
Num\r\toarea
invers\

Marius Mihe]

Ast\zi, ca `nainte de 1989, pu]ine
consol\ri: lumea satului a preluat
spiritul contraf\cut al ora[ului 
[i, odat\ cu el, ai impresia c\ a im-
portat numai cadavrele urba ni -
z\rii. Dac\ e s\ fim cu totul sinceri,
g\se[ti cu greu sate nevi ciate, care
s\ nu aduc\ a mahala de ora[
boln\vicios. 
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S\ ne
cunoa[tem 
prin c\r]i:
`ntâlnirea 
cu un nou
Gaudeamus

Eli B\dic\

Miercuri, 16 noiembrie, s-a des -
chis cea de-a 23-a edi]ie a Târgu-
lui Interna]ional Gaudeamus –
Carte de `nv\]\tur\, „cel mai
citit târg de carte de la cel mai as-
cultat radio“, principala com -
ponent\ a Programului „Lec-
tura“, proiect ini]iat [i organizat
de Radio România, prin Centrul
Cultural Media, din 1994 ̀ ncoace.
Anul acesta, Pa vilionul Central
de la Romexpo g\zduie[te peste
300 de expo zan]i care vin cu
peste 850 de evenimente – cu
prec\dere lans\ri de carte, dar [i
`ntâlniri, mese rotunde, dezba-
teri, recitaluri de muzic\, eve -
nimen te pentru copii etc. }ara
invitat\ de onoare este China – o
premier\ binevenit\.

» pag. 8-10

Citi]i interviurile realizate de Iulia Blaga `n » paginile 8-10

„Inimi cicatrizate“:
despre capacitatea artei 
de a reprezenta via]a

Cronic\ de carte

Cum s\ scrii 
un bestseller

Drago[ Cojocaru

Visa]i s\ scrie]i o carte care s\
„rup\“ topurile? S\ v\ fac\ celebri
[i s\ v\ umple de bani, pe dum-
neavoastr\ [i pe editori?

» pag. 14

~ntâmpin\m remarcabilul film Inimi cicatrizate (`n s\li din 18 noiembrie 2016) cu un grupaj de interviuri
cu regizorul Radu Jude, produc\torul Ada Solomon [i cu Lucian Teodor Rus, interpretul rolului principal.
E par]ial corect s\ spui c\ filmul pleac\ de la romanul omonim al lui Max Blecher. Inimi cicatrizate nu este
doar despre antisemitism, ci e o construc]ie inteligent\ despre raportarea la istorie, capacitatea artei de 
a reprezenta via]a, destinul individual raportat la destinul colectiv, degradarea corpului sau e, pur [i sim-
plu, dou\ ore [i 20 de minute insuflate spiritului unui scriitor disp\rut prea tân\r [i cunoscut prea pu]in.
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S\ ne cunoa[tem prin c\r]i:
`ntâlnirea cu un nou Gaudeamus

Eli B\dic\

Acas\, la Gaudeamus

Personal, rar mi se `ntâmpl\ s\
calc pragul Centrului Expozi]io-
nal Romexpo `n timpul anului, `n
afar\ de zilele `n care au loc cele
dou\ târguri de carte autohtone,
Gaudeamus [i Bookfest. {i, având
`n vedere c\ acestea se petrec `n
zone diferite, primul men]ionat `n
Pavilionul Central, iar al doilea `n
Pavilioanele C, v\ m\rturisesc c\
asociez cele dou\ p\r]i ale Romex-
po cu târgurile de carte (deh, fieca-
re cu propriul n\rav). A[a c\, atunci
când merg la Gaudeamus (sau la
Bookfest), am o senza]ie acut\ de
familiaritate. 

M\ ajut\, e adev\rat, [i dispu-
nerea standurilor – cam aceea[i ̀ n
fiecare an, cu u[oare modific\ri –,
[tiu aproximativ unde g\sesc edi-
turile care m\ intereseaz\, zonele
de odihn\, dup\ colindat standuri
[i stat `n picioare la lans\ri, [i tot
a[a. Tiparul e aproape la fel, an de
an: editori, traduc\tori, agen]i li-
terari, autori, PR-i care se „lupt\“
cu preg\tirea c\r]ilor pentru târ-
gul de toamn\/var\ – `n mod
ideal, cu multe luni `nainte –, `n -
cercând s\ vin\ cu tot soiul de eve-
nimente editoriale, flux de public
similar – `n primele dou\ zile [i
jum\tate, pu]ini vizitatori, iar de
vineri seara pân\ duminica, infer-
nal de aglomerat – [i relativ pu ]i ne
reduceri. Peste toate se presar\, de
obicei, multe, foarte multe lans\ri
de carte [i câteva `n cerc\ri de pro-
movare a volumelor nou ap\rute
(unele, foarte bune, altele, dispera-
te ori chiar penibile). 

~n cadrul Gaudeamus sunt [i
câteva saloane cu tradi]ie deja,
cum ar fi Salonul de Carte pentru
Copii „Ion Creang\“ – aflat la
edi]ia a 13-a, dinamic, juc\u[ [i in-
teractiv, destinat micilor cititori,
cu activit\]i faine organizate de

Biblioteca Metropolitan\ Bucu-
re[ti [i nu numai – sau Salonul
Na]ional de Inventic\ [i Crea]ie
{tiin]ific\ Pentru Tineret – a 14-a
edi]ie, `n care peste 60 de tineri
pre zint\ anul acesta inven]ii ori-
ginale care apar]in uneia dintre
cele trei sec]iuni dedicate: {tiin]e
Aplicate, Tehnologia Informa]iei [i
Tehnologii ale Viitorului. Din
p\cate, nu to]i vizitatorii [tiu de ele. 

De asemenea, tot ca de fiecare
dat\, g\sim aici [i zone dedicate
profesioni[tilor – Centrul Inter-
na]ional de Agen]ii Literare, de
pild\, dedicat `ntâlnirilor dintre
profesioni[tii din domeniul edito-
rial, din România [i din str\in\ta-
te –, dar [i expozi]ii interesante,

strâns legate de lumea c\r]ilor. ~n
acest ultim caz, o voi men]iona
doar pe cea intitulat\ „Cartea, de
la manuscris la tip\ritur\“, orga-
nizat\ `n colaborare cu Comple-
xul Na]ional Muzeal „Curtea
Domneasc\“ Târgovi[te. 

Nout\]ile Gaudeamus

De[i vorbeam mai devreme, de un
tipar, Gaudeamus 2016 a adus câ-
teva nout\]i. 

~n primul rând, num\rul de vi-
zitatori din primele dou\ zile de
târg a crescut. Iar acest lucru se
datoreaz\, `ntr-o bun\ m\sur\,
]\rii invitate de onoare, China, ca-
re a venit cu un val suplimentar
de cititori din spa]iul asiatic. Nu

cred s\ fi existat de curând un 
public atât de consistent la deschi-
derea oficial\ a târgului. Altfel, si-
gur c\ deschiderea este, ca `ntot-
deauna, mai greoaie, fiind prefe-
rat\, `n principiu, de cititori expe-
rimenta]i, care aleg s\ viziteze
standurile la `nceputul târgului,
pentru a evita aglomera]ia de la
sfâr[itul s\pt\mânii, pentru a
consulta `n lini[te – [i f\r\ c\lcat
pe picioare – apari]iile editoriale.  

Apoi, atipic\ este, din mai mul-
te puncte de vedere, [i ]ara invi-
tat\ de onoare, China. Mai `ntâi,
pentru c\ este o ]ar\ de dincolo de
grani]ele Europei, o ]ar\ care, de[i
imens\, este foarte pu]in cunos-
cut\ `nc\ `n România, chiar [i `n

ceea ce prive[te oferta editorial\.
De exemplu, abia anul trecut edi-
turile din China, reprezentate de
China National Publications Im-
port & Export (Group) Corpora-
tion (CNPIEC), au fost prezente la
Gaudeamus. Acum revin `n for]\
cele mai importante 50 de edituri
chineze, cu o ofert\ substan]ial\ –
peste 2.000 de titluri [i peste 3.000
de exemplare, `n limbile englez\,
român\ [i, evident, chinez\. De
aceea au [i cel mai mare stand alo-
cat pân\ acum ]\rilor invitate – de
dimensiunea a patru standuri de
edituri mari –, `mp\r]it `n mai
multe zone: Expozi]ie de Carte,
Expozi]ie Cultural\, Spa]iu de
Evenimente [i Recep]ie. Standul

Miercuri, 16 noiembrie, s-a deschis cea de-a
23-a edi]ie a Târgului Interna]ional Gaudea -
mus – Carte de `nv\]\tur\, „cel mai citit
târg de carte de la cel mai ascultat radio“,
principala component\ a Programului
„Lectura“, proiect ini]iat [i organizat de
Radio România, prin Centrul Cultural Media,
din 1994 `ncoace. Anul acesta, Pavilionul
Central de la Romexpo g\zduie[te peste 

300 de expozan]i – edituri române[ti, dar [i
str\ine, institu]ii de `nv\]\mânt, difuzori de
carte [i publica]ii, asocia]ii profesionale [i
organiza]ii active `n domeniile cultur\ [i
educa]ie [.a. –, care vin cu peste 850 de
evenimente – cu prec\dere lans\ri de carte,
dar [i `ntâlniri, mese rotunde, dezbateri,
recitaluri de muzic\, evenimente pentru
copii etc. }ara invitat\ de onoare este China –

o premier\ binevenit\, „prima deschidere
c\tre Asia, dup\ invita]i din Europa, Italia,
]\rile francofone, ]\rile nordice“, dup\ cum
afirma Ovidiu Miculescu, pre[edintele
director general al Societ\]ii Române de
Radio (SRR), la deschiderea oficial\ a
târgului. De altfel, de[i `n linii mari Gau -
deamus merge pe acelea[i tipare, edi]ia
curent\ aduce câteva nout\]i. 
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]\rii de onoare ocup\, de aseme-
nea, un loc extrem de vizibil ̀ n Pa-
vilionul Central, fiind amplasat ̀ n
imediata vecin\tate a intr\rii `n
pavilion, pe nivelul 4.50, `n partea
stâng\. Iar autorii prezen]i la
Gaudeamus sunt unii dintre cei
mai influen]i scriitori chinezi
contemporani, cu titluri vândute
`n milioane de exemplare numai
`n ]ara lor: Cao Wenxuan, Yu Hua,
Xu Zechen, Xi Chuan [i Lan Lan.
Dintre cei cinci scriitori, Yu Hua
este singurul are deja o carte tra-
dus\ `n limba român\, ~n via]\
(Humanitas Fiction, colec]ia „Raf-
tul Denisei“, traducere de Mugur
Zlotea), care este lansat\ zilele
acestea la Bucure[ti. 

Diferit\ a fost, anul acesta, [i
ceremonia oficial\ de deschidere
a Târgului de Carte Gaudeamus.
Discursul lui Ovidiu Miculescu,
pre[edintele director general al
Societ\]ii Române de Radio
(SRR), a adus câteva nout\]i. Una
dintre cele mai importante ar fi le-
gat\ de invitatul de onoare din
2017, Statele Unite ale Americii.
De altfel, `n aceea[i zi (miercuri,
16 noiembrie), Ambasadorul SUA
`n România, Hans Klemm, `n vi-
zit\ la Gaudeamus, a povestit cum
a primit invita]ia `n urm\ cu câte-
va luni, cum a mers la discu]ii cu
Pre[edintele Statelor Unite ale
Americii „pentru a m\ asigura c\
vom avea sprijin pentru participa-
rea SUA la edi]ia de anul viitor a
târgului“, s-a ar\tat entuziast `n
leg\tur\ cu acest aranjament [i a
spus, `n final, c\ [i-ar dori ca anul
viitor s\ fie explorate „leg\turile
dintre literatura român\ [i cea
american\“, potrivit Radio Româ-
nia Cultural. 

Revenind la cuvântarea lui Mi-
culescu, trebuie spus [i c\ acesta a
criticat indirect eliminarea taxei
Radio-TV, lucru care sper\ s\ nu
influen]eze negativ organizarea
târgului de carte din anii ur -
m\tori. Sublinia totodat\ c\ nu ar
vrea ca edi]ia a 23-a a Gaudeamus
s\ fie [i ultima, c\, „indiferent de
valurile [i agita]iile politice prin
care trecem, noi ne vedem de dru-
mul nostru, vom performa `n con-
tinuare [i vom face ce [tim mai bi-
ne `n beneficiul românilor“. ~n
acest context nu poate fi trecut cu
vederea faptul c\ târgul are parte
de sus]inerea Ministerului Cultu-
rii, care a alocat „o sum\ sub-
stan]ial\ `n acest sens“, dup\ cum
a declarat Anca Dr\goi, Secretar
de Stat `n Ministerul Culturii, tot
la deschiderea Gaudeamus.

Cât despre noi campanii edito-
riale de promovare, momentan
mi-a atras aten]ia `n mod special
cea realizat\ de Editura Nemira [i
Next Advertising, „Nemira 25 –
Capsula timpului“, o campanie de
imagine care marcheaz\ ̀ ncheierea

anului aniversar Nemira 25.
Aceasta are loc pe parcursul celor
cinci zile de târg, când cititorii
sunt invita]i s\ scrie cum `[i ima -
gineaz\ c\ va ar\ta lumea peste 25
de ani, urmând ca toate r\spunsu-
rile s\ fie introduse `ntr-o capsul\
ce va fi sigilat\ [i deschis\, cum
altfel?, peste exact 25 de ani, pe 16
noiembrie 2041. Premiul cel mare
const\ `n 250 de c\r]i, iar câ[tig\ -
torul va fi cel ale c\rui previziuni
se potrivesc cel mai bine cu reali-
tatea din momentul respectiv. Fie-
care participant la campanie pri-
me[te o carte cadou din partea
editurii.

„Avem misiunea s\
introducem [i autorii
reprezentativi români 
pe pia]a chinez\“

Dac\ tot am adus `n discu]ie des-
chiderea oficial\ a Gaudeamus, `n
special prin declara]iile lui Ovi-
diu Miculescu, ar mai fi de punc-
tat cel pu]in ̀ nc\ dou\ interven]ii.
Mi-a pl\cut, printre altele, faptul
c\ Yan Jianwu, ata[at cultural al
Ambasadei Republicii Populare
Chineze, a insistat pe cunoa[terea
reciproc\ prin intermediul c\r]i -
lor: „Prin acest eveniment, a[tep -
t\m s\ avem mai multe schimburi
`n domeniul cultural, educa]ional
[i editorial cu omologii din Româ-
nia. Avem misiunea ca, dup\ ce
ne `ntoarcem `n China, s\ intro-
ducem [i autorii reprezentativi
români pe pia]a chinez\. Sper\m
ca prietenii români s\ ne cu-
noasc\ mai bine prin c\r]i“. O opi-
nie similar\ a avut [i Yan Xiao-
hong, Ministru Adjunct al Admi-
nistra]iei de Stat pentru Pres\,

Publica]ii, Radio, Film [i Televi-
ziune din China, `n cuvântul-
`nainte scris cu aceast\ ocazie:
„Sper c\ oferta variat\ [i progra-
mul bogat de evenimente pe care
China, Invitatul de Onoare, le pre-
zint\ la târg, vor contribui la dez-
voltarea colabor\rii dintre editorii
din ]\rile noastre pe viitor [i vor
consolida `n]elegerea reciproc\ [i
prietenia de lung\ durat\ dintre
popoarele din cele dou\ ]\ri“. 

De cealalt\ parte, Liviu Papadi-
ma, profesor universitar doctor,

prorectorul Universit\]ii din Bu-
cure[ti, pre[edinte de onoare al
acestei edi]ii Gaudeamus, a avut
un cuvânt de deschidere mai for-
mal, dedicat colegilor s\i din
spa]iul academic, „care sunt ̀ n bun\
parte autori ai c\r]ilor pe care le ex-
pun editurile din acest târg“, dar [i
stu den]ilor [i iubitorilor de carte. 
S-a apropiat ̀ ns\ de ata[atul cultural
al Ambasadei Republicii Populare
Chineze prin v\ditul entuziasm fa]\
de prezen]a Chinei ca invitat de
onoare. 

Poate ar trebui s\ [ti]i [i c\ `n
aceea[i zi s-a lansat – cu sau f\r\
leg\tur\ cu cele de mai sus – traduce-
rea `n limba chinez\ a c\r]ii pre -
[edintelui Klaus Iohannis, Pas cu pas. 

Altfel, vedetele târgului sunt,
bine`n]eles, cele mai noi c\r]i ap\ -
rute ̀ n spa]iul editorial românesc.
Despre o parte dintre ele, precum
[i despre cele mai bine vândute
c\r]i, cele mai apreciate lans\ri,
cei mai vâna]i autori [i multe alte-
le, `n num\rul viitor al „Supli-
mentului de cultur\“.    



Scumpe domnule Jón Kalman,
fiul lui Stefán, a[ vrea s\ v\ fac de
la `nceput cunoscut\ pozi]ia mea
`n ceea ce v\ prive[te, `mi place s\
joc tot mai deschis: consider c\
sunte]i cel mai `nsemnat poet din-
tre contemporani, chiar dac\ `n -
tre poe]i fire[te c\ nu se cuvine s\
existe ierarhii, iar dumneavoas -
tr\ scrie]i, a[a cum se tot sus]ine,
romane. Aceasta este starea fapte-
lor. Nu m\ voi revizui.

Când am citit ~ntre cer [i p\ -
mânt  am [tiut c\ voi num\ra zile-
le pân\ când va ajunge la mine a
doua carte din Trilogia fiorduri-
lor. N\d\jduiam s\ le tr\iesc pe
toate. Le-am num\rat. Au fost 718

zile [i o noapte `n plus. A[teptarea
a fost lung\. 

M-am aruncat `n Triste]ea
`ngerilor ca `ntr-o nou\ iubire,
plin de speran]\. Spre deosebire
de iubire, cartea dumnevoastr\
nu dezam\ge[te [i r\ne[te doar
prin aceea c\ a cunoscut un sfâr[it
(acum, bine`n]eles, voi num\ra 
zilele pân\ la al treilea volum, n\ -
d\jduiesc s\ le tr\iesc [i pe aces -
tea, de[i este tot mai greu, cum alt-
fel?).

Cartea Triste]ea `ngerilor nu
se poate povesti, a[a c\ nu o voi
povesti. Este de o frumuse]e revol -
t\toare, c\ci [i frumuse]ea poate
revolta, fiecare paragraf este un

poem ([i asta s-a constatat), [i
ave]i dreptate când scrie]i c\ ochii
ne sunt ca pic\turi de ploaie, drep-
tate ave]i [i când scrie]i c\ r\mâ-
ne ceva, `ntre cer [i p\mânt, ceva
ca f\g\duin]a unei fericiri f\r\
margini. V\ dau toat\ dreptatea
din lume. V\ dau [i toat\ drepta-
tea din ceruri. 

{i am f\cut [i aceast\ c\l\torie
al\turi de B\iat `n nesfâr[itul alb,
[i am f\cut aceast\ c\l\torie
al\turi de po[ta[ul Jens, cu inima
tremurând pentru vie]ile lor. Mi
se va r\spunde c\ ei sunt doar per-
sonaje, c\ ei sunt doar cuvinte, c\
vie]ile lor sunt o fic]iune, dac\ nu
o conven]ie. Nu e adev\rat. 

Oricine las\ o urm\ `n inim\ e
adev\rat, e mai adev\rat decât oa-
menii din realitate, to]i ace[ti 
oameni care m\nânc\ animale
moar te [i defecheaz\ [i stau to]i ̀ n
anticamer\, a[teptând s\ devin\
ur m\toarele animale moarte. De -
sigur c\ exagerez din nou, dar cu-
noa[te]i prea bine cum e, de fapt,
realitatea. {i cu atât mai mult, 
cu atât mai mult!, poezia din c\r -
]ile dumneavoastr\ mângâie [i

`mbr\]i[eaz\ a[a cum trebuie c\
pot mângâia [i c\ pot `mbr\]i[a
numai `ngerii, dac\ nu, uneori,
cei pe care `i iubim [i care ne iu-
besc. 

Iar frazele dumneavoastr\ au
puterea s\ vindece [i dreptate
ave]i [i s\ scrie]i c\ „Ne mi[c\m,
cum altfel, nesiguri [i [ov\itori,
dar avem un ]el – s\ salv\m lu-
mea. S\ v\ salv\m pe voi, pe voi,
dar [i pe noi `n[ine, cu pove[tile
astea, cu zdren]ele astea de poeme
[i de vise de atâta vreme cufunda-
te ̀ n adâncul uit\rii. Suntem ̀ ntr-o
barc\ de scânduri vierm\noase [i,
cu n\voade mucede, vom prinde
stelele din cer.“

Ave]i dreptate, scumpe domnu-
le Jón Kalman, fiul lui Stefán, nu-
mai [i numai drumul, numai
acest drum, numai el, mai poate
salva lumea, [i ne poate salva [i pe
noi. 

Numai acest drum ca o poveste
care `nainteaz\ prin z\pad\, iar [i
iar, c\tre lumin\, scumpe domnu-
le Jón Kalman, fiul lui Stefán,
c\tre lumin\... Iar Triste]ea `nge-
rilornu e ̀ nc\ o poveste cu marinari

de pe b\rci cu pânze, cu pescari [i
cu oameni `nfruntând, `n fiecare
clip\, moartea. Nu e. 

Iar Triste]ea `ngerilor e cu to-
tul altceva: o alt\ demonstra]ie,
str\b\tut\ de perfec]iune, c\ doar
frumuse]ea ne poate face zilele [i
nop]ile a[tept\rilor noastre `ndu-
rabile. 

4  »  opinii
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Am scris [i-am povestit atât de
mult despre copil\rie, despre bucu-
ria pur\ a joacelor – toat\ copil\ria
mi-a fost o joac\, indiferent ce-am
f\cut –, ̀ ncât am fost prea orb ca s\-
mi dau seama de-o exagerare. 
N-am min]it `n privin]a bucuriei,
n-am supraestimat-o. `n schimb,
am vorbit prea pu]in despre sfâr -
[itul ei. O bun\ vreme, am `ndesat
adânc `n mâlul memoriei toat\ ja-
lea aia care c\dea brusc, `ntr-un fi-
nal, peste mine. 

Sfâr[itul purtatului pe umeri :
m\ c\ra tata – m-a dus [i mama –
la drum mai lung. Nu c\ mi-era le-
ne sau c\ nu puteam merge pe jos.
~mi pl\cea s\ m\ ̀ nchipui pistolar,
vedeam lumea de sus. ~m pu[cam
stânga-dreapta, aveam raz\ mare
de ac]iune. Pân\ când tata m-a
apucat de subsuori, m-a l\sat u[or
la p\mânt [i mi-a spus serios: „B\,
tat\, ia mai mergi tu pe picioarele

tale ca oamenii, c\ de-acum e[ti
b\iat mare, e[ti greu!“. {i de-
atunci nu m-a mai c\ rat niciodat\
`n spate. 

Sfâr[itul pra[tiei : am schimbat
trei semne de circula]ie de plastic [i
un pistol de lemn pe un briceag cu
furculi]\. Briceagul, pe un lan] rugi-
nit de biciclet\. Lan]ul, pe o bucat\
de camer\ de biciclet\ din care am
putut decupa fix dou\ fâ[ii potrivite
pentru a-mi face cea mai cea pra[tie
din ]inut. Aproape o var\ `ntreag\
am dat cea]\ b\ie]ilor cu pra[tia aia.
Apoi, pe marginea lacului, când
eram pe punctul de a bate recordul
de distan]\ [i de cercuri pe ap\, cau-
ciucul s-a rupt [i m-a plesnit peste
fa]\. 

Sfâr[itul fotbalului: dup\ dou\
ceasuri de alergare, de haos `n -
gr\m\dit pe câmp, uitând complet
de mine, cuiva `i pierea brusc [i
inexplicabil cheful, lua mingea

strâns `n bra]e, fugea printre cei-
lal]i cu capul `nainte [i se trântea
cu ea dincolo de linia imaginar\ a
por]ii, ca la rugbi. Dac\ nu se `n -
tâmpla asta, la fel de brusc, b\iatul
cu mingea se sup\ra pe cineva [i
pleca acas\. 

Sfâr[itul schiurilor : juma’ de an
m-am chinuit s\ cioplesc ni[te doa-
ge de butoi. Le-am ata[at dou\ cure-
le de la ni[te sandale mai vechi [i
mi-au ie[it cele mai tari schiuri din
lume. Vreo lun\ m-am bucurat c\ a
venit frigul cel stra[ nic [i l-am adul-
mecat precum indienii, pândind
apari]ia primilor fulgi de z\pad\.
Au [i c\zut vreo câ]iva `ntr-o dimi-
nea]\, le-am [i `ncercat, dar nu m-
am clintit nici un centimetru. Prac-
tic, ̀ nc\ eram pe iarb\ uscat\. Apoi,
`ntr-o noapte, când am ie[it din
cas\, am v\zut cum ninge cu fulgi
atât de mari, ̀ ncât ̀ i puteam prinde
cu gura. Mi-am scos schiurile de

sub pat [i le-am sprijinit de-un co-
pac, s\ fie la ̀ ndemân\ când m\ tre-
zesc. A venit cineva [i mi le-a furat.

Sfâr[itul de-a v-a]i ascunselea:
m-am preg\tit din timp, am c\utat
variante de ascunzi[ la care s\ nu
se mai fi gândit nimeni `naintea
mea. {i am g\sit un tub de beton, la
vreo jum\tate de kilometru de casa
mea. Când a `nceput jocul, un copil
s-a a[ezat cu spatele [i a `nceput s\
numere. Pân\ s\ zic\ „Cine nu-i ga-
ta ̀ l iau cu lopata”, eu deja nu-l mai
auzeam, alergasem de mi-au ie[it
ochii din cap [i m\ ghemuisem `n
tub, ascultându-mi b\t\ile repezi
ale inimii. Am a[ teptat mult\ vre-
me bucuros c\ nu sunt g\sit. La un
moment dat, am ie[it, am v\zut c\
se ̀ nserase [i c\ nu mai era nimeni
pe strad\.

Sfâr[itul oric\rei zile: Toat\
ga[ca se purta ca un individ. Respi-
ram cu aceea[i pereche de pl\mâni

când alergam, râdeam cu aceea[i
gur\ pân\ la urechi la fiecare
poant\, la fiecare joc. Vedeam cu o
singur\ pereche de ochi cum se
`ntunec\ [i tremura `n to]i o sin-
gur\ inim\ pentru ceea ce avea s\
urmeze. Din `ntuneric, ap\rea o
mam\ care striga r\stit: „Hai, gata-i
cu prostiile! La culcare, c\ mâine
ave]i treab\! Hai, fiecare la casa
lui!“.

Sfâr[itul vacan]ei: culegerea lu’
Petric\ `n fa]\, o sut\ de probleme
de rezolvat. {i doar o singur\ dup\-
amiaz\, ultima.

Sunt câteva secven]e, pe fug\.
Altminteri, am senza]ia c\ a[ putea
continua cu amintirile la nesfâr[it.
Plus c\ joaca nu s-a terminat `nc\. 

PS: Tocmai mi-a fost publicat\
la Polirom edi]ia a doua a volumu-
lui Lampa cu c\ciul\, ̀ n care poves-
tesc pe larg despre copil\rie :)

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Sfâr[itul copil\riei

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe

www.suplimentuldecultura.ro

Cartea Triste]ea `ngerilor, al doilea volum din Trilogia
fiordurilor (traducere din limba francez\ de Magda
R\du]\), a fost publicat\ la Editura Polirom `n 2016.

Scrisoare c\tre Jón Kalman Stefánsson



Sunt mai multe explica]ii pentru
mar[ul triumfal al pesedi[tilor:

1. Organizare. La acest capitol,
partidul d\ lec]ii tuturor adversa -
rilor s\i de pe scena politic\. E
adev\rat c\ PSD nu câ[tig\ peste tot,
dar `[i p\streaz\ fiefurile tradi]io -
nale, adic\ Muntenia [i Moldova,
unde victoriile sunt clare. ~n aceste
zone PSD câ[tig\ deta[at `n mai
toate jude]ele. Sunt [i câteva excep]ii
(Suceava [i C\l\ra[i sunt doar dou\

dintre ele), unde dreapta a `mpru-
mutat din organizarea aproape
milit\reasc\ a PSD. ~n rest, social-
democra]ii defileaz\, ob]inând sco -
ruri astronomice de fiecare dat\ `n
Teleorman, Olt, Gorj, Giurgiu, Dâm-
bovi]a, Vrancea sau Vaslui. Pân\ [i
`n Transilvania, PSD [i-a ridicat co-
ta. Dac\, pân\ `n urm\ cu opt ani,
PSD cu greu scotea 15-18 la sut\ `n
multe jude]e din Ardeal, de ceva
timp social-democra]ii ob]in cel

pu]in 25 la sut\ [i `n Transilvania.
Cre[terea se datoreaz\ [i USL din
2012, când PSD, prin alian]a cu libe -
ralii, s-a f\cut frecventabil `n fa]a
multor aleg\tori care pân\ atunci
nici nu concepeau s\ voteze stânga.
~n jude]ul Ia[i, spre exemplu, PSD
are peste 60 de primari din 98. Pri -
vit\ din exterior, filiala e ca [i inexis-
tent\. 

Candida]ii evit\ `ntâlnirile elec-
torale din care ar putea ie[i [ifona]i,
nu vin la dezbateri, se feresc de oa-
menii pe care nu-i controleaz\.
Aproape te `ntrebi dac\ PSD Ia[i
particip\ la alegeri. Nu se orga-
nizez\ conferin]e de pres\, n-a fost
f\cut\ nici m\car o lansare public\
de candida]i dup\ canoanele elec-
torale tradi]ionale. Totul are loc `n
laboratoare, unde strategii adun\ pe
hârtie, bob cu bob, voturile din teri-
toriu. Primarii PSD primesc sarcini,
li se spune câte voturi trebuie s\
adune. Dac\ nu fac asta vor fi pedep-
si]i la `mp\r]irea bugetului pe anul
viitor, mai ales c\ [i CJ este contro-
lat de social-democra]i.

2. Slaba mobilizare a dreptei. De
la scrutin la scrutin, prezen]a la
urne scade, pe fondul nemul]umirii
tot mai evidente fa]\ de politic\. Nu-
mai c\ grea]a se manifest\ doar `n
zona dreptei, nu [i pe stânga, unde

nici m\car nu conteaz\ candidatul
propus. Dac\ Gigel apare pe liste,
militantul PSD nu va avea nici o
problem\ `n a-i acorda votul. {tiu
[efii de ce l-au pus acolo, votantul so-
cial-democrat nu-[i pune prea multe
`ntreb\ri. La PSD exist\ un ata -
[ament puternic fa]\ de partid, care
nu a disp\rut de la Revolu]ie `n -
coace. Nici m\car n-a contat cum se
nume[te forma]iunea: FSN, FDSN,
PDSR sau PSD. {i mai interesant
este c\ nici un alt partid de stânga nu
a amenin]at vreodat\ suprema]ia
PSD. E adev\rat c\ au existat `n -
cerc\ri timide [i c\ au ap\rut unele
diziden]e (Petre Roman, Teodar
Mele[canu sau Mircea Geoan\),
`ns\ mi[c\rile au e[uat. A[adar PSD
[i-a p\strat votan]ii, `n timp ce scâr-
ba de politic\ a afectat scorul for]elor
de dreapta. Fenomenul apare mai
ales când partidele de dreapta sunt
la guvernare, PSD câ[tigând clar
mai toate alegerile când au venit din
postura opozantului.

3. Unitate pe stânga, orgolii pe
dreapta. ~n timp ce la PSD toat\ lu -
mea e `n spatele [efului de filial\
(sau de partid), dreapta e m\cinat\
de orgolii. Prea mul]i se cred [efi `n
zona dreptei, cum se spune „Prea
mul]i cu mapa [i prea pu]ini cu
sapa“. Militanta]ii se urnesc greu pe

uli]ele satelor, iar când sunt trimi[i
mul]i nu [tiu ce s\ spun\, mesajele
lor se izbesc ca nuca `n perete.
Dreapta nu-[i adapteaz\ discursul. E
complicat s\ vorbe[ti de stat de
drept, când PSD vine din spate [i
vorbe[te de salarii, pensii, adic\ 
exact ce-l doare pe om. ~n plus, cer-
turile nesfâr[ite din organiza]iile
partidelor de dreapta sl\besc capaci-
tatea de mobilizare. Membrii sunt
preocupa]i mai degrab\ s\-[i satis-
fac\ propriul capriciu sau propria
grupare decât s\ alerge dup\ voturi
sau s\ fac\ strategii. Cu alte cuvinte,
`n timp ce dreapta se pierde ̀ n detalii
[i discu]ii filosofice prin sedii, PSD a
[i arat dou\-trei sate din cap\tul
jude]ului.

Puse cap la cap, toate acestea fac
diferen]a. PSD are activi[ti care stau
[i `n cap `n noaptea de dinaintea
alegerilor dac\ partidul le-o cere, `n
timp ce dreapta n-are mesaje de
for]\, nu [tie `ncotro s-o apuce. Este
exact ce se petrece [i ̀ n campania ̀ n
care am intrat de câteva zile. 

PSD are tot interesul s\ nu existe
confruntare de idei, pentru c\ par-
tidul nu e interesat de ambuscade
poli tice. Singura surpriz\ pentru
PSD ar putea fi prezen]a la vot. Vom
discuta subiectul `ntr-un comenta -
riu viitor.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Interesant\ a fost ̀ ns\ reac]ia fostu-
lui prim-ministru, care n-a putut s\
lase lucrurile s\ se sting\ de la sine
[i cu atât mai pu]in – Doamne fe-
re[te! – s\-[i cear\ scuze. Ipochime-
nul `n cauz\ a ]inut s\ explice c\ `n
orice stat exist\ ni[te oameni foarte
importan]i, care au func]ii cu greu-
tate [i au grij\ de bunul mers al so-
ciet\]ii [i de bun\starea cet\]eni-
lor. A[a dar, `n opinia sa, ace[ti oa-
meni atât de ocupa]i, care [i-au sa-
crificat propria carier\ [i s-au pus 
`n slujba ]\rii, nu trebuie s\-[i 
consume timpul pre]ios stând la

coad\, pl\tind taxe sau f\când alte
„ac]iuni“ care i-ar distrage de la
im portanta lor munc\.

N-o s\ insist acum asupra roade-
lor muncii lor ̀ n slujba ]\rii, care i-
au `mbog\]it `n primul rând pe ei,
pe lideri, [i au adus România `n
coada Uniunii Europene la mai toa-
te capitolele, de la nivelul venituri-
lor pân\ la starea educa ]iei [i a sis-
temului de s\n\tate. Ei s-au
str\duit, s-au str\duit mai bine de
un sfert de secol, chiar dac\ nu le-a
ie[it. Nu le-a ie[it [i gata, acum ce
s\ facem, s\ le lu\m gâtul? S\ fac\

al]ii mai bine dac\ sunt de[tep]i. 
Nu a[ contrazice cu totul nici

ideea fundamental\ de la care por-
ne[te fostul prim-ministru. ~ntr-
adev\r, `n orice stat `nal]ii fun -
c]ionari au anumite privilegii, ce
vin la pachet cu obliga]iile [i res-
tric]iile impuse de pozi]ia lor. Doar
c\ ele sunt acordate func]ionarului
sau, mai bine zis, func]iei, nu indi-
vidului, [i sunt asociate pozi]iei pe
care o ocup\ `n aparatul de stat.
Altfel spus, func]ia de ministru pre-
supune anumite avan taje strict re-
glementate – ma[in\ de serviciu,
deplas\ri decontate, fond de proto-
col etc. ~ns\ nu `]i permite s\ iei, `n
nume personal, un credit bancar ̀ n
condi]ii privilegiate, s\ `]i angajezi
rudele `n companii de stat (sau

oriunde altundeva), s\ sari peste
rând, s\ `]i pui subordona]ii s\-]i
duc\ lenjeria la sp\l\torie sau alte-
le asemenea.

La noi s-a perpetuat un model ie-
rarhic de tip feudal, `ncurajat [i de
comunismul mitoc\nesc, `n care
pozi]ia de putere este una absolut\.
[eful e [ef [i `n [an], spune un pro-
verb contemporan. Cei ale[i `n
func]ii administrative mai mult
sau mai pu]in ̀ nalte nu sunt simpli
func]ionari, cu drepturi [i obliga]ii,
ci un fel de semizei, coborâ]i cu hâr-
zobul din `naltele sfere ale omnipo-
ten]ei ca s\ se `ngrijeasc\ – când [i
cât au chef – de m\runtele destine
ale muritorilor de rând. Chiar dac\
n-o spun cu to]ii f\]i[, fiindc\ unii
sunt destul de inteligen]i ca s\

`n]eleag\ c\ nu d\ bine, majorita-
tea o gândesc [i o cred – [i se consi-
der\ `ndrept\]i]i la orice fel de pri-
vilegii.

Paradoxal, nu calit\]ile, inteli-
gen]a sau capacitatea lor adminis-
trativ\ le confer\ aceast\ putere
dincolo de limitele puterii. E u[or
de v\zut c\ majoritatea au o pres-
ta]ie intelectual\ modest\, un voca-
bular limitat [i lemnos, o agresivi-
tate tem\toare, ce ascunde con[ti-
in]a propriei m\rginiri. Personajul
luat aici ca exemplu e ilustrativ:
singurele calit\]i care i se pot recu-
noa[te sunt priceperea de a purta
un costum bine croit, alura impo-
zant\ [i vocea grav\. Cam pu]in
pentru numeroasele `nalte func]ii
pe care le-a ocupat. Acesta e [i para-
doxul: oamenii \[tia, rareori sclipi-
tori (sau m\car competen]i), `[i de-
riv\ puterea exact din func]ia ̀ n ca-
re au fost adu[i cu imaginarul lor
hârzob. Vor privilegii personale
gra]ie unei pozi]ii administrative
de care beneficiaz\ oricum din
plin, f\r\ s\ ofere ̀ n schimb mai ni-
mic. Fiindc\ a[a sunt zeii [i semize-
ii: ofer\ doar dac\ vor, `n schimb
primesc totul. P\cat c\ suntem o
]ar\ a[a de mic\: n-avem [i noi
ni[te semizei mai ac\t\rii... 

Nu demult, un fost prim-ministru a fost descoperit de
jurnali[ti pe când mergea s\-[i re`nnoiasc\ permisul de
[ofer [i era strecurat pe u[a din spate de la DRPCIV, ca nu
cumva s\ stea la coad\ cu populimea. Gestul fostului
premier – ajuns ulterior pre[edinte al Senatului României
– a f\cut un pic de vâlv\, ceea ce arat\ c\ societatea
româneasc\ s-a schimbat un pic. Sau m\car pare mai pu]in
dispus\ s\ accepte dispre]ul arogant al activului de partid
fa]\ de omul de rând, dispre] preluat de politicienii
postrevolu]ionari de la fra]ii lor mai mari, activi[tii PCR.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Cei din hârzob

De ce câ[tig\ PSD alegerile
V-a]i `ntrebat de ce social-democra]ii câ[tig\ lejer
fiecare scrutin care se desf\[oar\ `ntr-un singur tur?
Fie c\ e vorba de alegeri parlamentare, locale sau
europene, PSD iese mai tot timpul pe primul loc. 
Rare au fost ocaziile `n care stânga a pierdut. S-a
`ntâmplat doar când forma]iunea a avut un lider care
a stârnit prea mult\ mânie, dar [i atunci alegerile au
fost pierdute la limit\ de c\tre PSD. Aten]ie, vorbim
doar de alegerile `ntr-un singur, pentru c\ la
preziden]iale, 35 sau 40 la sut\ din voturi se
dovedesc insuficiente. 
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La centenarul na[terii lui
Emil Gilels (1916-1985)

Alfred Hoffman evoca `n aceea[i
cronic\ – [i cine mai scrie ast\zi ca el
`n România? – „sonoritatea ampl\,
rotund\, [cu]acea l\]ime beethoven-
ian\ a scand\rii explicite [i vehe-
mente, eroic\ `n orice clip\, dar f\r\
ostenta]ie“, „melodicitatea tot timpul
prezent\“, „acompaniamentele mâi -
nii stângi, niciodat\ indiferente“,
„viziunea general\ sculptural\, lini-
ile d\ltuite ̀ n piatr\ cu o siguran]\ [i
o claritate ce nu las\ nici un echi -
voc“. Dup\ o asemenea prezen tare,
ce meloman nu ar fi incitat s\ asculte
[i s\ reasculte concertul lui Gilels, la
care pianistul `ntr-un elan pu]in
obi[nuit de generozitate a bisat ofe -
rind celor prezen]i ̀ n Sala Radiotele-
viziunii ̀ ntreaga Sonat\ a lunii?

Nici Electrecordul, nici Casa Ra-
dio nu au avut generozitatea de a
scoate la lumin\ aceast\ band\ de
concert excep]ional\ `n anul cente-
narului Gilels [i m\ `ntreb dac\ ea
mai exist\. Sau dac\ mai exist\ `n
vreo colec]ie particular\ a vreunui
muzician sau meloman român.
Gilels a cântat ̀ n decembrie 1970 sub
bagheta lui Iosif Conta. Un al doilea

concert `n România, sub bagheta lui
George Georgescu, este men]ionat pe
site-ul de excep]ie dedicat pianistului
de Funda]ia Emil Gilels de la Frei -
burg im Br. Am fost tentat o clip\ s\
spun un site de referin]\, model, [i
pentru profesioni[ti „mai amatori“
ce l-au lansat recent pe cel consacrat
lui Dinu Lipatti, dac\ nu a[ fi des -
coperit `n ultimul moment c\ pre -
zen]ele lui Gilels `n România, figu -
reaz\ drept concerte la... Budapesta.

Dac\ am tot amânat s\ scriu de-
spre centenarul Gilels, motivul prin-
cipal a fost c\ doream s\ spun câteva
cuvinte având `n fa]\ Edi]ia Ani ver -
s\rii Centenarului, setul limitat [i nu-
merotat de CD-uri, compilat – ad-
mirabil, scriu unii melomani mai
noroco[i – de casa Melodya `n onoa -
rea pianistului. Oricât de admirabil,
setul care pare s\ fie distribuit doar ̀ n
str\in\tate, spre deosebire de cel si -
milar dedicat anul trecut lui Svia -
toslv Richter la centenarul acestuia,
are un pre] cu totul prohibitiv, `n jur
de 400 de euro. A[a c\, pentru cine
dore[te s\ citeasc\ cronici pertinente
ale fiec\rui disc, nu pot decât s\ reco-
mand pagina de Facebook a lui Tom
Deacon, cunoscutul editor al colec ]iei
Great Pianists of the XXth Century.

Pentru cei mai pu]in avu]i, Me -
lodya a pus totu[i pe pia]\ dou\ com-
pila]ii aniversare remarcabile, re-
masteriz\ri din `nregistr\rile lui
Gilels din anii 1940-50. Cea dintâi,
Gilels plays Bach, semnaleaz\ c\, `n
ciuda cli[eelor r\spândite, Gilels a
cântat relativ multe piese din com-
pozitorul despre care spunea c\ ar fi
putut fi unul din stâlpii s\i de
referin]\ [i pe care ̀ l admira, ̀ n dou\
cuvinte, pentru „laconism [i m\re -
]ie“. ~n parentez\ fie spus, cei care
vor s\ asculte mai mult Bach ̀ n vizi u -
nea lui Gilels au la dispozi]ie [i un
disc nou de colec]ie, compilat de Soci-
etatea amintit\ din Freiburg im Br.

Cel de-al doilea set aniversar Me -
lodya pentru to]i muritorii se inti -
tuleaz\ Emil Gilels ̀ n ansambluri[i in-
clude patru CD-uri. Gilels cânt\ ǹ duo
cu prietenul s\u, Yakov Zak (CD1 [i 3),
sonate [i piese pentru dou\ piane cu
Elizaveta Gilels, Yakov Shapiro [i
Yakov Flier (CD2) [i ̀mpreun\ cu mem-
bri ai Cvartetului Beethoven (CD4).

Casa Deutsche Grammophon
comemoreaz\ [i ea centenarul Gilels
oferind o band\ de concert inedit\ [i
absolut pasionant\, The Seattle Re -
cital. Recitalul, ̀ nregistrat privat, dar

cu aparatur\ profesional\ – suntem
`n[tiin]a]i – `n cl\direa Operei din
Seattle la 6 decembrie 1964, a avut `n
program Sonata Waldstein, Varia -
]iunile La ci darem la mano
(Chopin), Sonata Nr. 3 ̀ n la minorde
Prokofiev, Debussy Images I, Viziu-
nile fugitive ale lui Prokofiev, Ravel
cu Alborada del gracioso, Dansul rus
al lui Stravinski [i, ̀ n final, bisul drag
lui Gilels, Preludiul ̀ n si minor BWV
855a de Bach `n aranjamentul lui
Siloti (DG 479 62880).

Dac\ am ̀ nceput citând caracteri-
zarea lui Alfred Hoffman, se cuvine
poate s\ `nchei cu o alta ce ì face
onoare pianistului. Profesorul s\u
celebru, Heinrich Neuhaus, scria `n
1962: „Pentru mine, Gilels este,
`nainte de toate, unul din arti[tii cei
mai contemporani (̀ n sensul bun al
cuvântului). [...] Vocea sa este `n -
]eleas\ de to]i, corespunde speran -
]elor [i dorin]elor cele mai intime ale
oamenilor. ~ntr-un cuvânt, arta lui
Gilels te ajut\ s\ tr\ie[ti. Iar pentru a
putea furniza un asemenea ajutor,
un artist-pianist trebuie s\ posede di-
verse calit\]i, foarte rar ̀ ntâlnite atât
de unite [i `n inte rac]iune ca `n
Gilels. [...] Pe primul plan este pene-
trarea `n `ns\[i substan]a muzicii,
temperamentul, voin ]a, pasiunea, ra-
finamentul auzului [i al sentimentu-
lui, integralitatea `n concept [i, `n
fine, nu se poate omite, virtuozitatea
sa, ̀ n sensul cel mai larg [i mai com-
plet. [...] La Gilels este vorba de
adev\rata virtus – «valoare» – `ntr-o
stare pur\ [i autentic\“. O valoare-
virtuozitate, conchi dea pedagogul `n
elogiul s\u, strâns legat\ de dou\ ca -
tegorii de baz\ ale muzicii, ritmul [i
sunetul. „Nu cu nosc un alt pianist
care s\ aib\ o asemenea frumuse]e,
poten]\, plin\ tate, str\lucire, «ira -
diere», o asemenea fascina]ie a sune-
tului, precum Gilels.“

~n decembrie 1970, criticul
Alfred Hoffman, `ncins la
ro[u, evoca `ntr-o pagin\
admirabil\ presta]ia „ex-
traordinar\“ a pianistului
Emil Gilels `ntr-un „concert
cu adev\rat festiv“, „culmi-
nant al anului Beethoven“.
Nimic mai sugestiv decât
evocarea sa anul acesta,
când la 19 octombrie s-au
`mplinit o sut\ de ani de la
na[terea celebrului pianist
rus, pentru a caracteriza 
arta lui Gilels. „Prin ce este
Gilels un mare artist al
claviaturii?“, se `ntreba re-
toric Alfred Hoffman,
r\spunzând imediat: „~n
primul rând, prin capaci-
tatea de a acumula `n fiin]a
sa o tensiune enorm\, al
c\rui flux se transmite 
unui aparat pianistic mane -
vrat cu o libertate total\...
Contrastul `ntre clocotul
interior gigantic [i echili-
brul impecabil al exteriori -
z\rii lui sonore ofer\ spre
medita]ie pilda pianistului
model [i este, `n acela[i
timp, extrem de apropiat
de esen]a artei beethove-
niene, «un torent de fl\c\ri
`ntr-o albie de granit»“.

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Ca `n multe alte rânduri, tot priete-
nul Gabriel H., plecat `n secolul 
trecut peste ocean [i stabilit `n Ca-
nada, mi-a f\cut o bucurie, semna-
lându-mi generos trupa despre care –
jen\ s\-mi fie! – aproape c\ nu auzi-
sem, [i sigur nu ascultasem nimic:
Riverside. N-am probleme s\-mi
asum ne[tiin]a, ba mintena[ `i
g\sesc [i-o justificare: la urma ur-
melor, câte albume sau forma]ii din
noianul ce se revars\ necontenit `n
spa]iul nostru existen]ial suntem
capabili s\ ascult\m `ntr-o zi, f\r\
s\ obosim? {i pentru câte avem
r\gaz de reascultare, ca s\ nu ne
trea c\ pe lâng\ ureche precum glon-
tele alegerilor din 2009, când – vorba
unui ziarist pe-atunci `nfierbântat,
azi reciclat – am evitat la musta]\
varianta cea proast\? Nu pomenesc
de politic\ [i alegeri `mpins de
vreun amor brusc pentru preo-
cup\ri cronofage; sunt musai obli-
gat de actualitatea agresiv\. River-
side este (sunt sigur c\ [ti]i sau pu-
te]i afla) o forma]ie polonez\ de me-
tal-rock progresiv, ̀ nfiin]at\ la ̀ nce-
putul anilor 2000, de trei b\ie]i care
nu se deosebeau prea mult de con-
fra]ii lor est-europeni. La ora asta,
au statut de nume distinct `n toat\
lumea, gra]ie muncii asidue, inspi-
ra]iei [i inteligen]ei manageriale ce
completeaz\ perfect valoarea muzi-
cal\. Dar, fire[te, grupul nu e unicat
`n Est. Dac\ judec\m dup\ origina-
litate [i consisten]\, fr\]ia muzicie-
nilor din jurul timi[oreanului Da-
niel Doroban]u (a.k.a. Thy Veils) se
afl\ pe-o treapt\ echivalent\. F\r\
management interna]ional.

Mai bine de 15 ani, componen]a
trupei Riverside a fost aceea[i: Ma-
riusz Duda, vocal, bas, chitar\ acus-
tic\, ukulele; Piotr Grudzinski,
chit\ri electrice; Piotr Kozieradzki,
tobe; Michal Lapaj, claviaturi. Stabi-
litatea a fost asigurat\ de viziunea co-

mun\ asupra muzicii, atât a celei
proprii, cât [i a celei ascultate. O re-
pede privire peste preferin]ele
fiec\rui component decupeaz\ tit-
lurile comune [i arealul `n care se
`nscrie orice nume consemnat. Evi-
dent, predomin\ genul `n care per-
formeaz\ cei patru, cu deosebirile
inerente. Iar dac\ vreo doi dintre ei
au scos [i discuri solo, faptul re-
flect\ mai degrab\ o bog\ ]ie de idei
muzicale decât tendin]e egocentri-
ce, fire[ti de la un anume punct al
carierei `ncolo. Actualmente, cvar-
tetul s-a spart, din nefericire, `n ur-
ma mor]ii chitaristului Piotr Grud-
zinski (stop cardiac subit `n 21 fe-
bruarie 2016). Urma s\ `mplineasc\
41 de ani pe 15 martie. „Mi-e fric\
numai de t\cere, fiindc\ doar asta
«auzi» când inima ]i-a murit!“ –
sunt vorbe spuse de Piotr, memora-
te [i reproduse de Mariusz Duda.
Ele sunt legate, cumva `n pofida in-
ten]iei chitaristului din clipa când
le-a rostit, de materia sonor\ a du-
blului LP Eye of the Soundscape
(Mystic Production, 2016). Benefi-
ciari ai contractului cu firma ger-
man\ InsideOut, specializat\ `n
muzic\ progresiv\ (Steve Hackett,
Neal Morse, Devin Town send, Ge-
off Tate, Tangent, Ayreon apar `n
catalog), polonezii `[i p\s treaz\,
presupun, dreptul de a edita sub
sigl\ proprie. E un lucru definitoriu
pentru independen]a creativ\, `n
condi]iile trecute [i actuale din
showbizul de mare audien]\. Basis-
tul, care e [i textier, compozitor [i li-
der al trupei, pomene[te `ntr-un loc
de ipocrizia [i cinismul persistente
`n industria spectacolului, inclusiv a
rockului numit progresiv. {tie ce
vorbe[te, dup\ concerte sus]inute ̀ n
toat\ lumea (a fost [i la Bucure[ti `n
vreo dou\ rânduri) [i s-a confruntat
cu logica absurd\ a succesului cu
orice pre]. Vom admira [i noi atitu-
dinea orgolioas\ a polonezilor, vom
saluta decizia lor de-a continua ca
trio dup\ decesul chitaristului [i
vom zâmbi melancolic observând c\
la un an de la moartea aceluia, ei
pl\nuiesc s\ „aniverseze“, nu s\ „co-
memoreze“ tragicul incident.

~n alt\ ordine de idei, discografia
Riverside (7 LP-uri [i mai multe EP,
live, compila]ii) transmite un vigu-
ros [i `nvior\tor sentiment – c\ fru-
muse]ea, pasiunea [i implicarea nu
vor pieri curând sub mâlul mes-
chin\riei. 

Suprafa]a râului
de sunete



Reveneau din culturi teatrale cu
prestigiu, erau autentifica]i valoric,
iar `ntoarcerea acas\ purta aceast\
marc\ axiologic\. Constituiau „punc -
te de reper“, cum preciza David Esrig
`ntr-un interviu ̀ n 1990, iar misiunea
lor artistic\ era s\ reconecteze scena
româneasc\ la tendin]ele interna ]io -
nale la care vreme de jum\tate de
veac avusese acces limitat, sub con-
trolul strict al cenzurii ideologice.
Pri vind pu]in `n urm\, la punctul
1990, e limpede c\ ̀ n România schim-
barea cere mai mult timp decât prin
alte p\r]i, iar impactul acestor cre-
atori asupra lumii noastre teatrale a
fost insularizat, mai ales estetic [i
mai pu]in institu]ional.

Primul chemat imediat dup\ 1990
a fost Andrei {erban, pentru a prelua
conducerea Teatrului Na]ional „I.L.
Caragiale“ din Bucure[ti (TNB), di-
rect de la New York, unde ̀ [i f\cuse o
faim\ mondial\. ~n trei ani, cât a fost
directorul TNB, {erban a ̀ ncercat s\
dinamizeze repertoriul (doar `n pri -
mul an a avut zece premiere, dintre
care bulversanta Trilogie antic\, re-
alizat\ ̀ n anii ’70, la La MaMa), s\ in-
stituie sistemul concuren]ial practi-
cat `n Lumea Nou\ (pentru Trilogie
a organizat casting, a adus arti[ti
tineri, a f\cut angaj\ri pe spectacole),
s\ schimbe modalitatea de lucru cu
actorii (prin metode perfectate `n
SUA [i pe alte mari scene ale lumii pe
unde colaborase, metode diferite de
teatrul psihologic stanislavskian,
unicul studiat `n [colile din Româ-
nia) [i s\ ofere publicului noi cone -
xiuni cu arta teatral\ mondial\. La
`ntrebarea mea referitoare la ce
anume a reu[it s\ schimbe ̀ n teatrul
românesc, regizorul mi-a r\spuns:
„Nimic. Sau aproape nimic. Am ple-
cat dup\ ce mi-am dat seama c\ nu
puteam s\ pun `n aplicare proiectul
meu major de restructurare. ~n soci-
etate totul se degrada vertiginos [...],
mi se ridicau cu toptanul obstacole

din afar\ [i din interior [...].Am reali -
zat c\ elefantul muribund care era
uria[a ma[in\ institu]ional\ a Na]io -
nalului nu putea fi salvat“. Atunci,
TNB avea 500 de angaja]i, acum are
480, din care 72 de actori angaja]i per-
manent, [i [ase s\li de spectacole cu
2000 de locuri pentru public.

Din punct de vedere estetic, im-
pactul major l-a avut Trilogia antic\,
pentru care a selectat 20 de tineri din
`ntreaga ]ar\, care pân\ cu câteva 
luni `nainte erau obliga]i s\ r\mân\
acolo unde fuseser\ repartiza]i de sta -
tul comunist, ̀ n teatre ̀ n care reperto-
riul era alc\tuit din piese agreate pro-
pagandistic, `n spectacole care tre-
buia vizionate ̀ nainte de premier\ de
comisii de cenzori cu puterea de a le
interzice. Ei au fost ale[i de acest artist
despre care auziser\ `n clandestini-
tate. Distribu]ia a exersat cu actorii
Priscilla Smith [i Valois Mickens, din
echipa de la La MaMa, pentru partea
de tehnic\ vocal\ [i antrenament cor-
poral atât de importante ̀ n acest spec-
tacol `n care {erban experimentase `n
off-off Broad way „arta ca instrument
al ritualului“, cum zice Susan Sontag,
for]a sunetului, energia ritualic\ elib-
erat\ de limbile moarte. 

Regizorii reveni]i din
exil au creat o serie de
spectacole memorabile

Formulele de teatru ambiental uti-
lizate au „remodelat“ practic edifici-
ul prin actul teatral, plimbând pu -
blicul prin spa]ii unde nu avusese 
acces [i care erau transformate `n
locuri de joc: un coridor din subsol,
sala atelier l\sat\ ̀ n bezn\ total\, ate-
lierul de tâmpl\rie (unde se aduna
corul `nainte de procesiunea cu care
`ncepea Troienele), buzunarele sce -
nei mari utilizate pentru secven]ele
de sclavie, spectatorii care st\teau pe
gradene simple, din lemn, `n spa]iul
scenei mari pentru a urm\ri de

aproape partea a doua a Troienelor,
loja central\, unde alt\dat\ st\teau
exclusiv ̀ nal]ii oficiali comuni[ti, de-
vea spa]iul pentru uciderea Clitem -
nes trei. Felul `n care era implicat
publicul – itinerat prin aceste spa]ii,
aflat `n picioare printre actori `n an-
umite momente pentru a resim]i
mai intens ce se petrece acolo – era
inedit [i n\[tea st\ri [i emo]ii ne-
maiexperimentate pân\ atunci.
Crea]ia a bulversat `ntr-adev\r, atât
Bucure[tiul cât [i alte ora[e, zece la
num\r, pe unde spectacolul fusese
invitat (Milano, Paris, Sao Paolo,
Salzburg [i Edinburg etc.).

Un aport estetic considerabil l-a
avut Alexandru Hausvater, atât prin
repertoriul abordat, cât [i prin stilis-
tica teatrului s\u puternic, pentru
actori [i pentru public. A descoperit
aici, dup\ cum mi-a declarat, „actori
talenta]i, dar care nu cântau, nu
dansau, nu jonglau, nu practicau
diferite modalit\]i teatrale la care se
ajunge `n urma atelierelor de crea]ie,
exerci]ii de explorare [i o c\utare per-
sonal\ continu\“. Tea trele pe unde a
fost invitat erau bulversate dup\ tre-
cerea acestui uragan artistic care le-a
schimbat total interpre]ilor `n]ele -
gerea a ceea ce este teatrul. Seturile de
exerci]ii fizice care-i preg\tesc pentru
viziunea regizoral\, pentru con-
struc]ia de personaj, celebra sa „fiz-
ica]ie“, conceptele de light design pe
care le-a implementat au amprentat
teatrul nostru din acei ani. 

Davis Esrig a ]inut mai multe
workshopuri `n ]ar\ [i a avut dis-
cipoli români la Academia Athanor
(Germania), contribuind la familia -
rizarea cu alte poetici actorice[ti
decât cea stanislavskian\, singura
acceptat\ oficial. ~ntr-un interviu din
1990, ̀ ntrebat ce anume considera c\
ar trebui studiat `n universit\]i, a
enumerat [tiin]ele limbajului, soci-
ologia structural-func]ionalist\ (pen-
tru Re gie) [i teoria rolurilor. 

Regizorii reveni]i din exil au creat
o serie de spectacole memorabile,
l\sând urme mai ales printre actorii
cu care au repetat, au avut discipoli,
au deschis drumuri pentru viitoare
evolu]ii. Impactul lor nu a fost unul
care s\ determine transform\ri radi-
cal la nivel de sistem, iar cauza prin-
cipal\ a fost rezisten]a unei p\r]i a lu-
mii noastre teatrale. Pentru c\, zicea
Esrig `n 1990, „du[manul nostru
principal e iner]ia“. 

(Fragment din studiul Impactul pe
termen lung al revenirii regizorilor
români din exil: institu]ional, ca estetic\
a spectacolului, ca poetic\
actoriceasc\, prezentat la simpozionul
organizat de Institutul de Istoria Artei
„G. Oprescu“ Bucure[ti [i AICT.Ro) 
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

Dintre regizorii sili]i s\ p\r\seasc\ România `n vremea
comunismului din motive de natur\ ideologic\ [i de `ngr\ -
dire a libert\]ii de crea]ie, majoritatea s-au `ntors dup\
1989. Unii, s\ lucreze (Andrei {erban – SUA, Alexander
Hausvater – Canada, Vlad Mugur – Germania) sau s\ sus -
]in\ ateliere [i conferin]e (David Esrig – Germania, Lucian
Giurchescu – Danemarca, Lucian Pintilie – Fran]a), al]ii
definitiv (Alexandru Tocilescu – Germania, Alexandru Col -
pacci – Fran]a), cu to]ii transferând `n proiectele lor noile
tendin]e cu care fuseser\ `n contact `n ]\rile de adop]ie. 

~ntoarcerea 
regizorilor din exil

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Interviuri realizate 
de Iulia Blaga

Radu Jude: Exist\ 
un na]ionalism care
seam\n\ par]ial 
cu cel din interbelic

Ai spus la conferin]a de
pres\ c\ problematica anti-
semitismului [i ascensiunea
dreptei ]i s-au impus de la
sine când ai vizitat cimitirul
de la Roman unde, `n apro -
pierea mormântului lui Ble -
cher, se afl\ o groap\ co-
mun\ cu evrei din Trenurile
Mor]ii. Nu crezi c\ tocmai
faptul c\ ai f\cut un film
bazat pe o carte de Blecher
are legatur\ cu datoria mo -
ral\ pe care ]i-o asumi ca
cineast? Aceast\ constiin]\
parc\ s-a `nt\rit [i mai mult
dup\ Aferim!.

R\spunsul meu era legat de o
seam\ de critici pe care le-am tot
auzit apropo de acest film: ce
caut\ problematica antisemitis -
mului `n el, fie [i `n plan secund,
când `n opera lui Blecher ea este
inexistent\? R\spunsul este foarte
simplu: lectura mea a fost una din-
spre prezent spre trecut [i aceast\
tem\ s-a impus cu necesitate.
Blecher a murit `n 1938 [i a fost
scutit de ce a urmat: ascensiunea
rapid\ a extremei drepte, crimele
dictaturii legionare, masacrele
regimului Antonescu  Iar faptul
c\, la vreo sut\ de metri de mor-
mântul lui, se afl\ o groap\ co-
mun\ unde sunt `ngropa]i evreii
omorâ]i de români `n 1941, `n
primul din Trenurile Mor]ii de la

Ia[i (o parte din ei, de fapt)
dovede[te la nivel simbolic c\
op]iunea este una corect\. Dac\ ̀ n
via]\ Blecher n-a scris despre an-
tisemitismul din societatea româ -
neasc\, s-a `ntâlnit `n cimitir cu
ravagiile acestuia  

Acum, nu [tiu exact ce `n]elegi
prin datorie moral\. Cred c\ un
cineast trebuie s\ aib\ libertatea
de a aborda ce teme `[i dore[te; `n
cazul meu, exist\ un interes pen-
tru zonele `ntunecate ale istoriei
noastre relativ recente, [i acest in-
teres se vede `n ultimele mele fil -
me [i sper c\ [i `n urm\toarele
dou\, dac\ voi reu[i s\ le fac. {i
acest interes nu are de-a face cu
faptul c\ m\ ocup cu regia de film,
ci cu dorin]a de a cunoa[te mai
bine ce st\ la baza comunit\]ii
c\reia ̀ i apar]in. ~ntr-un fel, m\ in -
tereseaz\ mai mult trecutul decât

prezentul sau viitorul [i cred c\
trecutul are o influen]\ uria[\,
chiar dac\ nu e una vizibil\.

De ce e nevoie de o discu]ie
mai ampl\ despre anti-
semitismul românesc? Te-ar
deranja ca filmul s\ fie per-
ceput mai mult prin acest fil-
tru [i mai pu]in ca o adaptare
a unei opere literare sau ca
film semi-biografic?

De[i nu cred `n acea idee cu is-
toria care se repet\ identic, cred
c\ anumite idei periculoase str\ -
bat anii, deceniile [i, `ntr-o form\
sau alta, `[i g\sesc debu[eu `n so-
cietate. Poate c\ nu exist\ un anti-
semitism `n cre[tere `n România
de azi (de[i, judecând dup\ câte
mesaje insult\toare am primit `n
urma realiz\rii filmului Aferim!,
`n care eram numit „jidan jegos“

sau altele de acest fel doar pentru
c\ numele meu a putut crea ideea
c\ a[ fi evreu, nu [tiu ce s\ zic),
dar exist\ o cre[tere a intole -
ran]ei: fa]\ de atei, fa]\ de gay,
fa]\ de romi etc. 

Exist\ un na]ionalism care
seam\n\ par]ial cu cel din inter-
belic, exist\ intoleran]\ fa]\ de
minorit\]i, Biserica Ortodox\
Român\ `[i impune tot mai mult
agenda retrograd\, sus]inut\ de
mai tot spectrul politic. Mi se pare
odios cum Biserica si Coali]ia pen -
tru Familie (sau cum se chea m\)
`ncearc\ s\ blocheze eventualele
drepturi ale unor cet\]eni, doar
pentru c\ au alt\ orientare sexu-
al\. E interesant s\ vezi filmele
din anii ’30-’40 de la Arhiva Na]io -
nal\ de Filme – am f\cut asta ca
documentare pentru un nou pro -
iect: cum apare unul din sini[trii

perioadei aleia, preo]ii sunt
prezen]i la datorie. Apare Carol al
II-lea, hop [i-un pop\! Horia Sima
[i legionarii? Un sobor `ntreg
atârn\ evlavios pe lâng\ ei. {i An-
tonescu e mereu `nconjurat de
preo]i ortodoc[i [i e filmat des
rugându-se `n „Biserica Neamu-
lui“, cum spune comentariul 
unuia din filme. Nu vezi aici o
continuitate?

(Vezi Maicile de la Petru Voda
cântând Sfânt\ tinere]e legionar\:
https://www.youtube.com/watch
?v=NaroZck4Wbo).

Cât despre felul `n care va fi re-
ceptat filmul, nu am nimic de spus.
Fiecare spectator are dreptul la o
opinie; sper doar s\ g\ seasc\ [i ce-
va care s\ ̀ l/o intereseze. M-a[ bu-
cura dac\ ni[te oameni vor de-
scoperi c\r]ile lui Blecher `n ur-
ma acestui film. E un scriitor care
merit\ citit; sigur, ar fi meritat [i
un film mai bun, dar asta e o alt\
discu]ie.

Fotografia lui Blecher de pe
piatra de mormânt, `ntr-un
fel de halat de cas\/spital,
consacr\ in eternis imaginea
unui om care n-a apucat s\
tr\iasc\ din via]\ decât boa -
la, dar din celelalte poze pare
s\ fi fost un tip vesel. Te
provoc s\ spui cum ]i l-ai ima -
ginat tu.

Mi l-am imaginat a[a cum
reiese el din textele lui [i din
m\rturiile celor care l-au cunos-
cut: sensibil, inteligent, talentat,
demn, lucid [i ludic. O fi avut [i
defecte, ca orice om, dar nu le [tiu
[i, oricum, toate astea nu con-
teaz\. Conteaz\ literatura care a
r\mas.

„Inimi cicatrizate“: 
despre capacitatea artei 
de a reprezenta via]a
~ntâmpin\m remarcabilul film Inimi
cicatrizate (`n s\li din 18 noiembrie 2016) cu
un grupaj de interviuri cu regizorul Radu
Jude, produc\torul Ada Solomon [i cu Lu -
cian Teodor Rus, interpretul rolului prin -
cipal. E par]ial corect s\ spui c\ filmul pleac\
de la romanul omonim al lui Max Blecher. 

~n interviul de mai jos, Jude spune c\
demersul lui a plecat dinspre ast\zi `nspre
trecut, de aici multe libert\]i pe care [i le-a
luat, inclusiv pe aceea de a introduce pro -
blematica antisemitismului, aproape ine -
xistent\ `n proza lui Blecher. Dar Inimi cica -
trizate nu este doar despre antisemitism, 

ci e o construc]ie inteligent\ despre
raportarea la istorie, capacitatea artei de 
a reprezenta via]a, destinul individual
raportat la destinul colectiv, degradarea
corpului sau e, pur [i simplu, dou\ ore [i 20
de minute insuflate spiritului unui scriitor
disp\rut prea tân\r [i cunoscut prea pu]in.
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Folose[ti ni[te rame [i ni[te
cli[ee asumat riscante – ra -
mele temporale (trecut/pre -
zent), jocul teatral al acto-
rilor, multe hituri ale vremii
care vorbesc mai mult despre
imaginea noastr\ despre
epoc\ decât despre epoca `n
sine. Dar lucrurile par duale:
pari s\ fii interesat `n a ob -
]ine un film autentic, dar
care s\ fie `n acela[i timp ar-
tificial – [i viceversa; pari in-
teresat [i de o anume prob-
lematic\ istoric\, dar [i de
Timp ca dimensiune filoso -
fic\ etc. E ca jocul particu -
l\/und\.

P\i e mai complicat. Când faci
un film plasat `n trecut, inevitabil
`]i pui [i problema reprezent\rii

istoriei; e o problem\ foarte com-
plex\, nu pretind c\ am g\sit un
r\spuns la ce ̀ nseamn\, de fapt, s\
reconstruie[ti trecutul `n fa]a 
unui aparat de filmat [i ce impli-
ca]ii morale [i filozofice are acest
proces. Tot ce am reu[it s\ fac a
fost s\ `i semnalez spectatorului
c\ nu am un r\spuns la aceast\
pro blem\, dar c\ ea exist\; de aici
o serie de alegeri care fac ca filmul
s\ par\, a[a cum spui, „artificial“
(de[i toate filmele sunt, bine`n]e -
les, artificiale).

Ada Solomon spune c\ ai fil-
mul `n cap [i [tii exact cum
trebuie s\ fie `n momentul
când te apuci s\ filmezi. A[a e?

Nu, nu, e mult\ bâjbâial\. Prea
mult\. De aici [i rezultatul confuz
de multe ori.

Mi-au pl\cut cartoanele cu
citate din proza lui Blecher.
Sunt [i ele pe muchie, dar
fiecare capitol pare o ilus-
trare vizual\ a textului. Care
a fost ordinea – ai construit
scenele plecând de la text sau
le-ai c\utat ulterior, astfel
`ncât s\ se potriveasc\?

Am scris scenariul [i pe par-
curs m-am hot\rât s\ inserez din
când `n când aceste cartoane cu
fragmente din opera lui Blecher.
Iar modul `n care ele intr\ `n
rela]ie cu imaginile de dinainte
sau de dup\ nu urm\re[te un
model unic: uneori ele ilustreaz\ o
scen\, alteori o completeaz\, de
multe ori descriu via]a interioar\
a personajului, dar sunt [i situa]ii
`n care ele nu au nici o leg\tur\.
Spectatorii sunt invita]i s\ fac\
aceste leg\turi.

Poveste[te-ne un pic [i de-
spre cum ai f\cut castingul. 

R\spunsul e plictisitor. Au fost
invita]i la un casting organizat
`ntr-o manier\ clasic\ [i, `n urma
unei serii de probe, au r\mas ei:
Lucian Teodor Rus, Ivana Mlade-
novic, Ilinca H\rnu], Marian Ol-
teanu etc. Cred c\ sunt talenta]i [i
au o prezen]\ puternic\ – astea 
fiind lucrurile care m\ impre-
sioneaz\ la un actor de film (profe-
sionist sau neprofesionist).

Ada Solomon:Radu
Jude e clar `n idei [i
foarte precis `n cerin]e

Ce dificult\]i ai `ntâmpinat
cu produc]ia? Au fost mai
mari ca la Aferim!?

Logistic, nu, pentru c\ eram
mai grupa]i. Din punctul de vede-
re al finan]\rii a fost mai compli-
cat. Nu [tiu dac\ a fost textul, sau
echipa sau marea nu [tiu s\ spun
ce, dar am tr\it cu to]ii o asemenea
emo]ie [i dedicare `n echip\. Am
avut sentimentul \la de `mpreun\
[i de, habar n-am, un soi de tele-
portare `n alt\ lume – nu neap\rat
`n alt\ epoc\, deoarece eram foarte
prezen]i `n realitate –, dar era ce-
va. Deplasarea e un alt element,
pentru c\ atunci când echipa pe-
trece zi [i noapte `m preun\ se for-
meaz\ ni[te schimburi aproape
afective `ntre membrii ei. 

Unde a]i g\sit locul foarte
frumos unde a]i filmat sana-
toriul?

Locul cu pricina e la Eforie Sud
[i e chiar un sanatoriu func]ional –
m\ rog, e `ntr-un proces de reno-
vare, dar ne-am gr\bit s\ film\m
pân\ s\ nu intre `n lucru aripa 

care ne interesa. E o bijuterie de
arhitectur\, cu o gr\din\ superb\
cu plante mediteraneene – ne`n -
tre ]i nut\, din p\cate. Un loc ma-
gic – cred c\ [i din cauza lui ne-am
sim ]it a[a bine.

{i e din perioada care v\ in-
teresa.

Da. Bine, pentru Radu lucruri-
le sunt reprezent\ri dar, pe de alt\
parte, el ]ine mult [i la autenticita-
tea detaliului, vrea ca lucrurile s\
fie absolut din epoc\.

Cât de mult a]i modificat acel
spa]iu?

Nu foarte mult, doar am redi-
mensionat câteva ferestre astfel
`ncât marea s\ intre mai mult `n
spa]iu. M-am bucurat foarte tare
c\ am g\sit camerele alea care
aveau vedere spre mare [i c\ 
le-am putut folosi. Sigur c\ am
schimbat ni[te termopane la post-
produc]ie pentru c\ nu am putut
schimba tot `n real, ca [i o seam\
de perspective [i `nchideri de per-
spectiv\ din ora[ – m\ refer la tre-
cerea prin Constan]a.

Lucrezi cu Radu Jude de la
primele lui scurtmetraje. Ce
`]i place la el?

Multe lucruri! Din punct de ve-
dere al produc]iei, `mi place c\ e
atât de practic [i c\ are o viziune
atât de clar\ a ceea ce vrea s\ fac\,
`ncât e foarte u[or de lucrat cu el.
E clar `n idei [i foarte precis `n 

cerin]e. Cumva am senza]ia c\
[tie exact ce va fi filmul dinainte
s\-l filmeze. Plus c\ rela]ionarea
lui cu [efii de departamente are
vechime [i atunci lucrurile func -
]ioneaz\ mult mai bine, pentru c\
`mpart ni[te valori comune [i un
univers comun [i e normal ca lu-
crurile s\ se transmit\ mai u[or [i
s\ ias\ mai puternice. 

Pe de alt\ parte, la nivel crea-
tiv, de idee [i de propunere a
fiec\rui subiect, la Radu nimic nu
e doar expozi]iune [i atât. Lucru-
rile au `ntotdeauna un substrat,
or \sta e cinemaul [i demersul ar-
tistic ̀ n care m\ intereseaz\ s\ m\
investesc. Lucrurile care pun
`ntreb\ri [i care stârnesc specta-
torul s\ schimbe experien]a emo -
]ional\ pe care a tr\it-o `ntr-una
cerebral\, cognitiv\, despre rolul
[i rostul lui pe lume. Oricare din-
tre proiectele la care am lucrat cu
Radu a avut côté-ul \sta, [i aici nu
vorbesc de marile probleme socio-
politice, sigur c\ sunt [i ele pre-
zente `n zona de interes a lui 
Radu, cât despre lucrurile mici, la
nivel de celul\, de rela]ie de for]\.
De pild\, ca `n Toat\ lumea din fa-
milia noastr\, cu lupta `n care,
pân\ la urm\, obiectul disputei
devine principala victim\. {i asta
se poate extrapola la orice, la tot
felul de lucruri care vin dintr-o
verticalitate [i o con[tiin]\ foarte
activ\ a lui Radu ca om [i din uni-
versul lui cultural foarte larg. E un
alt motiv pentru care `mi place s\
lucrez cu Radu – m\ `mbog\ ]esc
dup\ fiecare experien]\ comun\. 

Continuare `n pagina 10

„Inimi
cicatrizate”

Regia [i scenariul: 
Radu Jude

Imaginea: Marius 
Panduru

Montajul: C\t\lin
Cristu]iu

Scenografia: Christian
Niculescu

Costumele: Dana P\p\ruz
Cu: Lucian Teodor Rus,

Ivana Mladenovic, Ilinca
H\rnu], Alexandru Dabija,

{erban Pavlu, Marian 
Olteanu

Film produs de Hi Film
Productions (România) `n co-
produc]ie cu Komplizen film
(Germania), `n asociere cu

Bord Cadre Films (Elve]ia) [i
`n colaborare cu The Post Re-

public (Germania)
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Continuare din pagina 9

Lucian Teodor Rus:
M\car asta s\ fi `nv\]at
de la Blecher – s\ nu
m\ vait aiurea

Schi]eaz\-ne, te rog, un mic
autoportret. 

Sunt un om foarte ap\sat de
prostia lui. E singurul meu avan-
taj. Fiind vorba de un interviu
pentru „Suplimentul de cultur\“,
m\ voi str\dui s\ fiu cât mai in-
teligent, dar nu prea [tiu ce s\
spun despre mine. Sunt un tân\r
absolvent de actorie. Sunt un om
care a decis c\-i place via]a. Sunt
suficient de naiv `ncât s\-mi do -
resc s\ fac meseria asta. 

La conferin]a de pres\ ai
spus c\ rolul nu ]i s-a p\rut
dificil. Chiar n-ai sim]it nici
o presiune? Nu m\ refer doar
la a filma `ntr-o c\ma[\ de
ghips, de[i asta presupune
un efort vocal destul de mare.

Ei, a[a sunt eu, patetic. Mi-am
dorit foarte mult s\ joc `n acest
film, motiv pentru care nimic din
ce am f\cut nu mi s-a p\rut dificil.
Mai degrab\ a[ spune c\ a fost eli -
berator. ~mi plac astfel de provo -
c\ri. Actoria e singurul r\s puns
convenabil pe care am fost `n sta -
re s\ `l dau pân\ acum existen]ei.
Poate c\ rolul e dificil, poa te c\
al]ii l-ar fi f\cut mai bine. Eu mi-am
dat silin]a. M\car asta s\ fi `n -
v\]at de la Blecher – s\ nu m\ vait
aiurea. Uite, a fost foarte dificil s\
par mai cult decât sunt. 

Au fost [i alte cerin]e fizice
pentru rol? De pild\, a tre-
buit s\ mai sl\be[ti?

Nu m-a obligat nimeni s\ sl\ -
besc. ~n primul rând, am vrut s\-mi
demonstrez c\ pot s\ o fac. {i a fost
contextul potrivit. M\ intereseaz\

foarte tare s\ includ corpul ̀ n ̀ ncer-
carea de a contura un personaj. 

Cum ]i-ai gândit personajul?
Ce filme ai v\zut, ce ai citit,
cum l-ai l\sat s\ te mobileze?

Conform principiului „invent
nothing, deny nothing“ propus de
David Mamet, ce am f\cut `n es-
en]\ a fost s\ `nv\] textul [i s\ fiu
atent la indica]iile regizorului [i
la parteneri. Declan Donnellan
vor be[te despre „munca invizi -
bil\“, referindu-se la acea parte a
procesului care „nu include nu-
mai repeti]iile, ci [i preg\tirea ac-
toriceasc\ [i chiar experien]a de
via]\. Nu exist\ un singur fel de a
face teatru. Nu exist\ un singur fel
de a repeta. Nu exist\ un singur
fel de a preg\ti un rol. A[a c\ unele
dintre sugestiile pentru munca in-
vizibil\ iau forma unor exerci]ii
practice; altele iau forma unor
gânduri individuale. Ele nu sunt
menite s\ adauge o povar\ actoru-
lui. Din contr\, ele au fost conce-
pute cu scopul de a u[ura acea po-
var\“. Tot ce am f\cut a fost `n
sensul rolului [i nu pentru a da in-
terviuri frumoase. 

Exist\ o fraz\ din Blecher de
care am fost intrigat pe tot parcur-
sul experien]ei: „Toat\ realitatea
contribuie câteodat\ la propriul ei
romantism [i falsificare pân\ la
artificialitate“. E din Vizuina lu-
minat\, cred. M-a ajutat s\ `n]eleg
perspectiva pe care Blecher o are
asupra existen]ei. Am `ncercat s\
fiu con[tient de aceast\ construc -
]ie permanent\, s\ lucrez cu ea.
Cred c\ [i regizorul a vrut s\ lase
impresia unui artefact. Eu nu
sunt Emanuel, eu sunt un actor
care reconstituie diferite episoade
posibile de via]\, iar spectatorul
poate deveni con[tient de asta f\r\
s\ `i fie anulat\ experien]a `ntâl-
nirii cu realitatea sugerat\. Chiar
dac\ am fost condus de o energie
specific\ incon[tientului, a[ `n -
dr\zni s\ spun c\ nu a existat nici
o secven]\ `n care eu, actorul, s\

nu fi fost con[tient, `n mod asu -
mat, de sensul a ceea ce fac. Nu
[tiu dac\ e bine sau r\u, dar am
avut senza]ia c\ proiectul se dez-
volt\ `n acest sens. 

Opera lui Blecher a fost recep-
tat\ `n cheie existen]ialist\, din
ce-am citit eu. Odat\ asumat\ con-
di]ia tragic\, individul `ncepe s\
devin\. ~n cazul lui Emanuel, care
e imobilizat la pat, nevoia de a ui-
ta de aceast\ condi]ie [i de a evada
poate fi exploatat\ prin proiecta -
rea `n altceva apelând la un joc al
identit\]ilor atât `n raport cu cei -
lal]i, cât [i prin diverse forme de
art\. Ca actor, eram deja parte a
unui proces de dedublare. ~ns\ `n
interiorul acelui proces se n\[ -
teau altele, `n func]ie de situa]ia
prezent\ `n scenariu. Eram o
iden titate care se confrunta cu
alt\ identitate, dornic\, la rândul
ei, s\ `[i dezvolte noi realit\]i prin
apelul la nenum\rate alte iden-
tit\]i. 

Pentru a `n]elege mai multe de-
spre interbelic, am apelat la volu-
mul Ioanei Pârvulescu, ulterior
descoperind analiza f\cut\ de
Zigu Ornea `n Anii 30. Extrema
dreapt\ româneasc\. Jurnalul lui
Sebastian, dar din Cum am de-
venit huligan. De dou\ mii de ani
n-am citit decât prefa]a. {i altele.
Despre boal\, pe lâng\ ajutorul
primit din partea doctorului Dinu
Antonescu, am citit [i de pe net –
dar [i Blecher descrie cu precizie
episoadele de suferin]\. Am citit
[i câteva c\r]i de nutritive, lista o
are domnul Marius Panduru, di-
rectorul de imagine al filmului.
Am v\zut [i filme din acea pe-
rioad\, cele mai celebre. 

Sim]i c\ Emanuel a r\mas
ag\]at de tine?

Cochetam cu idei existen]ia -
liste din liceu, dar sunt suficient
de superficial pentru a le `ncasa
deta[at. {i pe Blecher l-am desco -
perit tot atunci, datorit\ Roxanei
Ciobanu, o coleg\ care mi-a f\cut

cadou ~ntâmpl\ri `n irealitatea
imediat\. Un lucru e cert: am tre-
cut de depresia postnatal\. ~n
schimb, cum am spus, ̀ mi place s\
cred c\ am devenit mai pu]in ig-
norant. Dac\ s-a ag\]at asta de
mine, sunt foarte `ncântat. 

Care e replica ta de suflet?

~mi asum c\ e posibil s\ fiu
`n]eles gre[it, dar replica de suflet
e: „Via]a e un joc foarte serios pen-
tru care oamenii au inventat pân\
[i obiecte nichelate. Trebuie s\ fim
impregna]i de importan]a lor ca s\
putem tr\i. Dar s\ nu uit\m c\ to-
tul e doar un joc. Doar un joc“.

Ada Solomon a spus c\ fil -
m\rile au avut loc `ntr-o at-
mosfer\ special\, de comuni-
une a `ntregii echipe. Tu cum
le-ai perceput?

M\ bucur c\ m\ `ntrebi asta.
Nu [tiu de unde s\ `ncep. Da, am
ales jobul \sta din dorin]a de a-mi
face via]a mai interesant\. E un
posibil r\spuns, dar de fapt nu mi-
e foarte clar de ce vreau s\ fiu ac-
tor. A fost o experien]\ covâr[i -
toare, dar cred c\ e important s\
scot la suprafa]\ faptul c\ actorul
e doar o parte din schem\. E im-
portant s\ se [tie c\ e o munc\
uria[\ `n spate. Asta apropo [i de
faptul c\ am fost purtat dintr-o
parte ̀ n alta ̀ n timp ce m\ l\f\iam
`ntr-un pat. Actorul n-are cum s\
func]ioneze `n lipsa acestei comu-
niuni. Dac\ nu exist\ o dorin]\ 

comun\ de a duce lucrurile la
cap\t, nu-mi dau seama `n ce m\ -
sur\ poate func]iona produc]ia
unui film. Asta a fost senza]ia pe
care am avut-o. De implicare. 

Ce fel de regizor e Radu Jude?

Radu e un regizor care d\ indi-
ca]ii exacte, `ns\ nu-i `ngr\de[te
actorului libertatea de a c\uta. ~n
acela[i timp, [tie s\-l provoace.
Nu [tiu ̀ n ce m\sur\ ̀ l ̀ n]eleg, dar
cred c\ to]i cei care `l cunosc pot
spune c\ e un regizor [i un om
foarte inteligent. Nu uit\ `n fil -
mele lui s\ dezv\luie ridicolul
omului `n `ncercarea sa de a fi
sublim. Am observat c\ nu-i place
s\ fie l\udat, a[a c\ m\ voi opri
aici.

Nu sunt neap\rat un fan al lui
Stanislavski, dar exist\ un sfat
valoros pe care `l d\ regizorilor:
„Spune]i-i actorului c\ rolul, te -
ma, ac]iunea lui sunt psihologice,
adânci, tragice, [i imediat el va
`ncepe s\ se ̀ ncordeze, s\ joace su-
perficial pân\ [i pasiunea, s-o sfâ -
[ie `n buc\]i sau `[i va r\scoli su-
fletul [i-[i va constrânge degeaba
sentimentul“. Radu a [tiu s\ nu
fac\ asta. Iat\ ce regizor e. 

Ce planuri ai pentru perioa-
da urm\toare?

Teatrul Apollo 111, Palatul Uni-
versul, Frica m\nânc\ sufletul,
regia Radu Jude. ~n rest, „the more
I see, the less I know, the more I’d
like to let it go – hey oh“.
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Num\r\toarea invers\

Marius Mihe]

~n proza noastr\, demitizarea sa -
tului a ̀ nceput destul de timpuriu,
dar pân\ acum n-au rezistat, afar\
de textele canonice, fic]iuni care
s\ spun\ ceva `n plus. Ciprian
M\ce[aru scrie `n microromanul
s\u, Trecutul e `ntotdeauna cu un
pas ̀ naintea ta, despre satul româ-
nesc sl\bit `n deceniile totalitare
[i convertit ast\zi, cum spuneam,
`n tot ce poate fi mai maladiv.
Strâmbenii lui M\ce[aru `mpru-
mut\ multe din dezordinea ur -
m\rit\ de D.R. Popescu, cu labi -
rintul instinctului triumf\tor, cu
m\[ti ce reduceau orice expresie a
vastit\]ii. Asist\m la agonia satu-
lui contemporan, cu pu]ine [i in-
diferente r\m\[i]e de supravie -
]uire mitic\. Este adev\rat c\, din
ceea ce ar merita re]inut, doar vi-
talitatea mai d\ de poman\ iluzii.
Au remarcat-o F\nu[ Neagu, Ni -
colae Stan, Doina Ru[ti, Alexan-
dru Vlad, Doina Cetea, Radu
Mare[ [i mul]i al]ii `n vremea din
urm\. Ciprian M\ce[aru mixeaz\
omul stricat de la sat al lui D.R.
Popescu cu hibridul din Groapa
lui Eugen Barbu. La fel ca roma -
nul din urm\, Trecutul are o struc-
tur\ mozaicat\: capitole scurte,
alerte, teatrale, care au sens [i in-
dependente, [i laolalt\. Scenele
din via]a satului sunt, de aseme-
nea, cinematografice; de multe ori
impresia este c\ citim un scenariu
dintr-un serial sau film despre so-
cietatea postcomunist\. Ciprian
M\ce[aru [tie cum s\ contraca -
reze poetic posibilele alunec\ri `n
derizoriul unei simple adapt\ri. 

Instalat `ntr-un asemenea con-
glomerat, personajul din Trecutul
are toate [ansele s\ apar\ deo -
potriv\ resping\tor [i nebulos.
Zgomotul de fond al romanului
p\streaz\ multe dintre [tirile orei
cinci din satul românesc: mani -
pul\rile politice, `ngustimea deci -
ziei, propaganda prostiei, violen]a

expresiei, dreptatea brutal\, vio-
lurile, terorile casnice [i a[a mai
departe. Primarul Balaban `i su -
pune prin cultul conduc\torului,
deja `n AND-ul individului. Din-
colo de toate, el controleaz\ diplo-
ma]ia brut\ a `nvoielii. Instinctul
lui e genuin, la fel cum e [i cel al
violatorilor Grebu, Mih\il\, Pl\ -
van [i Oprea. Victima lor, medi -
cul de la ora[ Ileana Petrescu, o
domni[oar\ cult\ [i urâ]ic\, dar in-
accesibil\, are ghinionul de a nu fi
priceput c\ ironia [i integritatea se
pl\tesc dac\ e[ti o intrus\. Zarva
nu se isc\ de la violul urmat de sin-
uciderea tinerei, ci de la moartea
nebunului satului, Pompilic\. Ca
[i cum gradul de toleran]\ la r\u,
violen]\ [i teroare se ̀ ncheie atunci
când satul este destabilizat cu ade -
v\rat de un reper solid. F\r\ ne -
bunul s\u, satul nu mai e sat. Nu
mai are identitate. 

A[a cum ̀ l vede M\ce[aru, satul
românesc st\ sub semnul b\rbatu-
lui: el decide, el transform\ [i tot
el reabiliteaz\. Femeile par r\ma -
se `n cu[ca tradi]iei. Eroul nu mai
e gospodarul, ci fotbalistul Timof -
te. Ghinionist, fire[te, cu acciden -
t\rile lui, pierde faima posibil\ [i
familia; Miruna, so]ia, alege com-
pania M\celarului, din ra]iuni
practice. „C-a[a suntem noi, \[tia
din Strâmbeni, pro[ti de buni“, e
mottoul tuturor. Simpl\ lozinc\,
ce r\zbate rapid din spiritul de
turm\. Str\inii aciuia]i `n sat au
alt\ croial\: b\trânul `nv\]\tor
Aron pare nebun pentru c\ cite[ -
te: „`nv\]\tura e bun\ s\-]i faci o
meserie, altfel e boal\“. Dar se
`ntâmpl\ [i minuni: Sanda `nva]\
[i ajunge la facultate. Ba devine [i
poet\ publicat\. Aron poate muri
lini[tit. Peste cap se d\ [i lumea
satului când Anu]a Purc\lete vine
acas\ cu logodnicul de culoare.
Sau Zicu Ro[ zis „Pantera“, ro -
ckerul naiv al satului, `ndr\gostit
de polivalenta Nina, ascult\ o
muzic\ din alt\ lume. 

Lumea lui M\ce[aru nu
se poate salva nici prin
utopica ei autonomizare

Nu se poate pedeaps\ mai mare
decât a citi o carte [i prietenul de
la ora[ al medicului sinucis, Ghe-
nie, ro[cat cât s\ dea babelor aver-
tismente diabolice, for]eaz\ agre-
sorii [i primarul s\ citeasc\ un
Forester integral `n public. Umi -
lin]\? Boal\? Revan[a culturii `m -
potriva barbariei pare ideal\.
Doar c\ e nefunc]ional\. Nici nu

prea are cum altfel, `ntr-o lume
f\r\ respect nici pentru cele sacre:
preotul este pocnit chiar `n bise -
ric\, artefactele antice descoperite
la inunda]ii sunt furate. „Iadul
lec turii“ e inoperabil. Oamenii pe-
trec, ignor\, batjocoresc, tri[eaz\.
Nu `ntâmpl\tor, aici nu se produc
altceva decât saci, la o fabric\ ori -
cum falimentar\. B\taia e toren -
]ial\ [i sens al vie]ii, ea e spectacol
[i necesitate. „Sacrul“ lumii se 
regleaz\ prin gestul barbar, pri -
mitiv: nimic altceva decât pansa-
ment psihologic, defulare poziti -
v\, calmant gratuit. 

Spectaculoas\ e povestea lui
Ar ghir, din familia c\ruia Pom-
pilic\, nebunul satului, mo[ te -
ne[te boala min]ii fragile. Pompil-
ic\ e senzorul etic, el intuie[te
adev\rul [i reac]ioneaz\ `n preaj-
ma violatorilor. Bicicleta lui are
pentru el func]ii magice, justi]iare
chiar, [i e mai mut decât o reali-
tate. „Doar bicicleta ar fi putut
face lumin\“, e `ncredin]at el. 

Montajele cinematografice din
Trecutul, flashurile scenice sunt fo-
tografii ale violen]ei unei lumi
r\puse de imposibilitatea recu-
per\rii unei forme de sacru. Lipsi]i
de moral\, oftico[i [i ira]io nali,
strâmbenii cultiv\, ca to]i românii,
paguba [i nenorocul, lehamitea [i
invidia. Firi aprige, lene[i [i sterili,
ei se refugiaz\ `n b\utur\ [i vi-
olen]\ cu patima celui retras ̀ n con-
fortul anima lit\]ii. De aceea nu
 exist\ naivi, nici victime. Dec\zut\,
`ntoars\ la starea primitivit\]ii fun-
ciare, lumea lui M\ce[aru nu se
poate salva nici prin utopica ei au-
tonomizare. Finalul, ca dup\ o pe-
trecere prelungit\ [i plictisitoare,
are nevoie de spectacol. Cei patru
sunt pedepsi]i pentru c\ ob[tea `i
crede responsabili de moartea ne -
bunului. Or monotonia, pentru ei, e
irespirabil\. Angoasant\ de-a drep-
tul. Atunci, pulsiunile animalice
r\bufnesc, se unific\ [i colectivi-
tatea reac]ioneaz\ `mpo tri va celor
patru. Extirparea lor e victoria `m -
potriva plictisului, nu a moralei.
„Bufonul a fost cel mai `n]elept din-
tre noi“, plâng ei nebunul satului,
sufletul locului, a[a `ncât, noteaz\
naratorul, „totul putrezea ̀ n Strâm-
beni“. O b\taie general\ anun]\ [i
apocalipsa ecologic\: cianurile noi
acoper\ satul, ca `n imaginea din
satul Geam\n\ din Apuseni, scu-
fundat `n lacul de steril, din care
r\zbate doar turla bisericii. 

Tot ce scrie M\ce[aru e re cog -
noscibil, doar c\ ambalajul e viu,
na ra]iunile alerte, scenetele tonice.

Deseori, cum aminteam, chiar cu
resurse de irizare poetic\. U[or de
adaptat, simpatic [i dramatic `n
tu[e scurte [i precise, textul emite
preten]ii, sanc]ioneaz\ t\ios [i
ferm, are umor [i ironie. 

Un roman despre sera uman\
de lâng\ noi, despre venele unei
]\ri aflat\ `n moarte clinic\.
Strâm beniul e România aflat\ la
reanimare de mult timp, supra -
vie ]uind prin aparatele ruginite
ale primitivismului, gândit tot-
deauna ca solu]ie general\. Me -
dicamentul e `nghi]itul `n sec, 
perspectivele `ntunecate sunt noi
motive de aglomerare a cârciumii,
iar copiii, ei bine, ei nu conteaz\. 

Ciprian M\ce[aru scrie ca un
observator despre somnolen]a
parcului uman, pardon, ]arcului
uman, `n care bomb\nesc [i se
r\zboiesc `n deriziune cu du[ -
mani `nchipui]i [i necesari, pre-
cum buna-cuviin]\, sacrul, cre -
din]a, femeia. Pe scurt, sindromul
e unul apocaliptic, indiferen]a
pompoas\ nu las\ loc nici unei de-
cen]e, parada b\t\ilor ia locul tra-
di]iilor. Lumea e strâmb\, ca toat\

]ara. Exersat\ `n scrâ[nirea pros -
tiei, suficient\ `n luciditate, imu -
n\ la desfrâu [i degradat\ cronic,
ea nu are niciun senzor al tic\ lo -
[iei. Despiritualizat\, slugarnic\
[i lacom\, motivat\ de pântece [i
invidie, lumea reac ]io nea z\ când
batjocura-spectacol la care asist\
le este amenin]at\. Pompilic\
zboa r\ cu bicicleta lui prin lumea
asta `ncremenit\ `n animalitatea
ei funciar\, zboar\ pantomimic ca
un `nger brambura, dar e singu-
rul care mai pricepe ceva din
urâ]enia celuilalt. Restul sunt
compromi[i, incapabili s\ stru -
neasc\ o coard\ sensibil\, dar\ -
mite adev\rul `nsu[i. Strâmbeni,
ca România, este un loc al sucelii
[i tembeliz\rii, al n\tângilor agre-
sivi. Reportaje, miniproze, micro-
roman, oricum l-am lua, Trecutul
lui M\ce[aru conserv\ un prezent
vechi [i nou, de care nu mai
sc\p\m. 

Ciprian M\ce[aru, Trecutul e
`ntotdeauna cu un pas `naintea ta,
Bucure[ti, Editura Cartea
Româneasc\, 2016, 144 pag.

Ast\zi, ca `nainte de
1989, pu]ine consol\ri:
lumea satului a preluat
spiritul contraf\cut al
ora[ului [i, odat\ cu el, 
ai impresia c\ a importat
numai cadavrele urba -
niz\rii. Dac\ e s\ fim cu
totul sinceri, g\se[ti cu
greu sate neviciate, care
s\ nu aduc\ a mahala de
ora[ boln\vicios. 
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Varujan Vosganian –
Copiii r\zboiului

– Fragment –

Mama `ncepuse s\ lucreze la Ate-
lierele CFR de la marginea ora -
[ului. Pleca diminea]a devreme [i
se ̀ ntorcea seara, cu p\rul [i mâini-
le mirosind a vaselin\. Era tân\r\,
dar c\p\tase aerul cenu [iu [i mer-
sul [leamp\t ale femeilor `mb\trâ-
nite `nainte de vreme. Duminica
doar, din când ̀ n când, mergeam la
Lunc\ [i ne aventuram pân\ la Jiu.
Atunci `[i punea rochii strânse `n
talie [i `[i l\sa p\rul slobod pe
umeri, amintind de frumuse]ea de
odinioar\. Numai glasul ̀ i era la fel
de ferme c\tor, m\ gândesc ce fru-
moas\ ar fi fost copil\ria mea dac\
a[ fi putut adormi `n timp ce ea 
mi-ar fi citit pove[ti.

La noi nu venea nimeni, `n afa-
ra bunicii, care ne mai aducea câ-
te ceva de mâncare. Dar niciodat\
seara [i, mai ales, nu b\tând cu
pumnii `n u[\. Când s-a `ntâmplat
asta, mama mi-a f\cut semn s\ m\

ascund [i a `ntredeschis u[a. Care
s-a dat de perete, `mpins\ cu o lo-
vitur\ de picior. Am auzit cum
ma ma cade, icnind, peste un scaun,
apoi a r\cnit ceva o voce c\reia
glasul ei frumos i-a r\spuns gâtuit
a `ncuviin]are. {i pe urm\ lini[te.

Am a[teptat-o ceasuri `n [ir.
Nici m\car n-am ridicat scaunul
c\zut [i n-am `nchis u[a `n urma
ei. M-am `nc\p\]ânat s-o a[tept
pân\ se `ntoarce, dar am adormit
cu capul pe mas\. A[a m-a g\sit di-
minea]a, când s-a `ntors, cu ochii
vine]i. M-a dus `n pat, adormind
cu mine `n bra]e. Când m-am tre-
zit, n-am avut curajul s\ m\ mi[c
pân\ când ea n-a terminat de
plâns `ncet, ca s\ n-aud.

Culmea e c\, dup\ ce o interoga-
ser\ toat\ noaptea, `i d\duser\ [i
scrisoarea, ca s\ nu uite ce nu are
voie s\ fac\ [i ce-ar putea p\]i
dac\... ~]i imaginezi c\ primul lucru
pe care l-a f\cut a fost s-o ascund\,
f\r\ s\ [tie c\ de un copil nu po]i
ascunde nimic, orice copil are nu-
iaua lui de alun. La `nceput n-am
`n]eles mare lucru, dar, recitind-o,
am priceput c\ na[terea mea fuse-
se o gre[eal\ pe care, de[i au trecut
aproape [aptezeci de ani de atunci,
n-am avut curajul s-o `ndrept.

O ̀ ntâmplare ca aceea nu putea
r\mâne ascuns\ celorlal]i, mai
ales `n astfel de vremuri. Mama a
muncit toat\ via]a la bancul ei de

lemn unde lustruia piesele [i le
ungea cu vaselin\. Nimeni nu i-a
`ntins vreodat\ o mân\ de ajutor
[i nici ea n-a cerut decât s\ fie
l\sat\ `n pace. Numai c\, `n locul
tuberculozei lui Beniamin, care
disp\ruse odat\ cu hainele [i a[ -
ter nuturile lui arse, a ap\rut, din
noaptea aceea, diabetul ei. O boal\
care nu era a s\r\ciei, ci a fricii.

Cre[team cu ne`nduplecare.
Eram cel mai `nalt din clas\ [i
`nc\ nici nu m\ n\scusem pe de-a-n -
tregul, c\ci p\rul mi se tot deschi-
dea la culoare, pân\ ce s-a f\cut
blond, m\t\sos. Iar ochii nu-[i
schimbaser\ culoarea albastr\ pe
care o au cei ai oric\rui prunc la
na[tere, atât c\ deveniser\ sti -
clo[i, ca de felin\. Probabil c\ 
teama ta de moarte a fost atât de
puternic\, ̀ ncât, pentru orice even -
tualitate, destinul te pusese la
p\strare, creându-]i o dublur\.
A[a c\ n-am luat nimic din `nf\ -
]i[area negricioas\ [i `ncre ]it\ a
neamului oltenesc al mamei mele.

B\team str\zile pân\ seara,
când mama se ̀ ntorcea cu ra]ia de
pâine pe cartel\. Aveam fiecare
dreptul la un sfert de pâine nea -
gr\. Sâmb\t\ seara aducea, pen-
tru dou\ zile, o pâine `ntreag\, ro-
tund\. ~i d\deam ocol, ne[tiind
din ce parte s-o rupem. Pâinea
avea miezul cleios [i coaja f\râmi-
cioas\. Când se usca, ceea ce se
`ntâmpla destul de rar, `]i scrâ[ -
nea `n din]i ca nisipul. Dar era
pâine. Dup\ ce o ]ineai o vreme pe
limb\, mutând-o dintr-o parte `n
alta a gurii, nu mai conta. ~n co-
pil\ria mea, apusul lua forma ace-
lui coltuc de pâine neagr\ pe care
trebuia s\-l dr\muiesc de la o ̀ nse-
rare la alta.

Pe str\zile ce urcau [i coborau
ale mahalalei noastre pline de
maidane [i de ascunzi[uri, `ncro-
peam tot felul de jocuri pentru ca-
re nu aveam nevoie decât de
`nchipuire ori de lucruri la `nde-
mân\, cum ar fi crengi, pietricele,
nucile sau castanele din copacii
b\trâni ai parcului de la biserica
Sfântul Dumitru. Ne jucam de-a 
v-a]i ascunselea, ho]ii [i vardi[tii,
]urca, lapte gros, cal-de-prin]-cal-
de-mp\rat ori urm\rita pe luate [i
m\ `ntorceam acas\ cu buzunare-
le pline de nuci [i castane. Când
ne certam, `njuram, ca oamenii

mari, `ngro[ându-ne vocile:
— Pe-a m\-tii! striga unul,

v\rsându-[i n\duful.
— Ba pe-a m\-tii! i-o ̀ ntorcea altul.
— Ba pe-a m\-tii, c\-i lat\!
— Ba pe-a m\-tii, c\-i crea]\!
{i tot a[a, pân\ `ntr-o zi, când

unul mai de pe margine a strigat
la mine:

— Ba pe-a m\-tii, c\-i futut\ de
nem]i!

Lumea s-a pr\bu[it peste mine,
iar eu m-am n\pustit asupra lu-
mii. Eram puternic [i am `nceput
s\ dau `n cel ce strigase. Dar ei
erau mai mul]i [i s-au pornit s\
urle la mine, ca [i cum to]i [tiu-
ser\ [i t\cuser\ pân\ atunci:

— Nem]\l\ul! Nem]\l\ul!
M-am ̀ ntors ̀ n loc [i am ̀ nceput

s\ lovesc la `ntâmplare, `n dreapta
[i-n stânga, dar din toate p\r]ile au
venit alte lovituri peste mine. S-au
dep\rtat hlizindu-se [i strigându-mi
`n urm\ acela[i cuvânt. Am r\mas

ghemuit, plin de sânge. Abia m-am
târât pân\ acas\, câteva zile nici n-
am putut s\ m\nânc din cauza bu-
zelor sparte [i a f\lcilor umflate.
M\ loviser\ cu o ur\ care nu era a
lor [i a[ fi putut s\-i iert. Dup\
atâ]ia ani, r\zboiul nu se `ncheia-
se, iar cifrele despre mor]ii din
r\zboi erau gre[ite.

Atunci te-am omorât prima
oar\. Am aruncat `n tine cu pietre
pân\ n-am mai putut. Stâlpii de te-
legraf aveau chipul t\u, la fel [i ta-
blele din ferestrele caselor p\r\si-
te, sticlele ori cutiile de conserve
puse pe prichici. Te-am omorât cu
`nceputurile mele de ur\ [i-mi
`nchipuiam c\, dac\ mai `nvii, te
omor iar.

De atunci te-am omorât de mul-
te ori. Numai c\, ̀ ncetul cu ̀ ncetul,
`n locul stâlpilor [i trunchiurilor,
al geamurilor [i al cutiilor ruginite,
chipul t\u a `nceput s\ fie luat de
al]i oameni.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Copiii r\zboiului, de
Varujan Vosganian, care
va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Ego. Proz\“ 
a Editurii Polirom.  

CARTEA

O scrisoare cu un mesaj pe cât de surprinz\tor, pe atât de tulbur\tor
redeschide pentru Matei Visarion traumele trecutului. Un peleri-
naj `n sine `nsu[i – `n care victimele [i c\l\ii, nes\buin]a [i `n]elep-
ciunea, misterul [i confesiunea, nostalgiile [i speran]ele se ames-
tec\ `ntr-o succesiune de `ntâmpl\ri care ]ine aten]ia cititorului
treaz\ pân\ la ultima pagin\ – sugereaz\ c\ r\nile, dac\ nu se redes-
chid, nu se pot cu adev\rat vindeca. Amploarea ac]iunii [i varieta-
tea personajelor, acoperind `ntreaga perioad\ a României postbeli-
ce, fac ca fiecare cititor s\ se reg\seasc\, `ntr-un fel sau altul, prin-
tre personajele c\r]ii, prin situa]iile `n care ele sunt puse s\ ac]io-
neze ori prin constat\rile lor, pe rând amare [i hazlii. Romanul adu-
ce, prin for]a de expresie a literaturii, o completare necesar\ isto-
riei ambigue, controversate [i, `n orice caz, nepovestite pân\ la
cap\t a comunismului [i postcomunismului românesc.
Aceast\ poveste adev\rat\ despre copiii r\zboiului pune `n fa]a
eroilor c\r]ii op]iunea fundamental\ a condi]iei umane, cea dintre
uitare, r\zbunare [i iertare, l\sându-l pe fiecare dintre ei s\ aleag\
[i ̀ ndemnându-i pe cei care parcurg aceste pagini s\ aib\, la rândul
lor, curajul propriei op]iuni.



Partea cea mai cumplit\ legat\ de
alegerile americane este c\ ziua
votului n-a lini[tit pe nimeni. Cu
diferen]a c\ nu se mai comenteaz\
declara]iile republicanului [i an-
cheta FBI pe urmele democratei,
ci se construiesc scenarii. Num\ -
rul anali[tilor care prevestesc Al
Treilea R\zboi Mondial a crescut
sim]itor [i nici m\car nu e ceva de
glum\ aici. De fapt, nimic nu mai
este de glum\ la cap\tul unei
s\pt\mâni [i jum\tate `n care lu-
mea a `ncercat s\ se obi[nuiasc\
doar cu ideea c\, dup\ 21 ianuarie,
Donald Trump chiar va fi „condu -
c\torul Lumii Libere“.

Nigel Farage `n delir, Marine
Le Pen `n delir, Bulgaria are
pre[edinte ales iubitor de Mosco-
va, iar Dodon este noul pre[edinte
al Republicii Moldova `n urma
unui al II-lea tur cu scântei, ̀ n care
a `nfruntat-o pe proeuropeana (nu
neap\rat prounionista) Maia Sandu.

Ve[tile proaste nu se mai opresc,
iar mult-prizatul comedian John
Oliver de la HBO a decretat deja
2016 cel mai „f****d up“ an din
via]a sa. ~ntr-adev\r, ve[tile proas-
te par s\ nu se mai opreasc\, iar
populismul este noua realitate.
Oxford Dictionaries a ales cuvân-
tul anului: „post-truth“. Adjectiv,
o „referire la sau `n circumstan]e
`n care faptele obiective conteaz\
mai pu]in `n formarea opiniei pu-
blice decât emo]ia [i convingerile
personale“. „Foreign Affairs“, care
[i-a tip\rit ultimul num\r pe 2016
`nainte de a secunoa[te deznod\ -
mân tul alegerilor americane, `[i
dedic\ dosarul „Puterii populis-
mului“ [i `l deschide cu un inter-
viu pe atât de [ocant pe cât mai
poate fi unul cu liderul Frontului
Na]ional din Fran]a, Marine Le
Pen, creditat\ de sondajele de opi-
nie cu prima [ans\ `n preziden]ia-
lele de anul viitor.

De dincoace [i dincolo de Atlan-
tic, se face apel la a-i da o [ans\ lui
Trump de a ne ar\ta c\ este blând
[i bun [i ca pre[edinte nu va mai
scrie la trei diminea]a tweeturi jig-
nitoare, dar [i la a `nceta cu frica
de ru[i, mai precis de Putin. Vorba
liderului Frontului Na]ional: „o
lume cu Trump, Le Pen [i Putin la
conducere va fi una mai bun\!“.
Evident, toat\ lumea s-a lini[tit,
argumentele sunt imbatabile, nu-
mai elitele care au pierdut leg\tu-
ra cu clasa muncitoare sunt de
vin\ pentru toate. {i bancherii de
pe Wall Street, [i Hollywoodul, [i
Ciolo[ care nu m\re[te salariile [i
pensiile, c\ tot e la mod\ subiectul.

Lumea mai bun\ ni se `ntinde
la picioare. Vom avea un pre[edin-
te la Casa Alb\ care se `nfurie la
orice articol nefavorabil ap\rut `n
„The New York Times“ [i ame-
nin]\ jurnali[tii c\ vor pierde pro-
cese pe band\ rulant\ [i le va lua
banii. Familia sa `i va conduce
atât afacerile, cât [i treburile pu-
blice. Un mic aspect de tabloid:
principala grij\ a doam nei Ivanka
Trump `n primul interviu acordat
de t\ticul s\u televiziunii americane

(`n care a ap\rut cu tot familionul)
a fost aceea de a-[i promova o
br\]ar\ de aur care se vinde pe si-
te-ul s\u de bijuterii cu modica
sum\ de 11.000 de dolari. Un
pre[edinte la Casa Alb\ care-[i ia
drept sf\uitor principal patronul
unui site care promoveaz\ ura ras-
ial\ [i care nu-[i las\ fetele decât la
[coli `n care nu `nva]\ evrei. {i ca-
re ̀ l invit\ pe premierul Marii Bri-
tanii `ntr-o vizit\ de stat prin for-
mula „dac\ ai treab\ prin Ameri-
ca, s\ m\ anun]i!“. 

Toate `ntâmplate doar `n ulti-
mele zile, de când i-am „[ters cu
buretele“ orice p\cat mai vechi dom -
nului „president elect“. 

E posibil s\ avem un pre[edinte
la Élysée care sus]ine c\, de[i po-
porul s\u nu se pricepe la afaceri
(cum s-or fi sim]it marile busines-
suri franceze s\ aud\ a[a ceva din
gura unui candidat important la
func]ia suprem\ `n stat), trebuie
asistat `n mod direct economic
prin ruperea Fran]ei de Uniunea
European\ [i „neutralitate“ fa]\
de Statele Unite ale Americii [i Ru-
sia. Care dispre]uie[te profund
modelele britanic [i american de

societate [i crede c\ Juncker [i cu
Merkel conspir\ la r\ul popoare-
lor [i c\ ac]iunile acestora vor du-
ce Europa la r\zboi. Care sus]ine,
din perspectiva unui fost imperiu
colonial, c\ unica [ans\ la prospe-
ritate a Fran]ei este s\ se baricade-
ze bine, s\ rup\ alian ]ele tradi]io-
nale. Nu a zis nimic `nc\ de con-
struirea unui zid la gra ni]a cu Ger-
mania, pe care s\-l pl\teasc\ Mer-
kel .

Cât despre ]arul de la Moscova,
de la care România a cump\rat `n
2016 de [apte ori mai multe gaze
decât `n anul precedent pentru c\
Romgazul a decis c\-i mai OK a[a
decât s\ muncim noi s\ le extra-
gem pe ale noastre, ce ar mai fi de
zis? Dincolo de sanc]iunile econo-
mice aplicate de UE [i SUA, sofis-
ticatele metode de propagand\ ale
Rusiei sunt foarte greu de com -
b\tut cu adev\rul, fie el [i istoric. 

La noi? Poporul vrea m\riri de
salarii de salarii [i pensii, parla-
mentarii le voteaz\ `n Parlament
pentru voturi la urne. Conteaz\ de
unde se vor da, de unde se vor
pl\ti? Populismul nu se bazeaz\ pe
cifre, ci pe sentimente. 
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Buba se sparge, dar efectele le vom resim]i cu to]ii

~nainte era simplu. Râdeam de
m\tu[ile [i p\rin]ii no[tri care ne
sunau entuzia[ti s\ ne spun\ c\
au primit ei un e-mail c\ au câ[ -
tigat la loto [i c\ trebuie doar s\ ̀ [i
trimit\ toate datele contului ban-
car; sau c\ a dat peste ei o oportu-
nitate de afaceri `n Nigeria. Tre-
buia s\ respir\m adânc, s\ le 
explic\m c\ este o fars\, s\ mai as-
cult\m `nc\ o dat\ un „dar aici `n
e-mailul \sta a[a `mi scrie“, apoi
s\ facem apel la un emo]ional „Ai
`ncredere `n mine. Nu r\spunde“.

Acum nu mai râd. Zilele trecu -
te, cineva mi-a spus cu toat\ seri-
ozitatea: „Izola]ia asta termic\ cu
polistiren te omoar\. Eman\
radon“. Am r\spuns doar „Nu cred“,
ce puteam s\ spun, cum puteam
s\ `mi justific opintirea pe care
am sim]it-o instinctiv `n fa]a in-
forma]iei. „Crezi, nu crezi, a[a se
`ntâmpl\. Nu mai este l\sat peretele

s\ expire“ [i `[i `nchide [i deschi -
de pumnul, ca s\ `mi arate cum
anume peretele normal elimin\
„toxinele“ din apartament. M-am
ambi]ionat [i am c\utat pe Google
dar – surpriz\ – primele rezultate
au fost tot felul de linkuri care
avertizau oamenii obi[nui]i de
pericolul de moarte ascuns chiar
`n casa lor. Am g\sit o [tire de la o
respectabil\ insitu]ie media care
con]inea: ni[te p\reri de la ni[te
constructori de pe [antier, cuvin-
tele „radioactive“ [i „nociv“ [i o
doamn\ pneumolog care spunea
c\ probabil aceste este motivul
adev\rat pentru cancer. Nu era ci-
tat nici un studiu. Nu era inclus
nici m\car punctul de vedere al
produc\torilor de izola]ie ter-
mic\. A fost o munc\ `nc\p\]â -
nat\ pân\ s\ g\sesc un studiu
avizat care preciza c\, `n cazul `n
care nu se aerise[te o camer\ un

timp foarte-foarte `ndelungat, se
poate acumula radon, care `ntr-o
cantitate mult mai mare poate
provoca probleme de s\n\tate.

Aici suntem. S\ cau]i [i s\ ex-
plici adev\rul este ceva care
dureaz\, care necesit\ munc\,
r\bdare. Dureaz\ mai pu]in s\ zi-
ci „`nc\lzirea global\ este o pros -
tie inventat\ de chinezi“ decât s\
ar\]i evolu]ia temparaturii medii
corelat\ cu activitatea uman\ din
ultimii 20 de ani. Se g\sesc surse
pe Internet pentru orice adev\r,
orice conspira]ie.

Post-adev\rul desemneaz\, pe
scurt, circumstan]ele `n care fap -
tele sunt `nlocuite sau mai pu]in
importante `n formarea opiniei
publice decât emo]iile sau credin -
]ele personale. ~n epoca post-ade -
v\r, realitatea cedeaz\ locul spec-
ula]iilor spuse pe post de fapte
concrete. Cuvântul a ap\rut `n

urm\ cu mai bine de zece ani, dar
abia recent, folosit intens `n co-
mentariile politice despre alege -
rile americane [i despre Brexit, a
intrat `n vocabularul obi[nuit al
publica]iilor. Desemneaz\ nu atât
ocuren]e izolate ale specula]iilor
pe post de fapte, cât un `ntreg cli-
mat `n care tr\im, unul `n care
adev\rul nu mai are mare rele-
van]\. Din p\cate, consecin]ele au
fost mult mai puternice decât fu -
sese anticipat.

Imediat dup\ alegerile ameri-
cane, atât Facebook, cât [i Google
au dat poate una dintre cele mai
bune ve[ti din acest an: ̀ [i ajusteaz\

algoritmii pentru a `mpiedica
r\spândirea site-urilor cu [tiri
false. Google nu va mai da posibil-
itatea site-urilor pe care le de-
tecteaz\ cu [tiri false s\ ̀ i folo seasc\
motorul de publicitate. Face book
nu va permite afi[area de reclam\
spre site-uri cu farse sau infor-
ma]ii false. 

Este ironic faptul c\ instru-
mente cu atât de mult poten]ial
pentru r\spândirea democra]iei
[i a accesului la cunoa[tere au
ajuns folosite exact `mpotriva
acestor principii. Ve chile afaceri
cu prin]ii din Nigeria `ncep s\ nu
mai arate a[a de r\u.

Am auzit acest cuvânt pentru prima oar\ ieri, [i tot ieri am aflat c\ a fost desemnat
„cuvântul anului“. Post-adev\rul. Mi-a pl\cut imediat ce l-am auzit, pentru c\ buc\]elele
de realit\]i disparate din ultimele [ase luni s-au a[ezat ca ni[te buc\]ele de puzzle
potrivite `n jurul acestui concept: avertismentul foarte serios pe care l-am primit cum 
c\ izola]ia termic\ a apartamentului eman\ radon mortal; victoria lui Trump; spaima
general\ de „soro[i[ti“; entuziasmul de ne`n]eles la Brexit.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina CoceaPost-adev\rul
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Cum s\ scrii un bestseller
Visa]i s\ scrie]i o carte
care s\ „rup\“ topurile?
S\ v\ fac\ celebri [i s\ 
v\ umple de bani, pe
dumneavoastr\ [i pe
editori?

Ei bine, parte din mecanica ce
transform\ o carte oarecare `n
mare succes a fost analizat\ [i
dezv\luit\ `ntr-o carte (normal!)
numit\ The Bestseller Code, ana -
tomy of a blockbuster novel, care
este rezultatul unei munci `nde -
lungate [i intense. Dup\ cinci ani
de studii, 20.000 de volume ana -
lizate (ap\rute ̀ n ultimii 30 de ani)
[i ̀ n crearea unui algoritm a peste
1.000 de computere, autorii – Jodie
Archer, fost editor la Penguin
Books, [i Matthew L. Jockers,
cercet\tor la universitatea Ne-
braska-Lincoln – cred c\ au reu[it
s\ descifreze anatomia unui
blockbuster literar [i au pus la
cale o metod\ ce poate analiza c\r -
]ile pentru a decide „cât de best-
seller este“.

Ei sus]in c\ o carte de mare
succes ascult\ de coduri precise.
Nu este o idee nou\ dar, `n cazul
de fa]\, autorii se bazeaz\ pe anal-
iza unei imense cantit\]i de date
care le ofer\ argumente. Ceea ce ̀ i
face, spune „Slate“, s\ afirme cu

siguran]\ c\ algoritmul pus la
punct de ei este fiabil `n 80 la sut\
dintre cazuri.

~n primul rând, un bestseller
are un efect imediat asupra citi-
torului: este o carte „pe care nu

po]i s-o la[i din mân\“. Nu este
vorba despre calitate literar\, ci
numai despre capacitatea c\r]ii
de a provoca aceast\ reac]ie citi-
torului. Iar lupta pentru captarea
acestuia se duce `n primele 40 de
pagini ale c\r]ii, dup\ care e cam
târziu.

Cum po]i realiza acest efect?
Jodie Archer [i Matthew L. Jockers
au identificat cinci condi]ii.

1. Alegerea a trei sau patru te -
me predominante, care s\-l ocupe-
cel pu]in o treime din carte. 

2. Dintre aceste teme, cea a in-
timit\]ii, a c\ldurii umane, a em-
patiei, este cea mai important\.
Altele ar putea fi cele ale vie]ii do-
mestice, a copiilor, a noilor teh -
nologii, a c\s\toriei, a mor]ii „[i
chiar a impozitelor“. „Oamenilor
le place s\ citeasc\ despre munc\.
Dumnezeu [tie de ce, dar le place“ –
amintesc cei de la „Slate“ un citat
de Stephen King.

3. Ritmul c\r]ii este un factor
esen]ial. Autorul de bestseller [tie
s\ alterneze cu mare abilitate
emo]iile (speran]\-decep]ie-spe -
ran]\-decep]ie) de-a lungul „trei -
mii clasice“: expozi]ie/conflict/
rezolvarea conflictului. Un fapt
dovedit de autori cu diagrame `n
care este analizat ritmul din Co-
dul Da Vinci sau 50 Shades of
Grey.

4. Nu folosi]i formule alambi-
cate [i cuvinte rare, fiindc\ un
cititor prefer\ limbajul „de zi cu

zi“. Un autor cu experien]\ `n 
jurnalism sau publicitate va [ti
mai bine s\ utilizeze acest limbaj.

5. Personajele trebuie s\ fie „ac-
tive“, iar asta se face prin alegerea
verbelor. Cei doi autori au desco -
perit c\ ezist\ mult\ „pasivitate“
`n c\r]ile care nu se vând bine:
doresc, am nevoie, `mi lipse[te.
Cu alte cuvinte, scrie „Slate“, per-
sonajele trebuie s\ ac]ioneze, nu
s\ suporte. „Gândesc, deci exist“
(ac]ionez) este mai bun decât
„doresc, deci a[tept“.

6. O ultim\ condi]ie, uitat\ de
autorii americani [i ad\ugat\
prompt de ziari[tii francezi: tre-
buie s\ scrie]i `n englez\, astfel
cartea dumneavoastr\ va putea fi
citit\ de mult mai mult\ lume. 

Astfel, cartea „perfect\“ con-
form algoritmului este The Circle
(2013) de David Eggers, o carte de-
spre o firm\ de internet malefic\.

La aceste condi]ii se adaug\
mai multe observa]ii.

nAten]ie la punctua]ie, fiindc\
este mai bine s\ scrii „Te iubesc.“
decât „Te iubesc!“. {i, dac\ nu tre-
buie abuzat de semnele de excla-
mare, pute]i folosi multe semne de
`ntrebare. „Bestsellerurile iubesc
`ntreb\rile.“

nFolosi]i frecvent cuvinte sim-
ple [i uzuale.

n Sexul nu vinde! Spun autori
c\ sexul reprezint\ doar 0,001 la
sut\ dintre temele abordate `n
cele 20.000 de c\r]i studiate. 50
Shades este doar o excep]ie.

n Autorii remarc\ o tendin]\
tot mai conturat\ `n ultima
vreme, ce a „fetelor tenebroase“
ca personaje (Gone Girl, B\rba]i
care ur\sc femeile), eroine am-
bivalente (bun/r\u, problem\/
solu]ie) a c\ror poveste nu duce la
o rezolvare a conflictului „elibera-
toare“, deci nu un veritabil happy-
end. Exist\ mult mai multe obser-
va]ii `n aceast\ „anatomie a unui
blockbuster literar“, dar conclu -
zia c\r]ii este c\, `n cele din urm\,
doar un autor foarte bun [tie s\
adune [i s\ manipuleze aceste in-
grediente pentru a ob]ine o carte
de mare succes. Dup\ care urmea -
z \ alte condi]ii care ar trebui
`ndeplinite, precum norocul sau
perseveren]a.

La urma urmei, aminte[te
„Slate“, William Golding a primit
21 de refuzuri pentru ~mp\ratul
mu[telor, zeci de editori au re-
fuzat primul volum din Harry Pot-
ter, iar 50 Shades [i-a ̀ nceput cari-
era ca o carte editat\ pe cheltuiala
autoarei.

{i, nu `n ultimul rând, lua]i `n
calcul c\ acest algoritm g\sit de
cei doi autori este deja destul de
controversat [i c\ mul]i dintre
cronicarii lui The Bestseller Code
sunt de p\rere c\ „spune lucruri
pe care le [tiam deja“, c\ este doar
o re]et\ pentru un succes de pu -
blic, nu o carte valoroas\, [i c\
„vorbe[te foarte mult despre gus-
turile cititorilor americani“.

Suplimentul lui Jup  
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Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
nMaestrul anima]iei japoneze Hayao Miyazaki, de[i retras din lumea
filmului, se `ntoarce pentru a realiza un scurt metraj de numai zece
minute, realizat `n `ntregime pe calculator. „Talentul realizatorului
conteaz\ mai mult decât metoda“, a explicat Miyazaki, care a fost adep-
tul anima]iei tradi]ionale de-a lungul `ntregii sale filmografii.

n „Vreau s\ m\ retrag“, a anun]at Robert Redford, `ntr-o lung\ con-
versa]ie cu nepotul s\u, Dylan Redford, publicat\ de site-ul Walker
Art Center. Fanii s\i pot fi `ns\ lini[ti]i: decizia nu este definitiv\, le -
gendarul actor urmând s\ ia o hot\râre abia dup\ ce termin\ lucrul
la filmele Our Souls at Night, cu Jane Fonda, [i Old Man With a Gun,
cu Casey Affleck [i Sissy Spacek.

nRomanul clasic SF al lui Robert Heinlein Str\in ̀ n ]ar\ str\in\ va fi
transformat de Paramount `ntr-o serie TV pentru postul Syfy. 

n2017 va fi un an ̀ n care regretatul David Bowie va fi s\rb\torit ̀ n stil
mare, prin mai multe concerte `n `ntreaga lume. Concertele vor fi
sus]inute de 30 de muzicieni „de baz\“ [i 40 ale[i din fiecare loca]ie,
antrenându-i pe cei mai apropia]i colaboratori ai lui Bowie: Mike Gar-
son, Earl Slick, Adrian Belew, Sterling Campbell, Holly Palmer [i
Catherine Russell. Evenimentul de debut, ce va avea loc la Brixton, va
fi prefa]at de un discurs al bunului prieten al artistului, actorul Gary
Oldman.

n„Nu mai pot s\ ̀ i dau un pumn ̀ n fa]\ lui Donald Trump, acum este
pre[edinte ales!“, a declarat Robert de Niro ̀ n emisiunea Jimmy Kim-
mel Live! din 9 noiembrie. „E pre[edinte, trebuie s\ respect func]ia.
Acum trebuie s\ a[tept\m, s\ vedem cum vor decurge lucrurile [i s\
r\mânem extrem de vigilen]i.“

n Membrilor forma]iei americane Eagles Of Death Metal li s-a in-
terzis accesul la mediatizata redeschidere a clubului Bataclan din
Paris, scena cumplitului atentat terorist din 2015. Interdic]ia a venit
ca urmare a declara]iilor liderului trupei, Jesse Hughes, dup\ aten-
tatele survenite ̀ n timpul unui concert al trupei. Dup\ ce au sc\pat cu
bine din atentat, Hughes a sugerat c\ personalul de la Bataclan ar fi
putut fi implicat `n atentat, dar [i-a retras acuza]ia ulterior [i [i-a
cerut scuze, explicând c\ era ̀ nc\ traumatizat de evenimentele la care
a fost martor. Comentariile lui nu au r\mas nesac]ionate. Concertele
Eagles of Death Metal au fost anulate la festivalurile Rock en Seine [i
Cabaret Vert. „Au venit [i i-am dat afar\. Sunt lucruri care nu pot fi
iertate“, a declarat pentru AFP co-directorul clubului Bataclan, Jules
Frutos.

The Oxford Dictionaries `[i mo-
tiveaz\ alegerea prin faptul c\, de[i
termenul de „post-truth“ exist\ de
aproape un deceniu, frecven]a uti-
liz\rii lui a crescut considerabil `n
2016, `n contextul Brexitului [i al
alegerilor preziden]iale din Statele
Unite.  „A fost, de asemenea, mult
asociat unui substantiv: politici
post-truth“, spune Oxford Dictio -
naries, care g\se[te originea 

termenului cu actualul lui `n]eles
`ntr-un eseu al regretatului dra-
maturg sârbo-american Steve
Tesich ap\rut `n revista „The Na-
tion“ `n 1992. Referindu-se la scan-
dalul Iran-Contra [i la primul
r\zboi din Golf, Tesich se plângea
c\ „noi, ca oameni liberi, am decis
`n deplin\ libertate c\ vrem s\
tr\im `ntr-o lume post-adev\r“.
Spun cei de la Oxford Dictionaries

c\ termenul exista `nc\ dinainte
de eseul lui Tesich, numai c\
`n]elesul lui era „dup\ ce adev\rul
a fost cunoscut“ [i nu implica
`n]elesul c\ „adev\rul `nsu[i a de-
venit irelevant“.

Alte cuvinte nominalizate `n
acest an au fost, printre altele:
adulting, alt-right, brexiteer, chat-
bot, coulrophobia (frica de clowni),
latinx sau woke.

Bolnav de leucemie, actorul
american Robert Vaughn, ulti -
mul r\mas `n via]\ din distri -
bu]ia faimosului film Cei [apte
magnifici, a decedat la New York,
la vârsta de 83 de ani.

Vaugh, n\scut pe 22 noiembrie
1932, a `nceput la Hollywood `nc\
de la sfâr[itul anilor ’50, dar a de-
venit o vedet\ mondial\ cu rolul
lui Lee, pistolarul cu m\nu[i din
piele din filmul-cult Cei [apte
magnifici (al\turi de mari vedete
precum Yul Brynner, Eli Wal-
lach, Steve McQueen, Charles

Bronson, Robert Vaughn sau
James Coburn), remake ameri-
can de John Sturges al Celor [apte
samurai al lui Akira Kurosawa.

Renun]ând treptat la marele
ecran `n favoarea televiziunii,
Robert Vaught a ap\rut `n nu-
meroase seriale poli]iste precum
Columbo sau Perry Mason [i a
cunoscut o nou\ celebritate `n
rolul agentului secret Napoleon
Solo `n alt serial cult, The Man
from U.N.C.L.E., o replic\ tele-
vizat\ a aventurilor lui James
Bond.

The Oxford Dictionaries a ales „cuvântul anului“, iar acesta este „post-truth“
(post-adev\r) pe care `l define[te astfel: „adjectiv care se refer\ sau denot\
circumstan]ele `n care faptele obiective au o mai mic\ influen]\ `n formarea
unei opinii publice decât emo]iile sau convingerile personale“.

Moartea ultimului mercenar



— Buna ziua, realiz\m un sondaj
despre alegerea lui Donald Trump,
`n contextul `n care scorul a fost
strâns [i exist\ multe voci care
sus]in c\ rezultatul final ar pune
`n pericol `ns\[i democra]ia ame -
rican\.

— P\i normal c\ o pune. Donald
Trump nu este pre[edintele meu!

— Dar ce v\ face s\ crede]i asta?
— Eu personal cred ̀ n de mo cra]ie,

`n respectarea liber t\]ilor indi-
vidului [i `n sprijinirea ini]ia-
tivelor private. ~n primul rând nu
suport faptul c\ Trump este omul
ru[ilor. Cum s\ vorbe[ti poporu-
lui despre idealuri democratice,
când tu afirmi c\ `l admiri pe Pu -
tin [i c\ vrei s\ rea[ezi `n termeni
mai cordiali rela]iile cu Rusia?
A[a ceva mi se pare absurd [i de
neacceptat. Când spui Rusia, spui
oligarhi, spui corup]ie, spui [antaj
economic mascat. 

— Dar, dup\ cum a]i aflat pro -
babil, se pare c\ a fost vorba de o
interpretare gre[it\ a afirma]iilor
domnului Trump.

— Nu cred c\ a fost a[a. Mie mi
se pare un om cu porniri totalitare
[i asta contravine principiilor
mele de via]\. Plus c\ nu sunt de
acord nici cu politica lui referi-
toare la expulz\ri. Consider c\ to]i
oamenii merit\ s\ aib\ [ansa la o
via]\ mai bun\. 

America este o na]iune mul-
tietnic\ prin defini]ie [i to]i cei
care tr\iesc `n ea trebuie s\ se
simt\ integra]i, f\r\ excep]ii. Nu,
cu siguran]\ Trump nu este pre -
[edintele meu!

— Ave]i dreptate, dar domnul
Trump s-a referit doar la imigran -
]ii care devin infractori.

— Nu, el practic a ar\tat cu
degetul spre ]\rile Americii La-
tine. Eu unul a[a am sim]it. Parc\
i-a acuzat pe to]i c\ sunt trafican]i
de droguri. Unde mai pui c\ vrea
s\ ridice [i zidul acela. P\i ce-i
aici, Berlinul?

— ~l considera]i rasist pe dom-
nul Trump?

— P\i nu a]i v\zut cum se ma -
chiaz\ pentru interviuri? Se d\ cu
alb sub ochi, ca nu cumva s\ i se
vad\ cearc\ne mai `nchise la cu-
loare. Sunt sigur c\ nu suport\ ne-
grul. Este doar un bog\tan sus]in-
ut de ru[i care a ajuns la vârf pe
fondul nemul]umirii popo rului `n

legatur\ cu sistemul po litic actual,
care pare rigid [i netransparent.
Discursul populist antisistem
creeaz\ emo]ie [i coru pe. Altfel nu
`mi explic cum un misogin convins
a fost votat de atât de multe femei.
Bine, probabil c\ [i femeile sunt
dr\coase, nu au suportat s\ ajung\
conduse de o alt\ dam\.

— Interesant punct de vedere.
S\ `n]eleg c\ face]i parte din
tab\ra celor care au votat cu
doamna Clinton. 

— Nu. Am spus doar c\ Donald
Trump nu este pre[edintele meu.
Eu sunt turist, vin din G\g\uzia.
Am votat cu Dodon. 
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

De fapt nu aterizeaz\, ci r\mân
suspendate deasupra p\mântului,
ca `n Magritte. Oamenii `ncearc\
s\ ia leg\tura cu cei din\untru,
dar cei din armat\ nu se descurc\,
de aceea `i coopteaz\ pe cei mai
buni lingvi[ti. Pentru Statele Uni -
te e aleas\ o profesoar\ de lingvis-
tic\ (Amy Adams) care urmeaz\
s\ fac\ echip\ cu un matemati-
cian (Jeremy Renner). „Cumva
am senza]ia c\ totul se reduce la

noi doi“, `i spune lingvista ma te -
maticianului dup\ ce au descope -
rit `mpreun\ c\ scrierea extra -
tere[trilor e reprezentat\ de ni[te
cercuri ca din tu[ care seam\n\
cu cercurile zen (ensō). Filmul
canadianului Denis Ville neuve
adapteaz\ nuvela Story of Your
Life de Ted Chiang, distins\ cu
Premiul Nebula `n 2000, unde
jocul cu mai multe timpuri ver-
bale (prezent, perfect compus, vi-
itor) d\dea pove[tii aerul de mo -
saic, ob]inut pe ecran prin montaj.
Povestea combin\ masculinul cu

femininul, matematica cu lingvis-
tica (comunicarea), ra]iunea cu
sim]irea, iar rezultatul e circular,
adic\ perfect [i repetabil. Cercu -
rile heptapozilor (a[a se nu mesc
extratere[trii, pentru c\ au [apte
picioare) sunt enun]uri compli-
cate unde fiecare element are un
sens precis (un sens al unui deta -
liu va schimba complet sensul
enun]ului), de aici deruta armatei
când semnificantul unealt\ e con-
fundat cu arm\. Mai interesant
decât accroché-ul de film SF de
pluton e substratul metafizic [i

felul cum forma filmului oglin -
de[te con]inutul, ducându-te cu
gândul la un palindrom. Filmul
nu are efecte speciale, e minima -
list [i uscat ca un cerc zen, dar
sunt multe `n el [i probabil c\ la a
doua vizionare apar [i mai multe.
Deja mi s-a f\cut dor de el.

Florence Foster Jenkins echili-
breaz\ perfect filmul lui Vil-
leneuve. De câte ori `ncepe Meryl
Streep s\ cânte, tu `ncepi s\ râzi.
Tot mai mult [i tot mai tare. Dar
când sopranei f\r\ voce care
apare `n reprezenta]ii ca un fel de

coana Chiri]a `i d\ prin cap s\
`nchirieze Carnegie Hall [i s\
cânte ̀ n fa]a a 3000 de oameni care
`n primul moment `ncep s\ h\ -
h\ie, treci imediat de partea ei [i
nu mai râzi. Probabil c\ asta l-a
atras pe britanicul Stephen Frears
la povestea acestei femei bogate (a
tr\it `ntre 1868 [i 1944), r\mas\
celebr\ prin ̀ nregistr\rile ei pline
de falseturi [i prin curajul de a
aborda cele mai grele arii. Proba-
bil c\ pe Frears l-a tentat un film
despre cum se negociaz\ pasiunea
cu ratarea [i, prin asta, cum
schimbi comedia pe dram\ [i in-
vers `ntr-o frac]iune de secund\.
Azi se spune c\ tratamentul cu ar-
senic [i mercur pentru sifilisul
contractat la 17 ani de la so], sifilis
cu care s-a luptat 50 de ani, i-a ata-
cat probabil sistemul nervos cen-
tral [i a f\cut-o pe Florence s\-[i
piard\ urechea muzical\ (dup\ ce
fusese talentat\ pianist\ de mic\).
Ce e clar este c\ pasiunea pentru
muzic\ a ]inut-o `n via]\ 50 de ani. 

Nu am v\zut Marguerite (2015)
de Xavier Giannoli (cu Catherine
Frot ̀ n rolul principal), film inspi-
rat din via]a aceluia[i personaj,
deci nu pot face o compara]ie. Tot
ce pot spune e c\ am f\cut crize de
râs la filmul lui Frears. 

Primul contact/ Arrival – de De-
nis Villeneuve, cu: Amy Adams,
Jeremy Renner, Forest Whitaker

Florence/Florence Foster Jenkins, 

de Stephen Frears. Cu: Meryl Streep,

Hugh Grant, Simon Helberg

Film

Iulia Blaga

SF zen [i comedie zeiss
Nu prea [tiu cum s\ scriu
despre Arrival. (Dac\ vre]i
s\ vede]i filmul, mai bine
nu citi]i acest text.). Mi 
s-a blocat mâna-n punga
cu popcorn dup\ primele
zece minute. E unul din -
tre cele mai bune SF-uri
f\cute vreodat\. Nu tu
nav\ spa]ial\ sofisti-fi-
cat\, al\muri, becule]e,
g\l\gie [i vitez\. Totul e
pe lini[te [i pe bune
despre oameni (nu despre
extratere[tri). ~n 12 locuri
din lume aterizeaz\ `ntr-o
bun\ zi ni[te forme
alungite [i `ntunecate. 

544

Not my president
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