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SALON LIVRE PARIS 2019

Ce aduce literatura română
în contextul european? (I)
Cea de-a 39-a ediţie a Salonului de Carte de la Paris (Livre Paris)
a avut loc între 15 și 18 martie, la Porte de Versailles.
În mod atipic, salonul de anul acesta a făcut excepţie de la tradiţia
de până acum de a avea o ţară invitată de onoare, alegând de
data aceasta un continent, Europa. Atât programul – dens, înţesat
de lansări de carte, dezbateri despre traduceri, mese rotunde,
evenimente care au pus accentul pe corespondenţa dintre arte
vizuale și literatură etc. –, cât și standul României, organizate de
Institutul Cultural Român (ICR), au fost gândite în această direcţie – de altfel, mesajul participării României la Paris a stat sub sloganul „2019 – L’année de la Roumanie en Europe“ („2019 – Anul
României în Europa“). Cu aceste lucruri în minte m-am întrebat,
de câteva ori, în timp ce asistam la întâlnirile propuse de ICR la
Livre Paris și pe când mă plimbam printre standuri, ce aduce specific literatura română în „marea familie“ europeană. De aici și
până la a pune cap la cap un dosar amplu – care apare în două
numere ale „Suplimentului de cultură“ – nu a fost decât un pas.
Așa că i-am întrebat, la rândul meu, pe o parte dintre invitaţii ICR
la Paris, personalităţi ale lumii culturale românești, care ar fi
caracteristica/ caracteristicile, atuurile literaturii române (contemporane sau nu), ce cred că aduce aceasta în contextul european. În acest număr, puteţi citi răspunsurile lui George Banu,
Magda Cârneci, Rodica Draghincescu, Wanda Mihuleac
și Ioana Pârvulescu.

DOSAR REALIZAT DE ELI BĂDICĂ

George Banu:
„Punctul de
plecare e
european“
Europa a cultivat și asumat
încrederea în „umanism“, cu
dramele și împlinirile lui. De
la ea a pornit totul, ceilalți
iau împrumutat sau nu op
țiunile, dar ei nau fost la ori
gine. Omul și artele sale, în
accepțiunea modernă a sen
sului, sunt „europene“.
Europa a inițiat un drum
propriu în teatru, muzică, pic
tură, literatură. Și, din fericire,
el sa dezvoltat în timp, fără să
se fi pierdut. Altundeva, el a
adoptat opțiuni noi, inedite,
care lau îmbogățit, dar nu a
fost uitat punctul de plecare.
El e european! SDC

Rodica Draghincescu: „Atunci când toate cele încep cu ba!“
Tocmai am revenit, după un scurt
și încărcat sejur parizian (Salon du
Livre), de la Zilele Mondiale ale
Poeziei de la Verona, ținute de Aca
demia de Poezie din aceeași urbe.
Orașul și academia trăiesc și evo
luează, cultural, sub patronajul
UNESCO. Ca de fiecare dată la ast
fel de manifestări, am reprezentat
și reprezint România, fie că scriu în
română sau în franceză. Tare
miar plăcea să mai pot găsi acum
în valiza sentimentală a hainelor,
cărților și lucrurilor încercate aco
lo un răspuns la întrebarea ta.
În ultimii zece ani, deși se știe
că literatura este eterna Cenușă
reasă a identității comunicative,
România este tot mai „vorbită“ pe
scenele literare internaționale.
Prin anii 2000 au fost făcute pri
mele încercări de „export cultural
rapid și eficient al valorilor limbii

române“ – ca să rămânem în spi
ritul consumatorului de litera
tură occidentală. E bine că sau
trezit și ai noștri – deși cam spre
seara dimineții care ar fi trebuit
să fie. Cu o politică pozitiv cultu
rală, cu metodă, cu program, cu
competență, cu un buget alocat
pentru revigorarea și mediatiza
rea culturii literare în plan in
ternațional, cu o echipă de ma
nageri hotărâți, am ieșit, cătinel,
din culisele esticilor. Mai în joacă,
mai în serios, imitând țările ve
cine, la rău și la bine, am fost apți
să ne întindem țara ca pe o praștie
promoțională (sau, mai muzical,
ca pe o goarnă clară și pătrunză
toare). Strategic, perfect!
Astfel, între 2000 și 2019 sau
pus bazele unei „bănci culturale
românești“, sau creat instituții cul
turale naționale și internaționale,

centre și școli de traducere, pro
iecte de editare, promovare și im
plantare a autorilor și a artiștilor
români în străinătate (ICR, CEN
NAC, AFCN etc.). Nimic mai bun.
La urma urmei, prin cultură putem
repara, docil și fertil, îi putem
educa/ instrui pe cei „neștiutori,
necunoscători, nevorbitori și ne
văzători de limbă română“.
Capital literar am avut și mai
avem berechet, la noi se scrie
foarte mult și chiar bine. Atuul
scriitorului român tânăr este că
nu mai are complexele și contex
tele de „graniță“. La el, „je c’est moi
même et pas un autre!“, gândește
practic, eficient, fulger, știe ce
vrea și cu cine, și știe și să lucreze
pentru sine cu alții. Ai noștri juni
nu învață tocmai la Paris (deși mai
nimeresc burse), însă sunt poli
gloți, cruzi, iuți, excesivi, culți.

Aproape că nu mai au nevoie de
interpreți, traducători, ghizi.
Desigur, replonjând în con
textul actual pentru a găsi legă
tura cu ancheta aceasta, Europa
este nesigură, cu bariere tehnice,
juridice și birocratice, cu necesi
tăți politice și probleme econo
mice majore, ajunsă financiar în
centrul supliciilor și al fricilor, al
dezbaterilor și dezfacerilor pri
mejdioase. În acest spațiu seismic,
nu este deloc lejer să te miști liber
și în deplină siguranță în cultura
Europei (ca o tranziție între liber
tatea corpului și aceea a limbaju
lui în sine, în funcție de sărăcia și
avuția națiunilor noastre). Goluri
perfide ar putea eroda și chiar dă
râma acești pași teritoriali co
muni, pașii Europei.
Fiecare țară, indiferent de
poziția ei geografică, de beneficiile,
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avantajele și dezavantajele ei în
spațiul Schengen, are dreptul și
datoria să aducă pe piața euro
peană a cererii și a ofertei, a pro
punerii și a angajamentului ceea
ce o reprezintă mai bine la nivel
naționaluniversal. În fine, uni
versalitatea constă în diversitate,
iar, în opinia mea umilă, cultura
ar trebui să își aducă aici aportul,
în paralel și sinergic cu alte disci
pline. Aport la? La preluarea și
dezvoltarea conștientă a conștiin
ței și expresiei culturale.
Nu lam uitat niciodată pe
profesorul meu de literatură ro
mână de la Litere (UVT), Iosif
Cheie Pantea, un domn mic de sta
tură, rapid în gândire, cu un chip
de italian și plin de umor englezesc.

Domnia Sa ne tot spunea că speci
ficul național al literaturii române
este dat de talentele native, de
originalitate, de traiul nostru, de
istoria și poezia lui în fond și în
formă. Dar ce înseamnă specific și
originalitate? Ele sunt valori este
tice care țin cumva obligatoriu de
cine, cum, unde, nu de oricine, ori
cum și oriunde. Valorile sunt rela
tive, dezirabile și importante. Ele
trebuie puse în… valoare. Ca să ră
mână, să peroreze, ele trebuie să
devină rentabile, să corespundă
necesităților sociale.
Terre à terre, à grande ou pe
tite échelle, direct și personal,
mia plăcut săl văd și săl aud la
Salon du Livre pe ministrul Cul
turii franceze, Franck Riester,

format la Institut Supérieur de
Gestion ISG și ESSC Business
School, sosind și la standul ICR,
poposind și la standul Europa. La
numai câteva luni de la alegerile
europene, scena EUROPA („La
culture, une solution pour refon
der l’Europe!“) de la Livre Paris,
Porte de Versailles, a fost creată
ca să dovedească, desigur, că exis
tă un patrimoniu literar euro
pean, că vocile literare au nevoie
de o scenă comună pentru a fi cu
noscute și apreciate, că există
actanți și actori intelectuali care,
prin prezența lor substanțială,
dau speranțe noi Europei de azi.
Sa discutat mult despre capitalul
uman european. Sa vorbit despre
Europa de toate zilele, această

parte a lumii, una dintre cele cinci,
cea mai tânără și mai mică (mă
refer la întindere), dar cea mai ci
vilizată și civilizantă.
Prezența culturală româneas
că (prin scriitori, critici literari,
critici de artă, fotografi, plasti
cieni, muzicieni, traducători cu
experiență, organizatori și jurna
liști) nu a putut fi trecută cu ve
derea. Participarea României la
Livre Paris 2019 este salutară.
Echipele de la ICR Paris și ICR
București sunt tinere și lucrative,
altruiste și implicate în munca
lor managerială. Le lipsește, însă,
siguranța bugetară. Și chiar nu
au nici o vină, decât poate obo
seala neputinței financiare. Nu e
nici o taină că guvernului României
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i se apleacă dacă îi pleacă sau nu,
definitiv, intempestiv valorile peste
graniță. Vorba „premierei“ Vio
rica Dăncilă, specialistă în petrol,
gaze și gafe autohtone: România
a devastat... (în loc de „devansat“)
țări puternice din…. – citat din
„Evenimentul zilei“, de la prima
ședință a Guvernului din 2019.
Desigur, Premiera nu sa re
ferit la cultură. Sau, fie, ori – tot
aia, că tot se pune virgulă între
coordonatele disjunctive. Nu?
Cum nu?! Atunci când toate cele
încep cu ba (bă sau ba), cam tot
degeaba, când șefii guvernului
român dau cu bățul în balta lim
bii române. Dacă nu știm ce
facem, cum să știm să vorbim
despre?!. SDC

Wanda Mihuleac:
„O caracteristică europeană“
Nu e o coincidență faptul că anul acesta la Livre
Paris nu a fost o țară invitată de onoare, ci un conti
nent, Europa. Decizia aceasta a fost luată, desigur, în
perspectiva alegerilor europene. Vorbim, așadar, de
spre voința organizatorilor francezilor de a se arăta,
încă o dată, pro europeni. În acest context, poezia, li
teratura română cântăresc foarte mult, au o mare
importanță, chiar dacă, poate, acest lucru nu este sau
nu a fost foarte vizibil – pentru că e greu de asumat
o identitate proprie întrun context atât de larg.
Literatura română de avangardă – Tristan Tzara,
Gherasim Luca, Gellu Naum etc. – le este cea mai cu
noscută europenilor. Faptul că acești poeți de origine
română erau deja întro mișcare literară artistică ce
lebră a ușurat vizibilitatea scrierilor lor. Cu poezia
română contemporană e mai dificil, însă, pentru că
trebuie depășită bariera limbii – dacă autorii respec
tivi nu scriu direct în franceză, să spunem, cum ar fi

Șerban Foarță, Letiția Ilea, Linda Maria Baros, Matei
Vișniec etc., poeți foarte buni. Există traducători
excelenți din română în franceză, de exemplu, dar
este mai greu să le stârnești interesul editorilor, tre
buie să existe niște afinități. Sau discutat lucrurile
acestea și în cadrul evenimentelor de la standul Ro
mâniei de la Livre Paris.
Întorcândumă la întrebare, este greu de spus ce
ar fi caracteristic pentru literatura română. Dacă ar
fi să mă refer tot la poezie, cum am făcuto până
acum, vorbim despre aceeași poezie de revoltă – la
Rodica Draghincescu, de exemplu –, un fenomen ge
neralizat și în Spania, Italia ș.a.m.d. Așadar, aș zice că
discutăm despre o caracteristică europeană, nu ro
mânească pură, nu cred că există așa ceva. Aceasta se
integrează normal, firesc în poezia contemporană. Ba
chiar aș zice în poezia feminină, care se încadrează
în mișcările actuale socioculturale. SDC

Ioana Pârvulescu: „Literatura română
vine cu o anume prospețime“
Astăzi e la mare modă realizarea testului ADN, recla
mele de pe Internet ne îndeamnă să nu ratăm ocazia
de a da de urma strămoșilor noștri.
Se trimite la analiză o mostră (tamponată de pe
interiorul obrazului) și se primește, în decurs de o
lună, rezultatul: arborele genealogic al strămoșilor,
mai precis componentele etnice care sau adunat
întro ființă anume.
Ar fi grozav să se poată face un test ADN atât de
precis și pentru sângele cultural european. Să vezi
exact ce și cât există din spiritul României în Europa

și reciproc. Dar e sigur că literatura română, mai
tânără decât cea europeană, vine cu o anume
prospețime.
Amestecul indisolubil de Orient și Occident,
absurdul lui Ionesco și disperarea lui Cioran, spi
ritul poetic, remarcat încă din secolul al XIXlea
(„Românul e născut poet“), de pildă cel din scrierile
Blandianei, visul dens ca mierea al lui Cărtărescu,
sunt numai unele dintre componente. Și atât de ti
picul haz de necaz tradus în proza noastră cea de
toate zilele. SDC

Magda Cârneci: „O mică-mare
diferență specifică“
La Salonul de carte din Paris, vederea zonei centrale – cu mese lungi
încărcate de cărți, fiecare masă dedicată câte unei literaturi de pe
bătrânul nostru continent – pur și simplu ma impresionat. Privind
masa literaturii române, gemând de titluri traduse în franceză, am
avut un sentiment de bucurie și de normalitate. În sfârșit, literatura
română era acolo undei era locul de mult, în sânul familiei euro
pene, și era pe un picior de egalitate cu celelalte literaturi și tratată
ca atare. Ceva a frisonat în mine, am avut un sentiment de mic tri
umf, personal și colectiv.
După ce am deambulat pe la celelalte mese cu literaturi europene,
degustând câte ceva de la fiecare, mam întors la masa românească și
la meniul ei literar divers și bogat. Dacă ar fi să condensez ce cred eu că
aduce literatura română în concertul european, aș zice – trecând peste
enormitatea încercării – că e vorba de o micămare „diferență speci
fică“, colorată de tradiția îndepărtată și de cea recentă. Această „di
ferență specifică“ se traduce printro manieră a scriitorilor români de
a se raporta la realitate, care integrează „răul istoriei“ (Mircea Eliade)
și „rana comunistă“ întrun mod mai degrabă sceptic, dacă nu stoic, care
nu refuză transcenderea și transfigurarea. Mai puțin combativă și mai
degrabă contemplativă, literatura română manifestă o anume compli
citate cu forțele eterne ale vieții și o anume detașare, colorată de fata
lism sau de umor și deriziune, față de unele excese sau radicalisme ale
„modelului occidental“. O adiere de Levant se ridică subtil din paginile
acestei literaturi de o diversitate surprinzătoare, care nuși refuză o pri
vire întoarsă nostalgic și emulativ spre trecut. SDC
Va urma
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Scrisoare către Miguel de Cervantes
Cartea Don Quijote (traducere
din limba spaniolă de Ion
Frunzetti și Edgar Papu) a fost
publicată la Editura Polirom
în anul 2016.
Scumpe domnule Miguel de Cer
vantes, mă aflu în orașul Paris, în
Franța. Mă uluiesc de un mare târg
de carte din Europa, sunt între mii
de oameni care cumpără și, poate,
citesc cărți, romane mai ales, de
sigur. Ar fi existat romane fără
dumneavoastră? Probabil, deși...
Romane bune și romane proas
te, cărți comerciale, istorii fantas
tice, cu mare căutare mai ales
printre copii. Vin din Europa de
Est, dintro traumă care nu ne mai

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

trece, o organizare strâmbă a lumii
care a decăzut în dictatură în nu
mele unui maniheism sublimat, în
care toate crimele au fost posibile
în numele ideii binelui (care, de
sigur, era doar răul deghizat).

Sunt ani și ani de zile de când
călătoresc prin lume, purtând în
inimă un Don Quijote și, deopotrivă,
un Sancho Panza. Sunt întru totul
de părere lui Sancho că nedreptatea
nu cunoaște pe pământ odihna.
Nu mai avem cavaleri rătăci
tori astăzi. Nu mai avem Cavaleri
ai Tristei Figuri astăzi. Când și
când, niște idealiști se mai înflă
cărează de utopii, dar de cele mai
multe ori sfârșesc foarte prost, ei
nu luptă cu morile de vânt, ci dea
dreptul cu istoria întreagă și cu
natura umană, pe care își închi
puie că o pot birui sau măcar îm
blânzi, iar firea oamenilor tot nu
se îmblânzește și urmează alte căi,
necunoscute. Poate că totuși lup
tă cu morile de vânt.
Eu nu cumpăr cărți din acest
Salon, doar o antologie de metafi
zică din Congo. Sunt foarte preo
cupat de ce gândesc filosofii con
golezi – cum e metafizica în tim
pul unui război civil care nu se
mai încheie? Miar plăcea să înca
lec acum o mârțoagă, să am un
scutier călare pe un măgar și să
plecăm în Congo, să vedem cu
ochii noștri grozăviile și să luptăm
zadarnic și noi pentru a vindeca
lumea, glorie și alte iluzii. Nu plec.
Trec pe lângă standul Alge
riei din Salon și uitați la ce mă
gândesc: mă gândesc la domnul
Albert Camus, un mare umanist,

Diverse
1.
Printrun lanț de împrejurări, am
ajuns săl (re)citesc pe Culianu și
despre Culianu, despre fascinanta
lui viață, curmată de un asasinat
neelucidat nici în ziua de azi. Și,
printre multe altele, aflu despre
teoria lui că „nu există putere bu
nă“ și că diferența majoră dintre
Vest și Est constă în dorința pute
rii de a fi recunoscută public.
În Occident puterea se mulțu
mește să controleze lucrurile din
umbră, în Est vrea ca toată lumea
să fie conștientă de prezența și de
influența ei. Adică iese mereu ca
păduchele în frunte, e grosolană
și de neam prost, nu doar că te

poate că vați întâlnit deja dacă
există vreun rai al literaturii sau
ceva similar, mă mai gândesc la
dictatura de acum din Algeria, de
care nimănui nu îi pasă în țara de
unde vin, unde oamenii nu vor
besc decât despre puterea adusă
de bani și de obiecte, și mă mai
gândesc și la detenția dumnea
voastră în Oran, la faptul că ați în
cercat de patru ori să evadați de
acolo, târziu în secolul XVI. Mă
gândesc la dumneavoastră imagi
nândul pe Don Quijote acolo, în
temniță, mă gândesc la dumnea
voastră liber la începutul secolu
lui XVII.
Scumpe domnule Miguel de
Cervantes, se înnoptează peste
Paris și eu citesc din romanul
dumneavoastră de aventuri, din
această satiră sublimă, neegalată
vreodată, și mă simt frate cu Don
Quijote și cu Sancho Panza și
inima mi se bucură și eu o las să
se bucure.
Avea dreptate Dostoievski (și
pe el sper că lați întâlnit): Don
Quijote e cartea cea mai înaltă
care ni sa dat de către un om. Pe
semne că nu asta ați vrut să faceți,
dar asta ați reușit: neați dat o
carte la care nici un om inteligent
nu știu să fi prezentat vreodată
obiecții serioase. Ce să îi spui în
contra lui Don Quijote? De ce?
Cât de nebun să fii?

care chiar știu ce vorbesc. Cam ca
în cazul Olivia Steer vs. medicul
Mihai Craiu. Nu fac morală, nu
atentez la dreptul de liberă expri
mare. Doar constat și mă amuz.

manipulează, te fură și îți contro
lează viața de zi cu zi ca individ, dar
și ține neapărat, cu sadism, să fii
conștient de asta, ca nu cumva să te
bucuri pentru o clipă, chiar și amă
gindute, de tihna și de iluzia unui
colț numai al tău, în care nu se bagă.
Chestie valabilă – cel puțin la noi –
și în comunism, și în ziua de azi.
2.
La începuturile Facebookului, țin
minte că vreo 90% dintre postări
erau poze cu copii, cu mâțe și cu
vacanțe, plus stări, pupici, salutare
prieteni. Ca text, mai nimic nu tre
cea de douătrei rânduri. Iar cei
puțini care postau peste trei rân
duri scriau cu talent o poveste

FLORIN LĂZĂRESCU
ÎNTÂMPLĂRI
ŞI PERSONAJE

mișto, o informație relevantă, ori
aveau o opinie competentă și co
erentă despre o chestie la care
chiar se pricepeau și nu puteau să
o expedieze în două vorbe.
Azi, peste 90% dintre postări –
și peste 99% dintre comentarii –
sunt compuneri școlare despre
viața personală sau păreri ale ori
cui despre orice și oricine, adesea
total pe lângă subiect, întrun
contradictoriu agresiv față de cei

3.
Pentru că nu am găsit muncitori
disponibili și dispuși să muncească,
am făcut un scenariu de mutat gar
dul și am bătut palma săl pun în
scenă cu un prietenul, regizor ie
șean. O producție lowbudget, unde
vom fi și actori, vom mânca supă,
vom monta cadre lungi și vom în
jura românește. Nu știm încă dacă
va ieși dramă, comedie ori SF.
4.
Să vă zic prima rușine din viața mea.
La cozile din comunism, tata –
care lucra în construcții, iar eu
eram foarte mândru de asta (Tatăl

Un bărbat care evadează în lume
în căutarea marilor aventuri pentru
a cuceri inima unei femei care nici
măcar nu trebuie să existe. Ce poate
fi mai frumos? Ce poate fi mai uman?
Călătoria mea pe pământ se va
apropia, mai devreme sau poate că
totuși mai târziu, de sfârșit, cartea
dumneavoastră va rămâne, chiar
dacă nu va mai fi citită, fiindcă sa
schimbat totuși ceva în om, iar omul
mileniului al IIIlea e doar o trecere
către omul care va veni. Esența ei –
esența ei însă va rămâne.
Și mă tem că, în definitiv,
scumpe domnule Miguel de Cer
vantes, ați scris tot o carte de dra
goste. SDC

meu zidește case/ Cocoțat pe
schele/ El cu fruntea lui ajunge/
Până sus la stele) – nu avea une
ori timp de finețuri.
Lua copilul în brațe, adică pe
mine, și se bagă în față la rând:
— Sunt cu copilu’. Tre’ să prind
trenu’!
Și îi tot mergea replica asta –
reală, de altfel, că era navetist și
totdeauna alerga după un tren.
Până când întro zi ma luat
în brațe, sa băgat în față la rând
și a urlat o doamnă la el:
— Un’ te bagi, nesimțitule?!
— Sunt cu copilu’. Tre’ să prind
trenu’, a explicat tata.
— Care copil? Ăstai copil?! a
urlat din nou doamna.
Iar mie mia crăpat obrazul
de rușine și mam gândit că no să
ne mai meargă deacum înainte.
Miam dat și eu seama că, în brațele
lui fiind, totuși mă cam târa cu vâr
ful picioarelor pe pământ. SDC
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Un 8 Martie non-binar (II)
Începusem să scriu săptămâna
trecută despre mesajul transmis
cu ocazia Zilei Internaționale a
Femeii de interesantul partid
Demos (sau DEMOS), mesaj care
părea să vină dintrun fel de
bulă a corectitudinii politice cu
parfum de Caragiale actualizat.
Căci, după ce înșiră urări tuturor fe
meilor cis și trans și nonbinare –
ceea ce ma făcut să mă gândesc
nu la feminitate, ci dimpotrivă, la
un personaj arghezian descris în
versuri alunecoase („Cu vreo câ
teva tuleie, mă, tu semeni a fe
meie...“) –, echipa de comunicare
de la Demos desfășoară un întreg
arsenal de idei amestecate, într
un foc dezordonat ce se risipește
în gol. Gândițivă numai: cui se
adresează de 8 Martie un partid
de stânga (sau orice partid)? Fe
meilor, care, dincolo de condiția
lor defavorizată, sunt majoritare.
Și cum ar putea un partid să le
câștige încrederea și, implicit,
votul în România de azi? În nici

un caz punândule în aceeași oală
cu minorități foarte restrânse. Un
astfel de mesaj îi poate convinge
doar pe cei deja convinși – și chiar
pare scris de membrii Demos
pentru membrele Demos.
Vedeți, în tot mesajul ăsta
adresat femeilor tocmai ideea de
celebrare a femeii se pierde un
deva printre transism, nonbina
rism și LGBTQI+. De fapt totul se
pierde întro ceață incertă, în care
nu se mai distinge sex de sex. Cei
de la Demos afirmă, fără să fi în
trebat pe nimeni, că „femeile... se
solidarizează cu femeile trans, cu
lucrătoarele sexuale, cu comuni
tățile LGBTQI+, cu persoanele
nonbinare, și cu femeile de cu
loare și migrante“ [aici e altă vir
gulă pusă aiurea, dar passons].
Dar poate că femeile nu se solida
rizează cu toate/ toți ăștia. Șiapoi
de ce sar solidariza doar cu fe
meile trans, nu și cu bărbații
trans, că și ei sunt femei – sau au
fost sau o să devină... na, că mam
încâlcit! Și mai am o nedumerire:

femeile astea... cum se solidari
zează femeile în general cu fe
meile de culoare? De ce culoare?
Și dacă sunt de culoare, sunt alt
ceva decât femei? Sunt mai pre
jos? Sau migrantele, ele nus tot
femei? Că, dacă da, se solidari
zează și ele, ca femei, cu migrantele
ca femei – deci cu ele însele – și cu
femeile de culoare ca femei, care și
ele se solidarizează cu femeile ca
femei și cu femeile de culoare –
deci de două ori cu ele însele –, cu
femeile migrante ca femei, cu lu
crătoarele sexuale ca femei, care și
ele... Și la sfârșit, din solidaritate în
solidaritate, ele, multele tipuri de
femei și nonfemei și nonbinari
compătimesc cu comunitățile ace
lea cu multe litere, gay și lesbiene
și bi, și trans, și queer și +. Așadar,
de ce nar fi 8 Martie și ziua băr
baților homosexuali – sau a per
soanelor nonbinare, vorba cânte
cului din bătrâni?
E păcat. Ajungem să transfor
măm Ziua Femeii – sau Ziua
Mamei, cum o numeam odinioară,

inconștienți de dimensiunea ei
multigen – întro paradă gay
(scuze, lesbianogaybisexualo
transsexualăetc.), la care și fe
meile de culoare, și lucrătoarele
sexuale vor fi bine primite și își
vor găsi cu siguranță ceva treabă
de făcut. În cel mai bun caz dis
cursul celor de la Demos banali
zează o sărbătoare a femeilor,
transformândo întruna a tutu
ror, iar în cel mai rău, o confiscă și
o deturnează.
În sine, întreg mesajul Demos
e un amestec haotic de idei de
șirate, menit parcă să bifeze câțiva
termenireper, cum o fi, numai să
fie acolo. Și, în finalul apoteotic,
aflăm cum „feminismul DEMOS
arată că războiul nu se duce între
femei și bărbați, ci între majorita
tea oamenilor și cei care profită
de pe urma muncii lor. Atât
munca din fabrici și birouri, cât și
munca domestică“. Așadar, e cum
va vorba de exploatare, dar nu e
foarte limpede cum și nici nu ni
se spune cum sunt exploatați

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI
nonbinarii (mai ales la munca
domestică).
Acum, serios vorbind, cred că
cei de la Demos puteau mai mult –
adică mai bine. Știu, incidental,
unele lucruri despre câțiva mem
bri ai acestui partid, oameni tineri,
bine educați și bine intenționați.
Știu despre acțiunile lor civice și
de voluntariat, făcute din inimă, cu
entuziasm și speranță. Ar fi păcat
ca entuziasmul lor să se fâsâie întrun
cerc închis, de (noi) neînțeleși, sau,
mai rău, să se transforme întro
suficiență arogantă, de care parese
că rareori scapă cei ce intră în
politica românească. Eu no săi
votez – naș vota cu nici un partid
care împarte lumea simplist, binar,
în exploatați și exploatatori (inclu
siv casnici) –, dar le doresc tot bi
nele pe care vor săl împărtășească
și ei altora. SDC

Cum stau partidele cu două luni înainte de alegeri
Sa încheiat chinul strângerii de
semnături, să înceapă balul.
Campania electorală va debuta
în mod oficial pe 27 aprilie, dar
bătălia a început de săptămâni
bune.
Liderii politici cutreieră țara și–
dacă ar fi săi credem – probabil
că nu ar fi suficiente 150 de pro
cente, atât de mari le sunt ambi
țiile. Mutările din ultima perioadă
nu sunt atât de spectaculoase,
însă cu siguranță vom vedea ceva
modificări în preferințele alegă
torilor.
Cel mai important transfer al
primăverii lau reușit liberalii,
care lau cocoțat pe Rareș Bogdan
pe prima poziție pe liste. Nau
apărut încă sondaje care să mă
soare impactul intrării lui Rareș
Bogdan în bătălia politică, însă
pentru PNL deocamdată este un
câștig aducerea cunoscutului rea
lizator TV în partid.
Rareș Bogdan pare săi scoată
din amorțeală pe liberali, iar dis
cursul său mobilizator, că PNL se
bate pentru primul loc, va da mai

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
multă încredere activiștilor în
galben, care șiau cam pierdut
apetitul pentru politică, după în
frângerea usturătoare de la ulti
mele alegeri parlamentare. Posibil
să fie și ceva pierderi pentru PNL,
pentru că nu toți liberalii sunt
fani Rareș Bogdan, însă, trăgând
linie, mișcarea e una inspirată.
La PSD totul va depinde de
mobilizarea baronilor din terito
riu. Există câteva fiefuri pesediste
unde partidul lui Ponta a mușcat
zdravăn din structurile PSD. Între
barea e dacă socialdemocrații vor
atinge sau nu pragul de 30 la sută.
La Iași, spre exemplu, aliatul ALDE
dezvăluie cifrele unui sondaj in
tern, care arată că pe municipiu

PSD ar fi coborât la 20 la sută.
Asta înseamnă jumătate din sco
rul pe care socialdemocrații lau
scos în Iași la parlamentare. Dacă
procentul PSD pe Iași este real,
atunci pentru partidul lui Drag
nea se anunță un dezastru, chiar
dacă pe întreg județul căderea nu
va fi atât de abruptă, întrucât în
rural primarii roșii își vor face
treaba. Pentru PSD este vital să
treacă de 30 la sută, iar diferența
față de PNL să fie de cel puțin
cincișase puncte. Dacă acest sce
nariu nu se realizează, atunci so
cialdemocraților le va fi greu să
mai păstreze guvernarea, pentru
că parlamentarii partidului vor
fugi care încotro.
Alianța 2020 USRPLUS a por
nit ca din pușcă imediat ce sa ofi
cializat mariajul, însă liderii celor
două formațiuni par să fi pierdut
din turație. Cu toate acestea, ali
anța poate obține un scor remar
cabil, spre 20 la sută, dacă USR și
PLUS vor avea o campanie solidă
în județe, dacă vor înceta decla
rațiile controversate ale unora
dintre membrii celor două partide

și dacă nu vor neglija orașele mici
și mediul rural. Alianța 2020 ar fi
câștigat alegerile europene, dacă ar
fi avut măcar o treime dintre pri
marii PSD sau jumătate dintre cei
ai PNL. În lipsa locomotivelor lo
cale, Alianța 2020 va trebui să com
penseze prin mobilizarea exempla
ră a propriilor activiști, însă va fi
complicat să obțină un rezultat
uniform la nivelul țării. Degeaba
obții 25 la sută în Cluj, Sibiu, Bra
șov sau București dacă în peste ju
mătate dintre județe nu scoți nici 10
la sută. În acest caz scorul național
nu va trece de 1315 la sută.
ALDE și Pro România sunt
alte două partide care speră la re
zultate bune pe 26 mai. Pentru
Tăriceanu, scrutinul prezidențial
din acest an poate fi ultimul tren
spre Cotroceni, dar pentru asta
are nevoie la europene de un scor
format din două cifre. Nici măcar
8 sau 9 la sută în dreptul ALDE
nul ajută prea mult, pentru că va
fi clar că nare nici o șansă să
prindă turul doi în toamnă. Dacă
însă PSD scoate sub 30 la sută, iar
ALDE trece de la 10, atunci social

democrații ar putea merge pe va
rianta candidatului comun Tări
ceanu din partea PSDALDE.
Și PMP are toate șansele să
obțină 5 la sută și să trimită doi
oameni la Bruxelles, mai ales că
Traian Băsescu, ocupantul pri
mului loc la europene, îi poate în
toarce din drum pe unii dintre
foștii săi simpatizanți.
Însă dincolo de prestația can
didaților/ partidelor, rămâne de
văzut ce impact va avea referendu
mul anunțat de președintele Klaus
Iohannis. Va crește scorul PNL sau
cel al USRPLUS, mai ales că tema
Justiției pare să convină mai de
grabă alianței BarnaCioloș? O
prezență sporită la vot va dezavan
taja însă PSD, pentru că una este să
obții două milioane de voturi din
trun total de 5,5 milioane de par
ticipanți, dar cu totul altul e scorul
dacă cele două milioane de voturi
se raportează la o prezență de 7,5
milioane de alegători. Urmează
două luni interesante și o campa
nie electorală intensă, cum nam
mai avut niciodată la alegerile eu
ropene. SDC
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Diana și Yehudi Menuhin –
„Iubitul nostru Enescu...” (I)
În așteptarea, mă tem că deșartă, a unei noi monograﬁi românești, cât mai complete, despre
George Enescu sau măcar a unui compendiu cu actualizări care să însoțească republicarea
vechii monograﬁi din 1961, încă actuală, continui să semnalez însemnări și cărți pe lângă care
muzicologii noștri par să ﬁ trecut fără să le vadă. Însemnările memorialistice ale Dianei Gould,
devenită la sfârșitul anilor ’40 soția lui Yehudi Menuhin, publicate în 1984 sub titlul ironic
Life with Yehudi. Fiddler’s Moll, fac parte din această specie.

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

© Life with Yehudi.Fiddler's Moll

„Ca să ții pasul cu Y.[ehudi] ai ne
voie de șase picioare, patru minți,
două creiere și un ventilator care
să le răcorească pe toate“ – nota
Diana Menuhin la 28 aprilie 1953,
la Paris, în ajunul unei întâlniri ca
pitale, menite săl ajute pe George
Enescu bolnav și intrat întro epo
că de dificultăți financiare. Enescu
apare în amintirile ei prima dată în
1950, „când Yehudi a participat la
un concert la Carnegie Hall, în
onoarea lui, omul pe care Y șil ale
sese ca maestru atunci când, la
vârsta de șapte ani, la auzit cân
tând la San Francisco“.

Concertul de la Carnegie Hall
avusese loc la 21 ianuarie 1950,
cum nota un critic american în
„New York Times“, „în onoarea
aniversării a 60 de ani de la prima
apariție publică a domnului Enes
cu. [...] Conform unei note din
program, domnul Enescu a apă
rut prima oară pe scenă la vârsta
de 9 ani“.
Diana Menuhin nu dădea de
talii despre evenimentul la care
Enescu și Menuhin cântaseră îm
preună, în prima parte, Dublul
concert de Bach, acompaniați de
o orchestră de coarde a Filarmo
nicii din Philadelphia, dirijată de
Ionel Perlea, și Sonata pentru
pian și vioară nr. 3, în prezența or
chestrei rămase pe scenă. Pentru
ea, relevantă părea să fi fost des
coperirea unui partener în Menu
hin, „cu acțiuni și reacții de care el
însuși părea să nuși dea seama,
ca și cum ar fi fost născut mai cu
rând pentru o călătorie decât
pentru o viață, pentru o traiecto
rie permanent în mișcare, cu mu
zica în inima ei, generatoare a ei,
lumina ce o ghida“.

Diana Gould ca balerină

Primele însemnări consisten
te despre Enescu, vădit extrase
din pagini de jurnal, apar însă sub
data 23 aprilie 1953 și merită din
plin citate integral, pentru harul
și minuțiozitatea cu care înregis
trează atmosfera în care ajunsese
să trăiască părintele spiritual al
lui Menuhin.
„La Paris lam regăsit pe iubi
tul nostru Enescu, acum aproape
de două ori mai curbat din cauza
progresului bolii lui de coloană,
silit să trăiască întrun «apparta
ment de la basse cour» al unui
bloc de apartamente la al cărui al
treilea etaj se afla apartamentul
lui iubit. Acolo, la fel de modest ca
întotdeauna, locuia întro cameră
mizerabil de mică și întunecoasă,
suficient de largă pentru ai adă
posti patul de campanie, marele
lui pian, un scaun obișnuit și unul
de pian. «Eh bien, chers enfants»,
nea spus cu un amestec săți
sfâșie inima de mândrie defensivă
și rușine ascunsă, «Me voilà!». Y
ia vorbit despre muzică și la un
moment dat Enescu sa întors
spre pian și șia trecut mâinile
trist deformate peste claviatură,
ca și cum ar fi fost o prelungire a
chiar ființei lui, parte a sistemului
său circulator, fără de care nu ar
fi putut supraviețui. Nu exista
nimic ce nuși putea găsi locul în
capul lui enciclopedic: opere în
tregi, concerte pentru orice in
strument. Întreaga lui minte era
numai muzică și să petreci fie și
numai o oră cu el era ceva magic.
Am remarcat cravata roasă, ja
cheta ponosită, fața ca de ceară cu
osatura ei curată, frumoasă, și
ochii senini și am detectat un soi
de stare difuză. Venea ea din vasta
lui cunoaștere și înțelegere sinop
tică, care lau împiedicat să se
concentreze pe o singură mare
realizare? Sau era vorba de acea
alunecare fatală în timp ce a

plasat un geniu două veacuri prea
târziu, în această eră comercială?“
Cu spiritul ei ascuțit de ob
servație, dublat de o profundă
ironie, Diana Menuhin făcea în
continuare un portret devastator
al Marukăi Cantacuzino:
„Atunci, «Maruka», prințesa
cantacuzină cu care, după ce ia
fost atâta vreme fidel, frumos și
strălucitor iubit, a reușit în cele
din urmă să se însoare, șia făcut
una dintre aparițiile sale regale și
abrupte în pragul ușii. Dacă vă
puteți imagina o Zobeidă de mâna
a doua de prin vreun teatru fin
desiècle, care a văzut cândva și
zile mai bune și care refuza încă
să accepte ravagiile timpului –
punând doar strat peste strat de
machiaj, ca pentru a comemora
acele zile, de parcă ar pune fiecare
an trecut nemilos peste cei deja
încastrați de la acea primă fai
moasă noapte de neuitat când a
avut paisprezece ridicări de cor
tină sub luminile pâlpâinde ale
lămpilor cu gaz; dacă vă puteți
imagina caftanul multicolor din
satin răsucit în jurul unui trup
masiv și peste toate acestea capul
extraordinar, ținut cu demnitate,
un ruj de un roșu aprins, ochi
creionați cu negru intens, cărbuni
mocnind sumbru, și totul ornat
cu bucle dintre cele mari, prinse
cu clipsuri generoase, favoritele
erei frizurilor în «cute», așezate în
valuri simetrice în părul ei gri
metalic pe care îl monta pentru a
deveni un fel de «kakoznik» (tiara
tradițională rusă); dacă vă puteți
imagina toate acestea fără a tre
sări ori leșina, atunci veți fi izbutit
să absorbiți această extraordinară
efigie balcanică care era «Prințesa
Cantacuzino, Doamna George
Enescu» – arogantă, complet ab
sorbită de ea însăși și deloc o mi
cuță nebună. Exact ceea ce George
Enescu, acest cavaler, minunat

înzestrat și dominat de cele mai în
alte principii, nu avea nevoie pen
tru ași ușura ieșirea din viața pe
care a servito atât de altruist și
întrun mod atât de aristocrat și
generos.
Lăsândui pe Enescu și Y. să
vorbească despre un concert în
care urmau să apară împreună,
am însoțito pe Prințesă spre ca
mera ei, prin holul întunecos.
Acolo am dat peste divanul tipic,
generos, acoperit cu covoare,
eșarfe din mătase și șaluri în cu
lorile bizare ale unui bazar. Pe
acesta șia trântit Maruka trupul
masiv, iar eu mam ghemuit la ce
lălalt capăt; între noi două, o tavă
mare, turcească, cu o duzină de
ouă fierte tari, prăfuite, brioșe
mai degrabă uscate și câteva căni
de cafea turcești, dintracelea fără
toartă. Două ore am stat acolo as
cultândo pe Prințesă până când
capul a început sămi vuiască.
Întrun nesperat final Yehudi
a apărut în pragul ușii, foarte
palid și cu expresia aceea a lui
care nu poate fi descrisă decât
prin «tăcută». Lam luat de mână
și mam dus săl îmbrățișez pe
Enescu. Părea obosit și livid, întins
cum stătea, cu o privire incandes
centă. Lam sărutat pe pleoape și
apoi, trecând prin curtea igra
sioasă a casei, am ieșit pe Rue de
Clichy, îndreptândune spre ho
telul nostru fără a ne spune prea
multe.“
[Cu mulțumiri doamnei A.
Mosora pentru traducerea și stili
zarea acestui text.]
Va urma. SDC
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Regizorii de teatru și actoria de ﬁlm
La ediția din acest an a Galei Gopo, care premiază reușitele din cinematograﬁa românească
și, printr-un premiu special, cea mai bună producție europeană, Alexandru Dabija a câștigat
distincția pentru cel mai bun actor într-un rol secundar.
Regizorul de teatru cochetează de
ceva vreme și cu cea dea șaptea
dintre arte, fără să o trădeze pe
Thalia, căreia ia jurat credință și
pe care o slujește cu fidelitate es
tetică. Ludic cum îl știm, a avut
mai multe prezențe în lungme
traje de ficțiune românești, unul
dintre ele chiar cu important im
pact internațional – Aferim (2015).
Juca un boier din negurile istoriei
noastre, pe Iordache Cîndescu, și
a făcut un rol care atrăgea atenția.
Pentru care a câștigat primul lui
Premiu Gopo, tot pentru rol se
cundar. Un an mai târziu, apărea
în Inimi cicatrizate, iar rolul Ma
nole din „Îmi este indiferent dacă
în istorie vom intra ca barbari“
(2018) ia adus suficiente voturi
pentru a lua o nouă statuetă. Exact
de pe scândura Teatrului Națio
nal din București, care a găzduit
evenimentul.
Povestea are rădăcini puțin
mai vechi. În mai multe interviuri,
Alexandru Dabija declara că, la
vremea opțiunilor de carieră, de
fapt dorința lui era să se facă
actor, numai că hazardul a vrut să
fie altfel. Pe drumul de la Piatra
Neamț la București, unde se în
scrisese la Institutul de Artă Tea
trală și Cinematografică, băuse
niște bere rece care ia afectat la
ringele. Aproape că nu mai putea
vorbi, iar situația nu ia mai îngă
duit săși prezinte monologurile și
poeziile în fața comisiei de admi
tere. Soluția era să dea la regie. Ceea

ce sa și întâmplat. Tot atunci la cu
noscut și pe Marcel Iureș, cu care a
legat o trainică prietenie deo viață.
În cinema, debutul și la făcut
în 2013, întrun rol de preot în
scurtmetrajul O umbră de nor, se
lectat la Cannes, în Quinzaine des
Réalisateurs. Producția era regi
zată de Radu Jude, cineast care, se
vede, îl apreciază pe Al. Dabija ca
actor și continuă să îl distribuie.
UN BUN REGIZOR
E UN FIN CUNOSCĂTOR AL
SECRETELOR ACTORICEȘTI
În fond, nui așa de mirare ca ar
tiști specializați în teatru să ajun
gă și pe platourile de filmare. E
ceva aproape firesc la actori, mai
ales că, dată fiind scara încă destul
de mică a industriei cinematogra
fice autohtone, la noi tot actorii de
teatru sunt cei care figurează și pe
generice. Dar, după cum se vede,
nici regizorii nu refuză asemenea
experiențe artistice. Iar Alexandru
Dabija recidivează cu succes!
Un bun regizor trebuie să fie
un fin cunoscător al tuturor secre
telor actoricești, altfel nar ști cum
săși alcătuiască distribuția și, mai
ales, cum să colaboreze cu ea. Toți
cei care au avut șansa să repete cu
Dabija spun că una dintre marile
lui calități este că se pricepe să
lucreze cu actorii, îi îndrumă ca ni
meni altul spre întâlnirea cu per
sonajele. Potrivirea pe rol este pri
ma etapă, urmată de ghidarea în

parcursul construcției de personaj,
un travaliu complex, de durată și
neliniște, în care empatia din inte
riorul echipei și încrederea reci
procă sunt fundamentale. E un
aspect esențial întro zonă în care
intențiile regizorale sunt filtrate
spre public de către actori. De
foarte multe ori, în cursul repe
tițiilor, după ce descriu și anali
zează în detaliu împreună cu
interpreții, regizorii ajung să le și
arate acestora cam ce și cum ar tre
bui să facă.
Calea e lungă, desigur, de la a
călăuzi pe cineva în construcția
unui personaj la a face tu însuți
unul. Dabija declara în urmă cu
câțiva ani căi trecuse prin minte
un proiect teatral în care să apară
el, ca actor, împreună cu Marcel
Iureș. Cum asta na fost să fie, sa
apucat, iată, de actorie pentru film.
Provocarea lea surâs și altor
directori de scenă. Sau mai lăsat
tentați de marele ecran Radu Afrim
și Răzvan Mazilu, pentru Un prinț
si jumătate (2018). În toate cazu
rile e vorba mai ales de curiozitate
profesională și de transgresarea
limitelor creativității.
DEPINZI DE OCHIUL
CAMEREI, DE FOARFECA
DE LA MONTAJ
Diferențele dintre scenă și platou
rile de filmare vin, în principal, din
maniera diferită de producție. Ca
actor, la film se muncește mai

intens, se stă la filmări câte o zi în
treagă, săptămâni la rând, în func
ție de întinderea rolului. E mai so
licitant decât la teatru, unde o
repetiție durează maximum câ
teva ore, iar întregul proces până
la premieră însumează șaseopt
săptămâni.
În film, depinzi de filmare, de
ochiul camerei, de foarfeca de la
montaj. Artiștii văd abia la pro
iecție ce anume sa păstrat din
munca lor și cum arată întregul.
Care va fi de fiecare dată la fel, în
care nu se mai poate interveni.
Spre deosebire de teatru, unde
fiecare reprezentație are un plus
sau un minus de legătură emo
țională în raport cu sala, iar mici
ajustări sunt îngăduite chiar după
premieră.
Deși la o primă vedere se crede
că regizorilor convertiți le folosește

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

ceea ce știu din teatru, o mare parte
trebuie abandonată la marginile
platoului. În primul rând, rolul nu
trebuie învățat capcoadă. E sufi
cientă memorarea pe secvențe mici.
Apoi, contează raportul cu obiecti
vul camerei de filmat care decu
pează cadrul. În teatru, spectatorul
are privirea de ansamblu, el decide
încotro se uită.
Dacă unii dintre regizorii noș
tri de teatru au ajuns să joace pe
marile ecrane, pe când oare cea
dea șaptea artă va fi interesată și
de un critic de teatru pe care săl
distribuie ? Mă refer la un rol ne
gativ, firește! SDC

8

interviu

ANUL XV NR. 640
30 MARTIE – 5 APRILIE 2019

www.suplimentuldecultura.ro

INTERVIU CU SCRIITORUL ANDREI CRĂCIUN

„Trăiesc în deplină democrație
cu textele pe care le scriu“
„Viața mă uimește la ﬁecare pas, trăiesc, chiar, monotonia unui
entuziasm destul de enervant”, spune ziaristul, călătorul,
cititorul și scriitorul Andrei Crăciun, un om de altfel singuratic și
care trăiește poetic într-o lume în care aﬁrmă ferm că nu s-a
plictisit niciodată. „Culegătorul de harfe“, așa cum îl cunoașteți
din paginile revistei noastre, are 35 de ani de viață și 14 ani de
presă, 13 cărți publicate și nenumărate articole apărute în cele
mai importante publicații de la noi din țară. A fost desemnat cel

mai talentat tânăr ziarist în anul 2005, cel mai bun tânăr ziarist
de cultură în 2010, cel mai bun editorialist în 2011 și cel mai
bun reporter din România în anul 2012. Trăiește așadar din și
prin scris și declară constant că jurnalismul este cea mai
frumoasă meserie din lume. Când realitatea nu-i mai este însă
de ajuns, se apucă și scrie ﬁcțiune. Așa am ajuns să ne plimbăm
pe Aleea Zorilor (Polirom, 2017) și să aﬂăm după numai doi ani
că Și fericirea era obligatorie (Polirom, 2019).

ANDRA PETRARIU

Poezia e un fel
de sânge, e o
respiraţie. Dacă
se termină poezia,
ești mort.

Cum a fost să scrii nu o carte, ci
două cărți într-o singură frază,
mai exact în manieră bohumilhrabaliană?

Cartea Aleea Zorilor a fost publi
cată în 2017. E o carte la care mă
gândeam de mulți ani, dar pentru
care nu găsisem o formă potri
vită. Apoi, așa cum am mai spus,
sa întâmplat să citesc Lecții de
dans pentru vârstnici și avansați,
de Bohumil Hrabal. Mi sa părut
că această construcție întro sin
gură frază este cea care îmi per
mite sămi găsesc ritmul de care
aveam eu nevoie, era adecvată to
nului melancoliei, dacă vrei. Eu
nu scriu nimic în ficțiune dacă nu
am timpul trecut, dacă nu am
nostalgia. Îmi place să mă întorc
în trecut și să pun lucrurile în or
dine în poveste.
A doua carte despre care
vorbești dumneata, asta cu Ferici
rea, nu a fost gândită să fie hraba
liană. Sa întâmplat să îmi dau
seama la un moment dat că scriu
un fel de continuare la Aleea Zori
lor și atunci am ales să o torn tot
întro singură frază, dar inițial ea
era un experiment în altă direcție.
Mă jucam cu persoanele – tre
ceam de la persoana I la a IIa la a
IIIa – în corpul poveștii și tră
geam nădejde să creez o nouă per
soană, persoana a IVa, cumva din
puterile unite ale celorlalte. Un
Captain Planet, dacă știi desenele
animate cu pricina. Am treizeci și
cinci de ani – îmi place să experi
mentez, nu cred în concluzii. Așa
că aș spune că mai degrabă aceste

Îmi ziceai că volumul Și fericirea
era obligatorie este de fapt doar
în capul tău o continuare a poemului-roman Aleea Zorilor.
Cum așa?

Nu știu când și de ce îți spuneam
asta, dar este adevărat, cred. Așa
mă gândesc eu – aceste două cărți
comunică, una e o carte albă, alta
e o carte neagră, sunt fețele ace
leiași monede pe care am arun
cato în aer și nu a mai căzut nici
odată pe pământ.
Pentru a scrie Aleea Zorilor,
te-ai întors pe strada copilăriei
tale după 20 de ani de absență.
Care au fost sacrificiile, să spunem, pentru a scrie Și fericirea
era obligatorie?

două cărți sunt niște experimente.
Am făcut și multe altele, unele mai
reușite, altele dimpotrivă. Struc
tura mea e ciudată: sunt un om
care iubește poezia și trăiește poe
tic, dar are reflexele unui om de
știință. Cred în inovația care vine
din experimente, dar și în vechea
splendoare a lumii, de când oamenii

erau mai naivi și credeau, dragii
de ei, în bine, adevăr și frumos.
Să presupunem că te-ai întâlni cu
Bohumil Hrabal la o cafea. Ce i-ai
spune, ce l-ai întreba? Ce ar spune
el că i-ai dedicat această carte?

E puțin probabil să stau cu Hra
bal la o cafea, dacă neam întâlni.

Poate am bea o halbă de bere fie
care. Nu cred că iaș spune lu
cruri, mai mult aș asculta. Aleea
Zorilor îi este dedicată lui Hrabal,
cartea cu Fericirea este dedicată
mai multor scriitori, între care,
întradevăr, și Hrabal. Ce să spui?
Ce le spui oamenilor pe care îi
iubești?

Nu e chiar așa. Inițial mam întors
pe strada unde am copilărit ca să
scriu un reportaj despre violența
domestică. Eu sunt la bază ziarist
de presă scrisă și așa a fost să fie,
să intru în acest subiect. Luasem
o bursă și trebuia să fac asta. În
toarcerea pentru acel reportaj mia
adus în minte mai vechiul meu
gând de a scrie o carte despre acel
univers magic, acel paradis, pier
dut ca toate paradisurile, care
bineînțeles că nu a existat decât
mult mai târziu, în imaginar. Nu
am făcut sacrificii ca să scriu acest
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volum, nu îmi place să fac sacrifi
cii la masa de scris. Mai sacrific
uneori pioni în jocul de șah, dar
o fac mereu știind unde duce.
Numi pierd des luciditatea. Numi
place sămi dau bice pe spinare,
pentru mine scrisul e o mare bu
curie. Scriu pentru că îmi place,
dacă nu miar mai plăcea de
mâine (deși e exclus), nu aș mai
scrie. E simplu.
„Eu chiar puteam să simt durerea oamenilor, a tuturor făpturilor“, scriai în carte. Cum este
pentru călătorul cu pantofii
verzi să dispună de o astfel de
superputere?

Nu știu, ar trebui să îl întrebi pe
personaj. Eu sunt un biet autor
care transcrie capriciile unor per
sonaje ciudate. Chiar nu știu, pen
tru că eu nu am această putere.
Spuneai despre seria Baricadele
că ai vrea să fie citită cu dragostea cu care se ascultă discurile
de vinil. Cum ar trebui citită însă
Și fericirea era obligatorie?

Cu Baricadele e o altă poveste. E
o serie de publicistică pe care
miam propus să nu o închei decât
atunci când ies din viață, deci și
din presă. Voi scrie volume din
Baricadele până la sfârșit. Este o
istorie care durează deja de mulți
ani și va mai dura. E o carte pe care
mio doresc doar pentru colecțio
nari, doar pentru aceia care au
stat cu mine în ultimul deceniu și
jumătate pe acest front al întâm
plărilor de zi cu zi despre care am

scris prin gazete și alte forme de
presă. Nu știu cum ar trebui citită
Fericirea, habar nam, să o ci
tească fiecare cum vrea, cine nu
vrea să nu o citească deloc. Eu nu
sufăr de bolile omului necitit.
Cuvintele mele au fost citite de
milioane de ori în ultimul dece
niu și jumătate. Și pentru mine
un articol de ziar nu e mai prejos
de o nuvelă sau de un poem
roman. Trăiesc în deplină demo
crație cu textele pe care le scriu.
Fiecare citește cum știe, cum vrea,
cum poate. E normal să fie așa, nu
sunt genul de om care săși do
rească să fie mai mulți care să
facă lucrurile așa cum le fac eu.
Ba chiar dimpotrivă. Nu dau lec
ții, dar nici nu primesc. Sunt, de
finitiv, un om singuratic. Îmi
număr prietenii pe degetele de la
mâna ciungului. Nu pot să spun
cemi doresc pentru cărțile astea
de ficțiune. Fiecare va avea un des
tin, dar mă simt destul de străin de
acest destin. Le doresc mai ales să
fie sănătoase.
„În viață e bine să ai îndoieli“,
mărturiseai la un moment dat.
Te îndoiești vreodată de
scrisul tău?

Sigur că da. În fiecare zi. Și tot în
fiecare zi o iau de la capăt. Dacă
nu merge, mă opresc. Pentru mi
ne ritmul e esențial, uneori ritmul
nuți iese deloc și atunci e mai
bine să te duci să faci altceva.
Sunt multe alte lucruri pe care le
fac, așa că nu mam plictisit nicio
dată. Eu chiar nu mam plictisit
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niciodată. Pe bune, chiar nu știu
cum e să te plictisești.
Spuneai așa: „Toate cărțile mele
sunt cărți de poezie, la fel cum
sunt și toate articolele mele.
Consider că poezia este cel
mai important lucru pe care îl
avem și mă străduiesc să nu îl
pierd“. Ce s-ar întâmpla dacă
l-ai pierde?

Nu cred că îl voi pierde – poate
doar la sfârșitul vieții pe pământ,
poate că nici măcar atunci. Când
scrii ca mine o permanentă falsă
biografie poetică nu cred că riști
să rămâi fără material. Viața mă
uimește la fiecare pas, trăiesc,
chiar, monotonia unui entuziasm
destul de enervant. Dar poezia e
un fel de sânge, e o respirație. Da
că se termină poezia, ești mort.
Ce se ascunde de fapt în spatele
umorului și autoironiei lui
Andrei Crăciun?

Nu știu ce săți răspund la această
întrebare. Să spunem că nu sunt
maniheist, asta deloc. Nu cred că
avem binele și răul și se luptă între
ele și noi trebuie să fim de partea
binelui. Am învățat de la domnul
Graham Greene că natura umană
nu e colorată în alb și negru, ci în
gri și negru. Cred mult în terito
riile de mijloc, unde lucrurile se
amestecă, unde nuanțele contează.
Țiam mai spus, nu cred în conclu
zii, nimic nu e definitiv, cum nimic
nu e nemaivăzut. Toate sunt de
opotrivă vechi și noi sub soare.
Care sunt lumile în care te simți
cel mai confortabil, cel mai în
siguranță, cel mai fericit?

Eu nu caut compania oamenilor.
Îmi plac locurile unde nu sunt
mulți oameni – plajele retrase de
la tropice, poate. Îmi place să pri
vesc marea și să fiu foarte departe.
Te declari adesea dezamăgit de
specia umană. Putem spune că o
urăști atât de mult pe cât declari
că o iubești?

Nici nu iubesc, nici urăsc specia
umană. E și ea acolo o specie, ca
atâtea altele. Miar plăcea ca omul,
care e oricum un animal foarte
chinuit, să poată trăi mai în armo
nie cu el însuși și cu restul ființelor
de pe pământ. Dar numi pun pro
blemele în acești termeni care ex
clud. Sunt dintre acei ciudați care

pot iubi deopotrivă Real Madrid și
Barcelona. Sau dacă vrei și mai
mult: și Israelul, și Palestina.
Știm că ești foarte bogat în
amintiri, că ai găsit comoara de
a pune pe hârtie poveștile oamenilor, ce ne-ar spune însă
Andrei Crăciun despre bani,
care este relația ta cu banii?

Nu am. Nici bani, nici relație cu
banii – îmi sunt indiferenți, din
colo de supraviețuire. Nu mă inte
resează prea mult obiectele – și de
obicei asta poți cumpăra cu bani.
Nu mă interesează nici puterea,
nu vreau să am puterea de a trans
forma lucrurile după chipul și
asemănarea mea (ferească Dum
nezeu de așa ceva). Nu prea au ce
sămi dea banii – poate libertatea
de a sta departe, cât mai retras, cât
mai izolat. Dar nici măcar pentru
asta nu merită să intri întrun răz
boi pentru bani. Sigur, nu uit să
îmi cer drepturile. Cum frumos
zicea și Tataee de la BUG Mafia:
„un lucru no să uit vreodată/ ba
nii pe show“. Dar oamenii care au
relații cu banii sunt foarte ne
simțiți și se simt jigniți când în
drăznești să îți ceri drepturile.
Asta e situația, îi înjur, că doar no
săi pup, și merg mai departe.
Ce te-ar face să renunți la scris?

De bună voie și nesilit de nimeni,
nimic. Sunt între cei care scriu
mult mai mult pentru mine decât
pentru ceilalți. E o nevoie organică.
E ca și cum miai cere să renunț la
funcțiile pancreasului sau ale plă
mânilor. Nu pot fără să se încheie.
Dacă într-o carte mărturiseai că
personajul tău ar putea fi un om

Cred în inovaţia care vine din experimente, dar și în vechea splendoare a lumii,
de când oamenii erau mai naivi și credeau,
dragii de ei, în bine, adevăr și frumos.

foarte trist, în realitate spuneai
că ai îmbătrânit și că poți fi fericit. Cum stai cu tristețile, cum
stai cu fericirile? Care dintre ele
au devenit mai mult sau mai
puțin obligatorii?

Din nou, trebuie să întrebi perso
najele – nu sunt în măsură să dau
răspunsuri în locul lor, chiar dacă
ele sunt, firește, tot eu. Dar nu
sunt niciodată numai eu și atunci
nu se cade să răspund. Îmi plac
paradoxurile multiple. Îmi plac
oamenii care pot fi și fericiți, și
triști în aceeași clipă. Nimic nu e
obligatoriu, dacă nuți pui singur
granițe. Libertatea e darul cel mai
însemnat pe care îl avem. Eu îmi
iau des libertatea de a numi păsa.
Ocolesc adunările de oameni care
se cred inteligenți, indivizii care
vor să schimbe lumea, îndeosebi
trecutul. Numi plac fanaticii – ei
mă întristează. Nu particip la con
grese sau gale, nu fac parte din
nici o gașcă, cu atât mai puțin din
vreo haită. Sunt confortabil cu
singurătatea.
Este viața „frumoasă ca strălucirea aurului de douăzeci și patru
de carate“, așa cum îi spunea
supraviețuitorul de la Auschwitz
călătorului cu pantofii verzi?

În viața adevărată, cuvintele aces
tea mi lea spus un supraviețuitor
al Holocaustului, între timp răpo
sat – domnul Otto Adler. Leam
scris întro gazetă acum zece ani.
Mi sau părut semnificative, așa
că mam gândit să le mai dau o a
doua viață și în ficțiune. Viața
poate fi și așa, dar niciodată nu e
doar așa.
Pe lângă scris, somnul prelungit
până la prânz, o climă tropicală
și cârciuma cu podea de lemn
pe care visezi să o deschizi pe
o plajă în Costa Rica, ce altceva
ți-ar mai face viața îndurabilă?

Să fiu lăsat în pace. Visez la o mar
ginalitate deplină. SDC
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Însingurări
de mame și ﬁice
Olga Tokarczuk (1962) a devenit
în 2018 primul scriitor polonez
care a obținut Man Booker Inter
national Prize, după ce obținuse
de două ori cel mai important
premiu din Polonia (Nike Lite
rary Award) și după o nominali
zare la Premiul Nobel în 2012,
alăturânduse astfel scriitorilor
valoroși pe care Polonia ia oferit
lumii – Wisława Szymborska,
Czesław Miłosz, Sławomir Mro
żek sau Paweł Huelle.

DANA PÎRVAN

Înainte de a deveni scriitoare, a
predat psihologie la Universitatea
din Varșovia (se consideră disci
pol al lui Jung) și a lucrat întrun
centru pentru adolescenți cu pro
bleme comportamentale, acest
background constituind o puter
nică sursă de inspirație pentru li
teratura sa. Olga Tokarczuk a
declarat că prima carte care ia
influențat puternic devenirea și
viziunea asupra lumii a fost car
tea lui Freud, Dincolo de princi
piul plăcerii, care a făcuto să
înțeleagă că interpretarea este
cheia realității, acesta constituind
primul pas în a deveni scriitor.
Este și intelectual public, ac
tivismul său aducândui premii
pentru promovarea păcii, a de
mocrației și a înțelegerii între oa
meni de naționalități și culturi
diferite, vizate fiind mai ales Po
lonia, Germania și Cehia. Și lite
ratura sa poate fi privită adesea ca
o pledoarie în acest sens. Nu a fost
pe placul naționaliștilor polonezi,
mai ales după ce a publicat Scrip
turile lui Iacob, aceștia acuzândo
că atitudinea sa contrazice tre
cutul istoric și politic al Poloniei,
scriitoarea învinuindui la rândul
său de xenofobie și rasism.
A debutat în 1989 cu poeme,
primul său roman fiind publicat
în 1993. Din 1997 a început să
scrie proză scurtă. Ultimele po
vestiri au apărut în 2004, fiind trei
proze scurte legate între ele prin
tema morții privite din perspec
tiva a trei femei din trei generații
diferite – mamă, bunică și fiică.

Fiecare povestire poate fi citită in
dependent de celelalte două, scrii
tura și tonul fiind diferite.
Fiecare femeie care își spune
povestea are propria viziune asu
pra vieții și, implicit, a morții și
propria manieră de a se confesa,
iar trimiterile la fiică, respectiv la
mamă sau la bunică din mărturia
fiecăreia sunt minimale, legăturile
de sânge părând doar oficiale. Și
timpul, și locul sună diferit în fie
care generație. Scriitoarea declara
că a dorit să scrie o saga, dar felul
în care timpul se fărâmițează și
trece peste aceste femei ia permis
doar o saga infimă, singura care se
mai poate scrie în zilele noastre.
Timpul, moartea, efemeritatea,
îmbătrânirea – atât cea spirituală,
cât și cea corporală – constituie
liantul celor trei proze, cartea sur
prinzând prin schimbarea de lume,
de perspectivă, de ton și prin dis
cretul substratului filosofic al po
vestirilor.
TIMPUL FACE CA VIAȚA
SĂ PARĂ O REPETIȚIE
GENERALĂ A MORȚII
Personajul central al primei po
vestiri este Ida Marzec. La 54 de
ani scapă cu viață dintrun acci
dent de mașină pe un drum în
ghețat, pe când se îndrepta spre
locul în care crescuse, un mic sat
din munți. Găsită de o familie
care o găzduiește pentru câteva
zile, aici vede o cățea care își tră
iește ultimele zile.
Încă din primele pagini ale
cărții, se conturează puternic tema
timpului: „Esența tuturor religiilor
nu este învierea, nici mântuirea, ci
putința de a da timpul înapoi, abi
litatea de al face săși muște pro
pria coadă și să repete la nesfârșit
ceea ce a mai spus o dată, chiar
dacă mormăit și nedeslușit“.
O năpădesc amintiri din co
pilărie, cu atât mai mult cu cât
gândul propriei morți o însoțește
de mică, iar îmbătrânirea nu mai
poate fi negată: „Nu a reușit să
oprească procesul de ridare a pie
lii, nu au ajutato nici cremele,
nici masajele. Umerii au devenit
mai înguști, mai fragili, țesutul
care îi acoperă sa vestejit, iar

acum, prin forța gravitației, a în
ceput să coboare spre locuri mai
ferite. Sânii – rareori îi mai bagă
în seamă – au căpătat formă de la
crimă, o picătură din catifea moa
le, delicată. Și acum vede că în
tregul corp trage spre pământ de
parcă toate părțile lui se simt deja
istovite și au renunțat împăcate la
încăierările zilnice cu gravitația.
Da, spune corpul, mă predau, îți
fac pe plac, nu mă mai opun, mă
fleșcăiesc, mă încovoiez“.
Timpul cu puterea sa distrugă
toare face ca viața să pară adesea
doar o repetiție generală a morții:
„Moartea ar trebui să fie un exer
cițiu practicat la orele de educație
fizică, copiii ar trebui instruiți cum
să alunece fără împotrivire în întu
neric, cum săși piardă cunoștința
și cum să arate îngrijit în sicriu. Ar
trebui să existe lecții demonstra
tive, cu siguranță sar găsi cineva
dispus săși doneze moartea came
relor de luat vederi pentru a se face
filme educative“.
Deși Ida doar trecuse pe lângă
moarte în accident, umbra aces
teia devine din ce în ce mai apă
sătoare, totul căpătând în viața sa,
trecută și prezentă, miasmă de
moarte. Fâșiile de timp se ames
tecă, granița dintre viață și moarte
se estompează. În mintea Idei, naș
terea Maiei, fiica sa, secretă sem
nele sfârșitului, iar suferința cățe
lușei Ina devine o oglindă în care
se răsfrânge suferința femeii.
ÎMBĂTRÂNIREA E PLINĂ
DE SINGURĂTATE
A doua povestire, Parka, îi oferă ci
titorului povestea vieții mamei Idei,
o poveste care începe tot cu moar
tea, moartea soțului său, Petro cel
născut bătrân, cu nelipsita lui ex
presie de îngrijorare de pe față.
Femeia se căsătorise cu acesta
pentru că așa hotărâse altcineva, cei
doi neavând mai nimic în comun.
Își rememorează povestea vieții în
timp ce Petro este mort lângă ea.
Dacă tot e mort și dacă tot nu
poate face nimic până când va
anunța oamenii din vale, femeia
deapănă amintiri și dă drum gân
durilor despre moarte: „Mă preo
cupă foarte tare un singur lucru:

când începe omul să moară? Tre
buie să fie un asemenea moment
în viață, probabil de scurtă durată
și imperceptibil, dar fără îndoială
există. Mersul, evoluția, drumul
ascendent atinge punctul culmi
nant și începe coborârea. Ar fi
momentul dupăamiezii vieții –
soarele atinge zenitul și se pre
gătește de asfințit. Ar fi momentul
de vârf al unei furtuni – vântul cel
mai năprasnic, tunetul cel mai
asurzitor, după care se lasă liniștea.
Flacăra cea mai vie care este înce
putul stingerii. Sau beția cea mai
cruntă după care urmează trezirea“.
Și în cazul său, îmbătrânirea
e plină de singurătate, măsurând
împietrirea și descreșterea corpu
rilor, moartea.
VIAȚA ÎNSEAMNĂ
INTERPRETARE
A treia proză, Magicianul, e poves
tea celei mai tinere dintre femei.
Maia se află la tropice îm
preună cu băiatul său. Scrie ghi
duri de călătorie. Locuiește în că
lătorii, drumurile îi sunt casa. Nu
vrea să se lege de oameni. Pe bu
nica ei o văzuse de două ori, a doua
oară fiind la moartea acesteia.

Magicianul este un iluzionist bol
nav, care nu vrea să se trateze, căci
momentul morții îi este indife
rent, se joacă dea moartea și îl
atrage și pe fiul Maiei întrun ast
fel de joc. Îi spune la un moment
dat femeii: „Știi în ce constă ma
gia? a întrebato și a continuat să
vorbească, ignorând faptul că se
îndepărtează. În numirea lucruri
lor pe care le vezi. Trebuie să for
țezi omul să numească ceea ce are
în fața ochilor. În felul acesta
creează fapte. Fiecare preferă să
se atașeze de o singură versiune a
realității, chiar dacă versiunea
respectivă este una falsă“.
Olga Tokarczuk se întoarce cu
această frază la punctul de plecare
al carierei sale de scriitoare, cel în
care a descoperit că viața înseam
nă interpretare, iar această carte
este o tristă, dar subtilă demon
strație că statornica moarte are
fețe și ecouri felurite în sufletul
celor trei femei. Ca și însingurarea
și îmbătrânirea. Poate singurele
fire prin care se mai înrudesc ma
mele și fiicele. SDC
Olga Tokarczuk, Ultimele povestiri,
traducere din limba polonă și note
de Cristina Godun, Polirom, 2018
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Premiul pentru traducere al Târgului de Carte
de la Leipzig: Eva Ruth Wemme pentru
Dimineață pierdută, de Gabriela Adameșteanu
Joi, 21 martie 2019, în cadrul Târgului de Carte de la
Leipzig, Evei Ruth Wemme i sa decernat premiul
pentru traducere al târgului, unul dintre cele mai
prestigioase premii literare din întreaga lume.
Volumul pentru traducerea căruia Eva Ruth Wemme a
fost premiată este romanul Dimineață pierdută, de Ga
briela Adameșteanu, una dintre cele mai importante
scriitoare române contemporane și una dintre cele mai
îndrăgite autoare din portofoliul Editurii Polirom.
Eva Ruth Wemme este și traducătoarea în ger
mană a lui I.L. Caragiale sau a lui Ștefan Agopian.
Traducerea în limba germană a romanului Gabrielei
Adameșteanu a apărut în august 2018 în colecția de
cărți clasicmoderne „Die Andere Bibliothek“.
La acest premiu a mai fost nominalizat și Georg
Aescht, traducătorul romanului Pădurea spânzuraților

de Liviu Rebreanu, iar la alte ediții printre nomina
lizați sa numărat Ernest Wichner pentru edițiile în
limba germană ale romanelor Cartea șoaptelor de
Varujan Vosganian și America de peste pogrom, de
Cătălin Mihuleac.
Pe lângă calitatea traducerii, juriul Târgului de
Carte de la Leipzig are în vedere, desigur, și valoarea li
terară a cărții. Apărut în 2004, romanul Dimineață pier
dută a cunoscut nouă ediții în România – ultimele cinci
la Editura Polirom – și a fost tradus în 13 limbi, fiind
foarte bine primit de presa autohtonă și internațională.
Gabriela Adameșteanu a fost prezentă de curând
și la Salonul de Carte de la Paris, unde au fost lansate
ultimele sale cărți traduse în franceză, Gare de l’Est
și Les années romantiques, apărute la Editura Non
Lieu. La Editura Gallimard urmează să îi fie publicat
romanul Fontana di Trevi. SDC

Evenimente Polirom
la Bookfest Timișoara
Ediția a VIII-a,
4-7 aprilie 2019
În perioada 47 aprilie 2019, Edi
tura Polirom participă la cea dea
VIIIa ediție a Salonului Interna
țional de Carte Bookfest Timișoa
ra, găzduit de Centrul Regional de
Afaceri (Bd. Eroilor de la Tisa, nr.
22) cu peste 600 de titluri, toate
aflate la reducere (25%).
Programul complet de eveni
mente din cadrul târgului, mai jos.
Sâmbătă, 6 aprilie
ora 13.00: Sebastian Lăză
roiu, Zilele lui MM
Lansare de carte & ședință
de autografe
Prezintă, alături de autor:
Daniela Rațiu, Marcel Tolcea
l

Zilele lui MM, de Sebastian
Lăzăroiu, o poveste de viață cutre
murătoare, cu personaje puternic
încercate de un destin necruțător.
O cronică detaliată e deteriorării
omului, a unei boli care schimbă
viața unei familii.
l ora 14.30: Cristian Tudor
Popescu, Vremea Mânzului Sec

Lansare de carte & ședință
de autografe
Prezintă, alături de autor:
Marcel Tolcea, Robert Șerban
„Vremea Mânzului Sec exce
lează printro scriitură nervoasă,
densă, dublată de o excepțională
capacitate de a propune imagini
memorabile. Nu întâmplător câ
teva dintre secvențele romanului
se intitulează «Din imaginariu»:
acolo primează oniricul, moartea
se insinuează amenințător, viziu
nea devine terifiantă.“ (Alexandru
Călinescu)

Conferință susținută de Andrei Oișteanu
la Teatrul Național din București
„EVREII DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXT
EUROPEAN: ASEMĂNĂRI ȘI DEOSEBIRI“

Duminică, 7 aprilie
l ora 15.00: Dan Pavel, Războa

iele neterminate din era Facebook
Lansare de carte & ședință
de autografe
Prezintă, alături de autor:
Marcel Tolcea, Silviu Rogobete
Volumul analizează acele pro
cese, clivaje și conflicte care au dus
la războaie culturale, civile, reli
gioase sau armate. Bazânduse pe
lecțiile trecutului, temele discutate
aici sunt necesare unei bune în
țelegeri a lumii actuale, oferind
totodată o pregătire pentru șocu
rile și surprizele viitorului. SDC

Duminică, 7 aprilie, ora 11.00, în Sala Mică a
Teatrului Național „I.L. Caragiale“ din București va
avea loc conferința „Evreii din România în context
european: asemănări și deosebiri“, susținută de
Andrei Oișteanu, binecunoscutul istoric al
religiilor și mentalităților.
Conferința va fi moderată de actorul Ion Caramitru, di
rectorul TNB. fiind urmată de o sesiune de autografe. Apă
rute la Editura Polirom, în Seria de autor Andrei Oișteanu,
volumele vor putea fi achiziționate la eveniment.
„Istoria evreilor din România – susține autorul – este
mai puțin cunoscută în lume. Alte comunități evreiești
din Europa centrală și răsăriteană (Rusia, Polonia și
chiar Ungaria) au fost mai vocale și mai vizibile. Încerc

să dau culoare acestei pete, dacă nu chiar albe, măcar
gri. Mai ales că a fost o comunitate numeroasă și im
portantă. În 1939, evreii din România Mare numărau
circa 800.000 de suflete, fiind a treia comunitate din
Europa și a patra din lume, după Polonia, Uniunea So
vietică și SUA. O comunitate cvasieterogenă, dar
totuși unitară, cu un aport deosebit la istoria econo
mică, socială și culturală a României. Cam o treime
dintre ei au pierit în Holocaust, ceilalți au fugit din
calea comunismului. Evenimentul fundamental care
a marcat diferența dintre evreii din România și cei din
Europa a fost neacordarea cetățeniei evreilorromâni
odată cu adoptarea Constituției «liberale» din 1866.
România a ratat sincronizarea cu Europa, un fapt cu
consecințe sociopoliticoculturale majore: apariția
antisemitismului economic (pe lângă cel rasial și reli
gios); întărirea instituțiilor comunitare proprii; apa
riția avant la lettre a mișcării sioniste în spațiul
românesc etc. Evreii din România sunt altfel pentru că
(și în măsura în care) România este altfel.“ SDC
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Petru Cimpoeşu –
Bărbați fără degete
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment din volumul
Bărbați fără degete, de Petru Cimpoeşu, care va apărea în curând la Editura Polirom.
– FRAGMENT –
Când am auzit soneria de la ușă,
am crezut mai întâi că e Viorel; la
ora asta, măi? am întrebat cu voce
tare – afară se întunecase. Jucam
table la calculator, bine că am
avut ideea de a ieși din joc, înainte
săi deschid. Maș fi simțit aiurea
să mă găsească jucând table sin
gur. Dacă maș fi uitat pe vizor,
poate că nici nu aș fi deschis, fiind
că nu laș fi recunoscut. În primul
moment, chiar nu lam recunos
cut, am făcut o jumătate de pas
înapoi. Nu era propriuzis Moșul,
ci un moș care se deghizase în
Moșul. Cel mult fratele clandestin
și mult mai în vârstă al unuia pe
care îl porecliserăm cândva astfel
(îl chema de fapt Moșe), iam recu
noscut mai întâi nasul. Părul alb,
tuns scurt, fără cârlionții de altă
dată, am constatat asta când șia
scos pălăria, făcea să semene cu
boxer ieșit la pensie.
— Salut, zise, ce faci? – ca și
cum ar fi fost întradevăr Moșul,
iar eu aș fi fost iarăși colegul lui
de bancă și neam fi despărțit în
urmă cu câteva ore.
Un fel de exaltare minimă,
părea și el un pic dezamăgit. Mam
mirat să constat că e mai scund
decât îl știam, poate din cauză că
purta pălărie, un moșneguț cu pă
lărie. Ducea pe umăr o geantă de
voiaj cu multe fermoare, iar în
mână ținea o alta în care, voi afla
câteva momente mai târziu, îmi
adusese „un mic cadou“. Îmbrăcat
întrun costum cam ponosit, călă
torise cu trenul și hainele i se
șifonaseră, iar pe deasupra purta
un pardesiu ce semăna mai de
grabă cu o manta. Pe cap își pusese
acea pălărie neagră, foarte caracte
ristică – îmi vine să zic chiar osten
tativ de caracteristică. Atunci, în

primele momente, doar mam mi
rat puțin. O apariție stranie. Ai fi zis
că se întoarce din vreo îndepărtată
povestire hasidică sau că abia se
pregătește să plece întracolo. În
lumina slabă de pe coridor, fața lui,
acum rotunjită și cu pliurile de la
coada ochilor prelunginduse în
alte riduri către pomeți, mai păstra
prea puțin din severitatea de altă
dată. Purta ochelari cu multe diop
trii; sub lentilele heliomate se
puteau ghici pungile cearcănelor a
căror margine ieșea puțin de sub
rama îngustă a ochelarilor. Vocea
însă nu i se schimbase.
— Salut, zise, ce faci?
Am tresărit, mam tras puțin
întro parte, lăsândui loc să intre.
— Nimic.
Nu neam îmbrățișat, doar neam
strâns mâinile, aproape grăbiți – și
atenți ca nu cumva să ne dedăm
vreunei efuziuni artificiale. Urma
rece a mâinii lui mia persistat apoi
în palmă, până când iam luat geanta
de pe umăr, pardesiul și pălăria pen
tru a i le agăța în cuierul de după ușă.
A intrat, sa oprit în mijlocul sufrage
riei, a aruncat o scurtă privire în jur,
ca pentru a recunoaște locul, apoi,
când lam invitat să se așeze, a ales fo
toliul în care altădată obișnuia să
stea tata. Încercam amândoi să ne
prefacem că totul e OK. A pus cea
laltă geantă pe măsuța dintre fotolii
și a deschiso pentru a scoate din ea
„cadoul“, o sticlă de ulei de măsline și
o cutie de curmale de la kibbutzul lui.
Am protestat fără să exagerez, iar el a
ținut să mă prevină căși luase ca
meră la hotel, nu voia să mă deran
jeze, în acest fel obligândumă să mai
protestez încă o dată. Nici nu avea de
gând să rămână prea mult, era în tre
cere, venise doar ca să mă vadă – ce
nevoie avea să mă vadă, nu lam în
trebat, probabil că știam.
— Măi, am vinit la tini ca sîț
spun șieva, zise cu un accent exagerat

CARTEA
„Oare bărbaţii preistorici își tăiau degetele de
bunăvoie? Aceasta este întrebarea pe care și-au pus-o
trei cercetători de la Universitatea «Simon Fraser» din
Burnaby (Canada), constatând că degetele lipseau de

evreiescmoldovenesc, după ce
am destupat sticla de whisky și
am turnat în pahare.
— Măi, ai vinit la mini, răs
punsei pe același ton.
— Dar lasîmă sîți spun pen
tru ci am vinit!
— Bine, spune!
— Ca sî văd ci mai faci – și râse.
— Trăiesc degeaba, răspunsei
luând ca martori obiectele din în
căpere.
Ar fi fost mai potrivită o for
mulă de politețe, calitatea de gazdă
mă obliga săl întreb, la rândul meu
ceva simpatic sau nostim, ce naiba,
ne vedeam după mai bine de patru
zeci de ani!... Nu voiam săi fac o im
presie proastă, fiindcă și pe mine
mă deprimă oamenii nemulțumiți
de viața lor. Eram însă prea crispat,
ca de fiecare dată când sunt luat
prin surprindere. Miam dat seama
cât de jalnic sunase răspunsul meu
abia în momentul când el ma în
trebat în glumă:
— Di ci? Nu ai bani?
De data asta, mam grăbit să râd
eu primul. Senzația că înaintezi întro
încăpere cu storurile trase, pipăind
atent aerul; cauți ceva, dorești să
ajungi la acel ceva fragil de care te și
temi un pic, teama că lai putea vă
tăma – ar trebui săl iei direct în
brațe. Am băut amândoi încet, cu
prudență. De unde să începem, de
acolo sau de dincolo, aproape că nu
are nici o importanță. Eram pe punc
tul de al întreba în sfârșit ceva banal
și agreabil, de exemplu, cum se dis
trase la întâlnirea de promoție, cine
mai venise și cine nu... Încercând
eventual săi explic de ce nu venisem
și eu. Ca și cum ai înota în timp pe un
culoar îngust, contra curentului, ca
să ajungi la izvoarele destinului. Sau
așa cum altădată, în taberele școlare,
când se organizau concursuri de
orientare turistică, trebuia să par
curg prin pădure un anumit itinerar,

la amprentele mâinii stângi lăsate în mai multe peșteri
de strămoșii noștri. Ei au comparat aceste amprente
cu practicile culturale ale altor 121 de societăţi contemporane și au conchis, într-un articol publicat în
«Jurnalul de arheologie paleolitică», că aceste mutilări
au fost foarte probabil voluntare.“
(„Le Figaro“, 11 decembrie 2018)

ratând unele posturi, nimerindule
pe altele, pentru ca la urmă să obțin
un punctaj modest și să fiu răsplătit
cu o diplomă de participare. Pe
urmă, metafora asta mi sa părut
prea complicată și mai ales prea sen
timentală. Am spus altceva.
— Am fost însurat, dar nu am
copii. Doar un frate vitreg, mult
mai tânăr decât mine.
— Nici eu.
În momentul acela am știut că
vom petrece împreună toată noap
tea. Și că, în cele din urmă, va trebui
săi vorbesc despre ce sa mai în
tâmplat după plecarea lui în Israel.
Îmi țineam în continuare brațele
încrucișate, cu mâinile ascunse la
subsuori. Cel mai simplu ar fi fost
săl întreb ce mai făcuse între timp,
deși între timp însemna mai bine
de patruzeci de ani. Însoțită de un
surâs complice, întrebarea ar fi
putut părea o glumă bună.
— Ce ai mai făcut între timp?
Hoho!
— Hoho! – desfăcu larg bra
țele și atunci iam observat cu
atenție degetele. Mai nimic. De
câțiva ani, trăiesc întrun kibbutz.
— Mam gândit la tine chiar
azidimineață, zisei. Miam amin
tit cemi spuneai despre Reșimo.
Dimineață mă trezisem cu un

vuiet intermitent în urechea dreap
tă, însoțit de o ușoară amețeală.
Persista câteva secunde, apoi se
făcea liniște; în acele câteva se
cunde, aveam impresia că mă aflu
undeva la malul mării. Vrând să
mă ridic, pentru a merge la toaletă,
am întins mâna ca să aprind veioza
și, negăsindo, mia trecut o clipă
prin minte că mă aflu întro casă
străină, dar în loc să mă neliniș
tească această presupunere mia
provocat emoția plăcută a vacan
ței. Între timp, deși găsisem între
rupătorul, amânam să apăs pe el,
pentru ami prelungi iluzia.
— Mda, viitoarea mea amin
tire despre mine... Aflasem despre
Reșimo de la domnul profesor
Catană.
Aș fi preferat să nu amin
tească de domnul Catană.
— Voi chiar ați crezut că vam
turnat la Securitate și că din
cauza mea lau închis.
Nu știam nici eu dacă era un
reproș sau o întrebare. Moșul nu
se grăbi să răspundă. Rămase câ
teva clipe cu ochii închiși, iar
când îi deschise, mă întrebă, la
rândul lui:
— Tu chiar ai crezut că team
turnat la Securitate?
— Miai răspuns ca un rabin. SDC
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Fă-ți o poză
cu gunoiul
Sigur, nu am pretenții că mă pricep
la modă, dar nici nu mă credeam
atât de depășită în gusturi. Am
văzut o domnișoară în costum de
baie roșu, întinsă lasciv pe o plajă
plină de gunoaie. Întro fotografie
alăturată, aceeași domnișoară,
zâmbitoare, înconjurată de saci
de gunoi. Acesta este noul trend
în social media.
Provocarea #Trashtag a prins aripi
în luna martie și încă se răspândește.
Îi îndeamnă pe utilizatorii de Inter
net să se fotografieze întrun loc îm
pânzit de deșeuri în două momente:
primul – așa cum îl găsesc; al doi
lea – după ce au curățat totul, alături
de sacii de gunoi strânși. Apar foto
grafii de la malul mării, din pădure,
din parcuri de copii, ba chiar și din
curțile oamenilor.
Este unul dintre puținele tren
duri de pe Internet cu efect pozitiv.
Istoric vorbind, a fost precedat de
provocări de la marginea absurdului.
În luna februarie cu greu trecuse
moda Birdbox, un val general de

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL
DE CULTURĂ
filmulețe cu oameni care încercau să
meargă pe stradă sau să depășească
obstacole fiind legați la ochi. Era in
spirat de un film de pe Netflix cu San
dra Bullock, în care o mamă singură
încearcă să își salveze copiii dintro
lume cucerită de entități supranatu
rale cu puterea de a apărea în fața
ochilor sub forma celor mai puter
nice frici. Sa lăsat cu multe vânătăi.
Oamenii sau filmat alergând cu ve
derea blocată, gustând alimente sau
dulciuri legați la ochi sau împiedi
cânduse de diverse obstacole. A de
venit atât de ridicol, încât Netflix a
trebuit să emită un comunicat care

precizează faptul că este periculos să
te deplasezi cu ochii acoperiți.
În anul precedent, Internetul fu
sese cucerit de o modă chiar mai stu
pidă de atât: mâncatul capsulelor de
detergent. Oamenii, în special copiii,
au făcut exact acest lucru: înghițeau
detergent lichid în fața camerei. Efec
tele acestei acțiuni pot ajunge până
la stare de greață, letargie, lipsa aeru
lui și blocarea respirației. În 2018,
spitalele au fost pline de copiii in
toxicați cu detergenți. Iar mâncatul
detergentului, în special de către co
piii cu deficiențe, era o problemă și
în lipsa Internetului: în America, în
anul 2012, a fost internat în medie

câte un copil pe zi din cauză că a con
sumat detergent.
#Trashtag, moda dovezilor foto
că ai curățat o zonă cât de mică, a
părut că forțează conceptul psiholo
giei inverse și că nu va avea succes. A
apărut inițial cu aproape patru ani în
urmă, fără prea mult răsunat. Totul sa
schimbat pe 5 martie 2019, când un
american a postat pe Facebook o foto
grafie a lui Drici Tani Youne, un
tânăr activist din Algeria, înainte și
după strângerea mizeriilor, cu mesa
jul: „Uite o #provocare pentru voi, cei
tineri și plictisiți: faceți o fotografie a
unei zone care are nevoie de curățire
sau întreținere, faceți o fotografie

Rockul după Zorba grecul
DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
De trupa Foals am aflat dintro
postare a lui Steven Wilson, de
acum câțiva ani. O enumerase
între alte nouă, ascultate de el în
săptămâna respectivă, iar eu cre
deam că alegerile prolificului
muzician trebuie să fie deosebite.
Probabil că așa și erau; cum nu
sunt specialist, din lista aceea
mam îmbogățit doar cu Foals. Se
întâmplă. Omenește, nui posibil
să receptezi tot ce e bun, frumos și
inovativ în rock, ca să nu mai scriu
că viața noastră nu se rezumă la
acest domeniu zvăpăiat, permanent

în mișcare și „mânjit“ de întreg
spectrul culorilor. Care album
era, uite că nu mai știu! Posibil cel
din 2010, Total Life Forever. Sau
poate Holy Fire, din 2013? What
Went Down, din 2015 sigur nu era.
Nici primul, Antidotes, din 2008.
Memoria înclină spre Total Life
Forever, deoarece a reținut imagi
nea copertei, o fotografie subac
vatică cu cinci băieți înotând în
apă și în lumina soarelui, pieziș
dispersată.
Prima senzație (care de multe
ori contează) stârnită de ascultarea

muzicii compuse și înregistrate
de Foals a fost una de mare, mare
bucurie. Și când scriu asta, îmi
măsor cuvintele cu destulă grijă:
bucurie am simțit și simt de fie
care dată când aud vreo piesă cu
Foals. Nu caut explicația originii
sentimentului, nici dacă este nor
mal ori cumva reflex, condiționat.
Cine a ascultat un album Foals
poate știe că sunetul formației
aglutinate în elitistul Oxford
amintește de altul, mai vechi cu
vreo trei decenii, născocit la New
York de Talking Heads. Amprenta
specială, unicitatea și farmecul
Foals poartă semnătura solistului
vocal și chitarist, Yannis Philippa
kis, ale cărui rădăcini grecești
sunt evidente atât în nume, cât și
în figură (el fiind născut, totuși, în
Anglia). Vocea lui Philippakis este
ideală pentru poprock, fără să
aibă prestanța glorioasă a celei
deținute de unduiosul George Mi
chael, nici mieroșenia tânguitoare

a de neuitatului Demis Roussos.
Provocată de congruența spațiului
de baștină, inevitabila comparație
dintre Yannis Philippakis și con
sângenii săi nul dezavantajează.
Altfel vorbind, deși se poate
spune că Philippakis este creierul
și portdrapelul spre succes, Foals
nu se bizuie doar pe el. Băgați cum
va forțat în oala indierock, ames
tecați în salata postnewwave și în
fastfoodul punkrevival, Foals are
resursele necesare să iasă în față
din meniul postpostpostorice, pe
undeva în felul în care The Cure au
scăpat la vremea lor din tocătura la
modă, fără excesele și stranietatea
liderului Robert Smith. Discret ali
mentată de bogatul filon jazzrock,
Foals obține texturi sonore simul
tan dense și aerisite, simple și com
plexe, liniștite și gălăgioase, ale
căror fraze sunt împletite cu măies
trie și ingenuitate, ca și cum niște
copii se joacă dea muzicienii, fără
să fie conștienți de talentul sau de

după ce ați făcut ceva în legătură cu
asta, apoi postațile“. A funcționat.
Cineva din Elveția a avut însă
probleme atunci când a încercat să
intre în rând cu lumea și să strângă
niște gunoi. Iată mesajul lui, postat pe
un forum: „Am încercat să mă gândesc
pe unde găsesc un loc plin de gunoi și
mia venit în minte, de exemplu, pe o
cărare din pădure, dar de acolo nu se
adună nici măcar jumătate de sac. Sau
resturi de țigară din stațiile de tren.
Dar dincolo de câteva ambalaje arun
cate icicolo, nu prea mă pot gândi la
vreun loc murdar. Ar putea cineva să
îmi spună de vreun astfel de loc? Știți
cumva dacă există?“. SDC

geniul lor. Dar ei nu sunt deloc
inconștienți pe ce lume trăiesc – a
se citi versurile pieselor, nu foarte
tranșante, nici extrem de implicate
social și politic, precum în cazul
predecesorilor celebri, însă destul
de clare, semn că băieții duc mai
departe tradiția rockului de atitu
dine și responsabilitate, pe care tot
britanicii lau statuat de vreo cinci
decenii încoace. Săi numim aici pe
cei care, alături de Philippakis,
noul Ulysses al poprockului, au
contribuit la jubilația Foals: Jack
Bevan, tobe; Jimmy Smith, chitară;
Walter Gervers, bas (actualmente
plecat din grup); Edwin Congreave,
claviaturi.
Nu am pornit de la Zorba gre
cul fiindcă Philippakis este din
neamul genitorilor democrației.
Atitudinea lui, pe scenă și în viața
personală, cât am putut deduce din
știrile răsuflate, seamănă cu a pro
totipului. Iar titlul ultimei piese de
pe albumul recent, Everything Not
Saved Will Be Lost, part I (2019,
Warner Bros/ Transgressive), sună
astfel: I’m Done with the World (&
It’s Done with Me). Recunoașteți
trimiterea, nu? SDC
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1999, anul ﬁlmelor
care pun realitatea
la îndoială
Matrix, Fight Club, Cu ochii larg închiși și Al șaselea simț împlinesc 20 de ani.
Două decenii de la un an cinematograﬁc excepțional. Punctul comun al acestor ﬁlme, se întreabă revista „Slate”. Lansate în 1999, aceste ﬁlme de neuitat,
cu scenarii straniu de similare, vorbesc despre aparențe înșelătoare.
„A fost un an abundent în filme a
căror narațiune te păcălește: ele
par a vorbi despre un lucru, dar în
cele din urmă, vorbesc despre al
tceva“, explică jurnalistul Rafik
Djoumi, specialist în Hollywood.
„Al șaselea simț a fost conceput
pentru a fi răsturnat pur și simplu
în scena finală, pentru a putea fi
revăzut cu această nouă infor
mație, care schimbă complet in
triga. Fight Club funcționează și
el pe baza unei întorsături. Matrix

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

ne spune că tot ce vedem nu este
real. Iar Cu ochii larg închiși este
ultimul film al unui cineast im
portant (Stanley Kubrick) care ne
avertizează să ne temem de pro
priile fantasme.“
Toate aceste filme mai au în
comun și personaje centrale care
sunt silite să își schimbe felul de
a vedea și înțelege realitatea. De
ce sau concentrat astfel de su
biecte în anul 1999? Linda Bel
hadj, critic de cinema și autoarea

unui volum despre thrillerul ero
tic, încearcă o explicație: „În SUA,
anii ’90 au fost anii deziluziei, a
fost sfârșitul petrecerii. În această
perioadă sau produs numeroase
thrillere paranoice (precum Do
sarul Pelican, Puterea, Inamicul
statului etc.) care vorbeau despre
alienarea urbană și despre sfida
rea autorității. Societatea ameri
cană a fost de asemenea foarte
zguduită de afacerea O.J. Sim
pson, apoi de acuzațiile de viol
aduse de Juanita Broaddrick pre
ședintelui Clinton. Astăzi uităm

că anii Clinton au fost o mare de
zamăgire pentru democrați“.
În acest climat politic, spune
Linda Belhadj, Hollywoodul a re
venit cumva la „regizoriiregi care
au o viziune de autor, odată cu în
toarcerea lui Kubrick și apariția
explozivă a fraților Wachowski.
Filmele lor au venit să deranjeze
ca și cum, alături de frica de anul
2000, a apărut o nevoie și mai ex
plicită de a exprima sentimentul
de paranoia“.

Rammstein: lagăre
și provocare
La zece ani de la ultimul album,
Liebe ist für alle da, Rammstein
revine cu un nou disc, pe care îl
anunță cu un videoclip ce, în bu
na tradiție de marketing a trupei
germane, provoacă polemici.
Videoclipul piesei Deutschland
a stârnit deja critici în Germania.
Clipul șochează prin scene în care
membrii trupei apar în rolurile
unor deținuți evrei în lagăre naziste.
„Holocaustul nu poate fi folo
sit pentru ați face reclamă“, sa in
dignat un reprezentant al partidului

liberal (FDP). „Sa trecut de limita
bunului simț“, constată Felix Klein,
reprezentant al guvernului care
urmărește afacerile de antisemi
tism. Ambasadorul Israelului sa
adăugat și el criticilor, spunând
că acest clip este „rușinos“ și „ne
dorit întru totul“.
Reacțiile au fost provocate, de
fapt, de un fragment din acest clip
ce prezenta doar scenele referi
toare la Holocaust și care a fost
lansat ca teaser al clipului final.
Dar videoclipul, în ansamblul lui,

De asemenea, o mare schim
bare în epocă a fost „sosirea ma
sivă a Internetului“, amintește Ra
fik Djoumi.
„Odată cu el sa răspândit și
ideea că felul în care ne reprezen
tăm societatea nu se mai poate li
mita numai la planul fizic. Căci
Internetul este o reprezentare a
lumii despre care știm că este
doar o reprezentare. Publicul din
1999 a devenit foarte sensibil la
această temă.“ SDC

cu o durată de 9 minute, ar putea
liniști criticii.
De fapt, piesa Deutschland
vorbește despre relația de dra
gosteură pe care membrii forma
ției (născuți în est, în Germania
comunistă) o au cu țara lor natală.
În clip ei își asumă diverse iden
tități din mai multe momente din
istoria Germaniei, în special din
cele agitate: Evul Mediu, Republica
de la Weimar, Germania comunistă
și cea nazistă.
Dar este adevărat și că Ram
mstein, încă de la fondare, în 1994,
a dovedit atât o aplecare spre a
stârni controverse, cât și o ma
nieră de a provoca.
În 1998, de pildă, a scandali
zat folosind întrun videoclip im
agini din celebrul documentar de
propagandă nazist Olympia, rea
lizat de Leni Riefenstahl.
În 2006, întrun interviu în
„Playboy“, vocalistul Till Linde
mann a declarat că nu vor mai fa
ce așa ceva. „Neam săturat să fim
acuzați că suntem o trupă de ex
tremă dreaptă“, spunea el.
Piesa lor Links 2 3 4 este un
răspuns la aceste critici. În ver
suri, Rammstein își anunță pozi
ționarea politică: „Ei vor ca inima
mea să stea în dreapta. Cu toate
acestea ea bate în stânga“. SDC

ANUL XV NR. 640
30 MARTIE – 5 APRILIE 2019
www.suplimentuldecultura.ro

15

PE SCURT

n Scott Walker (foto sus), cântăreț
american și fondator al grupului
The Walker Brothers în anii ’60, a
murit la vârsta de 76 de ani. Wal
ker, cu o carieră de decenii la ac
tiv, este considerat unul dintre cei
mai influenți muzicieni rock ai se
colului trecut și a fost unul dintre
idolii și mentorii muzicali ai lui
David Bowie sau Radiohead.
n Portretul lui Dora Maar, un ta
blou realizat de Picasso în 1938 și
furat în urmă cu 20 de ani din
Franța, a fost recuperat de exper
tul olandez Arthur Brand, consi
derat un adevărat „Indiana Jones
al lumii artelor plastice“. Tabloul
este estimat astăzi la suma de 25
de milioane de euro.
n Scandalul care zguduie în ul
tima vreme industria Kpop din
Coreea de Sud (după două afaceri
de abuz sexual și corupție care au
dus la inculparea vedetelor Seungri
și Jung Joonyoung) a atras in
tervenția președintelui țării. Pre
ședintele Moon Jaein a cerut
implicarea rapidă în anchete a Mi
nisterului Justiției și a Ministeru
lui Securității Naționale.
n Actorii egipteni Amr Waked și
Khaled Abol Naga au primit in
terdicție de a mai juca în țara na
tală după ce au denunțat în fața
Congresului american președin
ția lui Abdel Fattah elSissi, acu
zată de încălcarea drepturilor
omului. Cei doi actori au fost acu
zați de „înaltă trădare contra na
țiunii și poporului egiptean“. Con
damnarea lor survine după cea a
scriitorului Alaa elAswany, acu
zat și el de „insulte la adresa pre
ședintelui, a forțelor armate și a
instituțiilor judiciare“.
n Bestsellerul 12 Reguli de viață
al psihologului Jordan Peterson
(foto) a fost repus în vânzare în

Noua Zeelandă după ce, săptă
mâna trecută, lanțul de librării
Whitcoulls a scandalizat prin deci
zia de a opri vânzarea volumului,

ca urmare a atentatului de la
Christchursch. Fanii lui Peterson
au criticat online decizia lanțului
de librării, arătând că volumul lui
Peterson a fost interzis fără motiv,
în vreme ce Mein Kampf poate fi
achiziționat fără probleme.
n Experții britanici care restau
rau tabloul Madonna cu rodie,
(foto jos) considerat până acum
doar o imitație a unei picturi de
Botticelli, au descoperit că lucra
rea este chiar un original realizat
în studioul faimosului maestru
renascentist.
n Reputatul regizor german Wer
ner Herzog se transformă în actor
pentru a juca rolul negativ în se
rialul Star Wars: The Mandalorian

pe care îl pregătește Jon Favreau
(Iron Man) pentru Disney. Întrun
interviu pentru Indiewire, Herzog
a declarat că începe să îi placă din
ce în ce mai mult să fie actor în se
riale și filme pe care nu le reali
zează. Autorul lui Aguirre a mai
jucat (în rol negativ) alături de
Tom Cruise în primul film din
seria Jack Reacher.
n La Recherche este numele unui
serial TV care se inspiră din uria
șa operă a lui Marcel Proust În
căutarea timpului pierdut. Regi
zat de Guillaume Galliene, seria
lul va fi o adaptare liberă a operei
proustiene, ce va fi transplantată
întro perioadă „mai modernă“ și
întrun ton „mai autobiografic“.
n HBO va oferi fanilor un docu
mentar de două ore despre seria
lul Urzeala tronurilor. Documen
tarul, numit The Last Watch, va fi
difuzat după terminarea ultimului

sezon al serialului, al optulea, și va
oferi o nouă incursiune „amuzantă
și emoționantă“ în culisele unei
serii devenită fenomen mondial.
n Foști membri ai Bisericii Scien
tologice dezvăluie faptul că, în
sânul acestei secte, actorul Tom
Cruise este „considerat o zeitate“,
„al doilea după liderul David Mis
cavige și un salvator al lumii li
bere“ și că membrii de rând ai
cultului sunt sfătuiți să vizioneze
de mai multe ori filmele actoru
lui. De asemenea, membrii Biseri
cii Scientologice ar fi îndemnați
să cumpere zeci de bilete la noile
producții în care joacă Tom Cruise,
pentru a crește cota acestuia la
boxoffice. SDC
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Viața bate ﬁlmul
și îl omoară pe Don Quijote
„If you’re going to do Quijote,
you have to become as mad as
Quijote“ a spus Terry Gilliam un
deva în miezul acestui teribil
proces de creație a lui The Man
Who Killed Don Quijote.
De regulă, procesul realizării unui
film nar trebui să influențeze
percepția critică asupra produsu
lui final, dar numai câteva ele
mente din traseul început în 1989
ar ocupa trei sferturi din spațiul
pus la dispoziție pentru această
rubrică și var convinge că nu e
vorba de un simplu film, deci că
interpretarea lui poate că ar tre
bui să depășească ramele uzuale
ale actului critic.
Nesfârșitul lanț de ghinioane
reține, printre altele, imposibilita
tea de strânge bugetul (Gilliam
dorea un film european scump,
rupt cu totul de Hollywood, unde
cel care dă banii decide); dificulta
tea de a găsi un protagonist (Jean
Rochefort a început să filmeze, dar
sa îmbolnăvit, a fost schimbat, iar
John Hurt, alt Don Quijote, a fost
diagnosticat cu cancer înainte de
începerea filmărilor, ambii dece
dând în 2017); inundații (neacope
rite de asigurări), survoluri ale
unor avioane NATO care au dis
trus banda de sunet etc.
Bomboana de pe colivă e con
flictul cu producătorul portughez

Paulo Branco. Acesta a intrat în
proiect în 2016, promițând să
completeze bugetul, ceea ce na
făcut, încercând în schimb să pre
ia controlul artistic asupra filmu
lui. În 2017 Branco a suspendat
producția, dar Gilliam a găsit alți
producători și a terminat filmă
rile, dar pe urmă a început o ade
vărată odisee a chemărilor în
instanță care sa acutizat în preaj
ma Cannesului, Branco pretin
zând că deține drepturile asupra
filmului și încercând să împiedice
proiecția lui în festival. Na reușit,

filmul a închis Cannesul și a in
trat aproape concomitent și în
cinematografele din Franța. În mo
mentul de față se pare că în ins
tanță i sau recunoscut lui Branco
drepturile asupra filmului, dar se
așteaptă că el să cadă la o înțele
gere financiară cu Gilliam pentru
a închide conflictul.
În 2002, când problemele cu
care se confrunta Gilliam nu erau
atât de numeroase, sa făcut un
documentar (deja cunoscut) de
spre dificultatea realizării acestui
proiect. Lost in La Mancha, de Keith

Furtul invizibil
Am ales acest titlu pentru a vă
capta interesul, mai ales că rubri
ca asta este aruncată pe ultima
pagină, în locul unde „Mesagerul
de Miroslava“ anunță căsătoriile
și decesele din comună.
Furtul invizibil nu se referă la cel
săvârșit noaptea, ci la proprieta
tea intelectuală, care nu este un

640

sac de grâu pe care poliția îl gă
sește în podul tău și demonstrea
ză, după dâra de boabe, că lai
luat de la Mitică, care Mitică nu a
consimțit exproprierea.
Este un scandal în lumea mu
zicii internaționale, care o implică
pe Shakira și pe un băiet macio.
Speța este despre cum ei au pla
giat, în melodia Bicicleta, creația
unui cantautor cubanez pe nume
Livan Rafael Castellano Valdes.
Sunt sigur că justiția va da drep
tate divei columbiene, fiindcă ea a
avut grijă să denatureze compo
ziția până în stadiul în care pare
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alta. Cum rămâne însă cu munca
de creație a lui Livan Rafael?
Am pățito pe propria piele,
cu melodia mea numită Hai, pă
pușe, dă din tanga. Cam la doi ani
distanță a apărut Regina Nisipuri
lor a trupei Amurg Bej. Încă din ti
tluri este clară asemănarea, fiindcă

IULIA BLAGA
FILM

Fulton și Louis Pepe (numit cu
umor trist de BBC „an astonishing
unmaking of“). El va fi urmat în
curând de o continuare, He Drea
med of Giants, care se va adăuga
faimei celui mai blestemat film
din istoria cinematografului.
În atare condiții, spuneți sin
cer, mai contează cât de bun e fil
mul? Din păcate, da, și e cu atât
mai trist să vezi că lupta a obosit și
proiectul, și pe autor. Poate că
Johnny Depp, care era antamat
pentru al doilea rol de pe generic,
a avut dreptate când na mai vrut
să revină pe motiv că atâtea tergi
versări înseamnă că proiectul nu
mai trebuie făcut. În 2017, Gilliam
forța o asemănare și spunea: „Oa
menii iubesc ruinele romane pen
tru că sunt incomplete și pun
imaginația la lucru. E posibil să fac
o mare greșeală. Poate că acest film
funcționează mai bine ca fantezie“.
Filmul poate funcționa ca
fantezie și acum. Așa cum a ieșit,
e din păcate o schiță a ce ar fi
putut fi dacă lucrurile ar fi mers
ușor. Laborioasa lui naștere a in
fluențat până și subiectul, scena
riul rescris de mai multe ori
concentrânduse până la urmă pe
un regizor de reclame (Adam Dri
ver) care se reîntâlnește în Spania
la 10 ani după ce regizase un film
studențesc despre Don Quijote,
cu cei pe care ia nenorocit cu

pretențiile lui artistice – cu o ado
lescentă căreia ia promis celebri
tatea, dar care a ajuns damă de
companie și, mai ales, cu mește
șugarul care, după ce la jucat pe
Don Quijote, a devenit convins că
el e cavalerul din La Mancha.
E vorba mai mult despre cum
filmele pot face rău oamenilor –
spune Gilliam, care îl transformă pe
regizorul interpretat de Adam Dri
ver în Sancho Panza – pentru că
așa îl vede „Don Quijote“ interpretat
de Jonathan Pryce. Filmul e lung și
anevoios, dar stai până la sfârșit
dintrun fel de respect pentru lupta
epuizantă a autorului cu morile de
vânt ale industriei cinematografice,
iar efortul e pe undeva răsplătit.
Omul care la ucis pe Don Quijote e
despre cinema, despre această pa
siune pentru o iluzie care se trans
mite de la un om la altul.
Știind toate problemele prin
care a trecut Gilliam, aproape că
spui, ca la maraton: Bine că la
terminat. Omul care la ucis pe
Don Quijote e genul de film a
cărui încărcătură personală e atât
de mare și care e atât de impor
tant pentru autor (e ca un testa
ment), încât valoarea lui artistică
trece pe planul doi. Dacă puteți să
îl vedeți în această cheie, OK. Alt
fel, poate plictisi teribil. SDC

păpușe înseamnă și prințesă, care
devine cândva regină. Dacă este
să comparăm versurile primelor
strofe ale acestor cântece, veți re
marca și singuri furtul.
Amurg Bej spune așa: oare ce
val atemporal/ ția aruncat cora
bia la mal/ și fir cu fir întreg nisi
pul/ suspină, admirânduți chi
pul?. Acum comparați cu versurile
mele: hei, păpușe cu craci lungi/
vrei la mare să ajungi/ urcăte la
minen jeep/ că eu parchez pe nisip.
Deși hoții au schimbat puțin struc
tura, ba chiar au înlocuit mijlocul
de transport, se vede de la o poștă
că miau furat ideea, fiindcă și jee
pul, și corabia sunt la mal. Eu nu
am scris că nisipul suspină, fiindcă
nu mi sa părut că ar suspina.
Atenție mare, strofa doi! Amurg
Bej au bălmăjit ceva de genul:

acum ții o scoicăn mână/ sorbi
din ea raze de lună/ cu sticliri de
chihlimbar/ precum zeii sorb
nectar. Blablabla, dacă e să mă
întrebați pe mine. Dar ideea pe
care au furato ei se regăsește în
strofa a doua a cântecului meu,
care spune așa: uite, baby, cum
înot/ ca un marinar din port/ hai
săți dau o beren bot/ și să ne
băgăm la cort.
Au înlocuit sticla de bere cu o
cochilie de rapană și au crezut că
nimeni nu se prinde. Singurele
diferențe reale sunt în finalurile
creațiilor, în sensul că al lor este
prost: teașteaptă soarele să vii/
să îți sărute umerii. Adică să stai
ca proasta, să te ardă.
Al meu e așa: vai, păpușe,
arăți țais/ când te ung cu magla
vais. SDC

