rock va fi tân\r\ atâta vre-
me cât nu va tr\i din amintiri, 
nu-[i va uita copil\ria [i se va ]ine
la curent cu nout\]ile, f\r\ s\ ne-
glijeze „mo[tenirea“. ({i cine p\s -
trea z\ memoria mai bine decât fii-
cele pioase?) Educate din copil\rie
s\ aib\ grij\ de copii, unele femei
sunt traumatizate de lipsa „puiu-
lui“. Vinov\]ia nu e obligatoriu a
lor, dar se comport\ ca [i cum ar
fi. Instinctul matern func]ioneaz\
implacabil chiar [i-n societatea
modern\ de tip occidental, unde o
femeie dedicat\ exclusiv cre[terii
copiilor e tot atât de exotic\ pe cât
este una din Arabia Saudit\ ̀ n mi-
nijup. A face copii sau a face o ca-
rier\? – iat\ dilema care d\ de
furc\ femeilor postmoderne, an-
grenate `n perpetuarea speciei,
dar [i preocupate de natalitatea
excesiv\, oarecum ira]ional\, pro-
prie lumii a treia. Câteva roc-
keri]e au reu[it [i una, [i alta. Dar
cu ce pre], doar sângele lor poate
s\ spun\! 

Tinere]ea trupului nu-i ceva
d\ruit pentru totdeauna, tinere]ea
e o stare de spirit. Aceast\ evi-
den]\ pare greu de asimilat `n
practic\. A comite când e[ti tân\r
toate prostiile, considerând c\ as-
ta `nseamn\ „via]\“, a devenit de
mult un loc comun al modului de
trai dezinhibat. A comite la b\trâ-
ne]e „prostii“ specifice tinere]ii
pare o inep]ie [i-un afront adus
naturii, divinit\]ii, religiei, filoso-
fiei [.a.m.d. Rockerii sunt cam-
pioni la trebu[oare de-astea.

Exemple? Câte vre]i! Unul, nu
prea didactic totu[i, `l g\sim `n
destinul celei care, la 58 de ani, nu
ezit\ s\ ard\ sub milioanele de
priviri ale iubitorilor de pop-me-
tal: Lita Ford. Superficial, diag-
nosticul consumatorului nepre-
ten]ios cade ca un hamburger ex-
pirat `n stomacul doldora de fast
food: o fuf\ blond\ care, f\r\ bun
sim], se d\ `n b\rci, `n loc s\... Ce,
asta face muzic\? Sau art\? 

Probabil c\, `ntrebat\, Lita ar
spune c\ ea (se) distreaz\. E tipic
rockerilor s\ considere c\ muzica
lor e orice, `n afar\ de art\, [i `n
nici un caz ART|. La drept vor-
bind, ce fac rockerii este... via]\!
Ei tr\iesc exact cum ([i ceea ce)
cânt\. Activit\]ile de zi cu zi se
confund\ cu muzica, fie c\ lucrea -
z\ o partitur\, un text, fie c\ me[ -
teresc la chitare, la tobe, la ampli-
ficatoare ori se relaxeaz\ cum le
place. Un rocker adev\rat, care
tr\ie[te din ([i pentru) muzica sa,
va p\stra pân\ la moarte tatuaje-
le, cerceii, hainele de piele, cizme-
le sau bocancii, va umbla noaptea
(ziua `i produce migrene), va pur-
ta peruc\ sau p\rul vopsit, dac\ 
n-are barb\ colilie de patriarh. Ce
re]ine un rocker din via]\ se vede
pe coperta noului disc al Litei
Ford. Rockeri]a, care alt\dat\ spe-
ria profesorii din [colile serioase,
`i alarmeaz\ [i acum, de[i gene-
ra]ia internautic\ o prive[te mai
degrab\ `mboldit\ de confor mism
decât de curiozitate. Urcat\ pe
scen\ ̀ n fa]a unui public nostalgic
(sau nu) dup\ „frumo[ii“ ani 1980,
Lita Ford e tot o flac\r\ mistuitoa-
re, ]â[nit\ din pantaloni ro[ii
strâm]i [i cizme cu toc `nalt, o
erup]ie de pasiune cu solouri de
chitar\ absolut remarcabile.

Discul se nume[te Time Capsu-
le (2016, SPV/Steamhammer). 44
de minute `nsumeaz\ cele 11 piese
calme, reflexive, curate, juc\u[e,
dense [i evocatoare. Ajutat\ de
prieteni vechi, precum Dave Na-
varro, Billy Sheehan, Gene Sim-
mons ori Jeff Scott Soto, Lita pare
s\ fi ajuns la maturitate (ca om
trecut prin multe), dar nu la
`mp\care cu sine. Fiindc\ un roc-
ker `mp\cat e – ca s\ parafrazez o
spus\ din Vestul S\lbatic – un roc-
ker mort.

„Maturitatea 
e totul“



Oferta e [i divers\ repertorial:
spectacole pentru cei mari, pentru
cei mici, texte clasice ori contem-
porane, toate ajung pe afi[ `n
acela[i ritm alert. Iat\ datele pre-
mierelor pentru stagiunea 2014-
2015: 3 octombrie, 18 octombrie, 8
noiembrie, 23 noiembrie, 20 de-
cembrie, 24 ianuarie, 15 februarie,
28 februarie, 1 martie, 21 martie,
28 martie, 16 mai, 30 mai, 27 iunie.
„Performan]a“ e a Teatrului Dra-
matic „I.D. Sârbu“ din Petro[ani.
De[i nu exist\ o limit\ standard
de repeti]ii pentru o crea]ie, prac-
ticienii sunt de acord c\ formula
ideal\ o reprezint\ dou\ luni de
zile. ~n condi]iile `n care institu]ia
produc\toare are [i alte reprezen-
ta]ii de sus]inut, atelierele de pro-
duc]ie au [i ele nevoie de timp de
lucru pentru decoruri [i costume,
iar echipa artistic\ s\ parcurg\ `n
mod natural etapele de crea]ie, s\
se acomodeze cu viziunea regizo-
ral\, s\ interiorizeze personajul,
s\ se asocieze estetic cu partenerii
de distribu]ie. Oricât de talenta]i
ar fi arti[tii de-acolo, oricât de efi-
cace managementul, de calitate
nu prea poate fi vorba. Dar dac\
exist\ buget `ndestul\tor, de ce s\
nu se fac\? ~n ciuda unor „invi -
dio[i“ r\uvoitori care, iat\, ̀ [i pun
atâtea `ntreb\ri!

Cu vreo lun\ `n urm\, Prim\ -
ria Bucure[tiului anun]a mândr\
c\ a aprobat `n Consiliul General
o nou\ institu]ie de cultur\: Tea -
trul „Stela Popescu“. Din comuni-
catul `ntocmit cu multe ezit\ri
gramaticale rezulta preocuparea
consi lierilor fa]\ de educarea
copiilor, c\ci, da, noul a[ez\mânt
(cu o sche m\ de personal de 48 de
angaja]i [i 6 posturi de conducere)

va avea aceast\ ]int\. Biet public
tân\r! Teatrul, a c\rui `nfiin]are a
fost propus\ de Forumul Muzical
Român (!?), va fi „o institu]ie
unic\ `n peisajul artistic româ-
nesc, un teatru `n care `n prim-
plan va fi baletul, care va pleda
pentru coregrafii moderne, inge-
nioase, dinamice (de la preclasice
la tehno, de la folclorul autentic la
prelucr\rile de ultim\ or\)...“. Mi-
siunea sa va consta `n „produce-
rea [i prezentarea de produc]ii 
artistice, `n principal spectacole
coregrafice, dar [i muzicale, reali-
zate ̀ n regim individual sau ̀ n par -
te neriat cu alte institu]ii de profil,
publice sau private“ `ntr-un „por-
tofoliu de produc]ii artistice de ba-
let diferite, [i realizeaz\, ̀ n fiecare
stagiune, cel pu]in patru produc]ii
noi care completeaz\ programele
[i reconfigureaz\ repertoriul exis-
tent“. A proceda cum a procedat
Consiliul General al Capitalei sea -
m\n\ cu a a[eza boii la coada ca -
rului. Elementar, logic ar fi fost ca
`ntâi s\ se fac\ un studiu de pia]\
`n privin]a oportunit\]ii acestei
idei. Sau m\car o analiz\ sumar\,
din ochi, a ofertei [i cererii de gen
din ora[. ~n Bucure[ti exist\ dou\
teatre specializate („}\nd\ric\“ [i
„Ion Creang\“). Primul are de
mul]i, mul]i ani una dintre s\li,
cea de pe Calea Victoriei, `nchis\
pentru repara]ii. „Ion Creang\“
joac\ [i el, de al]i ani buni, pe
unde apuc\, sediul din Pia]a
Amzei fiind blocat de lucr\ri de
restaurare. Teatrul „Excelsior“
ofer\ [i el câteva produc]ii de gen.
La fel Opera comic\ pentru copii.
Plus puzderia de mici companii
private, unele cu activitate foarte
bun\, `n spa]ii neconven]ionale

sau direct `n [coli [i gr\dini]e.
Ofert\ exist\, deci, suficient\!
Profit de subiect pentru a sublinia
din nou, ap\sat, adev\rul funda-
mental c\ teatrul pentru copii e la
fel de important, de dificil, de com-
plex ca acela pentru cei mari.
Ideea c\ un spectacol pentru cei
mici poate fi f\cut de oricine,
oricum [i oriunde arat\ igno-
ran]\, dac\ nu chiar rea-voin]a
acelora care o sus]in. O s\ m\ an-
tepronun]: Teatrul „Stela Popes-
cu“ nu va face art\ teatral\ de ca -
litate. Distin[ii consilieri nu au
fost mâna]i de nevoile reale ale
publicului, de vreo perspectiv\ pe
termen lung, ci de capriciile câtor-
va arti[ti care, de[i [i-au g\sit de-
mult, foarte demult locul pe scena
de estrad\, `n spectacole de gust
`ndoielnic purtate [i prin ]ar\, `n
[u[e de televiziune [i reclame, au
decis s\ se `ndrepte [i spre orizon-
turile vârstelor mai fragede. Pe
care s\ le (de)formeze via specta-
colul musical-coregrafic. 

~n cel\lalt cap\t al ]\rii, la Su -
ceava, `ntr-un mod cu totul altfel,
consilierii locali au decis fondarea
unui teatru municipal care s\
r\spund\ dorin]ei ora[ului de a
avea o trup\ a lui. Terenul era
preg\tit de activitatea unor for-
ma]ii de teatru `n limba englez\
f\cut de liceeni, care a produs opt
edi]ii de Magic Fest, [i de o `ntâl-
nire a universit\]ilor, Festivalul
Interna]ional al {colilor de Tea -
tru, aflat la a treia edi]ie. Pe acest
sol cultural fertil, comunitatea va
avea teatrul propriu, botezat cu
numele dramaturgului Matei Vi[ -
niec, r\d\u]eanul stabilit la Paris
care a r\spândit peste tot `n lume
numele zonei. 

Menirea artistic\ a noului a[e -
z\mânt e s\ r\sfe]e publicul local
cu spectacole de calitate artistic\,
s\ devin\ cunoscut la nivel re-
gional, na]ional [i interna]ional.
Teatrul Municipal „Ma tei Vi[ -
niec“ din Suceava [i-a alc\ tuit de-
ja o trup\ de actori cu vâr ste [i
tipologii diverse, iar `n timpul
verii va lucra la prima lui pro-
duc]ie. Pe care o va prezenta când-
va `n toamn\, când cortina se va
ridica pentru stagiunea cu num\ -
rul unu. 

Cu emo]ii, cu orizont de spe -
ran]e larg, cu suportul de care
orice ini]iativ\ bun\ are nevoie.
~nceput lin [i aplauze furtunoase!    
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Aveam impresia c\ [tiu multe despre teatrul
românesc, pân\ când am descoperit o realitate care
m-a l\sat… masc\: `n patria noastr\ exist\ o scen\
care produce nici mai mult, nici mai pu]in de 14
premiere pe an! La prima vedere, pentru
necunosc\tori cifra e impresionant\, iar „fabrica“ de
teatru pare atins\ de geniul Thaliei. La o analiz\ mai
atent\ `ns\, `n]elegi c\ arta f\cut\ pe band\ rulant\
nu e tocmai `n regul\. Printr-un calcul aritmetic
simplu afli c\ acolo, `n zece luni de stagiune, `n
medie, la fiecare trei s\pt\mâni vede luminile 
rampei un nou titlu. 

Pinacoteca din Petrila
Ion BarbuD’ale teatrului
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AUTORUL ~NTOARCERII HULIGANULUI, ANIVERSAT LA 80 DE ANI:

Un puzzle numit
Norman Manea 

Eli B\dic\

Diminea]\ senin\ [i aglomerat\
`n Bucure[ti. Pe poarta Acade-
miei Române, oamenii intrau
gr\bi]i. Ici-colo, ma[inile erau
conduse lin `n parcare. Cl\direa
bibliotecii era populat\ de perso -
nalit\]i ale lumii culturale [i aca-
demice atât din ]ar\, cât [i din
str\in\tate. Dac\ stau [i m\ gân-
desc bine, rar mi-a fost dat s\ v\d
atâ]ia oameni cunoscu]i la un loc
pentru a aniversa un singur au-
tor. Se auzea limba român\, dar [i
franceza, engleza, spaniola, ita -
liana [i altele, greu de deslu[it `n
zumzetul care se crease. Se for-
maser\ grupuri [i grupule]e, oa-
menii se salutau, se puneau la
curent cu nout\]ile, `ntrebau mai
multe detalii legate de evenimen-
tul care st\tea s\ `nceap\, se dis-
cuta programul, al]ii preg\teau
sala, traduc\torii se a[ezau `n ca -
bine, invita]ii primeau c\[ti, cei
de la Polirom preg\teau c\r]ile lui
Norman Manea (~ntoarcerea huli-
ganului, de pild\, a fost reeditat\
cu acest prilej, `n „Hors collec-
tion“).  

La ora 9.00, amfitrionii – Car-
men Mu[at [i Claudiu Turcu[ – au
deschis oficial evenimentul [i au
invitat la microfon primii vor-
bitori: Corina {uteu, ministrul
Culturii, Silviu Lupescu, direc-
torul general al Editurii Polirom,
Emil Hurezeanu, ambasadorul
României la Berlin, Paul Cornea,
binecunoscutul istoric, critic [i teo -
retician, Ioan Cristescu, directo rul
Muzeului Na]ional al Literaturii

Române, Mircea Dumitru, rector
al Universit\]ii din Bucure[ti,
Emil Ionescu, decanul Facult\]ii
de Litere de la Universitatea din
Bucure[ti. ~n general, ace[tia au
pus accentul pe importan]a operei
lui Norman Manea, atât `n Româ-
nia, cât [i peste hotare – de exem-
plu, Silviu Lupescu spunea c\
Norman Manea este „o mare [an -
s\ pentru afirmarea culturii ro -
mâne“ –, [i au discutat despre cât
de mult avem nevoie s\ ne spriji -
nim arti[tii, despre destin, bio gra -
fie, evreitate [i românitate, repere
culturale [.a. La finalul deschi -
derii, Norman Manea a rostit [i el

câteva cuvinte, ar\tându-se „pro-
fund mi[cat“ de participarea atât
de numeroas\. 

Ziua de 23 mai a fost `mp\r]it\
`n perioade de câte o or\ [i jum\ -
tate de discu]ii libere – `n total,
patru astfel de sesiuni, cu câte
[apte vorbitori –, cu pauze de
cafea de jum\tate de or\ `ntre ele
sau o pauz\ mai mare, de dou\
ore, pentru prânz. Carmen Mu -
[at [i Clau diu Turcu[ au prezen-
tat, pe rând, invita]ii [i i-au
chemat s\ ia cuvântul. Discur-
surile au debutat tandru cu Ana
Blandiana – care a ales s\ vor-
beasc\ afectuos despre prietenia

ei cu Norman Manea („Nu [tiu
dac\ `nainte s\ fi plecat din ]ar\
am vorbit vreodat\ serios. Sigur,
ne salutam, ne `ntâlneam... }in
minte [i acum momentul `n care
am auzit c\ pleac\.“) – [i s-au `n -
cheiat `n hohote de râs cu Bedros
Horasangian – care, printre al-
tele, a spus trei bancuri ce au `n -
viorat sala. 

Cum nu se pot reda fidel atâ -
tea ore de conversa]ii, discursuri,
discu]ii, interven]ii, am selectat,
`n cele ce urmeaz\, câteva pasaje
care pot construi un puzzle Nor-
man Manea `n dou\ di rec]ii esen -
]iale: scriitorul [i omul. 

Scriitorul 
Norman Manea

Editorul, criticul [i poetul Bog-
dan-Alexandru St\nescu a vorbit,
grosso modo, despre povestirile
lui Norman Manea, despre gândi-
rea magic\, consistent\, care se
perpetueaz\, despre copiii care
apar `n prozele scurte ale autoru-
lui – „copiii nu mai au `ncredere
`n limbaj, ci `n cuvinte“, „copiii
lui Norman Manea sunt strigoi,
au v\zut [i au auzit ce nu trebuia
s\ vad\ [i s\ aud\“ sunt printre
observa]iile care mi-au atras aten -
]ia –, pe când Victor Ivanovic a
ales s\ discute despre condi]ia exi-
latului („[i eu tr\iesc `n exil, mi-e
dor de limb\ [i de prieteni“) [i s\
sublinieze importan]a copil\riei
pentru orice artist – „Din copil\ -
rie porne[te cel mai fabulos pro-
ces din via]a unui om: formarea
lui. Bildung e foarte important\ ̀ n
opera lui Norman. Anii de uceni-
cie, Despre clovni [i ~ntoarcerea
huliganului sunt, `mpreun\, o
traiectorie ini]iatic\, un scenariu
mitic“.

Criticul literar Paul Cernat a
avut un discurs consistent, amin-
tind de interven]iile subtile ale lui
Norman Manea, de portretul s\u
intelectual, dar [i uman – „Nor-
man Manea este a[a cum ar trebui
s\ fie un mare scriitor: intelectual,
umanist contemporan, o con[ti-
in]\ a epocii lui [i purt\torul unui
destin. Norman Manea e coerent
cu el `nsu[i“ –, de rezisten]a aces-
tuia `ntr-o „cultur\ a traumei“
(Holocaust, totalitarism, exil etc.),

Cu pu]in timp `n urm\, anun]am `n paginile
„Suplimentului de cultur\“ sesiunea ani -
versar\ „Norman Manea – o via]\“, organi -
zat\ pentru a s\rb\tori, `ntr-o manier\
deosebit\, cei 80 de ani pe care scriitorul `i
va `mplini `n iulie anul acesta. Evenimentul a
avut loc luni, 23 mai, `n Sala „Ion Heliade
R\dulescu“ a Bibliotecii Academiei Române.
Au fost zece ore pline (9.00-19.00) `n care 

s-a vorbit despre omul [i scriitorul Norman
Manea. Cei peste treizeci de invita]i români
[i str\ini s-au bucurat la unison de prezen]a
la Bucure[ti, l-au omagiat pe Norman Manea
cu discursuri preg\tite sau improvizate, au
dep\nat amintiri, au discutat critic despre
opera acestuia, l-au felicitat pentru ziua de
na[tere. De[i s-a desf\[urat `ntr-o institu]ie
public\ [i `ntr-o sal\ unde se ]in de obicei

evenimente oficiale, sesiunea aniversar\ mi
s-a p\rut c\ a avut mai degrab\ un aer
intim, mi-a sem\nat cu o `ntâlnire cordial\
`ntre prieteni. Dac\ ar fi s\ aleg un singur
cuvânt pentru a descrie „Norman Manea – 
o via]\“, atunci acesta ar fi, cu siguran]\,
„m\gulitor“. {i asta pentru c\ absolut to]i
cei prezen]i au folosit numai superlative
al\turate numelui lui Norman Manea. 

„Fiecare dintre noi aducem o pies\ de puzzle pentru construirea unui puzzle 
care se nume[te Norman Manea“ (Mariana Gorczyca, `n deschiderea discursului s\u)

Scriitorul Norman Manea
al\turi de so]ia sa, Cella
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experien]\ care „...l-a `nt\rit, nu
diluat“, de literatura sa, „greu de
sintetizat `n câteva fraze“, cu o
„dimensiune fic]ional\, una me-
morialistic\ [i una eseistic\“, de
tipul de scriitori, afirmând c\
Nor man Manea este „un scriitor
reflexiv, a[a cum rar am avut“ [i
se remarc\ prin „calitatea per-
spectivei, a atitudinii interioare“,
dar [i prin „umor [i ironia fine,
un rafinament concurat numai de
integritatea etic\ pe care o sim]i
`n to]i porii scrisului s\u“, c\ au-
torul este o „con[tiin]\ lucid\ [i
critic\ a ceea ce numim globaliza-
re“, „un om al dialogului“. A con-
chis: „~ntre oper\ [i om nu este
nici o deosebire“. 

Robert Boyers a pus accentul
pe faptul c\ „Norman Manea nu se
poate gândi la identitate la singu-
lar, ci la plural. Este o persoan\ `n
serie, `n sensul bun“, iar Ingemar
Nillson s-a oprit `ndeosebi la casa
melcului – un simbol pentru exi-
lat, cel care poart\ cu sine limba,
un loc pentru ascuns, reflectat, ori-
entat – [i la cât de mult au contat
pentru Norman Manea nu numai
c\r]ile scrise, ci [i cele citite – „bi -
blioteca este fort\rea]a unui om“. 

Magda Cârneci amenda, `n dis-
cursul s\u, iner]ia social\, pasivi-
tatea politic\ [i autismul civic la
scriitorii români, completând c\
retragerea, neimplicarea, semi-
anonimatul fac parte `nc\ din co-
tidianul academic român. „Nu e
u[or nici `n timpul acestui capita -
lism s\-]i p\strezi identitatea, s\
creezi...“, spunea aceasta, a[a c\
„scrierile lui Norman Manea tre-
buie citite urgent. Avem `n con-
tinuare nevoie de efortul lui uman
[i scriitoricesc. Pentru a fi un om
complet `n societate“, cu atât mai
mult cu cât „eseurile lui Norman
Manea r\mân vii, actuale, dure -
ros de adev\rate“.

Britanicul Paul Bailey a avut o
interven]ie pe m\sura umorului
s\u. A recitat `n limba român\
Peste vârfuri, de Mihai Eminescu,
fiind convins c\ poemul rezum\
melancolia tipic româneasc\.

Apoi a rostit versul „O, ]ar\ trist\,
plin\ de humor“ al lui Bacovia,
punându-l `n rela]ie cu scrierile
lui Norman Manea, care, spunea
Bailey, descriu foarte bine aceast\
contradic]ie. 

„Mi-e foarte greu s\-l despart
pe scriitorul Norman Manea de
prietenul Norman Manea“, [i-a
`nceput Gabriela Adame[teanu
discursul, continuând: „El este, cu
siguran]\, unul dintre cei mai im-
portan]i scriitori ̀ n via]\“. A adus
`n discu]ie debutul poetic al au-
torului („calitatea poeziei la ro-
mancierul Norman Manea este de
luat `n seam\“), dar [i inteligen]a
prozatorului – „nu m-am `ndoit de
inteligen]a mea pân\ când nu am
`nceput s\ scriu proz\. Inteligen]ii
sunt mereu al]ii, prozatorii stau
pe scaun [i scriu, a[a e precon-
cep]ia. Norman Manea este `ns\
un prozator inteligent. Romanele
sale sunt rafinate, pline de sens,
[tiu s\ spun\ cum este un lucru, dar
[i contrariul lui. Acestea, `mpre-
un\ cu umorul s\u, sunt farmecul
literar al lui Norman Manea“.

Singurul invitat român care a
vorbit `n limba englez\, Caius Do-
brescu a subliniat, printre altele,
c\ „e minunat c\ Norman Manea
a reu[it s\ p\trund\ `n interiorul
limbii“, c\ scrisul s\u are „forme
vibrante de interoga]ii“, c\ „ba-
lan]a dintre ironie [i empatie este
echilibrat\“ [i, mai ales, c\ „ar
trebui s\-i fim recunosc\tori lui
Norman Manea pentru literatura
sa, un dar spiritual“. Maria Nado -
tti eviden]ia c\ „este mult\ tan-
dre]e `n ceea ce scrie Norman
Manea“ [i mult\ incertitudine –
„când cineva este prea sigur de ce-
va, avem o problem\. E minunat
c\ Norman are multe `ndoieli [i
ridic\ multe semne de `ntrebare“.

Florence Noiville a discutat vo-
lumele Despre Clovni. Dictatorul
[i Artistul [i ~ntoarcerea huliga-
nului. Mi s-a p\rut interesant c\ a
afirmat c\ „exilul este teribil, dar
este [i un privilegiu, ne determin\
s\ ne gândim, s\ ne analiz\m“ [i
c\ „singura ]ar\ pentru un scrii-
tor este propria sa limb\“, a[a cum
crede, de altfel, [i Norman Manea.
A expus, dup\ aceea, câteva mo-
tive pentru care opera acestuia
este potrivit\ pentru genera]iile
urm\toare: `ncredere, putere,
umor, talent, viziune, `n]elepciu -
ne. „Este o literatur\ a rezisten]ei.
Am `ncredere `n Norman Manea,
`n scriitura [i `n temele pe care le
trateaz\. C\r]ile lui sunt un dar
incredibil pentru viitorii cititori.“ 

Antonio Muñoz Molina este
convins c\ „un scriitor este un om
liber care-[i scrie c\r]ile“ [i este
„propria sa voce, se reprezint\ pe
sine“. Spunea c\ punctul `n care
un scriitor devine universal este
acela când respectivul este capabil

s\ scrie despre experien]a sa per-
sonal\ `ntr-un stil accesibil oricui
`l cite[te, din orice parte a lumii.
Ceea ce, completeaz\ el, a f\cut
Norman Manea, cel care a avut un
destin de str\in, str\in care, `n
timp, va deveni personaj central
al ]\rii sale, crede acesta. Dintre
temele extrem de importante de
care s-a ocupat Norman Manea `n
scrierile sale, Molina a mai vorbit
despre memorie, uitare [i c\utare
continu\.

„Are un loc sigur `n istoria lite -
raturii române“, era de p\rere
Mircea Martin `n ceea ce-l pri ve[ te
pe Norman Manea, „un profesio -
nist al scrisului, dar [i al cititu-
lui“, ad\uga acesta, „un comenta-
tor aplicat care nu p\r\se[te nicio-
dat\ textul“, „are comentarii de
perspectiv\, remarcabile“, un om
care „n-a scris pentru a se pune `n
valoare pe sine, ci pe ceilal]i“ [i al
c\rui „exerci]iu critic s-a `ntins [i
`n scriitura sa“.

Omul Norman Manea

Din câte am auzit la sesiunea ani -
versar\ dedicat\ lui Norman Ma -
nea, putem s\ retu[\m, f\r\ griji,
un portret al acestuia. Astfel, Nor-
man Manea, `n viziunea invita -
]ilor, este „generos [i sever. Iube[ -
te s\ spun\ adev\rul“, „un om al
ironiilor. Ironia este mediul lui
natural, e aerul pe care ̀ l respir\“,
„un om liber“ (Robert Boyers),
„un personaj interesant al lumii
`n care tr\im, aici [i acolo, tot-
deauna ̀ n mi[care“ (Maria Nadot-
ti), „un partener de dialog“, „un
om al conversa]iilor fertile“ (An-
tonio Muñoz Molina), „un mare
prieten. C\ldura lui spontan\ te
surprinde“, „uman, are o elegan]\
rar\ a rela]iilor interumane“, „unul
dintre cele mai lucide [i reactive
spirite din câte am cunoscut [i
citit“ (Magda Cârneci), „un gândi-
tor, un om care asum\ problematica

gândirii umane“, „ancorat `n rea -
litate“, „o privire ferm\, atent\ la
detalii, o trimitere la condi]ia
uma n\ `n general“ (Andrei Ple -
[u), „unul dintre cei mai impor-
tan]i intelectuali din lume“ (He
Lea Wakeman). 

Mai mult, Nicolas Cavaillès, cel
care a [i tradus Sertarele exilului,
spunea c\ „tandre]ea, generozita-
tea, c\lduroasa ironie cu ceilal]i [i
umorul lui sunt deosebite [i ire-
zistibile“ [i c\ `l consider\ pe Nor-
man Manea modelul s\u, atât li -
terar, cât [i uman. De cealalt\
parte, Monica Zgustova a ]inut s\
spun\ c\ „nimeni nu mi-a vorbit
despre ciuma comunist\ ̀ n modul
`n care a f\cut-o el“, iar Mariana
Gorczyca a insistat s\ vorbeasc\
despre prietenie [i familie, foarte
strâns legate de literatur\, despre
faptul c\ „farmecul personal al lui
Norman Manea, felul s\u de a tre-
ce prin lume“ au marcat-o. Paul
Bailey a m\rturisit c\ cel mai
mult `i place la Norman Manea
umorul [i a recunoscut c\ de[i [tia
câte ceva despre România `nainte
s\-l citeasc\ [i cunoasc\, scriito-
rul român l-a ̀ nv\]at [i mai multe.
{i Andrei Ple[u a enumerat câte-
va dintre lucrurile care `i plac la
autorul român. ~n primul rând,
faptul c\ e gently sardonic [i a me-
lancholic liberal, a[a cum spu-
neau criticii str\ini `n recenziile
lor. Apoi, i s-a p\rut inspirat ter-
menul „Trans-Tristia“, folosit de
Norman Manea `n Laptele negru,
[i a afirmat c\ este de acord cu
acesta `n ceea ce prive[te excesul
de informa]ie pe care lumea vir-
tual\ `l creeaz\ [i care adânce[te
problemele noastre de comunica-
re [i multe, multe altele. Mercedes
Monmany aprecia la Norman
Manea „calitatea moral\, etic\, de
a transmite experien]ele sale, cele
ale exilului, traumei“ [i „decizia
de a nu t\cea. Niciodat\“. De ase-
menea, aceasta era convins\ c\

„Norman Manea face parte din ge-
nealogia european\, din mo[teni-
rea pe care o avem“.

Cea mai emo]ionant\ „decla-
ra]ie“ i-a apar]inut lui He Lea 
Wakeman: „Scrisul lui Norman
Manea ̀ mi este drag, e foarte apro -
piat de mine“ [i, ̀ n ̀ ncheiere, „Nor-
man, te iubim, continu\ s\ scrii,
`nseamn\ foarte mult pentru noi“.

Norman Manea despre
Norman Manea

Ultimele cuvinte de la sesiunea
aniversar\ „Norman Manea – o
via]\“ i-au apar]inut chiar lui Nor-
man Manea. Acesta [i-a `nceput
discursul ̀ n englez\, dup\ care, cu
o ironie fin\ („Sunt convins c\ `n
aceste zile petrecute `n ex-Micul
Paris, cum era numit Bucure[tiul
`nainte de vremurile comuniste
paradisiace, a]i reu[it s\ `nv\]a]i
perfect limba român\, a[a c\ `mi
permit s\ vorbesc `n limba mea“),
a trecut la limba matern\. A mul -
]umit celor care au venit „de de-
parte sau de pe str\zile `nveci-
nate“ la „aceast\ reuniune ami-
cal\“ [i a trecut ̀ n revist\, cu umor,
na[terea, experien]a lag\ ru lui,
copil\ria, `ncerc\rile prin care a
trecut, exilul [i, iat\, re`ntoar -
cerea fragmentar\ `n ]ara sa.

Senin, a sfâr[it astfel: „Dar pen-
tru c\ via]a, via]a mea, nu a fost
doar biografie, ci [i bibliografie,
a[ rezerva, ca ̀ ncheiere, doar câte-
va cuvinte despre boala [i terapia
scrisului. Sunt cuvintele lui Henry
James: „~nf\ptuim ce putem, ofe -
rim ce avem. ~ndoiala este pasi-
unea noastr\, iar pasiunea este `n
`ndoial\. Restul e nebunia artei“.
„We do what we can, we give what
we have. Our doubt is our pas-
sion, and our passion is our doubt.
The rest is the madness of art.“ 

Ultimele sunete din Sala „Ion
Heliade R\dulescu“ a Bibliotecii
Academiei Române au fost aplau -
zele puternice.   
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}\ranii sub asediu

Codru] Constantinescu

Evident, subiectul nu este unul
nou, el fiind analizat intens din
1990, dup\ cum o dovede[te [i bi-
bliografia volumului, din care
amintim doar volumul }\r\ni-
mea [i puterea. Procesul de colec-
tivizare a agriculturii `n România
(1949-1962), coordonat de istoricii
Dorin Dobrincu [i Constantin Ior-
dachi (Polirom, 2005). Important
este tiparul sovietic care a fost im-
pus [i `n România dup\ 1947, pen-
tru c\ procesul de colectivizare re-
prezenta un mecanism important
al matricei sovietice de dezarticu-
lare a vechilor societ\]i „burghe-
ze“. De altfel, autorii `[i `ncep stu-
diul cu o prezentare destul de de-
taliat\ a colectiviz\rii sovietice.
Din 1927, ]\ranii sovietici au `nce-
put s\ refuze s\ mai predea statu-
lui sovietic cerealele la ni[te pre -
]uri de nimic, preferând s\ le vân -
d\ pe pia]a liber\, s\ le foloseasc\
la cre[terea animalelor sau la pro-
duc]ia de alcool, stârnind astfel
`ngrijorarea [i nemul]umirea lui
Stalin, care a lansat colectivizarea
`n 1929, `ncheind practic Noua Po-
litic\ Economic\ (NEP). Colectivi-
zarea trebuie pus\ [i `n contextul
Primului Plan Cincinal stalinist,
care prevedea o industrializare
rapid\. ~ns\ pentru aceasta, [i ]i -
nând cont de Marea Criz\, era ne-
voie de devize pentru a achizi]io-
na echipamente industriale din
Occidentul capitalist [i decadent.
Cineva trebuia s\ pl\teasc\ factu-
ra, iar rezolvarea chestiunii ]\r\ -
ne[ti, ]\r\nime prea pu]in revo-
lu]ionar\ chiar [i `n timpul R\z -
boiului Civil, a avut drept rezultat
o dubl\ solu]ie pentru Stalin: f\ -
cea rost de cereale pentru export
[i, `n acela[i timp, lichida un alt
du[man de clas\, respectiv pe cei
mai `ntreprinz\tori [i harnici
]\rani sovietici, cei care au deve-
nit celebri prin apelativul de cu-
laci. Termenul românesc va fi cel
de chiaburi. Rezultatul acestei po-
litici a fost destabilizarea grav\ a

mediului rural sovietic, pentru c\
procesul de colectivizare a fost `n -
so]it de ample deport\ri (pân\ la
2.600.000, `n 1933). O alt\ conse-
cin]\ a fost pr\bu[irea agricultu-
rii sovietice, care a dus la insufi-
cien]e alimentare grave [i con-
stante, pe timp de pace sau r\zboi.

Lua]i de valul pseudo-indepen-
den]ei de dup\ celebra scen\ a bal-
conului din august 1968, am uitat
c\ „timp de aproape dou\ decenii,
liderii Partidului Comunist Ro-
mân au manifestat o minim\ re-
zisten]\ `n procesul de adoptare a
principalelor tr\s\turi ale mode-
lului sovietic“ (p. 68), `n timp ce
lag\rul comunist edificat de sovie-
tici `n Europa Central\ [i de Est
cuno[tea suficiente crize (Revo-
lu]ia maghiar\ din 1956 este cea
mai cunoscut\, dar au mai fost re-
volte ale muncitorilor [i `n Repu-
blica Democrat\ German\, `n
1953, sau ̀ n Polonia, ̀ n 1956). „Pen -
tru a descoperi motivul colecti-
viz\rii `n România, nu e nevoie s\
c\ut\m mai departe de Moscova.
Dac\ l\s\m la o parte interesele
im perialiste ale Uniunii Sovietice,
`n ]ar\ nu exist\ practic nici un fel
de sus]inere pentru o asemenea
politic\, iar conduc\torii partidu-
lui au fost pe bun\ dreptate pre-
cau]i.“ De altfel, rezisten]a pe care
au oferit-o ]\ranii reprezint\ un
indicator exact al popularit\]ii
acestei m\suri, care a avut un efect
cataclismic ([i) `n mediul rural
din România, dup\ cum s-a ̀ ntâm-
plat [i ̀ n cel sovietic. Ca [i ̀ n cazul
sovieticilor, [i `n România s-a `n -
ceput procesul de sufocare a ]\ra-
nilor prin impunerea cotelor obli-
gatorii c\tre stat. „Cotele au pre-
cedat colectivizarea [i au jucat un
rol esen]ial `n desf\[urarea ei.
Ceea ce le une[te este faptul c\ am -
bele politici au contribuit la con-
solidarea controlului de partid
asu pra aprovizion\rii cu produse
agricole [i asupra ]\r\nimii ca
grup social, exact a[a cum se 
`n tâmplase sub Stalin `n Uniunea
So vietic\“ (p. 124). Alte aspecte 

importante pe care volumul le de-
taliaz\: formarea cadrelor, instru-
mentele propagandei, denun]uri-
le [i demasc\rile care au fost „dou\
dintre instrumentele pedagogice
cele mai insidioase“ menite a divi-
za comunit\]ile s\te[ti pentru a le
domina, munca de l\murire dus\
de membri de partid sau ai for]e -
lor de represiune. 

~n mod surprinz\tor, autorii
nu accentueaz\ [i nici nu trateaz\
separat rezisten]a ]\ranilor ro-
mâni la procesul de colectivizare,
aspect important pentru c\ Parti-
dul nu lucra doar cu armele con-
vingerii [i ale propagandei, ci mai
ales cu cele coercitive. Se poate
trece rapid `n revist\ num\rul ]\ -
ranilor mor]i, a[a cum apare `n
Cartea mor]ilor (Funda]ia Acade-
mia Civic\, 2013). ~n plus, este evi-
dent, colectivizarea a alimentat
rezisten]a armat\ `n mun]i cu for -
]e combatante proaspete sau doar
cu suport logistic. ~n multe sate
din România au avut loc revolte,
atât `mpotriva cotelor aberante,
cât [i, mai apoi, `mpotriva coope-
rativiz\rii. S\ lu\m doar cazul 
obsecurei comune S\lciile din ju-
de ]ul Prahova, din 6 august 1962
(Revolta ]\r\neasc\ din comuna
S\l ciile, jude]ul Prahova, 6 august
1962, de Eugen Lemnaru, `n „Re-
vista Memoria“, nr. 93/4, 2015). Se
pare c\ totul ar fi pornit de la abu-
zurile conducerii cooperativei din
comun\, care nu ar fi respectat
promisiunea de a livra ]\ranilor 5
kg/cereale pentru fiecare zi mun-
cit\. ~n acest context, `n ziua de 6
august 1962, a avut loc vizita unui
oficial de la sediul raional din Mi-
zil care trebuia „s\ controleze“ ac-
tivitatea cooperativei. De fapt, to-
var\[ul Andrei doar [i-a umplut
ma[ina cu alimente. Aproximativ
400 de oameni s-au adunat `n fa]a
sediului cooperativei, cerând s\
se fac\ dreptate, strigându-se „Mu -
rim de foame, vrem pâine!“, `ns\
activi[tii comuni[ti au r\mas in-
sensibili `n interiorul cl\dirii,
pro vocând furia mul]imii. O

ma[in\ plin\ cu bun\t\]i a fost
r\sturnat\, iar produsele `m pr\[ -
tiate. S-a for]at intrarea `n cl\dire,
iar tovar\[ul Andrei a rupt-o la
fug\. Un autobuz cu 40 de securi[ti
`n civili, trimi[i rapid de la Plo -
ie[ti, a fost blocat, iar securi[tii
dezarma]i [i umili]i. V\duvele de
r\zboi au ]ipat la ei „Trage]i `n
noi, c\ [i a[a b\rba]ii no[tri au
mu rit pe front!“. Mul]imea era
format\ din aproximativ 1.000 de
oameni. Noi for]e mili]iene[ti au
fost trimise, 300 de s\teni aresta]i,
dar numai 17 r\scula]i au fost du[i
la Ploie[ti `n celebrul arest al
Mili]iei [i Securit\]ii, unde au fost
„interoga]i“ [i b\tu]i, primind con-
damn\ri relativ blânde, numai 2
ani la Periprava. 

Concluzia autorilor, destul de
polemic\, este c\ „S\r\cia pe care
a sperat s-o amelioreze `n mediul
rural este departe de a fi disp\rut;
se poate spune chiar c\ procesele
de acumulare [i de deposedare
desf\[urate `n secolul XXI au 
accentuat-o“, sfâr[ind cu speran]a
c\, `ntr-un viitor mai bun, „proce-
sul dureros al colectiviz\rii 

agriculturii din România va putea
`n sfâr[it s\ dea roade“(?). Ceea ce
nu poate fi trecut cu vederea este
faptul c\ ]\ranul român nu a uitat
nici un moment unde se afla [i ca-
re era proprietatea de]inut\ fie de
el, fie de familia lui. A[a se [i ex-
plic\ imensul succes pe care l-a
avut `n mediul rural Ion Iliescu,
fost nomenclaturist care a accep-
tat desfiin]area masiv\ [i general\
a sistemului cooperatist comunist
[i retrocedarea p\mântului c\tre
]\rani (proces care a avut mari la-
cune, dar aceasta este o alt\ dis-
cu]ie). Faptul c\ ]\ranul român a
distrus aproape toat\ infrastructu-
ra agriculturii comuniste dove-
de[te atât naivitatea lui (ea fusese
construit\ tot din banii lui), cât [i
ura sa fa]\ de cei care-i confisca-
ser\ p\mântul. ~n mod paradoxal,
ceea ce dorea regimul comunist s\
pun\ la punct prin constrângere [i
teroare are loc acum, când supra-
fe]ele se coaguleaz\ treptat `n ex-
ploata]ii mari, viabile economic,
sub efectul Politicii Agricole Co-
mune a Uniunii Europene.

R\mânem la mai vechea noastr\ opinie: colec]ia „Historia“ din cadrul Editurii
Polirom reprezint\ unul dintre cele mai semnificative eforturi `ntreprinse 
de vreo editur\ de la noi `n domeniul reconfigur\rii [i `mbog\]irii istoriografiei
române[ti, atât cu ample volume scrise de istorici români, cât [i cu tomuri care
sunt redactate de autori str\ini [i care au subiecte române[ti, dar [i de istorie
universal\ – nu trebuie uitat c\ istoria nu se rezum\ doar la spa]iul carpato-
danubiano-pontic. Din penultima categorie enun]at\ face parte [i volumul 
}\ranii sub asediu. Colectivizarea agriculturii `n România (1949-1962), o fresc\
minu]ioas\ a fenomenului colectiviz\rii, carte scris\ de istoricii americani 
Gail Kligman (profesor la UCLA) [i Katherine Verdery (profesor la CUNY). 
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Program de evenimente 
Polirom [i Cartea Româneasc\

Bookfest 2016

Joi, 2 iunie

• ora 18.00: Zeruya Shalev, Durere
~ntâlnire cu una dintre cele mai importante

scriitoare israeliene
Invita]i: Simona Sora, Mihaela Dedeoglu, 

Bogdan-Alexandru St\nescu
Moderator: Marius Constantinescu
* Evenimentul va avea loc la Scena, Pavilionul C4.
** Eveniment organizat `n colaborare cu Amba-

sada Israelului `n România.

Vineri, 3 iunie

• ora 14.30: Constantin Iftime, Copiii s\lbatici
Invita]i: Raluca Dun\, Nicolae Breban
Moderator: George Neagoe

• ora 15.30: George B\l\i]\, ~nvoiala
Invita]i: Nicolae Manolescu, R\zvan Voncu, 

Daniel Cristea-Enache
Moderator: George Neagoe

• ora 16.30: Premiul de Debut al Editurii Cartea
Româneasc\, edi]ia 2015 – Proz\

Gabriel P\tra[cu, Vacan]e filocalice
Invita]i: Ion Bogdan Lefter, Cristian Teodorescu
Moderator: Adrian Botez

• ora 17.00: Premiul de Debut al Editurii Cartea
Româneasc\, edi]ia 2015 – Poezie

George State, Crux
Invita]i: Bogdan-Alexandru St\nescu, Cosmin

Ciotlo[
Moderator: George Neagoe

• ora 17.30: Simona Antonescu, Darul lui 
Serafim

Invita]i: George Neagoe, Constantin Pi[tea
Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 18.00: C\t\lin Mihuleac, Ultima ]igar\ 
a lui Fondane

Invita]i: Mirjam Bercovici, Andrei Muraru
Moderator: Lucian Dan Teodorovici

• ora 18.30: Biblioteca Polirom
Centenar DADA: Tristan Tzara, {apte manifes-

te DADA. Lampisterii • Omul aproximativ
Invita]i: Ion Pop, Bogdan-Alexandru St\nescu
Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 19.00: Nicolae Strâmbeanu, 
Vineri seara `ntr-o vale cu lupi

Invitat\: Br`ndu[a Armanca
Moderator: George Neagoe

Sâmb\t\, 4 iunie

• ora 12.00: Premiul Uniunii Europene 
pentru Literatur\, edi]ia 2016

Claudiu M. Florian, Vârstele jocului. Strada
Cet\]ii

Invitat: Dan C. Mih\ilescu
Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 13.00: Seria de autor „Andrei Oi[teanu“,
Sexualitate [i societate. Istorie, religie [i literatur\

Invita]i: Andrei Oi[teanu, Mircea C\rt\rescu,
Mircea Anghelescu

Moderator: Adrian {erban

• ora 14.00: Ioan T. Morar, S\rb\toarea Corturilor
Invitat: Mircea Mih\ie[
Moderator: George Neagoe

• ora 14.30: Seria de autor „Marta Petreu“, 
Diavolul [i ucenicul s\u: Nae Ionescu – Mihail 
Sebastian (edi]ia a III-a, rev\zut\ [i ad\ugit\)

Invitat: Ion Bogdan Lefter
Moderator: Adrian {erban

• ora 15.00: Ion Vianu, Arhiva tr\d\rii 
[i a mâniei

Invita]i: Simona Sora, Radu Vancu
Moderator: George Neagoe

• ora 15.30: Nora Iuga, Leb\da cu dou\ intr\ri
[i ascult\ cum plâng parantezele

Invitate: Bianca Bur]a-Cernat, Alina Purcaru
Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 16.00: Seria de autor „Aurora Liiceanu“,
Ea [i El. Biografia unei rela]ii

Invitat: Cristian Teodorescu
Moderatoare: Virginia Costeschi

• ora 16.30: Literatur\ turc\ `n Biblioteca
Polirom

Orhan Pamuk, O ciud\]enie a min]ii mele
Burhan Sönmez, Istanbul Istanbul
Invita]i: Aurora Liiceanu, Lumini]a Munteanu,

Cristian Teodorescu, Bogdan-Alexandru St\nescu
Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 17.00: Dan Grigore `n dialog cu Dia Radu,
Lumea `n Si bemol

Invitat\: Marina Constantinescu
Moderator: Adrian {erban

• ora 17.30: Alex V\sie[, Instala]ia
Invita]i: Marin M\laicu-Hondrari, 

Bogdan-Alexandru St\nescu
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

• ora 18.00: Literatur\ american\ `n 
Biblioteca Polirom

Norman Mailer, Seri antice
Invita]i: Irina Horea, Alexandra Olivotto, 

Bedros Horasangian
Moderator: Bogdan-Alexandru St\nescu

• ora 18.30: Alina Purcaru, rezisten]\
Invita]i: Simona Popescu, Florin Iaru, 

Dan Coman
Moderatoare: Eli B\dic\

Duminic\, 5 iunie

• ora 12.00: Despre For]a economic\ a femeilor
cu Andreea Paul (coord.) [i contributoarele volu-
mului

Moderator: Adrian {erban
* Evenimentul va avea loc la Scena, Pavilionul C1.

• ora 12.00: {edin]\ de autografe
Ion Dichiseanu, Am fost rivalul regelui. 

Po ves tea mea de iubire cu Sara Montiel

• ora 13.00: Radu Niciporuc, Pascal deseneaz\
cor\bii

Invita]i: Bedros Horasangian, Bogdan-Alexan-
dru St\nescu

Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 13.30: Desirée Halaseh, Spa]iul dintre nori.
Cu rucsacul prin India

Invitate: Ana-Maria Caia, Cristina Foarf\, 
Raluca Feher, Peter Schmidts

Moderatoare: Eli B\dic\

• ora 14.00: Nout\]i `n Biblioteca Polirom
José Saramago, Ridicat la ceruri
Yann Martel, Mun]ii ~nal]i ai Portugaliei
Invita]i: Dana Jenaru, Virginia Costeschi, 

Simina Popa, Dan Croitoru
Moderator: Bogdan-Alexandru St\nescu

• ora 14.30: Bogdan Costin, Sfâr[itul a fost
aproape

Invita]i: Mihaela Serea, Constantin Pi[tea
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

• ora 15.00: Cornel George Popa, Cei care mor 
[i cei care vor muri. Aventurile unui bibliotecar

Invitate: Doina Ru[ti
Moderatoare: Ana-Maria T\bârc\

• ora 15.30: Nicolae Avram, Mamé
Invitat\: Lumini]a Corneanu, 

Claudiu Komartin
Moderator: Constantin Pi[tea



– Fragment –

Aceasta este povestea vie]ii [i a
vis\rilor lui Mevlut Karata[, bra-
gagiu [i iaurgiu. Mevlut s-a n\scut
`n anul 1957, `ntr-un sat oropsit din
Anatolia Central\, aflat la margi-
nea occidental\ a Asiei, care c\ta
de departe c\tre un lac cufundat `n
negur\. La vârsta de doisprezece
ani a ajuns la Istanbul, iar dup\
aceea a tr\it mereu acolo, ̀ n capita-
la lumii. La vârsta de dou\zeci [i
cinci de ani a furat o fat\ de la el din
sat; a fost o `ntâmplare ciudat\, 
care i-a pecetluit ̀ ntreaga via]\. Apoi
s-a `ntors la Istanbul, s-a `nsurat [i
a avut dou\ fete. A avut felurite
`ndeletniciri, precum cele de iaur-
giu, de vânz\tor de `nghe]at\, de
vânz\tor de pilaf [i de chelner,
muncind f\r\ r\gaz. N-a contenit
`ns\ niciodat\ s\ vând\ brag\, sea-
ra, pe str\zile Istanbulului [i s\ vi-
seze la lucruri ciudate. 

Mevlut, eroul nostru, era `nalt
de stat, cu o constitu]ie robust\, dar
delicat\, [i ar\tos. Avea un chip de
copil, care le ̀ nduio[a pe femei, p\r
[aten [i privire iscoditoare, inteli-
gent\. Am s\ le aduc aminte, din
când `n când, cititorilor mei aceste
dou\ tr\s\turi esen]iale ale lui
Mevlut – c\ nu doar `n tinere]e, ci
chiar [i dup\ patruzeci de ani chi-
pul s\u avea un aer pueril [i c\ fe-
meile `l g\seau frumos –, a[a `ncât

povestea noastr\ s\ fie mai bine
`n]eleas\. Nu va fi necesar s\ con-
semnez `n mod deosebit faptul c\
Mevlut era mereu optimist [i de
bun\-credin]\ – dup\ unii, naiv –,
c\ci o s\ constata]i [i dumnea-
voastr\ acest lucru. Dac\ cititorii
mei l-ar fi cunoscut, a[a cum mi s-a
`ntâmplat mie, le-ar fi dat dreptate
doamnelor care-l g\seau ar\tos [i
copil\ros [i ar fi consim]it c\ nu am
exagerat `n aceast\ privin]\ ca 
s\-mi fac povestea mai atractiv\.
Trebuie s\ precizez c\ nu voi `nflo -
ri deloc lucrurile de-a lungul aces-
tei c\r]i, care se bazeaz\ `n `ntregi-
me pe fapte reale, [i c\ m\ voi m\r -
gini s\ `n[ir doar ni[te `mprejur\ri
stranii, f\când-o ̀ n a[a fel ̀ ncât citi-
torii s\ le urm\reasc\ [i s\ le pri-
ceap\ mai bine. 

Ca s\ pot dep\na mai bine via]a
[i vis\rile eroului nostru, am s\
`ncep de undeva de pe la mijlocul
pove[tii [i am s\ relatez mai `ntâi
felul `n care a r\pit-o Mevlut pe o
fat\ din satul Gümu[dere (arondat
districtului Bey[ehir din provincia
Konya), sat `nvecinat cu al s\u, `n
luna iunie a anului 1982. Mevlut o
v\zuse pentru prima oar\ pe fata
care avea s\ accepte s\ fug\ cu el cu
patru ani `n urm\, la o nunt\, la Is-
tanbul: era vorba de nunta lui Kor-
kut, fiul cel mare al unchiului s\u
dinspre tat\, s\vâr[it\ ̀ n anul 1978,
`n cartierul Mecidiyeköy. Mevlut

nu fusese deloc convins c\ fata
aceea nespus de frumoas\, aflat\
`nc\ la vârsta copil\riei (avea trei-
sprezece ani), pe care o v\zuse la
nunta de la Istanbul, `l pl\cuse. Fa-
ta era sora so]iei lui Korkut, v\rul
s\u, [i vedea atunci pentru prima
oar\ Istanbulul, unde venise la
nunta surorii sale mai mari. Mev-
lut i-a scris apoi r\va[e de dragoste
vreme de trei ani. Fata nu i-a
r\spuns, dar Süleyman, fratele lui
Korkut, care-i transmitea scrisori-
le, i-a dat mereu speran]e lui Mev-
lut, `ndemnându-l s\ continue s\-i
scrie. 

Acum, Süleyman `l ajuta din
nou pe v\rul s\u Mevlut `n vreme
ce acesta o r\pea pe fat\: Süleyman
se `ntorsese `n satul `n care `[i pe-
trecuse copil\ria, ̀ nso]it de Mevlut,
la volanul camionetei sale Ford.
Cei doi prieteni urziser\ planul de
a o r\pi pe ascuns, f\r\ s\ spun\
nim\nui. Potrivit planului, Süley-
man urma s\-i a[tepte pe Mevlut [i
pe fata pe care avea s\ o fure acesta
`n camionet\, `ntr-un loc aflat la o
or\ distan]\ de satul Gümü[dere,
dup\ care urma s\-i duc\ spre
nord, timp ̀ n care toat\ lumea avea
s\ cread\ c\ cei doi ̀ ndr\gosti]i ple-
caser\ spre Bey[ehir, s\ treac\ din-
colo de mun]i [i s\-i lase ̀ n gara din
Ak[ehir. 

Mevlut trecuse `n revist\ planul
de patru cinci ori [i cercetase de
mai multe ori, ̀ n tain\, câteva repe-
re `nsemnate, precum ci[meaua cu
ap\ rece, pârâul, colina pres\rat\
cu copaci, gr\dina din spatele casei
fetei. Coborâse din camioneta con-
dus\ de Süleyman cu o jum\tate de
or\ ̀ n urm\, intrase ̀ n cimitirul sa-
tului, aflat la drum, se rugase, stând
cu ochii a]inti]i asupra pietrelor de

mormânt, [i-i ceruse st\ruitor lui
Dumnezeu ca totul s\ se petreac\
a[a cum se cuvenea. Sim]ea o oare-
care ne`ncredere `n Süleyman, pe
care nu [i-o putea m\rturisi nici
m\car sie[i. „Dar dac\ nu vine cu
ma[ina `n locul `n care a zis, la
ci[mea?“, a chibzuit el. {i-a interzis
totu[i s\ se mai team\ de acest fapt,
c\ci l-ar fi f\cut s\-[i piard\ cum -
p\tul. 

Mevlut purta ni[te pantaloni
noi de stof\ cump\ra]i dintr-un ma-
gazin din Beyoğlu pe vremea gim-
naziului, când vindea iaurt al\turi
de tat\l s\u, o c\ma[\ albastr\ [i
ni[te pantofi pe care `i târguise de
la Sümerbank, ̀ nainte de a pleca ̀ n
armat\. 

La pu]in\ vreme dup\ ce s-a
`nserat, Mevlut s-a apropiat de zi-
dul surpat. Fereastra din spate a ca-
sei albe a lui Abdurrahman Gât-
Strâmb, tat\l fetelor, era ferecat\.
Venise cu zece minute mai devre-
me. Nu avea stare [i se uita necon-
tenit la geamul `ntunecat. Se ducea
cu gândul la cei care fuseser\ atra[i,
pe vremuri, `n capcana r\zbun\rii
de sânge [i fuseser\ r\pu[i `n timp
ce furau fete, la cei care se r\t\ci-
ser\ pe când goneau `n noapte, pe
`ntuneric, [i sfâr[iser\ prin a fi
prin[i. ~[i amintea [i de cei care se
f\cuser\ de ocar\ când fetele se
r\zgândiser\ `n ultima clip\ [i nu
mai fugiser\ cu ei. S-a ridicat,

ner\bd\tor, `n picioare [i [i-a spus
c\ Dumnezeu are s\-l p\zeasc\. 

Câinii au l\trat. Fereastra s-a lu-
minat o clip\, apoi s-a ̀ ntunecat din
nou. Inima lui Mevlut s-a pornit s\
bat\ cu putere. A p\[it spre cas\. A
auzit apoi un zvon printre copaci,
iar fata i s-a adresat `n [oapt\:

— Mev-lut! 
Era vocea duioas\ a unei tinere

ce citise scrisorile pe care i le trimi-
sese pe vremea când ̀ [i f\cea arma-
ta [i care se bizuia pe el. Mevlut 
[i-a amintit cum scrisese, cu dra-
goste [i patim\, sute de scrisori,
una câte una, cum `[i dedicase `n -
treaga via]\ ̀ nduplec\rii acelei fete
frumoase [i cum visase el s\ fie fe-
ricit. Iat\ c\, ̀ n cele din urm\, izbu-
tise s-o impresioneze. Nu reu[ea s\
deslu[easc\ nimic, dar p\[ea ca un
lunatic prin noaptea aceea magic\,
`ndreptându-se c\tre vocea ei.

S-au aflat unul pe altul `n `ntu-
neric. S-au luat de mân\ f\r\ s\ mai
stea pe gânduri [i au `nceput s\
alerge. Dup\ ce abia f\cuser\ zece
pa[i, câinii au prins ̀ ns\ a l\tra, iar
Mevlut s-a tulburat [i-a r\t\cit dru-
mul. A `ncercat s\ `nainteze ur-
mându-[i instinctele, numai c\ era
confuz. Copacii aduceau, ̀ n noapte,
cu ni[te ziduri de beton care ba le
r\s\reau ̀ n cale, ba se f\ceau nev\ -
zute, [i treceau pe de l\turi f\r\ ca
tinerii s\ se izbeasc\ de ei, a[a cum
se `ntâmpl\ `n vis. 
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Orhan Pamuk – 
O ciud\]enie 
a min]ii mele
„Suplimentul de cultur\“ public\ `n avanpremier\ 
un fragment din romanul O ciud\]enie a min]ii mele,
de Orhan Pamuk, traducere din limba turc\ [i note 
de Lumini]a Munteanu, care va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Biblioteca Polirom. Seria de autor Orhan
Pamuk“ la Editura Polirom. 

CARTEA

Romanul O ciud\]enie a min]ii mele, prima carte
publicat\ de Orhan Pamuk dup\ dobândirea Pre-
miului Nobel pentru Literatur\ (2006), este o epo-
pee modern\, des f\[urat\ pe parcursul a mai bine
de patru decenii (1969-2012), `n centrul c\reia se
afl\ unul dintre milioanele de „personaje secunda-
re“ ale Istanbulului: iaurgiul [i bragagiul Mevlut
Karata[. Povestea adeseori ̀ nduio[\ toare a contra -
eroului Mevlut Karata[, cu bucuriile, sensibilit\ ]ile,

izb`nzile [i, mai ales, e[ecurile sale, este de fapt po-
vestea „celuilalt Istanbul“, a v=nz\torilor stradali,
a cartierelor de bar\ci, a imigran]ilor din Anatolia
care ajung s\ schimbe, treptat, textura [i stilul de
via]\ tradi]ional al ora[ului, pe valul ambiguu al
pribegiilor moderne. Modernizarea ora [ului, pe-
trecut\ pe fundalul eternelor fr\ m=nt\ri politice,
se asociaz\ cu dispari]ia unor `ndeletniciri tra -
di]ionale, cu modificarea dramatic\ a peisajului
uman, cu nenu m\rate `nfr=ngeri personale, nev\ -
zute [i ne[tiute, care marcheaz\ destinele „gene-
ra]iilor pierdute“ ale Istanbulului contemporan.



Dragi 3 milioane,

~ndr\znesc s\ v\ scriu deoa rece
am `n]eles c\ a]i fost foarte ocu-
pa]i `n ultimul timp. Cred c\ par -
tea asta cu propov\duitul „fami-
liei tradi]ionale“, cu lupta pentru
orele de religie ̀ n [coal\ [i obligat-
ul elevilor s\ semneze peti]ii de
schimbare a Constitu]iei v\ ocup\
mult timp. B\nuiesc c\ nu ave]i
timp de prostii, cum ar fi s\ vede]i
cam `n ce direc]ie evo lueaz\
lumea, a[a c\ permite]i-mi s\ v\
oripilez cu un rezumat.

Rezumat: copiii vo[tri se vor
uita `n foarte scurt timp la desene
animate cu personaje gay. Mai
]ine]i minte desenul animat pre -
ferat al tuturor feti]elor, Fro zen?
Ei bine, de la `nceputul lunii mai,
internetul se lupt\ s\-i conving\
pe cei de la Disney s\ `i inventeze
prin]esei Elsa o iubit\. Nu au ei
semn\turi `n copie [i original, dar
s-a scris despre aceast\ mi[care ̀ n
toate revistele [i ziarele mari, sufi-
cient cât s\ pun\ presiune pe 

produc\torii de la Disney care 
lucreaz\ acum la Frozen 2.

Prin]esa Elsa, apropo, este cel
mai progresist personaj feminin
din filmele Disney de pân\ acum.
Capul ei nu st\ la prin]i, firul na -
rativ nu are nici m\car vreo insi -
nuare de dragoste romantic\, vic-
toria ei maxim\ este acceptarea
de sine. ~n plus, cânt\ din to]i
pl\mânii despre „eu nu am mai
rezistat/ s-a `ntâmplat/ pe un alt
drum am plecat/ ce spun to]i/ nu
e treaba mea“. Nu este nevoie
chiar de un Patapievici care s\ de-
scifreze mesajul. Iar când v\ uita]i
pentru a 25-a oar\ la film, sper s\
observa]i [i personajul care face
parte dintr-o familie cu doi ta]i.

Personajele LGBT `n desenele
animate sunt urm\torul pas logic,
dup\ ce scenari[tii au creat câteva
personaje minunate `n seriale 
(Orange is the New Black, Modern
Family, Sense 8 etc.) [i `n filme
(prea multe pentru o enumerare). 

~nceputurile deja exist\. Para-
Norman, film de desene animate

nominalizat la Oscar, a avut un
personaj (secundar) homosexual
[i `nc\ nu a venit Apocalipsa. ~n
câteva seriale de desene animate
pentru copii [i preadolescen]i,
apar familii cu dou\ mame, flir-
turi cu personaje de acela[i sex,
]ineri duioase de mân\. De[i nu
chiar pentru copii, merit\ men -
]ionat [i The Simpsons, nu atât
pentru faptul c\ include un per-
sonaj homosexual, cât pentru fap-
tul c\ scenari[tii i-au scris `n sfâr -
[it un episod `n care acesta se de-
clar\ ca atare.

Mai mult, dac\ este s\ vorbim
despre Disney `n mod specific,
cultura intern\ a companiei este
una progresist\ [i `ndreptat\ spre
incluziunea comunit\]ii LGBT
`nc\ dinainte ca acest lucru s\ fie
normal `n Statele Unite. De exem-
plu, angaja]ii Disney primesc ̀ nc\
din anul 1995 asigurare medical\
[i pentru partenerii lor de acela[i
sex. La `nceputul acestui an, ca
reac]ie la o lege foarte controver-
sat\ din Georgia, prin care poate
fi refuzat\ c\s\toria cuplurilor de

acela[i sex, Disney a anun]at c\
nu `[i va mai filma nici unul din-
tre filmele sale acolo. Introdu -
cerea personajelor LGBT `n dese -
nele animate Disney va presu -
pune totu[i un tip special de curaj.

De ce desene animate? Pentru
c\ ele vorbesc cel mai bine vâr -
stelor la care copiii ̀ ncep s\ ̀ [i pu -
n\ `ntreb\ri [i s\ se simt\ diferi]i
de restul. Prin desene animate,
copiii au acces la modele [i re pre -
zent\ri ale lumilor adev\ra te sau
`nchipuite `n care s\ se recunoas -
c\ [i s\ nu se mai simt\ singuri.
Dac\ ̀ n desenele animate vor con-
tinua s\ nu existe personaje
LGBT sau acestea s\ apar\ doar
pentru a fi folosite stereotipic,
copiii vor `n]elege de aici c\ felul
lor de a fi nu este validat de lumea
exterioar\. ~n plus, `n România,
un cod civil, o foarte probabil\

nou\ constitu]ie [i 3 milioane de
oameni le vor spune c\ sunt ni[te
ciuda]i. M\car Disney s\ fie de
partea lor.

Am citit de curând despre rezulta-
tele unui studiu care analiza an-
xietatea societ\]ilor vestice. Aproa -
pe jum\tate din popula]ia ]\rilor
dezvoltate simte un puternic sen-
timent de frustrare `n leg\tur\ cu
posibilit\]ile sale de a avea o via]\
fericit\ `n acord cu standardele de
trai care sunt „vândute“ la orice
or\ mediatic ([i nu numai). ~ntr-o
anumit\ m\su r\, aceast\ frustra-
re profund\ insinuat\ la nivel so-
cial se traduce [i `n ceea ce vedem
peste Ocean, `n cadrul campaniei
preziden]iale americane. 

Discursul anti-sistem, cu dife-
ren]e notabile, proferat de Donald
Trump, acum candidat de facto al
republicanilor, dar [i de Bernie
Sanders, „socialistul democrat“
din cealalt\ tab\r\ politic\, a fost
prizat atât de o parte a „bazei“ par-
tidelor, ̀ n cadrul alegerilor primare,

cât [i de foarte mul]i a[a-zis inde-
penden]i. O bun\ parte din electo-
rat vrea s\-i vad\ „m\tu ra]i“ de la
Washington pe politicienii care
au controlat pân\ acum politicile
publice din Statele Unite. Ei sunt
percepu]i drept personajele nega-
tive din film, cele care au tr\dat
interesele americanului de rând.
Oamenii nu mai sunt convin[i de
nici una dintre cifrele care de-
monstreaz\ c\ [omajul `n ]ar\ 
este `n continu\ sc\dere [i sunt
create lunar sute de mii de locuri
de munc\ sau c\ economia cre[te.
Cre[te modest, dar e totu[i cre[te-
re. Venitul minim e o tem\ impor-
tant\ de campanie `n acest an, la
fel [i tratatele comerciale pe care
SUA le-a `ncheiat sau sunt `n curs
de negociere.

Pentru genera]iile care nu s-au
confruntat cu teroarea r\zboiului

(inclusiv a celui Rece), se dove -
de[te dificil de `n]eles de ce lumea
lor de acas\ continu\ s\ fie infil-
trat\ de inechit\]ile sociale sau de
discriminare. ~ntr-un anume sens,
faptul c\ americanilor li s-a insu-
flat ideea c\ tr\iesc `n cea mai
bun\ lume posibil\ se `ntoarce
acum ca un bumerang `mpotriva
establishment-ului. Percep]ia, pân\
la urm\, conteaz\ enorm, oricum
mai mult decât cifrele prezentate
de administra]ia Obama – `nc\
destul de popular\.

Un alt aspect atacat `n campa-
nia din SUA `l reprezint\ globali-
zarea. Donald Trump le explic\ zi
de zi fanilor s\i c\ mondializarea
a devenit o pacoste pentru ameri-
canul de rând, c\ marile companii
[i-au mutat produc]ia `n ]\ri unde
pl\tesc salarii mult mai mici, dar
`n schimb vând pe pia]a intern\
produsele la acelea[i pre]uri ca
atunci când fabricile erau acas\.
Trump apeleaz\ la mândria cet\ -
]eanului obi[nuit, ap\sând puter-
nic pedala na]ionalismului – fie c\
este vorba despre fluxurile de 

imigran]i (cu celebrul zid la grani]a
cu Mexicul pe care l̀ tot promo-
veaz\ candidatul republican) sau
de sl\birea industriei prin reloca-
rea unit\]ilor de produc]ie. De
partea cealalt\, Bernie Sanders le
vinde cet\]enilor iluzia c\, odat\
ajuns pre[edinte, va face harcea-
parcea grupurile „rapace“ de pe
Wall Street. Un discurs care, ia r\[i,
prinde de minune pe un fond do-
minant c\, de fapt, n-a fost nimeni
tras la r\s pundere pentru criza
economic\ de la finele anilor 2000,
ba mai mult, tot din banii cet\]eni-
lor au fost acoperite g\urile siste-
mului bancar. O ̀ n treag\ ]es\tur\
de unfinished business a consti-
tuit creuzetul ideal pentru succe-
sul unor discursuri anti-sistem.
Unde mai pui c\ acestea au mai
fost [i bine articulate de Sanders
[i chiar Trump, v\zut `n urm\ cu
un an drept „o glum\ de candi-
dat“, f\r\ nici o [ans\.

Dincoace de Ocean, avem ̀ n iu-
nie un referendum extrem de im-
portant – care va decide plecarea
sau r\mânerea `n Uniunea Euro-
pean\ a Marii Britanii. Dac\
l\rgim harta [i mai mult, ob-
serv\m faptul c\ ̀ n Austria candi-
datul extremei drepte, Norbert

Hofer, a fost la un pas de a câ[tiga
alegerile preziden]iale, iar ]\ri
precum Ungaria [i, mai nou, Polo-
nia par s\ `[i doreasc\ tot mai
mult desprinderea de democra]ia
liberal\. Angoasa despre care vor-
beam la `nceputul articolului este
tot mai puternic\ de-a lungul [i
de-a latul Europei (peste care se
suprapun criza refugia]ilor, cu
efecte importante `n Germania,
sau atacurile teroriste din Fran]a
[i Belgia) [i `n Statele Unite ale
Americii. Iar mi[c\rile politice
extremiste ajung s\ câ[tige tot
mai mult\ popularitate, evident fi-
ind c\ dac\ politicienii de la Bru-
xelles sau de la Washington nu se
vor trezi, atunci nu va mai trece
mult pân\ când aceste grup\ri vor
`ncepe s\ câ[tige chiar alegerile
din multe state.  

{i `ncheiem tot cu problema
percep]iei. De ce, ̀ n ciuda unui cli-
mat de pace [i a unei st\ri econo-
mice relativ stabile, discursurile
extremiste prind atât de bine? De
ce Europa, ca uniune de state, nu
a reu[it s\ se „vând\“ cet\]enilor
s\i ca o poveste de succes? Cum a
ajuns o genera]ie care tr\ie[te
`ntr-o perioad\ lung\ de pace s\ se
simt\ tot una de sacrificiu?

www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XII » NR. 527 » 28 mai – 3 iunie 2016

opinii  «  13  

O iubit\ pentru prin]esa Elsa, 
cu 3 milioane de dedica]ii

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Idei pe contrasens
George Onofrei

Genera]ii de sacrificiu



Vânz\rile de c\r]i de colorat pen-
tru adul]i sunt unul dintre marile
motive pentru care „printul“ o
duce foarte bine `n ultima vreme.
Sunt zeci [i sute de titluri puse `n
vânzare, exist\ canale YouTube
unde pot fi vizionate filme cu oa-
meni colorând [i filme `n care
sunt discutate chestiuni legate de
colorat. De asemenea, potrivit
site-ului Quartz, apar chiar sub-
culturi bizare: petreceri de colorat
c\r]i, c\r]i de colorat care con]in
numai `njur\turi, precum [i apli-
ca]ii de colorat pentru telefoanele
mobile. Dar cum aceast\ „manie“
se manifest\ mai ales `n print,

chiar [i produc\torii de creioane
de colorat au `nceput s\ fie mai
ferici]i atunci când v\d cifrele
vânz\rilor. De exemplu, cei de la
Faber-Castell au declarat ziarului
„The Independent“ c\ la fabrica
lor din Stein, Bavaria, a ̀ nceput s\
se lucreze ̀ n mai multe schimburi
pentru a face fa]\ cererii.

Aceast\ mod\ a coloratului pare

c\ `[i are originea `n activitatea
ilustratoarei Johanna Basford
(cunoscut\ `n cercurile de profil
drept „regina coloratului“), care a
avut un uria[ succes `n 2013, când
cartea ei, Secret Garden, a devenit
bestseller. 

~n scurt\ vreme, noua mod\ a
prins extrem de bine `n rândul
americanilor supra-stresa]i [i 

su pra- munci]i. ~n 2015, cartea de
co lorat a dovedit c\ este o foarte
bun\ afacere, vânz\rile s\rind de
la 1 la 12 milioane de „unit\]i“.
„Te rapeutic\ f\r\ a fi o terapie,
`ndemnând la medita]ie f\r\ a fi
medita]ie `n sine, creativ\ f\r\ a
`nsemna crea]ie, artistic\ f\r\ a fi
art\“, a[a descriu cei de la Quartz
noua activitate favorit\ a adul ]ilor.

De la un „fenomen“ american,
moda a trecut [i `n Europa. ~n
2014, `n Fran]a, Editura Hachette,
care a inaugurat repede o colec]ie
de gen, raporta vânz\ri de 1,2 mi l  i -
oane de exemplare, fiecare titlu
nou fiind scos pe pia]\ `n tiraje
medii de 40.000-50.000 de exem-
plare. Iar cei de la Marabout au
vândut cartea Johannei Basford
`n 300.000 de exemplare.

Marea „[mecherie“ a vânz\ ri -
lor acestor produse nu ]ine nici de
art\, nici de literatur\: ele sunt
privite ca o activitate practic\
menit\ s\ combat\ stresul de care
se plâng adul]ii occidentali. Toto-
dat\, este `n mare m\sur\ consi -
derat\ o form\ de „terapie prin
art\“, astfel `ncât American Art

Therapy Association a scris un co-
municat pentru a sublinia c\ aces-
te c\r]i „nu trebuie confundate cu
serviciile profesioniste ale unui
terapeut cu licen]\“.

Americanii se consider\ ex-
trem de stresa]i, sus]in cei de la
American Psychological Associa-
tion. Sunt foarte preocupa]i de
problemele legate de serviciu [i de
cele financiare. De aceea, ei sunt
interesa]i de orice activitate (de la
`mpletit la c\r]i de colorat) care s\
`i desprind\ de o realitate per-
ceput\ ca fiind „hiper-conectat\“
[i de munca istovitoare. Aceast\
cerere, scrie Quartz, a dus la
apari]ia unei profitabile industrii
care ofer\ relaxare do it yourself
de orice fel.

Cartea de colorat este foarte
bun\ ̀ n acest scop, conform Quartz.
„Fiindc\ este pe hârtie, ea ofer\ o
evadare din fa]a ecranelor. Iar
marea atrac]ie pentru adul]i este
c\ are o parte «creativ\». Este
foarte atr\g\toare pentru cei care
vor s\ fie creativi, dar nu se con-
sider\ arti[ti“, a declarat Nadia
Jenefsky, terapeut din New York.
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C\r]i [i creioane colorate
pentru cei stresa]i

Suplimentul lui Jup  

Unul dintre marile
succese ale ultimilor ani,
un succes aproape de
dimensiunile unui
fenomen, este extra -
ordinara priz\ a c\r]ilor
de colorat pentru adul]i,
care dup\ ce au `nnebunit
America, au trecut [i
oceanul, `n Europa.

Taylor Swift, „zei]a nazi[tilor“
„Homosexualii o idolatrizeaz\ pe
Cher, femeile de culoare o iubesc
pe Beyoncé, iar neonazi[tii ameri-
cani se `nchin\ lui Taylor Swift, o
fat\ blond\ [i sub]ire din Pennsyl-
vania care a fost numit\ de ei
«zei]a arian\»“, scriu cei de la
Broadly.

Taylor Swift este un pop star
mondial pentru milioane de locui -
tori ai planetei. Se pare c\ pentru
o minoritate fascist\ de americani
ea reprezint\ [i altceva. Conform
Broadly, Taylor este foarte „pri -
zat\“ de c\tre nazi[ti [i de c\tre
cei care fac parte din „alt right“, o
subcultur\ de pe internet ce poate
fi descris\ drept „zona unde se `n -
tâlnesc cultura hipsterilor [i
adep]ii suprema]iei albe“.

Conform acestora, scrie blogul
The Daily Stormer, Taylor Swift
este „o pur\ zei]\ arian\, ceva
parc\ ie[it din poezia clasic\
greac\. Atena re`ntrupat\. |sta e
cel mai important lucru. De ase -
menea, este un fapt deja stabilit c\

Taylor Swift este nazist\ `n secret
[i c\ a[teapt\ ca Donald Trump s\
câ[tige alegerile ca s\ `[i poat\ de-
clara public op]iunile politice [i s\
anun]e lumii `ntregi agenda ei 
arian\“. Pare o glum\ sau fabula -
]ia unui deranjat mental, dar de
fapt nu este. Povestea cu Taylor

Swift nazist\ a pornit, se pare, de
la o mem\ postat\ pe internet, dar
adev\rul, scrie „Slate“, este c\ na -
zi[tii americani sunt mari fani ai
lui Swift. {i prin prisma aceasta,
orice aspect al vie]ii [i activit\]ii
publice a vedetei poate fi interpre-
tat `n cheie fascist\.
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Flea: „Muzica rock 
a murit!“
„Rock is deader than dead!“ cânta Marilyn Manson `n 1998, iar Flea,
basistul de la Red Hot Chili Peppers, `i d\ dreptate.

Rockul „este din multe puncte de vedere o form\ moart\ de mu -
zic\“, a declarat Flea `ntr-un interviu acordat postului Pearl Jam Ra-
dio, spre deosebire de anii ’90, „când a fost o perioad\ excelent\ pentru
muzica rock“. Flea a mai povestit c\ atunci când a anun]at c\ vrea o
carier\ ca muzician de rock, i s-a spus c\ e „un lunatic“ care niciodat\
„n-ar fi capabil s\ g\seasc\ un job decent“. „Eu mi-am zis: «La naiba,
nu-mi pas\, asta `nseamn\ totul pentru mine». Am fost un pu[ti ciu-
dat, nevrotic [i singuratic toat\ via]a, eram pu[tiul pe care ceilal]i `l
f\ceau «poponar» `n liceu, punk-rockul mi-a oferit o cas\“, a explicat
Flea. Spre deosebire de vremurile trecute, intrarea `n rock este dife -
rit\ `n ziua de azi. Explic\ muzicianul: „Azi, când hot\r\[ti s\ intri
`ntr-o trup\ rock ]i se spune: «A, fain, hai s\ `]i c\ut\m un consultant
de imagine, un avocat [i un manager [i s\ vedem ce scoate. E o mare
ocazie pentru tine s\ sco]i o groaz\ de bani, tinere!»“.

~n Anglia, vinilul este
mai tare ca YouTube-ul

~ntr-o er\ ̀ n care vânz\rile de dis-
curi sunt tot mai mici, strea -
ming-ul a fost privit drept „gura
de oxigen“ a unui sector `n criz\.
Anali[tii BPI [i-au exprimat re-
gretul c\ explozia vizion\rilor [i
a traficului pe re]elele de stream-
ing video nu a fost urmat\ [i de o
redistribuire financiar\ echi ta -
bil\ pentru arti[ti. Cifrele vor -
besc de la sine: o cre[tere de 82%
a streaming-ului audio a permis

o cre[tere a veniturilor de 69%,
`n vreme ce cre[terea streaming-
ului video (88%) a dus la o cre[ -
tere a veniturilor de doar 0,4%.

Practic, streaming-ul video (`n
special YouTube) le-a adus arti[ -
ti lor britanici 31,5 milioane de eu-
ro, o sum\ inferioar\ vânz\rilor
de viniluri (32,4 milioane de euro),
care reprezint\ doar 2% din con-
sumul de muzic\ din Regatul
Unit.

~n martie 2016, Kenny Grames,
patronul [i fondatorul Casei de
discuri PIAS, era [i el revoltat de
situa]ie: „Ce face YouTube, care
nu pl\ te[te nimic caselor de dis-
curi [i arti[tilor, este un adev\rat
scandal. Noi primim 0,3 centime
pe stream de la Spotify, iar de la
YouTube de zece ori mai pu]in.
Iar suma asta trebuie apoi s\ o
`mp\r]im `ntre distribuitor, casa
de discuri [i artist“.

Conform unui studiu realizat de British Phonographic Industry (BPI) [i dat
publicit\]ii pe 20 mai, `n Marea Britanie arti[tii au câ[tigat mai mult `n cursul
anului 2015 de pe urma vânz\rii de discuri de vinil decât de pe urma veniturilor
generate de c\tre platformele de streaming video, precum YouTube.

Este aproape sigur c\ nici o
sum\ de bani nu-l va convinge pe
Daniel Craig s\ ̀ [i foloseasc\ din
nou licen]a de a ucide; prin ur-
mare, toat\ lumea `l caut\ acum
pe viitorul James Bond. 

{i `n vreme ce unii l-ar vedea
pe Tom Hiddleston `n rolul agen-
tului 007, multe alte voci sus]in
vehement c\ Idris Elba ar trebui
s\ devin\ primul James Bond
negru.

~n tot acest timp, pe re]eaua
de socializare Twitter, problema
a fost deja tran[at\: viitorul

Bond va fi femeie [i va fi inter-
pretat de Gillian Anderson. Adi -
c\ agenta Scully din Dosarele X.

R\spunsul imens al utilizato-
rilor re]elei la hashtag-ul #Next -
Bond i-a dat deja idei lui Gillian
Anderson. „Numele meu e Bond.
Jane Bond“, a postat actri]a.

Evident, totul este deocam-
dat\ doar un joc pe internet, fi-
indc\ de]in\torii francizei create
de Ian Fleming nu au anun]at
oficial care va fi viitorul agentu-
lui 007.

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

Jane Bond, f\r\ agentul Mulder

McCartney [i via]a
dup\ Beatles: 
b\utur\ [i Wings
~n fa]a unei audien]e de vedete, `n
cadrul unei emisiuni BBC, Paul
McCartney a vorbit despre via]a
sa de dup\ desp\r]irea de Beatles.

„Am fost deprimat. {i voi a]i fi
deprima]i dac\ v-a]i desp\r]i de
prietenii vo[tri de-o via]\“, a ex-
plicat muzicianul. „A[a c\ m-am
apucat de b\ut, am `nceput cu
shot-urile de whisky. La `nceput
era fain, pe urm\ nu m-am mai
sim]it bine. Mi-am propus s-o iau
din nou de la zero [i a[a am sfâr[it
prin a forma grupul Wings.“

Legat de criticile aduse grupu-
lui Wings, pe care Paul `l formase

cu so]ia sa Linda (foto), fostul Bea-
tle a recunoscut c\ „nu era atât de
bun“. De fapt, spune McCartney,
„eram groaznici. {tiam c\ Linda
nu poate s\ cânte, dar a `nv\]at s\
o fac\ [i, privind ̀ napoi, m\ bucur
c\ am format Wings. A[ fi putut s\
formez un super-grup, s\ le dau
telefon lui Eric Clapton, Jimmy
Page [i John Bonham“. 

Cu toate acestea, McCartney a
povestit c\ `i este greu s\ uite 
numele cronicarilor care au fost
cei mai duri cu Wings: „Charles
Shaar Murray va fi urât `n vecii
vecilor!“.



Se spune c\ medicii nu cred `n
fenomenul \sta de a te trage curen-
tul. Cu alte cuvinte, nici un doctor
nu m\ va crede când spun c\ ex-
punându-m\ la un aparat de aer
condi]ionat, am c\p\tat o nevralgie
`ngrozitoare. ~ntâi m-am trezit c\
m\ junghie pe la omoplat, dar apoi
s-a pus pe treab\ serioas\, a[a c\ ̀ n
cel mai scurt timp aveam ni[te

dureri la um\rul drept, de ziceai c\
cineva [i-a `nfipt cu]itul `n mine, la
discotec\. La orice mi[care a
mâinii, `mi blestemam zilele.

Ni’ca nu puteam s\ fac. Nu
puteam s\ ]in chitara, nu puteam s\
strâng rahatul câinelui, nici m\car
s\ `mi `nchei [ireturile la pantofi.
Chiar [i dac\ voiam s\ tu[esc m\
s\geta ̀ n um\r, ceva de groaz\. Dar
cel mai tare m-a ̀ n grozit urm\torul
aspect. Mi-am dat seama c\, ne -
putând mi[ca bra]ul drept, nu a[ fi
putut s\ pocnesc pe nimeni peste
bot, `n cazul `n care integritatea fi -
zic\ mi-ar fi fost amenin]at\.  

{i doar nu sunt un om care s\

atrag\ violen]\. {tiu s\ `mi cer
scuze `ntr-un mod atât de con vin -
g\tor, `ncât nici cel mai r\u famat
borfa[ din P\cure] nu mi-ar rezista.
Dar uite c\ senza]ia asta de vulne -
rabilitate era pe cale s\ devin\
paranoia. ~mi f\ceam tot felul de
scenarii, cum c\ voi ie[i `n ora[ [i 
cinci ninja or s\ m\ atace, sau m\ -
car vreun grup de liceeni droga]i
cu etnobotanice. {i eu, cu dreap ta
paradit\, nu a[ putea `m p\r ]i drep-
tatea `n lume, cum f\cea {tefan.

St\team `ncuiat `n cas\ [i pân-
deam lumea care trecea pe strad\,
iar dac\ cineva se uita spre geamul
meu, m\ tr\geam rapid, atât de
rapid `ncât uitam c\ rapiditatea [i
nevralgia nu fac cas\ bun\. Dar ̀ mi
mu[cam limba [i nu ]ipam, pentru
a nu-mi deconspira pozi]ia.

Din cas\, `n cele din urm\, m-a
scos foamea. {tiam c\ e luni [i c\ la
magazinul de la jumatea drumului
urmau s\ primeasc\ cârn\ciori
din \ia buni. Am `nceput s\ merg
pe lâng\ garduri, pe dup\ tufe, ca
un adev\rat membru al unui co-
mando, r\nit la um\r. ~n magazin,
pe lâng\ vânz\toare, era doar o fe-
meie cu un copil mic `n bra]e, dar
am fost circumspect, fiindc\ putea
oricând s\ vrea s\-mi dea cu be-
belu[ul `n cap. Am pl\tit [i m-am
c\ rat repejor, uitându-m\ pes te
um\ rul beteag, ca nu cumva 

nebuna s\ arunce cu pruncul
`nspre mine. 

Când am `ntors capul, am dat
nas `n nas cu Viorel, dasc\lul bi -
sericii. Moment critic... El zice:
„Bobi, vreau s\-]i dau “, `n timp ce
mâna lui p\rea c\ scoate din saco[\
un baston albicios. Nu [tiu de unde
am g\sit for]a, dar un [ut marca
Adrian Mutu i-a produs un maxim
deranj lui Viorel, care s-a pr\bu[it,
sc\pând din mân\ arma care, `n
mod ciudat, a `nceput s\ se desfac\
sub forma unui calendar cre[tin
2016. 
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~n 432 denun]a iresponsabilitatea
[i manipularea interuman\ mai
mult sau mai pu]in subtil\, `n
Dup\ dealuri intoleran]a [i obtu-
zitatea, iar cu Bacalaureat ajunge
la predispozi]ia pentru compro-
mis [i la responsabilitatea fa]\ de
urma[i. Cineastul devine astfel un
fel de supraeu, de instan]\ moral\
care folose[te cinemaul ca pe o
oglind\, ca pe un joc de roluri me-
nite s\ ne fac\ s\ observ\m la noi
adev\ruri nepl\cute, adesea in-
con[tiente. Ca cineast, Mungiu se
simte responsabil (dup\ cum se
simte [i ca om). Cele dou\ filme-
omnibus Amintiri din Epoca de
Aur se datorau [i celor spuse mai
sus, dar [i datoriei morale de a re-
cupera ceva din perioada comu-
nist\. Sim]ul responsabilit\]ii vi-
za [i promovarea unor tineri ci-
nea[ti pe care i-a chemat s\ coregi-
zeze al\turi de el. Cu Bacalaureat,

de[i atac\ o tematic\ mai larg\,
Mungiu d\ impresia c\ a intrat
`ntr-un u[or manierism formal
aplicat unei pove[ti insuficient
gândite sau poate, dimpotriv\, fi-
xate prea mult `ntr-o form\ pre -
stabilit\. 

Ideea de a trata cu nuan]e de
thriller povestea unui tat\ ̀ n stare
de orice compromis pentru a-[i
trimite copila la facultate `n
str\in\tate (de[i ea nu dore[te as-
ta), ̀ n condi]iile ̀ n care a fost agre-
sat\ cu o zi `naintea bacului, e in-
teresant\, cu toate trimiterile la
Michael Haneke. Mungiu a c\p\ -
tat deja mare u[urin]\ `n expri-
mare, mânuie[te bisturiul foarte
u[or, aproape f\r\ efort. Poate de
aici pericolul unui manierism [i
al unei tendin]e de a-i da spectato-
rului mâncarea gata mestecat\.
Dac\ de la 432 [i Dup\ dealuri
ie[eai cu respira]ia t\iat\ [i cu
senza]ia c\ ai nevoie de dou\, trei
zile de lini[te ca s\ la[i s\ se de-
pun\ ̀ n tine chestiile grele pe care
filmele le r\scoliser\ – aici, `n ciu-
da misterului aproape nedeslu[it
cu geamurile sparte [.a.m.d., 

povestea e ̀ n a[a fel scris\ [i pus\-n
scen\ `ncât toat\ lumea, inclusiv
(sau mai ales) str\inii, s\ `n]elea -
g\ u[or mesajul. 

Pentru spec tatorii fideli ai lui
Mungiu poate fi frustrant s\ fie
hr\ni]i ca puii de barz\. Ei vor s\
descopere singuri [i s\ aib\ im-
presia c\ du p\ ecran mai r\mâne
mult de descoperit. 

Nu spun c\ Mungiu a gândit a
priori un produs de export, [tam-
pilat cu Made by the Romanian
New Wave, ci c\ n-a stat destul pe
scenariu [i s-a gr\bit s\ filmeze. ~n
ambele d\]i `n care am v\zut fil-
mul mi s-a p\rut c\ se rupe `n ace-
la[i punct, odat\ cu apari]ia pro-
curorilor, când lucrurile intr\ pe
alt f\ga[ [i se complic\ prea mult.
Din acel punct, am avut senza]ia
c\ povestea `ncepe s\ se dezlipeas -
c\ de personaje ca folia de ab ]i -
bild. Astfel, discu]ia bizar\ dintre

tat\l lui Adrian Titieni [i poli]is-
tul lui Vlad Ivanov de pe munte
poate suna apodictic, abstract [i
cumva `n avantajul filmului, po -
li]istul refuzând s\-l ajute pe prie-
tenul care se crede urm\rit („Am
g\sit parbrizul spart.“ „Poate ai
parcat aiurea.“), ̀ n vreme ce amân -
doi cad de acord c\ `nainte (`n co-
pil\ria/tinere]ea lor) un anumit
versant al muntelui ar\ta mai bi-
ne. Dar pân\ la final, povestea se
`ndep\rteaz\ tot mai mult de spec-
tator, de[i continu\ s\-l ajute [i s\
acumuleze referin]e familiare din
filmele precedente. Scena vi-
zion\rii martorilor de la poli]ie,
cu Valeriu Andriu]\ guest star,
asemeni lui Olivier Gourmet `n
filmele fra]ilor Dardenne (copro-
duc\torii filmului), are un rol ab -
stract, de ars poetica – suspectul
interpretat de Andriu]\ ̀ [i ia rolul
de violator `n serios [i `ncepe s\-[i

urle replica ̀ n fa]a victimei invizi-
bile. Scena are impact, dar nu-i
prea `n]elegi mesajul. 

Cred c\ m-a deranjat la film [i to-
nul prea potolit cu care vorbesc per-
sonajele [i care mi se pare de multe
ori nepotrivit cu realismul general
(dintre interpret\rile feminine, cel
mai bine mi s-a p\rut c\ d\ Maria
Dragus). Nu a[a ar vorbi ni[te oa-
meni obi[nui]i. Felul ̀ n care regizo-
rul `i pune s\ vorbeasc\ d\ o ram\
subiectiv\ pove[tii – a[a potolit este
[i el. Sau poate c\ a[a mi s-a p\rut
pentru c\ m-am dezvr\jit. Mi s-a
p\rut, deci, c\ Bacalaureate un film
profesionist, dar nu la fel de bun ca
432 sau Dup\ dealuri. Un film de tre-
cere, ca [i cum Mungiu s-ar preg\ti
pentru ceva mult mai greu.

Bacalaureat, de Cristian Mungiu. 
Cu: Adrian Titieni, Maria Dragus, 
Lia Bugnar, M\lina Manovici, Vlad
Ivanov, Gelu Colceag, Rare[ Andrici

Film

Iulia Blaga

Bacalaureat – Cu poporul la psihiatru
Cu Bacalaureat, Cristian Mungiu continu\ ce a
`nceput cu 4 luni, 3 s\pt\mâni [i 2 zile, printr-un
efort con[tient de consolidare a unui program
artistic [i de cartografiere moral\ a poporului s\u.
Dac\ Puiu, rivalul s\u [i ini]iatorul a ceea ce nici un
cineast român nu (mai) concepe ca noul val românesc,
e mai interesat de problematica lingvistic\, filosofic\
[i metafizic\ a cinemaului, Mungiu folose[te
instrumentele cinemaului (minimalist aici, spune el,
pentru c\ era potrivit subiectului) pentru a pune `n
lumin\ simptomele unei na]ii `mboln\vite profund 
de comunism.

527

Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Um\r la um\r
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