
Extratere[trii
vor asculta
rockul lui
Chuck Berry

Drago[ Cojocaru

Chuck Berry a murit, muzica lui,
a[a cum se spune, r\mâne la fel de
vie [i este pu]in probabil s\ fie ui-
tat\ prea curând de numero[ii
fani ai artistului.
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„~n momentul
`n care scrii
literatur\ 
te expui“

Interviu realizat de 
George Onofrei

Universitarul ie[ean Codrin Li -
viu Cu]itaru, cunoscut pentru tex-
tele sale polemice inspirate din
via]a academic\, surprinde cu un
debut ca romancier. Scriptor sau
Cartea transfor m\rilor admi ra -
bilea ap\rut de curând ̀ n colec]ia
„Ego. Proz\“ a Editurii Polirom.
V\ invit\m s\ citi]i un interviu ̀ n
care profesorul Cu]itaru dezv\ -
luie geneza c\r]ii [i cine au fost
persoanele care l-au convins s\
`nainteze editurii manuscrisul.
„Acum sunt suficient de b\trân ca
s\ ̀ n]eleg exact cum func]ioneaz\
literatura [i cum func]ioneaz\ re-
ceptarea literaturii.“
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Citi]i articolul semnat de Iulia Blaga `n » paginile 2-3

Interna]ional

EDI}IE ISTORIC| A GALEI GOPO 

Cristi Puiu s-a dus
s\-[i ia premiile

Cronic\ de carte

Dup\ ce a snobat Premiile Gopo `nc\ de la `nfiin]are, acum 11 ani, inclusiv când a fost nominalizat & premiat,
Cristi Puiu [i-a c\lcat pe inim\ [i de data asta s-a dus la Gopo, mai ales c\ se a[tepta ca Sieranevada s\ câ[tige
`n defavoarea lui Bacalaureat, filmul rivalului Cristian Mungiu (premiat la Cannes, unde ambele au fost `n Com-
peti]ia Oficial\). Sezonul s-a deschis imediat dup\ Cannes cu Premiul Special – Trofeul Transilvania 15, inventat
pentru el la TIFF, [i a continuat cu Premiul pentru contribu]ia la cinematografia mondial\ primit la Festivalul 
de film documentar ASTRA de la Sibiu. 

A fost odat\ 
o tâlh\roaic\...

Alina Purcaru

Dintre romanele care se hr\nesc
dintr-un filon istoric, cele care se
`ndep\rteaz\ de marile figuri [i
care, dimpotriv\, `ncearc\ s\ adu -
c\ la lumin\ portretele unor per-
sonaje mai degrab\ necanonice
`mi par [i cele mai provocatoare,
[i cele mai greu de scris. 
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Iulia Blaga

Puiu nu e, dup\ cum se [tie, singu-
rul cineast care nu vine la Gopo
sau/ [i care nu vrea ca filmele lui
s\ fie nominalizate. ~n aceea[i si-
tua]ie sunt Cristian Mungiu [i Ra-
du Muntean, ̀ n timp ce Radu Jude
e mai degrab\ neinteresat de ide-
ea de gal\. Motivul general ar fi c\
nu avem o industrie de film care
s\ justifice o s\rb\toare anual\ cu
rochii lungi [i [taif. Când a `nce-
put s\ se confrunte cu situa]ii ca
cea a lui Radu Muntean, care a ce-
rut public ca Un etaj mai jos s\ nu
primeasc\ nominaliz\ri la Gopo,

Asocia]ia pentru Promovarea Fil-
mului Românesc (organizatorul
evenimentului) a modificat regula-
mentul astfel `ncât lungmetrajele
s\ fie eligibile din oficiu [i doar
scurtmetrajele [i documentarele
s\ fie ̀ nscrise de c\tre produc\tori. 

Vas\zic\ Sieranevada a avut ̀ n
acest an 16 nominaliz\ri, Câini
(debutul `n lungmetraj al lui Bog-
dan Miric\) 13, Inimi cicatrizate
(de Radu Jude) 12 [i Bacalaureat
nou\ nominaliz\ri. Nominaliz\ri-
le au fost alese din 21 de lungme-
traje de c\tre un juriu format din

11 profesioni[ti, dintre care cinci
critici de film. 

Sieranevada [i Câini au `m -
p\r]it cele mai importante premii,
fiecare plecând cu câte [ase sta-
tuete. Sieranevada a câ[tigat la ca-
tegoriile Cel mai bun film, regizor,
scenariu, actri]\ rol principal (Da-
na Dogaru), actri]\ rol secundar
(Ana Ciontea) [i montaj (Leti]ia
{tef\nescu, Ciprian Cimpoi). 
Câini a fost premiat la categoria
Cel mai bun lungmetraj de debut,
dar [i la rol principal masculin
(Gheorghe Visu), rol secundar

masculin (Vlad Ivanov), imagine
ex-aequo (Andrei Butic\), muzic\
original\ (Codrin Laz\r, Sorin Ro-
manescu) [i sunet (Sam Cohen, Se-
bastian Zsemlye, Hervé Buirette).

Inimi cicatrizate, care adap -
teaz\ opera literar\ a scriitorului
interbelic Max Blecher, a plecat
acas\ cu premii tehnice: imagine
ex-aequo, costume, scenografie,
machiaj & coafur\. 

Marele `nvins al edi]iei a fost
Bacalaureat, care nu a luat nimic. 

Potrivit lui R\zvan Penescu de
la PwC, companie care se ocup\

din 2011 de organizarea votului,
anul acesta au fost `n jur de 430 de
votan]i din 515-520 `nscri[i, cifre
aproximativ la fel ca la preceden-
tele dou\ edi]ii.

Premiul publicului probabil c\
va r\mâne `n istorie. Acest pre-
miu, care se acord\ filmului ro -
mânesc cu cele mai mari `n cas\ri
din anul precedent, s-a ̀ mp\r]it ̀ n
acest an `n dou\. Amfitrionul ga-
lei, Alex Bogdan, a b\lm\jit ceva
despre faptul c\ Centrul Na]ional
al Cinematografiei avea ni[te ci-
fre, iar site-ul cinemagia.ro altele,
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Cristi Puiu s-a dus 
s\-[i ia premiile
Dup\ ce a snobat Pre -
miile Gopo `nc\ de la
`nfiin]are, acum 11 ani,
inclusiv când a fost
nominalizat & premiat,
Cristi Puiu [i-a c\lcat pe
inim\ [i de data asta s-a
dus la Gopo, mai ales c\
se a[tepta ca Sieranevada
s\ câ[tige `n defavoarea
lui Bacalaureat, filmul
rivalului Cristian Mungiu
(premiat la Cannes, unde
ambele au fost `n Com -
peti]ia Oficial\). Sezonul
s-a deschis imediat dup\
Cannes cu Premiul Spe -
cial – Trofeul Transilvania
15, inventat pentru el la
TIFF, [i a continuat cu
Premiul pentru contri -
bu]ia la cinematografia
mondial\ primit la
Festivalul de film docu -
mentar ASTRA de la Sibiu.
Cu o sear\ `nainte de
Gopo, Puiu `[i ridicase la
gala Radio România
Cultural premiul pentru
cel mai bun film ro mâ -
nesc din 2016.

©
 O

ct
av

 G
an

ea



www.suplimentuldecultura.roSUPLIMENTUL DE CULTUR| » ANUL XIII » NR. 560» 25 – 31 martie 2017

actualitate  «  3  

a[a c\ s-a hot\rât s\ fie premiate
dou\ filme. Cum a[a? Unii distri-
buitori români [i-au f\cut un
prost obicei de a raporta site-ului
Cinemagia (publica]ie privat\ 
care centralizeaz\ din proprie
ini]iativ\ aceste date) ni[te cifre
cât mai umflate, `n care nu intr\
doar num\rul de bilete [i `ncas\ -
rile strict din exploatarea filmului
respectiv `n cinematografe, ci [i
date venind din avanpremiere
sau ce se mai poate. Asocia]ia pen-
tru Promovarea Filmului Româ-
nesc n-ar fi trebuit s\ foloseasc\
datele Cinemagia, ci pe cele oficia-
le ale CNC. Pentru c\ probabil au
fost discu]ii, iar Gopo a vrut s\
`mpace pe toat\ lumea, ambele fil-
me au fost premiate. Pe premiile
gopo.ro scrie c\ #Selfie 69  a avut
`ncas\ri de 2.296.771 RON, iar
Dou\ lozuri de 2.403.355 RON, `n
vreme ce #Selfie 69  avut un nu -
m\r de spectatori mai mare (ceea
ce e irelevant, din moment ce pre-
miul se d\ pentru `ncas\ri). Nu se
[tie de unde sunt luate aceste ci-
fre, lucru care pune [i mai mult ̀ n
dubiu credibilitatea premiului.
Cert e c\, din motive necunoscute,
nici Cristina Iacob, nici Paul Ne-
goescu, nici produc\torii Adrian
Sârbu, respectiv Drago[ Bucur,
Alexandru Papadopol sau Dorian
Bogu]\ n-au urcat pe scen\ s\ ridi-
ce premiul. Majoritatea dintre ei 
nici n-au venit la gal\ (doar pe Bo-
gu]\ l-am v\zut). Mi[to, nu?

Alte comentarii legate de ce s-a
votat nu prea `[i au locul, din 
moment ce premiile s-au decis `n
func]ie de nominaliz\ri. Am uitat
s\ remarc la momentul respectiv,

o fac acum: p\cat c\ s-a renun]at la
categoria Scurtmetraj documen-
tar, care ar fi permis promovarea
unor cinea[ti tineri, dar [i stimu-
larea mai multor documentare de
calitate. Material era. ~n fine.

Gala a fost mai slab\ ca anul
trecut. Dup\ ce Alex Bogdan
reu[ise o edi]ie `n for]\ `n 2016,
plin\ de glume reu[ite – mai ales
c\ aproape toate erau ironice –, 
toat\ lumea se a[tepta acum ca
Bogdan s\ vin\ cu o cascad\ mult
mai ame]itoare de poante. Ceva 
s-a ̀ ntâmplat, ceva a filat, nu cred
c\ nu le avea preg\tite, dar dup\
citatul la Oscaruri `n care paro-
dia mai multe filme române[ti (el
`nsu[i jucând `n ele), Bogdan s-a
desf\[urat cu tot mai pu]in
aplomb, poate [i pentru c\, a[a
cum i-a sc\pat la un moment dat,
era zorit din casc\ s\ recupereze
zece minute de ̀ ntârziere. So lu]ia
a fost s\-i `mping\ de la spate pe
cei de pe scen\ pân\ la a fi chiar
nepoliticos. Show-ul a fost ori-
cum mai uscat ca anul trecut [i a
dat impresia de `ncropeal\. Tex-
tele prezentatorilor au fost plate,
au fost destule momente când
parc\ asistai la o repeti]ie. Leha-
mitea amfitrionului s-a transmis
repede [i `n sal\. 

Ideea de a da premiul pentru
`ntreaga carier\ lui Ion Dichisea-
nu a fost proast\ din start. Ion Di-
chiseanu n-a fost niciodat\ un 
mare actor, de ce ar trebui s\ fie
premiat doar pentru c\ e `n vâr -
st\? (S\-i mai spui [i maestre e
parc\ prea mult.) Ca un f\cut, din
filmule]ul de montaj, care repeta
imagini din acelea[i filme ca s\

par\ mai lung, a lipsit taman fil-
mul lui cel mai bun, Suta de lei, de
Mircea S\ucan. Momentul Dichi-
seanu a fost trist [i penibil. Con-
stantin Cotimanis, chemat s\ ros -
teasc\ laudatio pentru bunul s\u
prieten [i coleg de teatru, a `nce-
put prin a spune: „Am scos ceva
dup\ net“, nereferindu-se apoi la
nimic, decât pu]in la femeile pe 
care le-a iubit Dichiseanu [i la ce-
le, mai multe, care l-au iubit pe el
(n-a dat nume, totu[i). Pe urm\ a
adus `n scen\ un „maestru“ semi-
ramolit care l-a ridicat `n sl\vi pe
regizorul cu care face acum film,
mediocrul Toma Enache, repe-
tând cât de mult `i plac tinerii [i
cât de mult `i iube[te pe spectato-
rii care-l aplaudau anemic.

Mult mai entuziaste au fost
aplauzele la premiile lui Gheor-
ghe Visu [i Vlad Ivanov. Visu a
spus scurt [i la obiect: „B\i, sunt
praf. Mul]umesc!“, `n vreme ce
Ivanov a venit de-acas\ cu o
glum\ foarte bun\ legat\ de rolul
s\u din Câini : „Dup\ filmul \sta
m-a sunat un prieten s\ m\ `ntre-
be dac\ nu mi-e fric\ s\ dorm cu
mine ̀ n cas\“. Acestea au fost cele
mai simpatice discursuri de mul -
]umire. Primind Premiul pentru
scenariu, Cristi Puiu a mu l]umit
so]iei [i fiicelor, precum [i lui 
Lucian Pintilie, care l-a `ncurajat
atunci când i-a ar\tat `mpreun\
cu R\zvan R\dulescu scenariul la
Marfa [i banii. Premiul pentru cel
mai bun film Puiu l-a dedicat lui
Sorin Medeleni, care a murit
`naintea lans\rii lui Sieranevada
([i care a fost nominalizat la rol se-
cundar masculin).

R\ut\cismele lui Alex Bogdan,
care au f\cut sarea [i piperul
edi]iei precedente, au fost acum ̀ n
doze mai mici. Despre Inimi cica-
trizate Bogdan a spus c\ „nici
prie tenii nu se uit\ la el“, tot el
b\nuiesc fiind [i autorul discu]iei
aparent improvizate dintre pre-
zentatoarea Magda Catone [i fiul
ei, Carol, care se certau pe cheile
de la cas\ [i pe faptul c\ doreau s\
fac\ unul „un maraton Netzer“,
cel\lalt „un maraton Chi[u“. 

Delirante au fost, cum ziceam,
parodiile dup\ filmele române[ti,
`n care Alex Bogdan ap\rea `n
scene din filmele anului trecut,
recreate `mpreun\ cu actorii re-
spectivi. „De ce te por]i a[a?
Parc\ ai luat Cannesul“, `i spune
Raluca Aprodu ̀ n parodia la Câini,
iar `n parodia la Dou\ lozuri, 
Andi Vasluianu (pe post de Dra-
go[ Bucur) [i Alexandru Papado-
pol `ncearc\ s\-l conving\ s\ mear -
g\ s\ prezinte Premiile Gopo, dar

s\ primeasc\ de la Vasluianu alte
plicuri cu câ[tig\tori. ~n fine, `n
parodia la Inimi cicatrizate Alex
Bogdan e pe masa de ope ra]ie, iar
medicul {erban Pavlu `i arat\ ce
a scos din el, un trofeu Gopo, care
emitea un semnal psihotronic, de
aceea Bogdan n-a fost luat pân\
acum `n filme – destin
asem\n\tor având [i actorul Ma-
rius (sic!) Pi[tereanu. 

Unii prezentatori puteau fi
mai bine tria]i, dar a fost o pl\ce-
re s-o revedem pe mereu tân\ra
Margareta Pâslaru [i, fire[te, pe
Victor Rebengiuc `nmânând Pre-
miul pentru cel mai bun film.
Dac\ premiile nu au adus surpri-
ze, singura excep]ie a fost c\ Pre-
miul pentru film european nu s-a
dus la Toni Erdmann, filmat
aproape `n `ntregime `n Româ-
nia, ci la Fiul lui Saul, care a luat
Oscarul pentru film str\in `n
2015, dar a ajuns pe ecranele noa-
stre un an mai târziu. 

PALMARES 
GOPO 2017

Cel mai bun film: Sieranevada (România, Bosnia [i Her]egovina,
Croa]ia, Macedonia, Fran]a) de Cristi Puiu

Cel mai bun regizor: Cristi Puiu pentru Sieranevada
Cel mai bun scenariu: Cristi Puiu pentru Sieranevada
Cea mai bun\ actri]\ `n rol principal: Dana Dogaru pentru 

Sieranevada
Cel mai bun actor `n rol principal: Gheorghe Visu pentru Câini

(Fran]a, România, Bulgaria) de Bogdan Miric\
Cea mai bun\ actri]\ `n rol secundar: Ana Ciontea pentru 

Sieranevada
Cel mai bun actor `n rol secundar: Vlad Ivanov pentru Câini
Cea mai bun\ imagine ex-aequo : Andrei Butic\ pentru Câini  [i

Marius Panduru pentru Inimi cicatrizate (România, Germania) de
Radu Jude

Cel mai bun montaj: Leti]ia {tef\nescu, Ciprian Cimpoi pentru
Sieranevada

Cea mai bun\ scenografie: Cristian Niculescu pentru Inimi 
cicatrizate

Cele mai bune costume: Dana P\p\ruz pentru Inimi cicatrizate
Cel mai bun machiaj [i coafur\: Bianca Boeroiu, Domnica Bodo-

gan pentru Inimi cicatrizate
Cel mai bun sunet:  Sam Cohen, Sebastian Zsemlye, Hervé Bui-

rette pentru Câini
Cea mai bun\ muzic\ original\: Codrin Laz\r, Sorin Romanescu

pentru Câini
Cel mai bun lungmetraj de debut: Câini, de Bogdan Miric\
Cel mai bun documentar: Doar o r\suflare de Monica L\zurean-

Gorgan
Cel mai bun scurtmetraj: 4:15 PM Sfâr[itul lumii de C\t\lin Ro-

taru [i Gabi Virginia {arga
Premiul Tân\r\ speran]\: produc\torul Anamaria Antoci pen-

tru Ilegitim (România, Polonia, Fran]a ) de Adrian Sitaru
Premiul Gopo pentru `ntreaga activitate: Valentin Uritescu
Premiul Gopo pentru `ntreaga carier\: Ion Dichiseanu
Premiu Special: pirotehnistul Constantin Petre
Premiul Publicului (pentru filmul românesc cu cele mai mari

`ncas\ri `n 2016): #Selfie 69 (România) de Cristina Iacob [i Dou\ 
lozuri (România, Spania) de Paul Negoescu 

Cel mai bun film european: Fiul lui Saul/Saul Fía (Ungaria) de
László Nemes.

Distribuit de Transilvania Film

Bogdan Miric\



Kazuo Ishiguro, vin `n fa]a dum-
neavoastr\ `ntr-un exerci]iu de
admira]ie. Am citit Un artist al lu-
mii trec\toare [i m\ pot m\rturisi
`ncântat. 

Nu v\ ascund c\ m\ aflu ̀ ntr-un
exerci]iu personal pe care `l g\sesc
util: citesc romanele publicate de
mari scriitori afla]i `n anii mei de
acum – `nceputul anilor 30. M\ de-
prim, desigur, g\sindu-i inegala-
bili. Pe de alt\ parte, câ]i tineri mai
pot da ast\zi o carte cât Un artist al
lumii trec\toare?  Ceea ce validea -
z\ o oper\ de art\ este – consider –

autenticitatea c\ut\rii unui ad e -
v\r. Un artist al lumii trec\toare e
o carte mare, e o oper\ de art\
`nsemnat\, nu pentru c\ s-a ̀ ntâm-
plat s\ fie citit\ [i apreciat\ de con-
temporani. ~n chestiunea valorii,
vânz\rile sunt `ntotdeauna un
am\nunt, dac\ nu o tragedie. 

M\ mai aflu `ntr-o `ncercare
târzie de a recupera literatura ja-
ponez\, pe care am ocolit-o `n pri-
ma parte a tinere]ii. M\ g\sesc
`ntr-o veritabil\ c\l\torie pe o pla-
net\ nou\, extraordinar\. Sunt la
`nceput `n operele marilor niponi,

de la Kenzaburō Ōe la Junichiro
Tanizaki. E un privilegiu. Nu sunt,
a[adar, un expert ̀ n chestiunea Ja-
poniei, ceea ce nu `nseam n\ c\ nu
am o minim\ `n]elegere a istoriei
recente a ]\rii dumneavoastr\. 

De aceea, domnule  Ishiguro,
sunt `ncredin]at c\ Un artist al lu-
mii trec\toare nu e o carte mare
pentru c\ ni l-a]i dat pe Masuji
Ono, pictor [i profesor de art\,
aflat la etatea contempl\rii pro-
priei biografii. Desigur, via]a lui
Masuji Ono, a[a cum v-a]i imagi-
nat-o, a fost fabuloas\ – pictor ma-
nufacturier, pictor al ghei[elor de
alt\dat\, r\v\[ite de melancolie,
respectat maestru, implicat `n
propaganda expansionist\, om pe
care Al Doilea R\zboi Mondial, cu
tot ce a `nsemnat el pentru Japo-
nia, nu l-a ocolit. Dar! 

Ceea ce d\ m\re]ie romanului
este recuperarea dilemelor morale
ale unei societ\]i aflate la r\scru-
ce. Japonia de dup\ r\zboi e cu to-
tul alta decât Japonia de dinainte
de r\zboi [i este `ncânt\toare fi-
ne]ea cu care reu[i]i s\ fotografia]i
aceast\ trecere. La pu]ini scriitori
am `ntâlnit un sim] mai rafinat al
cuprinderii istoriei. Domnule Ishi-
guro, v\ scriu mâhnit c\, `n ciuda

atâtor r\scruci din istoria poporu-
lui meu, nu avem nici un scriitor
care s\ v\ poat\ sta al\turi. Nu
avem un cronicar al fr\mânt\ri-
lor noastre morale. Desigur, avem
scuza c\ r\zboaiele noastre cu noi
`n[ine nu au cunoscut niciodat\
pacea, [i nici m\car armisti]iul. 

Chiar [i a[a, ne lipse[te un
scriitor cât dumneavoastr\, dom-
nule Ishiguro. Iar dac\ a[ avea un
gr\unte de talent, mi-ar pl\cea s\
fiu chiar eu acela. Nu-l am.

~mi r\mâne consolarea de a fi
un cititor care nu [i-a pierdut, cu
anii, bucuria de a citi. {i voiam s\
v\ asigur c\, oricât\ literatur\ a[
mai `ntâlni, m\ va urm\ri pentru
totdeauna imaginea lui Masuji
Ono luându-[i o jum\tate de ceas
de r\gaz ca s\ stea `n iarb\ [i s\
m\nânce portocale, bucurându-se
de ceea ce a fost via]a lui. Ca poe-
zie, rareori s-a ajuns pân\ la
aceast\ mare frumuse]e. Deocam-
dat\, precum se [tie, atât. 
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S-a `nc\lzit destul cât s\ fumez `n
tihn\ pe prispa casei, s\ nu mai
am senza]ia c\-s la u[a unui Inter-
city aflat pentru 30 de secunde `n
sta]ie – tras repede trei fumuri [i
aruncat ]igara. Cade z\pada de pe
cas\. Coco]at pe o gr\mad\ de
c\r\mizi, câinele vecinului st\ cu
labele pe gard [i m\ latr\ `nconti-
nuu, parc\-s urs. E prim\var\.

***
Fiecare 8 martie `mi aduce

aminte automat de dou\ lucruri:
1. cum am muncit o s\pt\mân\

s\ cos pe etamin\ o buburuz\ pe
care am lipit-o de un carton [i 
i-am f\cut mamei o felicitare;

2. cum am cântat pe scen\,
`mbr\cat `n costum popular,
aproape pi[at pe mine de emo]ie,
ceva gen „T\ticul meu e la
r\zboi“, iar bunica a plâns [i mi-a

dat drept r\splat\ o moned\ de
trei lei, `nnodat\ `n col]ul batistei
cu care s-a [ters la ochi.

***
Asta da dilem\. Am mo[tenit la

un metru jumate de col]ul casei o
cioat\ de nuc, din care a ie[it o tuf\
de nuc. Pe care am l\sat-o s\ creas -
c\. {i-ntr-un singur an s-a ridicat
un nuc cam pân\ la strea [in\. {i
absolut to]i oamenii care vin ̀ n vi-
zit\ profe]esc c\ nucul o s\-[i
`ntind\ r\d\cinile [i-o s\-mi d\râ-
me mai `ntâi trotuarul, apoi casa.
Mie nucul \la `mi place, dar parc\
n-a[ vrea s\-mi d\râme casa. L-a[
t\ia, dar am vreo doi prieteni care
mi-au zis c\ dac\ tai un nuc musai
`]i moare cineva drag. {i tocmai
am aflat de la alt prieten o alt\ zice-
re. C\, dup\ ce trunchiul de p\[e[te

grosimea mâinii unui om, nucul
devine a[a de frumos, ̀ ncât ̀ l atra-
ge pe b\rbat s\ se spânzure de el.
Rezolv-o pe asta!

***
De câteva zile, cuplul de vecini

din fa]a casei `mi ofer\ un spectacol
pe cinste: so]ia se ca]\r\ prin copaci,
cu un fer\str\u `n mân\ [i un foar-
fece `n din]i, aproape face [pagatul
`ntre crengi, st\ `ntr-un picior ([i al-
te numere de circ), cur\]\ pomii, iar
so]ul – un tip `ndesat de vreun me-
tru [aizeci – se `nvârte titirez pe
lâng\ trunchi, d\ indica]ii [i pare
mai degrab\ c\ lucreaz\ ca o plas\
de siguran]\: s\ o prind\ din c\dere.

***
Ies dintr-o [edin]\ lung\ [i m\

reped la sendvi[ul pachet de pe 

pervaz. ~l halesc pe jumate [i simt
furnic\turi sub hanorac. Comentez
molf\ind [edin]a cu ceilal]i colegi
de birou. V\d din fug\ curul unei
furnici care dispare de pe palm\ [i
se ascunde sub mânec\, al\turi de
alte surate. Desfac sendvi[ul [i
apreciez c\ am mâncat gen vreo 27
de furnici, iar de sc\pat la piele
erau gen vreo 16. Nu degeaba mi se
p\rea mie c\ sendvi[ul e deja `nce-
put [i c\ are un gust special.

***
— Am fost la dentist [i am

v\zut c\ dom’ doctor avea cartea
ta, `mi zice un coleg.

— Na, bine, nu [tiu ce s\-i
r\spund.

— M\ bucur mult [i apreciez
când am colegi a[a, cunoscu]i.

— {i ce carte de-a mea avea?
nu-mi ab]in curiozitatea.

— Romanul \la, Estetica
din]ilor.

— Aaa... m\ prind dup\ se-
cunde bune. Mai e un Florin
L\z\rescu la Bucure[ti, care-i sto-
matolog. E cartea \luia, cred.

— Ei, las\, nu fi a[a modest.

***
Mi-am retezat serios din plete

[i-a doua zi diminea]\, când am
trecut prin dreptul oglinzii, m-am
speriat c\ – vorba lu’ tata – a intrat
vreun nebun `n cas\.

***
Un prieten care nu mai putea

]ine mâ]a siamez\ `n c\min a 
du s-o la bunici, la ]ar\. {i-acolo ca-
re cum o vedea pe-afar\ punea
mâna pe furc\, topor, sap\ [i fuga
dup\ ea, urlând: „Jderu’! Jderu’!“.

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

Culeg\torul de harfe
Andrei Cr\ciun

Jurnal de prim\var\

{tiri la zi din actualitatea cultural\ [i articolele edi]iei pe
www.suplimentuldecultura.ro

Cartea Un artist al lumii trec\toare, traducere 
din limba japonez\ de Rodica {tefan, a fost publicat\
la Editura Polirom `n 2013. 

Scrisoare c\tre Kazuo Ishiguro 
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Acum m-am mai potolit. {tiu c\
acea „Strategie de dezvoltare a Ro-
mâniei `n urm\torii 20 de ani“ va
fi repede uitat\, iar con]inutul ei
va fi aruncat `n gr\mada – ori mai
degrab\ groapa – cu proiecte
n\stru[nice, din cele care trebuie
s\ fi risipit miliarde de lei pentru
rezultate nule. Dar faptul c\ o ase-
menea idee plute[te `n aer e cel
pu]in enervant.

C\ci, dincolo de orice aspecte
juridice, morale, constitu]ionale,
r\mâne o problem\ practic\: pre-
supunând c\, prin absurd, ideea
leg\rii de mo[ie a absolven]ilor de
facultate ar fi totu[i impus\, ce
[anse le ofer\ acestora România,
a[a cum e ea? {i m\ gândesc aici la

[ansele de reu[it\ profesional\, de
valorificare a poten]ialului acelor
absolven]i, unii poate str\lucitori.

Concret, crede cineva c\ vreun
fizician, medic, chimist sau mate-
matician de geniu r\mas ̀ n Româ-
nia ar avea condi]ii de munc\ sau
cercetare potrivite capacit\]ilor
sale? M\ `ndoiesc, de exemplu, c\
ar\deanul Stefan Hell, emigrat `n
copil\rie `n R.F. German\, ar fi
fost vreodat\ recompensat cu pre-
miul Nobel dac\ ar fi studiat `n
România [i ar fi r\mas s\ lucreze
aici. {i \sta e un exemplu extrem:
exist\ mii, zeci de mii de cerce -
t\tori, profesori universitari, in-
formaticieni excep]ionali, to]i
emigra]i din România [anselor

pu]ine [i care [i-au valorificat po-
ten]ialul acolo unde s-a putut.
Pentru c\ ̀ n România nu se poate.
Degeaba am obliga absolven]ii de
facultate s\ r\mân\ `n ]ar\ dac\
nu suntem `n stare s\-i folosim.
Asta e risipa avarului, care ]ine
cu din]ii de ceea ce las\ s\ se
pr\p\deasc\ la el `n ograd\.

Iar dac\ mai e nevoie de un
exemplu, o s\ dau unul absolut
ilustrativ, pentru c\ porne[te de la
un proiect guvernamental plin de
inten]ii bune, `ns\ blocat de... nu
[tiu de ce s\ zic. De România de azi.

~n 2005, `ntr-un acces de bun-
sim], guvernul României a decis
s\ finan]eze studiile unor tineri
`ntre 18 [i 35 de ani la facult\]i
prestigioase din Occident. Dup\
un concurs de selec]ie, cei care au
ob]inut aceste burse au semnat
un contract prin care se angajau
c\, la terminarea studiilor, vor
lucra `n România, `n domeniul
public (adic\ „la stat“), cel pu]in
3-5 ani. ~n caz contrar, vor fi obli-
ga]i s\ `napoieze statului român
contravaloarea studiilor, care se
ridica la zeci de mii de euro.

Ideea era, cum spuneam, una de
bun-sim]: statul român ̀ [i instru-
ia un grup de speciali[ti la cele
mai bune universit\]i din lume,
urmând ca apoi s\ profite de com-
peten]ele lor.

Toate sunau bine [i frumos.
~ntre 2005 [i 2010 s-au cheltuit vreo
[ase milioane de euro cu aceste
burse. Iar tinerii au plecat, au stu-
diat, s-au `ntors plini de avânt [i,
conform contractului, au solicitat
posturile `n care statul trebuia s\
`i angajeze. Ce s\ vezi `ns\? Nu li
s-a oferit nici unul. Nu erau, nu se
g\seau, se pierduser\, se strica-
ser\ – cine s\ mai [tie? S-or fi an-
gajat `n locul lor ni[te absolven]i
de la „Spiru Haret“ sau de la Uni-
versitatea Na]ional\ de Ap\rare.
Oricum, nici un beneficiar al ace-
lei burse guvernamentale nu s-a
putut angaja `n vreo institu]ie pu-
blic\, de[i statul român ̀ i obligase

[i se obligase la asta. Astfel, fe-
rici]ii bursieri de odinioar\ s-au
trezit `ntr-o situa]ie imposibil\:
institu]iile publice nu `i angajau,
`n ciuda contractului semnat
ini]ial, iar la companiile private
nu puteau merge pentru c\ ar fi
`nc\lcat contractul – deja `nc\lcat
de statul român – [i ar fi fost buni
de plat\. Statul român i-a instruit
ca s\ devin\ [omeri cu de-a sila.

C\ci a[a merg lucrurile aici:
greu [i prost. Orice inten]ie bun\
se blocheaz\ la jum\tatea drumu-
lui – ba chiar [i cele proaste, 
fiindc\ [i ele cer consecven]\. Iar
de profesioni[ti pare-se c\ avem
nevoie doar a[a, declarativ. 
{i-atunci ce rost are s\ faci o stra-
tegie de dezvoltare pentru 20 de
ani? Una pentru o s\pt\mân\ ar
fi de-ajuns. S\ ]inem pumnii
strân[i [i s\ sper\m c\ m\car 
asta o s\ ne ias\.

~n ultimele dou\ s\pt\mâni mi-am dedicat comen -
tariile unei propuneri cel pu]in pripite a Academiei
Române, inclus\ `ntr-un soi de strategie de dez vol -
tare a ]\rii: aceea ca absolven]ii de facultate dornici
s\ emigreze s\ fie obliga]i ori s\ munceasc\ `n ]ar\ 
o perioad\ echivalent\ cu cea a studiilor, ori s\
pl\teasc\ studiile asigurate de statul român.

Românii e de[tep]i
Radu Pavel Gheo

Cui `i trebuie speciali[ti?

E imposibil s\ mai faci previziuni
`n politica româneasc\. La doar
trei luni de la alegeri, parc\ un vi-
rus a n\p\dit toate partidele, `ns\
cu greu mai `n]elegi miza mi[ -
c\rilor. Cu excep]ia UDMR, toate
partidele sunt r\scolite de scan-
daluri, tensiuni [i regrup\ri spec-
taculoase.

Exist\ [i teoria c\ diverse insti-
tu]ii [i-ar fi b\gat coada [i c\ pie-
sele se rea[az\ una câte una.
N-am suficiente informa]ii c\ a[a
s-ar `ntâmpla [i c\ `n spate exist\
un sforar, `ns\ cea]a e tot mai 
groas\ [i devine complicat s\ mai
faci o analiz\ lucid\.

Hai s\ lu\m pe rând actualele
partide. La PSD am avut imediat
dup\ alegeri episodul Chirica. Pri-
marul de Ia[i s-a opus `n momen-
tul desemn\rii lui Sevil Shhaideh
ca premier, iar intensitatea atacu-
rilor sale la adresa conducerii 

partidului a crescut când guver-
nul Grindeanu a emis celebra
OUG 13. ~n corul anti-Dragnea au
intrat imediat [i al]i oameni din
PSD, pu]ini ce-i drept, iar episodul
s-a sfâr[it brusc, f\r\ ca partidul
s\ ̀ nregistreze pierderi semnifica-
tive. De ceva timp `ns\ a intrat `n
scen\ Victor Ponta, vechi „prie-
ten“ cu Dragnea, care bag\ tot mai
adânc b\]ul prin gardul din curtea
PSD. Chiar s\pt\mâna asta, Liviu
Dragnea a vorbit despre posibili-
tatea ca Ponta s\ plece din PSD [i
s\ pun\ um\rul la constituirea
unei noi forma]iuni politice, ̀ n zo-
na na]ionalist\.

Cert este c\ apele ̀ n PSD nu-s de-
loc calme, iar Dragnea a sim]it nevo-
ia s\-[i duc\ trupele ̀ n Delt\, pentru
a vedea pe cine se bazeaz\ [i cam
câ]i tr\d\tori ar fi ̀ n propriul partid.

~n timp ce Ponta sap\ ̀ n PSD, [i
`n cel\lalt partid de la guvernare,

ALDE, se `ntâmpl\ lucruri ciuda-
te. Daniel Constantin, cap\tul
con servator din ALDE, d\ de
`n]eles c\ mariajul cu T\riceanu e
imposibil s\ mai continue. Se
apropie congresul ALDE, iar Da-
niel Constantin ar fi avut ocazia
s\-l `nfrunte pe „marele dictator“.
Nu [i-a anun]at deocamdat\ can-
didatura, `ns\ contest\ chiar ]ine-
rea congresului atât de repede,
tab\ra Constantin preferând ca
alegerile interne s\ aib\ loc unde-
va `n toamn\.

Un lider dintr-un partid aflat
la guvernare amenin]\ a[adar cu
plecarea. Ca s\ nu exist\ dubii,
Daniel Constantin l-a [i vizitat pe
Grindeanu, asigurându-l pe pre-
mier c\ nu se pune problema 
retragerii sprijinului pentru ac-
tualul cabinet. Nici n-are de ales,
cât\ vreme Constantin e `nsu[i
vicepremier. 

Dac\ tragem linia, vedem `n
PSD [i ALDE dou\ grup\ri care
mârâie simultan. Ba mai mult,
Victor Ponta [i Daniel Constantin
nu ascund c\ au o rela]ie de prie-
tenie. Iar de aici [i pân\ la consti-
tuirea de grupuri separate `n 

Parlament ar mai fi un singur pas.
Constantin zice c\ se bazeaz\ pe
vreo nou\ parlamentari, `n timp
ce `n zona Ponta `nc\ nu se cu-
noa[te num\rul celor care l-ar ur-
ma c\tre o nou\ construc]ie poli-
tic\. ~ns\ dac\ am vorbi fie [i de
zece parlamentari ponti[ti, tot 
s-ar aduna `n total vreo 20 de oa-
meni. Un num\r suficient pentru
a ̀ ncurca socotelile majorit\]ii ac-
tuale PSD-ALDE, mai ales `n mo-
mentele delicate din Parlament.

Dac\ mai socotim [i faptul c\
grupul uneperist din PMP, ne-
mul]umit de Traian B\sescu, ar
putea schimba oricând barca,
atunci tandemul Ponta-Constantin
ar putea strânge o oaste suficient
de important\ numeric pentru a
influen]a jocurile `n Parlament.
Deocamdat\ sunt ni[te ipoteze,
dar e clar c\ se `ntâmpl\ ceva `n
gr\dina fericirii cuplului Drag -
nea-T\riceanu.

{i `n tab\ra opozi]iei, lucrurile
se men]in neclare, dar sunt semne
c\ ar putea ap\rea ni[te l\muriri
`n cel mult dou\ luni. ~n iunie, li-
beralii ̀ [i vor ]ine congresul, unde
va fi aleas\ noua conducere a 

partidului. PNL este `n acest mo-
ment un partid paralizat, f\r\ mesa-
je, f\r\ for]\ [i mai ales f\r\ lideri.

Tab\ra Orban caut\ revan[a,
dar se pare c\ nici Cristian Bu[oi
nu se las\. Dac\ ultimul câ[tig\
[efia PNL, devine clar c\ liberalii
n-au nici o [ans\ s\ mai revin\ `n
prim-plan. Mai exist\ [i solu]ia
Bolojan, `ns\ primarul de Oradea
nu pare hot\rât privind eventuala
sa candidature, cât\ vreme nu [tie
pe cine se poate baza. ~ns\ n-ar fi
exclus ca Bolojan s\ aib\ sprijinul
filialelor puternice din Ardeal [i
s\ devin\ solu]ia salvatoare pen-
tru un PNL obosit dup\ atâtea
e[ecuri `n alegeri.

Mi[c\ri la fel de spectaculoase
se anun]\ [i la USR, acolo unde bla-
jinul Nicu[or Dan pare s\ fie pier-
dut total controlul. ~n aceste zile,
Nicu[or iese cu declara]ii haluci-
nante. Nu-l vrea pe Ciolo[ `n USR,
dar spune c\ opinia majoritar\ `n
partid este aceea de a-l primi pe fos -
tul premier. Cu alte cuvinte, el re-
cunoa[te c\ a pierdut partidul. Ba
mai mult, Nicu[or Dan dezv\luie
[i modul `n care l-a contactat pe
Ciolo[, pentru a-l invita s\ intre `n
USR: „I-am trimis un SMS“.

{i `n tab\ra puterii, [i `n cea a
opozi]iei sunt mi[c\ri de trupe
f\r\ precedent. Urmeaz\ vremuri
interesante.

Vagonul cu vorbe
Florin Ghe]\u

Criza partidelor
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Gânduri pe marginea
centenarului Dinu Lipatti...

Echivocul amuzant al formul\rii
lui Bernard Pivot mi-a revenit `n
gânduri – memoria `[i face, doar,
de cap, nu? – reflectând la Dinu Li-
patti, la comentarii ale presei in-
terbelice [i la spusele unui mar-
tor azi disp\rut. Presa francez\ a
anului 1939 ̀ l descria pe Lipatti ca
exemplu de perfect\ „meserie“,
„me[te[ug“ pe planul tehnicii, al
virtuozit\]ii [i, pe de alt\ parte, de
fantezie, temperament, cultur\
muzical\ [i siguran]\ a gustului. 

~ntr-o m\rturie `nregistrat\ `n
arhivele TVR, reluat\ de un docu-
mentar `n anii ’90, autorul primei
biografii a lui Lipatti, Drago[
T\n\sescu, aminte[te spusele pro-
fesoarei Muza Ciomac, care prac-
ticase `n epoca interbelic\ ceea ce
se numea „un schimb de prizonie-
ri“, de elevi, cu Florica Muzicescu. 

Muza Ciomac ar fi spus despre
adolescentul Lipatti: „Când a ve-
nit la mine, nu credeam c\ va
avea evolu]ia pe care o are acum.
Era o pornire spre tehnic\, 
numai repertoriu de tehnic\. {i

uita]i-v\ ce dezvoltare, neb\nuit\
de mine, a putut s\ aib\ sub aspect
artistic!“. Drago[ T\n\sescu nota
un echivoc ̀ n elogiul adus de Lipatti
profesoarei sale, Florica Muzi -
cescu: „I-am datorat `n `ntregime
me[te[ugul meu pianistic“. Dup\
biograf, exist\ cel pu]in o doz\ de
complezen]\ `n afirma]ia pianistu-
lui. T\n\sescu ad\uga [i c\ „`ntâm-
plarea a f\cut s\ cunosc o scrisoare
a acestuia“ din care se vede „un alt
Lipatti, [i, poate, adev\ratul Lipatti“.
„Era un tip foarte energic [i ironic,
dar nu se vedeau toate acestea pen-
tru c\ delicate]ea, polite]ea lui, erau
determinante `n calificarea care i
se d\dea.“ 

Din p\cate, Drago[ T\n\sescu
nu precizeaz\ la ce scrisoare se
referea. „Energic [i ironic“ sunt
calit\]i ce reies bine [i din cores -
ponden]a `n limba român\ (mai
ales!) a Clarei Haskil. Dincolo de
admira]ia reciproc\, au fost ca-
lit\]ile ce i-au apropiat, cu sigu-
ran]\, pe cei doi piani[ti de geniu,
pân\ la `mp\rt\[irea unor mici
secrete [i r\ut\]i despre lumea ce
`i `nconjura; motiv, foarte proba-
bil, pentru ca surorile Haskil s\
insiste pe lâng\ Jérôme Spyket,
regretatul biograf al Clarei Has -
kil, s\ distrug\ scrisorile româ-
ne[ti, la moartea lor. Nu [tiu dac\
Spycket [i-a ]inut promisiunea,
dup\ o discu]ie pe care am purta t-o
pe aceast\ tem\ `n urm\ cu mul]i
ani, dar ̀ n arhivele Haskil p\stra-
te la Biblioteca Universitar\ de la
Lausanne nu sunt catalogate
ast\zi decât vreo dou\zeci de scri-
sori `n român\.

L\sând la o parte aceast\ pa-
rantez\, cine s\ fi fost cel care l-a
condus pe Lipatti dincolo de vir-
tuozitate, `n lumea profund\ a
muzicii? Cu siguran]\ un rol tre-
buie s\ fi jucat Yvonne Léfebure,
profesoara sa de la École Normale
de Musique, `n casa c\reia a exer-
sat [i `nv\]at timp de circa cinci
ani. Dar subiectul este `nv\luit `n
cea]\, cum nimeni nu pare s\ fi
studiat arhivele l\sate de pianist\.

Gândindu-m\ la Lipatti, mi-au
revenit `n amintire – memoria `[i
face de cap, nu? – [i istoriile basu-
lui Doda Conrad, apropiat, ca [i
Lipatti, al Nadiei Boulanger, [i
ea, cu certitudine, `ntre cei care 

l-au condus ̀ n plenitudinea muzi-
cii. Mi se spune azi, din surse pa-
riziene, c\ Doda Conrad – ale
c\rui istorii despre Enescu con-
certând la Lausanne m-au f\cut
odinioar\ s\ visez – ar fi fost un
mitoman [i c\ multe din aminti-
rile sale sunt contrazise de cerce-
tare. Nici `n cazul lui, mai tân\ra
genera]ie de muzicologi, [i cei ro-
mâni nu fac excep]ie, nu a avut
curiozitatea s\ intre `n arhivele
sale, ce se p\streaz\ totu[i inte-
gral `n Fran]a.

Cum, vorba lui Bernard Pivot,
memoria `[i face de cap, gânduri-
le mi-au zburat s\pt\mâna tre-
cut\, ̀ ntrerupându-mi lecturile [i
scrisul, [i c\tre o scurt\ evocare
l\sat\ de pianista Gaby Casade-
sus. ~mpreun\ cu Robert ascultau
foarte mult\ muzic\ la radio [i 
s-au bucurat `ntr-o sear\ s\-l re-
aud\ pe Dinu Lipatti care, „bol-
nav, a fost silit un timp s\-[i `nce-
teze activitatea. [...] Se dusese la
Lourdes [i spunea c\ se sim]ea
mai bine. [...]A avut marea ama-
bilitate s\ ne scrie, cunoscând
starea Thérèsei (fata cuplului de
piani[ti). Din p\cate nu am p\s -
trat scrisoarea, dar `mi amintesc
termenii ei, atât de mi[c\tori:
«nu sunt credincios, scria el, dar
apa de Lourdes mi-a f\cut enorm
de bine. Vreau s\ v\ trimit din
ea pentru a freca genunchiul fii-
cei voastre. Sunt sigur c\ ̀ i va fa-
ce bine». [...] I-am urmat sfatul,
f\r\ s\ constat\m, `ns\, nici o
ameliorare. [...]Dar acest gest de-
pune m\rturie pentru fiin]a ge-
neroas\ care era. Aceast\ gene-
rozitate care s\l\[luia `n fiecare
din interpret\rile sale“. Memo-
ria `[i face de cap...

~ntr-o pauz\ de lucru [i 
de revizion\ri de arhive
lipa ttie ne, am citit zilele
trecute ultima carte a lui
Bernard Pivot, cunoscutul
cronicar literar [i animator
al unor celebre emisiuni de
televiziune, `ntre care
„Apos trophes“. Memoria `[i
face de cap este titlul iro -
nic al `nsemn\rilor sale, `n
mare parte autobiografice.
„Pe scurt, cu cât `mb\trâ-
nesc, cu atât lecturile mele
sunt punctate de opriri, co-
mandate de memorie“,
scrie el `n prefa]\. „Memo-
ria `[i face de cap, motiv
pentru care `mi `ntrerupe
[i lecturile pentru diverse
fleacuri, prostii, frivolit\]i,
nimicuri, ce ne sunt `n
via]\ semne de punctua]ie
[i de adio.“ O carte care,
dac\ nu este despre mu -
zic\, poart\ `ntre rânduri o
atât de mare muzicalitate,
a limbii [i a spiritului, `ncât
merit\ citit\. ~ntre altele [i
fiindc\, a[a cum se autoca -
racterizeaz\, Pivot a mani-
festat fa]\ de lumea c\r]ii
„o curiozitate de concierge
pentru ceea ce se ascunde
sub cuverturi“ (cite[te, sub
coper]i, adaug eu).

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

Victor Eskenasy

Rockin’ by myself
Dumitru Ungureanu

Pu]ini arti[ti se simt bine dac\
sunt a[eza]i sub tutela unuia recu-
noscut drept geniu, deschiz\tor de
drumuri sau beneficiar al faimei
universale. Brâncu[i a spus când -
va, dup\ câteva luni de ucenicie la
[coala lui Rodin, c\ la umbra nu-
cului b\trân nu cre[te nici pic de
iarb\. Observa]ie valabil\ pentru
orice domeniu al artelor frumoa-
se, ca [i al artei industriale, care
domin\ azi. Numai c\ `n zilele
noastre, spre deosebire de „bunele
vremuri de odinioar\“, când arta
era apreciat\ pentru ceea ce spu-
nea, nu pentru cât costa, demo-
cra]ia culturii produce confuzii
axiologice, criteriul pre]ului `nlo-
cuind expresivitatea, ob]inut\
chiar [i involuntar, ca s\ parafra-
zez o idee a profesorului Eugen
Negrici. ~ntr-un fel, starea de lu-
cruri mi se pare fireasc\, la ce
abunden]\ de produc]ie artistic\
pe cap de locuitor avem acces
ast\zi. Fie ne c\ut\m singuri mu-
zica, filmele, c\r]ile, fotografiile
cu care sufletul [i visele noastre
intr\ `n rezonan]\, [i le acord\m
aten]ia de care suntem capabili;
fie ced\m ma[in\riei showbiz ce
`mpinge `n prim-plan chestiile `n
care s-au b\gat bani mul]i [i con-
sum\m f\r\ sens „capodopere“ cu
termen de expirare la fiecare 15
minute. Vorbesc, evident, din
punctul de vedere al receptorului
obi[nuit, eliberat de povara teorii-
lor la mod\ [i vindecat de sevrajul
actualit\]ii snoabe. Dar cum se ve-
de chestiunea dinspre artistul
aflat `n concuren]\ nu numai cu
al]ii, ci [i – dac\ are ceva de spus –
cu sine `nsu[i?

Eric Gales s-a n\scut ̀ n toamna
lui 1974, `n miticul Memphis, Ten-
nessee, cel plin de arti[ti, `ntr-o fa-
milie de muzicieni care lupta din
r\sputeri s\ dep\[easc\ faima
unor instrumenti[ti de umplu-
tur\. ~nc\ doi fra]i mai mari, 

Eugene [i Manuel, se str\duiau s\
capete recunoa[tere. De la ei a
`nv\]at Eric primele acorduri la
chitar\, la vârsta de patru ani.
Ucenicia grea, ca ̀ n orice meserie,
a fost animat\ de nenum\rate
`ntreceri oficiale, unde fra]ii se
distingeau prin coeren]\ [i serio-
zitate. {i printr-o g\selni]\ suge-
rat\ de bunicul lor, Dempsey Gar-
rett, care f\cuse jam-sessions cu
Muddy Waters [i Howlin’ Wolf,
`ntre al]ii. Ideea n\stru[nicului
b\trân a fost ca Eric, dreptaci na-
tural, s\ cânte la chitar\ ca un
stângaci! Exemple celebre, servite
ca stimulent pentru str\dania ne-
obi[nuit\, se g\seau destule: Jimi
Hendrix, Albert King, Otis Rush
fiind foarte la `ndemân\ pentru
un tip de culoare. {i Eric (oare nu-
mele s\-i fi fost dat f\r\ nici o tri-
mitere subliminal\ c\tre un alt
Eric, Clapton, deja suficient de ce-
lebru `n 1974 ca s\ „n\[easc\“ fini
de care n-avea habar?) a `nv\]at
perfect s\ cânte ca un stângaci,
ajungând rapid la performan]e ce
i-au atras calificativul de „feno-
men“ din partea cunosc\torilor.
La 11 ani era `nving\tor `ntr-o
competi]ie de blues. La 15 ani
ob]inea primul contract cu Elek-
tra, cas\ de discuri prestigioas\,
unde a lansat `n 1991 LP-ul The
Eric Gales Band. Faptul putea
constitui startul f\r\ sincope ̀ ntr-o
carier\ str\lucitoare, pe m\sura
talentului dovedit. Alte dou\ albu-
me mergeau `n direc]ia trasat\,
inclusiv prin tentativa de stabili-
zare ca brand familial a particula-
rit\]ii cântatului cu mâna stâng\
(The Gales Bros, 1996). 

Dar Eric Gales nu e un tip ma-
leabil, gata s\ fac\ pe gustul celor
care cred c\ [tiu mai bine ce vrea
sau ce poate artistul. Plasat obse-
siv sub coada fluturând\ a
benti]ei de pe fruntea lui Hendrix,
Eric Gales s-a revoltat, isp\[ind
gestul de curaj prin editarea
urm\toarelor vreo zece discuri pe
cont propriu, la firme minore.
Nici a[a n-a reu[it s\ scape de sub
tutela lui Jimi, de[i eforturile sale
sunt admirabile. Va izbuti oare
când va alege clar ori poteca blue-
sului, ori bulevardul rockului? Pe
recentul, viguros, album, Middle
Of The Road (Mascot/Provogue,
2017), `nc\ n-o face.  

Blues de mâna stâng\



Arti[ti notorii, pove[ti valide, stiluri
curajoase `n privin]a drumului 
imaginativ, teme inedite, ale timpu-
lui nostru cronologic [i spiritual ori
reconstruind teritorii temporale
apuse, ne atrag `n s\li special ame-
najate, unde cu to]ii ne uit\m ̀ ntr-o
cutie. Privit\ din exterior, toat\ lu-
mea aceasta adunat\ la o or\ fix\
`ntr-un loc, l\sând orice altceva ar fi
avut de f\cut pentru a urm\ri câ]iva
oameni care se joac\ de-a ceva, poa-
te p\rea bizar\. Dar iluziile care se
nasc `n perimetrul delimitat de o
cortin\ dup\ sunetul grav al gongu-
lui sunt fascinante [i ne ]in lega]i cu
fire pe cât de invizibile, pe atât de pu-
ternice. Oferta din cutia cu minuni
spre care stau a]intite mul]imi de
ochi [i care fac s\ pulseze ̀ n tandem
sute de inimi e doar o fa]et\ a minu-
nii teatrale, cea expus\ privirii. Pen-
tru a ajunge la surprizele ce se 
petrec `n rama scenei sunt necesari
oameni, talent, viziuni, energii coa-
gulante. Facerea teatral\ e compli-
cat\, pune `n leg\tur\ arti[ti [i chi-
mii inexplicabile, `nsumând uneori
luni, alteori ani de zile de sofisticate
procese inventive. Sunt creatori care
mediteaz\ timp ̀ ndelungat la o nou\
crea]ie, a[teptând s\-i viziteze muze-
le, f\când [i ref\când solu]ii creative,
anima]i de impulsul de a g\si forma
cea mai potrivit\ de exprimare. Unii
creeaz\ pentru ei `n[i[i, stârni]i de
propriile interese estetice, a[teptând
momentul oportun de-a constitui
echipa ideal\ spre a le da materialita-
te scenic\. Al]ii elaboreaz\ colaborativ,
implicând echipa `nc\ de la `nceput
`n propor]ii egale, `ntr-o arhitectura-
re colectiv\. ~n artele scenice e greu
de estimat cine, ce, cât a pus din sine
[i imagina]ia sa `n spectacol. Osmo-
za ideatic\ presupune stimularea re-
ciproc\ a creativit\]ii. Alegerea
unui text, `n formula tradi]ional\,
g\sirea unei variante scenice adec-
vate, ̀ n parteneriat creativ cu sceno-
graful, compozitorul [i coregraful,
sunt etape premerg\toare repeti]ii-
lor propriu-zise.

Repeti]iile sunt cuptorul `n care
se coc viziunile, iar inten]iile artistice

devin spectacol. Conversa]ii, expli-
ca]ii, sugestii, exemple, analiza tex-
tului, asocieri, biografii de personaj,
incluziune, scopuri, umor, reveniri,
nervi, memorarea rolului, rela]iile
scenice, costumele, mi[carea sce-
nic\, ascultarea celuilalt [i alte zeci,
poate chiar sute de opera]iuni, a[a
arat\ schi]at repeti]iile. Articularea
elementelor unui spectacol e un tra-
seu gradat, f\r\ sincope, cu dozaj op-
tim, f\r\ s\ oboseasc\, plictiseasc\,
exaspereze, ̀ n forme organice, natu-
rale, credibil, `ntr-o planificare
emo]ional\ care s\ culmineze cu
marea `ntâlnire: premiera. 

Marea lec]ie a teatrului
e c\ reune[te, pune `n
leg\tur\ oameni diferi]i

~n culturile anglofone, crea]iile mai
au de parcurs o faz\: repeti]iile gene-
rale cu public. Practica acestor vi-
zion\ri e s\n\toas\, e o prob\ de ve-
rificare `n privin]a impactului. Se
`ntâmpl\ adesea ca, `n acele câteva
zile, realizatorii s\ ajusteze secven]e
ce par s\ nu conving\, s\ nu treac\
rampa. Implica]i `n proces, arti[tii
nu mai au distan]area care s\ le per-
mit\ o evaluare deta[at\ a rezolv\ri-
lor artistice, iar acest contact cu pu-
blicul, cel profan, nu cu presa spe-
cializat\, are rostul unei test\ri, al
unor prime evalu\ri de empatie.
Teatrul e art\ ̀ n direct, iar prezen]a
spectatorilor schimb\ `mprejur\ri-
le ̀ n care s-a lucrat la repeti]ii. Criti-
cul britanic Mark Brown consider\
previzion\rile „o parte important\
a ecologiei teatrului“, `ntrucât defi-
nitiveaz\ solu]ii. Limitate la un
num\r rezonabil (dou\-trei, pân\ la
maxim cinci), sunt un obicei lansat
`n SUA, adoptat [i de alte mi[c\ri
teatrale. Peste ocean, unde box-offi-
ce-ul este decisiv, impresia publicului

conteaz\ mult, iar genul acesta de
test\ri face bine spectacolului, [le-
fuit ̀ n detalii ce nu par conving\toa-
re pentru cei dintâi privitori. Vi-
bra]ia s\lii dat\ de `n]elegerea co-
mun\, tranzac]ia cu emo]ii specifi-
ce teatrului sunt cuantificate de
efectul asupra spectatorilor. Cutu-
mele sunt ferme `n privin]a regulii
ca presa s\ nu participe niciodat\ la
ele, deoarece sunt considerate sta-
dii ale preg\tirii premierei. Cronici-
le sunt scrise `ntotdeauna exclusiv
dup\ marea sear\. 

Premiera reprezint\ apogeul
acestui demers, momentul de gal\
al lans\rii noului spectacol. Eveni-
mentul e unicat – e impropriu s\ zi-
cem premiera 1, premiera 2, cum
mai auzim pe ici-pe colo, `n mediul
teatral autohton –, este o sear\ spe-
cial\, cu trac, cu stare de s\rb\toare,
cu agita]ie, cu a[tept\ri [i speran]e
de ambele p\r]i ale s\lii. Marea
lec]ie a teatrului e c\ reune[te, pune
`n leg\tur\ oameni diferi]i, care nu
se cunosc, care nu s-au mai `ntâlnit,
ì conecteaz\ ̀ n texturi afective prin

reprezentarea unor pove[ti. 
Premierei ̀ i urmeaz\ serii de re-

prezenta]ii ce constituie via]a unei
produc]ii, o via]\ mai lung\ sau
mai scurt\, dup\ preferin]ele con-
sumatorilor, dar [i dup\ priceperea
produc\torilor de a le men]ine `n
aten ]ia pl\titorilor de bilete. {i
chiar dac\ se spune, de pild\, c\ a
doua reprezenta]ie e ceva mai mo-
dest\ ca intensitate dramatic\ de-
cât cea de la premier\, iar adev\rul
acesta nescris e perfect explicabil
prin desc\ tu[area de energii din
spectacolul de lansare, jocul teatral
trebuie s\ asigure de fiecare dat\
`nf\]i[area de la premier\, pros -
pe]imea [i magia acelei prime ̀ ntâl-
niri. }ine de profesionalismul artei
[i e „secretul“ care ne duce [i readu-
ce `n fotoliile de spectatori.  
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Datul `n spectacol
Olti]a C`ntec

A fost, mai este `nc\, S\pt\mâna teatrului, un interval delimitat de câteva s\r -
b\tori globale: 20 martie – Ziua Interna]ional\ a Teatrului pentru Copii [i Tineret;
21 martie – Ziua Mondial\ a Marionetei; 27 martie – Ziua Mondial\ a Teatrului.
Printre mesaje oficiale, ur\ri adresate de personalit\]i de calibru [i evenimente 
ce se str\duiesc s\ evite previzibilitatea, angrenând creativitate [i propunându-[i 
s\ surprind\ pozitiv, genericul acestor zile a fost s\ ne gândim mai insistent cu
to]ii, arti[ti [i spectatori `n egal\ m\sur\, la minun\]iile pe care arta teatral\ le
ofer\ oamenilor, de mult\, foarte mult\ vreme. 

Ce vedem [i ce 
nu vedem la teatru

Pinacoteca din Petrila
Ion Barbu
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Interviu realizat de
George Onofrei

Profesorul universitar Co-
drin Liviu Cu]itaru, ani de
zile decan al Facult\]ii de
Litere a Universit\]ii „Ale -
xandru Ioan Cuza“ din Ia[i,
un cunoscut publicist, a
lansat de curând, primul s\u
roman, cu titlul Scriptor sau
Cartea transfor m\rilor ad-
mirabile. Din perspectiva
unui profesor la Facultatea
de Litere, a unui critic lite -
rar cunoscut, a scrie un ro-
man, a v\ lansa `n zona lite -
raturii, nu v\ face mai vul-
nerabil?

E o `ntrebare dificil\, un r\spuns
ar cere o elaborare pe care nu ne-o
permite spa]iul. Dar r\spunsul
scurt-scurt ar fi „da“. F\r\ `ndo-
ial\, `n momentul `n care scrii li-
teratur\, `n momentul `n care
intri pe pia]a literar\ propriu-zi -
s\, te expui, e[ti accesibil tuturor
categoriilor de cititori.

~ntr-un anume sens, devii
din vân\tor vânat.

Ajungi `n postura individului din
globul de sticl\, c\ tot se aminte[te
frecvent aceast\ imagine. Nu te
mai ascunzi `n jargonul critic al
profesorului universitar, al omu-
lui de [tiin]\. Totu[i, ̀ n cazul aces-
tui roman, ar fi bine s\ fac o preci-
zare: el reprezint\, ca preocupare,

ceva care vine `naintea carierei
mele universitare [i a predatului
de literatur\. ~n mod ciudat pentru
momentul `n care am ales s\-l pu-
blic, acest roman a fost conceput [i
scris `n mare m\sur\ la `nceputul
anilor ’90, când eram proasp\t ab-
solvent al Facult\]ii de Filologie,
cum se numea la vremea respec-
tiv\. Ideea romanului ca atare mi-a
venit chiar `n anii de studen]ie. 

Doar ideea sau a fost scris `n
cea mai mare partea atunci
[i acum doar l-a]i revizuit?

~n foarte m\sur\, nu pot s\ v\
r\spund ̀ n procente, dar cam dou\
treimi din roman am scris `n anii
’90. De altfel, cititorul romanului
`[i va da seama de acest lucru: nu-
cleul ac]iunii este plasat mai ales
`n a doua jum\tate a anilor ’90. Fap-
tul c\ l-am terminat abia acum –
adic\ ̀ n ultimele luni din anul 2016 –
se leag\ de faptul c\ nu a reprezen-
tat o prioritate. Fiind profesor [i fi-
ind prins mereu `ntr-o mul]ime de
alte proiecte, inclusiv de adminis-
tra]ie academic\, am l\sat con-
stant literatura pe al doilea plan.
Din acest motiv, romanul vine,
cumva paradoxal, `n continuarea
unei cariere academice.

Cum a]i tr\it cu el dou\
decenii [i mai bine? Au fost
momente `n care a]i uitat to-
tal de existen]a lui?

Ca s\ fiu sincer, am fost convins,
gândindu-m\ `n r\stimpuri la el,

c\ nu-l voi publica niciodat\ – cel
pu]in nu `n timpul vie]ii mele.
Dar iat\ c\ s-a `ntâmplat.

Interesant [i pentru critica
literar\: l-a]i scris pe hârtie? 

Normal, paginile scrise `n prima
parte a anilor ’90 au fost redactate
de mân\, iar ce am scris ulterior,
dup\ 1996-1997, când computerele
au p\truns `n lumea noastr\ ceva
mai semnificativ, romanul a fost
salvat pe o dischet\. Chiar anul tre-
cut, când am reluat lucrul la text, o
bun\ parte din el era scris pe ni[te
foi de prin anii 1992-1993, unele din-
tre ele `ng\lbenite de acum. 

De ce totu[i l-am terminat,
când aveam convingerea c\ voi
renun]a la acest roman? S-a
`ntâmplat ̀ n urma discu]iei cu doi
prieteni, este vorba despre Anto-
nio Patra[ [i despre Roxana Pa-
tra[, autori cunoscu]i la rândul
lor. Le-am spus la un moment dat
c\ ar exista acest text [i amândoi
au fost atât de insisten]i [i m-au
tot `mpins s\ termin romanul,
`ncât chiar l-am terminat. Deci `n
mare m\sur\ lor le datorez decli-
cul psihologic de anul trecut.

A]i intervenit masiv `n ceea
ce avea]i deja scris de acum
atâ]ia ani?

Am intervenit, nu pot s\ spun c\
masiv, dar destul de semnificativ
`n anumite zone. Aceasta pentru
c\ exist\ o patin\ a timpului care
se a[az\ uneori pe personaje, pe
atmosfer\. Era necesar\ o inter-
ven]ie `n construc]ia textual\. 

Mi s-a spus: „E o carte foarte
bun\, este un roman scris de
un universitar“.

Este un roman de campus româ-
nesc. ~n spa]iul anglofon, acest ter-
men este de mult consacrat, la fel
[i romanele de acest fel, care se pe-
trec `n mediul universitar, ameri-
canii [i englezii mai ales au con-
struit mult `n aceast\ zon\. La noi
nu exist\ o tradi]ie, de[i câteva ro-
mane au ap\rut cu acest specific;
[i aici m\ gândesc la Caius Do-
brescu sau la regretatul Andrei
Bodiu, care au scris romane de
campus. ~n linii mari, [i Scriptor
poate fi caracterizat ca fiind un ro-
man de campus, un roman plasat
`n mediul universitar [i despre
mediul universitar `n cele din
urm\. Dar el iese pu]in din

aceast\ tipologie, mergând chiar
spre ceea ce se nume[te literatur\
gotic\. ~n sfâr[it, nu vreau s\
dezv\lui prea mult. Dar m\ refer
la acea literatur\ care era speci-
fic\ romanticilor, de tipul lui Ed-
gar Allan Poe sau Henry James
`ntr-un moment al evolu]iei sale, o
literatur\ care `]i poate da fiori.
Eu sper s\ fie pe placul publicului
actual [i aceast\ interac]iune a zo-
nelor, campus cu gotic [i cu ro-
man psihologic.

Ve]i recidiva?

Este foarte posibil, pentru c\ preo-
cuparea aceasta a mea pentru
proz\ este anterioar\ celorlalte
preocup\ri care s-au manifestat ̀ n
existen]a mea, de tip academic,
critic [i teoretic. Ea a fost `mpins\
pe un plan secund din pricina
vie]ii academice propriu-zise. 
Dar acum, aflându-m\ `n sfâr[it
`ntr-un moment `n care am reu[it
s\ m\ mai eliberez de anumite 

poveri administrative, este foarte
posibil s\ revin, am deja un scena-
riu narativ care `ncepe s\ mi se
contureze tot mai clar `n minte [i
sper s\ `ncep articularea sa, nu pe
hârtie de ast\ dat\, ci direct pe
computer.

V\ e team\ de cronicile cole -
gilor dumneavoastr\?

Dac\ publicam romanul a[a cum
ar fi fost probabil firesc, `n anii
’90, când eram [i eu un om tân\r,
probabil c\ a[ fi a[teptat cu emo]ie
[i cu o oarecare team\ reac]ia con-
fra]ilor din lumea literar\. Acum
sunt [i eu suficient de b\trân ca s\
`n]eleg exact cum func]ioneaz\ li-
teratura [i cum func]ioneaz\ re-
ceptarea literaturii. Bine`n]eles
c\ ai o anumit\ emo]ie, o vulnera-
bilitate, `ns\ nu cred c\ o mai am
atât de acut ca `n urm\ cu 20-25 de
ani. Din fericire. {i criticile fac
parte din tabloul literaturii, astfel
`ncât sunt preg\tit [i pentru ele. 

Codrin Liviu Cu]itaru: „~n momentul
`n care scrii literatur\ te expui“
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Florin Irimia: „Nu m-a preocupat
niciodat\ cu adev\rat
verosimilitatea unui personaj“

Interviu realizat de 
George Onofrei

Cam riscant cu cartea asta,
cine mai cite[te proz\ scurt\
`n România?

E proz\ scurt\, dar asta mai mult
ca titlu oficial, pentru c\ povesti-
rile sunt de fapt interconectate,
au cumva leg\tur\ una cu alta,
sunt lipite aproape tot timpul,
uneori de ceva ce va urma sau al-
teori dimpotriv\, de ceva ce a
fost. Practic, cartea se poate citi
foarte bine ca un roman. Dar la
fel de bine se poate citi ca un vo-
lum de povestiri. ~ns\ recoman-
darea mea pentru cititori ar fi s\
le parcurg\ `n ordinea `n care
sunt a[ezate `n volum. 

Cronologic, fa]\ de celelalte
c\r]i ale tale, aceasta este cea
mai recent\ scriitur\? Cu as-
ta te-ai ocupat sau ai avut
avut alte preocup\ri, la nivel
literar?

Nu neap\rat ultima, nu. Este
pu]in mai altfel `n cazul de fa]\.
Practic, primele povestiri au fost
scrise cam `n acela[i timp `n care
`mi `ncepeam primul roman, De-
fekt, ap\rut `n 2011. Atunci am
`nceput s\ cochetez cu ideea care,
pân\ la urm\, s-a concretizat `n
acest volum de povestiri. Bine -
`n]eles, la momentul respectiv nu
[tiam care va fi rezultatul pro-
priu-zis, dar, dac\ nu m\ `n[al\
memoria, primele povestiri le-am
scris cam pe atunci. Dup\ aceea
mi-am v\zut de treab\ cu romane-
le, revenind periodic asupra po-
vestirilor, pân\ când am terminat
volumul, `n 2016.

Mircea C\rt\rescu te a[az\
pe undeva pe lâng\ Cezar
Paul-B\descu ca scriitur\. E
o compara]ie care te onorea -
z\ sau te enerveaz\?

Nu are cum [i de ce s\ m\ enerve-
ze. ~l cunosc personal pe Cezar [i
mi-a pl\cut dintotdeauna cum
scrie. Iar pân\ la urm\, asta este
p\rerea lui Mircea C\rt\rescu [i
nu `nseamn\ c\ trebuie ca toat\
lumea s\ adere la ea. Nici m\car
autorul. 

Cezar Paul-B\descu, dac\ tot
vorbeam despre el, a cunos-
cut ecranizarea c\r]ii sale,
Lumini]a, mon amour, dup\
un deceniu de la apari]ie –
Ana, mon amour `n varianta
cinematografic\, semnat\ de
C\lin Peter Netzer. ~]i face cu
ochiul ideea asta, de a-]i
vedea un roman ecranizat?
Sau pur [i simplu nu te
gânde[ti la asta?

Mi-a mai spus cineva, un critic ca-
re vedea ecranizat\ O fereastr\
`ntunecat\, care s-ar preta foarte
bine la o transpunere de acest fel.
Nu [tiu ce s\ spun. Dar, ca s\-]i
r\spund la `ntrebare, da, mi-ar
pl\cea ca la un moment dat o carte
de-a mea s\ se transforme, s\ fie
adaptat\ pentru marele ecran, dar
eu propriu-zis nu am f\cut nici un
demers ̀ n aceast\ direc]ie. ~n ceea
ce prive[te O fereastr\ ̀ ntunecat\,
dac\ s-ar adapta pentru cinema,
dup\ p\rerea mea, bugetul ar tre-
bui s\ fie destul de mare. Poate o
iau americanii. Dac\ se `ntâmpl\
a[a ceva, trebuie s\ spun c\ ̀ n mo-
mentul acela m\ opresc din scris
[i m\ retrag pe o insul\ mai mult
sau mai pu]in pustie. 

Cum `]i alegi personajele? E
o `ntrebare foarte banal\, dar
eu, care nu am cochetat decât
cu poezia `n clasa a IV-a ([i
apoi am ars ce mi-a ie[it), 
m-am `ntrebat `ntotdeauna
cum fac scriitorii ca s\ con-
tureze un personaj care s\ fie
ve rosimil. Aceasta mi s-a p\ -
rut cel mai greu: dac\ a[ cre -
iona profilul unui personaj,
acesta nu ar p\rea credibil.

Legat de ultimul volum, aici nu a
fost greu, pentru c\ personajul
sunt eu. Mai bine spus, este vorba
despre o versiune fic]ionalizat\ a
mea, al\turi de versiuni mai mult
sau mai pu]in fic]ionalizate ale
p\rin]ilor mei. Prin urmare, aici
nu a fost foarte dificil. 

Cât despre celelalte personaje,
din celelelalte c\r]i pe care le-am
semnat, nu [tiu ce s\ spun. Nu m-
a preocupat niciodat\ cu adev\rat
verosimilitatea unui personaj,
convingerea publicului. 

{tii c\ mai este o problem\
de care sunt atin[i scriitorii:
imediat dup\ ce le apare o
carte, se stârnesc scandaluri
`n familie, cu cei apropia]i,
oameni care se recunosc `n
paginile de acum publice,
`ncep discu]ii de genul „N-ai
cum s\ fii tu“, cunoscu]i care
`]i citesc cartea [i-[i spun c\
despre ei ai scris…

Nu [i `n acest caz, despre Misterul
ma[inu]elor chineze[ti ar putea spu -
ne asta doar tat\l meu [i, `n  situa]ia
de fa]\, ar fi mai mult sau mai pu]in
adev\rat. Alte personaje `n ultimul
volum nu prea exist\, totul se ̀ nvârte
`n jurul copil\riei protagonistului,
care este, cum spuneam, o versiune
alterat\, distorsionat\ a mea. Perso -
naje nu prea sunt acolo. 

~mi `nchipui totu[i c\ `]i asumi
un oarecare risc. Apropo de Mircea
C\rt\rescu, el spunea undeva c\ a
f\cut odat\ gre[eala s\ p\streze nu-
mele real al unei rude ̀ ntr-o scriere,
cu care a avut ulterior o discu]ie
mai aprins\. Dar, pân\ la urm\, lu-
crurile astea conteaz\ prea pu]in,
pentru c\, odat\ ce faci aceast\
mi[care de tran sla]ie dinspre real
spre fic]ional, totul se transform\
acolo, totul este prelucrat. ~n]eleg pe
de alt\ parte [i doza de suspiciune a
anumitor persoane, dar consider c\
aceasta se trage mai mult dintr-o
necunoa[ tere a tehnicilor literare [i
a alchimiei actului scriiturii. 
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A fost odat\ 
o tâlh\roaic\...
Dintre romanele care se hr\nesc dintr-un  filon istoric, cele care se `ndep\rteaz\
de marile figuri [i care, dimpotriv\, `ncearc\ s\ aduc\ la lumin\ portretele unor
personaje mai degrab\ necanonice `mi par [i cele mai provocatoare, [i cele mai
greu de scris. O dat\, din pricina penuriei de informa]ii, iar a doua oar\, pentru c\
recuperarea unui personaj periferic, care a mai [i ultragiat moravurile unei epoci,
este, `nc\, un act de curaj, cu atât mai mare cu cât nucleul tare al valorilor sfidate
de un atare de personaj e, `n continuare, `n deplin\ legitimitate. 

Alina Purcaru  

Un astfel de preambul cu deschi-
dere general\ `ncearc\ s\ aduc\
`n discu]ie o figur\ cu totul excen-
tric\, recuperat\ `ntr-un foarte bi-
ne calibrat roman de inspira]ie
biografic\, ~n umbra e[afodului
de Carol Birch. Personajul de un
nonconformism de-a dreptul  ico-
nic este Margaret Catchpole, o fe-
meie de un curaj greu verosimil,
care a sfidat conven]iile [i mora-
vurile vremii ei `n foarte multe
moduri, toate scandaloase: a refu-
zat mariajul [i a ales s\ tr\iasc\
al\turi de un marinar, contraban-
dist notoriu, `n pofida moralei de
sfâr[it de secol XVIII, a comis acte
de tâlh\rie pentru a-[i salva iubi-
tul de la `nchisoare, a fost ares-
tat\, condamnat\ de dou\ ori la
moarte [i, ̀ n cele din urm\, depor-
tat\ `n colonia penitenciar\ din
Australia. Parcursul ei foarte ac-
cidentat, ca [i profilul modelat de
un `ntreg spectru de nuan]e, 
dintre care foarte multe ale uma-
nismului infuzat de altruism [i in-
teligen]\, e ref\cut, pornind de la
documente reale, de o scriitoare
cu un talent aparte pentru fic]iu-
nea de inspira]ie istoric\. 

Carol Birch nu este str\in\ citi-
torului român, iar priceperea cu
care reface o canava de epoc\, ani-
mând-o printr-un `ntreg sistem de
idei active `n acea vreme, se poate
s\ fie cunoscut\ deja din romanul
anterior, Menajeria lui Jamrach,
tradus la aceea[i editur\ acum
câ]iva ani [i aflat la vremea aceea
pe lista scurt\ a prestigiosului
premiu Booker. Aici, p\trunderea
psihologic\ pe care o activeaz\
pentru a explica ac]iunile [i moti-
va]iile personajului readus la
via]\ este `nso]it\, la tot pasul, de
o foarte bun\ cunoa[tere istoric\ a
epocii `n care Margaret Catchpole

a tr\it [i, mai mult decât atât, a
straturilor sociale `n care s-a for-
mat [i a crescut. N\scut\ `ntr-o fa-
milie de ]\rani (tat\l era un sta-
roste al plugarilor de pe mo[ia
unui nobil, din apropiere de Ips -
wich, iar mama, o femeie cu mora-
vuri destul de libere, care iubea
mare [i care vânduse heringi,
`nainte s\ se m\rite), Margaret
Catchpole cre[te al\turi de fra]ii
[i surorile ei bucurându-se de o
educa]ie care i-a `ncurajat spiritul
rebel [i firea nepotolit\. A iubit caii
de mic\, natura, marea [i pe oa-
menii m\rii [i, chiar dac\ a reu[it
s\ se conformeze a[tept\rilor
impu se de condi]ia ei, a p\strat
mereu o fibr\ nesupus\ [i iscodi-
toare. O vedem lucrând cu devota-
ment `n casele unor aristocra]i ai
locului (mai ales ca moa[\ sau
bon\ pentru numero[i copii, dar
[i `n rol de confesoare empatic\ a
st\pânelor), care o pre]uiesc [i ca-
re ̀ i recunosc meritele, dar pentru
care va r\mâne mereu o servitoa-
re bun\ [i atât. Una care se poate
bucura de anumite libert\]i, `ns\
fire[te c\ nu atât de multe precum
cele pe care [i le `ng\duie lorzii. 

O carte construit\ 
cu mult\ subtilitate

Carol Birch construie[te o Marga-
ret Catchpole foarte con[tient\ de
toate aceste diferen]e, de injusti]ia
care afecta vie]ile celor mai pu]in
r\sf\]a]i de soart\, dar [i de pro-
pria condi]ie. Chiar dac\ nu are
parte de educa]ie formal\, Marga-
ret Catchpole pare a poseda o inte-
ligen]\ frapant\, care, cuplat\ cu
un caracter iscoditor [i de un spi-
rit justi]iar, trece printr-un filtru
foarte lucid tot ceea ce tr\ie[te, fie
c\ ia parte la sfatul de tain\ al con-
trabandi[tilor, `n bodegi r\u fa-
mate, fie c\ analizeaz\ caracterul

alunecos al iubitului ei, carismati-
cul Will Loud, fie c\ discut\ cu
st\pâna, doamna Cobbold – o fi-
in]\ generoas\ [i cald\, `ns\ cap-
tiv\ prejudec\]ilor propriei con -
di]ii sociale [i limitat\, la rândul
ei, de codul strict al rolurilor so-
ciale ale vremii. 

Dinamica `n care intr\ Marga-
ret Catchpole, interac]ionând cu
to]i ace[tia, e `ns\ una complex\,
care sfideaz\ schematismele, pen-
tru c\ oamenii care o `nconjoar\,
de la st\pâni la amici, marinari
duri, de]inu]i sau oameni de bine –
cum e doctorul Stebbing, care `i
va s\ri necondi]ionat `n ajutor –
sunt individualit\]i puternic mar-
cate, caractere cu profunzime, cu
ambiguit\]i, cu defecte [i vulnera-
bilit\]i, a[adar prezen]e consis-
tente `n roman, rezistente la sim-
plific\ri. Toate aceste date – [i
reu[ite literare adjudecate de Ca-
rol Birch – dau adâncime pove[tii
legendarei Margaret Catchpole, o
femeie care a `nfruntat moartea [i
care a alergat mereu dup\ varian-
ta de via]\ care s\ o cuprind\ pe
ea [i propriile op]iuni, refuzând
s\-[i falsifice a[tept\rile [i valori-
le cardinale. Privit\ din acest
unghi, al unei adev\rate explora-
toare, pornit\ s\-[i croiasc\ o
via]\ pe potriva ei, iar nu ̀ n ton cu
a[tept\rile celorla]i, eretica Mar-
garet Catchpole devine un model
care inspir\, o adev\rat\ for]\, iar
scriitoarea care a retrezit-o la
via]\ chiar a[a o portretizeaz\. 

Pentru a da m\sura influen]ei
pe care acest personaj a c\p\tat-o
de-a lungul timpului, Carol Birch
aminte[te, `n pagina de Mul]u -
miri, câteva semne care ̀ i p\strea -
z\ memoria: „De[i `n zilele noas-
tre pu]ini au auzit de ea, ̀ n Suffolk
exist\ pân\ azi o cârcium\ nu-
mit\ Margaret Cathpole, iar pe
malul râului Orwell exist\ o cas\,

numit\ Casa cu pisici, unde se
spune c\ obi[nuia s\ a[eze o pi-
sic\ `mp\iat\ `n fereastr\ pentru
a-i anun]a pe contrabandi[ti de
prezen]a port\reilor. ~n Austra-
lia, sec]ia de maternitate a Spita-
lului Hawesbury din Windsor,
New South Wales, se nume[te
Sec]ia Catchpole, ca o recunoa[te-
re a serviciilor ei de moa[\ ̀ n zile-
le de `nceput ale coloniei, iar `n 
localitatea Hobartville, din apro-
piere, exist\ o strad\ numit\ Cat-
chpole Avenue“. 

~n umbra e[afodului e o carte
construit\ cu mult\ subtilitate, cu

multe delicii de oferit, de la des-
crierile de natur\, executate cu
penel de miniaturist, la complexi-
tatea raporturilor dintre prota-
goni[ti [i, nu `n ultimul rând, la o
ordine social\ care trimitea, fi-
resc, la moarte pe to]i cei care o
sfidau. Am citit-o cu mare interes
[i curiozitate [i sper s\-[i g\seasc\
locul ei [i numai al ei pe cât mai
multe rafturi.  

~n umbra e[afodului, de Carol Birch,
traducere de Ovidiu-Gheorghe Ru]a,
Colec]ia „Strada Fic]iunii“, Editura All,
Bucure[ti, 2016
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Premiul i-a fost `nmânat autoru-
lui luni, 20 martie, `n cadrul festi -
vit\]ii de premiere ce a avut loc pe
scena Teatrului Odeon.

~ntr-o Românie `n tranzi]ie,
Radu Cosa[u poart\ un dialog epis-
tolar cu fiul s\u inexistent emigrat
`n Groenlanda. Discut\ despre
filme, literatur\, politic\, ghe]arii
topi]i de `nc\lzirea global\, dar [i
despre momente dureroase care
au dezbinat familia [i a c\ror 
amintire continu\ s\-i bântuie.
Prin tre scrisorile lor se insinueaz\
cele ale mamei inexistente, ale 
unor prieteni (reali sau nu) [i chiar
ale unor necunoscu]i care vor s\
fac\ preciz\ri sau ad\ugiri.

Toate acestea sunt un pream-
bul pentru a doua parte a c\r]ii,
inedit\, `n care Radu Cosa[u re-
devine Oscar Rohrlich, desti-
natarul unei colec]ii de scrisori de
la Artur Reznicek, fostul [ef al
cenzurii din România. Cenzorul,

pensionar, este stârnit de un arti-
col despre el semnat Oscar Rohr -
lich [i simte nevoia s\ `nceap\ o
coresponden]\ cu „cel care de pa-
truzeci de ani `ncearc\ s\-l su -
grume pe scriitorul Radu Cosa[u
din Bucure[ti [i nu izbute[te“.
Via]a sa se `nvârte `n jurul fiicei,
care a `mbr\]i[at `ntru totul capi-
talismul, al bunului s\u prieten,
fost adjunct la cenzur\, acum bol-
nav, [i... al lui Oscar Rohrlich,
care nu `l ur\[te [i pe care nu
poate s\-l urasc\, iar confesiunile
pe care le pune pe hârtie pen -
duleaz\ `ntre autocritic\ [i discul-
pare, acuze f\]i[e [i resemnare.

Tragedia, misterul, autoironia
[i umorul subtil cu care Radu
Cosa[u [i-a obi[nuit cititorii sunt
nelipsite din Via]a fic]iunii dup\
o revolu]ie, o carte ca un pansa-
ment pentru rana r\mas\ des -
chis\ pe tot parcursul anilor de
supravie]uiri.

Radu Cosa[u este unul dintre cei
mai aprecia]i scriitori români con-
temporani. ~n perioada 1973-1989 a
publicat un ciclu de nuvele (`n [ase
volume) intitu latSupra vie]uiri (Edi -
tura Cartea Româ neas c\), inspirat
din experien]a sa politic\ [i li te -
rar\, pus sub semnul unei consec -
vente autocritici duse pân\ la au-
toironie. Dup\ 1989, aces te Su pra -
vie]uiri, f\r\ modific\ri oportu -
niste, la zi, au fost montate `ntr-o 

ordine cronologic\, permi ]ând o
nou\ lectur\, `n sensul clasic al 
unei „educa]ii sentimentale“, pre-
cum [i `n cel postmodern al auto -
fic]iunii. Din 1997 semneaz\ o ru -
bric\ s\pt\mânal\ ̀ n „Gazeta Spor-
turilor“. ~n 2007 a primit din partea
Uniunii Scriitorilor Premiul Na -
]ional pentru Literatur\. La Editu-
ra Polirom au mai ap\rut: Opere I.
Maimu]ele personale • Pove[ti pen-
tru a-mi `mblânzi iubita • Al]i doi

ani pe un bloc de ghea ]\ (2008),Opere
II. O vie]uire cu Stan [i Bran • Sonati -
ne (2009), Opere III. Cinci ani cu
Belphegor • M\tu[ile din Tel
Aviv (2009), Opere IV. Su pra -
vie]uirile: 1. R\m\[i]ele mic-bur -
gheze • 2. Armata mea de cava-
lerie (2011), Opere V. Supra vie -
]uirile: 3. Logica (2013) [i Opere VI.
Supravie]uirile: 4. Pe vremea când
nu m\ gândeam la moarte • 
5. G\rg\unii (2014).

Via]a fic]iunii dup\ o revolu]ie, cel mai recent titlu
semnat de Radu Cosa[u, ap\rut `n colec]ia „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom, [i `n edi]ie digital\, este
câ[tig\torul Premiului pentru proz\ al Radio România
Cultural, edi]ia 2017.

Premiul pe anul 2017 al Radio România
Cultural pentru proz\: Via]a fic]iunii 
dup\ o revolu]ie, de Radu Cosa[u

Premiile „Observator cultural“, la a XI-a edi]ie
Mar]i, 4 aprilie, de la ora 19.00, la
Teatrul Odeon din Bucure[ti va
avea loc cea de-a XI-a edi]ie a Pre-
miilor revistei „Observator cultu-
ral“. Nominaliz\rile pentru cele
[ase categorii la care se acord\
premii sunt urm\toarele:

Memorialistic\: George Banu,
Parisul personal. Familia din Ri-
voli 18, Nemira; Marius Chivu,
Trei s\pt\mâni `n Anzi, Humani-
tas; Jan Cornelius, Eu, Dracula [i
John Lennon, Humanitas; Riri
Sylvia Manor, Bucuria de a nu fi
perfect\. Memorii. Bucure[ti/ Tel
Aviv 1941–2015, Humanitas; [i
Ilea na M\l\ncioiu, Am reu[it s\
r\mân eu `ns\mi, Polirom.

Eseistic\/ Publicistic\: Cristi-
na Bogdan, Moartea [i lumea 
româneasc\ premodern\. Discur-
suri `ntret\iate, Editura Univer-
sit\]ii din Bucure[ti; Ruxandra
Cesereanu, Fugarii, Polirom; Va-
sile Ernu, Bandi]ii, Polirom; 

Andrei Oi[teanu, Sexualitate [i so-
cietate, Polirom; Alexandru Vaku-
lovski, Afganii, Tracus Arte; Andrei
Vieru, Elogiul vanit\]ii, Humanitas.

Critic\ literar\/ Istorie lite-
rar\/ Teorie literar\: Liviu Mali -
]a, Literatura eretic\, Cartea 
Româneasc\; Mircea Mih\ie[,
Ulysses, 732. Romanul romanului,
Polirom; Doris Mironescu, Un se-
col al memoriei. Literatur\ [i con -
[tiin]\ comunitar\ `n epoca ro-
mantic\, Editura Universit\]ii
„Alexandru Ioan Cuza“ din Ia[i;
Horea Poenar, Teoria pe[telui fan-
tom\, Tracus Arte; Andreea R\su-
ceanu, Bucure[tiul literar. {ase
lecturi posibile ale ora[ului, Hu-
manitas; Adrian Tudurachi, Fa-
brica de geniu. Na[terea unei mi-
tologii a productivit\]ii literare `n
cultura român\ (1825-1875), Insti-
tutul European.

Debut: Tudor Ganea, Cazemata
(proz\), Polirom; Radu Niciporuc,

Pascal deseneaz\ cor\bii (proz\),
Cartea Româneasc\; Ciprian
Popescu, Mile End (poezie),
Casa de Editur\ „Max Blecher“;
Vlad Roman, Cât mai aproape
de tine (proz\), Univers; George
State, Crux (poezie), Cartea
Româneasc\.

Poezie: Radu Andriescu, Când
nu mai e aer, Casa de Editur\
„Max Blecher“; Rita Chirian, Ca-
sa fleacurilor, Casa de Editur\
„Max Blecher“; Nora Iuga, ascult\
cum plâng parantezele, Cartea Ro-
mâneasc\; Ioan Es. Pop, Arta fri-
cii, Charmides; Traian {tef, Poe-
mul de dragoste, Editura {coala
Ardelean\; Alex V\sie[, Instala -
]ia, Cartea Româneasc\.

Proz\: George B\l\i]\, ~nvoia-
la, Polirom; Radu Cosa[u, Via]a
fic]iunii dup\ o Revolu]ie, Poli-
rom; Dumitru Crudu, Salut\ri lui
Tro]ki, Univers; Radu Pavel
Gheo, Disco Titanic, Polirom;

Bogdan Suceav\, Republica, Poli-
rom; Vlad Zografi, Efectele secun-
dare ale vie]ii, Humanitas.

Juriul care va decide premiile
`n 2017 este alc\tuit din: Carmen
Mu[at (pre[edinta juriului), Bian-
ca Bur]a-Cernat, Adina Dini]oiu,
Cezar Gheorghe, Adrian L\c\tu[,
Iulia Popovici [i Bogdan-Alexan-
dru St\nescu.

Ca [i la precedentele edi]ii, re-
vista „Observator cultural“ acor -
d\ Premiul Opera Omnia „Ghe-
orghe Cr\ciun“ unui scriitor al
c\rui nume va fi anun]at `n seara
Galei. La edi]iile de pân\ acum,
acest premiu le-a revenit scriitori-
lor: Mircea Horia Simionescu
(2007), Mircea Iv\nescu (2008),
Norman Manea (2009), Radu Co-
sa[u (2010), Emil Brumaru (2011),
{erban Foar]\ (2012), Dumitru
}epeneag (2013), George Banu
(2014), Nora Iuga (2015), Angela
Marinescu (2016).

~ncepând cu cea de a IV-a edi]ie
a Premiilor „Observator cultu-
ral“, revista a omagiat `n fiecare
an traduc\tori importan]i: Antoa-
neta Ralian [i Anamaria Pop
(2010); Lumini]a Munteanu [i Lu-
mini]a Voina-R\u] (2011); Sorin
M\rculescu [i George Volceanov
(2012); Viorica Ni[cov [i Alexan-
dru Al. {ahighian (2013), Bogdan
Ghiu (2014), Constantin Geam-
ba[u [i Antoaneta Olteanu (2015),
Dinu Fl\mând (2016). 

~n acest an, vor fi oferite dis-
tinc]ii nu doar pentru traduceri
dintr-o limb\ str\in\ `n limba ro-
mân\, ci [i pentru un traduc\tor
care a transpus opere literare ro-
mâne[ti `ntr-o limb\ str\in\. Nu-
mele traduc\torilor va fi anun]at
`n cadrul Galei.

Pentru al doilea an consecutiv,
va fi acordat Premiul „Observator
Lyceum“, decis de un juriu alc\ -
tuit din elevi de la câteva licee de
elit\ din Bucure[ti. 



– Fragment –

{andru sim]i c\ Vrabie ̀ i ia dârlogii
din mân\ [i p\[i `nainte. Duse 
mâna la sabie, apoi o l\s\ s\ cad\
deoparte. ~i d\du bine]e str\inului,
care r\spunse cu glas m\surat, pri-
vindu-l neclintit. {andru l̀ privi pe
Vrabie cum str\bate poiana [i se
`ndreapt\ spre locul unde p\[tea ca-
lul str\inului, ducându-i pe ai lor cu
el. Apoi, Gruia veni lâng\ el, ̀ i d\du
[i el bine]e str\inului [i rosti nume-
le lor, ad\ugând, dup\ cel al lui {an-
dru: fiul craiului {oim.

Pe chipul voinicului se a[ternu
uimirea [i fa]a i se f\cu parc\ mai
pu]in b\nuitoare.

— Eu sunt Soare, fiul lui R\ut,
fiul cel mic al lui Ler `mp\rat [i al
`mp\r\tesei sale celei mai iubite,
Dafina, rosti el cu voce limpede.

Gruia [i {andru schimbar\ o
privire.

— Cât de des se ̀ ntâmpl\ oare ̀ n
lume, zise Gruia cu voce ̀ nceat\, s\
se `ntâlneasc\ doi pui de crai f\r\
alai [i f\r\ s\ se caute unul pe
cel\lalt?

{andru, care avusese timp s\ se
gândeasc\, zise zâmbind:

— Mai cu seam\ ̀ n cele doar trei
zile pe an, de s\rb\toarea venirii
R\zboinicului, când se poate des -
chide stânca asta.

Str\inul c\sc\ ochii [i mâna i se
`ncle[t\ pe mânerul sabiei, dar {an-
dru urm\:

— Cred c\ ne afl\m amândoi aici
pentru acela[i lucru. N-am s\ plec [i
b\nuiesc c\ nici tu, `nainte de a fi
`ncercat m\car. Ai ajuns aici pri-
mul, se cuvine s\ `ncerci primul.
Eu a[tept.

Cel\lalt r\mase neclintit, privin-
du-l cu o cut\ adânc\ ̀ ntre sprâncene.

— Haide, ̀ l ̀ ndemn\ {andru. Da -
c\ nu suntem cine se cere, oricum
ne pierdem vremea.

Soare mai a[tept\ o clip\, apoi
mi[c\ scurt din umeri [i se ̀ ntoarse
din nou cu fa]a spre stânc\. Ridic\
amândou\ mâinile [i `[i lipi palme-
le de piatr\.

Stânca trosni [i se cutremur\. O
cr\p\tur\ adânc\ se ivi pe fa]a ei,
br\zdând-o din cre[tet pân\ la poa-
le. Tân\rul cel b\lai se d\du `napoi,
o clip\ nesigur pe picioare, iar {an-
dru `ntinse capul `nainte. Cr\p\tu-
ra se l\]ea [i se adâncea, cele dou\
fe]e ale stâncii se d\deau `ncet la o
parte. ~ntunericul din\untru era
plin de sclipiri o]elite.

Str\inul se repezi `nainte, cu
mâinile `ntinse.

— Stai! strig\ {andru.
Strigase cu atâta putere, `ncât

cel\lalt se opri f\r\ voia lui.
— ~nchide stânca la loc, porunci

{andru.
Voinicul nici nu-l `nvrednici cu

vreun r\spuns, ci `ntinse mâna
spre palo[ul dinl\untrul stâncii.

— ~nchide-o! strig\ {andru s\ -
rind `n picioare [i apucându-l de
bra]. Trebuie s\ `ncerc [i eu!

Cel\lalt izbucni `n râs.
— Sunt ale mele, sub mâna mea

s-a deschis stânca, numai eu am
`ndrept\]irea!

— Dac\-i a[a, r\spunse {andru
cu lini[te, n-ai de ce s\ te temi dac\
`ncerc [i eu.

Soare [ov\i, ̀ ncruntându-se. Apoi
mi[c\ din nou din umeri, apuc\ ce-
le dou\ canaturi ale stâncii [i se
opinti s\ le trag\ la loc, dar ele se
mi[cau u[or sub mâna lui. ~ntr-o
clip\, deschiz\tura disp\ru de par -
c\ n-ar fi fost [i nici un semn nu mai
ar\ta c\ fusese vreodat\. Str\inul
se d\du la o parte zâmbind u[or [i-i
f\cu lui {andru un semn din mân\,
care voia s\ zic\: ia `ncearc\.

{andru p\[i ̀ nainte [i ̀ [i lipi [i el

palmele de piatr\. O clip\ nu se
`ntâmpl\ nimic. Apoi stânca se cu-
tremur\ [i se despic\ din nou, ca
mai `nainte. ~n scobitura adânc\
din\untru se aflau armele.

Era acolo un arc din lemn de
tis\, zvelt, neted [i puternic. Era o
tolb\ neagr\ `ncrustat\ cu argint,
care ]inea s\ge]ile lungi [i ucig\toa-
re, negre [i ele. Era un jungher cu
mâner din lemn cioplit, `ntr-o teac\
neagr\. {i era [i palo[ul.

Palo[ul era lung, f\cut pentru un
b\rbat puternic, [i atât de ascu]it,
`ncât ar fi t\iat firul de p\r `n dou\.
Mânerul lucitor era ̀ ncrustat cu un
singur smarald. Teaca argintie cul-
cat\ al\turi purta ̀ nf\]i[\ri de frun-
ze [i vrejuri. Palo[ul st\tea acolo ne-
mi[cat [i lui {andru i se n\z\ri c\
aude venind dinspre el o [oapt\
abia auzit\.

Voinicul b\lai rosti o ocar\.
— Doar n-\i fi fiind [i tu neam

cu noi! Trebuia ca stânca s\ se su-
pun\ atingerii urma[ilor lui Ler
`mp\rat [i numai lor! Doar dac\...
S\ vezi c\ toat\ povestea e o p\ -
c\lea l\! S\ vezi c\ stânca asta se su-
pune poruncii oricui!

~l d\du pe {andru la o parte,
aproape `mbrâncindu-l, `nchise
stânca din nou [i se `ntoarse spre
Gruia, care `i privea de la câ]iva
pa[i dep\rtare.

— Ia `ncearc\ [i tu! porunci el.
Gruia se apropie cam f\r\ chef

[i ̀ [i lipi [i el palmele de stânc\. Nu
se `ntâmpl\ nimic. Str\inul oc\r`
din nou.

— Nu-i pentru toat\ lumea, atunci,
suspin\ el. 

~l d\du pe Gruia la o parte [i des -
chise din nou stânca. R\mase o
clip\ s\ priveasc\ armele.

— Nu min]ea povestea, atunci,
rosti el, [i glasul ̀ i era aproape vo-
ios. Palo[ul, arcul [i jungherul...
toate sunt aici [i stânca r\spunde
la atingerea celor din sângele lui
Ler `mp\rat... sau a[a s-ar zice.
S-o fi petrecut tata prin p\r]ile
astea când era tân\r... tu câ]i ani ai?

— Taci! r\cni {andru, speriind
caii. 

Soare l̀ privi cu uimire.
— De ce te mânii? Oricine-ai fi

tu, nu po]i s\ fii din neam mai ales
decât al lui Ler `mp\rat... Nu [tii
dac\...

— Taci! r\cni {andru din nou [i
l̀ `mbrânci atât de tare, `ncât l̀ d\ -

du la o parte. 
Se arunc\ ̀ nl\untrul stâncii [i se

`ntoarse ]inând palo[ul cu mâinile
amândou\. Palo[ul `i zvâcnea `n
mâini [i lui {andru `i p\ru c\ aude
iar\[i [oapta u[oar\ care vorbea de
sânge.

Voinicul b\lai ̀ [i smulse [i el sa-
bia din teac\, `nfruntându-l. Gruia
p\[i f\r\ grab\ spre el, cu jungherul
`n mân\. ~n acela[i timp, Vrabie `[i
apuc\ bâta [i `naint\ `ntre str\in [i
calul acestuia, care se smuci [i ne-
chez\. Soare `i privi pe to]i trei [i
trase cu mâna stâng\ jungherul din
teac\. ~n ochii alba[tri lucea lumina
fierbinte a luptei.

— Haide]i atunci, uciga[ilor, 
zise el [i zâmbea. Haide]i s\ vedem
cine are mai mare `ndrept\]ire. 

Hai s\ vedem ale cui sunt armele,
ale urma[ului lui Ler `mp\rat sau
ale vreunuia furi[at `n neam 
pe ascuns?

{andru trecu palo[ul `ntr-o sin-
gur\ mân\. F\cea parte din fiin]a
lui, era o prelungire a bra]ului s\u.
~[i trecea r\ceala o]elit\ `n trupul
s\u, `i `nt\rea bra]ul, `i ascu]ea
mintea. {tia f\r\ umbr\ de ̀ ndoial\
c\ putea s\ reteze bra]ul `narmat al
du[manului s\u cu aceea[i u[u -
rin]\ cu care trecea cu]itul prin unt.
Putea vedea um\rul lipsit de bra],
osul albicios ie[ind ̀ n afar\ din car-
nea sfârtecat\, bra]ul secerat cu de-
getele `ndoite neputincios, valul de
sânge n\cl\ind iarba din fa]a stân-
cii. {i mereu [oapta aceea u[oar\
care vorbea de sânge [i moarte. Era
atât de deslu[it\ acum, `ncât aproa-
pe nu auzi ce spunea str\inul.
Sim]ea `n sine, nest\pânit\, pofta
de a ucide. Mâna i se `ncle[t\ mai
tare pe palo[. Voinicul cel b\lai l̀
privea [i ochii i se `ntunecaser\.

Fere[te-te de Soare.
~nsemna c\ asta `i era scris, s\-l

ucid\ pe fl\c\ul din fa]a lui?
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Lumea lui {andru, un fiu de crai cam alintat [i
del\s\tor, se pr\bu[e[te când afl\ c\ nu el va fi
mo[tenitorul tronului, ba mai mult, c\ nici m\car
nu se [tie cine `i sunt p\rin]ii. Cutremurat,
hot\r\[te s\ lase `n urm\ curtea domneasc\ [i s\
plece `n lume, ca s\ afle de unde se trage [i cine
este. ~narmat doar cu o sabie veche [i un cu]it cu
daruri ascunse, g\sit `ntr-un loc unde oamenii se
fereau s\ pun\ piciorul, cu merinde [i haine
pu]ine, dar hot\rât s\ `nfrunte orice i-ar aduce 
soarta, porne[te `ntr-o aventur\ fabuloas\. Lui i se

al\tur\ prieteni vechi [i noi [i `mpreun\ traver -
seaz\ câmpii sterpe, mun]i `nal]i [i un codru fer-
mecat, unde pu]ine lucruri sunt ceea ce par a fi.
C\l\toria nu e u[oar\, `n cale `i ies spiridu[i `nari-
pa]i, mu[a]i, vr\jitori, sbur\tori, oameni [i fiare, [i
pu]ini dintre ei `i doresc binele. Cu `ncrâncenare
neab\tut\, trece peste toate greut\]ile [i pericolele,
hot\rât s\ se opreasc\ doar atunci când `[i va atin-
ge ]elul, `ns\ pre]ul pe care `l pl\te[te se va dovedi
a fi cumplit de mare. C\utarea lui {andru devine
astfel o fascinant\ poveste despre prietenie [i
tr\dare, despre lungul drum c\tre aflarea r\d\cini-
lor [i a adev\rului.

Ligia Ruscu – O c\utare
„Suplimentul de cultur\“
public\ `n avanpremier\
un fragment din romanul
O c\utare de Ligia Ruscu,
care va ap\rea `n curând
`n colec]ia „Fiction LTD“
la Editura Polirom.



HBO se preg\te[te s\ difuzeze cea
de-a III-a serie a produc]iei The Lef-
tovers, Cei r\ma[i. Ac]iunea seria-
lului SF pleac\ de la premisa c\ 2%
din popula]ia globului se evapor\
`n acela[i timp. Copii, p\rin]i, 
vârstnici dispar f\r\ urm\, iar ome-
nirea trebuie s\ `nve]e s\ tr\iasc\ –
sau, mai curând, s\ supravie -
]uiasc\ – dup\ un eveniment de 
neconceput dup\ orice standard cu-
noscut. R\zboaie, molime, catastro-
fe naturale: orice drame care presu-
pun pierderi de vie]i omene[ti sunt
[ocante pentru familiile direct afec-
tate, dar traumele se extind la nive-
lul `ntregii colectivit\]i, mai ales
`ntr-o epoc\ a interconect\rii, a
`mpreun\ vie]uirii la un clic dis -
tan]\ fa]\ de semenii t\i de pe par-
tea cealalt\ a globului.

~n contextul fenomenelor de tip
Brexit sau al alegerii lui Donald
Trump `n func]ia de pre[edinte al
Statelor Unite ale Americii, se vor-
be[te tot mai mult despre ̀ ntregi ca-
tegorii sociale care tr\iesc drama
specific\ unor „leftovers“. 

Cazul României: 45% din popu-
la]ie `nc\ tr\ie[te `n mediul rural.
De cele mai multe ori, cu excep]ia
emigra]iei rurale sau a naveti[tilor
zonelor metropolitane, pentru ace[ -
tia Uniunea European\ nu a `nsem-
nat acces la resurse [i nici nu [i-au
v\zut `n vreun fel standardele de
via]\ sau de cultur\ ridicate semnifi-
cativ, `n contrast evident cu locuito-
rii marilor ora[e, beneficiarii direc]i
[i privilegia]i ai accesului la o lume
globalizat\. O `ntreag\ genera]ie 

de muncitori f\cu]i cu for]a or\[eni
`n vremea industrializ\rii for]ate
din timpul regimului comunist se
vede ast\zi ̀ mp\r]ind chiar la ora[
o lume cu o alt\ genera]ie, digitali-
zat\ [i cosmopolit\. Iar cea din
urm\ are parte de un standard de
via]\ mai ridicat [i este unit\ de
viziuni progresiste total str\ine
primei genera]ii de or\[eni din
epoca comunist\. 

Cazul Americii: marile corpo-
ra]ii au externalizat produc]ia spre
]\ri `n curs de dezvoltare. Au
p\strat `n „homeland“ cercetarea,
dezvoltarea [i inovarea, preferând
o for]\ de munc\ mult mai ieftin\
peste hotare. Decizia de business
nu poate fi pus\ la ̀ ndoial\, doar c\
rezultatele nu au `ntârziat s\ se
fac\ sim]ite: dispari]ia locurilor de
munc\ din industrie ([i, foarte im-
portant, nu trebuie s\ uit\m activi-
tatea de minerit) a atacat o p\tur\
social\ important\. Nu to]i munci-
torii dintr-o ]ar\ se pot recalifica
peste noapte pentru a lucra `n Sili-
con Valley, globalizarea nu a ]inut

cont de iner]ia fireasc\ manifes-
tat\ pe pia]a for]ei de munc\. ~n
mod evident, un stat (chiar [i o 
uniune federal\ precum SUA) are
datoria s\ `[i protejeze to]i cet\ -
]enii [i s\ fac\ politici de pe urma
c\rora s\ beneficieze fiecare ce t\ -
]ean, indiferent de preg\tirea sau
aptitudinile acestuia. 

Au reu[it statele s\ r\s pund\ aces-
tei provoc\ri? Cel mai probabil nu.
Brexitul, ascensiunea lui Trump,
exacerbarea euroscepticismului –
toate sunt simptomele vizibile ale
unei suferin]e sociale c\reia guverne-
le statelor cu democra]ii liberale con-
solidate ori `n curs de consolidare
(cum e [i cazul României) sau leader-
shipul de la Bruxelles nu i-au g\sit la
timp un leac sau, din p\cate, nici nu l-
au c\utat. Criza refugia]ilor sirieni a
oferit combustibil suplimentar, oxi-
genul necesar combustiei fusese deja
introdus prin globalizare [i, implicit,
digitalizarea galopant\. 

Mult\ lume a r\suflat u[urat\
când alegerile din Olanda au fost
pierdute de Geert Wilders, portreti-
zat adeseori ca un soi de cavaler al
Apocalipsei pe continentul european,
politicianul de la care i se va trage

sfâr[itul Uniunii Europene. Televi-
ziunile interna]ionale de [tiri au di-
fuzat reportaje cu olandezi care se
declarau votan]ii s\i. ~n vreme ce
imigra]ia masiv\ a r\mas sperie-
toarea cea mai popular\, fiind [i cea
mai u[or de explicat pentru europe-
nii care tr\iesc (pân\ la un punct) fi-
reasca „fric\ de str\in“, de cel care
arat\ [i se comport\ diferit fa]\ de
tine, mai toate analizele care `n -
cearc\ s\ determine o cauz\ pri-
mar\ a populismului 2.0 converg
spre aceea[i concluzie: `ntr-o lume
hiperdigitalizat\, globalizat\ [i cos-
mopolit\, `n care genera]iile mai ti-
nere se simt ca pe[tele-n ap\ [i dato-
rit\ faptului c\ este singura lume pe
care o cunosc, vârstnicilor [i celor
care de]in mai pu]ine competen]e
digitale le-a mai r\mas o singur\
arm\ prin care pot protesta: votul.
Un vot pe care l̀ acord\ acelora ca-
re le promit c\ vor restabili lumea
pe care au pierdut-o. Istoria ne arat\
c\ nici o revolu]ie industrial\ nu a
putut fi oprit\, ea produce muta]ii
profunde la nivel social. Din p\cate,
tot istoria ne `nva]\ c\, `nainte de a
trece `ntr-o nou\ faz\, omenirea a
dat câte o lupt\. Cu ea `ns\[i.
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Doi-zece, prob\!
George Onofrei

Lumea `n lupt\ cu ea `ns\[i

Gra]ie Coali]iei pentru Familie, de-
spre Frumoasa [i Bestia m\car a
auzit toat\ ]ara. Este un film care
nu reimagineaz\ povestea `n sine,
ci reface clasicul desen animat Dis -
ney din 1991 sub forma unui film cu
actori. Dialogul filmului ini]ial este
p\strat aproape intact, reapar me-
lodiile ini]iale, dar liniile desenate
sunt acum actori `n carne [i oase,
Frumoasa – Emma Watson, Bestia –
Dan Stevens, candelabrul vorbitor –
Ewan McGregor, iar domnul 
ceainic – Emma Thomson. Este in-
teresant efectul acestui simplu
fapt – cum un film `n loc de ani ma -
]ie devine mai grav, atmosfera mai
plumburie, muzica mai `nfri co -
[\toare. Viziunea `n sine a regizo-
rului func]ioneaz\ ca ni[te ochelari
cu lentile de seriozitate peste o po-
veste de copii. ~mi aminte[te de pri-
ma dat\ când m-am gândit mai bi-
ne la povestea caprei cu trei iezi [i
cum ar ar\ta un film sau o carte cu
ilustra]ii realistice: cum pune lupul
capetele retezate ale iezilor rânjind

`n geam [i cum mânje[te `ntreg pe-
retele cu sânge, ca s\ ì fie [i mai
ciud\ caprei.

Cu aceea[i impresie am plecat din
cinema de la alte câteva filme: Malefi-
cent, din 2014, transformat `ntr-un
thriller dup\ povestea Frumoasei din
p\durea adormit\, [i Oglind\ oglinjo-
ar\, 2012, povestea Albei ca Z\pada re -
imaginat\ `ntr-un film de dragoste [i
autoacceptare.

~n paralel, urm\resc la televizor
o alt\ poveste de copii regândit\
pentru adul]i, cea a vr\jitorului din
Oz. Este un serial intitulat Emerald
City, `n care o Dorothy de vreo
dou\zeci-[i de ani, ̀ mbr\cat\ ̀ n hai-
ne de piele [i cu un pistol la ea, e
prins\ de o tornad\ al\turi de câine-
le ei [i ajunge pe un t\râm magic.
Pe t\râm se g\se[te Ora[ul de Sma-
rald, condus de Vr\jitorul din Oz,
un fel de politician cu peruc\, cu o
agend\ anti-magie [i anti-vr\jitoa-
re, mân\ ̀ n mân\ cu mafia armelor
[i care nu se d\ `napoi de la nici o
manevr\ pentru a-[i `nfrânge 

opozi]ia. Este un serial de ac]iune,
cu `nfrunt\ri armate, pove[ti de
dragoste, urm\riri, accidente tragi-
ce [i `ntors\turi de situa]ie.

Un serial asem\n\tor, cel pu]in
ca atmosfer\, a fost realizat de pos -
tul american de televiziune ABC.
Once Upon a Time (A fost o dat\ ca
niciodat\) este transmis [i la noi, pe
Diva TV, [i este deja la al [aptelea an
de existen]\. Serialul se desf\[oar\
`ntr-un ora[ aparent normal al zile-
lor noastre, populat `n `ntregime de

personaje de basm, folclor, `mpru-
mutate din literatura pentru copii
sau din filme Disney. Vr\jitoarea
cea rea, de exemplu, este prim\ri]a
de fier [i fiere a ora[ului, Alb\ ca
Z\pada o profesoar\ inocent\, Rum-
plestiltskin este un proprietar de
amanet [i a[a mai departe. Persona-
jele au vie]i adulte, `n care [i-au ui-
tat vie]ile de pe t\râmurile magice,
iar toate atributele lor carticaturale
din basme cap\t\ o dimensiune re-
al\, tradus\ ̀ n gesturi cotidiene. 

~n mod paradoxal, versiunile
moderne e posibil s\ fie mai fidele
pove[tilor ini]iale decât versiuni-
le pentru copii, pline de sclipici [i
magie. Basmele, la origine, sunt
violente. 

Le vorbesc copiilor despre inimi
scoase din piept, capete retezate,
oameni transforma]i `n animale,
personaje ̀ nghi]ite pe de-a-ntregul
de mon[tri. V\zute prin aceast\
lup\ a realit\]ii, m\car ne for]eaz\
s\ ne `ntreb\m de ce.

O spun pe jumate cu jen\ [i jum\tate cu zâmbet: `nc\ tr\iesc `nconjurat\ de basme,
la cei mul]i peste 30 de ani pe care `i am. Nu `ncerc s\ `mi tr\iesc copil\ria a doua [i
nici nu am copii pe lâng\ care s\ trebuiasc\ s\ m\ uit de cinci ori pe lun\ la Frozen.
Se `ntâmpl\ invers: basmele `i ajung pe adul]i din urm\, pove[ti mici `mbr\cate `n
haine de oameni mari, deghizate `n filme blockbuster [i seriale de succes.

De veghe `n lanul de cultur\

M\d\lina Cocea

Basme de adormit adul]ii



Mai mult, mo[tenirea cultural\ 
a lui Berry are toate [ansele s\
supravie]uiasc\ unui eventual
sfâr [it al lumii.

~n 1977, cu avizul astrofizicia-
nului Carl Sagan, `nregistrarea
piesei lui Berry Johnny B. Goode

a fost ad\ugat\ colec]iei de arte-
facte culturale [i [tiin]ifice menite
s\ reprezinte civiliza]ia uman\ la
bordul sondelor Voyager, trimise
s\ vagabondeze etern, dincolo de
limitele sistemului solar. Berry se
afl\, gravat pe discul de aur de pe
Voyager, `ntr-o companie muzi-
cal\ select\, al\turi de Bach, Louis
Arm strong, Mozart, Straviski 
[i Beethoven. Beatles, care tre-
buia s\ figureze cu piesa Here
Comes The Sun, a r\mas pe p\ -
mânt din cauza unei probleme de
copyright (vânduse drepturile
asupra pieselor) care ar fi cauzat
probleme juridice atât de mari,
`ncât cei de la NASA au preferat
s\ le evite.

De la primul riff de chitar\,
mu zica lui Berry avea s\ transfor-
me iremediabil peisajul muzical
modern, iar acest lucru era sufi-
cient pentru a-i asigura locul pe
Voyager. Cu toate acestea, alegerea
lui s-a f\cut la cap\tul a numeroa-
se discu]ii `n cadrul comitetului
de selec]ie de la NASA, prezidat de
Carl Sagan. Unii membri (ca fol-
cloristul Alan Lomax) s-au opus
alegerii, pe motiv – amin te[te cri-
ticul muzical Chuck Klosterman
`ntr-un articol `n „New York 
Times“ – c\ acest gen muzical,
rockul, este prea pueril pentru a
reprezenta marile reu [ite ale ge-
nului uman. Piesa a fost ap\rat\
de Ann Druyan (care avea s\ de-
vin\, mai târziu, so]ia lui Sagan) [i
un alt prieten al savantului, scrii-
torul Timothy Ferris.

„B\nuiesc c\ Johnny B. Goode
a fost aleas\ fiindc\ prezenta o
op]iune rezonabil\ pe atunci“,
scrie criticul Chuck Klosterman.
„~n 1977, piesa era veche deja de 19
ani, ceea ce `i oferea o anume dis -
tinc]ie. La vremea aceea era chiar
preistoric\. Johnny B. Goode, `n
1977, reprezenta o op]iune chiar
mai mult decât rezonabil\. Berry
era, deliberat sau accidental, cel
mai potrivit artist pentru a fi  ales
de NASA. Chuck Berry ar putea
deveni artistul care s\ fie ales atun-
ci când, `n viitor, muzica rock va fi
re considerat\ retroactiv de c\tre
nepo]ii nepo]ilor no[tri.“ ~n octombrie

1986, când Berry `mplinea 60 de
ani, primea o scrisoare de la Carl
Sagan. Acesta `i scria:

„Drag\ Chuck Berry,
Când ]i se spune c\ muzica 

`]i va tr\i ve[nic, de obicei po]i s\
fii sigur c\ se exagereaz\. Dar 
Johnny B. Goode se afl\ la bordul
lui Voyager, iar sonda se afl\
acum la dou\ miliarde de mile de
P\mânt [i se `ndreapt\ spre stele.
Aceste `nregistr\ri vor rezista un
miliard de ani sau chiar mai mult.

60 de ani ferici]i, cu admira]ia
noastr\ pentru muzica pe care ai
d\ruit-o acestei lumi...

Go, Johnny, go“.
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Extratere[trii vor asculta
rockul lui Chuck Berry

Suplimentul lui Jup  

Chuck Berry a murit, mu -
zica lui, a[a cum se spune,
r\mâne la fel de vie [i este
pu]in probabil s\ fie uitat\
prea curând de numero[ii
fani ai artistului.

R\mas-bun Maestrului macabrului
Artistul Bernie Wrightson, supra-
numit „Maestrul Macabrului“, a
`ncetat din via]\ la vârsta de 68 de
ani. Este, dup\ Edgar Alan Poe, cel
de-al doilea maestru al macabrului
care provine din Baltimore, fiindc\
acesta a fost ora[ul `n care artistul
american [i-a `nceput cariera. Dar,
`n timp ce Poe r\mâne ̀ n istoria lite-
raturii, Wrightson are capitolul s\u
aparte `n istoria benzii desenate.

~ntr-o carier\ de aproape jum\ta-
te de secol, Wrightson s-a dovedit
unul dintre cei mai importan]i rea-
lizatori de benzi desenate americani
[i o legend\ a genului horror. Po -
ve[tile sale macabre, publicate `n 

reviste precum „House of Mystery“
sau „Creepy“,precum [i multe altele,
au fost deseori crea]ii personale [i
deseori adapt\ri ale povestirilor unor
mae[tri precum Poe sau Lovecraft.

A creat, ̀ mpreun\ cu scenaristul
Len Wein, celebrul personaj Swamp
Thing, a ilustrat adaptarea BD a 
filmului lui Stephen King, Creep-
show, [i a ilustrat alte povestiri ale
celebrului scriitor.

Wrightson a lucrat ca designer [i
la câteva filme de gen produse la
Hollywood, precum Ghostbusters,
Heavy Metal, Creepshow sau Spi-
der-Man, dar mai ales a exercitat 
o uria[\ influen]\ asupra multor 

ci nea[ti de gen. Dispari]ia sa a fost
marcat\ de mul]i dintre ace[tia, pre-
cum regizorii Josh Whedon sau
Guillermo del Toro sau scriitorul
Neil Gaiman.

Una dintre cele mai importante
opere ale lui Bernie Wrightson r\ -
mâne colec]ia de 50 de ilustra]ii ale
romanului Frankenstein, la realiza-
rea c\rora artistul a trudit cu migal\
vreme de [apte ani.

Ca multe alte glorii ale celei de-a
noua arte, banda desenat\, `n ciuda
reputa]iei sale ̀ n lume [i a influen ]ei
sale, Bernie Wrightson r\mâne ̀ nc\
un mare necunoscut ̀ n România, ̀ n
afara unui mic grup de cunosc\tori. 

Ceva `n plus despre 
Johnny B. Goode

nSe spune c\ Johnny B. Goode este un omagiu adus lui Johnnie
Johnson, celebru pianist de blues c\ruia Chuck Berry i-ar datora
cariera. Johnson este cel care l-a remarcat pe tân\rul chitarist la
clubul Cosmopolitan din Saint-Louis [i i-a propus s\ `l acompanie-
ze, `nainte de a fi amândoi remarca]i de Muddy Waters.

n Rifful piesei este inspirat de piesa Ain’t That Just Like a Wo-
man, din 1946, a jazzmanului Louis Jordan.

nJohnny B. Goode a fost preluat\ [i reinterpretat\ de o mul]ime
de al]i muzicieni: Elvis Presley, Beatles, Jimii Hendrix, Elton John,
Judas Priest. ~n anii ’60, ea a fost preluat\ [i ̀ n Fran]a, ̀ ntâi de Eddy
Mitchel, sub titlul Eddy sois bon, apoi de Johnny Hallyday, sub tit-
lul Johnny reviens.

n ~n 2004, piesa ajunge pe locul al [aptelea `n clasamentul numit
„500 cele mai mari melodii din toate timpurile“, realizat de revista
„Rolling Stones“. Cu un an `nainte, aceea[i revist\ `l plasase pe
Chuck Berry pe locul al [aselea `n topul „Celor mai bun 100 de chi-
tari[ti din toate timpurile“.
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PE SCURT
n Celebrul Mr. Bean este viu [i s\n\tos, `n ciuda internetului. ~n

weekend a `nceput s\ circule online zvonul mor]ii actorului Rowan
Atkinson (62 de ani), fie ̀ ntr-un accident, fie ̀ n urma unei sinucideri.
De[i mul]i s-au l\sa]i p\c\li]i [i au inundat cu mesaje de condolean]e
feed-ul de Twitter al actorului, [tirea s-a dovedit a fi foarte repede o
fars\. Nu e prima dat\: `n 2013, o pagin\ Facebook intitulat\ „R.I.P.
Rowan Atkinson“ a devenit foarte repede viral\.

n ~ntre timp, ̀ n China, Rowan Atkinson ̀ [i reface finan]ele persona-
le decimate ̀ n 2015 de un divor] foarte costisitor (câteva zeci de milioane
de lire sterline), cu un film care se anun]\ a avea mare succes, Top Dun-
ny Comedian, un derivat al unui popular show de variet\]i chinez.

n Un scurt film color, realizat `n 1953 de un soldat american din
balconul ambasadei din Moscova [i care prezint\ funeraliile lui Sta-
lin, a fost postat pe internet. Pân\ acum, funeraliile de stat ale dicta-
torului sovietic erau cunoscute numai din imaginile oficiale, alb-ne-
gru. Filmul maiorului Martin Manhoff a fost descoperit de un istoric
din Seattle. Din imaginile filmate de american lipse[te „triste]ea po-
porului“ prezentat\ de propaganda de stat, dar se simte, `n schimb,
„caracterul glacial al ceremoniei militare [i politice“. Filmul poate
fi urm\rit la adresa www.youtube.com/watch?v=uQjrQOnN4kY.

n „E ru[inos!“, a condamnat Catherine Deneuve, `ntr-un inter-
viu pentru postul de radio Europe 1, tratamentul la care este supus
regizorul Roman Polanski. Sub presiunea unor asocia]ii feministe,
acesta a renun]at la a fi pre[edintele juriului de la Cannes anul aces -
ta. „E numai din vina unor feministe dezl\n]uite!“, a comentat De-
neuve. „~n opinia mea, unii nici nu [tiu ce `i repro[eaz\ lui Polan-
ski, fiindc\ el a fost deja judecat. Povestea violului de care e acuzat
e deja veche de 40 de ani. A fost judecat, a suferit destul. Fata pe 
care ar fi violat-o, care era foarte tân\r\ atunci, l-a iertat, a existat
[i un aranjament financiar ̀ ntre ei... Nu se poate ca [i dup\ 40 de ani
s\ i se repro[eze aceast\ istorie!“

nRidley Scott [i Tom Hardy au b\tut palma pentru realizarea unei
noi serii dramatice, War Party, care este bazat\ pe povestea real\ a
unui Navy Seal foarte decorat (ce va fi jucat de Hardy). Proiectul (pro-
dus de Scott [i realizat de Andrew Dominik) a fost scos la licita]ie pen-
tru mai multe studiouri, printre care Amazon, Lionsgate [i Universal.
Licita]ia a fost câ[tigat\, `n cele din urm\, de Netflix.

n Foarte bine se vinde acum `n Statele Unite un album de pic-
tur\ realizat de cel de-al 43-lea pre[edinte al Statelor Unite, George
W. Bush. Albumul prezint\ portrete ale veteranilor r\zboaielor din
Irak [i Afghanistan, pictate de Bush, care inten]ioneaz\ s\ doneze
veniturile rezultate din vânzarea albumului asocia]iei sale, George
W. Bush Presidential Center, care a lansat un program pentru faci-
litarea reintegr\rii `n via]a civil\ a fo[tilor solda]i. Bush spune c\
pasiunea pentru pictur\ i-a fost inspirat\ de hobby-ul similar al lui
Winston Churchill.

Hasta la vista, Terminator!

Pe vremea când
Hemingway era
recrutat de NKVD

Filmul Terminator: Genysis a
fost un e[ec de asemenea pro-
por]ii, `ncât studiourile Para-
mount, proprietarii drepturilor
asupra francizei, au renun]at la
cele dou\ continu\ri prev\zute
ini]ial. Prin urmare, o eventual\
nou\ trilogie Terminator a fost
complet abandonat\ [i chiar
Arnold Schwarzenegger a declarat

recent, ̀ n „New York Daily News“,
c\ nu va mai juca niciodat\ per-
sonajul care l-a f\cut celebru. 

Cu toate acestea, Terminato-
rul nu pare complet scos din uz.
James Cameron, creatorul seriei,
sper\ s\ pun\ `napoi mâna pe
drepturile asupra francizei, `n
2019. Cameron, care este pierdut
`n cele patru filme Avatar la care 

lucreaz\, nu va regiza, el in -
ten]ioneaz\ s\ dea Terminator
pe mâna lui Tim Miller, realiza-
torul lui Deadpool. 

Acesta pare s\ fie [i proiectul
pe care `l anun]a, enigmatic, [i
pre[edintele studiourilor Sky-
dance, atunci când vorbea despre
„un anun] important pe care `l
vom face `n 2017“.

Articolul, scris de Nicholas Rey n -
olds, autor al volumului Writer,
Sailor, Soldier, Spy, The Secret
Adventures of Ernest He ming -
way 1935-1961, spune c\ He ming -
way a fost recrutat, `n iarna lui
1940-1941, de c\tre Jacob Golos,
rezidentul NKVD la New York,
unul dintre fondatorii Partidului
Comunist American. Dup\ `ntâl-
nirea cu scriitorul, Golos raporta
la Moscova: „Sunt sigur c\ va 

coopera cu noi... [i va face tot ce va
putea“. Hemingway a ajuns `n
aten]ia NKVD `n 1935 [i apoi `n
timpul R\zboiului Civil din Spa-
nia, când a intrat `n contact cu
agen]i ai Cominternului [i cu
spioni NKVD, de care `l apropia
aceea[i cauz\ antifascist\. Ce ar
fi vrut sovieticii de la Heming-
way? Nu neap\rat munc\ de
spionaj (Stalin, [tiind c\ SUA va
ie[i din izolare, deja `[i infiltrase
agen]ii `n ]ar\). Sovieticii aveau
nevoie [i de politicieni [i de jur-
nali[ti care s\ `i fac\ s\ `n]eleag\
mai bine SUA, s\ le procure anu-
mite informa]ii [i care s\ `i ajute
s\ prezinte URSS `ntr-o lumin\
bun\. Hemingway, spune auto-
rul articolului, nu a devenit un

mare spion pentru NKVD, dar a
continuat „s\ adere la un punct de
vedere prosovietic [i dup\ `ncepe-
rea R\zboiului Rece“. 

„Dup\ 70 de ani“, scrie Nicho-
las Reynolds, „pu]ini dintre noi ar
vrea s\ afle c\ o personalitate a li-
teraturii noastre a fost `n contact
cu o putere str\in\, mai ales cu
una ale c\rei valori au fost `ntot-
deauna diferite de ale noastre. (...)
Sunt prea de mod\ veche ca s\ nu
cred c\ America este un experi-
ment unic `n ce prive[te guver -
narea [i democra]ia, o repu blic\
a[a cum nici un guvern rus, sovi-
etic sau post-sovietic nu a fost
niciodat\. E trist s\ vezi c\ unul
dintre marii no[tri scriitori nu a
`n]eles niciodat\ asta“.

Un articol publicat 
de „The Daily Beast“
relateaz\ cum faimosul
scriitor american a fost
recrutat de c\tre spionii
sovietici.



|sta proiect de suflet: Scorsese l-a
dezvoltat timp de 25 de ani, ple-
când de la romanul omonim al lui
Shūsaku Endō, publicat `n 1966 [i
adaptat de Masahiro Shinoda `n
1971. L-a citit dup\ ce a f\cut The
Last Temptation of Christ [i [i-a
propus s\-l adapteze, dar, la fel ca
personajele, a trecut prin diverse
probe care i-au testat hot\rârea.
Dup\ ce vezi cele dou\ ore [i 40 de
minute ale filmului, `n]elegi de ce
Silence nu era un film de Oscar (a
fost nominalizat doar pentru ima -
ginea evocativ\ a lui Rodrigo
Prieto) [i de ce a intrat, ̀ n schimb,
`n topurile celor mai importan]i
critici americani, inclusiv pe lista
celor mai bune filme din 2016,
alc\tuit\ de American Film Insti-
tute. ~n]elegi [i de ce trebuia ca
Scorsese s\ filmeze cât mai târziu
povestea celor doi preo]i iezui]i
care c\l\toresc prin Japonia seco-
lului al XVII-lea `n c\utarea 

mentorului lor care ar fi „defec-
tat“, apostazia lui fiind urmat\ de
c\s\toria cu o japonez\. Compa-
rat de publica]ia „Variety“ cu un
fel de Apocalypse Now `n care
Walter E. Kurtz (Marlon Brando)
e `nlocuit cu p\rintele Ferreira
(Liam Neeson), Silence e un pro-
iect nu de maturitate, cât de senec-
tute, mai pu]in legat de am bi]ii ci-
nematografice, cât de c\u t\rile
metafizice ale omului Scorsese,
care, dup\ propriile declara]ii, a
ajuns la vârsta când transceden-
talul devine mai important ca fe-
ricirea imediat\ („~i iubesc pe ai
mei, dar cred c\ exist\ ceva mai
important decât asta“, spunea
`ntr-un interviu). 

Eu m\ cam tem de expresia
„proiect de suflet“. De multe ori
implicarea emo]ional\ `l face pe
cineast s\ nu mai gândeasc\ lim-
pede, mai ales c\ „proiect de su-
flet“ e de multe ori sinonim cu „o
dat\-n via]\ fac ce m\ taie capul,
chiar dac-o s\-mi plac\ numai
mie“. Filmul lui Scorsese e lung,
brutal pe alocuri, adesea plicticos
[i inten]ionat gândit (probabil)
`ncât s\ nu fie o experien]\ facil\.

La experien]a [i la clasa lui,
Scorsese regizeaz\ oricum din
poignet. Castingul e foarte bun –
`n frunte cu Andrew Garfield [i
Adam Driver – [i nu pare c\ japo-
nezii ar fi fost ale[i s\ semene cu
ni[te caricaturi, a[a cum am citit
undeva. Punându-i s\ vorbeasc\
[i `n limba lor, Scorsese a vrut s\
dea cât mai mult\ autenticitate fil-
mului [i s\ `l fac\ s\ semene cât
mai mult posibil cu un clasic 
nipon. T\cerea la care se refer\ 

titlul este t\cerea lui Dumnezeu,
pe care personajul principal, preo-
tul Sebastião Rodrigues (Andrew
Garfield), `l invoc\ atunci când,
ajungând `n Japonia pentru a-[i
g\si mentorul, descoper\ misio-
nariatul, dar e arestat de samuraii
care `i cer apostazia, [antajându-l
cu torturarea altor cre[tini. Para-
doxul pe care T\cerea `l propune
[i pe care ̀ l contextualizeaz\ ̀ ntr-o
]es\tur\ atât de ampl\ ]ine de fap-
tul c\ ̀ nsu[i Dumnezeu ̀ i vorbe[te

pân\ la urm\ lui Rodrigues, per-
mi]ându-i s\-L renege – fire[te, nu
din convingere. T\cerea e genul
de film care nu aduce r\spunsuri,
dar care ̀ l stimuleaz\ pe spectator
s\ dea dintr-o `ntrebare `n alt\
`ntrebare, `n func]ie de nivelul de
spiritualitate al fiec\ruia. 

T\cerea/ Silence, de Martin Scorsese.

Cu: Andrew Garfield, Adam Driver,

Liam Neeson, Tadanobu Asanp,

Ciarán Hinds

— Bun\ ziua, bine a]i venit! Dori]i
s\ v\ aduc un meniu?

— Nu, nu e nevoie, vreau o
cafea, c\ m\ omoar\ durerea asta
de cap.

— Dori]i o cafea mare, mic\
sau lung\?

— Cafea s\ fie.
— Cu lapte sau f\r\?
— F\r\ lapte. {i f\r\ zah\r, `mi

place neagr\.
— Un pic de zah\r mai salveaz\

din calciu, a[a am auzit.

— Las\, c\ am mâncat brânz\
de vaci când eram mic.

— Avem cafea columbian\ la
ibric [i cafea espresso.

— O vreau pe aia mai tare, s\
intre mai repede `n sistem.

— Sunte]i dependent de
cofein\, cum s-ar spune.

— Dependent de mult\ cofein\.
{i am r\mas f\r\ cafea acas\,
probabil de asta m\ [i doare ca-
pul, nu i-am dat la timp. Umblu ca
un zombi.

— Eh, asta se va rezolva imedi-
at. Deci r\mâne o cafea espresso
dubl\, neagr\.

— Ah, ]i-a ie[it un porumbel
din gur\.

— Cum adic\?
— Adic\ ai spus exact ce voiam

s\ aud. E o metafor\. Tu ai zis 

es presso dubl\ neagr\, iar eu asta
`mi doresc, deci e ca [i cum ]i-a
ie[it un porumbel din gur\.

— Asta e ca la iluzioni[ti? Am
un prieten care face iluzionism,
m\ mai cheam\ uneori s\ ap\s
telecomanda de la un lac\t. Dar cu
porumbei nu lucreaz\, c\ cic\ l-a
certat nevasta, c\ i se c\cau prin
balcon [i le-a dat drumul.

— Nu are nici o leg\tur\ cu as-
ta. Tu chiar nu [tii ce e o
metafor\? Epitet, compara]ie, alea
alea?

— De epitet am auzit la [coal\.
E \la cu cas\ mare, floare fru-
moas\.

— A[a, bravo. Metafora e ca o com-
para]ie din care un termen lipse[te.

— Aaa, de la compuneri. Acum

mi-am amintit. Must\cioara lui,
pana corbului, hi hi!

— Pe acolo, da. Acum te rog 
s\-mi aduci cafeaua aia.

— Apropo, c\ tot mi-a]i zis de
metafore, a]i auzit de promo]ia de
azi? E ziua poeziei [i pute]i pl\ti
cafeaua spunând o poezie.

— Hm, nu [tiam.
— Da, de diminea]\ am dat

vreo un[pe. Dar s\ [ti]i c\ unii oa-
meni au preferat s\ pl\teasc\
decât s\ recite. Cred c\ nu voiau
s\ se fac\ de ru[ine.

— Poate sunt timizi.
— Or fi, dar mie `mi convenea

mai mult cu poezii. ~mi place o
fat\ [i vreau s\ `i spun una fru-
moas\. Le-am adunat pe toate

un[pe, dar nu m\ pot decide. Poa -
te m\ ajuta]i dumneavoastr\.

— La ce durere de cap am, 
si gur nu sunt competent.

— Ba sigur sunte]i. Oare asta
nu ar merge? Deci: eu când m\
gândesc la tine, s\ dau din aripi
`mi vine, multe flori s\-]i d\ru -
iesc, Alexandra, te iubesc.

— O cheam\ Alexandra?
— Nu, Mioara, dar m\ gândesc

ca `n loc de Alexandra s\ tu[esc [i
ea s\ nu `n]eleag\. Cum vi se
pare?

— Ai putea s\-i spui a[a: am
migren\, sunt nervos, a[a c\ te
rog frumos, mi[c\-]i hoitul repe-
jor [i-adu-mi o cafea, c\ mor.

— {i la final Mioara, te ador?
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Voi n-a]i `ntrebat 
F|R| ZAH|R v\ r\spunde

Bobi 

Film

Iulia Blaga

T\cerea

560

Ce-]i doresc eu ]ie, dulce poezie…

Dup\ The Last Temptation of Christ (1988) [i Kundun
(1997), Martin Scorsese `ncheie cu Silence o trilogie a
credin]ei. Un film lung [i greu, un travaliu [i pentru
echip\, [i pentru spectatori, punând la `ncercare
credin]a tuturor sau cel pu]in anduran]a. 
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