
Electrecord: 
ba-i aici, 
ba nu-i aici!

Victor Eskenasy

Nu au trecut nici dou\ s\pt\mâni de
când scriam despre metamorfozele
[i catalogul casei Electre cord [i mai
mul]i prieteni `mi semnaleaz\ cu
semne de `ntrebare un articol ce
anun]\ punerea online a discurilor
b\trânei compa nii. Articolul entuzi-
ast de blog lau d\ „organizarea lo -
gic\ [i rapiditatea“ aplica]iei elec-
trecord.com, ce permite accesul de
pe calculator, iPad [i smartphone la
un site intitulat preten ]ios „Coloana
sonor\ a României“. 
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Printre arabii
din sudul
Irakului

Codru] Constantinescu

Apreciez foarte mult colec]ia
„Hexagon“ a Editurii Polirom (̀ mi
aduce aminte de o alt\ co lec]ie cele-
br\ `nainte de 1989, „Delfinul“ –
care ap\rea la Editura Meridiane)
[i marea majoritate a titlurilor
publicate, pentru c\ iu besc c\l\to-
ria. Dar cine n-o face? C\l\toria
programat\, chiar [i derulat\
prin intermediul agen ]iilor turis-
tice, este o aventur\, dar\mite
atunci când c\ l\torul dep\[e[te
acest simplu [i comod statut, inte-
grându-se ̀ n natura local\.
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Articole de Eli B\dic\ [i Andra Petrariu `n » paginile 2-3 [i 8-9

Scrisoare pentru
melomani

Cronic\ de carte

Gaudeamus 2016
Raport final

Lars Ulrich: 
„Cred c\ noul
album Metallica
este mai bun
decât credeam“

Drago[ Cojocaru

~ntr-un interviu pentru „So
What!“, revista fan-clubului Meta -
llica, Lars Ulrich, bateristul cele-
brului cvartet american, a vorbit
despre Hardwired ... To Self-Destruct,
lansat s\pt\mâna trecut\, primul
album Metallica `n ultimii opt ani.
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Duminic\, 20 noiembrie, s-a `ncheiat cea de-a XXIII-a edi]ie a Târgului Interna]ional Gaudeamus –
Carte de `nv\]\tur\, cel mai mare târg de carte de la noi. Cifrele anun]ate de organizator, Cultural
Media al Radio România: peste 300 de expozan]i, peste 850 de evenimente, peste 125.000 de vizita-
tori. „Suplimentul de cultur\“ v\ spune cum a fost la târg, care au fost c\r]ile [i autorii-vedet\ [i cum
s-a v\zut „din interior“ participarea la evenimentul expozi]ional.
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La final de Gaudeamus:
vedete, impresii, premii 

Eli B\dic\

Gaudeamusul meu

Spuneam [i `n materialul din
num\rul trecut al „Suplimentului
de cultur\“ c\ Gaudeamus e acas\
pentru mine. Cu pu]ine excep]ii,
m\ pricep s\ m\ orientez `n târg
gra]ie dispunerii similare a stan-
durilor, iar la Romexpo nu merg
`n restul anului, a[a c\ am o ciu-
dat\ senza]ie de familiaritate ime-
diat cum intru `n Pavilionul Cen-
tral. Dac\ Ia[iul ̀ l asociez cu FILIT,
Pavilionul Central al Romexpo 
este Gaudeamus. Anul acesta,
poate mai mult decât `n al]i ani,
pân\ duminic\ dup\-amiaz\ nu
am mers `n târg decât cu ceva de
f\cut – `n mare, moder\ri de
lans\ri. Ceea ce a `nsemnat c\ am
putut lua pulsul mul]imii, dar nu
am trecut decât pe la standurile
care `mi erau, cumva, `n drum,
sau unde erau lans\rile cu prici-
na. {i, desigur, am folosit cele mai
apropiate ie[iri pentru pauze, cele
unde se adun\ oamenii din dome-
niul editorial s\ fumeze [i s\ mai
vorbeasc\ de una, de alta. Iar du-
minic\, dup\ ce a avut loc [i ultima
lansare, am reu[it s\ m\ plimb
pu]in printre standuri, s\ mai iau
câteva c\r]i la reducere – oferte
foarte bune la edi]ii vechi, doar 10-
20-30% la c\r]ile noi, ca de obicei –,
s\ mai salut câ]iva oameni de la di-
ferite standuri, care, evident, dup\
turul de for]\ din weekend, abia
a[teptau s\ se `ncheie [i edi]ia
aceasta a târgului. Am plecat cu
senza]ia c\ am jucat cinci zile `ntr-
o hor\ alert\, dar n-am avut r\ga-
zul de a profita din plin de tot ceea
ce aduce un târg de carte: volume
noi r\sfoite pe `ndelete, evenimen-
te altfel organizate de ]ara invitat\
de onoare sau de al]i participan]i la
Gaudeamus, conversa]ii mai rod-
nice cu cei care lucreaz\ `n edituri
[i pe care nu `i v\d zilnic. Consola-
rea fireasc\ este „la anul...“. 

Dac\ a fost ceva ce m-a sur-
prins la edi]ia aceasta, ca aproape
veteran\ `ntr-ale târgului, atunci
este publicul. A fost straniu s\ v\d
atât de mul]i oameni `n timpul
s\pt\mânii când, de obicei, bate
vântul `n zilele de miercuri [i joi,
ba chiar o parte din ziua de vineri.
Acum, `ns\, probabil datorit\ in-
vitatului de onoare, China, `n pri-
mele zile a fost forfot\. 

Apogeul, desigur, a fost sâm b\ -
t\, atât pe zi, cât [i seara, când era
irespirabil `n târg, ajungeai de la
un stand la altul mai mult `mpins
de mul]ime decât din proprie
voin]\, te rugai s\ g\se[ti o scar\
`n drumul t\u, s\ te mai odihne[ti
pe treptele ei pu]in, [i sperai s\
ajungi la timp la evenimente. Ciudat

a fost [i c\ oamenii [i-au schimbat
obiceiul de a r\mâne pân\ la
`nchiderea târgului: rândurile se
r\reau dup\ ora 18:00-19:00, ceea
ce nu prea se `ntâmpla pân\ acum
`n zilele de vineri, sâmb\t\ [i du-
minic\. De[i, e adev\rat, dumini-
ca dup\ prânz scade `ntotdeauna
num\rul vizitatorilor. Nu am fost
niciodat\ priceput\ ̀ n a aproxima
câ]i oameni sunt `ntr-un loc, `ns\,
`n urma observa]iilor de pân\
acum, m-a[ fi a[teptat ca, per total,
num\rul cititorilor care au trecut
pragul Gaudeamusului de anul
acesta s\ fie mai mare decât cel de
anul trecut, nu s\-l egaleze. Dar,
cine [tie?, poate c\ se stabilizeaz\
pia]a de carte, respectiv num\rul
de cititori. 

China, invitatul 
de onoare

M-a `ncântat prezen]a Chinei ca
invitat de onoare, a adus un ceva
greu de cuprins `n cuvinte, o cul-
tur\ [i o literatur\ pe care le cu-
noa[tem `nc\ mult prea pu]in,
cred eu. Nu au fost, totu[i, toate
p\rerile asem\n\toare. Unele
voci au criticat Radio România
pentru c\ a invitat China la
aceast\ edi]ie, principalul argu-
ment fiind regimul politic al aces-
teia. De altfel, s-a vorbit destul de
mult pe marginea traducerii chi-
neze a volumului pre[edintelui
României, Pas cu pas, lansat `n
august la Târgul de Carte de la
Beijing [i `n prima zi de târg la

Gaudeamus. Se pare c\ versiunea
publicat\ de Editura Zhong Yi
(China Translation & Publishing
Corporation) a suferit câteva mo-
dific\ri: au fost eliminate referiri-
le critice pe care Klaus Iohannis le
f\cea la adresa comunismului.
Pentru a avea o imagine de an-
samblu asupra chestiunii, trebuie
s\ precizez [i c\ volumul a ap\rut
`n 3.000 de exemplare, o nimica
toat\ dac\ o raport\m la o popu-
la]ie de peste un miliard de oa-
meni. 

~n fine, standul Chinei, de peste
300 de metri p\tra]i, aerisit, lumi-
nos, `mp\r]it `n mai multe sectoa-
re, `]i atr\gea aten]ia, nu aveai
cum s\-l ocole[ti, [i avea multe
„ispite“ – de exemplu, oamenii au

Duminic\, 20 noiembrie, s-a `ncheiat cea
de-a XXIII-a edi]ie a Târgului Interna]ional
Gaudeamus – Carte de `nv\]\tur\, cel mai
mare târg de carte de la noi. Cinci zile,
peste 300 de expozan]i, peste 850 de
evenimente, peste 125.000 de vizitatori

(num\r similar cu cel al edi]iei prece -
dente), spun cifrele oficiale transmise de
organizator, Centrul Cultural Media al
Radio România. Urm\torul Gaudeamus va
avea loc `n perioada 22-26 noiembrie 2017,
tot `n Pavilionul Central al Complexului

Expozi]ional Romexpo, [i va avea ca
invitat de onoare Statele Unite ale
Americii. Cum a fost la aceast\ edi]ie, 
ce c\r]i au fost vedete, ce autori au 
fost „priza]i“ [i multe altele, `n rândurile
de mai jos. 
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stat la o coad\ foarte mare numai
pentru a lua o foaie pe care era scris,
cu ro[u, caracterul care `nsemna
„fericire“. Am trecut de câteva ori
pe acolo [i de fiecare dat\ am
v\zut lucruri noi – ateliere, de-
monstra]ii, discu]ii faine [i mul]i
curio[i.  

Mi s-au p\rut foarte importan-
te `ntâlnirile profesionale organi-
zate cu aceast\ ocazie – cum ar fi
semnarea unor acorduri cu privi-
re la drepturile de autor pentru
România – [i cele `n care autori
români [i chinezi au avut [ansa
de a dialoga. 

Singurele p\r]i proaste au fost
traducerile foarte slabe ale texte-
lor pentru expozi]ii, fapt remarcat
[i `n social media de câ]iva scrii-
tori [i traduc\tori români, cum ar
fi Lavinia Brani[te – `n zona de
Expozi]ie Cultural\, de pild\, ilus-
tra]iile aveau texte `nso]itoare
precum acesta: „V\zând c\ Wu
Song a ucis tigrul, vân\torii locali
au fost foarte pl\cu]i `n mod sur-
prins, i-au chemat lui Wu Song
erou de tigru-lupt\. Apoi le-au
c\rat tigrul [i Wu Song, au mers la
jude] s\ cear\ merite pentru Wu
Song“ –, prezen]a a mult prea
pu]ini autori chinezi (chiar dac\
vându]i `n milioane de exemplare
`n ]ara lor) [i graba ̀ n a „`mpache-
ta“ standurile cât mai repede – cu
câteva ore `nainte de `nchiderea
târgului, deja nu prea mai aveai
ce s\ vizitezi `n spa]iul chinez.
Plus c\ era tare greu s\ g\se[ti un
limbaj comun cu unii expozan]i,
a[a c\ renun]ai, dup\ o perioad\,
s\ mai vrei s\ comunici. 

~n 2017, când SUA va fi invita-
tul de onoare, vom avea cel mai
probabil o experien]\ diferit\. As-
ta dac\ nu se r\zgânde[te Trump.
Dac\ tot l-am amintit, trebuie s\
v\ spun c\ mi-a atras aten]ia `n
târg o carte care avea numele
pre[edintelui american ales pe co-
pert\ – Lini[te: vorbe[te Trump!
De la r\zboiul cuvintelor la candi-
datura pentru Casa Alb\, de Geor-
ge Beahm, ap\rut\ la Editura
RAO, „o colec]ie impar]ial\ a ce-
lor mai importante declara]ii, re-
lat\ri, fragmente de interviuri sau
opinii ale lui Donald Trump de
pân\ acum, dar [i din cadrul dez-
baterilor preziden]iale pentru Ca-
sa Alb\“. Dac\ v\ ̀ ntreba]i, nu, nu
am fost `ntr-atât de curioas\ `ncât
s\ o iau acas\. 

Vedetele târgului

Nu vedetele de carton, ci vedetele
de hârtie, c\r]ile ([i autorii lor,
desigur). Târgurile sunt, la urma
urmei, dincolo de singurele mo-
mente `n care profesioni[tii c\r]ii
din toat\ ]ara se `ntâlnesc, despre
c\r]i. Ele sunt ̀ n lumina reflectoa-
relor, pentru ele oamenii din edi-
turi reduc dramatic orele de somn

de dinainte [i din timpul târgului,
pentru ele ne d\m o bun\ parte
din bugetul de s\rb\tori. {i g\ -
se[ti chiar de toate la târg, de la be-
letristic\ la c\r]i pentru [coal\,
c\r]i politice, academice, dic]iona-
re, enciclopedii, c\r]i de medi-
cin\, gastronomie, business, reli-
gie etc. Non-fic]iunea cap\t\ teren,
aparent, devine [i la noi un trend.
Ah, [i se pare c\ românii se dau ̀ n
vânt dup\ c\r]ile din zona gastro-
nomiei (titluri din ce `n ce mai
„creative“ – Sup\ de `nc\lzit ini-
ma, Pove[ti cu gust [.a.), fie c\ vor-
bim de c\r]i de re]ete, care mai de
care mai inedite, fie c\ ne referim
la dezv\luiri senza]ionale ale
buc\tarilor de renume interna]io-
nal. Segmentul de carte care, `ns\,
m\ bucur\ cel mai tare este cel
pentru copii, care cap\t\ amploa-
re de la an la an, traduceri din ce
`n ce mai bune, c\r]i scrise de 
autori români din ce `n ce mai
multe. Iar standurile editurilor
pentru copii sunt din ce `n ce mai
colorate, din ce `n ce mai vesele,
mai atr\g\toare. 

Ca [i pân\ acum, cele mai de vi-
zitat standuri mi se par cele ale
editurilor mici [i mijlocii, plus ce-
le academice, care au probleme cu
distribu]ia [i ale c\ror c\r]i, prin
urmare, nu le g\se[ti prea u[or `n
libr\rii. Cu toate acestea, luate cu
asalt au fost tot editurile mari, vi-
zibile, cu lans\ri la minut. Iar au-
torii care au avut cel mai numeros
public [i au dat cele mai multe 
autografe sunt cei pe care `i [ti]i
deja: Lucian Boia (cu Un joc f\r\
reguli. Despre imprevizibilitatea
istoriei), Mircea C\rt\rescu – care
nu [i-a lansat un volum propriu,
dar a vorbit la trei lans\ri Huma-
nitas (Inimi cicatrizate, reedita-
rea c\r]ii lui Blecher, eveniment
la care a participat [i Radu Jude,
regizorul ecraniz\rii; volumele
semnate de Bob Dylan [i cartea
Andreei R\suceanu, Bucure[tiul
literar) –, Ileana M\l\ncioiu (cu
Am reu[it s\ r\mân eu `ns\mi),
Andrei Ple[u (Pardon, scuza]i,
bonsoir, audiobook), Emil Bruma-
ru (Amintiri din rai), Ana Blan-
diana (Povestiri fantastice), Ioana
Pârvulescu (Inocen]ii), Radu Pa-
raschivescu (cu A[tept s\ cr\pi),
Mircea Mih\ie[ (Ulysses, 732. Ro-
manul Romanului) [i mul]i al]ii. 

Post-Gaudeamus, numeroase
edituri au f\cut publice topurile
celor mai bine vândute c\r]i pe pe-
rioada târgului. Astfel, la Editura
Polirom avem parte de o mare
surpriz\: pe primul loc se afl\
Ulysses 732. Romanul Romanului,
de Mircea Mih\ie[, urmat\ de
Scrisori c\tre Vera, de Vladimir
Nabokov, Meseria de romancier,
de Haruki Murakami, Dragoste la
17,50$, de Charles Bukowski, la
egalitate cu Coaj\ de nuc\, de Ian

McEwan, iar Via]a [i Opera de
Cristian Tudor Popescu, `ncheie
cele cinci locuri ale celor mai vân-
dute volume. La Cartea Româ-
neasc\, clasamentul arat\ a[a:
Matei Vi[niec, cu Iubirile de tip
pantof. Iubirile de tip umbrel\ ,
apoi Gheorghe Cr\ciun cu Doi
`ntr-o carte (f\r\ a-l mai socoti pe
autorul ei). Fragmente cu Radu
Petrescu [i Mircea Nedelciu [i
Imagini, litere, documente de c\ -
l\torie, Octavian Soviany cu
N\luca [i Cristian Teodorescu,
cu, fire[te, {oseaua Virtu]ii. Car -
tea Câinelui. La Humanitas, pe
primul loc a fost volumul Un joc
f\r\ reguli. Despre imprevizibili-
tatea istoriei de Lucian Boia, pe
locul al II-lea Inocen]ii de Ioana
Pârvulescu, urmat\ de A[tept s\
cr\pi (de ast\zi, `n prime-time) de
Radu Paraschivescu, Am ales
România. Povestea mea de Clo -
tilde Armand [i O tez\ de doctorat
la Dumnezeu. Exerci]ii de gândire
de Alexandru Dragomir, iar la
Humanitas Fiction preferatele au
fost Spioana, de Paulo Coelho, ~n
via]\ de Yu Hua, Femeia cu
buchetul de flori de Mo Yan, Ima-
go de Ludmila Uli]kaia [i Cinci
Col]uri, de Mario Vargas Llosa. 

Primele pozi]ii `n topuri au
mai fost ocupate de urm\toarele
volume: Din Liverpool `n Carpa]i,
de Arabella McIntyre-Brown (Edi-
tura ALL), Vegetariana, de Han
Kang (Editura ART), Cartea cu
Apolodor, de Gellu Naum, cu ilus-
tra]ii de Dan Ungureanu (o fru-
moas\ surpriz\, Editura Arthur),
Globalizare, democra]ie [i teror-
ism, de Eric Hobsbawm (Editura
Cartier), 30 de povestiri adev\ -
rate. Carte de reportaj, de Liliana
Nicolae (editura Casa de pariuri
literare), A fost odat\ ca niciodat\
– Pove[ti [i povestiri interpretate
de Ion Caramitru, Mariana Mi-
hu], Victor Rebengiuc (Editura
Casa Radio), Doamna de la Miezul
Nop]ii, de Cassandra Clare (Editu-
ra Corint), Jocul necroman]ilor,
de {erban Andrei Mazilu (Crux
Publishing), Jamila Cuisine. Cele
mai iubite re]ete, de Geanina
Staicu-Avram (Curtea Veche Pu -
blishing), Tenta]ii, de Corina
Ozon (Herg Benet Publishing),
~nainte s\ te cunosc [i Dup\ ce 
te-am pierdut, de Jojo Moyes (Edi-
tura Litera), Elena din Avalor –
povestea filmului (Litera Mic\),
Zgomotul timpului, de Julian
Barnes (Editura Nemira), Un
b\iat numit Cr\ciun, de Matt
Haig (Editura Nemi), Metro 2033,
de Dmitri Gluhovski (Editura Pal-
adin), Ted talks. Ghidul oficial
TED pentru vorbit `n public (Edi-
tura Publica), Inferno, de Dan
Brown (Editura RAO), F\r\
`nchisoare, a[ fi fost nimic, Necu-
lai Popa `n dialog cu Flori

B\l\nescu (Ratio et Revelatio
Publishing House), Fata din tren,
de Paula Hawkins (Editura TREI),
Anatomia alerg\rii, de Joe Puleo
& Dr. Patrick Milroy (Lifestyle
Publishing), Mog [i vulpile, de Ju-
dith Kerr (Editura PanDA), Tipul
din filme nu exist\, de Bogdan Sto-
ica (Editura Univers), Iocan nr. 2,
revist\ de proz\ scurt\ (Editura
Vellant), Dumnezeu s-a n\scut `n
exil, de Vintil\ Horia (Editura
Vremea). Probabil c\ mai sunt
destul de multe alte clasamente
care nu au ajuns la mine, dar cred
c\ este suficient\ aceast\ enumer-
are pentru a ne face o opinie `n
ceea ce prive[te cele mai „consu-
mate“ volume la Gaudeamus 2016. 

Premiile 
Gaudeamus 2016

Ca `n fiecare an, Gaudeamus nu
se poate `ncheia f\r\ premiile târ-
gului. Cele pentru anul acesta au
fost decernate, fire[te, duminic\,
20 noiembrie. 

Astfel, Trofeele Gaudeamus, ai
c\ror câ[tig\tori au fost vota]i de
c\tre public, au fost primite de
Editurile Humanitas (locul I),
RAO (locul al II-lea) [i Nemira (lo-
cul al III-lea), iar Trofeul pentru
„Cea mai râvnit\ carte a târgu-
lui“, a mers la Editura Arthur,
pentru seria Harry Potter, de J.K.
Rowling. Trofeele Presei pe
sec]iunile TV, radio, publica]ii [i
online au fost câ[tigate de posturi-
le România TV [i Europa FM, de
cotidianul Adev\rul [i website-ul
HotNews.ro. Premiul pentru
sec]iunea agen]ii de pres\ nu a
fost acordat de aceast\ dat\. 

Apoi, Premiul de Excelen]\, `n
valoare de 10.000 lei, oferit de c\tre
Radio România, a fost primit de
Editura Tracus Arte, „pentru
sus]inerea generoas\ [i ampl\ a li-
teraturii române contemporane“.
Premiul Educa]ia a revenit, din
nou, Academiei de Studii Econo-
mice din Bucure[ti, „`n semn de
apreciere pentru constan]a [i pen-
tru standardele `nalte la care Aca-
demia s-a prezentat [i `n acest an
la Gaudeamus“. Premiul pentru
traducere „Antoaneta Ralian“, 

decernat pentru traduc\tori din
limba român\ `ntr-o limb\ str\i -
n\ [i dintr-o limb\ str\in\ `n lim-
ba român\, a fost acordat la aceas -
t\ edi]ie Ioanei Ieronim (pentru
traducerea volumului House of
the People – When Big is not Beau-
tiful, Editura Vremea) [i Gretei
Tartler (pentru traducerea volu-
mului Poetry and Science – An An-
thology of Contemporary Authors
from Romania, ap\rut tot la Editu-
ra Vremea), premii acordate pen-
tru traducerea din român\ `ntr-o
limb\ str\in\, [i Veronic\i D. Ni-
culescu, pentru traducerea volu-
mului Scrisori c\tre Vera de Vladi-
mir Nabokov (Editura Polirom),
premiu pentru traducerea dintr-o
limb\ str\in\ `n limba român\.

A fost aleas\ [i Miss Lectura
pentru Gaudeamus 2016: Angela
Izvercian. 

De asemenea, `n cadrul târgu-
lui a fost organizat\ [i finala celei
de a XIV-a edi]ii a Concursului
Na]ional de Lectur\ „Mircea Ne-
delciu“, dedicat elevilor de liceu.
Primele trei locuri au fost câ[tiga-
te de Florentina Dima, de la Cole-
giul Na]ional „Mihai Viteazul“
din Bucure[ti, Cristina Andrei, de
la Colegiul Na]ional „Elena Cuza“
din Craiova, [i Andi Munteanu,
de la Colegiul Na]ional Ia[i.

Spre Gaudeamus 2017

~ntotdeauna r\mân multe alte as-
pecte de discutat – cum ar fi `n
acest caz prezen]a Administra]iei
Fondului Cultural Na]ional
(AFCN) `n Pavilionul Central ([i,
mai ales, dezbaterea organizat\
joi, 17 noiembrie, ̀ n prezen]a min-
istrului Culturii, Corina {uteu,
care a adus `n discu]ie Legea
C\r]ii, dar [i timbrul cultural),
participarea la târg, `n premier\,
a Muzeului Na]ional de Art\ al
României (MNAR) sau chiar
temele cuprinse `n discursurile
unor vorbitori, la lans\ri. Sper,
`ns\, c\ paginile acestea ([i ur -
m\toarele, scrise de Andra Petra -
riu) v\ vor l\sa cu o imagine de
ansamblu asupra edi]iei de anul
acesta a Gaudeamus. ~ntre timp, am
pornit deja spre Gaudeamus 2017. 
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Drag\ Irina Teodorescu, am primit
cu oarecare ̀ ngrijorare vestea c\ a]i
scris un bestseller, `nc\ de la debut
(a]i mai fost [i premiat\ grandios pe
deasupra). Am citit cronicile din
„Le Figaro littéraire“ [i din „Spie-
gel“, iar `ndoiala `mi cre[tea. 

De unde pân\ unde? De unde s\
vin\ o scriitoare atât de tân\r\ – la
treizeci-[i – care s\ cucereasc\ din
prima `ncercare cititorii francezi,
despre care se [tie cât sunt de sofis-
tica]i [i nu numai? 

~n plus, m\ `ngroze[te pân\ [i
ideea de bestseller. ~mi era fric\ de
ce a[ putea g\si `n cartea dumitale.
Serios, cine putea s\ fie [i acest tâl-
har must\cios care aruncase un
blestem asupra familiei Marinescu?

Apoi am citit un interviu cu dum-
neata, aici la noi, `n „Supliment“.

Când am ajuns la cugetarea despre
singur\tatea omului care scrie [i
public\ o carte pe care mii de oa-
meni o citesc [i dintre ace[tia câ]iva
chiar `n]eleg [i... Atunci, exact
atunci, m-a]i convins. Am `ntrerupt
lectura interviului [i v-am `nceput
romanul. Am f\cut bine.

A]i scris o carte minunat\! Poate
c\ ea nu va fi socotit\ o capodoper\
([i de ce ar fi?, cui ̀ i folose[te obsesia
pentru capodopere?, cititorilor nu le
pas\), poate c\ ea nu va rezista ̀ n tre-
cerea timpului, poate c\... Conteaz\?

Acum, ast\zi, ̀ n aceast\ toamn\,
`n Europa de Est, eu v\ citesc [i m\
amuz [i m\ ̀ ngrozesc [i cad din nou
pe gânduri ̀ n fa]a secolului XX. Dra -
g\ Irina Teodorescu, ne-a]i d\ruit o
carte fantastic\, s\ nu vi se par\
pu]in! 

Ave]i harul povestirii [i, ̀ ntr-ade -
v\r, f\r\ pove[ti lumea noastr\ ni-
mic n-ar mai fi. Povestea dumnea-
voastr\ – un tâlhar must\cios (mare
amator de iahnie cu fasole) l̀ bles-
team\ pe un boier care l̀ ucide pen-
tru galbeni, iar blestemul chiar du-
reaz\, de[i este atât de caraghios s\
credem `n blesteme – este `ns\[i po-
vestea bucuriei de a povesti.

Fac, totodat\, apel la dreptul meu
de cititor de a avea un personaj pre-
ferat, iar acest personaj preferat al
meu este Maria Desfrânata (a nu se
confunda cu Maria Mezina), pe care
o pune]i s\ tr\iasc\ ̀ n p\cat, dar o [i
purta]i (pe jos, mai mult sau mai
pu]in) pân\ la Ierusalim, pân\ la Zi-
dul Sfânt (e plin Ierusalimul de zi-
duri sfinte...), dar o [i conduce]i spre
alte p\cate, acolo, `n curtea cu petu-
nii a unui c\lug\r muribund. Da,
Maria Desfrânata care are puterea,
aceea care numai din disperare poa-
te s\ vin\, de a renun]a la via]\ pen-
tru a-[i salva familia de blestemul
tâlharului must\cios ([i cine face
altfel, `n cumplita noastr\ naivitate
de a crede c\ putem, totu[i, s\
salv\m ceva?). 

{i unde mai pui c\ `n aceast\ 
carte nu tr\ie[te [i moare (iubesc

modul `n care [ti]i s\ v\ conduce]i
personajele c\tre moarte, `ntocmai
ca via]a) doar Maria Desfrânata.
Mai este [i Gigi Marinescu. O, Gigi! 

Ce personaj mai e[ti [i dumnea-
ta, Gigi Marinescu, cum te duci
dumneata s\ vezi Parisul [i te
`ntorci de acolo cu inima zdrobit\,
c\ci, fa]\ de luminile din Paris, noi,
aici `n Est, am tr\it dintodeauna `n
cel mai adânc `ntuneric, `n cea mai
groaznic\ pe[ter\. 

Ce personaj mai e[ti [i dumnea-
ta, Gigi Marinescu, cum supravie -
]uie[ti r\zboaielor numai pentru a
te lupta cu dumneata ̀ nsu]i, cu for]a
brut\ [i t\m\duitoare a alcoolului. 

Ce personaj mai e[ti [i dumnea-
ta, Gigi Marinescu, cu acea insupor-
tabil\ triste]e a omului care se gân-
de[te la Sena `n timpul faptelor de
arme, la Parisul `nvelit `n solda]i
mor]i, ce personaj mai e[ti [i dum-
neata, Gigi Marinescu, plângând fe-
meile cochete ale Parisului [i arti[ -
tii `n vremea le[urilor. 

Drag\ Irina Teodorescu, v-am
`nchis romanul cu un sentiment nu
de sfâr[it, ci de `nceput. 

M-am ̀ n tors, de`ndat\, la interviu,
am aflat c\ ave]i doi copii, un iubit [i
o pisic\ [i c\ vre]i s\ v\ ̀ ntoarce]i la

meseria dumneavoastr\ de baz\,
pentru c\ nici m\car `n Fran]a nu
se poate tr\i cumsecade din scris. 

{i de aceea v\ scriu: mai medita]i
asupra acestui deznod\mânt. Ave]i
un talent pentru care v\ invidiez
cordial. Ierta]i-m\ c\ m\ v\d nevoit
s\ v\ aduc aminte c\ un asemenea
talent este [i o datorie. 

Cu cele mai sincere gânduri, 
Andrei Cr\ciun
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La nici cei [apte ani `mplini]i,
Vlad e perfect con[tient c\ acesta-i
momentul `n care trebuie s\ se
arate b\rbat. {i chiar e capabil de
multe lucruri impresionante, dem -
ne pân\ [i de un super-erou. Poa-
te, de exemplu, cu suficient\
r\bdare, s\ priveasc\ fix, din hol,
peretele buc\t\riei [i s-o vad\ pe
maic\-s\ tocând ceap\ pentru o
ciorb\ de pui. Plângând din cauza
cepei sau tocând ceap\ ca s\ nu-[i
dea el seama de adev\ratul motiv
al lacrimilor. Sau, dac\ prive[te
fix peretele dinspre dormitor, o
poate vedea pe sor\-sa, cu un an
mai mare, ̀ ntins\ pe pat, uitându-se
la rândul ei c\tre un punct fix din
tavan. Ar putea face chiar [i alte
lucruri extrem de impresionante
care s\ demonstreze f\r\ t\gad\

c\-i b\rbat, ba chiar un super-
erou, `ns\ nu g\se[te sub nici o
form\ curajul de a c\lca ap\sat cu
piciorul drept pe podea. 

}op\ie `n hol bizuindu-se doar
pe stângul, pe dreptul cumva `l
târ\[te, având grij\ s\ nu stâr-
neasc\ din nou durerea aceea in-
suportabil\ de acum dou\ zile,
când a c\zut pe genunchi, la fotbal.

Intr\ [otânc-[otânc ̀ n buc\ t\rie
[i se uit\ `ndelung la maic\-sa, ca
[i cum ar putea vedea prin ea.

— Ce vrei, puiule?
— Nu-s pui.
— Ba e[ti pui. 
— Ba nu-s pui, `s b\rbat.
— Las\ prostiile [i pune picio-

rul `n p\mânt, dac\ zici c\ e[ti
b\rbat. {i zboar\, puiule, zboar\!
`i spune f\cându-i cu ochiul,

ar\tându-i puiul congelat de pe
mas\.

Vlad pricepe gluma, `ns\ n-are
chef de râs.

— Mama, de ce plângi?
— C\ tai ceap\.
— Nu m\ minciuni, nu mai tai

ceap\.
— Plâng c\ nu vrei s\ calci cu

piciorul pe p\mânt.
— O s\ calc.
— Când?
— Când n-o s\ m\ mai doar\.
— {i de unde [tii c\ te mai doa-

re, dac\ nu calci.
— Las\, [tiu eu când.
Deschide frigiderul [i cump\ -

ne[te `ndelung dac\ s\ ia un iaurt
cu gust de zmeur\ sau unul cu
gust de mure. Pân\ la urm\ le ia
pe amândou\, iese din buc\t\rie,

ajunge pe hol, apoi intr\ ]op\ind
`n dormitor. 

— Cu ce vrei, cu zmeur\ sau cu
mure? o `ntreab\ pe sor\-sa.

Ea plânge de-a dreptul, f\r\ s\
se fereasc\.

— Ce-o s\ facem noi singuri? `l
`ntreab\.

Vlad ezit\, trage de timp, sare
pân\ lâng\ pat [i pune al\turi de
ea ambele pahare de iaurt.

— M\ descurc eu, spune el, ros-
tind ap\sat cuvântul „descurc“,
pe care `l `nv\]ase de la taic\-su.
Sunt b\rbat. Vând bicicleta, `mi
iau [i serviciu de motociclist de
pizza... Aduc bani acas\. Am eu
grij\ [i de tine, [i de mama. Ne
descurc\m.

— Pleac\, las\-m\-n pace! `l re-
pede feti]a.

Vlad se re`ntoarce ]op\ind `n
buc\t\rie.

— Mama, de ce plângi?
— De chichi, `i r\spunde ea

zâmbind.
— {i de-un leu ridichi... com-

pleteaz\ el imediat.
Râd amândoi, dar parc\ nu e

râsul lor obi[nuit.
— Mama, s\ nu mai plângi. ~mi

iau eu serviciu de motociclist de
pizza [i aduc bani acas\. {i ce
dac\ tata a divor]at de noi? Ne des-
curc\m noi.

Maic\-sa `[i `ntoarce capul.
Vlad `[i pune genunchiul drept pe
p\mânt, scoate un icnet de durere,
apoi o `ntreab\:

— Mama, vrei s\ fii so]ia mea?
(adaptare dup\ un caz real)

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Un super-erou

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

www.suplimentuldecultura.ro

Cartea Blestemul tâlharului must\cios (traducere 
din limba francez\ de M\d\lina Vatcu) a fost
publicat\ la Editura Polirom `n anul 2016.

Scrisoare c\tre Irina Teodorescu 



Liberalii nu reu[esc s\ conving\,
ba chiar par `n sc\dere de tura]ie,
având o campanie dezlânat\, f\r\
vreo tem\ clar\ [i f\r\ mare
tragere de inim\. Faptul c\ Vasile
Blaga, cel cu probleme mari `n
Justi]ie, a revenit `n Modrogan [i
se r\ste[te la [efii din teritoriu
arat\ c\ PNL are probleme se-
rioase. Nu mai e mobilizarea de
alt\dat\, nu mai are cine s-o fac\.
Nimeni nu mai are chef de nimic.

Bomba a picat miercuri, când
USR a ie[it pe pia]\ cu un sondaj care
schimb\ radical datele problemei.

PSD continu\ s\ stea coco]at la 40
la sut\, dar surpriza m\sur\torii e
c\ useri[tii ar fi trecut `n fa]a li -
beralilor. ~n sondajul Kantar-
TNS, partidul lui Nicu[or Dan
este cotat cu 19 procente, `n timp
ce liberalii coboar\ la 18. 

O fi real sondajul? Dac\ cifrele
sunt corecte, atunci se poate spu -
ne c\ e cutremur pe scena po litic\.
E adev\rat c\ aceea[i firm\, Kan-
tar, a realizat `n var\ [i sondajele
pe Capital\, la acea vreme pentru
USB, iar Nicu[or Dan era ̀ naintea
lui C\t\lin Predoiu. Toat\ lumea a

s\rit ca ars\ la vremea respectiv\,
spunând c\ e o manipulare de
campanie, dar la vot USB a ob]i -
nut chiar mai mult decât ar\tau
propriile m\sur\tori cu câteva
zile `nainte de alegeri. Unii soci-
ologi spun c\ [i `n toamna lui 2016
se manifest\ o spiral\ a t\cerii [i
c\ partidul nou, adic\ USR, ar fi
cel avantajat. Rezultatul sondaju-
lui f\cut la comanda USR e [ocant,
iar pentru PNL ar fi un dezastru
s\ coboare pe locul trei la parla-
mentare.

~ntrebarea r\mâne: o fi chiar
a[a? 19 la sut\ pentru USR `n -
seamn\ enorm. Unii ar spune c\
scorul e unul imposibil de ob]inut
pentru un partid f\r\ primari [i
f\r\ organiza]ii `n teritoriu. USR
a avut probleme pân\ [i s\ pun\
candida]i `n toate jude]ele. Par-
tidul nu are primari [i nici filiale
m\car `n re[edin]ele de jude].
USR are sus]inere `n urbanul
mare, e vi zibil asta, dar cum
r\mâne cu ruralul? Ca s\ ob]in\
19 la sut\, USR ar trebui s\ ia cel
pu]in 30 la sut\ pe urban [i 10 `n
rural. {i nu e vorba doar de Bu-
cure[ti, Ia[i, Timi[ sau Cluj, ci [i
de Boto[ani, Vaslui, Teleorman

sau Olt. V\ imagina]i ca USR s\
ob]in\ 30 la sut\ `n Slatina sau la
Alexandria? Complicat `n fieful
lui Dragnea, cu 50 de primari so-
cial-democra]i din 57 de localit\]i. 

{i totu[i ceva se `ntâmpl\,
pl\cile tectonice din politic\ s-au
mi[cat, dar dimensiunile rupturii
le vom vedea la urne, pe 11 decem-
brie. Posibil ca scorul USR s\ fie
u[or umflat, la fel cum e greu de
crezut c\ o mie de primari PNL pot
aduce doar 18 puncte liberalilor. 

N-ar fi exclus ca unii strategi
politici s\ `ncerce `mpingerea
USR la peste 15-16 la sut\, pentru
c\ un partid la 8-10 la sut\ n-ar aju-
ta prea mult la construc]ia unei
majorit\]i pro-Ciolo[. 

Pentru pre[edintele Iohannis,
cea mai comod\ variant\ dup\ 11
decembrie ar fi ca PNL [i USR s\
fie `n stare s\ formeze majori-
tatea, chiar [i la limit\, eventual
cu sprijinul UDMR [i al mino -
rit\]ilor na]ionale. Cum PNL n-are
suflu [i nu d\ semne de cre[tere,
singura variant\ e vânt `n pânze
pentru USR. 

Sunt `n stare PNL [i USR s\
de]in\ m\car 40 la sut\ din man-
date ̀ n viitorul Parlament? Ecua]ia

e complicat\, dar nu imposibil de
rezolvat. Dac\ PNL are 25 de pro-
cente, USR ar trebui s\ ob]in\
restul de 15. 

Posibil ca asta s\ fi urm\rit
strategii care croiesc majoritatea
pro-Ciolo[. A fost nevoie de un [oc,
iar sondajul Kantar pare s\-[i fi
atins ]inta. USR reintr\ `n joc,
dup\ ce ̀ n primele dou\ s\pt\ mâni
[i-a dovedit limitele, pe fondul lip-
sei de structuri de care pomeneam
ceva mai devreme. C\ USR va
reu[i sau nu s\ se a[eze temeinic
pe terenul politic r\mâ ne de v\zut.

B\t\lia din 11 decembrie nu e
pentru locul `ntâi, ci pentru for-
marea guvernului. Degeaba ai 38
sau 40 la sut\ dac\ nu reu[e[ti s\
coagulezi o majoritate. Posibil ca
[i ALDE s\ fi `n]eles jocul [i s\
`ncerce o repliere pe ultima sut\
de metri. T\riceanu `[i d\ seama
probabil c\ majoritatea PSD-
ALDE nu mai e atât de sigur\,
plus c\ `n ALDE sunt suficien]i
oameni care ar schimba barca la
prima strigare de pe malul Cotro -
ceniului. 

Urmeaz\ dou\ s\pt\mâni inte -
resante, `nc\ nu s-au ar\tat toate
c\r]ile.
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Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

S-a ̀ ntâmplat pe la ̀ nceputul anului
1990, `n iarn\, când eram `n anul
`ntâi la Filologie. }ara ardea de atâ-
ta febr\ a transform\rilor [i peste
tot se f\ceau lucruri noi, cu oameni
mai mult sau mai pu]in noi. {i ̀ ntr-o
zi unul dintre colegii mei vine [i-mi
spune c\ s-a ivit o [ans\ extraordi-
nar\, de care am putea profita
amândoi. ~n Timi[oara urmau s\
vin\ mai mul]i fermieri [i produ -
c\tori de ma[ini agricole din Statele
Unite, care erau interesa]i de opor-
tunit\]ile de afaceri proasp\t ap\ru-
te. Prin urmare, Partidul Liberal le
organizase o sesiune de discu]ii cu
agricultorii din România. Problema
era c\ nu aveau interpre]i, a[a c\ or-
ganizatorii s-au gândit s\ apeleze la

studen]ii de la Englez\. „{i ne
pl\tesc?“, am `ntrebat. „Sigur, o
sut\ de lei – sau dou\, nu mai [tiu
exact.“ O sut\ de lei era foarte mult
pentru un student care fuma Car-
pa]i cu trei lei pachetul. „Dar nu as-
ta e important“, a continuat colegul
meu. „O s\ se dea [i ni[te burse de
studiu `n America [i dac\ mergem
acolo, ̀ ]i dai seama...“ Aici colegul a
f\cut o pauz\ dramatic\, dup\ care
a ad\u gat grav: „Gheo, vor fi... tare
multe burse“.

Atunci, `n februarie-martie 1990,
pentru un român oarecare o ie[ire
pân\ la Budapesta sau Viena era o
aventur\ de povestit nepo]ilor.
America... America era un vis. 
{i-apoi, mi-am zis eu, burs\-neburs\,

o sut\ de lei nu-s deloc de lep\dat. Ce
s\ mai zic de dou\? Tr\iasc\ Parti-
dul Liberal.

A[adar, am mers [i am f\cut pe
interpre]ii: noi doi [i `nc\ un coleg,
fiecare `n câte o sal\ de treizeci-pa-
truzeci de oameni. F\ceam asta pen-
tru prima oar\, f\r\ nici un fel de
preg\tire, f\r\ s\ [tim ce `nseamn\
s\ traduci succesiv [i rapid din en-
glez\ ̀ n român\ [i invers. Iar oame-
nii aceia nu erau deloc interesa]i de
cuno[tin]ele noastre din opera lui
Shakespeare, Keats sau Wordsworth.
Ei vorbeau despre sem\n\toare,
pr\[itoare, tipuri de soluri, semin]e,
culturi, despre tractoare cu diferite
dot\ri, despre hectare [i acri, despre
tehnici de `ns\mân]are, rota]ia cul-
turilor [i alte lucruri pe care abia

dac\ le pricepeam `n român\. Pân\
la urm\, cu bun\voin]\ [i explica]ii
colaterale, ne-am descurcat. Am stat
[i-am repetat cu `ndârjire, dintr-o
limb\ `n alta, tot ce spuneau ameri-
canii [i românii (majoritatea ingi-
neri de CAP), s-a f\cut o scurt\
pauz\ de cafea, iar pe la ora 16 ame-
ricanii au plecat s\ ia o gustare. Noi
am fost ruga]i s\ a[tept\m. Cum
pierduser\m masa de la cantin\, 
ne-am mul]umit s\ ne t\iem foamea
cu ni[te cafea. 

Apoi am reluat discu]iile: trac-
toare, pr\[itoare, bovine, produc]ie
de lapte, mulg\toare mecanic\...
afar\ se `ntuneca, pierdeam [i cina
de la cantin\, stomacul `mi scheu-
na, dar [tiam c\ mai `ncolo, peste
vreo or\, m\ a[tepta o sut\ de lei,

poate chiar dou\, iar apoi chiar o
burs\. ~n America!

~n fine, am `ncheiat onorabil [i,
când tân\rul liberal care ne oferise
[ansa `ntâlnirii cu americanii a
ap\rut s\-[i culeag\ oaspe]ii str\ini,
colegul meu s-a dus timid spre el [i 
l-a `ntrebat de bani. „P\i, care
bani?“, a zis omul, un pic iritat, ̀ ns\
a continuat rapid, conciliant: „Gân -
di]i-v\ c\ a]i f\cut asta pentru par-
tid“. „Noi nu suntem membri PNL“,
i-a zis nedumerit colegul. „Veni]i la
noi la sediu, s\ v\ `nscrie]i. V\ pri-
mim cu drag, mai ales acum“, a re-
plicat tân\rul om politic. {i a plecat,
cu tot cu americani. Noi ne-am
`ntors la c\min lihni]i de foame, cu
ochii arzându-ne de oboseal\ [i pi-
cioarele tremur\toare.

Nu ne-a mai contactat niciodat\
nimeni pentru bursele `n America.
Ce-i drept, peste ani am ajuns acolo
[i eu, [i colegul meu. El tr\ie[te azi
`n California. M-am `ntrebat uneori
[i ce s-o fi ales de tân\rul politician
care ne-a oferit prima noastr\ expe-
rien]\ de interpre]i de partid. Dar,
una peste alta, liberalii mi-au r\mas
datori cu o sut\ de lei – sau, poate,
dou\. Plus dobânda aferent\ celor
26 de ani care au trecut, c-a[a-i `n
economia de pia]\. Bursa, treac\ de
la mine, o las celor mai tineri.

{i tot nu [tiu cu cine o s\ votez la
alegerile din iarn\.

Cum st\team pe gânduri [i `ncercam s\ decid, ca tot
cet\]eanul responsabil, cu cine a[ vota la alegerile
parlamentare din iarn\, mi-am amintit dintr-o dat\ 
o istorie de la `nceputurile democra]iei noastre
postrevolu]ionare.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

O poveste cu ni[te 
liberali mai de demult

Cum citim sondajul cu USR la 19 la sut\
S-au dus dou\ s\pt\mâni de campanie electoral\ [i
lucrurile nu s-au schimbat semnificativ `n b\t\lia
politic\. Cel pu]in a[a pare la suprafa]\. Acelea[i
partide apatice pe dreapta [i un PSD stând pitit 
dup\ perdea, cu un Dragnea care `ncearc\ s\ preia
mesajele dreptei (a ajuns s\ dea interviuri pân\ [i `n
„Ziarul Financiar“). 
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Electrecord: ba-i aici, 
ba nu-i aici!

Nu tocmai ̀ ncurajatoare este o alt\
declara]ie-comentariu ce sus]ine,
f\r\ dovezi `ns\, c\ „Elec trecordul
(sau arhiva sa) a fost cump\rat `n
urm\ cu ceva timp de c\tre Clau -
diu Florica... Acel Claudiu Flo rica
cu Micro soft. A[a c\ [site-ul] este
oarecum probabil... s\ fie f\cut cu
bani publici. Doar c\ bani publici
fura]i `n prealabil... Motiv pentru
care eu unul n-o s\ ating apli ca]ia,
c\ nu vreau s\ `mbog\]esc [i mai
mult un punga[“.

Sunt acuza]ii grele, ce ar obliga
Electrecordul, `ntr-o lume nor-
mal\, s\ ia pozi]ie public\ [i s\ ex-
plice lucrurile. Liviu Maxim, direc-
tor economic al companiei ̀ n urm\
cu cinci ani, anun]a la 12 septem-
brie 2011 pe site-ul Money.ro (prelu-
at de Sta reapresei.ro) c\, printr-un
contract cu firma Active Soft, ur-
mau s\ fie digitalizate track-urile a
circa o mie de discuri din cele cinci
mii aflate `n patrimoniul casei de
discuri. La vremea respectiv\ s-a
vorbit [i despre perspectiva „digi-
taliz\rii complete a fonotecii de 

patrimoniu [subl. mea] a Electre -
cord“, la un cost de pân\ la 300 de
mii de euro, investi]ie `n care casa
de discuri era dispus\ s\ participe
cu 40%. Apoi, t\cere...

Cum v\ pute]i u[or ̀ nchipui, am
testat site-ul [i aplica]ia electre -
cord.com pentru muzica clasic\,
pentru bucuria, proprie `nainte de
toate, de a reg\si câteva `nre gis -
tr\ri de mult uitate [i niciodat\
reeditate. {i am g\sit, `ntr-adev\r,
câteva mici comori `n diverse
genuri, cum ar fi dou\ LP-uri minu -
nate niciodat\ reeditate ale Sofiei
Cosma din 1968 [i 1973 [i (catalogate
ca stil... „Oper\“),Concertul pentru
violoncel [i orchestr\ al lui Aram
Haciaturian, veche `nregistrare a
Filarmonicii Enescu avându-l ca
solist pe Vladimir Orlov sub ba -
gheta lui Eugene Goosens, sau
splendidele Cântece hasidice, `nre -
gistrate `n timpuri imemoriale de
Elena Cernei [i Dan Iord\chescu
([i despre care [tiam c\ ar fi fost
doar transmise la radio, nu [i pu -
blicate ca LP). Am reascultat cu
pl\cere, de asemenea, Cvartetul Fi-
larmonicii din Cluj condus de
{tefan Ruha interpretând Beetho -
ven, pe Alexandru Demetriad cu
un recital de Nocturne [i Mazurci
de Chopin [i alte câteva LP-uri de-
spre care ̀ mi aminteam, adesea din
copil\rie, doar... copertele.

Dincolo de aceast\ parte senti-
mental-cultural\, a afirma c\ „or-
ganizarea logic\“ este de l\udat mi
se pare de un entuziasm mai mult
decâ excesiv. Realitatea – cel pu]in
deocamdat\, `n faza de test – este
contrar\. LP-urile [i CD-urile cla-
sice sunt urcate cu furca pe site,
aparent f\r\ nici un criteriu (nici
cronologic, nici alfabetic al compo -
zitorilor, nici de stil muzical, nimic)
[i, fapt p\gubos, cu denumiri [i
clas\ri aiurea [i neconcludente, `n
locul titlului oficial al discului, cum
ar fi fost elementar.

A[ putea da multe exemple, dar
dou\ mi se par suficiente pentru a
ilustra genul de harababur\ al noii
„afaceri“ Electrecord. Sub imagi -
nea unuia din LP-urile cele mai in-
teresante (ECD-69), cel amintit al
Concertului pentru violoncel [i or-
chestr\ de Haciaturian, corect de-
scris, g\se[ti ca suplimente postate
f\r\ sens: Dublul concert ̀ n Do maj.
pentru dou\ violoncele de Händel

(care provine de pe un alt LP cu
Radu Aldulescu [i Orlov!), Concer-
tul pentru violoncel al lui Schu-
mann, dar f\r\ numele compozi-
torului – cu men]iunea doar „Ne-
cunoscut“ –, urmate de dou\ `nre -
gistr\ri ale Uverturii Leonora nr. 3
[i apoi un Egmont, iar `n final alte
dou\ track-uri din „necunoscute“
versiuni ale Concertelor pentru pi-
an [i orchestr\ Nr. 20 [i 21 [i un
Confutatis din Requiemul lui
Mozart. Al doilea exemplu ̀ l consti-
tuie un LP postat f\r\ copert\. La o
c\utare, LP-ul figureaz\ sub titlul
„E. Cernei – D.Iord\chescu (Ope re -
t\) 10 piese“, pentru a constata când
l̀ deschizi c\ este vorba de Melodiile

hasidice ale lui Max Eisikowitz, de-
venite zece melodii [i catalogate ca
stil... „Operet\“.

Altfel, totul este „scos la vân-
zare“ scump dac\ vrei s\ cumperi
numai „o melodie“ track (1 euro!) [i
f\r\ a ]i se preciza sub ce format de
comprimare o prime[ti; team\ `mi
este c\ doar ca un banal mp3.

Pentru a nu lungi vorba, a[a
cum arat\ ̀ ntreprinderea digital\ a
casei Electrecord, cu un catalog ex-
clusiv de arti[ti români, dar din
care lipsesc pân\ [i multe `nre -
gistr\ri ale lui Constantin Silvestri
sau George Georgescu (unele ce au
fost pe pia]a româneasc\, altele
vândute doar `n Japonia), mi-e
greu s\ recomand cuiva site-ul [i,
cu atât mai pu]in, s\ pl\ti]i un
abonament la el. Simplu spus, Elec-
trecord [i compania necunoscut\
`ns\rcinat\ cu realizarea site-ului
ar câ[tiga mult privind la alte ̀ ntre-
prinderi similare, organizate exem-
plar [i oferind o multitudine de for-
mate pentru desc\rcare, a[a cum
este, de exemplu supraphonon-
line.cz. Face]i o `ncercare [i com-
para]i singuri cele dou\ `ntre-
prinderi [i „afaceri“ culturale.

Nu au trecut nici dou\
s\pt\mâni de când scriam
despre metamorfozele [i
catalogul casei Electrecord
[i mai mul]i prieteni `mi
semnaleaz\ cu semne de
`ntrebare un articol ce
anun]\ punerea online a
discurilor b\trânei com-
panii. Articolul entuziast de
blog laud\ „organizarea
logic\ [i rapiditatea“ apli-
ca]iei electrecord.com, ce
permite accesul de pe cal-
culator, iPad [i smartphone
la un site intitulat preten -
]ios „Coloana sonor\ a
României“. Semnatarul
blogului adaug\ elogios c\
a g\sit „instantaneu“ orice
a c\utat. Orice a c\utat,
dar cu o precizare limita-
tiv\ important\... „arti[ti
români“. Vestea `n sine, a
digitaliz\rii arhivei Elec-
trecordului, este una foarte
bun\. Mai greu de `n]eles
este de ce nu o anun]\
printr-un comunicat de
pres\, direct, conducerea
companiei. Primele comen-
tarii la blogul citat afirm\
c\ portalul ar urma s\ fie
inaugurat oficial „pe 7 de-
cembrie la Muzeul Satului“. 

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Pân\ la b\trâne]e, fiecare b\rbat
se comport\ ca un copil, dorindu-[i
juc\rii ce i-au `ncântat copi l\ ria,
tinere]ea [i chiar adolescen]a. Ci-
nefililor le este binecunoscut „se-
cretul“ Cet\]eanului Kane, care
pronun]\ obsesiv pân\ moare cu-
vântul „Rosebud“. Apropia]ii [i
investigatorii oficiali nu eluci-
deaz\ enigma, dar filmul genialu-
lui Orson Welles se ̀ ndur\ ̀ n final
de spectator. Nu era nici o tain\:
Rosebud se chema prima s\niu]\
a copilului Kane, pierdut\ `n pala-
tul gigantic plin de lucruri aduna-
te gr\mad\. M\ surprind uneori
c\ pre]\luiesc vreo prostioar\ 
ce-mi aminte[te de frumoasele zi-
le f\r\ griji, când a de]ine un cerc
de metal pe care s\-l rostogole[ti
`mpins cu b\]ul `nsemna c\ ai cel
pu]in un automobil Ford sau Ca-
dillac. (Oare de ce, copii dintr-un
sat f\r\ prea multe leg\turi cu lu-
mea larg\, nu ne `nchipuiam c\
avem vreun Mercedes, Renault
ori Pobeda? Mister!) Cred c\ pe
aceast\ dorin]\ s-a cl\dit fenome-
nul numit come-back. Sentimen-
tul e unul firesc [i, a[ zice, sfâ[ie-
tor de frumos. Ce-a f\cut industria
showbiz din el, e alt\ poveste.

Picat din senin la player, noul
album Cactus – Black Down (2016,
Sunset Blvd Records) m-a l\sat
perplex. V\zând coperta `ntâia,
am crezut c\ este o remasterizare,
comis\ de vreun „expertn\uc“
`nfig\re], a cine [tie c\rei benzi ui-
tate. Nu este. O repede privire pe
dosul CD-ului, la coperta ultim\,
l\mure[te deplin: e un album
complet nou, al c\rui creier pare
s\ fie Carmine Appice, bateristul
cu alur\ [i musta]\ de c\petenie
mongol\. Omul figureaz\ primul
pe lista instrumenti[tilor, e com-
pozitor, e produc\tor executiv etc.
Din vechea componen]\ Cactus
reg\sim pe chitaristul Jim McCarty,
ale c\rui performan]e nu sunt la

fel de celebre precum ale multora
din genera]ia sa, dar de neuitat
pentru cine le-a gustat la vremea
potrivit\. Iar vremea potrivit\
„tratamentului“ cu „extract“ de
Cac tus n-a fost tocmai perioada `n
care trupa opintea s\ ias\ `n fa]\
dintr-o mul]ime de alte grupuri
asem\n\toare, adic\ `n 1970-1972,
nici când a ratat primul come-
back, prin 2006. {i nici acum, `n
2016, când sub auspiciile revenirii
„old time of analog sound“, o
trup\ cu `nc\p\]ânarea de-a face
lucrurile ca „pe timpuri“ n-ar
ob]ine un succes mai mult decât
epustuflant. E o p\rere ultraperso-
nal\ c\ anii cei mai buni pentru
Cactus se num\r\ `ntre 1980-2000.
Schimbarea de genera]ii [i de pa-
radigm\ tehnologic\ petrecut\
atunci a dat r\gaz ascult\torilor
`mp\timi]i ai rockului s\ (re)eva-
lueze `n lini[te impresionantele
realiz\ri ale deceniilor precedente.
Cactus beneficiaz\ de recunoa[te-
rea celor care pricep realmente
despre ce-i vorba, nu neap\rat su-
medenie, `ns\ devota]i.

Probabil c\ nu exist\ multe nu-
me mai pu]in norocoase decât
Cactus. L\sând la o parte frecu -
[urile inerente domeniului, care
au ]inut trupa `ntr-un soi de anti-
camer\ a celebrit\]ii, moartea vo-
calistului Rusty Day a c\zut exact
ca lespedea tombal\. Tot ce-a ur-
mat, atunci [i recent, e doar zbate-
rea unor oameni care nu vor s\
abandoneze. Admirabil efort, me-
diocre rezultate. Orice LP editat
f\r\ inenarabilul Rusty are sonorul
deprimant al b\tutului apei ̀ n piu\.
Merite exist\, câte pot fi atribuite
deprinderii de-a cânta profesionist,
nu inspira]iei de moment. Ele fac al-
bumele (de la V `ncoace, `nc\ vreo
trei) ascultabile. Compara]ia cu pri-
mele dou\ este inevitabil\. Ca [i
frustrarea c\ auzi altceva.

O inabilitate managerial\ (a[
putea numi altfel treaba `n ches -
tie?) aduce pe discul Black Down
[i ̀ nregistr\ri (inedite) din perioa-
da glorioas\, cu Rusty Day `ntr-o
singur\ pies\ – Ultrasonic Blues.
E ca pic\tura final\ a unei otr\vi
administrate `n stil rock-and-roll
(vezi accep]iunea dat\ de eroii fil-
mului Apocalypse Now). Cum nai-
ba s\ prime[ti, s\ accep]i, s\ ad-
miri cele opt piese precedente,
agreabile [i c\znite `n egal\ m\ -
sur\? Cum s\ le iube[ti?

Dar cum s\ nu le ier]i?

Atunci [i acum



„Anul acesta, de pe 4 pe 17 noiem-
brie, c\ a fost luni, joi, sâmb\t\ ori
duminic\, c\ erau orele 17, 19 ori
22, cele dou\ s\li ale Teatrului au
devenit puncte de atrac]ie pentru
seniori, maturi ori juni care pre -
]uiesc arta scenic\. {i sprijin\, `n
felul lor, prin prezen]\ [i aplauze,
caracteristica definitorie a a[ez\ -
mântului pietrean: tinere]ea artis-
tic\. 18 spectacole `n concurs au
reunit arti[ti care `ncearc\ s\-[i
defineasc\, `n primul segment al
carierei lor, un stil, s\ se indivi-
dualizeze prin ceea ce fac, s\ se 
integreze ̀ n trupe de stat ori ̀ n an-
sambluri independente [i s\ expe-
rimenteze formule de freelancing.
S\-[i fac\ un nume. S\ conving\
speciali[tii, s\ plac\ [i publicului. 

Nu am v\zut crea]ii foarte
`ndr\zne]e ca inova]ie. Media es-
tetic\ a fost cumin]enia, arti[tii
competitivi atestând c\ sunt pro-
fesionaliza]i, c\ st\pânesc secrete-
le domeniului. Au fost [i deza m\ -
giri. Am v\zut spectacole despre
care, dac\ n-a[ fi [tiut vârsta reali-
zatorilor, a[ fi zis c\ sunt din alt
timp istoric. Nu tradi]ionalismul
abord\rii era principala pro-
blem\ (clasicul poate fi contempo-
ran cu condi]ia amprent\rii lui cu
spiritul timpului), ci senza]ia c\
prive[ti un produs de pe care 
te-a[tep]i ca `n orice moment s\
zboare molii. La Menajeria de
sticl\ am avut sentimentul lipsei
de idei a regizoarei Sânziana Stoi-
can, care s-a a[ezat sfioas\ `n 
umbra textului ca `n fa]a unui
mausoleu, text pe care `n loc s\-l
`nvioreze cu mijloace scenice l-a
adâncit definitiv `n artificialitate.
~n Crima din strada Lourcine,
Alex Mâzg\reanu, care p\rea s\
se fi specializat `n actualiz\ri ale

unor comedii canonice, a ratat ire-
mediabil, oferind o produc]ie ce-[i
pierde suflul foarte repede, uitând
de reglaje, punând s\ cânte actori
f\r\ calit\]i muzicale. Ashes Afar,
preg\tit anul trecut de Bobi Pri-
cop pentru Fringe-ul de la Edin-
burgh, e o propunere modest\,
mult sub ceea ce a ar\tat c\ poate
acest regizor. Oscar [i Tanti Roz
nu s-a remarcat prin nimic altce-
va decât prin desuetudine. 

De fapt e frumos (Teatrul Ger-
man de Stat Timi[oara) e un spec-
tacol modern, actual, impecabil
sus]inut actorice[te de cei [ase in-
terpre]i tineri din distribu]ie, din-
tre care s-a eviden]iat Konstantin
Keidel (nominalizat la Premiul
pentru cel mai bun actor). Proas -
p\t\, ingenioas\, comic\ a fost De-
zintegrabilii de la RECUL Reme-
diu Cultural, crea]ie colectiv\ de
improviza]ie realizat\ de grup `n
decurs de [apte zile, `n cadrul pro-
iectului „O s\pt\mân\, un specta-
col“ ca mod de creare a unui
sketch comedy `n sistem intensiv.

Un veritabil 
maraton teatral

~n Aglaja (Premiul pentru cel mai
bun spectacol), ceea ce impresio-
neaz\ sunt decupajul realizat de
Alina Petric\ dup\ romanele
Aglajei Veteranyi, De ce fierbe co-
pilul `n m\m\lig\ [i Raftul cu
ultimele sufl\ri, [i conceptul lui
{tefan Lupu care unific\ text, co-
regrafie, sound [i visuals `ntr-o
construc]ie estetic\ omogen\ din
perspectiva mijloacelor de expre-
sie. Alina Petric\ s-a decupat f\r\
s\ ias\ din liniile generale, ba in-
tegrându-se perfect, dezvoltând
personajul `n diverse etape ale

vie]ii lui, `n diferite st\ri, dându-i
consisten]\ `ntr-o presta]ie care i-
a adus ex aequo Premiul pentru
cea mai bun\ actri]\. La egalitate
cu Sânziana Tar]a, de la Teatrul
Na ]ional din Cluj, din Moarte [i
re`ncarnare `ntr-un cowboy de
Rodrigo Garcia. ~n tandem cu
actri]ele Irina Wintze, Elena Ivan-
ca [i Adriana B\ilescu, Sânziana
Tar]a a atras aten]ia prin firescul
interpret\rii, prin [tiin]a de a face
echip\, prin posibilit\]ile mimice,
corporale, vocale, prin maniera `n
care a reu[it s\ proceseze actori-
ce[te un text [i o viziune regizo-
ral\ ie[ite din norme. Regizorul
Andrei M\jeri s-a delimitat de plu-
tonul celorlal]i regizori-concu-
ren]i prin op]iunea pentru un 
autor de teatru adept al noilor
practici de scriitur\ [i scenice,
prin g\sirea unei formule origina-
le, viguroase de spectacol, prin
`ndr\z neala transpunerii. Toate 
l-au recomandat ca laureat al Pre-
miului pentru regie. 

De[i `n fiecare an termin\ stu-
diile de scenografie un num\r de
absolven]i, iar unii dintre cei de la
Arhitectur\ vin [i ei spre artele
spectacolului, nu foarte mul]i
r\mân `n zona aceasta artistic\.
Din motive pecuniare mai ales, se
las\ atra[i de publicitate, televi-
ziune, film, evenimente etc. Din
fericire, anul acesta la Piatra Ne-
am], pe acest segment al crea]iei
scenice s-au remarcat Anda Pop
(Premiul pentru scenografie, pen-
tru Anul disp\rut. 1989), Cristina
Milea (costumele la Jacques [i
st\pânul s\u), arh. Andreea Simo-
na Negril\ (Spargerea).

~n Ubu Rege, Vlad Bârzanu a
fost un dictator copil, `n cheia de
lectur\ a lui Tudor Lucanu, lec-
tur\ regizoral\ care r\mâne `ns\
la nivel de premiz\, neevoluând
pe parcurs, devenind rapid expo-
zitiv\. Interpretarea lui Bârzanu,
`n schimb, a fost precis\, nuan -
]at\, actorul duce personajul prin
toate cotloanele personalit\]ii sa-
le, ̀ ntr-o gam\ variat\ de ipostaze,
`n egal\ m\sur\ acoperite, de la
umil, fricos, la tr\d\tor, meschin,
la[, pref\cut. ~ntr-o presta]ie care
i-a adus Premiul pentru cel mai
bun actor.

Edi]ia a XXVIII-a a Festivalului
de Teatru Pledez pentru Tine(ri)
Piatra Neam] a fost un veritabil
maraton teatral, o prob\ de andu-
ran]\ artistic\ pentru invita]i,
creatori [i public, la finalul c\ruia
câ[tig\torul absolut a fost tinere -
]ea artistic\.
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

De 28 de edi]ii `ncoace, cu câteva `ntreruperi, cu
câteva reinvent\ri, la Teatrul Tineretului din Piatra
Neam], `n timpul Festivalului de Teatru, to]i ochii
sunt a]inti]i asupra tinerilor. A creatorilor cu vârsta
pân\-n 35 de ani, fie ei actori, regizori ori scenografi,
`nscri[i `n competi]ia celor mai buni, dornici s\ fie
v\zu]i, evalua]i, r\spl\ti]i sau critica]i, dup\ caz.
„Pledez pentru Tine(ri)“ e sintagma sub care toamna,
anotimpul când se num\r\ bobocii, la Piatra Neam] 
se desf\[oar\ acest eveniment ce coaguleaz\
energiile ora[ului, strângând sear\ de sear\
spectatori fideli, indiferent de zi [i or\. 

Tinere]e artistic\, 
la Piatra Neam]

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Andra Petrariu

Anul acesta am acceptat provoca-
rea de a face parte din echipa stan-
dului Editurii Polirom. Pentru trei
zile (din cele cinci) am disp\ rut
complet din peisajul meu de zi cu zi
[i am locuit printre c\r]i. M\rturi-
sesc, e prima oar\ când particip la
un târg de carte `n Bucure[ti [i am
ales s\ `l experimentez altfel. Au
fost trei zile intense, cu 30 de ore de
stat `n picioare, suficiente, zic eu,
pentru a v\ putea descrie pu]in din
atmosfera standului de carte. A[a -
dar, o s\ face]i cuno[tin]\ cu o par-
te din echipa acestuia [i ve]i afla
p\rerile lor despre târg [i despre ci-
titori. Ve]i afla totodat\ pove[ti
despre ho]ii de carte [i despre com-
portamentul oamenilor ̀ n fa]a c\r -
]ilor [i a rafturilor. 

C\r]i plimbate ca 
pe copii, `n c\rucioare 

Pungi de plastic `n mâini, traiste
atârnate pe bra], trollere târâite
agale printre rafturi, saco[e de ra-
fie [i enorm de multe c\rucioare
din pânz\ pentru cump\r\turi.

Ne afl\m `n Pavilionul Central
Romexpo [i nu, nu ne-am r\t\cit
pe la vreun târg de gen]i sau de tu-
rism, ci suntem ̀ n plin târg de car-
te Gaudeamus. Pentru c\, a[a
cum spunea Veronica D. Nicules-
cu, „oamenii `nc\-[i mai plimb\
c\r]ile ca pe copii, `n c\rucioare“.
Le cump\r\ cu zecile, `narma]i
din start cu r\bdare, teancuri
`ntregi de liste [i un buget care le
scap\ foarte u[or de sub control. 

~nainte de ora 10.00, când are
loc deschiderea oficial\, la standul
nostru se a[az\ c\r]ile care s-au
epuizat cu o zi `nainte sau titluri
proasp\t ajunse la târg. „Aranjez
c\r]ile pe rafturi dup\ felul ̀ n care
simt autorii, m\ las furat de rit-
mul pe care mi-l impune un autor
sau o autoare“, `mi spune Emanu-
el Guralivu, om al standului [i al
Departamentului de Vânz\ri din
cadrul Polirom. Standul e situat
undeva `n mijocul pavilionului.
Cum intri `n el, oriunde te-ai uita,
e[ti `nconjurat de c\r]i. M\ simt
cople[it\, mi-e aproape imposibil
s\ le pot memora locul pe rafturi.
Sunt peste 1.000 de titluri [i peste
20.000 de c\r]i care [i-au f\cut cul-
cu[ ̀ n ele, dup\ ce au fost plimbate

`n pachete [i cutii 420 de km, de la
Ia[i la Bucure[ti. „E[ti nou\ aici,
nu-i a[a? Las\, nu po]i s\ le [tii pe
toate“, m\ `ncurajeaz\ o b\trâ-
nic\, pe c`nd am reu[it s\-i g\ sesc
o carte. „Ah, era `n fa]a mea, s\-]i
dea Dumnezeu s\n\tate c\ ai
g\sit-o.“ Cam a[a de mult se bu-
cur\ oamenii când le pui `n mâini
ceea ce caut\. 

Busola cititorilor 
din standul Polirom 

„Asta `mi place cum arat\, e mi[ -
to. O iau!“, spune convins\ o ele -
v\. „Mi[to“ e `ns\ [i editura, am
auzit-o de nenum\rate ori. „A, ui-
te, ie[enii. |[tia au c\r]i bune, hai
aici“, s-au pus de acord un grup de
fete. La fel sunt [i „oamenii stan-
dului“, care stau `n picioare de di-
minea]\ pân\ seara pe tot par -
cursul târgului, preg\ti]i s\ sar\
aproape instant `n ajutorul citito-
rilor. M\nânc\ covrigi, când apu -
c\, poart\ tricouri cu super-eroi [i
glucoz\ cu ei `n buzunare. „Ce m\
motiveaz\ s\ particip la un târg de
carte este tocmai faptul c\ oame-
nii vin cu anumite c\ut\ri, obse-
sii, nedumeriri `n ceea ce prive[te
anumi]i autori sau doar anumite
c\r]i, iar eu sunt interfa]a dintre
omul care caut\ [i ceea ce el cau -
t\. De la târg la târg, am `nv\]at s\
«citesc» cititorii. Iar la standul Po-
lirom, eu sunt un fel de busol\
pentru ei, care indic\ punctele
cardinale ale lecturii“, spune Ema -
nuel, prezent pân\ acum la peste
20 de târguri din capital\. Tot el
poveste[te cum o doamn\ a le[i -
nat `n mijlocul standului [i a aju-
tat-o s\-[i revin\ d\ruindu-i toat\
glucoza pe care o avea la el. De
atunci, mama femeii preg\te[te an
de an celor de la stand pr\jituri de-
licioase, `n semn de recuno[tin]\.

„~mi place la târg c\ oamenii se
`ntorc [i te recunosc, `]i zâmbesc
[i mul]i ar vrea s\ te `mbr\]i[eze,
dar e[ti prins\ `n mul]ime [i de la
an la an ̀ nve]i s\ ̀ i recuno[ti, cam
[tii ce c\r]i `[i doresc [i se creeaz\
o rela]ie la distan]\ de durat\“, ne
spune Ionu]a Topor, unul dintre
oamenii standului [i parte a De-
partamentului de Vânz\ri, din ca-
drul Polirom. 

Copiii care 
`mbr\]i[eaz\ c\r]i

Sunt foarte mul]i vizitatori care
au nevoie de `ndrumare, `ns\ cei
mai mul]i dintre ei prefer\ s\ se
descurce singuri. Unii pun c\r]ile
la loc, al]ii las\ rafturile vrai[te.
Fiecare are stilul s\u de a le privi
[i de a le analiza detaliile. Un domn
din fa]a mea a scos toate exempla-
rele unei c\r]i din raft pentru a-l
alege pe cel mai ar\tos. 

Sunt [i oameni gr\bi]i, agita]i,
dar [i oameni care mul]umesc, ca-
re `]i zâmbesc sau oameni foarte
entuziasma]i. „Pe asta s\ o lua]i
obligatoriu. E fenomenal\. V-o iau
eu“, [i a smuls-o din raft un domn,
trântind-o cu `ncredere pe masa
de la casa de marcat. „Hai s\ o
lu\m pe Vera de pe raft. {i cartea
aia nou\ cu nume ciudat.“ Sunt [i
oameni care nu cunosc numele
c\r]ilor pe care le caut\, uneori
nici autorul, oameni care caut\ `n
disperare c\r]i neap\rute `nc\,
oameni care nu [tiu editura unde
apar c\r]ile dorite [i de care `n -
treab\ la fiecare stand `n parte:
„Cartea asta e la dumneavoastr\?
Ar fi un zvon c\ aici ar fi“.

Sunt [i p\rin]i cu copii `n bra]e,
cu copii de mân\, profesori cu ele-
vii dup\ ei. Copiii exclam\ [i tresar
când v\d De veghe `n lanul de se-
car\. Cam to]i. „Hai, du-te [i ]i-o ia.

Mi-ai cheltuit to]i banii pe c\r]i“, ̀ i
face din ochi râzând mama unei
feti]e, care `mbr\]i[eaz\ cartea tot
drumul pân\ ajunge la cas\. ~n
acela[i timp, câ]iva elevi `[i cân -
t\resc `ntre ei pungile pline cu
c\r]i: „O mai iau pe aialalt\. Car-
tea asta e prea grea“. ~ntre timp,
un b\ie]el se joac\ cu un avion de
hârtie. ~l arunc\ printre c\r]i. ~l ia
`napoi, ̀ l arunc\ din nou. E plin de
copii la târg. 

Ho]i de carte vechi,
metode de furat, la fel

Mul]i sunt [i oamenii cu liste `n
mân\. Unii chiar cu zeci de pagini
de carne]el. Cu liste clasice, scrise
cu pixul, sau direct pe telefon,
exacte, vagi, cu gre[eli sau f\r\.
„Pentru mine, târgul e ca `ntr-un
stup [i chiar m\ simt ca o albin\
care face treab\. Este o oboseal\
care `]i d\ totu[i `napoi energie,
dai de oameni cunosc\tori cu care
chiar ai ce discuta, e o mare pl\ce-
re `n a asculta ce discut\ oamenii
[i a le oferi ceea ce caut\, luându-i
prin surprindere. Tinerii care chiar
vin [i cump\r\ `mi men]in o spe-
ran]\ de bine“, a spus Alin, „prie-
ten al c\r]ii“ [i colaborator `n
echipa standului Polirom.

„Cum, s-au terminat toate exem -
plarele? Dar, ce, a `nnebunit lu-
mea?“, a ̀ ntrebat revoltat\ o feme-
ie. „Eu sunt omul la care se adun\
toate nemul]umirile“, zice Vlad
V`n\toru, directorul de vânz\ri al
Polirom [i omul de baz\ al standu-
lui. La cele peste 50 de târguri la ca-
re a participat a avut parte de tot fe-
lul de situa]ii neprev\zute. Printre
acestea se num\r\ [i ho]ii de carte,
care nu `nceteaz\ s\ `[i fac\ pre-
zen]a la stand: „Sunt aceia[i oa-
meni care `ncearc\ s\ fure c\r]i an
de an, prin acelea[i metode; `ncear -
c\ s\ le ascund\ sub bra]. ~i [tim de
atâta timp [i ei tot nu renun]\“.

GAUDEAMUS 2016, POVE{TI {I OAMENI DIN INTERIOR 

Jurnal din via]a unui stand de carte
C\ldur\, agita]ie, zgomot.
Un fel de haos ordonat, `n
ritm de aspirator, micro -
fonii, lans\ri de carte,
muzic\, voci de autori
cunoscu]i sau debutan]i.
Fo[net de pagini. Stâlciri
de titluri. Oameni ferici]i
sau `n crunta]i. Pocnete de
baloane. Card sau cash?
Fo[nete de pungi ro[ii,
teancuri de cataloage.
Zâmbete. `mbr\]i[\ri.
Dureri de picioare. Miros
de popcorn [i de cafea.
Este ora 10.15, s-a deschis
târgul. Târgul e plin.

ClaudiaFitcoschi, director de promovare al Editurii Polirom: „Fiecare
nou târg este un prilej minunat pentru ̀ ntâlniri, re`ntâlniri, noi desco-
periri, locul potrivit `n care po]i s\ radiografiezi [i s\ `nregistrezi bu-
curia [i entuziasmul fiec\rui cititor `n parte“.

Ana-Maria T\bârc\, redactor ̀ n cadrul Departamentului de Promova-
re al Editurii Polirom: „M\ str\duiesc s\ ]in oamenii laolalt\, ceea ce
la un târg de carte e o provocare“. 

Adrian Botez, redactor-[ef adjunct al Editurii Polirom: „Dincolo de
oboseala acumulat\ [i alergatul ̀ ntre lans\ri [i celelalte probleme care
apar, pentru mine este o mare bucurie s\ m\ pot `ntâlni cu autori cu
care altfel nu a[ avea ocazia s\ discut decât prin e-mail sau telefon. A[a
descoperi c\ oamenii cu care lucrezi sunt persoane extraordinare“.
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Din Disco Titanic, `n ringul „disco“ Gaudeamus

Andra Petrariu

Radu Paraschivescu [i-a m\rturi-
sit clar [i r\spicat „invidia“ fa]\
de noul roman al lui Gheo, dar [i
solidaritatea [i prietenia fa]\ de
scriitor [i fa]\ de cartea sa, pe care
o consider\ a fi „o splendoare. E
r\chie de aia care `]i arde [i cir-
cuitele [i tot“. La fel a sim]it [i Ro-
bert {erban, sus]inând c\ e o carte
`n care s-a reg\sit. „E cartea ado-
lescen]ei mele, form\rii mele, ob-
sesiilor mele, e o carte pe care am
citit-o foarte aproape de propria-
mi piele“, a spus scriitorul. Provo-
cat de moderatoarea evenimentu-
lui, Eli B\dic\, s\ caracterizeze
cartea `n numai cinci cuvinte,
acesta a afirmat c\ e „o carte dat\-
n bip(sa) m\-sii“.

Radu Pavel Gheo a povestit ce-
lor prezen]i la lansare c\ Disco Ti-
tanic este o discotec\ ruinat\ din
fosta Iugoslavie, pe care a desco-
perit-o so]ia sa, Alina. „E prima
carte la care lucrez [i la care am
[tiut dinainte cum o s\ arate co-
perta [i care va fi titlul, dar nu am
[tiut ce o s\ con]in\ cartea“, a pre-
cizat el. Legat de subiect, a spus c\

„]ine de unele din obsesiile mele,
]ine de unele din obsesiile noastre
`n general, de lumea `n care tr\im
[i de vie]ile noastre. Ca [i ̀ n Noap-
te bun\, copii!, `ntr-un fel, de vise-
le adolescen]ei, de iubirile adoles-
cen]ei [i ce se `ntâmpl\ cu toate
atunci când ne maturiz\m, când
ajungem ca acum“.

Cel mai greu i-a fost ini]ial s\
scrie textul a[a cum este el. „Dar

dup\ aceea am zis d\-o naibii,
când scrii o carte nu mai ai sensi-
bilit\]i nici fa]\ de tine, trebuie s\
spui lucrurile a[a cum sunt.
Adriana Babe]i a citit cartea [i mi-a
spus c\ «din cartea asta o s\ ie[i
prost [i fa]\ de bucure[teni sau
mitici, [i fa]\ de olteni, [i fa]\ de
b\n\]eni, c\-]i ba]i joc de to]i; nici
croa]ii n-o s\ te iubeasc\ prea ta-
re, nici sârbii [i, pân\ la urm\, ce

r\mâne? R\mâne cartea `n sine».
{i am zis da, e ok. M\car atât.“ 

O carte „turbo“ 
[i „feroce“

Robert {erban sus]ine c\ cei care
vor citi cartea vor putea desco-
peri, bine ambalat\, una dintre ex-
plica]iile pentru care a fost posi-
bil\ Revolu]ia la Timi[oara `n

1989, precum [i detalii despre pro-
blema republicii b\n\]ene, care
`nc\ este de foarte mare actualitate
`n zon\. Totodat\, autorul „mai
vorbe[te despre o lume care a f\ cut
explozie, lumea fostei Iugoslavii. {i
o face atât de acut, o face cu o a[a
tensiune `n carte, `ncât o termini
obosit. Numai un mare scriitor
[tie s\ fac\ lucrurile astea [i s\
strâng\ textura atât de tare timp de
500 de pagini `ncât tu, ca cititor, `n
momentul `n care ai terminat-o, s\
nu o po]i l\sa din mân\. E[ti curios
s\ dai pagina, de[i la un moment
dat `]i dai seama c\ e[ti epuizat“.

Astfel, Robert {erban i-a ̀ ndem -
nat pe cei prezen]i la eveniment s\
nu se lase intimida]i de grosimea
romanului. „E o carte «turbo», se
`ntâmpl\ tot timpul ceva, la fieca-
re pagin\“, a spus acesta. De aceea[i
p\rere a fost [i Radu Paraschives-
cu: „E feroce, are pagini la limita
suportabilului [i are pagini pe ca-
re naturile mai sensibile se vor
sim]i tentate poate s\ le sar\“. De
asemenea, a ]inut s\ precizeze c\
Disco Titanic este o „carte filmi -
c\“, dup\ care s-ar putea realiza
„un film stra[nic“.

„Spectaculoas\“, „feroce“, „filmic\“, „epuizant\“,
„formidabil\“ – sunt doar câteva dintre adjec -
tivele care i-au fost atribuite celui mai recent
roman al scriitorului Radu Pavel Gheo, Disco
Titanic, ap\rut anul acesta la Editura Polirom.
Lansarea volumului s-a desf\[urat sâmb\ta

trecut\ `n cadrul Târgului de carte Gaudeamus din
Bucure[ti [i i-a avut ca invita]i, al\turi de autor, pe
Robert {erban [i Radu Paraschivescu. „Uite ce ne
fac prietenii, scriu c\r]i de aproape 500 de pagini“,
s-au amuzat cei doi, timp `n care Radu Pavel Gheo
a recunoscut c\ [i-a ales probabil cei mai potrivi]i

vorbitori pentru acest eveniment. „Amândoi sunt
foarte buni cunosc\tori ai lumii despre care scriu
aici, sunt foarte buni scriitori [i atunci `mi dau
seama c\, dac\ i-am adus pe ei doi [i m\ laud\, 
asta deja ar putea s\ vând\ cartea de la sine“, 
a afirmat cu umor scriitorul. 

Andra Petrariu

„E o carte bli], a[a cum lucreaz\
poli]ia, de altfel. Am dat drumul la
girofar, am pus alarma, le-am scris
celor 35 de prieteni [i le-am propus
s\ facem o chestie haioas\ cu poves-
tiri poli]iste. A ie[it o carte foarte
vie, foarte dinamic\, cu ni[te m\rtu-
risiri extraordinare“, a afirmat 

Robert {erban. ~n ciuda faptului c\
poate p\rea la prima vedere o carte
simpl\, scriitorul consider\ c\ poa-
te fi folosit\ [i ca „manual de antro-
pologie“. „~n carte, totul este la un
nivel stilistic absolut des\vâr[it“, a
fost de p\rere Ioan Gro[an. Mai
mult, Lavinia B\lulescu a declarat
c\ ideea lui Robert i s-a p\rut una
„foarte juc\u[\“. De aceea[i p\rere

a fost [i Alexandru Potcoav\, care a
men]ionat c\ ar fi regretat s\ nu fi avut
probleme cu poli]ia, „s\ nu fi avut oca-
zia ̀ n acest fel s\ dau [i eu un text“.

Dup\ cum a specificat Robert {er-
ban, unul dintre motoarele apa ri]iei
acestei c\r]i a fost Radu Sergiu Ruba.
„Cei trei R, adic\ Radu Vancu, Robert
{erban [i Radu Ruba, s-au `ntâlnit pe
Facebook [i a ie[it cumva aceast\ car-
te“, a confirmat cel din urm\, spu nând
totodat\ c\ „scriitorii au foarte multe
pove[ti, bine c\ este câte un Robert {er-
ban care s\ arunce gaz peste focul ce
nu se stinge“.

Coordonatorul volumului a po-
vestit celor prezen]i la lansare c\ cel
mai mult a trebuit s\ se ]in\ de ca-
pul lui Pavel {u[ar\ pentru a trimi-
te textul. „Nu l-am crezut din prima
pe Robert, pentru c\ l̀ [tiu insom-
niac [i `nspre diminea]\ insomniile

noastre se mai ̀ ntâlnesc [i discut\m
tot felul de tâmpenii. Am luat-o ca pe
o fabula]ie `n prag de cântatul co -
co[ilor“, s-a amuzat acesta. 

Robert {erban: „E o
carte de «ga[c\»,
`ncropit\ pe Facebook“

~n ciuda faptului c\ to]i autorii pre-
zen]i la lansare s-au ar\tat ̀ ncânta]i
de posibilitatea de a ap\rea `n anto-
logia coordonat\ de Robert {erban
[i i-au mul]umit ̀ n nenum\rate rân-
duri, acesta a afirmat c\ „de fapt, ar
trebui s\ ne mul]umim unii altora.
Pentru c\ e o carte de «ga[c\», e o
carte pe care am `ncropit-o pe Face-
book. M-am uitat s\ v\d cine era on-
line ̀ n clipa ̀ n care mi-a picat fisa [i
am `nceput s\ scriu fiec\ruia: «Hai
s\ facem repede o carte mi[to»“.

Astfel, Ruxandra Cesereanu a
scris o poveste haioas\ despre expe-
rien]a sa ca hipiot\ la Costine[ti [i
despre cum a reu[it s\ scape ni[te
persoane de arest: „Dup\ noaptea
aia m-am sim]it ca un fel de salva-
toare“. La polul opus, Ioana Nicolaie
a m\rturisit c\ a scris una dintre 

cele mai triste [i ap\s\toare pove[ti:
„Dup\ ce am v\zut cartea, mi s-a
p\rut c\ se potrive[te ca nuca-n pe-
rete cu atmosfera ei. S\ nu v\ lua]i
dup\ ea, este ca un corp str\in“. Doi-
na Ru[ti a ales s\ scrie despre „figu-
ra carismatic\ a unui mili]ian“ din
timpul copil\riei sale, care s-a dove-
dit a fi uciga[ul tat\lui s\u: „~nc\
continu\ s\ m\ tortureze; el `mi va
aduce aminte de timpul copil\riei ̀ n
care l-am pierdut pe tat\l meu“. 

Radu Paraschivescu s-a amuzat
men]ionând c\ ar trebui s\ se publice
un volum colectiv despre felul ̀ n care
s-au f\cut volumele colective de pân\
acum. El a scris o poveste cu titlul
„Ne pupam, s\ tr\i]i!“, o declara]ie pe
care a dat-o de fapt la mili]ie. Organul
i-a spus atunci c\ o s\ ajung\ scriitor
[i c\ ar trebui s\ scrie un text cu titlul
acesta: „A[a c\, dup\ 30 [i ceva de ani,
i-am f\cut hatârul“.

Potrivit lui Robert {erban, acest
volum poate fi folosit ca „manual de
descurc\real\“ `n fa]a poli]iei: „Ci-
tind-o, o s\ deveni]i pu]in mai ap]i
s\ ie[i]i din ̀ ncurc\turi atunci când
v\ `ntâlni]i cu poli]ia“.

35 de scriitori români au fost al\turi de Robert {erban la
„poli]ie“. Cel mai nou volum coordonat de acesta reune[te
o serie de povestiri incitante despre experien]ele acestora
cu poli]ia sau chiar cu mili]ia. Intitulat\ Scriitori la poli]ie,
cartea a fost publicat\ la Editura Polirom `ntr-un timp
record de câteva luni, fiind lansat\ sâmb\ta trecut\, `n
cadrul Gaudeamus. La eveniment, care l-a avut moderator
pe Adrian Botez, au participat o parte dintre autorii care
au semnat un text `n volum. ~ns\ pe ace[tia `i ve]i
descoperi pe parcurs.

Scriitori la poli]ie
[i la standul Polirom
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Codru] Constantinescu 

Britanicul Wilfred Thesiger (1910-
2003) se num\r\ printre marii
c\l\tori [i exploratori ai secolului
trecut. Iubind aventura, a lucrat
pentru administra]ia colonial\
britanic\ din Sudan, iar `n timpul
celui de-al Doilea R\zboi Mondial
a fost integrat `n Armata de Ap\ -
rare a Sudanului. ~n de[ertul li-
bian a servit `n cadrul For]elor
Speciale Aeriene. Dup\ r\zboi [i-a
petrecut via]\ c\l\torind, mai
mul]i ani petrecându-i printre be-
duinii din Peninsula Arab\, expe-
rien]\ concretizat\ ̀ n volumul Ni-
sipuri arabe (1959, versiunea `n
limba român\ ap\rut\ la Editura
Polirom anul trecut).Wilfred The-
siger dep\[e[te statutul de simplu
c\l\tor [i se integreaz\ `n zona
ml\[tinoas\ a Irakului, `ntre 1951
[i 1958 (`n timpul Regatului) acor-
dând asisten]\ medical\ triburi-
lor [iite de madani, dispre]ui]i de
toat\ lumea, uita]i de Bagdad. O
relatare a unei lumi care s-a
schimbat mult `n ultimele [apte
decenii, având `n vedere socialis-
mul arab al partidului BAAS [i
nebuniile totalitare ale unui Sad-
dam Hussein (Printre arabii din
sudul Irakului, Polirom, 2016, tra-
ducere de Mihaela Negril\). Nu
este deloc `ntâmpl\tor c\ trupele
britanice care au participat la
`nl\turarea dictatorului irakian
`n 2003 au operat tocmai `n
aceast\ regiune, care are capitala
la Basra, fiind mai degrab\ apre-
ciate pentru c\ zona nu a cunos-
cut deloc turbulen]ele [i insur-
gen]a din zonele locuite de arabii
sunni]i, deposeda]i de puterea po-
litic\ pe care o exercitaser\ timp
de decenii. De altfel, din ce scrie
autorul, percep]ia acestor triburi
fa]\ de britanici era destul de favo-
rabil\, `n contrast cu adminis -
tra]ia corupt\ [i distant\ de la
Bagdad. Thesiger r\mâne uimit
când `ntâlne[te [i o familie ma-
dan\ cu improbabilul nume de
Bait Makenzie („Mai c\ m-am
a[teptat s\ cunosc vreo urma[\ a
unui clan sco]ian, cu c\ma[a de

tartan“), ̀ ns\ numele provenea de
la un militar sco]ian care f\cuse
parte din trupele britanice care
luptaser\ `n zon\ `n timpul Pri-
mului R\zboi Mondial [i care `i
impresionase atât de tare pe au-
tohtoni `ncât `i adoptaser\ nume-
le. ~n timpul campaniei din Meso-
potamia din 1915-16 [i apoi 1917-18,
trupele Imperiului Britanic, `n
ciuda faptului c\ suferiser\ ini]ial
un e[ec ustur\tor (asediul Kut),
pân\ la urm\ reu[iser\ s\ captu-
reze Bagdadul [i s\-i alunge pe de-
testa]ii otomani. „Când am mers
prima oar\ `n Irak, `n 1950, `nc\
nu se deschiseser\ câmpurile pe-
trolifere de la Basra, dar `n 1955
acestea erau `n plin\ produc]ie [i
`n ]ar\ curgeau bani cu nemiluita.
La Bagdad, cartiere `ntregi erau
delocate [i reconstruite, pretutin-
deni se f\ceau drumuri noi [i se
construiau poduri.“ ~n Mla[tini,
autoritatea guvernului de la Bag-
dad era mai degrab\ teoretic\, el
preferând s\ lase administrarea
zonei `n mâinile [eicilor. „Guver-
nul se mul]umea ̀ n general s\-i la-
se `n pace“ [i, chiar dac\ [eicii nu
aveau autoritate judiciar\, pu]ine
cazuri ajungeau `n instan]ele re-
gatului irakian, pentru c\ popu-
la]ia din zon\ prefera s\ accepte
deciziile [eicilor pe care-i cuno[ -
teau [i respectau, decât ale unor
judec\tori `ndep\rta]i. 

Anumi]i predicatori [ii]i
aveau cuno[tin]e
medicale empirice 
[i precare

Sim]ul de observa]ie al autorului
(cu greu l-am putea numi c\l\tor,
având `n vedere durata experien -
]ei sale `n aceste ]inuturi) se con-
centreaz\, inevitabil, asupra tra -
di]iilor [i obiceiurilor madanilor,
care reprezint\ un stil de via]\
str\ vechi, dep\[it de arabii situa]i
mai la nord, supu[i procesului de
europenizare. „~n ]inutul Mla[ti-
nilor, oamenii nu mergeau de
bun\voie ne`narma]i atunci când
treceau pe teritoriul altui trib.(...)
La madani, la fel c\ la celelalte 

triburi, un str\in putea s\ se
opreasc\ oriunde pentru o mas\
gratis sau pentru a `nnopta, f\r\
s\ fie niciodat\ refuzat. (...) Nici
un b\rbat din Mla[tini nu pisa
sau m\cina cereale, nici nu f\cea
turte de baleg\, folosite drept com-
bustibi; [i g\tea sau aducea ap\
numai dac\ nu exist\ o femeie ca-
re s\ fac\ asta. (...) Stârvurile, car-
nea de porc [i sângele le sunt in-
terzise tuturor musulmanilor.
Exist\ de asemenea multe inter-
dic]ii care variaz\ ̀ n func]ie de loc
[i de trib. De pil d\, unii musul-
mani nu m\ nânc\ p\s\ri cu pi-
cioare membranate, iar `n Irak
[ii]ii nu m\nânc\ iepuri, spre de-
osebire de sunni]i. Madanii mân-
cau cormorani [i p\s\ri gât-de-
[arpe, dar nu [i pelicani; ibi[i, bât-
lani [i cocori, dar nu [i berze; cu-
fundaci, dar nu [i corcodei; [i nu
mâncau pisici de mare. (...) ~n tri-
buri nu existau femei libere, pros-
tituate sau nu. Nu era nevoie de
cine [tie ce dovad\ pentru a con-
damna o fat\ pentru imoralitate,
zvonurile fiind de obicei suficien-
te. Apoi familia ei o ucidea f\r\
mil\, pentru a-[i re c\p\ta onoa-
rea. ~ndatorirea de c\l\u revenea
fratelui ei, care, dac\ o cru]a, nu
mai putea spera s\ r\mân\ `n ca-
drul tribului. ~n consecin]\, un
fl\c\u nu putea s\ se culce sau
m\car s\ se giugiuleasc\ cu o fat\
pân\ când nu se `nsura cu ea. Ti-
nerii ̀ [i g\seau satisfac]ia sexual\
`ntre ei, dar erau discre]i [i aten]i
s\ nu manifeste vreun semn de
anormalitate `n comportamentul
lor.“ Autorul, un c\l\tor de mod\
veche, recunoa[ te: „uram ma[ini-
le, avioanele, radioul, televiziu-
nea, de fapt majoritatea mani-
fest\rilor civiliza]iei noastre din
ultimii 50 de ani, [i eram `ntot-
deauna bucuros, `n Irak [i `n alte
p\r]i, s\ `mpart o co[melie plin\
de fum cu un p\s tor, familia [i
animalele lui“. ~n Mla[ tini „nu
exist\, slav\ Domnului, nici urm\
de acea modernitate monoton\ ca-
re, `n uniforma sa de haine euro-
pene la mâna a doua, se `ntindea
ca o pacoste `n restul Irakului“.

Thesiger a fost acceptat de
aceste triburi izolate [i `napoiate
pentru c\ era capabil s\ presteze
servicii medicale de urgen]\ chiar
dac\ nu avea o diplom\ `n medi-
cin\. Dup\ 20 de ani petrecu]i prin
]inuturi pustii, c\p\tase cuno[ -
tin]e medicale solide, mai mult,
urm\rise opera]ii chirugicale,
probabil mai ales `n timpul celui
de-al Doilea R\zboi Mondial. ~ns\
neavând la dispozi]ie un spital

ade v\rat, posibilit\]ile sale curative
erau limitate. „Erau multe lucruri
pe care nu puteam nici m\car s\
`ncerc s\ le fac [i am gre[it de mul-
te ori. ~nc\ m\ urm\re[te chipul
unui b\ie]el care a murit de dezin-
terie. Adesea, era foarte dificil s\-i
conving c\ nu puteam face nimic.
(...) Ministerul de Interne de la
Bagdad era de acord cu activitatea
mea medical\ ̀ n Mla[tini, dar m-a
avertizat c\, dac\ murea cineva ca
urmare a serviciilor mele [i fami-
lia r\posatului f\cea scandal, 
nimic nu m\ putea sc\pa de
urm\rirea penal\. Am tratat
mul]i oameni care erau deja pe
moarte; nimeni nu a sugerat dup\
aceea c\ i-am omorât eu.“ ~n
ace[ti ani, Thesiger a `ntâlnit [i
reprezentan]i ai sectei sabenilor,
câteva mii `n `ntregul Irak, care
practicau botezul prin scufunda-
rea `n ap\ `n fiecare duminic\ [i
de fiecare dat\ când d\deau de im-
puritate, iar limba lor ceremo-
nial\ era aramaica, limba vorbit\
de Isus Christos [i apostolii S\i.
Chiar dac\ Thesiger a c\rat cu el
`n acest ani o groaz\ de medica-

mente, reu[ind s\ capete `ncrede-
rea oamenilor care ajunseser\ s\-
i `ncredin]eze misiuni dintre cele
mai delicate, cu conota]ii religioa-
se chiar (ceea ce la musulmani es-
te o mare performan]\ [i subiect
tabu), precum circumscrierea
(practicat\ `nainte de venirea lui
`n zon\ de anu mi]i predicatori
[ii]i care aveau cuno[tin]e medi-
cale empirice [i precare, din 4-5 ti-
neri „opera]i“ unul murind din
cauza infec]iilor), o metod\ sigur\
de integrare era participarea la
vân\toare: „Te puteai pune bine
cu oamenii ajutându-i s\ omoare
ceva“. ~n 1958 o lovitur\ de stat mi-
litar\ avea s\ `nl\ture monarhia
ha[emit\ pro-occidental\, insta-
lat\ de britanici `n 1932. ~n bun\
tradi]ie a lumii a treia, Regele Fai-
sal II [i familia regal\ au fost asa-
sina]i, iar Thesiger, care se afl\ la
Londra, [i-a dat seama c\ noul re-
gim na]ionalist nu-i va mai permi-
te ingerin]ele `n treburili interne
(chiar dac\ el presta un serviciu
pe care autorit\]ile centrale nu
erau capabile s\-l asigure).

Printre arabii din sudul Irakului
Apreciez foarte mult colec]ia „Hexagon“ a Editurii
Polirom (`mi aduce aminte de o alt\ colec]ie celebr\
`nainte de 1989, „Delfinul“ – care ap\rea la Editura
Meridiane) [i marea majoritate a titlurilor publicate,
pentru c\ iubesc c\l\toria. Dar cine n-o face? C\l\toria
programat\, chiar [i derulat\ prin intermediul agen -
]iilor turistice, este o aventur\, dar\mite atunci când
c\l\torul dep\[e[te acest simplu [i comod statut,
integrându-se `n natura local\. 
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JOHN SIMENON DESPRE GEORGES SIMENON

~ntâlnire cu fiul celebrului [i
`ndr\gitului creator al lui Maigret

~ntâlnirea cu John Simenon face
parte dintr-un turneu mai amplu
sus]inut de acesta `n perioada urm\ -
toare `n Europa de Sud-Est, turneu
dedicat c\r]ilor unuia dintre cei mai
citi]i [i iubi]i autori de literatur\
poli]ist\ din `ntreaga lume. 

La `ntâlnirea cu cititorii, al\turi de
John Simenon, vor participa:

Scriitoarea Daniela Zeca-Buzura
Nicolae Constantinescu, tradu c\ -

torul c\r]ilor lui Georges Simenon `n
România

Eric Poppe, Delegat Valonia-Bru -
xelles la Bucure[ti

Adrian {erban, Director editorial
Polirom

Discu]ia va avea loc `n limbile
român\ [i francez\, cu traducere si-
multan\, [i va fi moderat\ de Mihaela
Dedeoglu, realizator Radio France In-
ternational, România.

Georges Simenon (1903-1989) a
scris peste 200 de romane, traduse `n
peste cincizeci de limbi, dintre care 77
de romane [i 28 de povestiri avându-l
drept personaj principal pe celebrul
comisar Maigret. Pân\ ast\zi, c\r]ile
sale au fost vândute `n peste 850 de
milioane de exemplare `n `ntreaga
lume.

John Simenon s-a n\scut ̀ n 1949 ̀ n
Tucson (SUA). Este al doilea din cei
patru copii ai lui Georges Simenon.
Dup\ un MBA la Harvard, lucreaz\ ̀ n
industria cinematografic\ [i devine
vicepre [e dintele 20th Century Fox In-
ternational la Londra, apoi la Los 

Angeles, este produc\tor independent
[i director opera]ional pentru Ameri-
ca de Nord al Studio Canal+. Din 1995,
John Simenon gestioneaz\ drepturile
de autor ale tat\lui s\u.  

Editura Polirom a lansat ̀ n anul 2007
Seria Maigret, care cuprinde cele mai
reu[ite romane poli]iste ale scriitorului
belgian, avându-l ̀ n centru pe comisarul
Maigret, [i `n care au ap\rut pân\ `n
prezent nu mai pu]in de 81 de volume.

De asemenea, `ncepând cu anul
2013, Polirom a lansat proiectul edito-
rial Integrala Maigret – 75 de romane
[i 28 de povestiri reunite `n zece volu-
me. Cititorii pasiona]i de literatura
poli]ist\ pot g\si pe www.polirom.ro
[i `n libr\rii primele [ase volume din
Integrala dedicat\ unuia dintre cei
mai `ndr\gi]i detectivi, personajul-fe-
nomen Maigret, care continu\ s\ fas-
cineze.

Un eveniment organizat de Editu-
ra Polirom [i Delega]ia Valonia-Bru -
xelles. Intrarea liber\.

Vineri, 9 decembrie, ora
19.00, la Libr\ria Huma -
nitas de la Ci[migiu (Bdul
Regina Elisabeta, nr. 38), 
va avea loc o `ntâlnire cu
John Simenon, fiul
celebrului [i `ndr\gitului
creator al lui Maigret,
Georges Simenon. 

Disco literar cu Radu
Pavel Gheo la Timi[oara

Sâmb\t\, 3 decembrie, ora
18.00, la Libr\ria „La Dou\ Buf -
ni]e” din Timi[oara (Pia]a Unirii
nr. 11, intrare Matei Cor vin), va
avea loc lansarea ultimului ro-
man semnat de Radu Pavel Gheo,
Disco Titanic, ap\rut recent `n
colec]ia „Ego. Proz\“ a Editurii
Polirom, `n curând [i `n format
digital.

Invita]i, al\turi de autor: Adria -
na Babe]i, Cornel Ungureanu

Evenimentul face parte din
„S\pt\m`na Bufni]elor“, dedicat\
deschiderii oficiale a libr\riei.

Vlad Jivan e patronul unei edi-
turi obscure din Timi[oara anului
2011 [i erou al revolu]iei din 1989.
Face afaceri profitabile cu un fost
securist din Bucure[ti, iar `n tim-
pul liber `i place s\ joace baschet
[i s\ stea la bere cu prietenii. Dis-
cut\ p\tima[ despre mafia ]ig\ -
neasc\, despre „invazia“ oltenilor
care au distrus civiliza]ia

b\n\]ean\ [i – doar pe jum\tate ̀ n
glum\ – despre secesiunea Bana -
tului.

~n trecutul s\u exist\ `ns\ câte-
va secrete pe care nu le dezv\luie
nici m\car so]iei lui, Emilia, cel

mai `ntunecat fiind legat de o ex-
cursie din 1989 cu p\rin]ii `n fosta
Iugoslavie, la Split, pe litoralul
M\rii Adriatice. Iar când Emilia ̀ l
convinge s\ mearg\ `n concediu
`n Croa]ia, Vlad `[i redescoper\
prietenii croa]i de odinioar\, ce
poart\ cicatricile unui r\zboi se-
cesionist, [i ajunge s\ se con-
frunte cu trecutul s\u t\inuit.

Disco Titanic, un roman cu
adolescen]i maturiza]i traumatic
`ntr-o lume cople[it\ de puseuri
na]ionaliste sau localiste, o carte
despre tandre]ea [i cruzimea care
se ascund `n fiecare dintre noi.

„Un scriitor str\lucit, ce va
marca o epoc\.“ (Mircea Iorgules-
cu)

„Cu lec]ia lui Bulgakov, a ma -
rilor prozatori americani [i a ci -
nea[tilor ru[i, cehi [i polonezi din
anii ’70-’80 bine asimilat\, Radu
Pavel Gheo e un romancier de mâ-
na `ntâi.“ (Adriana Bittel)
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Marius Oprea – 
Turma p\storului mut

– Fragment –

Acum era timpul s\ v\d [i s\ no-
tez `n minte tot ce se `ntâmpl\.
Hot\rât, m-am ridicat de pe pat.
F\r\ s\ [tiu de ce, am luat de pe
noptier\ exemplarul cu citatele
din operele lui Mao Zedong pe ca-
re mi-l f\cuse cadou Falsul Ceau -
[escu când ne-am cunoscut `n
parc [i l-am r\sfoit la ̀ ntâmplare –
e un vechi obicei al meu s\ des-
chid o carte la `ndemân\ [i s\ ci-
tesc ce-mi cade sub ochi, dându-i
apoi o anume semnifica]ie. [...] Am

avut apoi, când m-am `ntors `ntre
nebuni, ̀ n vreme ce Roxana st\tea
pe trepte cu steagul Uniunii Euro-
pene, devenit de-acum al Socolei
libere, strâns `n bra]e, o contro-
vers\ cu Falsul Ceau[escu pe su-
biectul citatului cu broasca din
scrierile tovar\[ului Mao. I-am
spus ce gândisem eu la lacul Sfân-
ta Ana `n leg\tur\ cu cerul v\zut
din fântân\ [i c\ aceasta contrave-
nea ̀ nv\]\turilor tovar\[ului Mao,
care nu avea dreptate `n privin]a
broa[tei. Mi-am `nt\rit cuvintele
spunându-i c\, f\r\ `ndoial\, dac\
a[ fi fost chinez [i a[ fi fost `n Par-
tidul Comunist sau `n Armata de
Eliberare a lui Mao, m-a[ fi folosit
de alte spuse ale sale, care ar\tau
`n lucrarea Sarcinile pentru anul
1945 c\ `mi pot exprima liber
punctul de vedere. B\rbatul `nalt
[i sl\b\nog a rânjit, dezvelindu-[i
strung\rea]a: Te-ar fi `mpu[cat! 
I-am replicat c\ n-ar fi fost parti-
nic s\ nu fie ascultat [i punctul
meu de vedere, care e [i mai dia-
lectic decât al lui, pentru c\ acesta
cuprinde [i punctul de vedere al
broa[tei din fântâna tovar\[ului
Mao. {i ce dac\, mi-a replicat
calm. Tovar\[ul Mao accept\ cri-
tica, mi-a spus el, a zis `n aceea[i
ocazie c\ oricui `i este `ng\duit 
s\-[i spun\ p\rerea, dar tovar\[ul
Mao a ar\tat de asemenea c\ o cri-
tic\ e acceptat\ cu o condi]ie, de a
nu fi venit de la un element ostil [i
de a nu se deda la atacuri r\uvoi-
toare. Or, e dovedit, tu ai recunos-
cut, te-am v\zut la televizor c\ e[ti
un contrarevolu]ionar! Nu l-am
contrazis, pentru c\ Falsul Ceau -
[escu [tia bro[ura pe de rost [i o

purta cu el `ntotdeauna doar a[a,
ca s\ le demonstreze celor ce nu-l
credeau când `l cita. Mi-a p\rut
r\u s\ aflu c\ tovar\[ul Mao m-ar
fi `mpu[cat ca element ostil. [...]

Oare, chiar dac\ m-ar fi condam-
nat la moarte pentru critica mea,
ar fi reflectat m\car un pic la per-
spectiva nou\ pe care interpreta-
rea o aducea asupra cuget\rii sale
despre broasca privind cerul din
fântân\? m-am interesat eu. Nici
gând, m\ asigur\ Falsul Ceau[es-
cu. Gândirea lui Mao Zedong este
telescopul [i microscopul cauzei
noastre revolu]ionare! declam\ el,
ad\ugând cu voce mai sc\zut\:
Tovar\[ul Mao a `nf\ptuit atâtea
pentru c\ nu [i-a pierdut timpul
cu fleacuri. M-am enervat – adic\
ce, eu sunt un fleac? Când m\
`ntorsesem pe treptele Triajului,
mul]imea se r\spândise `n gru-
puri mici `n parcul din fa]\, fu-
mau [i discutau pa[nic, de parc\
erau b\trâni aduna]i dup\ o
[edin]\ la Casa de Ajutor Reci-
proc. Ca [i Roxana, Falsul Ceau -
[es cu obosise de atâta fluturat
steagul tricolor [i i-l l\sase lui
Ceau [escu cel mic. Acesta se lupta
din r\sputeri cu b\]ul prea mare,
cu care se lovea peste ]urloaie din
când `n când [i slobozea câte o
`njur\tur\ la adresa risipei capi-
taliste, care a t\iat ditamai prepe-
leacul din p\durile patriei, stri-
gându-i tovar\[ului s\u s\ caute
ceva de t\iat, s\ mai scurteze
b\]ul, c\ dac\ nu, el las\ dracului
toat\ treaba. Am `nceput s\-l caut
cu privirea pe Agârbicioaie prin
mul]ime, dar nu l-am z\rit. L-am
v\zut pe Mi[a Dzvin, care se

sc\rpina de zor sub pansamentul
l\rgit cu totul pe cap, sco]ându-[i
unghiile `nnegrite de sângele us-
cat de pe ran\, dup\ care i-am
spus s\-l caute pe Ionic\, infirmie-
rul, care intrase `ntre timp `n sala
de gard\ a Triajului, ca s\-i schim-
be pansamentul. L-am `ntrebat
unde sunt ceilal]i. Vaii hadili da
]erkvi, s-au dus la biseric\, `mi
ar\t\ el cu degetul murdar cu care
`[i sc\rpinase rana `ntins spre 
biseric\. M-am `ndreptat agale
`ntr-a colo, ocolind grupurile de
bolnavi [i `ntrebându-m\ ce le-a
mai cuvântat Agârbicioaie nebu-
nilor, de ace[tia nici m\car nu
scot vreun cârâit c\ n-au primit la
timp masa de prânz. Dintr-odat\,
un strig\t strident sfâ[ie lini[tea
pa[nic\ a amiezii. Ajutoooor! Aju-
toooor! S\ri]i, m\ omoar\ nebu-
nii... Pe geamul salonului-celul\

`n care `l `ncuiasem, Manolescu,
ie[it pe jum\tate `n afar\, p\rând
gata s\ sar\ de la etajul trei, ]ipa
ca din gur\ de [arpe. Dou\ bra]e
puternice pe care le-am ghicit a fi
ale lui Gri[a-Gavriil l-au tras ime-
diat `n\untru, chiar când infir-
mierul era gata-gata s\ cad\ ̀ n gol,
agitându-[i frenetic bra]ele [i ur-
lând dup\ ajutor. Strig\tele se mai
auzir\ câteva clipe `nfundat, `n in-
teriorul salonului-celul\. ~n cadrul
ferestrei ap\ru cu un zâmbet larg
l\]it pe fa]a sa oache[\ [i urât\
Pu[c\rie, cu un cu]it mare de
buc\t\rie `n mâna dreapt\. Pe ca-
pul s\u tuns chilug trona acum o
bonet\ alb\ de buc\tar, cam larg\,
ca un burlan de aproape ju m\tate
de metru, oprit s\ nu-i ca d\ pân\
peste ochi de cuiul `nfipt `n partea
stâng\ a frun]ii lui, care se vedea
clar, str\lucind `n soarele amiezii.

„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
Turma p\storului mut
de Marius Oprea, care 
va ap\rea `n curând `n
colec]ia „Fiction LTD“ 
a Editurii Polirom.

AUTORUL

MARIUS OPREA a studiat istoria la Universitatea
din Bucure[ti [i este autorul unei teze de doctorat
cu tema „Rolul [i evolu]ia Securit\]ii (1948-1964)“.
A fost implicat ̀ n elaborarea Legii de deconspirare
a Securit\]ii [i a f\cut parte din echipa de consi-
lieri a pre[edintelui Emil Constantinescu [i a
prim-ministrului C\lin Popescu-T\riceanu, pe
probleme de analiz\ politic\, lupt\ `mpotriva co-
rup ]iei [i securitate na]ional\. A creat ̀ n 2005 Insti-
tutul de Investigare a Crimelor Comunismului, pe
care l-a condus pân\ ̀ n 2010. A publicat numeroase
articole [i lucr\ri despre istoria Securit\]ii [i pa-
tru volume de poezii. De acela[i autor, la Editura
Polirom au ap\rut: Banalitatea r\ului. O istorie a

Securit\]ii `n documente (1949-1989) (2002, premiul
Asocia]iei Editorilor din România pentru cea mai
bun\ carte de istorie a anului); Ziua care nu se
uit\. 15 noiembrie 1987, Bra[ov (`n colab., 2002); Se-
curi[tii partidului. Serviciul de cadre al PCR ca
poli]ie politic\ (coord., 2002); Chipul mor]ii: dialog
cu Vladimir Bukovski despre natura comunismu-
lui (2006); Bastionul cruzimii. O istorie a Secu -
rit\]ii (1948-1964) (2008); {ase feluri de a muri
(2009, premiul revistei „Observator cultural“). A
fost protagonistul filmului documentar Le chas-
seur de la Securitate (Vân\torul de securi[ti), rea-
lizat de Mirel Bran [i Jonas Mercier, [i al c\r]ii
lui Guido Barella La tortura del silenzio. Storia di
Marius Oprea, ap\rut\ `n traducere `n Spania [i
`n România.

CARTEA

Autofic]iune al c\rei personaj
central este chiar Marius
Oprea, romanul prezint\ un
„ora[ al nebunilor“ `ntr-o lu-
me a nebunilor, cu eroi dintre
cei mai stranii, `n special ne-
buni, dar [i personaje cunos-
cute, precum preotul Coro-
geanu din Tanacu. Nu lipsesc
nici figurile de politicieni,
mereu `n mijlocul controver-
selor. 



Am avut parte `n doar câteva zile,
la Ia[i, de vizitele premierului Da-
cian Ciolo[ [i ale pre[edintelui
Klaus Iohannis, fiecare cu tâlcul
s\u. De[i s-a dorit ca acestea s\ fie,
`n chip simbolic, `n afara campa-
niei electorale, `n fapt ambele au
transmis unor categorii aparte de
votan]i o serie de semnale extrem
de importante. A[ rezuma astfel:
„[ti]i cu cine trebuie s\ vota]i dac\
v\ dori]i normalitate de la urm\ -
toarea guvernare“.

Suntem `n „toiul“ unei campa-
nii electorale pe care abia o sim]im,
asemenea celei de la locale. Motive-
le pentru lini[tea r\u prevestitoare
pot fi g\site atât `n actuala form\ a
legii electorale, cât [i `n lehamitea
fa]\ de fenomenul politic la nivelul
unei p\r]i importante a societ\]ii.

Una care, `n ciuda anului „post-Co-
lectiv“, nu a disp\rut din senin. O
parte semnificativ\ a celor revol-
ta]i ̀ n urm\ cu un an s-ar fi a[teptat
la minuni din partea guvern\rii
tehnocrate, minuni care s-au l\sat
foarte mult a[teptate. Timpul scurt
de implementare, o influen]\ aproa -
pe de zero asupra legislativului ca-
re s\ sus]in\ ac]iunile guverna-
mentale [i o serie de bâlbe au con-
turat o imagine „`n coad\ de pe[te“
a mult-clamatei tehnocra]ii. Dinco-
lo de zgomotul mediatic al unor 
televiziuni care au `ncercat s\ in-
duc\ `n rândurile publicului fidel o
imagine a „tehnocratului-Satan\“,
Cabinetul Ciolo[ s-a bucurat de su-
ficient de mult\ `ng\duin]\ de-a
lungul acestui an. Ba, am mai spus-o,
dac\ un guvern politic ar fi avut

ezit\rile (sau bâlbele) primelor luni
de mandat, s-ar fi trezit cu o opo -
zi]ie popular\ foarte consistent\.
Lui Dacian Ciolo[ i s-a dat un cec ̀ n
alb, dar alegerile parlamentare din
11 decembrie nu vor fi nici pe de-
parte o vreme a scaden]ei.

Cred c\ performan]a sau lipsa
de performan]\ a guvernului teh-
nocrat vor conta, per ansamblu,
destul de pu]in `n ecua]ia distri -
bu]iei votului pe partide de peste
dou\ s\pt\mâni. Aceasta pentru c\
pe zona stâng\ a e[ichierului poli-
tic am r\mas cam `n acelea[i date,
cu un PSD care variaz\ `ntre 35 [i
40% din voturile exprimate, varia -
]ie care va ]ine de prezen]a la urne
[i de mobilizarea propriului electo-
rat. {i, istoria ne-o arat\, PSD st\
cel mai bine la animarea bazei sale
de sus]in\tori. A[a cum se prezint\
situa]ia la ora scrierii acestui arti-
col, nu exist\ nici o tem\ senza]io-
nal\ „anti-PSD“. Sintagma „parti-
dul corup]ilor“ func]ioneaz\ [i nu
prea `n acest ciclu electoral, dat fi-
ind c\ mai toate partidele impor-
tante au fost decimate la vârf ̀ n lup-
ta anticorup]ie.

Dou\ partide `l sus]in `n mod
oficial pe Dacian Ciolo[ pentru a
r\mâne prim-ministru, PNL [i

USR, din motive oarecum diferite.
~n primul rând, PNL, aflat `n una
dintre cele mai slabe forme ale sale,
oricum n-ar fi avut nici o alt\ fi-
gur\ de scos `n fa]\, iar dup\
ie[irea din scen\ a lui Vasile Blaga
pare mai dezorganizat `n alegeri ca
niciodat\. USR, dup\ succesul for-
ma]iunii la locale a lui Nicu[or
Dan, cu USB, `ncearc\ s\ duc\
mi[carea sa politic\ la nivel na]io-
nal. ~n cazul particular al Ia[ului,
USR s-a aliat cu Pentru Ia[i, parti-
dul condus de Andrei Postolache,
marea surpriz\ a alegerilor din
prim\var\. Decizia USR de a-l sus -
]ine pe Dacian Ciolo[ pentru func -
]ia de prim-ministru pare mai pu -
]in conjunctural\, mai ales c\ o
parte din mini[tri au demisionat
din Guvern pentru a-[i depune can-
didatura – [i nu, nu au ales PNL.
Cert este c\ mai nici un analist po-
litic serios nu se `ncumet\ a oferi
un pronostic privind scorul final
na]ional pe care `l va ob]ine Uni-
unea Salva]i România pe 11 decem-
brie. Aceasta pentru c\ votan]ii
„anti-sistem“ nu sunt `ntotdeauna
vocali, sunt `n general din clasa
medie [i au pu]in timp pentru acti-
vismul politic clasic. R\mâne de

v\zut dac\ vor ap\rea `n num\r
mare la vot [i dac\ sunt r\spândi]i
[i altundeva decât `n urbanul ma-
re, acolo unde sunt posibile scoruri
frumoase, `ns\ `n cazul unor ale-
geri generale aceste scoruri ar pu-
tea fi trase `n jos de tabloul general
(mic urban [i mai ales rural).

Atât Dacian Ciolo[, cât [i Klaus
Iohannis, au „targetat“ `n vizitele
lor de la Ia[i, fief de stânga, oamenii
cu influen]\ `n comunitate care la
rândul lor, ca lideri de opinie, ar
putea influen]a mai departe [i pe
al]ii ̀ n a da un vot pentru continua-
rea unui guvern cu o figur\ care 
[i-a p\strat popularitatea `n ciuda
nenum\ratelor gre[eli comise de
diverse ministere. „Nu suntem zei,
nu le [tim pe toate, ne str\duim s\
`n]elegem cum putem s\ repar\m
sistemul [i pentru asta avem nevo-
ie de timp“, pare s\ fie mesajul ge-
neral, „pute]i alege `ntre ni[te oa-
meni bine inten]iona]i care `[i asu -
m\ gre[elile [i sunt dispu[i la dia-
log [i o ma[in\rie bine uns\, opa c\,
cu metehne pe care le-am sim ]it pe
pielea noastr\ `n nenu m\rate rân-
duri“. Greu de spus da c\ e un argu-
ment suficient pe fun dalul unei
campanii f\r\ suflu.
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Campania mut\

Fetele Gilmore erau prietenele mele.
~mi pl\cea s\ le v\d, le `n]elegeam
toate glumele, le invidiam toate
rela]iile, le [tiam locurile obi[nuite
din ora[, le ascultam confesiunile cu
lumina stins\ [i lumina albastr\ a
televizorului aprins\. Un serial lung
de [apte ani [i 154 de episoade, 154 de
`ntâlniri respectate. Pe atunci singu-
ra modalitate de a vedea Fetele
Gilmore era s\ fii `n fa]a televizoru-
lui când era difuzat episodul, iar
dac\ l̀ pierdeai era aproape imposi-
bil de recuperat. S\ fii fidel unui se-
rial `nsemna un anagajament 

serios, s\ ̀ ]i faci timp pentru el, s\ fii
acolo nu atunci când vrei tu, ci atun-
ci când trebuie. A[a c\ fetele Gil -
more erau prietenele mele.

~n a[teptarea revenirii serialului,
am reluat aproape toate episoadele
mai vechi. ~ncerc s\ `n]eleg motivul
pentru care mi-a pl\cut atât de mult
acest serial, care pân\ la urm\ a
urm\rit câteva pove[ti de via]\ cu
câteva `ntors\turi romantice dintr-
un or\[el american. Mam\ [i fiic\,
cu o rela]ie mai degrab\ de priete-
nie, beau cafea `mpreun\ [i `[i
povestesc ce au mai f\cut, de cine 

s-au `ndr\gostit, cu cine s-au certat,
unde au e[uat, unde au reu[it. De ze-
ci de ori, ̀ n serial apar redundan]e –
mai `ntâi se `ntâmpl\ lucruri, apoi
acelea[i lucruri sunt povestite cu
replici rapide, mereu pe faz\. Dis -
cu]iile sunt un mod de a procesa [i a
`nfrunta ce se `ntâmpl\. Modul de a
vorbi, flec\reala [i tachin\rile per-
manente, glumi]ele inteligente cu
referin]e `n lumea real\ creeaz\ o
rela]ie `ntre fan [i fic]iune. Miile de
referin]e din popcultur\ – scriitori,
muzic\, filme vechi, filosofi – joac\
acela[i rol pe care ̀ l au, ̀ n revederile

cu prietenii, pove[tile care `ncep cu
„B\i, mai ]ine]i minte când a venit
proful de fizic\ [i a spus Scoate]i o
foaie de hârtie [i dup\ aia...“. Dia-
logul din Fetele Gilmore este sub-
stan]a secret\ care d\ dependen]\ [i
creeaz\ intimitate.

Tot de când am `nceput s\ rev\d
episoade din Fetele Gilmore, m\
`ntreb dac\ vreau s\ revin\. Este o
mod\, `n ultimii ani, de re`nviere a
unor produse de succes din anii ’90
sau `nceputul anilor 2000: au ap\rut
X-Files dup\ 14 ani, Full House dup\
11 ani, Prison Break dup\ [ase ani.

Pe de o parte, Fetele Gilmore  merit\,
din punct de vedere creativ, o
revenire. ~nainte de ultimul sezon,
creatoarea serialului a fost concedi-
at\, motiv pentru care ultimele
episoade au fost mult sub a[tept\rile
fanilor, iar finalul a dezam\git.
Frâul creativ pentru episoadele din
2016 s-a `ntors la Amy Sherman-Pal-
ladino, care a m\rturisit c\ a [tiut
dintotdeauna care vor fi ultimele 
patru cuvinte care vor `ncheia
povestea.

Exist\ [i un „pe de alt\ parte“.
Am emo]ii, exact cum a[ avea un fel
de re]inere s\ m\ v\d cu o prieten\
din copil\rie pe care nu am mai
v\zut-o din alte vremuri. {tiu di-
nainte c\ am s\ m\ compar pe mine,
cea de acum, cu ceea ce voiam s\
devin. {tiu dinainte c\ am s\ m\ uit
la felul `n care fetele au confirmat
sau nu poten]ialul [i a[tept\rile de
acum zece ani. E amar sentimentul
când vezi pe cineva drag care nu.
Situa]ia invers\ e intimidant\. 

Finalul fericit este, `n condi]iile
astea, un echilibru foarte fragil ̀ ntre
tot ce poate s\ mearg\ bine [i tot ce
poate s\ mearg\ r\u. Pentru c\ nu 
l-au avut prima dat\, l̀ merit\ poate
acum. 

Poate c\ fetele Gilmore ne fac o
vizit\ nu ca s\ putem evalua dac\
acum sunt fericite sau nu, ci pur [i
simplu s\ se trânteasc\ pe canapea
[i s\ vorbeasc\ una cu alta [i una
peste alta, ca s\ le putem sim]i
ne`mb\trânite [i pe noi la fel.

Vineri, Fetele Gilmore, unul dintre serialele mele
preferate, a revenit pe ecran dup\ o absen]\ de zece
ani [i am mari emo]ii. Serialul TV a fost reluat pentru
`nc\ un sezon final, cu aproape toate personajele
precedente, pentru a ne ar\ta nou\ cum arat\ via]a
lor de acum. „Fetele Gilmore: un an din via]\“ este
r\spunsul meu la „[i ce faci weekendul \sta?“.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Pune de cafea, Fetele
Gilmore ne fac o vizit\
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Lars Ulrich: „Cred c\ noul album
Metallica este mai bun decât credeam“
~ntr-un interviu pentru
„So What!“, revista fan-
clubului Metallica, Lars
Ulrich, bateristul
celebrului cvartet
american, a vorbit despre
Hardwired... To Self-
Destruct, lansat
s\pt\mâna trecut\,
primul album Metallica `n
ultimii opt ani.

„Dac\ m\ gândesc la ce mi-a tre-
cut prin minte `n ultimele dou\
s\pt\mâni, a[teptând s\ v\d care
vor fi reac]iile fanilor, cuvântul
care `mi vine acum este «u[u ra -
re»“, recunoa[te Ulrich. „Simt c\
am reu[it s\ m\ distan ]ez emo]io -
nal de acest album `ntr-o oarecare
m\sur\ [i, acum, privindu-l ceva
mai obiectiv, ajung s\ cred c\
Hardwired este chiar mai bun
decât am crezut, decât am sperat
sau decât m-am a[teptat. Deci,
mai mult decât u[urat, a[ putea
spune c\ sunt pl\cut surprins. ~n
timp, am `nv\]at c\ atunci când te
implici atât de mult `n realizarea
unui album `]i pierzi complet abi -
litatea de a judeca obiectiv. {i, 
deseori, `ncepi s\ `n]elegi gre[it

anumite lucruri sau s\ te pierzi `n
iluzii.“

Hardwired  To Self-Destruct a
fost lansat pe 18 noiembrie [i
con]ine 12 piese, 80 de minute de
muzic\ `ntins\ pe dou\ discuri.
Este primul material de studio
lansat de Metallica de la preceden-
tul album Death Magnetic `ncoa ce.

Inspirat de primul lor album,
Kill’em All (1983), discul a fost
com pus de c\tre Lars Ulrich [i chi-
tarist/vocalistul James Hetfield,
la fel ca la `nceputurile trupei.
Ceea ce a dus la destule tensiuni pe
parcusul cre\rii acestui album.

„Când i-am spus lui Lars ulti-
ma oar\ s\ se duc\ naibii? Cred c\
acum opt luni. Eram ̀ n studio [i ̀ i
explicam c\ «Hei, eu sunt chitaris-
tul, `mi place partea asta, vreau 
s-o cânt!». Iar el insista: «Nu,
partea asta e mai bun\!». A[a c\ 
i-am trântit-o: «Dar de când ai de-
venit tu poli]ia riff-urilor? Gata,
m\ car!». O s\pt\mân\ mai târziu
eram prieteni din nou“, pove s -
te[te James Hetfield.

Forma]ia care va r\mâne `n is-
torie [i pentru b\t\lia gre[it\ cu
Napster, la `nceputul anilor 2000
(o decizie pe care o regret\ [i
acum), a g\sit un mod ingenios de

a pune pirateria [i streaming-ul
gratuit s\ lucreze `n folosul lor.
Pur [i simplu, b\ie]ii au filmat
câte un videoclip pentru fiecare
dintre piesele albumului, clipuri
postate rând pe rând pe YouTube
[i pe alte platforme. „Na, trebuie
s\ accept\m c\ lumea se rote[te“,
a explicat Lars Ulrich. „Acum c\
YouTube este cel mai mare post
TV din lume, ne-am gândit c\ am
putea face 12 clipuri. S\ faci, prac-
tic, acest lucru este o nebunie, mai
ales când trebuie s\ `]i promovezi
discul, e[ti prins cu treab\ pân\
peste cap [i mai trebuie s\ ai grij\

ca nici o copie pirat s\ nu scape pe
internet.“

Dar Metallica a devenit `ntre
timp, oficial, [i trupa de heavy
metal cea mai ascultat\ pe servici-
ile de streaming, piesa Enter
Sandman fiind cea mai popular\
dintre toate melodiile Metallica,
ascultat\ de 108 milioane de ori. ~n
total, fanii au ascultat 11.892 de
ani de muzic\ Metallica.

Având `n vedere aceast\ popu-
laritate, nu e de mirare c\ noul 
album Metallica este un uria[ suc-
ces. La doar câteva zile de la lan -
sare, Hardwired ... To Self-Destruct

a ajuns pe locul 1 ̀ n topuri ̀ n 57 de
]\ri, locul 3 `n 75 de ]\ri [i `n Top 5
`n 105 ]\ri. ~n numai prima
s\pt\mân\ de la lansare, spe-
ciali[tii estimeaz\ c\ Metallica
vor vinde `ntre 250 [i 270.000 de 
exemplare din Hardwired.

Este un succes care are de ce 
s\-i bucure pe Hetfield & co., dar nu
numai pe ei. Frank Bello, basistul
forma]iei Anthrax, este de p\rere
c\ succesul lui Metallica este un
lucru bun [i pentru celelalte trupe.
„~i face pe oameni s\ fie deschi[i la
heavy metal [i s\ asculte [i alte
forma]ii“, a declarat Bello.

Suplimentul lui Jup  

Pentru rockerul de rând, Slayer este echivalent cu decibelii
dezl\n]ui]i ai thrash metalului. Dar celebrul cvartet ame -
rican, la peste 30 de ani de la debut, `ncearc\ acum un
crossover cu alt mediu artistic.

Slayer au `nceput s\ colaboreze recent cu scenaristul
Jon Schnepp [i desenatorul Guiu Vilanova pentru o serie
limitat\ de trei volume de benzi desenate, care vor fi publi-
cate de editura Dark Horse Comics. Numit Slayer: Repent-
less, acest comic book extinde `n form\ desenat\ subiectul
celor trei videoclipuri cu care Slayer [i-au promovat ultim-
ul album, Repentless. Aceste clipuri (Repentless, You
Against You [i Pride in Prejudice), scrise [i regizate de BJ
McDonnell, sunt o trilogie, trei capitole legate `ntre ele din-
tr-o poveste `n stil Tarantino/Robert Rodriguez, cu un
membru al unei mi[c\ri neonaziste care renun]\ la aceast\
via]\ pentru femeia pe care o iube[te [i suport\ con -
secin]ele.

~n vreme ce BJ McDonnell se gânde[te s\ transforme
aceste clipuri ̀ ntr-un film de lungmetraj, cei de la Slayer au
`nceput prin a face un comic book cu povestea.

Kerry King, chitarist [i compozitor al albumului, re-
cunoa[te c\ el nu a fost niciodat\ fan al B.D.-urilor. „~mi
plac `n schimb filmele bazate pe ele, cum sunt X-Men,
R\zbu n\torii, Iron Man sau Thor“, spune King.

Slayer se lanseaz\ 
`n benzi desenate
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Hollywood: Cele mai
mari e[ecuri din 2016

Pagini realizate de Drago[ Cojocaru

PE SCURT
nHighlander, filmul din 1986, va avea [i el parte de un remake. Re-

gizor va fi Chad Stahelski, care s-a remarcat pân\ acum ca realizator
al filmului de ac]iune (de succes) John Wick, cu Keanu Reeves `n
rolul principal.

n Un noul festival de filme horror va debuta `ntr-un loc emble -
matic pentru acest gen. Overlook Film Festival va avea loc ̀ n hotelul
Timberline Lodge din Oregon, utilizat de Stanley Kubrick pentru a
filma exterioarele filmului The Shinning.

n Legendary Pictures au pus mâna pe drepturile de adaptare ale
monumentalului roman Dune de Frank Herbert, dar nu se [tie `nc\
dac\ studioul se gânde[te la o adaptare sub forma unui film (filme)
pentru marile ecrane sau sub forma unei miniserii TV. Dup\ o
adaptare ratat\, dar celebr\, a lui Alejandro Jodorowsky, dup\ o ver-
siune cinema semnat\ David Lynch [i una TV, Dune este una dintre
c\r]ile pe care fanii SF doresc foarte mult s\ le vad\ aduse pe ecrane.
Proiectul acesta a fost `n lucru mul]i ani, f\r\ a se concretiza pân\
acum.

n Universitatea Glasgow ofer\ mai nou studen]ilor un curs `n
care ace[tia vor fi introdu[i `n tainele filosofiei lui Homer Simpson.
Cursul, care dureaz\ doar o zi, va examina pozi]ia lui Homer fa]\ de
chestiuni ce ]in de moralitate, religie [i liber arbitru.

n Romanciera turc\ Asli Erdoğan r\mâne dup\ gratii, judec\ -
torii argumentând c\ m\sura aceasta se impune din cauza gravit\]ii
acu za]iei de „participare la activit\]ile unei organiza]ii teroriste“. ~n
Turcia dictatorului Erdoğan, scriitoarea Erdoğan a fost arestat\ pe 19
august pentru cronicile sale ap\rute `ntr-un jurnal prokurd.

n Profitând de relaxarea rela]iilor dintre Cuba [i SUA, tenorul
Placido Domingo va concerta pe 26 noiembrie la Havana. Tenorul `n
vârst\ de 75 de ani va interpreta [i dou\ piese de Gonzalo Roig [i
Ernesto Lecuona, doi dintre cei mai importan]i compozitori cu -
banezi din secolul XX.

n „N-am fost niciodat\ prea sigur pe mine cu fetele“, a explicat sir
Roger Moore `ntr-un interviu acordat ziarului „The Telegraph“. ~n
rolul lui James Bond, Moore a sedus (pe ecrane) mai multe femei
decât Sean Connery `n acela[i rol.

n Japonezii au o p\rere foarte bun\ fa]\ de Barron Trump, fiul `n
vârst\ de numai 10 ani al noului pre[edinte SUA. Prin urmare, `n
Japonia va ap\rea o manga ̀ n care micul Trump este eroul principal,
o manga pe a c\rei copert\ se poate citi titlul „Tat\l meu zgomotos [i
enervant este pre[edinte a[a ̀ ncât via]a pe care mi-o doream lini[tit\
s-a terminat“, `n vreme ce primul capitol este denumit „De aseme-
nea, mama [i sora mea sunt prea sexy“. Barron Trump a devenit
foarte popular `n Japonia dup\ ce a fost „admirat“ luptând cu som-
nul `n noaptea `n care Donald a devenit pre[edinte.

De departe, cel mai mare e[ec este un film cu
supereroi, Max Steel, bazat pe o p\pu[\ a firmei
Mattel [i care a avut `ncas\ri de numai 4,4 mi -
lioane dup\ ce a fost lansat aproape f\r\ reclam\
[i `nso]it de cronici dezastruoase.

Lista complet\:
1. Max Steel (4,4 milioane $ – buget 10 mi -

lioane $)
2. Free State of Jones (23,2 milioane $ – buget

50 milioane)
3. Popstar: Never Stop Stopping (9,5 milioane $ –

buget 20 milioane $)

4. Pride and Prejudice and Zombies (16,4 mi -
lioane $ – buget 28 milioane $)

5. Rachet & Clank (11,8 milioane $ – buget 20 mi -
lioane $)

6. Keeping Up with the Joneses (26,9 milioane $ –
buget 40 milioane $)

7. Whiskey Tango Foxtrot (24,9 milioane $ –
buget 35 milioane $)

8. Grimsby (28,7 milioane $ – buget 35 mi -
lioane $)

9. Snowden (34,3 milioane $ – buget 40 mi -
lioane $).

Se nume[te Moonbeam Levels [i va ap\rea `n
colec]ia Prince4ever, ce urmeaz\ a fi lansat\ zilele
acestea, la câteva luni de la dispari]ia artistului.

Moonbeam Levels, o balad\ funk, a fost `nregis-
trat\ `n 1982, pe vremea când Prince lucra la albu-
mul s\u, 1999. Ea a mai fost prezentat\ public pân\
acum o singur\ dat\, `n interpretarea lui Elvis
Costello, la concertul tribut The Music of Prince,
`n 2013.

De la dispari]ia, ̀ n aprilie, a lui Prince, s-a vorbit
foarte mult despre imensa cantitate de muzic\ pro-
dus\ [i `nregistrat\ de artist, dar care nu a fost

lansat\ vreodat\, ci a fost p\strat\ `n secret `n le -
gendarul seif al acestuia. Se spune c\ exist\ atât
de mult\ muzic\ `ncât ar fi suficient\ pentru a
lansa un nou album Prince ̀ n fiecare an, vreme de
99 de ani.

Mo[tenitorii lui Prince inten]ioneaz\ s\ lanseze
pe pia]\ aceast\ imens\ cantitate de melodii.
~nceputul va fi f\cut de colec]ia Prince 4ever, un al-
bum cu 40 de piese. Va urma, `n 2017, o relansare a
celebrului Purple Rain, o versiune remasterizat\
deluxe, care va con]ine [i un al doilea disc cu mate-
riale inedite.

„Forbes“ a dat publicit\]ii lista anual\ a celor mai pu]in profitabile filme ale
anului, iar `n top se afl\ nume mari, precum Matthew McConaughey, Zach
Galifianakis [i Joseph Gordon-Levitt. Ce au `n comun? Faptul c\ fac parte 
din distribu]ia unor mari e[ecuri comerciale, precum Snowden, Max Steel
sau Whiskey Tango Foxtrot.

Prima pies\ post-mortem 
a lui Prince



Singur\tatea e greu de suportat `n
primul rând fiindc\ e[ti singur.
Altfel cu siguran]\ s-ar fi numit
altcumva.

Faptul c\ Ionela Istrati era tot
nec\s\torit\ la 55 de ani vi se va
p\rea absolut normal, având `n
vedere c\ este profesor de fran cez\
[i [tim cu to]ii c\ asta vine la pachet
cu un soi de isterie permanent\.

~nc\ nu am `ntâlnit prof\ de
francez\ calm\. O fi vreo bub\
prin adeneu care te determin\ s\
alegi cariera asta, habar nu am.
Cert este c\ multe astfel de per-
soane r\mân singure. Lucru greu
de digerat. E ciudat s\ intri `n
cas\, dup\ o zi petrecut\ `n zarva
elevilor [i s\ nu auzi decât limba
secundarului de la ceas.

Psihoterapeuta i-a recomandat
s\ nu mai fie singur\. V\ da]i sea-
ma ce sfat genial pentru un om sin-
gur, nu? Unde mai pui c\ a [i pl\tit
pentru el. {i, cum via]a `i demon-
strase de câteva ori c\ nici o alt\ 

fiin]\ uman\ nu rezist\ lâng\ ea [i
apuc\turile ei (foarte na]ionaliste,
uitam s\ v\ spun, `nc\ are pos -
terul semnat de Vadim Tudor),
solu]ia p\rea a fi achizi]ionarea
unui anim\lu] de companie. Unul
docil [i iubitor, care s\ nu o con-
trazic\ atunci când `i spune, pen-
tru a mia oar\, c\ limba francez\ e
doar un dialect al celei române.

Ionela a aflat de la vânz\torul
din pet[op c\ cic\ e greu s\ ]ii câine
sau pisic\ dac\ nu ai timp suficient
s\ te ocupi [i s\ acorzi aten]ie. Ori-
care din ei sunt mai mult decât dis-
pu[i s\-]i distrug\ multe lucruri

prin cas\ a[teptând s\ vii de la ser-
viciu. Dar poate c\ o p\s\ric\ ceva,
sau mai degrab\ dou\.

Papagalii peru[i erau [i ieftini
[i frumo[i, unde mai pui c\ tri -
luiau [i cronc\neau frumos. Au
costat mai mult colivia [i punga cu
semin]e de mei. Erau un el [i o ea
[i au umplut femeii casa de ve -
selie. Aveau program de zburat
prin cas\, apoi se a[ezau fiecare pe
câte un um\r al Ionelei [i `i
ciuguleau urechile, acesta fiind
practic cel mai tandru gest de care
avusese femeia parte `n toat\ exis-
ten]a ei francofil\. {tia c\ nu sunt

o specie vorbitoare, dar `[i f\cuse
un ]el din a-i determina s\ gl\su -
ias c\. ~n fiecare sear\ le citea din
revista „România Mare“.

{i minunea s-a `ntâmplat. Don -
[oara Istrati a `nceput s\ se laude
c\ p\s\relele ei nu doar vorbesc, ci
c\ sunt a doua specie din lume
(sau a treia, dac\ lu\m `n calcul
bancul cu uliul) care `[i strig\ nu-
mele. Nu a fost greu s\ conving\
un reporter de la televi ziunea lo-
cal\. Aten]ie, motor, ac]iune! [i
din dou\ gâti]e pi]ig\ iate perfect
sincronizate s-a auzit: f***-i `n
gur\ pe ru[i!
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Cum po]i urca paragraful de mai
sus pe un ecran de cinema? Radu
Jude nu cred c\ [i-a propus s\
g\seasc\ echivalentul vizual al
firi[orului care ]ine lucrurile la
un loc [i al prozei lui Max Blecher.
Oricum, pe ecran scrie clar c\ 
filmul s\u pleac\ de la proza scrii -
torului interbelic, nu c\ ecra -
nizeaz\ Inimi cicatrizate, iar ̀ n in-
terviuri Jude spune c\ demersul
lui a plecat dinspre prezent `nspre
trecut. Cu avertizarea c\ n-am

apucat s\ v\d filmul decât o dat\,
notez mai jos dou\ vorbe, trei
prostii. 

Jude ̀ [i asum\ destule libert\]i
fa]\ de text ca s\ spulbere legenda
fidelit\]ii fa]\ de opera scris\. Sub
pretextul c\ Blecher a murit `n
1938, dar s-a `ntâlnit cu anti-
semitismul `n cimitirul din Ro-
man, unde nu departe de mor-
mântul lui e o groap\ comun\ cu
cadavre din primul Tren al Mor]ii
(vezi interviul acordat SDC), Jude
introduce tematica antisemit\ nu
atât pentru c\ ea f\cea parte din
discursul epocii de atunci, ci pen-
tru c\ s-a transmis [i apar]ine dis-
cursului tot mai intolerant practi-
cat azi (nu doar `n România [i nu
doar `mpotriva evreilor). Deci 
titlul Inimi cicatrizate, care la
primul nivel se refer\ la insensi-
bilitatea corpului trecut prin 

experien]a bolii, poate trimite la
fel de bine [i la inimile cicatrizate
azi de efectele intoleran]ei (Afe r  im!
c\uta [i el originile r\ului).

Prin asta filmul nu mai e unul
de epoc\ – nu r\mâne fixat ̀ n 1937,
când Emanuel, alter ego-ul lui
Blecher, e internat la sanatoriu cu
morbul lui Pott, ci plute[te `ntr-o
zon\ atemporal\. Situa]ia `i con-
vine lui Jude, care `[i pune actorii
s\ declame de multe ori teatral [i
alege pentru coloana sonor\ ([i ea
bogat\ [i ironic\), hituri ale vre -
mii, melodii pe care le ascult\m
azi cu nostalgie, imaginându-ne
tablouri mentale `n care acestea
erau ascultate ̀ n epoc\. Filmul lui
Jude e un tablou mental, nu o
cronic\ a vremii. Cum ar putea fi?
Jude n-a tr\it atunci – apropo, de-
spre Cea mai fericit\ fat\ din
lume, filmul s\u de debut, spunea

c\, `n cel mai r\u caz, le va ar\ta
oamenilor cum era Bucure[tiul ̀ n
2009. E derutant & ironic [i ames -
tecul de stiluri de joc – Emanuel
(interpretat de talentatul Lucian
Teodor Rus) parc\ se [tie privit
(de noi, din prezent), de aceea
joac\ [i pentru ultimul rând, `n
vreme ce Solange (interpretat\ de
regizoarea sârb\ Ivana Mladen-
ovic) e pe stilul minimalismului
românesc, ̀ n ciuda vestimenta]iei
[i machiajului. Pentru c\ inter-
preta nu are preg\tire actori -
ceasc\, jocul ei e cât mai fi resc, de
aici un contrast evident ̀ n scenele
`mpreun\ cu Emanuel care de
multe ori par pe viteze diferite.
Solange s-a vindecat [i locuie[te
`n ora[; poate de aceea nu (mai) e
teatral\ ca restul pacien]ilor? 

Radu Jude e un om de[tept – ac-
ceptând asta, `]i asumi c\ a

prev\zut mare parte din efecte –
teatralitatea , ironia, parodia fiind
printre ele. De asta ]ine [i recur-
sul la cartoane cu inserturi din
textele lui Blecher – dincolo de
ironia citatului, ele stabilesc un
dialog cu opera literar\, punând
textul scris `n postura replicii din
filmele mute, scris\ pe cartoane.
E [i un dialog trecut/prezent, 
real/ireal [amd. Sau op]iunea
pentru camera fix\ (director de
imagine, Marius Panduru), care
transform\ unele scene `n mici
scenete, iar alteori `n copii paro-
dice ale unor tablouri celebre, [i
nu din interbelic.

Cu toate astea, Inimi cicatri -
zate e fidel pân\ ̀ n am\nunt cu de-
taliile epocii, ca [i cum numai a[a
ar putea dovedi c\ e o doar o copie
palid\. ~n mod ciudat, jocul \sta `l
face s\ intre `ntr-un mecanism in-
explicabil care ̀ i d\ uneori o stra nie
senza]ie de (i)realitate imediat\.
Repetând incanta]iile [i formulele
magice ale detaliului autentic, la
un moment dat poarta se ̀ ntredes-
chide [i ai senza]ia c\ lumile (pre-
zentul/trecutul, lumea real\/cine-
maul) se ̀ ntrep\trund. Poate la as-
ta se refer\ membrii echipei când
vorbesc de strania atmosfer\ din
timpul film\rilor. Sunt curioas\
dac\ la a doua vizionare o s\ mai
am senza]ia c\ filmul are un me-
saj `ncifrat pentru o perioad\ ce
va veni.

Inimi cicatrizate, de Radu Jude. 
Cu: Lucian Teodor Rus, Ivana
Mladenovic, Ilinca H\rnu], Alexandru
Dabija, {erban Pavlu, Marian Olteanu

Film

Iulia BlagaInimi cicatrizate
„~n intervalul cât st\tuse
`nchis `n cabinetul doc-
torului, lumea se sub]iase
straniu. Conturul obiec -
telor mai exista `nc\, dar
acest firi[or sub]ire care,
la fel ca pe un desen, `n -
conjoar\ o cas\ pentru a
face din ea o cas\, sau sta-
bile[te profilul unui om,
conturul acela care
`nchide lucruri [i oameni,
copaci [i câini, abia de mai
]inea `n limitele lui mate-
ria gata s\ se pr\ bu[easc\.
Ar fi fost de ajuns ca s\
desprind\ cineva firi[orul
acela din marginea lu-
crurilor pentru ca deodat\
casele acelea impozante,
lipsite de propriul lor con-
tur, s\ se lichefieze `ntr-o
materie uniform de tur-
bure [i cenu[ie.“

545
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