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Discuție pe marginea noii ediții
a volumului Sexualitate și societate
semnat de Andrei Oișteanu
La ﬁnele anului trecut a avut loc la București lansarea celei
de-a doua ediții a cărții semnate de Andrei Oișteanu,
Sexualitate și societate. Istorie, religie și literatură (ediție
revăzută, adăugită și ilustrată). Acest volum, de primă
importanță pentru cultura română, s-a bucurat de
cuvintele rostite de Mircea Mihăieș și Angelo Mitchievici,
într-un dialog moderat de Adrian Șerban, în prezența și cu

contribuția autorului. Vă prezentăm mai jos o parte a
dialogului purtat cu această ocazie. De altfel, un alt volum
al lui Andrei Oișteanu, Imaginea evreului în cultura română,
a cunoscut zilele acestea și traducerea în limba italiană
(dincolo de engleză, franceză, germană și maghiară), sub
denumirea L’immagine dell’ebreo: Stereotipi antisemiti
nella cultura romena e dell’Europa centro-orientale.

MIRCEA MIHĂIEȘ,
CRITIC LITERAR, ESEIST
ȘI PUBLICIST ROMÂN
Această istorie a sexualității nu
este un tratat de sexologie, abso
lut deloc. Avem în față un discurs
antropologic și filosofic, în care
lucrurile sunt privite de la o dis
tanță și de la o înălțime intelec
tuală în primul rând.
Este clar că aici e vorba, chiar
dacă la nivel incipient, despre o
construcție identitară și cred că
autorul va mai lucra în această
direcție, pentru că se simte că are
multe lucruri de spus. Este vorba
despre o construcție identitară a
ființei umane din acest moment,
una care privește înspre trecut. Și,
fiind o construcție identitară, este
și una civilizațională în mod clar.
Veți găsi în aceste pagini foarte,
foarte multe lucruri, începând cu
acțiuni care țin de inițierea în
societățile tradiționale, precum
violuri, incesturi, obligații derivate
din practicile sexuale; veți întâlni
situații pe care din când în când le
mai vedem la televizor și în zilele
noastre. Faptul că în societatea
noastră de astăzi, figura nașului, a
„jupânului“, începe să fie din ce în
ce mai importantă, chiar dacă în
forma aceasta a sexualității, dar
care o subînțelege, arată că autorul
a surprins un lucru esențial pri
vind civilizația umană.
Ca model de realizare a fiecă
ruia dintre capitole, care la rândul
lor sunt integrate foarte riguros în
ansamblu, se pleacă de regulă de la
tradiții, de la documente citite – pen
tru că, mai ales întro societate ca a
noastră, unde am avut o literatură

De la dreapta la stânga: Adrian Șerban, Angelo Mitchievici, Andrei Oișteanu, Mircea Mihăieș

pudibondă, erotismul este de re
gulă ascuns sub tot felul de suge
stii și de interdicții pe care autorul
le scoate la suprafață cu foarte,
foarte multă subtilitate. Și o să
vedeți exemplificări care pornesc
cu arta Antichității, nu numai cu
literatura, sculptura, desenele
ș.a.m.d., până la o neașteptată
abordare a sexualității la Odo
bescu și în Pseudokinegeticos.
Poate nați avut pe cine să în
trebați foarte multe lucruri legate de
sexualitatea percepută social, dar
iată că în momentul de față aveți un
savant care vă poate răspunde la
toate aceste întrebări. Aș putea să
continui la nesfârșit, pentru că volu
mul este realmente incitant, e un
tratat și de înțelepciune, de mo
derație, e un material care stă pe o
enormă erudiție și nai cum să nu
fii fericit să fii alături de Andrei
Oișteanu inclusiv întrun moment
din acesta sărbătoresc în care vine
cu o a doua ediție, îmbogățită, a cărții.

ANGELO MITCHIEVICI, CRITIC
LITERAR, PROFESOR LA
UNIVERSITATEA „OVIDIUS”
DIN CONSTANȚA
Primul lucru pe care îl poate ob
serva cineva pe copertă, dincolo
de Domnișoarele din Avignon,
pictura lui Pablo Picasso, este fap
tul că acest autor are un extraor
dinar curaj. Tratează două blocuri
imense de semnificație: societa
tea și sexualitatea. Sunt foarte
puțini autori care pot să facă din
trun astfel de demers un lucru
consistent, serios, care să fie
demn de a fi reținut. Și, pur și sim
plu ca mică memorie culturală,
poți să trimiți la un Karl Popper,
Societatea deschisă și inamicii lui,
la Leviatanul lui Hobbes, la cărți
care sunt fundamentale pentru
cultura umană.
Este prima impresie pe care o
lasă volumul, nu neapărat prin di
mensiunile sale, și pe care lectura o

confirmă, că provocarea pe care neo
oferă cu această carte Andrei Oiș
teanu este una maximă. Și anume
cea de a citi intersectat între aceste
două mari blocuri de semnificație
un raport fundamental de fapt pen
tru chiar existența noastră umană.
Cele două părți, sexualitatea și
societatea, sunt prezentate ca fiind
întro relație simbiotică. Mă gân
desc la autori care au făcut lucrul
acesta, au tratat acest binom și, mu
tatis mutandis, mă gândesc la un fi
losof, iar nu la un antropolog, mai
exact la Otto Weininger, la Sex și ca
racter, lucrurile fiind însă în cu
totul altă paradigmă. Aceasta este
una dintre primele provocări că
rora a trebuit să le facă față autorul.
A doua provocare, care ține nu
numai de erudiția extraordinară a
lui Andrei Oișteanu, ci de înseși
cele două mari blocuri de sem
nificație, este felul în care ordonezi
un material care pare inepuizabil.
Și există, în opinia mea, două

tendințe în această carte, există o
tendință centrifugă și o tendință
centripetă.
Tendința centrifugă este aceea
de a identifica o rădăcină, un
punct de plecare, un punct care să
concentreze pilitura informației și
săi dea un desen vizibil, coerent,
rațional, o geometrie. Și acest
lucru ține de ius primae noctis, de
le droit du seigneur, de o practică
sexuală și în același timp o practică
rituală și totodată o practică de
putere, unde sexualitatea și socie
tatea apar în tandem. Aceasta pen
tru că este o practică fondatoare, în
cele din urmă, de ierarhii și în
același timp este o practică ce or
donează și semnifică întrun anu
me sens lumea.
Andrei Oișteanu ne prezintă
întro bună parte a cărții istoricul
acestei practici. Și una dintre
observațiile extrem de importante
este că ea nu se ancorează doar
întro dimensiune rituală, doar
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întro dimensiune socială, ci că
există și o dimensiune fantasmală.
Cu alte cuvinte, ea trimite la un
lucru extrem de important, care
modelează imaginarul occidental,
dar și imaginarul societății ță
rănești românești, pe care o parti
cularizează în studiul său. Prin
urmare, este o carte care se adre
sează din perspectiva antropolo
gului și acestei forme particulare
de a imagina o lume, de a o con
strui ca proiect, prin intermediul
reflectării acestor două dimen
siuni, societatea și sexualitatea.
Mai există o chestiune care ia
fascinat pe marea majoritate a an
tropologilor. Mulți dintre ei sau
aflat întro cursă, aș spune, de orgo
liu: cea de a identifica un singur
punct, un element fondator al cul
turii și civilizației. Claude Lévi
Strauss la văzut în relațiile fami
liale, care sau dezvoltat întro
structură orizontală binară ce se
desfășoară la nesfârșit. Arnold Van
Gennep la identificat în riturile
de trecere, René Girard în felul în
care societatea gestionează vio
lența. Andrei Oișteanu nu are acest
orgoliu sau, să spun mai precis, nu
are această naivitate de a trans
forma ius primae noctis întrun
astfel de element fondator, dar
centrează cartea în jurul acestui
obiect, pentru ai da o configurație
cât mai coerentă.
În egală măsură, există și o
forță centripetă a cărții, cea care
îi asigură o forță de dispersie. Și
acest lucru este extrem de impor
tant, pentru că duce tema antro
pologului, a istoricului religiilor,
întrun alt plan al istoriei cultu
rale. Și acest lucru privește socie
tatea dintrun cu totul alt punct
de vedere.
O observație minimală, dar
care este dezvoltată magistral în
numeroase capitole ale cărții, este
că o gesticulație rituală care își
pierde tocmai elementele de sa
cralitate și ritualitate, ale autorului

în contextul unei lumi moderne des
acralizate alunecă întro formă – să
spunem așa – eufemizată a eroti
cului, când ea se mercantilizează,
alunecă în pornografic.
Acest vector este extrem de in
teresant, pentru că el face legătura
de fapt între o cultură arhaică, a
cărei moștenire o avem prezentă
cotidian lângă noi, și forma ei, aș
spune, de sublimare estetică pe
care o reprezintă literatura.
Și aceasta este una dintre mi
zele extraordinare ale cărții, de a
vedea legătura între o cultură ar
haică, pe cât de bine posibil ana
lizată și disecată, și relevanța ei în
actul cotidian, în modernitate, în
postmodernitate, prin interme
diul literaturii, care se transformă
întro narațiune, aici extrem de
importantă, o narațiune a lumii
noastre, dar o narațiune semnifi
cantă în cel mai înalt grad. Și mi
se pare extrem de important fap
tul că Andrei Oișteanu nu tra
tează literatura ca epifenomen, ca
un fenomen secundar, pur și sim
plu ca pe o arhivă, un depozit al
unui fapt ritual care șia pierdut
ritualitatea, ci dimpotrivă, o con
sideră de fapt, întrun uriaș pa
limpsest, o lectură, o relectură, o
resemnificare, o regândire a
ritualității și, în cele din urmă, o
recuperare a acestor semnificații
a lumii arhaice.
Pentru istoricul literar – pen
tru că Andrei Oișteanu oferă un ta
blou perfect coerent și coeziv a
ceea ce ține de investirea elemen
tului ritual – a sexualității cu pu
tere rituală, cu semnificație, prin
intermediul literaturii, această
carte ar fi putut avea un volum se
parat, care ar fi fost o istorie a
sexualității și erotismului. Și aici
sunt întru totul alături de colegul
meu și prietenul meu, Mircea
Mihăieș: nu știu dacă există sertar
în literatura română pe care An
drei Oișteanu să nul fi cotrobăit.
Sentimentul este că, chiar dacă nu

ar fi așa, a epuizat tot: de la Odo
bescu, de la Conachi la avangar
diști, la actuala generație dou
miistă. Andrei Oișteanu știe mai
mult decât știe un istoric literar.
Armonia acestei cărți se regăsește
în perfecta coordonare, perfecta
sincronizare a acestor două mari
blocuri de semnificație, sexualita
tea și societatea, care se luminează
reciproc și ale căror rezultate, în
cele din urmă, sunt un fapt de cul
tură, un fapt artistic, sunt arta, li
teratura.
ANDREI OIȘTEANU,
ETNOLOG, ANTROPOLOG,
ISTORIC AL RELIGIILOR
ȘI AL MENTALITĂȚILOR
Volumul pe care lam semnat este
unul care, din păcate, în cultura
română stă singur pe un raft, în
condițiile în care în cultura occi
dentală sunt biblioteci întregi pe
această temă. Și, cum se întreba
Mircea Cărtărescu la lansarea pri
mei ediții: de ce până acum nu
sa scris o astfel de carte? Indife
rent cine ar fi autorul, eu sau
altul, ideea era de unde să începi,
ce ton să abordezi, ce perspectivă
să cauți în domeniul
Cartea tratează un motor im
portant al vieții noastre, care este
format din două componente: se
xualitate și erotism. Și una dintre
perspective, cea pe care o folosesc
în carte, este diferența dintre se
xualitatea animalelor și sexualita
tea umană. Este covârșitoare și
definitorie această diferență. Pen
tru că, dacă la animale acționează
doar instinctul de reproducere,
devenind un act mecanic, la om
este un act cultural. Din punct de
vedere natural, din punct de ve
dere al naturii, omul este un ani
mal ratat, la fel cum ar fi un
animal rasat dacă îl privim dintr
o perspectivă a culturii. Dar din
punct de vedere natural ființa
umană ejectează, ca să nu spun

ANDREI OIȘTEANU este cercetător, membru în Consiliul Știinţific al Institutului de Istorie a Religiilor
(Academia Română), profesor asociat la Facultatea de Litere (Universitatea din București) și președinte al
Asociaţiei Române de Istorie a Religiilor. Cărţi publicate: Grădina de dincolo. Zoosophia (1980, 2012); Motive
și semnificaţii mito-simbolice în cultura tradiţională românească (1989); Cutia cu bătrâni (roman) (1995, 2005,
2012); Mythos & Logos (1997, 1998); Cosmos vs Chaos: Myth and Magic in Romanian Traditional Culture (1999); Imaginea evreului în cultura română (2001, 2004,
2012; Premiul Uniunii Scriitorilor din România – Asociaţia București; Marele Premiu al ASPRO); Das Bild des Juden in der rumänischen Volkskultur (2002); Ordine și
Haos. Mit și magie în cultura tradiţională românească (2004, 2013); Religie, politică
și mit. Texte despre Mircea Eliade și Ioan Petru Culianu (2007, 2014); Il diluvio, il
drago e il labirinto (2008); Inventing the Jew: Antisemitic Stereotypes in Romanian
and Other Central-East European Cultures (2009; Premiul „A.D. Xenopol“ al Academiei Române; Premiul B’nai B’rith Europe); Konstruktionen des Judenbildes
(2010); Narcotice în cultura română (2010, 2011, 2014; Premiul Uniunii Scriitorilor
din România); Les Images du Juif: Clichés antisémites dans la culture roumaine
(2013); Rauschgift in der rumänischen Kultur (2013); Sexualitate și societate (2016,
2018; Premiul „Scriitorii anului 2016“); L’immagine dell’ebreo (2018).
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Cele două părţi,
sexualitatea și
societatea, sunt
prezentate ca fiind
într-o relaţie simbiotică.
ejaculează, instinctul primar,
transformândul întrun act care
ține de morală, de religie, de cul
tură – elemente complet străine
lumii naturale. Eminescu spunea
în Scrisoarea a IVa: „Nu vedeți
cacea iubire servo cauză din na
tură“, adăugând că nu merită „să
sfințești cu atâtea lacrimi un in
stinct atât de van/ ce seabate și la
păsări de vreo două ori pe ani“.
Un alt element de imensă
diferență este prezența himenu
lui la femela speciei umane. Este
un element insignifiant natural,
dar care a căpătat o imensă va
loare culturală prin toată ideea de
femeie castă și de dezvirginare ri
tuală sau, în orice caz, cutumiară.
Atenție la modul asimetric în care
este privit cuplul miremireasă:
mirele este celebrat pentru virili
tatea sexuală și, dimpotrivă, mi
reasa pentru castitate sexuală.
În Antichitatea greacă, în cul
tul zeului căsătoriei, Hymenaios,
himenul era atât de important,
încât se considera că provine chiar
de la zeu și, mai mult decât atât,
cântecele – aceste ode închinate
zeului – au dat numele de imn din
foarte multe limbi moderne, voca
bulă care vine de la himen și
himen vine de la zeul Hymenaios.
O altă diferență colosală este
faptul că, spre deosebire de toate
animalele care fac dragoste față
în spate, oamenii fac dragoste față
în față, ceea ce modifică nu numai
mecanica actului în sine, ci modi
fică perspectiva culturală a actu
lui: privirea reciprocă devine
extrem de importantă, sărutul,
îmbrățișarea reciprocă, impor
tanța sânilor în cultura umani
tății și toate celelalte elemente pe
care le știți sau le bănuiți.
E greu de scris o astfel de
carte în condițiile în care este un
subiect tabu și este tabuizat
dintro pudibonderie exagerată,
dintro rușine națională de a tra
ta astfel de subiecte. Astfel încât
nu ai cu cine să dialoghezi, nu ai
cu cine să polemizezi, umbli prin
tro pădure nesfârșită fără hartă
și busolă.
Este vorba și despre un delay,
de o întârziere culturală în mediul

românesc pe care o știm cu toții.
Nu suntem o cultură în care să tra
tăm această problematică dintro
perspectivă normală și naturală,
cu toate că pornografia și vulgari
tatea sunt pe buzele tuturor. Când
vine vorba de a discuta puțin mai
serios sau puțin mai normal acest
fenomen, toată lumea tace. Tace
pentru că nu suntem o cultură care
să aibă la origini nici o Kama Sutra,
nici un Ars amandi, nici o Cântare
a cântărilor, nici Satyricon a lui Pe
tronius sau Măgarul de aur al lui
Apuleius, nici 1.001 nopți, nici De
cameronul lui Boccaccio, nici per
sonaje precum Barbă Albastră,
Don Juan, Casanova sau marchizul
de Sade. De fapt, dacă ne gândim
în urmă la literatura română, vom
vedea că primii muguri ai unei
abordări de acest tip – în afară de
folclor, bineînțeles – sunt poeziile
lui Costache Conachi și Spitalul
amorului de Anton Pann. Asta e
foarte târziu, înseamnă jumătatea
secolului al XIXlea.
Abia modernitatea a recuperat
această temă, avangardismul și,
bineînțeles, literatura de astăzi. Toc
mai pentru că nu am fost pregătiți
să primim, să comentăm, să accep
tăm o astfel de literatură, scriitorii
care sau ocupat de sexualitate și
erotism au ajuns să fie târâți prin
tribunale și băgați prin închisori.
Bogdan Petriceicu Hasdeu e primul
din această listă, ceea ce înseamnă
că vorbim abia de anul 1870; Has
deu pentru Duduca Mamuca, Mir
cea Eliade pentru Domnișoara
Christina, Geo Bogza pentru Poem
invectivă și Jurnal de sex, Gherasim
Luca, Aurel Baranga și alții, tot atâ
tea nume care sau confruntat cu
pudibonderia societății. Așa că
avem o experiență nefastă în aceas
tă privință și, mă grăbesc să închid
acest discurs până când nu vor veni
dubele să ne salte pe toți pentru
răspândire de materiale pornogra
fice. SDC
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Scrisoare către Scott Fitzgerald
Volumul Maș omorî pentru tine
(și alte povestiri pierdute) de
F. Scott Fitzgerald a fost publicat
la editura Polirom în anul 2018
(introducere, notă asupra ediției
și note de Anne Margaret Daniel;
traducere din limba engleză de
Dan Croitoru).
Scumpe domnule Fitzgerald, vă
citesc tocmai de la Amman, din
Orientul Mijlociu. Ne aflăm în
anul 2019, după Hristos. Muezi
nul cheamă credincioșii la rugă
ciune și eu mă minunez în fața lui
Allah cât de bine puteați scrie la
douăzeci și patru de ani (Chitanța
de mână, povestire de la 1920, vă
arată deja scriitor în toată puterea
cuvintelor).
Chitanța de mână a venit,
însă, prea devreme și este ea
însăși stranie în volum. Căci, iată:
țin în mână această sumă de po
vestiri târzii care vau fost refu
zate de editori și șiau găsit în

sfârșit volumul (un volum, se
înțelege, la modă). Sunt numite
acum povestiri pierdute. Dar ele
nu au fost pierdute. Ele au fost sa
crificate pe altarul îngustimii
minții editorilor care la rândul lor
sacrificau totul pe altarul econo
miei de piață. Publicul! Ce știe pu
blicul?
Cititorii așteptau de la dum
neavoastră povestiri luminoase,
deși triste, cu îndrăgostiți, și dum
neavoastră le dădeați povestiri
despre depresii, sinucideri, fugă
de Hollywood, spitale de nebuni,
oameniruină mutilați de Marea
Criză și multă moarte. Ce revistă
să cumpere așa ceva? Ce revistă să
vândă așa ceva? Cine să vă în
țeleagă maturizarea? Domnule
Fitzgerald, ați fost un Peter Pan
care a devenit adult – mi se pare
groaznic, pentru că e adevărat.
Vam citit aceste povestiri cu
inima rănită. Mam simțit vinovat
față de domnia voastră, chiar dacă

nu am ascuns niciodată dragostea
pe care vo port și cel puțin o dată
în viață era să mă bat fizicește
pentru a vă apăra onoarea nume
lui și locul în ierarhia personală.
Pentru mine, domnule Fitz
gerald, ați fost scriitorul cu cea
mai muzicală și mai frumoasă și
mai melancolică frază din secolul
XX și nimic nu mai poate schimba
asta. Vam iubit de la prima carte
și am găsit că nimeni nu a urcat
un Everest cât Marele Gatsby scri
ind despre iubirea ca imposibil.
Domnule Fitzgerald, ați fost
strălucitor și poate nebun, orbitor
ca acel diamant mare cât hotelul
Ritz și adevărul e că nu mia păsat
că ați murit încă tânăr (la vârsta
la care sa săvârșit și Cehov), nu
am luat niciodată în considerare
suferințele dumneavoastră din
dragoste pentru Zelda, care rătă
cea în lumea celor damnați săși
piardă mintea. Pur și simplu, pen
tru mine ați rămas mereu foarte

tânăr și acoperit de lauri și aveați
pentru totdeauna acel Paris.
Domnule Fitzgerald, pentru
mine ați fost mereu același: omul
care ne dăduse Marele și Blân
dețea nopții și Dincoace de para
dis, povestirile din epoca jazzului,
strania poveste a lui Benjamin
Button și pe toți acei tineri triști.
Sunt vinovat. Nu mam gândit
niciodată la dumneavoastră cel
respins și înfometat, cel obligat
săși târască talentul în lumea mi
zerabilă a producțiilor de cinema
cu intrigi ușurele. Nu mam gândit
niciodată la dumneavoastră beat
și fără nici un viitor, murind în în
tunericul Hollywoodului.
Domnule Fitzgerald, vam ci
tit povestirile acestea care, fără să
fie orbitoare, sunt însoțite de par
fumul tragediei care va fost, în
definitiv, viața (și care este, poate,
orice viață de om pe pământ).
Domnule Fitzgerald, ați fost
socotit ultimul mare romantic,

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE
dar nu este adevărat. Ați lăsat o
moștenire. Sunt biblioteci întregi
scrise de tineri care au vrut să
ajungă până la fraza dumnea
voastră, ca și cum așa ceva ar fi,
totuși, posibil.
Ați fost altceva: poate ultima
mare școală de romantism – e un
adevăr la care țin enorm și pentru
care maș omorî, fără regrete.
Domnule Fitzgerald, vam ci
tit aceste povestiri cu acea senza
ție a tânărului care e atins în
tâmplător de cârlionții unei fete
foarte frumoase și simte în clipa
acea că ia fost mângâiat tot tru
pul și tot sufletul și, dacă aș fi
scriitor, acum vaș scrie să vă mul
țumesc. SDC

10 years challange: permisul de conducere
O poveste de fix acum 10 ani, ce
lebră printre prietenii mei, dar
pe care nu cred că am spuso
aici, spre învățătură de minte și
altora (menționând că între timp
am ajuns deja șofer vechi):
Am picat examenul la școala de
șoferi. Dar măcar lam picat spec
taculos, adunând 42 de puncte de
penalizare în 300 de metri (erau
suficiente 21 de puncte, ceea ce în
seamnă că am picat după vreo 10
metri de mers). După prima
ședință de conducere, am zis căi
o banalitate. Tre’ să fii prost ca să
nuți iei carnetul. Apoi am văzut
că nui chiar așa de banal să frâ
nezi brusc în fața pietonilor ză
băuci careți răsar din tufișuri și
traversează în fugă. Pe la ședința
a zecea, după ceam ucis cu sânge
rece motorul, de vreo cinșpe ori,
întrun ambuteiaj, am început să
am unele îndoieli. După ultimele
trei ședințe: „Schumacher, tată!
Să iau eu sala, că nam proble
me la stradă!“. Parcări în rampă
cu spatele, intersecții nasoale,
schimbat viteze cu lejeritate de
maestru. Mam surprins – și pe
mine, și pe instructor – cât de
bine conduc.

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE

Am luat sala. Am fost șiam ras
o cafeluță. Am mai fumat un pachet
de țigări, lam mai încurajat pe
unul, pe altul, am mai ras un Red
Bull și pe urmă neau chemat să ne
zică de unde plecăm la stradă.
Primul șut la subconștient: nu
din Copou (cum mă anunțase in
structorul și cum mă pregătisem
eu sufletește), ci de la Gara In
ternațională. Acolo era un trafic
din ăla mișto, cam ca ăla din sensul
giratoriu de la Universitatea din
București, în vremea prânzului.
Am început saștept. Eram
singurul care trebuia să dea cu
examinatorul cutare, care nu ve
nise încă. Am stat pe niște scări și
miam imaginat fiecare mișcare,

asigurările, curbele, cam cum fac
piloții de Formula 1. Apoi am stat
de vorbă cu un distrus de vreo 40 de
ani care tremura ca varga. Dădea a
cincea oară (al doilea șut la sub
conștient!). Zic: „Om bun, stăpâ
neștete! Și eu am emoții, dar mă
abțin, nu tremur în halul ăsta!“. Fie
avea ceva de profet în el, fie doar
tremuriciul îl făcea să arate ca
atare, dar mia spuso cu voce tul
bure, ca de pe altă lume: „Ai să vezi
cum o să tremuri și tu!“. Cârpă,
miam zis, și lam lăsat în pace. Cât
am plecat până la baie, probabil că
mi sa dus vorba căi oblojesc pe
afectații psihic. Sau așezat pe lângă
mine, leam împărțit țigări, iar ei au
început să mi se confeseze cum au
căzut prima dată, cât de neserioși
sunt instructorii, câte capcane îți
întind: „Da’ oare luăm?!“. Bineîn
țeles că luăm, iam liniștit.
Examinatorul meu nu mai
venea. În schimb, veneau alți exa
minatori, cu câte patru nenorociți
în mașină și, la coborâre, le înmâ
nau mândru dosarele: „Respins!
Respins! Respins! Respins!“. O se
rie de șuturi la subconștient! Mam
dus la un chioșc sămi iau o cafea.
Am lipsit între 3 și 5 minute. Când
am revenit, lam văzut pe instructorul

meu alergând de nebun printre
mașini și arătândumi pumnul:
„Teomor! Deo oră teașteaptă
domnu’ examinator!“.
Dacă ar fi purtat cagulă din aia
de călău, domnu’ examinator mi
sar fi părut că are o față mai prie
tenoasă și mai înțelegătoare. Na
zis nimic. Iam pasat profetului pa
harul cu cafea, care la apucat tre
murând și mia cerut o țigară de
adio. Iam dato șiam intrat în ma
șină. Miam reglat scaunul, oglinzile,
miam pus centura de siguranță. „Ce
număr are mașina?“, ma întrebat
examinatorul. Mai degrabă îi pu
team spune numerele câștigătoare
la loto de săptămâna viitoare. A co
borât furios și sa uitat la spatele
mașinii. A revenit și a început sămi
explice că trebuie să traversez, din
țeavă, cele șase benzi ale străzii pe
care se circula bară la bară... Eu toc
mai mă asiguram stângadreapta și
el a țipat: „Uităte la mine, că nai să
știi pe unde mergi!“.
Un tunel oranj mi sa deschis
în fața ochilor și prin el au înce
put să mă izbească tot felul de
imagini, situații, sfaturi, reguli de
circulație de care avusesem parte
de când mam apucat de condus.
O ceață deasă mi sa așezat în fața

ochilor. „Să nu plec cu frâna de
mână!“, atât am fost în stare să
cuget. Acum, eu cu instructorul
nam lucrat mai deloc cu frâna de
mână. Mia spus că nam eu trea
bă cu ea, că noi no folosim, doar
să am grijă ca la examen să nu
plec cu ea. Ce nu mia spus e că
atunci când a tras mașina pentru
pornire, a eliberat și frâna de
mână, ca să plec mai ușor. Eu,
bazat că frâna e lăsată în poziție
de oprire, am traso șiam plecat.
Simțeam eu că ambreiajul tre
mura dubios și, evident, am înce
put să tremur și eu – profeția! –
din piciorul stâng. Până mam du
mirit că am tras ca boul frâna de
mână, în loc so eliberez, mia
murit motorul. Cum știam carei
punctajul de penalizare pentru
asemenea greșeli, miam dat sea
ma căs deja picat. Am mai mers
puțin pe o străduță și am parcat la
primul loc liber pe care lam găsit
între două mașini. „Respins cu
42 de puncte!“, mia spus exami
natorul victorios, de parcă miar
fi făcut vreo surpriză.
Am coborât, am venit acasă,
mam așezat în pat și nam mai
scos un cuvânt până a doua zi di
mineața. SDC
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Plagiatul cel minor
Pe la sfârșitul anului trecut
doamna Ecaterina Andronescu,
proaspăt numită în funcția de
ministru al Educației, a declarat
că plagiatul e o problemă minoră
a învățământului românesc.
Una care face mult rău, dar totuși
minoră. Vorbele ei au stârnit o oa
recare revoltă, atâta câtă se mai
poate stârni întro societate tot
mai apatică și care numai de pla
giate nu are chef. Numai că de
data asta noua ministră a Edu
cației știe ce spune: doar a mai
condus acest minister (de încă
trei ori, paremise) și a contribuit
după puterile ei la reforma refor
mei învățământului românesc,
adică la ceea ce a fost numit – nu
fără justificare – marea bulibă
șeală din educație.
Da, plagiatul e o problemă mi
noră a învățământului de la noi. E
un fel de tuberculoză instalată

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
întrun corp deja devastat de un
cancer galopant. Plagiatultuber
culoză e, de altfel, boală lungă:
doar nuși imaginează cineva că e
un fenomen recent! Se plagia și se
copia serios și înainte de 1989, se
plagiau lucrări de licență și teze
de doctorat, iar despre doctora
tele în socialism științific, econo
mie politică și istorie a Republicii
Socialiste, cârpeli grosolane de ci
tate din Nicolae Ceaușescu și in
formații false, culese din publica
țiile epocii, nici nare rost să mai
vorbim. Doar că înainte de 1989

plagiatele erau ceva mai greu de
reperat (căutările în bazele de
date informatice nici nu intră în
discuție), erau mai puțin nume
roase și nu nășteau scandaluri
publice. Însă metode existau des
tule – numai resurse să fi avut. De
exemplu, ca să plagiezi de la obraz
(și fără prea mari riscuri) o teză
de licență sau de doctorat era de
ajuns să scotocești prin arhivele
bibliotecilor universitare și să
găsești – să zicem – o teză sus
ținută cu brio în urmă cu vreo do
uăzeci de ani, de care toată lumea
va fi uitat. O preluai, adăugai câ
teva surse bibliografice de dată
mai recentă, ca să nu bată la ochi
că studiul „tău“ din 1980 se oprea
la cele mai recente cercetări ori
cele mai revoluționare descope
riri din 1960, și lucrarea era gata.
Asta cu condiția să ai acces la ar
hivele uneia din cele câteva uni
versități existente pe atunci. Dar

pentru un spirit întreprinzător și
motivat asta nu era o problemă.
Evident că totul se desfășura
la o scară mai redusă și, probabil,
în niște cercuri cvasiînchise.
Abia după 1989 munca de plagiat
sa simplificat – și sa democrati
zat –, numărul licențiaților și
doctorilor în diverse științe și arte
a explodat, iar tezele lor au năpă
dit bibliotecile universitare. Însă
nu proliferarea plagiatului poartă
vina pentru starea dezastruoasă a
învățământului de la noi. El e
doar consecința unei stări de lu
cruri existente de multă vreme –
boală lungă, cum ziceam mai sus.
Nimeni nu plagiază de amorul
artei, așa cum nimeni (sau aproa
pe nimeni) nu falsifică tablouri
doar ca hobby. Plagiatorul vrea să
obțină o diplomă oarecare, săși
aroge un merit pe nedrept, și de
obicei reușește. Însă reușita lui –
cum ar fi obținerea unei poziții
academice pe baza unui furt inte
lectual – nu ar fi posibilă fără alte
fraude, fără trafic de influență,
fără jocuri de culise bine calculate.
Iar aici apar deja problemele mai
mari, pe care doamna Andronescu

Atacul la Cioloș, ascensiunea
lui Ponta și Ziua Unirii
Trei evenimente politice au mar
cat ultima săptămână: „dezvălui
rile“ despre Dacian Cioloș și
modul cum acestea au fost rosto
golite, achizițiile de marcă făcute
de partidul lui Victor Ponta din
zona PSD (Corina Crețu și Adrian
Țuțuianu) și manifestările de la
Iași de ziua Unirii Principatelor
Române. Să le luăm pe rând:
1. Am intrat în anul electoral, iar
atacul furibund la adresa lui Da
cian Cioloș că ar fi omul Securi
tății comuniste e doar începutul.
Până la urmă nu dezvăluirea lui
Marius Oprea că unul dintre fon
datorii PLUS este fiul unui fost
colonel de securitate e marea pro
blemă, ci modul în care sa rosto
golit vestea. Interesant, nu doar
propaganda PSDALDE a preluat
subiectul. Oameni ai PNL, ba chiar
și unii simpatizanți ai USR au îm
pins din răsputeri tema pe rețelele
de socializare, așa că o țară în
treagă a putut afla că Dacian nu e
curățenia politică întruchipată, ci

are suficiente bube. Nici bine nu
sa stins scandalul, că sociologul
Marius Pieleanu a și aruncat un
sondaj pe piață, în care PLUS nu
mai apare cu 8 sau 10 la sută, ci ar
fi căzut sub pragul electoral. La
sfârșitul acestei săptămâni, PLUS
are o reuniune importantă, în care
se va decide probabil strategia
pentru alegerile europene din lu
na mai. Iar dacă partidele tra
diționale gen PSD, PNL, PMP sau
ALDE nu prea mai au ce oferi, pe
ricolul cel mare vine dinspre USR
și PLUS, formațiuni cu potențial
imens de creștere. Strategia e sim
plă: se încearcă inducerea ideii că
toți sunt la fel, că nui nici o di
ferență între cei vechi și alții noi,
că toți sunt pătați, corupți și
șmecheri. Foarte probabil, urmă
toarea țintă va fi USR.
2. Un personaj tot mai interesant pe
scena politică devine Victor Ponta.
Ultima săptămână a adus două mu
tări spectaculoase ale fostului lider
PSD: intrarea comisaruluieuropean

Corina Crețu în Pro România și
anunțul că va candida la euro
pene, dublată de adeziunea lui
Adrian Țuțuianu la acest partid.
Corina Crețu are chiar mai multă
vechime în PSD decât Dragnea, în
timp ce Țuțuianu e baronul de
Dâmbovița care la fiecare scrutin
asigura scoruri uimitoare pentru
socialdemocrați. Pentru Pro Ro
mânia, cele două achiziții ar putea
asigura atingerea pragului electo
ral la europene. Corina Crețu vine
cu experiența dobândită la Bruxel
les și asigură ceva credibilitate lis
tei partidului, în timp ce Țuțuianu
vine cu săculețul de voturi din
județul său. Ba mai mult, Țuțuianu
promite răzbunare cruntă în 2020
la locale, când își propune să de
troneze PSD în Dâmbovița. Partea
proastă pentru că PSD este că Vic
tor Ponta începe săi ia din struc
turi, pentru că una e să iei un
deputat oarecare de care na auzit
nimeni, iar altceva e să rupi zdra
văn întrun fief al adversarului. Dacă
Pro România mai face treipatru

asemenea achiziții, atunci putem
asista la începutul destructurării
prin partidul condus de Victor
Ponta. Testul pentru el îl repre
zintă alegerile europene, iar fostul
premier este conștient că un re
zultat modest în primăvară va
spulbera șansele partidului să
intre în viitorul parlament.
3. Ziua Unirii la Iași na fost mar
cată de surprize. Nici măcar încer
carea lui Mihai Chirica de a mo
nopoliza cele două evenimente
majore (vizita lui Iohannis și mani
festările oficiale din Piața Unirii)
nu mai surprind pe nimeni. Între
barea este dacă primarul de Iași

Partea proastă
pentru că PSD este
că Victor Ponta
începe să-i ia
din structuri.
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și ceilalți miniștri ai Educației, res
ponsabilii din minister sau din
universități trebuiau să le rezolve –
șio puteau face cu ușurință,
fiindcă pe cât de ușor e azi să pla
giezi, pe atât de simplu e să desco
peri un plagiat, mai ales unul
rizibil, cum a fost mult mediati
zata teză de doctorat a fostului
premier Victor Ponta.
Pe de altă parte, reacțiile pu
blice, mai ales cele venite din lu
mea academică în cazul plagiatu
lui lui Victor Ponta (că de lumea
politică nici nu are rost să vor
bim), au arătat destul de clar care
ar fi problemele mari ce se ascund
în spatele uneia „minore“: educa
ția subordonată agresiv zonei pu
terii, contraselecția, bulversarea
scărilor valorice, complicitățile
meschine, indiferența și apatia.
Plagiatul e doar efectul unei poli
tici educaționale haotice, șovăi
toare și puternic viciate de inte
rese particulare, iar morala e că nu
există morală. Dacă doamna An
dronescu nu poate găsi o soluție la
această problemă minoră, e și
fiindcă Domnia Sa face parte din
problemă. Din cea majoră. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
sa mai apropiat un pas de PNL sau
asistăm doar la încercări penibile
de a face curte partidului condus
de Ludovic Orban. Chirica sa lipit
cât a putut de Klaus Iohannis și ia
spus, voalat cei drept, că se poate
baza pe el în bătăliile viitoare. Pre
ședintele na făcut nici un comen
tariu pe acest subiect, însă Ludovic
Orban a declarat ulterior că a avut
ceva discuții cu edilul ieșean, dar
chestiunea venirii la PNL na fost
abordată. Unii lideri liberali lar
vrea și mâine pe Chirica în partid
(frumos trofeu primăria Iași, nu?),
dar nu e clar cum se împacă asta cu
declarația tranșantă a lui Chirica
imediat ce a fost exclus din PSD și
anume că rămâne socialdemocrat
pe viață. Cert este că bătălia pentru
primăria Iași se anunță una din
cele mai interesante de la localele
de anul viitor, câtă vreme sunt de
ocamdată patru actori care emit
pretenții: Chirica, PSD, PNL și po
sibil alianța USRPLUS. SDC
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ENESCIANA

George Enescu la Accademia Chigiana
din Siena – o scrisoare uitată (II)
Vizitatorii care parcurgeau în 2015 sălile expoziției
Ricordanze. Il Conte Guido Chigi Saracini e le arti
organizate la Accademia Chigiana, la Siena, în onoarea
fondatorului ei, puteau vedea într-un colț de cameră bustul
lui George Enescu oferit Accademiei de „Comitetul de Stat
pentru Cultură și Artă al RPR“. În spatele bustului un panou
conținea cuvintele contelui: „Îmi amintesc înduioșat, cum,
în 1951, când Enescu a împlinit vârsta de 70 de ani,

VICTOR ESKENASY
SCRISOARE PENTRU
MELOMANI
„Muzica nu trebuie înţeleasă,
ea trebuie ascultată.“
(Hermann Scherchen)

Amintirea acelei aniversări îl
făcea pe Enescu, foarte probabil,
să vorbească în martie 1952, în
scrisoarea către Guido Chigi Sa
raceni, de bucuria revenirii la
Siena, iar pe Maruka de „aminti
rile ei emoționate“. Că Enescu era
un membru al marii Familii Mu
zicale și că sfaturile sale „avizate“
contau, o arată propunerea de a
își lărgi cadrul cursurilor și la

Elevul său Henri Lewkowicz în 1944

muzica de cameră, cu formularea
sugestivă: „în mod special pentru
cvartet de coarde, deoarece în
acest domeniu au excelat cei mai
mari maeștri“ (subl. V.E.).
Nu îmi amintesc vreo altă scri
soare în care George Enescu săși
fi recomandat altfel discipolii cu
asemenea cuvinte calde, ca atunci
când vorbește despre „tineri înse
tați, care sunt profund interesanți“.
Istoria lor și a relațiilor întreținute
cu maestrul român este relativ
puțin cunoscută, iar numărul înre
gistrărilor pe care leau lăsat ex
trem de redus.
MarieClaude Theuveny (1931
2012), „violonistă excelentă“, cum
o caracterizează Enescu, își făcuse
studiile începând din vremea răz
boiului la Conservatorul din Pa
ris, în clasa lui René Benedetti, și
le încheiase în 1947 cu un premiu
întâi. În 1948 devenea laureată a
Concursului internațional de la
Geneva cu premiul al doilea (pri
mul nu fusese acordat) și, cum
amintea întrun interviu: „Acolo
lam întâlnit pe Enescu, cu care
am lucrat timp de șapte ani, pe
rioadă în care sau succedat con
certele. Apoi, doritoare să duc o
viață de familie normală, [...] am
încetinit puțin ritmul vieții profe
sionale. Dar am fost timp de 25 de
ani asistenta lui Michèle Auclair
la CNSM la Paris“.
Întrebată despre momentele
forte ale studiilor ei, violonista răs
pundea: „Cu Enescu au fost extra
ordinare, el intona acompaniin
duse la pian, iar eu devenisem
dependentă de învățătura lui. Teh
nica îl interesa puțin, totul se
transmitea prin intermediul vocii,
gestului, mimicii. Punea extrem de
mare accent pe aspectul muzical, cu
referințe la opere și la repertoriul ce

Accademia, cu numeroșii săi studenți înscriși la diversele
cursuri, a vrut să-i celebreze aniversarea cu o Serenadă în
Curtea cea mică a Palatului, la care el a asistat emoționat,
salutând din balcon, împreună cu iubita sa soție. Din
momentul în care a intrat în marea mea Familie Muzicală,
Giorgio Enesco i s-a atașat în mod sincer din ce în ce mai
mult, onorând-o astfel cu marea sa bunăvoință și sfaturile
sale avizate“.

nu era specific viorii. Cred că mia
adus ceva la care aspiram și de care
nu avusesem parte până atunci“.
La capitolul satisfacții și re
grete, MarieClaude Theuveny îl
evoca din nou: „Lam «ratat» pe
Menuhin, pe care lam întâlnit, în
treacăt de altfel, la Enescu, fără să
fac vreodată cunoștință cu el. [...]
Una dintre amintirile mele cele
mai frumoase – când mă întorc
cu gândul la acele vremuri și abia
acum realizez ce șansă excepțio
nală a fost – o constituie concer
tul pe care lam dat sub bagheta
lui Enescu la Théâtre des Champs
Elysée [la 27 februarie 1952; V.E.].
Aveam 20 de ani și am cântat trei
concerte: Jean Hubeau, Bach în
mi major și Beethoven“.
Dintre cei doi frați „foarte
dotați“ ai lui MarieClaude Theu
veny, unul pianist, celălalt violon
celist, mai cunoscut este cel
dintâi, Frank (19292013), elev la
Conservatorul din Paris în clasa
lui Lazare Lévy, pe care o absolvea
cu un premiu doi, în 1948. Avea
săși continue studiile, înscri
induse, însă, la Facultatea de Me
dicină și devenind un apreciat...
chirurg stomatolog. Faptul nu la
împiedicat să o acompanieze pe
sora sa, cu deosebire în anii 1950,
în diverse recitaluri și turnee atât
în Franța, cât și în restul Europei.
Cei doi nu apar în lista stu
denților de la Siena care au dat
concerte, dar nu este exclus să fi
asistat la cursurile lui Enescu din
1952. Pe discul compact, la ora ac
tuală, este disponibilă o singură
înregistrare a celor doi, din 1953,
cu Sonata pentru vioară și pian în
sol minor de Claude Debussy
(Forgotten Records fr. 142).
Cel deal doilea cuplu de pro
tejați ai lui Enescu erau „tânărul

Scrisoarea lui Enescu din 1952 (pp. 3-4)

violonist remarcabil“ Henri Lew
kowicz și „o foarte bună pianistă ce
îl acompaniază“, Noëmi Saslavsky.
La cei 33 de ani ai săi, Henri Lew
kowicz (19191981) nu mai era
chiar tânăr... Născut în Polonia, ve
nise de copil în Franța, unde stu
diase înainte de război cu apro
piații lui Enescu, Jacques Thibaud,
Jules Boucherit și Carl Flesch, și
fusese naturalizat francez scurtă
vreme înaintea izbucnirii ostili
tăților. Avea să se refugieze în Spa
nia, săși câștige viața la început
întro orchestră de restaurant la
Barcelona, unde un patron al Or
chestrei Simfonice a orașului îi re
marca talentul și îl aducea la o
audiție la Gran Teatre del Liceu.
Solist în Concertul pentru vioară
și orchestră de Beethoven, Henri
Lewkowicz obținea un succes răsu
nător și începea o carieră de solist
concertant și de muzician de ca
meră alături de unul dintre primii
săi prieteni catalani, pianistul și
profesorul Pere Vallribera.
La încheierea războiului sa
angajat treptat întro carieră

europeană, începând din 194647,
când apărea în două concerte în
stagiunea Societății Orchestrei de
Conservator de la Tours, și în
cheindo ca profesor apreciat la
Saarbrücken. În presa timpului un
critic nota că „vioara domnului
Lewkowicz sună numai ea ca o în
treagă orchestră“, că arta sa do
vedește o „muzicalitate înnăscută“,
„o remarcabilă sensibilitate“. La
moartea sa, un critic catalan scria în
„La Vanguardia“ că fusese „un inter
pret exigent, dintro școală ce îi per
misese să alăture rigoarea tehnică
și un impuls spontan temperamen
tal și emotiv“, exprimânduse „cu o
sonoritate frumoasă și lirică, și o
virtuozitate îngrijită“.
Toate erau calități apreciate de
George Enescu, a cărui recoman
dare pe lângă contele Chigi Sara
cini avea să dea roade. În stagiunea
de concerte a anului 1952, la 13 de
cembrie, Henri Lewkowicz și pia
nista Noëmi Saslavsky dădeau la
Siena un recital cu muzică de
Brahms, Bach, Schumann, Paga
nini, Szimanowski și Stravinski. SDC
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Capturarea efemerului
Traversăm o eră a reprezentării în care fotograﬁatul s-a democratizat viral,
iar ﬁecare ne multiplicăm zilnic în selfie-uri care ne documentează viața.
Camere performante la purtător, încorporate în smartphone-uri, aplicații
precum Snapchat stimulează compulsiv colectarea vizuală a realității.

DATUL ÎN SPECTACOL
De la îndeletnicire banalcoti
diană la practică artistică, parcursul
e lung și doar inițiații izbutesc
săl parcurgă. Documentară, de
sport, publicitară, de modă, foto
jurnalism, subacvatică, de război
ori portretistică, arta fotografică
sa diversificat pe măsură ce a
câștigat în popularitate. Când
vine vorba despre teatru, ea e una
din modalitățile dea așeza în
peren o creație definită prin ime
diat și perisabil. Cum supravie
țuiește o operă limitărilor ei
temporale? Prin acumulări emo
ționale în suporturi ale memoriei
noastre afective. Prin povești vi
zuale de imagini foto sau video.
Sunt un fan declarat al foto
grafiei de teatru, formă specială
de artă care înseamnă nu doar
știință optică și aparatură adec
vată, deși nici acestea nu sunt de
ignorat, ci și, ori mai ales, talentul
de a prinde în serii de imagini fa
bulosul trecător al spectacolului.
Rezultatele sunt tablouri la care
te poți întoarce de câte ori vrei, ca

REZULTATELE
TREBUIE SĂ FIE ÎN
ADECVARE CU
SPECTACOLUL
Istoria recentă a domeniului con
semnează artiști careau lucrat cu
mari regizori, urmărindui ani la
rând, memorând creații în adevă
rate miniistorii vizuale: Luigi Ci
minaghi pe Giorgio Strehler, la
Piccolo Teatro din Milano, vreme
de 37 de ani; Martine Frank a fost
fotograful oficial al lui Arianne
Mnouchkine la Théâtre du Soleil
de lângă Paris, reflectândui crea
țiile timp de 48 de sezoane; Joan
Marcus, pentru legendarul Broad
way, peste trei decenii.
Legată fundamental de clipă
și de amintire, fotografia sporește
imagistic jocul de identități care e
teatrul. Permițândui, în ciuda
definiției sale fundamentale de a
aparține unui loc și unui timp, să
circule peste granițe temporale și
geografice îmbarcat întrun vehi
cul de pixeli.
Fotograful specializat în imor
talizarea clipei teatrale mai are de
respectat o regulă de aur. Rezul
tatele trebuie să fie în adecvare cu
spectacolul, să așeze în nemișcarea
fotografiei frânturi din spiritul lui.
Forme ale reamintirii, fotografiile
devin în timp una dintre moda
litățile de a „vorbi“ despre creații
ceau părăsit afișul, ieșind din
zona de interes a publicului.
© Adi Bulboacă

OLTIȚA CÎNTEC

să te bucuri de frumusețe, să rea
nimi episoadele imortalizate.
Fotografia de teatru e un gen
pe care doar cei îndrăgostiți de
arta vie reușesc so îmblânzească.
Fie că sesiunile sunt realizate la
repetiții sau în timpul reprezen
tației, obligatoriu prin reveniri, în
„cutia cu iluzii“ e diferit decât întrun
studio. În atelier, amenajarea sce
nografică e un mediu stabil.
În scenă, subiecții sunt în
continuă mișcare, lumina variază
de la o secundă la alta și cel mai
adesea e scăzută, insuficientă du
pă standardele foto, decorul com
plică centrii de focalizare, intervi
ne plasarea în raport cu rampa.
Buna cunoaștere a spectacolului,
a regulilor de ecleraj scenic, pute
rea de anticipare constituie taine
ale unei posibile reușite.
Artiștii înregistrează prin
obiectivul cu lentilă sute, mii de
imagini în cascadă din care selec
tează doar câteva, pe acelea care
încapsulează spectacolul și devin
parte a memoriei lui concrete. Că
sunt de studiu, publicitare sau își
propun să arhiveze, imaginile
capturează efemerul, îl trans
portă în timp, îl fac nemuritor. Ex
presie de nișă, fotografiatul e
despre privire, la fel ca teatrul, e o
extensie a ei. Despre a vedea, a
reda și a înțelege un univers unde
nu mai există protagoniști și per
sonaje de sprijin, în care în vizor
e ficțiunea de la rampă.

Poposind în expoziții ori în al
bume, imaginile vor vorbi în viitor
despre un trecut pe care îl con
servă. Jocul cu temporalitatea e
fondator, fotografia e o punte ma
terială între minunea trecută și
minunea prezentă. Ca parte a
echipei de spectacol, fotograful se
hrănește artistic din raportul de
dependență cu arta vizuală în
mișcare care e teatrul.
LUMEA SCENEI E ÎN
CONTINUĂ ENTROPIE
Retenția dinamicii e treaba cu
rentă a artistului fotograf care o
surprinde secvențial, în rame de fi
delitate. Fotografii experimentați
se lasă provocați de plurifocalita
tea centrelor de interes din tablou
rile scenice, capturând secvențe
ale unei arte care lucrează cu în
truchipări și amăgiri. Fotografiile
sunt microexpresii ale unei creații
care are nevoie să fie depozitată în
ungherele memoriei.

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Puterea de reprezentare a
fotografiei e egală cu imaginea sce
nică, îngăduie mai puțin subiec
tivismul fotografului, care inter
vine prin unghi, perspectivă și
instinctul de a declanșa oportun
mecanismul tehnic. Mediul foto
grafic presupune în cote imprecis
de stabilit, dar în balans, și mește
șug și artă. Valoarea ei estetică se
adaugă aceleia a spectacolului.
Mihaela Marin, Adi Bulboacă,
Maria Ștefănescu, Florin Ghioca,
Nicu Cherciu, Oana Stoian sunt
câțiva dintre fotografii atrași de lu
minile rampei la noi. Cunoscători ai
canonului de gen, transformă plăce
rea dea surprinde realitatea și a o
înrăma fotografic întro artă despre
cum privim înspre cutia cu iluzii.
Lumea scenei e în continuă en
tropie, acțiunea e una dintre însu
șirile careo structurează. Transfera
rea ei în cadre fotografice e o
misiune complicată, rezervată ex
clusiv celor hărăziți să construiască
o punte între arte conexe. SDC
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INTERVIU CU SCRIITORUL IULIAN CIOCAN

„Când scrii, nu mi se pare
normal să vorbești numai despre
lucrurile luminoase din tine“
Iulian Ciocan are siguranța și modestia unui autor publicat
peste noapte, parcă pe neștiute. Vorbește atent, ca nu
cumva să spună vreun cuvânt neveriﬁcat din trei surse
înainte, cum l-a învățat cealaltă meserie a lui, cea de
căpătâi – jurnalismul. Își deconspiră secretele scriitoricești

domol, trecându-le treptat printr-o sită socială, așezată
parcă la marginea Republicii Moldova, locul plin de motive
și teme fără de care nici un scriitor basarabean n-ar pleca
nicăieri la drum. Nici măcar către Iași, în toamna anului
trecut, la Festivalul Internațional al Literaturii și Traducerii.

ARYNA CREANGĂ

„Eu scriu foarte încet, asta e drama mea“, ați spus. Pentru Iar
dimineața vor veni rușii ați avut
un moment în care ați înțeles că
trebuie să vă grăbiți și să
terminați de scris cartea.
Ce anume l-a declanșat?

Întradevăr, eu scriu foarte încet.
Romanul Iar dimineața vor veni
rușii am început săl scriu prin
anul 2013 și am început să îl gră
besc în clipa în care am aflat că
Rusia a anexat Crimeea. Eu de
fapt construiam o distopie. Îmi
imaginasem un univers în care
Transnistria și Federația Rusă
ocupau Chișinăul și Republica
Moldova. Atunci, mam speriat
ca nu cumva realitatea să de
pășească ficțiunea mea și am zis
că e mai bine să apăs pe pedale,
să termin mai repede narațiunea.
Așa că mam grăbit și romanul
meu a apărut în anul 2015.

„TOȚI AUTORII FAC O PROZĂ
AUTOBIOGRAFICĂ“
A semănat cartea pe care v-ați
imaginat-o la început cu ceea ce
ulterior ați publicat?

Mereu am această decepție. Din
păcate, nu reușesc niciodată să
mă feresc de ea; ori de câte ori ter
min un roman îmi dau seama că
nu e chiar ceea ce plănuisem eu
inițial să fac. Am însă impresia că
asta se întâmplă multor scriitori.
Ideile apar pe parcurs.

Da. Și textul publicat mi se pare
întotdeauna mai prost decât cel
pe care lam avut eu în minte.
Atunci când îți imaginezi un uni
vers, el îți pare unul foarte bun,
unul desăvârșit. Și în clipa în care
scrii, simți cum te depărtezi de e
construcția aceea maiestuoasă pe
care o știai tu.

Cartea e construită pe două planuri. Într-unul îi prezentați cititorului contextul politic și social, iar în celălalt vorbiți despre
condiția personajului, a lui Marcel. Pe care plan tindeați să vă
concentrați mai mult când
scriați?

Eu din start îmi propusesem să

scriu un roman pe două planuri.
În primul plan era studentul care
se întorcea în anii ’90 de la studii,
din Brașov la Chișinău. Acela era
de fapt un plan al tranziției mol
dovenești – contura sărăcia, co
rupția și tot soiul de probleme
care existau atunci în societatea
moldovenească. Al doilea plan

era un roman scris chiar de stu
dentul din planul întâi; el își im
agina cum Transnistria inva
dează Republica Moldova. Mi se
pare că există o legătură între ele,
pentru că realitatea din Moldova
anilor ’90 prefigurează cumva o
posibilă invazie a Federației
Ruse.
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Dar vă identificați cu
Marcel Pulbere?

Parțial. Vreau să vă spun că din
punctul meu de vedere toți auto
rii fac, întro măsură mai mare
sau mai mică, o proză autobiogra
fică. Pentru că oricare dintre per
sonajele noastre are ceva din noi.
Îi atribui personajului o expe
riență a ta personală, un reflex
sau un gând. Până la urmă nu
poate să existe un personaj care să
nu aibă nimic dea face cu tine.
Dumneavoastră ce tindeți să
dați personajelor – defecte,
calități, frici?

Și defecte, și calități. Când scrii, nu
mi se pare normal să vorbești numai
despre lucrurile luminoase din tine.
Tu, ca autor, trebuie să vorbești și
despre suferințele tale, frustrările
tale, problemele tale – despre ceea
ce te frământă și te tulbură.

începeți să vă îndepărtați de
realitate, vă învinovățiți, tindeți
să vă trageți înapoi?

mult, poate, decât cinci volume
de poezie. De ce? Ce face poezia
mai slabă în fața prozei?

Da, eu sunt întro ipostază dublă:
sunt și ziarist la Europa Liberă,
sunt și prozator. Ziaristica mă și
ajută, dar uneori îmi pune și pie
dici. Din realitate, ca ziarist, pot să
extrag o sumedenie de teme și de
motive, pe care ulterior să le in
clud întro narațiune. Realitatea
moldovenească e foarte gene
roasă în teme și motive! (Râde.)
Trebuie doar să ai ochi să le vezi.
Altceva e însă atunci când faci
ficțiune; e normal acolo să dai
frâu liber și fanteziei. Pot să spun
că faptul că sunt jurnalist mă și
ajută, dar mă și împiedică. Eu
schimb mereu registrele – sar de
la cel publicistic la cel fictiv și
schimbarea aceasta nu este deloc
una simplă.

Ea este mai slabă prin simplu fapt
că nu se vinde la fel de bine ca
proza. Eu am tot respectul pentru
poeți; eu însumi am citit foarte
multe cărți de poezie și cărți de
teorie a poeziei. Nu cred însă că
este un gen care se vinde, din pă
cate. Proza are niște șanse mai
mari. În sensul ăsta, o traducere –
oricare ar fi ea, și a unei cărți de
poezii, și a unei cărți de proză – îți
oferă posibilitatea contactului cu
un alt public, care este dintrun
alt spațiu. Or asta e o chestie
foarte interesantă – să te citească
cineva dintro altă lume, să poți
vedea reacțiile lui și să vezi ce
spune el despre universul tău fic
tiv. Contactul acesta mi se pare
foarte benefic și interesant pen
tru scriitor.

Sunteți un mai bun jurnalist sau
un mai bun prozator?

„PENTRU MULȚI BASARABENI,
ROMÂNIA ESTE UN
AMERICAN DREAM“

Este România un soi de american dream pentru Marcel? Nu vi
se pare că-și face loc aici o oarecare exagerare?

Nu, pentru mulți basarabeni Ro
mânia este un american dream.
Vă numărați printre ei?

Da, și eu am fost student în Româ
nia cinci ani de zile și am crezut
atunci și cred și acum că aici e
mult mai bine, pentru că România
e în Uniunea Europeană și asta
presupune cumva faptul că aici
legile acționează. În Republica
Moldova lucrurile au degenerat și
eu, dacă mă uit de acolo spre Ro
mânia, cred că aici e un soi de
Americă.
Vă face faptul că sunteți jurnalist și că lucrați în radio să fiți un
scriitor mai pragmatic? Când

Aș vrea să cred că sunt un mai
bun prozator.
Vedeți presa, scriitorii, personajele din lumea intelectuală –
drept personaje care trebuie să
lupte cu cele din mediul politic?

Da, ar fi bine să putem forma opi
niile celorlalți, dar nu știu în ce
măsură lucrul acesta ne reușește.
Aveți însă datoria de a încerca?

Încercăm, pentru că noi, ca scriitori,
vrem să fim și oameni ai cetății. Noi
vrem să propunem cumva niște va
lori ale societății care poate în alte
zone sunt de multă vreme călcate în
picioare, bagatelizate. Sigur că eu
naș vrea ca la noi să se fure, în Re
publica Moldova, dar se fură foarte
mult și eu chiar nu pot schimba lu
crurile, oricât aș încerca. Intervine
mereu întrebarea: câți oameni mă
citesc pe mine, scriitorul de bele
tristică, și câți mă ascultă pe mine,
jurnalistul?
Ați spus că un roman publicat
într-o țară străină contează mai

IULIAN CIOCAN (n. 6 aprilie 1968, Chişinău, Republica
Moldova) este prozator, publicist şi critic literar.
Comentator al postului de radio Europa Liberă. Romane
publicate: Înainte să moară Brejnev (Polirom, 2007;
traducere în limba cehă la Dybbuk, 2009); Tărâmul lui Saşa
Kozak (Tracus Arte, 2011; traducere în limba slovacă la
Kalligram, 2015; traducere în limba franceză la Belleville,
2017); Iar dimineaţa vor veni ruşii (Polirom, 2015). A publicat
proză în reviste şi antologii din SUA, Germania, China,
Cehia, Bulgaria, Belgia şi Brazilia. Invitat la New York, la
festivalul PEN World Voices (2011), la Festivalul
Internaţional de Literatură şi Traducere, Iaşi (2015, 2018)
şi la Noaptea Literaturii din Amsterdam (2016).
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În continuarea celor spuse, ați
adăugat tot atunci că e mai dificil de tradus un roman, decât o
carte de poezie. Ritmul, rima,
măsura – ele nu îngreunează
totuși traducerea?

E adevărat, e greu de tradus și o
carte de poezie; dar romanul are
un volum mai mare și traducăto
rul trebuie să piardă mai multă
energie traducând.
Ați scris și critică literară. V-a
ajutat asta, când ați trecut de
partea cealaltă a baricadei, când
ați început să scrieți?

Da, ma ajutat mult, pentru că eu
cred că un suport teoretic și critic
face bine oricărui prozator. Nu te
ajută în mod obligatoriu, dar este
un lucru care te poate susține,
dacă ai suficient discernământ și
știi cum să folosești cunoștințele
acumulate în direcția asta. Roma
nul, până la urmă, este o cons
trucție și, știind multă teorie și
critică literară, tu poți să con
struiești mai bine acest castel fic
tiv la care lucrezi. Teoria este
foarte bună, pentru că, spre exem
plu, este foarte important ca un
prozator bun să știe, ca narator,
cum să se apropie de personajele
sale. Dacă tu vrei ca personajul
tău să fie mai enigmatic, mai mis
terios, tu adopți tehnica camerei
de luat vederi; asta dacă vrei să
treci în poziția unui narator care
știe mai puțin decât personajul
lui. Adică nu poți fi omniscient în
raport cu un personaj pe care îl
vrei misterios. Și acestea sunt lu
cruri elementare, care fac parte
din naratologie, lucruri pe care e
bine să le știi, pentru că poți să le
greșești. Or, dacă le greșești,

atunci apare senzația de falsitate
pe care o are cititorul atunci când
citește.

„CRITICA LITERARĂ TE POATE
AJUTA, DAR NU CÂND VINE
VORBA DE CONSTRUIT O
POVESTE“

Ar trebui deci mai mulți tineri
scriitori să se aplece asupra criticii și teoriei literare?

Eu spun așa: critica literară te
poate ajuta, dar nu când vine vor
ba de construit o poveste. Tu,
până la urmă, trebuie să ai o po
veste interesantă – niște perso
naje. Și abia apoi felul în care îți
construiești povestea necesită și
niște cunoștințe de teorie literară.
Vă priviți operele cu un ochi critic; sunteți perfecționist?

Da. Mereu, după ce îmi public
cărțile, observ niște mici lacune.
Îmi dau seama că aici trebuia să
scriu altfel, aici să fac altfel. Și am
niște mici regrete.
Cât de apropiat v-ați simțit de
Nicolae Gane, în experimentul
acesta de a-i scrie biografia,

lansat în preajma Festivalului
Internațional de Literatură și
Traducere de la Iași?

Trebuie să spun că asta a fost o
experiență extraordinară și unică.
Ultimele mele două romane sunt
distopii, iar atunci când Florin Lă
zărescu mia propus să cobor în
secolul al XIXlea, mam cam spe
riat. A trebuit să aflu ce vesti
mentație aveau oamenii atunci, ce
mâncau, ce reflexe aveau, cum
vorbeau – iar lucrurile acestea îți
răpesc mult timp. Mă bucur însă
foarte mult, pentru că astfel am
descoperit un personaj deosebit,
un om care a fost de cinci ori pri
mar al Iașului și care a făcut pen
tru oraș lucruri extraordinare –
începând cu pavarea lui, canaliza
rea, inaugurarea Teatrului Națio
nal și continuând cu multe alte
lucruri. Pe deasupra, mai era și un
prozator pe nedrept neglijat; un
nuvelist important al acelei pe
rioade. Prozele lui sunt tributare
epocii și respectă, în mare parte,
tiparul clasic, dar are câteva proze
prin care mi se pare un soi de pre
cursor al lui Caragiale; e multă
ironie acolo și sunt atât de intere
sante și suculente scrierile acelea,
încât eu nu pot înțelege de ce des
pre acest om, până acum, sa scris
atât de puțin. SDC

10

carte

ANUL XV NR. 631
26 IANUARIE – 1 FEBRUARIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

Talentatul domn Crăciunaș
Actorii talentați dau viață perso
najelor pline de talente, așa cum
Alain Delon (Plein Soleil, 1960)
sau Matt Damon (The Talented
Mr. Ripley, 1999) au dovedito în
ecranizările Talentatului domn
Ripley din 1955 al Patriciei High
smith, un roman devenit celebru
tocmai datorită adaptărilor cine
matografice.

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

În acest thriller, Tom Ripley îl
ucide pe Dickie Greenleaf, fiul
bogătașului Herbert Greenleaf, și
își asumă identitatea acestuia
pentru a trăia viața de lux a aces
tuia. Grație capacității lui Ripley
de a se dedubla, totul e posibil. Ci
neva îl joacă pe altcineva. Asemă
narea e evidentă: Victor, agentul
nostru, e și el un as al dedublării.
Dar au fost vreodată agenții se
creți altfel?
UN DOSAR STUFOS
Aventurile lui Victor din Agentul
nostru Victor (Polirom, 2018) sunt
aventurile lui Silviu, căci în reali
tate Victor este numele conspira
tiv al agentului Silviu Crăciunaș.
Fost membru al Mișcării Legio
nare, din care sar fi retras în
1940, conform propriilor mărturii
publicate în The Lost Footsteps
(1961), dar care a fost recuperat
de serviciile postbelice de spionaj.
O activitate pe care ar fi începuto
în 1937 și care a fost atestată de
documentele de arhivă studiate
de Stejărel Olaru.
Crăciunaș fusese descoperit
ca agent secret încă din 2002,
având un dosar de Securitate ce
număra 63 de volume, fiind unul
dintre cele mai voluminoase din
arhivă. Dezvăluirea îi aparținea
lui Marius Oprea, în „Dosarele is
toriei“, stârnind o mică furtună
printre adulatorii fostului legio
nar și militant anticomunist. Isto
ria însă a dovedit că dosarele
Securității nu erau nici ficțiune,
nici schemă de manipulare: Silviu
Crăciunaș fusese agent secret. El
șia construit (sau ia fost con
struită) o falsă biografie de erou
anticomunist.
Partea cea mai interesantă și
provocatoare a drumului parcurs
de acesta o constituie nu trădările

și minciunile sale în calitate de
agent, ci trădarea chiar a Securi
tății (pe care în corespondența sa
codificată o numea „tanti Viorica“),
așa cum arată Stejărel Olaru: „Sil
viu Crăciunaș sa transformat re
pede întrun agent duplicitar,
abuzând din ce în ce mai mult de
încrederea Securității. Deși ra
poartele conțineau și informații
reale, fabulațiile au continuat, iar
când aveau să fie descoperite,
lucru care trebuia să se întâmple
mai devreme sau mai târziu, ser
viciul secret comunist nu putea
săl considere altceva decât un
trădător. Însă una era să exage
rezi, să deformezi realitatea și să
ascunzi anumite fapte, și alta era
să inventezi operațiuni de anver
gură care vizau România și care
nu aveau să se întâmple nicio
dată. Mai mult decât un impostor,
agentul Victor părea săși fi pier
dut definitiv simțul realității“. Au
torul se referă la anii 19571959,
chiar 1960, când rapoartele sale
conțineau informația potrivit că
reia britanicii plănuiau săl asasi
neze pe Gheorghe GheorghiuDej,
de exemplu.
Biografia lui Crăciunaș e una
spectaculoasă, atent reconstitui
tă, pe baza documentelor studiate,
dar beneficiind și de neașteptatul
talent de povestitor al lui Stejărel
Olaru. O multitudine de informa
ții asamblate coerent contribuie
la construirea unui adevărat per
sonaj de roman. Dar nu e ficțiune.
Autorul însuși arată că etapele
biografice recuperate prin inter
mediul dosarelor fac povestea
agentului „spectaculoasă, mai cap
tivantă decât orice altă ficțiune,
așa cum ar trebui să fie o poveste
de spionaj“. De fapt, un caz sau o
poveste a unui agent nu repre
zintă decât încă un capitol adău
gat la istoria serviciilor secrete.
VICTOR DEVINE
AGENT DUBLU
Prima misiune a lui Crăciunaș are
loc în 1949, la Viena, în contextul
unei politici de mare amploare a
serviciului secret comunist, care
viza spionarea și deturnarea, prin
infiltrări, a activităților diasporei
anticomuniste.
Episoadele care se succed în
volumul lui Stejărel Olaru conțin
toate elementele incitante ale unei
astfel de întreprindere narativă:

misiuni de spionaj reușite, altele
eșuate, racolări, acțiuni de com
promitere, sinucideri, dezvăluiri,
capcane, nimic nu lipsește din is
toria acțiunilor serviciilor de
spionaj comuniste. Chiar dacă nu
îl au protagonist principal pe
„agentul nostru Victor“, aceste
episoade conferă coerență ta
bloului detaliat al rețetarului ser
viciilor secrete. Neagu Djuvara,
Constantin Vișoianu, Ion Rațiu,
lordul Rowland St. Oswald sau
lordul Herbert Osborne sunt
exemple de personaje care nu
numai că dau culoare narațiunii,
ci arată complexitatea activită
ților de spionaj și contraspionaj
întreprinse dea lungul războiu
lui rece.
Unul dintre numele vânate
de mâna lungă a SSI după 1945
era Horia Sima, fostul comandant
la Mișcării Legionare: „Cu doar câ
teva zile înainte, agentul realizase
un alt obiectiv remarcabil: o în
tâlnire secretă cu șeful Mișcării
Legionare, Horia Sima. Fostul vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri îl cunoscuse vremelnic în
România, iar Crăciunaș îl repre
zentase energic la conducerea
organizației din județul Neamț, în
1940. Acum, «cel mai mare revo
luționar al Europei de azi», cum îl
numeau pe Horia Sima colabora
torii săi apropiați, se afla printre
cei mai vânați transfugi de pe lista
neagră a regimului comunist“.
Crăciunaș a furnizat apoi un ra
port foarte detaliat asupra rapor
turilor și direcțiilor pe care ur
mau să le urmeze grupurile din
emigrația românească.
În ceea ce îl privește pe Sima,
agentul Victor menționa că stra
tegia acestuia urmărea confirma
rea faptului că numai grupul
legionar este capabil de acțiuni
anticomuniste pe teritoriul Ro
mâniei și că scopul era să obțină
recunoașterea politică din partea
Aliaților, în detrimentul repre
zentanților celorlalte orientări
politice.
Cariera de spion a lui Cră
ciunaș a avut de toate, dar cele
mai importante rămân informa
țiile cu privire la imaginea exilu
lui românesc, gradul de (dez)or
ganizare a inițiativelor politice ale
emigrației, contactele cu francma
soneria, modalitățile prin care
emigrația românească ținea legă
tura cu cei rămași în România.

Partea mai complicată a ecua
ției era însă că devenise agent
dublu, urmând să fie introdus
întro structură de comandă a
SUA din Germania, devenind ast
fel una dintre cele mai valoroase
surse a SSI. De altfel, în 1950 a fost
condamnat în contumacie de Tri
bunalul Militar București la 25
ani de muncă silnică pentru unel
tire împotriva ordinii sociale,
complicitate la delictul de trecere
frauduloasă a frontierei și crimă
de înaltă trădare.
În 1953, Securitatea (care
luase locul SSI) și partidul lau
absolvit de vină, întrucât se con
statase că informațiile culese de
Crăciunaș în 1949 sau confirmat
în 19501953, motiv pentru care în
1954 acesta a fost eliberat.
Din acest punct, o nouă le
gendă și o nou agent sau născut,
căci Crăciunaș a fost recrutat,
reînvestit și trimis în străinătate
ca agent extern al contraspionaju
lui, bineînțeles prin intermediul

unei noi „evadări“ din lagărul co
munist. În 1957 a început o nouă
misiune externă a lui Crăciunaș,
pentru ca mai apoi să se stabi
lească la Londra, după 1959. După
1977 a trăit în Spania zece ani,
apoi până în 1998 a încercat să își
dedice timpul scrisului în Hove,
în sudul Marii Britanii. În cele din
urmă, moartea a pus capăt deliru
lui spiritual manifestat în ulti
mele scrieri ale sale.
Un traseu refăcut amănunțit
de volumul lui Stejărel Olaru, care
îi cere cititorului o doză specială de
concentrare și o memorie cuprin
zătoare pentru a nu se pierde în
țesătura de relatări foarte elabora
te, care reliefează amploarea infil
trărilor și manipulărilor. Și află –
pentru a câta oară? – că a fi agent
presupune un cinism extraordinar
sau o duplicitate inimaginabilă. SDC
Stejărel Olaru, Agentul nostru
Victor, postfaţă de Marius Oprea,
Polirom, 2018
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Un meniu de post, vă rog!
M-am așezat la o masă de lângă stradă să
privesc agitația de peste drum, concurentă cu
cea din localul învecinat și mai ales cu cea din
mintea mea. E prima oprire a autobuzului
local pe ruta Addis Ababa – Bahir.
DESIRÉE HALASEH

Dar când toată lumea de voie – de
nevoie e debarcată și orientată
către un restaurant jegos, în care
pășești cu frica de a nu cădea în
vreo groapă, în moloz sau și mai
rău, caut o toaletă. Cineva îmi in
dică niște scări care duc un etaj
mai jos, trec de spălătorie și ajung
în dreptul unei bucătării afumate,
aflată perete în perete cu toaleta:
trei cabine cu uși de tablă și li
gheane cu apă menajeră verde.
Stomacul mi se face pungă, trans
pir abundent și încerc să nu uit de
ce am venit aici.
Odată ce cortina a fost trasă
și am descoperit secretul bucăta
rului, mă găsesc în imposibilita
tea de a naviga printre călători
obosiți și farfurii așezate pe tăvi
soioase, vreau numai să inspir
altceva decât miros de mâncare
afumată și valuri de urină con
centrată. Așa că refuz discret
invitația la mic dejun și mă în
drept către următoarea cafenea
bar, unde localnicii deja sorb
obligatoriul must cu miere, iar pe
jos e plin de ierburi aromate care
să ne ureze bunvenit și poftă
bună. Nam apetit deloc, deși nu
am mai mâncat de vreo 24 de ore,
dar o cafea merge.
Hotelul nostru, Bahir Dar 2
din Bahir Dar, oferă terci de orez
Restaurantul plutitor
de pe Lake Tana

și legume soté, dar nicidecum so
tate până la capăt. Sunt mai de
grabă încălzite pe un foc chior și
au o aroma pronunțată de clor. Mi
se strânge stomacul. Iulian mă
nâncă un biftec tartar cu orez.
Înapoiez farfuria aproape ne
atinsă și mă grăbesc să găsesc un
restaurant pe TripAdvisor care să
nu mă lase în lumea postului
negru (deși respect cutuma orto
doxă orientală, profund înrădăci
nată în mentalul neamului din
Cornul Africii). Miercuri și vineri
în orice bodegă se servește musai
meniu de post, disponibil de altfel
și în orice altă zi din săptămână.
Din acest motiv mam și bucurat
atunci când am hotărât să por
nesc înspre Africa și Etiopia mia
câștigat detașat inima de vegan,
altfel consumator de tot ce e mai
bun prin lume.
Joi seara în Bahir Dar pare să
nimeni nu consumă nimic și mai
toate restaurantele au dat fali
ment, patronii au fugit prin Ma
dagascar și doar câte un chelner
melancolic a mai rămas să lustru
iască paharele pline de praf ale
unei epoci demult apuse. Mie
foame din ce în ce mai tare și îmi
păstrez calmul din ce în ce mai
greu. Buna dispoziție sa dus de
mult pe apa Sâmbetei sau Nilului
Albastru, dacă tot suntem aici. Fac
un efort supraomenesc să nu ucid
pe nimeni pe stradă și după vreo
oră de patrulat localuri aproape
abandonate ajungem în dreptul
Lacului Tana, o întindere de apă
de doar 84 km lungime și 66 kilo
metri lățime, deci nici vorbă săi
dăm o roată mai târziu așa, de
dragul digestiei.
Găsim un local și chelnerul
pare să înțeleagă tot ceea cei co
mandăm, în jur zboară șervețele
și fețe de masă de la briza de sea
ră, el e în continuare imperturba
bil, eu deosebit de mulțumită de
același meniu de post – beyay
netu: un platou de mai multe so
suri și preparate vegane așezate
cu meșteșug pe o clătită din aluat
fermentat – și, slavă Cerului, fără

Meniu de post – beyaynetu

gluten – numită injera. Trec 5, 10,
15 minute, nimic la orizont. Apare
în cele din urmă o altă prezență
care aparent vorbește engleză, ne
mai ia comanda o dată și peste încă
jumătate de oră iată cum masa
noastră se umple, tâmplele mi se
reaxează și stomacul ingeră ușor.
Stingem comboul cu o Coca Cola
rece, de frică să nu ne lovească vreo
indigestie.
Peste drum de anticul Bahir
Dar 2, unde urmează să stăm vreo
patru nopți, se află Palace Hotel.
Un hotel curățel unde recepțio
nerul ne indică o cameră minu
nată, cu baie proprie și cadă, un pat
acoperit de așternuturi albe, per
fect pliate la toate colțurile și, ce e
drept, cu un mic damf de mucegai.
Ma cucerit din prima. Iulian nu e
prea entuziasmat – alergiile de pri
măvară lau făcut sceptic la miro
suri noi –, așa că ne mulțumim cu
un suc de mango și o bere rece pe
terasa imaculată de la ultimul etaj.
A doua zi ajungem iar la lacul
Tana, unde sperăm să vedem pescari

și pelicani și să avem o zi de neui
tat. Google Maps indică un loc
unde sar afla piața de pește proas
păt, intuiția ne zice că am tras lozul
câștigător, dar până atunci intrăm
întrun amfiteatru unde lumea
bea Sprite sau bere, cu ochii spre
lac de unde va să vină cineva. Sau
ceva. Toți par în expectativă, ne
luăm și noi locuri cu vizibilitate cât
mai bună și ne punem pe așteptat.
Chelnerii roiesc pe lângă noi, fără
să ne întrebe o vorbă. Iulian
schimbă obiectivul la aparat. Sigur
îi trebuie zoomul tele, să surprindă
venirea pescarilor înconjurați de
pelicani fix la apus, fix azi, fix aici.

În vreo oră nimic nu sa în
tâmplat. Avansăm pe terasa res
taurantului plutitor, pentru care
plătim și o taxă de intrare de vreo
20 de birr, cam 3 lei românești. Aici
se mănâncă cipsuri, beyaynetu și
se bea bere Walia și St. George și se
privește în larg. Bem și noi, refu
zăm mâncarea, primele semne de
rău au început să se arate. Mi se în
vârte capul și o ușoară ceață îmi
încețoșează privirea.
În drum spre hotel întrebăm
și noi pe stradă: ce așteaptă lu
mea, că nam mai avut răbdare
până la capăt. Ce să aștepte? Ni
mic. Azi doar se relaxează. SDC
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Robert Seethaler –
O viață de om
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din roman
O viață de om, de
Robert Seethaler,
traducere din limba
germană de Andrei
Anastasescu, care va
apărea în curând în
colecția „Biblioteca
Polirom“. Seria
ACTUAL a Editurii
Polirom.
– FRAGMENT –
În noaptea aceea, un zgomot ne
obișnuit îl trezi pe Egger din
somn. Nu fusese mai mult decât o
presimțire, un șușotit fin ce tre
cuse pe lângă ziduri. Stătea culcat
în întuneric și asculta. Simțea lâ
ngă el căldura soției lui șii auzea
respirația lină. În cele din urmă se
ridică din așternut și ieși din casă.
Afară îl întâmpină bătaia föhnu
lui cald, aproape smulgândui ușa
din mână. Pe cerul nopții goneau
nori negri, iar între ei licărea din
când în când o lună palidă și in
formă. Cu pași apăsați, Egger urcă
puțin pe pajiște. Zăpada era grea
și apoasă, iar apa provenită din to
pirea ei clipocea peste tot. Se gândi
la legume și la ce mai era de făcut.
Solul nu era prea roditor, dar nu le
trebuia mai mult. Ar fi putut să țină

AUTORUL
Robert Seethaler, scriitor,
scenarist și actor austriac,
s-a născut în 1966 la Viena.
Romanele lui multipremiate
Der Trafikant (Traficantul,
2012) și Ein ganzes Leben
(O viaţă întreagă, 2014) sunt
bestselleruri internaţionale.
Robert Seethaler trăiește la
Viena și Berlin. SDC

o capră, eventual chiar și o vacă –
își spuse –, pentru lapte. Rămase
pe loc. De undeva de sus auzi un
zgomot, ca și cum ceva ar fi ples
nit înăuntrul muntelui cu un sus
pin. Apoi auzi un duduit profund,
din ce în ce mai puternic, iar în
clipa următoare pământul începu
să se cutremure sub tălpile lui.
Brusc, i se făcu frig. În câteva se
cunde, duduitul se preschimbă
întrun sunet ascuțit, pătrunză
tor. Egger stătea nemișcat și as
culta cum muntele începe să
cânte. La vreo douăzeci de metri
depărtare, văzu ceva negru, volu
minos lunecând iute și fără sunet
prin fața lui, iar înainte săși dea
seama că fusese un trunchi de
copac, o rupse la fugă. Alergă prin
stratul gros de zăpadă înapoi
spre casă și o strigă pe Marie, dar
în clipa următoare ceva îl înșfăcă
șil trase în sus. Simți că alunecăn
derivă, iar ultimul lucru pe care
l văzu înainte să fie acoperit cu
totul de un val întunecat fură
propriilei picioare ce se ridicau
deasupra lui, spre cer, ca și cum
ar fi pierdut legătura cu restul
corpului.
Când Egger își reveni în sim
țiri, norii dispăruseră, iar luna
strălucea albă pe cerul nopții. Jur
împrejur, munții se înălțau în lu
mina ei ; crestele lor de gheață pă
reau ștanțate în tinichea și ai fi zis
că ciopârțeau cerul, atât le erau
de tăioase și de clare muchiile.
Egger zăcea pieziș pe spate. Putea
săși miște capul și brațele, dar
avea picioarele îngropate până la
șolduri în zăpadă. Începu să sape.
Scobind și râcâind cu amândouă
mâinile, își dezgropă picioarele
din zăpadă și, odată eliberate, le
privi cu uimire cum zăceau sub
ochii lui, reci și străine ca două
lemne. Începu săși dea cu pumnii
în coapse. „Nu mă lăsați singur
acum !“, spuse el, iar în cele din ur
mă scoase un hohot de râs răgușit
când, odată cu sângele, îi năvăli în
picioare și durerea. Încercă să se
ridice, dar se frânse din mijloc și
căzu la loc numaidecât. Își ocărî
picioarele, care nu erau bune de
nimic, își ocărî tot corpul, care era
mai slab decât corpul unui copil
mic. „Hai odată, sus cu tine!“, își
ordonă și, la o nouă încercare, reuși
să se scoale. Peisajul se schimbase.

Avalanșa îngropase sub ea copaci
și stânci și netezise pământul.
Troienele păreau o pătură uriașă,
așternută în lumina lunii. Încercă
să se orienteze după munți. Din
câteși dădea seama, se afla cam la
trei sute de metri sub cabana lui,
care trebuie să fi fost sus, după di
tamai movila de zăpadă adunată
acolo. Porni la drum. Mergea mai
încet decât crezuse; zăpada adusă
de avalanșă era imprevizibilă,
când tare ca piatra și parcă sudată
cu solul, când, doi pași mai încolo,
moale și prăfoasă ca zahărul
pudră. Avea dureri mari. Își făcea
griji mai ales pentru piciorul să
nătos. Simțea în coapsă ca un
ghimpe de fier care, cu fiece pas, i
se împlânta tot mai adânc în
carne. Se gândi la puii de rându
nică. Spera că unda de șoc îi cru
țase. Dar cuibul se afla întrun loc
ferit, iar șarpanta pe care o con
struise era zdravănă. Totuși tre
buia să întărească grinzile de jos,
să îngreuneze cu pietre acope
rișul și să asigure partea din spate
cu un perete de susținere făcut
din lespezi de piatră îmbinate
între ele, pe care voia săl fixeze
cat mai adânc în pantă. „Dar pie
trele trebuie să fie plate“, își spuse
el cu glas tare. Se opri puțin să as
culte. Föhnul se potolise, doar o
adiere foarte fină îi gâdila pielea.
Merse mai departe. Totul în jur
era scufundat întro liniște de
mormânt. O clipă, avu senzația că
e ultimul om rămas pe pământ
sau, cel puțin, ultimul om din
vale. Îi veni să râdă. „Ce prostie!“,
exclamă el și o luă din loc. Ultima
porțiune de sub movila de zăpadă
era abruptă, fu nevoit să se tâ
rască pe brânci. Sub degetele lui,
zăpada era sfărâmicioasă și i se
păru neobișnuit de caldă. Lucru
curios, durerile din picioare îi dis
păruseră acum, dar frigul îi rămă
sese cuibărit în adâncul oaselor,
pe care și le simțea ușoare și ca
sante ca sticla. „Ajung imediat“, își
spuse sieși, lui Marie sau cine știe
cui, dar în aceeași clipă își dădu
seama că nimeni navea săl mai
audă, iar când reuși săși tragă
corpul peste vârful movilei, sus
pină din rărunchi.
Îngenunche în zăpadă, ro
tinduși privirile peste întinderea
luminată de lună pe care se aflase

CARTEA
Când ajunge în valea în care-și va petrece întreaga viaţă,
Andreas Egger e un orfan de vreo patru ani – nimeni nu-i
știe cu precizie vârsta. Crescând, devine argat cu
experienţă la ferma familiei lui adoptive, după care se
alătură unei echipe de muncitori care construiește unul
dintre primele teleferice din Austria și care, odată cu electricitatea, aduce în vale lumina și agitaţia. Apoi vine ziua
când Egger o întâlnește pe Marie, iubirea vieţii lui, pe care
însă o va pierde curând. Mulţi ani mai târziu, când pleacă la
drum pentru ultima oară, ea-i iese din nou în cale. Iar el,
peste care timpul a trecut, privește în urmă cu uimire la anii
ce s-au scurs. O poveste simplă și tulburătoare. SDC

cabana. În mijlocul tăcerii, strigă
numele soției lui: „Marie! Marie!“.
Se ridică și începu să umble fără
țintă pe terenul din jurul casei.
Sub un strat de pulbere cei ajun
gea până la genunchi, zăpada era
tare și netedă, ca și cum ar fi fost
presată cu un compactor. Peste
tot erau împrăștiate șindrile, pie
tre și lemne rupte. Recunoscu cer
cul de fier al butoiului pentru apă
de ploaie și, chiar alături, una din
tre cizmele lui. Întrun loc puțin
mai înalt, ieșea din pământ o bu
cată din coș. Egger se duse câțiva

pași mai încolo, în locul de sub el
unde bănuia că se află ușa. Căzu
în genunchi și se apucă să sape.
Săpă până când mâinile începură
săi sângereze, iar zăpada de sub
el se înroși. Când, după o oră,
ajunse la o adâncime de vreun
metru și jumătate și simți sub de
getele jupuite o grindă de aco
periș ruptă de avalanșă și parcă
cimentată, se opri din săpat. Se ri
dică în picioare și privi cerul
nopții. Apoi căzu cu trunchiul în
față șiși culcă obrazul pe zăpada
îmbibată de sânge. SDC
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De ce intră muzica la apă
Acum 16 ani, durata medie a
unei melodii de top era de patru
minute și zece secunde. Astăzi a
scăzut la trei minute și jumătate.
Siteurile online de muzică de
termină scurtarea și mai dras
tică, împingând melodiile sub
limita de trei minute.
În filmul Bohemian Rhapsody,
există o scenă în care formația
Queen se întâlnește cu cei de la
casa de discuri, pentru a decide
pe ce melodie să își concentreze
promovarea. Artiștii doreau să fie
chiar Bohemian Rhapsody. Casa
de discuri se opune: „Nici un post
de radio nu va difuza o melodie de
6 minute“. A insistat, în schimb, pe
o melodie care se încadra între
trei și patru minute, așa cum se
obișnuia.
Multă vreme, lucrurile nu
sau schimbat de atunci, din anul
1975. Melodiile de la radio au
parcă toate aceeași lungime, între
trei și patru minute. Tradiția este
mai veche, de pe vremea când me
lodiile de la radio aveau fiecare
propriul disc de vinil, pe care în
căpeau treipatru minute de mu
zică. Posturile de radio le difuzau
de pe discuri, iar oamenii puteau

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ

cumpăra melodia individuală ca
„single“ – un concept care mai
există și astăzi, dar nu sub aceeași
formă fizică.
În ultimii ani, cântecele au de
venit din ce în ce mai scurte. De
exemplu, melodiile care au sub
două minute jumătate reprezentau
în 2015 doar 1% din hituri. În 2018,
procentul era de 6%. Și nu este
vorba doar de melodiile hit sau cele
scoase în față. Cântecele obișnuite
de pe albumele noi au o lungime

FVNERAL [sic]
Când privești cumva istoricește
domeniul rockului, impresia ge
nerală e că șia epuizat resursele
creative. Rock este un cuvânt ce
include o mulțime de subgenuri
muzicale, despre valoarea cărora
sau scris zeci de mii de cărți.
Pornit ca un fel de distracție, a
evoluat în modalitate de expri
mare, formă de protest, artă pură,
artă subversivă, contemplație, stil
de viață, fără a uita, în toți acești
aproape 70 de ani, ecuația elemen
tară: un băiat iubea o fată = dramă.
De câte ori sa proclamat moartea
rockului și i sau cântat prohoduri
și recviemuri? Cine stă să numere!
Însă mereu a venit altcineva și a
spus: „Rock’s not dead!“, apoi „The
show must go on!“.
Acum nici trei decenii genul
technorave spulbera orice con
curență pe ringul localurilor dan
sante, cărora nu li se mai spunea

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
discotecă (trecuse moda disco), ci
club, suna parcă exclusivist, deh!...
Val fiind, ca valul a trecut și te
chno în rândul exponatelor de
muzeu. Afirmația e cam dură și
precipitată. Încă se fac petreceri
rave, iar termenul definește azi cu
precădere evenimentul, nu mu
zica ascultată. Când cineva alege
ca nume de trupă sintagma „Rave
The Reqviem“, musai trebuie săi
auzim motivarea: „Este un titlu
care simbolizează atitudinea mea
cinică față de viață. Deoarece mu
zica este sensul vieții mele, aceasta

din ce în ce mai redusă. În contra
pondere, numărul de compoziții de
pe albume a devenit mult mai ma
re. Unii artiști, precum Drake, Lana
Del Rey sau Migos, au lansat al
bume mai lungi de o oră, cu peste
20 de melodii, pe care revista „Rol
ling Stones“ lea numit „megaal
bume”. Durata medie a albumelor
din top cinci a crescut cu 10 minute
în ultimii cinci ani.
Vinovată de data asta nu
este tehnologia, ci mai degrabă

economia. Dacă înainte artiștii
câștigau bani din vânzarea de al
bume, acum cea mai mare parte a
banilor vin de la platforme online
de muzică precum Spotify sau
YouTube. De fiecare dată când as
cultăm o melodie online, artistul
primește bani. Dacă în 2013 aces
te plăți reprezentau aproximativ
o cincime din veniturile lor, în
2018 acestea au reprezentat trei
sferturi din totalul veniturilor. Iar
următorul aspect este important:

o melodie de două minute și jumă
tate este plătită la fel ca o melodie
de cinci minute. Atunci când utili
zatorilor le place un cântec anume
și au doar cinci minute la dispoziție,
îl vor asculta de două ori pe cel
scurt, dar o singură dată pe cel lung.
Schimbarea este cu atât mai
accentuată, cu cât artiștii din top
au posibilitatea să impună o anu
mită tendință. 99% din melodiile
ascultate pe Spotify, de exemplu,
provin de la cei mai ascultați 10%
din artiști. Pentru restul de 90%
dintre artiști, soluția câștigătoare
este un volum cât mai mare de
muzică și piese scurte.
Spotify a împlinit, în 2018,
zece ani de existență. Datorită lui
și altor platforme de muzică on
line, muzica trăiește întro epocă
democrată, în care fiecare melodie
ne cere să o votăm cu urechea. La
fel ca și democrația, este cea mai
bună soluție posibilă. Dar știm cu
toții că nu este perfectă. SDC

mie calea proprie de a cânta un
recviem, găsind astfel puterea de
a trăi în lumea noastră întunecată
și bolnavă. Am ales ortografia la
tină a cuvântului requiem, așa
încât litera U este scrisă ca V. De
cizia traduce pasiunea mea pen
tru istorie și întâlnește patima
unora pentru lucrurile oculte și
alternative. Sau poate este doar
plăcerea mea de a irita alte per
soane“.
Cuvintele vin din partea celui
care stăpânește, pe lângă instru
mentele electronice cu clape și
chitara, titulatura Rave The Req
viem: Filip Lönnqvist, un tânăr
suedez care a evoluat de la „băia
tul mamei cel talentat“ la actualul
The Prophet, cum autoironic își
spune pe pagina de prezentare a
trupei. Coechipierii săi, în for
mula actuală, cu care a editat al
bumul FVNERAL [sic] (2018, Out
of Line Music Gmbh) sunt: The
Seraph, vocal (desigur, o fată!);
The High Priest, vocal, claviaturi;
The Archbishop, bas; The Deacon,
tobe (sau drvms, ca să respectăm
și noi consecvența ortografică).

Numele de scenă, vestimentația,
clipurile postate pe omnipotentul
YouTube arată ceva: tinerii aceș
tia au o anumită atitudine în
viață, știu ce vor, fac ce știu și le
place, evident, ce fac. Audiența nu
pare excesiv de extinsă ca să le
confere siguranța că munca (recte
vânzările de discuri și de bilete la
concerte) le asigură traiul la stan
dardele societății contemporane.
Pasiunea contează, și probabil se
visează vedete, dacă nu de talia
consacraților Nightwish, măcar
de a unor Lacuna Coil sau Bluten
gel, în categoria industrialmetal.
Că merită sau nu, este o che
stiune de gust și de management,
dar și de concurență. Deja consis
tent la nivel de trupe germano
scandinave, genul industrial pare
să nu mai ofere teren de experi
ment și inovație. Atunci, prin ce
se remarcă Rave The Reqviem?
Măcar prin asta: în primele piese
ale discografiei ce numără cinci
titluri cântă și mama lui Filip! Și
cântă bine!
Am dat de ei navigând inter
netic în căutare de altele. Miau

plăcut. Ma remontat psihic ener
gia transmisă și ritmul fără com
promis din prima piesă pe care
sa nimerit să o ascult, The Ascen
sion, de pe discul din 2014. Com
pozițiile au ceva melancolic sub
aparenta „răutate“, dincolo de su
biectul abordat în fiecare text
(altfel subțire). Și au melodicitate.
Nu știu cum și dacă se potrivește
asta, industrialmetalul presu
pune, nui așa, polizoare și bor
mașini. Ascultate fără prejude
căți, bucățile de rock refractar la
gingășie sunt pur și simplu fru
moase. SDC

14

ANUL XV NR. 631
26 IANUARIE – 1 FEBRUARIE 2019
www.suplimentuldecultura.ro

Program încărcat de
biograﬁi rock după
Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody a fost un suc
ces, dincolo de așteptările produ
cătorilor (care au declarat că sar fi
mulțumit și cu jumătate din înca
sările de aproape 800 de milioane
de dolari de până acum). O serie în
treagă de filme biografice dedicate
vedetelor rock clasice își vor încerca
și ele șansa în cinematografe în pe
rioada imediat următoare.
n The Dirt (22 martie)

Bazat o controversată auto
biografie a formației Motley Crue,
acest film seamănă cu Bohemian
Rhapsody în faptul că a stat în
așteptare tot 12 ani, distribuția
sa schimbat de câteva ori și, în
culise, au fost suficiente dispute

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

„creative“ cât să alimenteze un po
sibil alt film.
n Rocketman (31 martie)

Cronica ascensiunii unui mu
zician, în anii ’70, care se trans
formă dintrun oarecare Reginald
Dwight întrun superstar numit
Elton John. Cu Taron Egerton
(foto sus) în rolul lui John și Bruce
Dallas Howard în rolul mamei
acestuia. Un film „bazat pe o fan
tezie adevărată“.

tragediei petrecute în 1977. Fil
mul, parese, este deja terminat,
dar nu poate fi prezentat fiindcă
face obiectul unui proces deschis
de unii membri ai trupei.
n Journey – Untitled story of
Arnel Pineda
Arnel Pineda este un vocalist
filipinez care în 2007 a trecut de
la statutul de ilustru necunoscut
la cel de vedetă după ce a fost ales
să devină noua voce a celebrei
trupe Journey.

n Street Survivors

Filmul poartă subtitlul de
„povestea adevărată a prăbușirii
avionului trupei Lynyrd Skynyrd“,
concentrânduse, evident, asupra

n Un film despre Beatles

Filmul nu are nici un titlu ofi
cial până acum (se va numi, poate,
All You Need Is Love) dar este
așteptat să ajungă pe ecrane prin
septembrie. Este o comedie regi
zată de Danny Boyle despre un
muzician (jucat de indianul Hi
mesh Patel) care se trezește întro
zi și descoperă că este singurul om
din lume care își mai aduce
aminte de muzica celor de la The
Beatles. Întrun rol principal în
film joacă Ed Sheeran.

n Lords of Chaos

Tot un film biografic dar, în
același timp, un horror/ thriller
bazat pe cartea documentară
omonimă ce investighează eveni
mentele sinistre ce au însoțit
nașterea curentului black metal
actual, la începutul anilor ’90. Re
gizat de Jonas Akerlund, unul din
tre cei mai reputați regizori de vi
deoclipuri, Lords of Chaos este
povestea trupelor Mayhem și Bur
zum și a crimelor și incendierilor
de biserici ce au creat o imagine
tenebroasă trupelor black metal.
Filmul a fost prezentat în pre
mieră anul trecut, la festivalul
Sundance, dar va fi lansat abia în

această primăvară și pare a fi
foarte apreciat de critici. SDC

2019: Samuel L. Jackson
invadează ecranele
Celebrul actor american abia a îm
plinit 70 de ani în decembrie și se
pregătește de un an foarte încărcat.
Jackson este, spune „The Hol
lywood Reporter“, cel mai rentabil
star de la Hollywood: a jucat până
acum în 120 de filme care au adus
peste 13 miliarde de dolari la box
office în întreaga lume (mai mult
decât Harrison Ford sau Tom
Hanks), o carieră de invidiat de
către multe vedete.
Un studiu publicat în decem
brie de „Applied Network Science“
susține că este actorul cu cel mai
mare impact din istorie asupra
culturii populare, întrecândui pe
Clint Eastwood și pe Tom Cruise.
Evident, asta se datorează și fap
tului că Samuel L. Jackson a reușit
să se insereze în toate francizele

de succes, deși, e drept, încă na
apărut în Fast and Furious sau
Avatar. „Știi câți actori își constru
iesc o întreagă carieră, iar publi
cul nu poate cita măcar o replică
spusă de ei? Eu sunt dimpotrivă,
un tricou umblător, dar e mai bine
așa decât să nu fiu cunoscut pen
tru ceva“, spune Jackson.
În prezent pe generic în Glass,
noul film (de succes) al lui M. Night

Shyamalan, Samuel L. Jackson
va fi o prezență inevitabilă pe
marile ecrane în 2019. Va juca în
trei blockbustere Marvel (Cap
tain Marvel, Avengers: Endgame
și SpiderMan Far From Home),
în Son of Shaft , drama The Last
Full Measure și, se zvonește,
este posibil să marcheze o apa
riție și în noul film al lui Taran
tino. SDC
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PE SCURT

n Va ucide Disney Familia Simp
son? Este o întrebare pe care șio
pun mulți în SUA după ce socie
tatea Walt Disney Co. a achiziționat
studiourile 21st Century Fox, cei
care produc popularul serial de
animație. După 650 de episoade,
seriacult Familia Simpson (foto
sus) se bucură de audiențe mari,
dar, spune „Variety“, ar fi mai ren
tabilă dacă ar exista numai în re
difuzări și drepturi de difuzare
(care se vând pe sume uriașe) și
nu în producție. Conform noilor
acorduri, producerea serialului
costă tot mai mult de la an la an.
Pe moment, spune „Variety“, se
poartă negocieri intense între Dis
ney și Fox pentru următoarele
două sezoane. „Cred că seria, care
este o marcă esențială pentru Fox,
trebuie să se termine abia când o
decid creatorii și producătorii ei,
nu fiindcă două conglomerate me
dia se regrupează. Cred că Familia
Simpson merită un final mai bun“,
spune consultantul media Brad
Adgate.
n Scriitorul american Sam Savage
a încetat din viață la vârsta de 78
de ani, a anunțat editura Coffee

House Press. Primul roman al lui
Savage, Firmin. Aventurile unei
vieți subterane, a apărut în 2008,
când autorul avea 65 de ani, și a
devenit în scurtă vreme un best
seller internațional. În România,
editura Polirom a publicat două
dintre cărțile lui Savage, Țipătul
leneșului și, bineînțeles, Firmin.
n Memoriile lui Michelle Obama
se vând extrem de bine și stau de
atâta vreme în vârful clasamen
tului de vânzări pe Amazon.com,
încât au egalat recordul cărții Fifty

Shades of Grey cu „vânzări maxime
vreme de 47 de zile consecutive“.
În prima săptămână de la lansare,
în noiembrie, Becoming de Mi
chelle Obama sa vândut în 1,4
milioane de copii.
n Încă înainte de premieră, regi
zorul filmului Prazdnik, Alexei
Krassovski, este acuzat în Rusia
de lipsă de respect față de memoria
victimelor asediului Leningradului
(19411944). Prazdnik este o comedie
al cărei mare atu pare a fi des
fășurarea acțiunii în perioada în
care SanktPetersburgul, redenumit
în perioada URSS ca Leningrad, a
fost asediat de trupele hitleriste,
lucru care nu îi amuză pe mulți în
Rusia. Atacurile la adresa regizorului
(care susține că i sau oferit și bani
ca să distrugă filmul) sunt atât de
virulente, încât Krassovski a preferat
să posteze filmul pe YouTube unde,
din 3 ianuarie încoace, a fost vizionat
de peste 1 milion de ori.
n După prezentarea episodului
special interactiv Black Mirror:
Bandersnatch (foto jos), Netflix
anunță că va continua „să exploreze
acest format“. „Autorii deja sali
vează gândinduse la posibilitățile

pe care le deschide narațiunea in
teractivă“, spune Ted Sarandos,
responsabil cu conținutul plat
formei Netflix. „Suntem convinși
că acest format interactiv func
ționează pentru toate tipurile de
povești și, desigur, cei mai mari
autori din lume sunt entuziasmați
de a aprofunda asta.“
n Michael Gandolfini, fiul în vârstă
de 19 ani al regretatului James
Gandolfini, îl va interpreta pe tâ
nărul Tony Soprano în viitorul
film The Many Saints of Newark.
Acțiunea din acest film se petrece
în anii ’60, în timpul copilăriei lui
Tony Soprano, iar din distribuție
mai fac parte Vera Farmiga, Ales
sandro Nivola și Jon Bernthal.
n Serialul Minți criminale a fost
reînnoit pentru un ultim sezon,
al 15lea, însă nu se știe câte din
actualele personaje vor supraviețui
finalului sezonului 14. „Sper ca
toată lumea să scape cu viață“, co
mentează întrun interviu actrița
A.J. Cook.
n Regizorul Bryan Singer (Suspecți
de serviciu, unele episoade din

15

saga XMen și, parțial, Bohemian
Rhapsody) este din nou în centrul
unui scandal după ce a fost acuzat,
în urma unei anchete publicată
de revista „The Atlantic“, de agre
siune sexuală și relații sexuale cu
minori. Acuzații asemănătoare
iau fost aduse regizorului și acum
câțiva ani. Singer se apără negând
toate acuzațiile și spunând că au
torul articolului este un „homofob
care are o obsesie bizară pentru
mine începând încă din 1997“.
n Regizorul Guillermo del Toro
și scriitorii Neil Gaiman și Cory
Doctorow sau aliat pentru a salva
de la închidere Dark Delicacies
(foto jos), o librărie foarte cunos
cută specializată în horror din
Burbank, California. Librăria a
avut în ultimii ani mari probleme
financiare din cauza uriașelor
creșteri ale chiriilor în California.
Suma de 24.000 de dolari strânsă
în numai patru zile printro cam
panie de crowdfunding permite
proprietarilor să mute Dark Deli
cacies întrun loc în care chiriile
să fie ceva mai „umane“. SDC
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Dogman
Acesta nu e un spoiler. Noul ﬁlm al lui
Matteo Garrone
(premiul de interpretare masculină pentru
Marcello Fonte la
Cannes 2018) e, după
spusele regizorului,
povestea unui om
care își pierde umanitatea în confruntarea cu mecanismele violenței.
Spectatorul își dă seama destul de
repede că Marcello e un soi de
personaj fellinian a cărui inocen
ță cedează până la urmă la con
tactul cu lumea sordidă și agre
sivă în care trăiește.
Am făcut în 2012 un interviu
cu Garrone pentru „Suplimentul
de cultură“, când a fost invitat la
Festivalul Les Films de Cannes à
Bucarest. Mia făcut impresia
unui tip fragil în relațiile cu lu
mea, deși făcuse filme dure –
de pildă Gomorra (Grand Prix
du Jury, Cannes 2008) despre
Mafia napolitană, adaptare a
bestsellerului lui Roberto Sa
viano, când Saviano trăia ascuns
și cu poliția la ușă. Sau straniul

IULIA BLAGA
FILM
L’imbalsamatore, o idilă taxider
mică (selecționat la Cannes în
secțiunea paralelă Quinzaine des
Réalisateurs în 2002).
Garrone mia răspuns la în
trebări aproape fără să mă pri
vească și, cu un fular înfășurat de
trei ori pe după gât (deși eram în
octombrie), avea ceva din Pinoc
chio, dintrun personaj care luptă
săși păstreze puritatea nu întor
când spatele realității, ci sfidândo,
luânduse la trântă cu ea.
De aceea nu ma mirat aflând
că lucrează acum la o adaptare
după Pinocchio (cu Toni Servillo
în rolul lui Geppetto). Garrone a
spus și în interviu că își vede toate
filmele, chiar și Gomorra, ca pe
niște basme. La Dogman acest
lucru e mai vizibil decât în alte
filme, pentru că accentul e pus pe
un singur personaj, un inocent fri
zer de câini pe nume Marcello care
mai face un ban vânzând cocaină
și care trăiește un fel de no man’s
land – nici sat, nici oraș, un loc în
egală măsură sordid și poetic. Nici
temporal acțiunea nu e fixată clar.

O, blat pufos!
Bun, sunt tot felul de pseudocritici
culinari care afirmă că anumite
mâncăruri cu care obișnuim săi
îmbuibăm pe oaspeții noștri stră
ini, ca să simtă pe limbă gustul
nației românești, nu ar fi de fapt
ale noastre. Cel mai tare mam
enervat când sau luat de sarmale.
Cum să spui tu, măi, degustător
de fasole, că sarmaua făcută de
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bunica și de bunica ei și de bunica
bunicii ei nu este românească?
Păi porcul din coteț al cui era?
Ceapa din grădină, crupele din
porumbul semănat și prășit de
două ori, ca să piară iarba rea din
holde, ale cui erau? Nu, dom’le, că
însăși denumirea de sarma vine
din limba turcă. A, da? Dar tu,
adulmecătorule de funduri de
ceaun, ai auzit de neologisme?
Ca să nu mori tontălau, îți ex
plic eu. În 1693, când Dimitrie Can
temir sa dus la turci ca ostatic,
mama lui nu era nebună să îl tri
mită la drum fără niște merinde,
așa că ia pus în traistă o mămăligă,

Garrone a spus după Cannes că
Dogman e un western modern, că
nu prea contează unde se des
fășoară acțiunea și că a filmat în
sudul Italiei (exact unde a făcut
și L’imbalsamatore în 2001), pen
tru că a găsit acolo un spațiu me
tafizic unde ai senzația că orice e
posibil.
Filmul e inspirat dintro cri
mă celebră la vremea ei (anii ’80)
pentru detaliile torturii la care a
fost supusă victima. Cazul a fost
prelucrat de Garrone la mai mul
te mâini întrun scenariu epurat,
care se rezumă aproape numai la
relația dintre Marcello și un
monstru pe nume Simoncino, te
roarea cartierului, care tocmai a
ieșit din închisoare și care, ur
mând parcă un traseu demonic,
face imposibilul săl întineze.
Marcello nu are cale de scăpare,

iar regizorul e de partea lui, deși
pleacă și el de la premisa că lumea
nu e un loc pentru puri și că
inocența se plătește.
Marcello Fonte, interpretul
lui Marcello, a apărut întrun mod
cu totul extraordinar în film. Gar
rone căuta interpreți printre foști
prizonieri care activau întro
trupă de teatru. Când cel pe care
deja îl alesese a făcut un anevrism
și a murit, Garrone la luat pe
Fonte (care lucra ca paznic) pen
tru că era singurul care știa repli
cile. Marcello Fonte e punctul
forte al filmului, care altfel risca
să se sufoce în propriai întune
cime. E atât de sumbră lumea des
crisă de Garrone, încât numai un
element de umanitate îl poate
ține pe spectator aproape. Iar
Fonte are această bunătate venită,
se pare, dintro viață grea. În

două cepe, un calup de telemea și o
oală cu sarmale. „Să mănânci tot,
maică!“ Dar copchilul tot copchil, a
ronțăit doar mămăliga și brânza,
astfel că atunci când sultanul sa
uitat în traista lui, a belit niște ochi
mari și migdalați, iar când a și gus
tat din oală a simțit cel mai bun
gust din viața lui. Că ce este asta, că
dămi rețeta. Dimitrie ia spus că se
numește sarmală, dar că rețeta nu
o dă, fiindcă e de la mama.
Au urmat ani lungi de nego
cieri, iar în cele din urmă sultanul
ia propus scaunul Moldovei, cu
condiția săi dea și rețeta de miti
tei. Cantemir a acceptat, cu con
diția ca măcar mititeii să nu se
numească așa în turcă. Astfel a
apărut chebapul. Că, dacă vă
place să mâncați rahat, vă dau eu

lingură! Așa cum ne lăudăm noi
cu sarmaua, se laudă italienii cu
pizza lor. A lor? Da, a lor, fiindcă
este originară din Napoli, acolo
unde a fost atestată documentar
cea mai veche… știu și eu să citesc
pe gugăl, nea expertule! Dar tu știi
cine a fondat orașul Napoli? Co
loniștii greci, așezarea sa numit
inițial Neapoli, însemnând oraș
nou. Grecii au venit cu mâncarea
lor, fiindcă probabil nu le priau
broaștele. Ei bine, află ca ăștia
aveau o specialitate din grâu, nu
mită pita, adică un fel de lipie, pe
care puneau fel de fel de cărnuri
și legume. De la asta se trage
pizza, cap de plută! Fiindcă nu
poate fi o coincidență. Iar grecii
sau inspirat mereu de la traci și
nu cred că e nevoie să îți amintesc

schimb, nu mia plăcut elementul
canin și felul în care e gestionată
ecuația umanității vs. animalitate
(cruzime) prin intermediul câini
lor. (Și asta nu doar pentru că
sunt pisicăreasă.)
Dogman e un film rotund și
ferm, lucru vizibil chiar și dacă
nu empatizezi cu toate opțiunile
lui Garrone. Prin intermediul fi
gurii și stilului interpretului său,
el devine o combinație de omagiu
adus cinemaului italian de altă
dată și fabulă modernă despre
răul etern care nu poate exista în
afara binelui. Diavolul are nevoie
de înger ca să supraviețuiască.
Cam asta e esența optimistă a
lui Dogman. SDC
Frizerul de câini/ Dogman –
de Matteo Garrone, cu Marcello
Fonte, Edoardo Pesce

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
cine erau cei mai viteji mai drepți
dintre traci.
Nu mă crezi? Când ajungi
prin Gura Humorului, întreabă
de pițeria lui Poclitaru. Are rețete
datate din vremea lui Ștefan, gă
site de Poclitaru în timp ce săpa
ca săși îngroape hamsterul. SDC

