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MONI STĂNILĂ – 
ȚIPĂ CÂT POȚI

Orlando Figes reușește un
adevărat tur de forță în
încercarea de a oferi o imagine
nuanțată a felului în care s-a
manifestat în aproape toate
privințele terifiantul comunism
stalinist.

„Suplimentul de cultură“
publică în avanpremieră un
fragment din acest roman,
care va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“ a Editurii
Polirom.
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MEDIUL CULTURAL ÎN STARE DE URGENȚĂ 

CUM ÎNCEARCĂ STATUL ROMÂN
SĂ AJUTE SECTORUL CULTURAL?
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MOMENTE DIN
ISTORIE CARE
NU AU FOST
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Mediul cultural în stare de urgență
Vremurile pe care le traversăm
sunt grele pentru toată lumea,
iar urgențele sunt la ordinea
zilei. Cam așa au zis și autori �
tățile, care au rezumat situația
într�o stare de urgență. Evident,
nu știm cât va dura, dar știm că
fiecare dintre noi este afectat. 

RADU CUCUTEANU

Prin urmare, guvernul a decis să
vină în ajutorul populației și al
economiei cu o serie de măsuri
menite să păstreze întreaga socie�
tate pe o linie de plutire relativă.
Nici să nu ne înecăm cu totul, nici
să rămânem foarte uscați. Iar în
criza pandemică pe care o traver�
săm, nici soarele de afară nu ne
ajută prea mult. 

PE LA FRAȚII EUROPENI

Evident, România nu este nicide�
cum o excepție, toate țările afec�
tate de COVID�19 urmând în mare
aceleași principii („în mare“ pen�
tru că dictaturile sunt altceva). E
de ajuns să ne uităm la europeni
pentru a vedea felul în care sunt
abordate lucrurile pentru ajuto�
rarea culturii. Exemplul Germa�
niei este cel care face valuri zilele
acestea: pentru a salva firmele
mici și independenții din sectorul
economic, inclusiv inde pen denții
din cultură, autoritățile au pus
cap la cap un program de finan �
țare ce până în acest moment în�
sumează 500 de milioane de euro.
Până marți, 50.000 de cereri din
partea sectorului creativ au fost
aprobate, însemnând 5.000 de
euro pentru fiecare independent
și până la 15.000 de euro pentru
orice IMM. 

În Franța, se vorbește de 45
de miliarde de euro ce vor intra în
economie, o parte din această su �
mă fiind destinată culturii. Aceasta
dincolo de ajutoare directe, Franck
Riester, ministrul Culturii, anun �
țând suma de 22 de milioane de
euro ca „ajutor de urgență“ pentru
sectorul dat, la care se adaugă
sume pentru anumite direcții.
Artiștii autori beneficiază de nu�
meroase măsuri transversale, me�
nite să îi ajute în această perioadă.
Sectorului muzical francez, spre
exemplu, îi este alocată o sumă
aparte, de 11,5 milioane de euro.

Se pare că Franța nu încearcă
numai haiducisme cu echipamen�
tele de protecție ale altora, ci mai
vine și cu inițiative proprii. 

Ca să nu mai spunem că și le�
gendara neutralitate a Elveției a
fost suspendată în fața pande�
miei. E un #stauacasă ce nu ține
cont de naționalitate, etnie, reli�
gie, de mai nimic. E dovada egali �
tății noastre, a tuturor, între noi și
în fața morții. 

FRONTUL DE ACASĂ

În România situația este mai dra�
matică, din mai multe motive.
Unul dintre cele mai importante
este că nu avem o recunoaștere a
actorilor din sectorul cultural,
care cuprinde de la pictori, actori,
regizori, scriitori până la sceno�
grafi și mașiniști. Dar aceasta nu
înseamnă că nu se încearcă prote�
jarea lor și a entităților de pe
scena culturală. Evident, cel mai
bine stau în această privință cei
care au contracte de muncă în par�
tea statului. Dar numărul lor este
unul foarte mic, acești „privi legiați
ai culturii“ reprezentând doar anu�
mite părți ale chestiunii. În fapt,
vorbim la nivel de stat de o infras�
tructură culturală slabă, o realitate
puțin discutată fiind că, la nivel de
UE, România este iarăși codașă la
acest capitol, al bugetarilor anga �
jați în instituții de cultură. 

Evident, nici situația lor nu este
una de invidiat în sine, insti tuțiile
publice de cultură, subfi nan țate

prin definiție, fiind și mai puter�
nic lovite în această perioadă,
instituțional, dar și personal, de la
muzeografi până la ba ritoni. Pro�
blema generală este aceeași în
final: ce se va întâmpla ulterior,
cum va recupera România această
perioadă moartă? O întrebare
grea, căreia deocamdată nimeni
nu vrea cu adevărat să îi afle răs�
punsul. De ce? De teamă. Pentru
că viitorul, din păcate, nu se
anun ță foarte însorit. 

Dar să revenim la sentimente
mai bune și să vedem ce măsuri
au fost luate până acum de auto �
rități. Ele vizează această peri �
oadă, în care a fost instaurată
starea de urgență, iar, dacă este
clar că unele vor avea continuări
și ulterior, nu putem ști în acest
moment, cu volatilitatea ridicată
a situației, ce se va întâmpla pe
termen scurt. Mai ales că regimul
militar în care ne aflăm acum nu
permite o transparență foarte
mare, iar complexitatea proble�
melor de care se lovește România
a prins autoritățile – cum este
aproape normal, vorbind de pan�
demie și mai ales vorbind de Ro�
mânia – nu foarte pregătite.
Ve dem asta în sistemul medical,
în teroarea instaurată în rândul
medicilor care își părăsesc bolna�
vii, în spitale care recad la statutul
de bolnițe, devenind principalele
surse de infectare, în pregătirea
populației, în limbajul de lemn
greu articulat la conferințele de
presă. Dar mai ales o vedem în

jurul nostru, în felul în care reac �
ționează populația. Totuși, o serie
de măsuri s�au luat și pentru pro�
tejarea culturii. Unele bune, altele
mai puțin, altele suferind de de �
ficiențe clare, dar care pot fi în�
dreptate. Cu alte cuvinte, nu știm
ce va fi, putea fi mai rău, chiar mult
mai rău, dar putem nutri speranțe.

MĂSURI ROMÂNEȘTI PE TIMP
DE CRIZĂ MONDIALĂ

În ceea ce privește cultura, prin�
cipalele măsuri pe care le avem în
acest moment în România au fost
luate prin directive generale, ceea
ce reprezintă o problemă – aici
avem nevoie să urmăm exemplele
europene, iar măsurile în profun�
zime să vină prin Ministerul Cul�
turii, corelate cu cele ale altor
ministere, pentru a ajunge exact
la cei care au nevoie de ele. O pre�
vedere legislativă generală nu are
cum face asta, nici măcar nu
poate identifica toate categoriile
care au nevoie de sprijin în aceas �
tă perioadă. De aceea am început
cu exemplele Franței și Germa�
niei, care au țintit din start către
sectorul cultural cu măsuri me�
nite să ajute depășirea crizei. 

E drept, în ultimele zile Mi�
nisterul Culturii a deschis o serie
de proiecte, tocmai în acest scop.
Iar până când veți citi aceste rân�
duri, cine știe ce alte măsuri vor fi
adoptate, într�o perioadă în care
tensiunea pe care o resimțim cu
toții impune un dinamism pe care

altfel puțin probabil că l�am ve �
dea din partea statului. Știm prea
bine că izolarea socială a dus la
schimbarea radicală a felurilor de
a interacționa, că deplasările tu�
turor s�au diminuat drastic – e
relevant pentru aceasta raportul
privind mobilitatea oferit de Goo�
gle, care arată o scădere semnifi�
cativă a mișcării în public (de
circa 60%) –, ceea ce impune
adaptarea mediului cultural la
noile condiții.

Pentru aceasta, știm prea bi �
ne, majoritatea activităților s�au
mutat în online, unde ni se oferă
de la concerte la piese de teatru,
de la scriitori care ne citesc până
la cursuri online. Totuși, la cât de
precară este viața mediului cultu�
ral, acum nu mai putem vorbi de
un provizorat, ci de o amenințare
gra vă la adresa acestuia. 

Dar să revenim la întrebarea
de bază: acum, când toată lumea
are ochii ațintiți asupra autori �
tăților, ce fac acestea?  

Cum scriam mai sus, majori�
tatea măsurilor sunt generice, dar
ne interesează cât și cum se pot
aplica sectorului cultural. Aici
legislația este reprezentată de
Ordonanțele de Urgență ale Gu�
vernului și de Ordonanțele Mili�
tare în primul rând, mai exact de
OUG 29, 30, 32 și 33 și de OM 1 din
acest an. 

GENERALITĂȚI 
PENTRU CULTURĂ

Printre măsurile generale apli�
cate în starea de urgență care pot
veni și în sprijinul sectorului cul�
tural se numără cele precum ga�
rantarea de către stat și plata a
100% din dobândă pentru credite
pentru finanțarea capitalului de
lucru și credite pentru investiții,
amânarea impozitului pe clădiri,
de la 31 martie la 30 iunie sau sus�
pendarea executărilor silite, a
penalităților pentru obligațiile
fiscale neachitate. 

Mai mult, întreprinderile
(ONG, PFA, ÎI) pot amâna plata
utilităților (aici intrând și tele�
fonia și internetul) și a chiriei
pentru sediul social și sediile se�
cundare. Aici apare una dintre
ne claritățile de care aminteam:
nu este limpede dacă toate ONG�
urile din cultură se pot folosi de
această prevedere, în lipsa unui
cod CAEN de operator economic.
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Mai mult, Certificatul pentru
Situații de Urgență nu este dispo�
nibil nici azi, deși trebuia să fie de
la finele lunii martie. Deocam�
dată, autoritățile șoptesc peste tot
un neîncurajator „în curând“.

Din fericire, acesta nu mai
este necesar pentru acordarea
șomajului tehnic, măsură care
vine în sprijinul celor desfășurau
activități culturale, cu tot ce în�
seamnă aceasta, în spații închise,
în cafenele (cazul Acaju din Iași,
spre exemplu) sau cei care folo�
seau un SRL pentru a�și desfășura
activitatea. Procedura simplifi�
cată implică depunerea unei ce�
reri în acest sens, o declarație pe
proprie răspundere privind situ �
ația în care se află și o listă a celor
ce vor beneficia de ajutor de șo �
maj, depuse la AJOFM. 

Rambursarea cu celeritate a
TVA�lui datorat de stat firmelor
intră și ea în categoria măsurilor
ce afectează pozitiv și cultura. Vor�
bim aici de case de producție, de
societăți care pun pe piață pro�
duse culturale și care astfel mai
pot prinde o gură de aer în inerția
economică în care se află Româ�
nia. Aici însă apare o altă pro�
blemă: rambursările de peste
10.000 de lei sunt con diționate de
controlul fiscal, iar în condițiile în
care ANAF a anunțat că sistează
toate controalele, dacă nu pot fi
făcute de la distanță, atunci de�
vine evident că cele două măsuri
se bat cap în cap și este nevoie de
intervenția auto rităților pentru a
găsi o soluție a acestei chestiuni. 

SPECIAL PENTRU 
CULTURĂ

În cele din urmă, statul s�a aplecat
în mod special asupra celor care
activează în cultură, elaborând
măsuri speciale pentru ei. Vestea
cea bună este faptul că s�au iden�
tificat o serie de măsuri pentru a
veni îndeosebi în ajutorul inde �
pendenților din sectorul creativ –
independenți care până de cu�
rând nici nu prea existau în ochii
autorităților și care rămân și azi
mai departe una dintre catego�
riile cele mai vulnerabile. O re �
cunoaștere importantă a existen�
ței lor și, implicit a nevoilor lor, a
fost faptul că au fost incluse mă�
suri speciale în OUG 32/2020. 

Este vorba de prevederea
prin care persoanele fizice care au
venituri exclusiv din drepturile
de autor și drepturi conexe drep�
tului de autor care și�au întrerupt
activitatea din cauza stării de
urgență (instituită la 16 martie) –
practic, vorbim despre artiștii
independenți, indiferent că sunt
actori, scriitori, toboșari sau orice
altă categorie. Aceștia, în urma
unei cereri care trebuie făcută
lunar, ar urma să primească 75%
din salariul mediu brut, deci o
sumă de 4.071 lei, ceea ce în�
seamnă 2.381 de lei net. Pentru
martie, cererile se depun între 1 și
10 aprilie. O parte foarte bună e că
din brut au obligația de a plăti
contribuțiile la stat, rezultatul
fiind că pe perioada stării de
urgență, în urma acestei măsuri,

vor fi acoperiți pe partea de sănă�
tate și social. 

Partea proastă a acestei pre�
vederi, și care trebuie rezolvată
cât mai repede, este birocrația.
Pentru că da, și în vremuri de
criză ca acestea, birocrația pros�
peră. Prin urmare, în condițiile de
acum, dacă un artist încasează o
sumă datorată pentru prestații
din, să spunem, decembrie anul
trecut, ar deveni neeligibil, ceea
ce este absurd. Dacă un artist a
mai prestat servicii în virtutea
unui contract ce a expirat după 16
martie, devine neeligibil. Iar ase�
menea situații sunt multe, așa
cum arată cu detalii din plin Iulia
Popovici în „Observator cultural“.
Pe scurt, este o gură de oxigen, dar
care, pentru a putea ajunge la cei
care au nevoie de ea, are nevoie de
intervenția legislatorului, care să
o facă mai maleabilă, cât mai ma�
leabilă și, prin aceasta, eficientă.

Dintre măsurile speciale lua �
te de astă dată de minister și care
vin în sprijinul sectorului creativ,
au apărut săptămâna aceasta
două programe. Primul, Ro�cul�
tura, vizează „Consolidarea antre�
prenoriatului cultural și dezvol� 
tarea audienței“, are un buget de
2 milioane de euro și vizează spri�
jinirea IMM�urilor și ONG�urilor
din cultură. Soli citanții pot primi
între 50.000 și 200.000 de euro,
pentru proiecte de 6�24 de luni.
Pot aplica până pe 1 iulie instituții
publice de cultură (muzee, arhive,
biblioteci etc.), alături de ONG�
uri și IMM�uri. 

Al doilea, denumit ACCESS
Online 2020, este destinat exclu�
siv operatorilor independenți și
pare gândit pentru a veni în spri�
jinul artiștilor care au rămas fără
public în public. Este vorba de �
spre proiecte ce se vor desfășura
strict online, acoperind domeniile
teatru, muzică, dans, arte vizuale,
patrimoniu imaterial. Suma ma�
ximă oferită este de 50.000 lei, iar
data limită de depunere este 30
aprilie. Proiectele trebuie să se
desfășoare în intervalul 30 mai –
31 august 2020. 

Cum însă birocrația păsto �
rește România, proiectele pentru
online trebuie depuse și în formă
fizică, și în formă electronică! Cu
alte cuvinte, pentru cererile on�
line, mergeți la biroul 3. Pe undeva,

Tristan Tzara e foarte încântat de
obiceiurile țării de baștină. 

Să conchidem deocamdată că e
bine că se fac lucruri pentru sectorul
cultural, pe această vreme de declin
și care e atât de ame nințătoare pen�
tru acest sector. Dar lucrurile pot ieși
și mai bine. Cultura are nevoie de
ajutor. Iar dacă măsurile luate în
sprijinul operatorilor culturali ajung
în seama celor pitiți după birouri și
care au treabă mai mult cu foitul de
hârtii și mai puțin cu oamenii a
căror viață stă în spatele acelor hâr�
tii, nu ajungem foarte departe. So �
luția ar fi apelul la specialiști din
cultură, nu la funcționari. Să nu
lăsăm Dosarul cu Șină să lovească
din nou. Vorbim de oameni aici și
vedem că, iată, statul îi poate ajuta și
arată că dorește acest lucru. SDC

SEMNAL EDITORIAL

Paolo Giordano – În vremea contaminării 
l Traducere și note de Ana�

maria Gebăilă
l Din 2 aprilie 2020, disponi�

bilă în format digital (ePub și
PDF)

l Din 16 aprilie, pe www.poli�
rom.ro și pe librăriile online

l Mărturia cunoscutului scri �
i tor italian Paolo Giordano, o lec�
tură obligatorie despre pandemia
de COVID�19

l Volum în curs de apariție în
26 de țări

Pandemia de Covid�19 este
cea mai severă criză sanitară din
vremurile noastre. Ea ne dovedeș �
te cât de complexă e societatea în
care trăim, cu rațiunile ei sociale,

politice, economice, interperso�
nale și psihologice. Locuind în Ita�
lia, una dintre țările cele mai
afectate de Covid�19, Paolo Gior�
dano ne arată cum se răspândește
această boală în lumea noastră
interconectată, ce impact are asu�
pra noastră și ce trebuie să facem.
El pune în discuție și alte forme
de contaminare – de la criza eco�
logică până la știrile false și xeno�
fobie – pentru a ne ajuta să în �
  țelegem nu doar cum am ajuns
aici, ci și cum, împreună, putem
face o schimbare.

„Locuiesc la Roma, dar e ca și
cum n�aș mai fi aici. Orașul în
care trăim cu toții este acum mai
întins și mult mai eteric, centrul

nostru afectiv de greutate se în�
dreaptă spre nordul țării – o geo�
grafie nouă, formată din zone
roșii care se tot extind pe harta
epidemiei și din talk�show�uri la
care ne uităm seară de seară...
Frumusețea Romei, care așteaptă
afară, pare acum incapabilă să ne
consoleze...“ (Paolo Giordano)

„Nu mi�e teamă că mă voi îm�
bolnăvi. Atunci de ce mi�e teamă?
De tot ceea ce contaminarea ar
putea schimba. Mi�e teamă ca nu
cumva să descopăr că eșafodajul
civilizației pe care o știu e aseme�
nea unui castel din cărți de joc.
Mi�e teamă că totul se va nărui,
dar mi�e teamă și de situația con�
trară: că spaima va trece degeaba,

fără să lase în urmă vreo schim�
bare.“ (Paolo Giordano)

Paolo Giordano s�a născut în
1982 la Torino. Este doctor în fi�
zică. S�a impus ca unul dintre cele
mai importante nume din litera�
tura italiană actuală cu romanul
Singurătatea numerelor prime
(2008; ed. rom. Polirom, 2018),
dis tins cu numeroase premii,
între care Premiul Strega și Pre�
miul Campiello pentru debut, și
publicat în patruzeci de țări. A
mai scris romanele Il corpo uma �
no (2012), Il nero e l’argento (2014)
și Divorare il cielo (2018) și pie�
sele de teatru Galois și Fine pena:
ora. Colaborează la „Corriere
della Sera“. SDC



4
ANUL XVI NR. 681

4 – 10 APRILIE 2020opinii 
www.suplimentuldecultura.ro

Continuă – din păcate – pande�
mia, continuă și notele din jurnal.

Martie, 30
Te uiți la V.V. Vela și te gân �

dești ca înaintașii: așa norod, așa
dregător al trebilor dinlăuntru.

Martie, 29
Dacă într�adevăr înțelege o

iotă din ce zice V.V. Vela, băiatul
cu semnele e un erou.

De mâine dimineață de la
șapte poate ne bagă domnul Vasi�
lica�Viorica Vela și Hora Unirii,
dar să dăm mână cu mână doar
virtual.

Ziua 27: mă tem să nu ajung
ca Țuțea, să fac 12 ani de izolare
pentru un popor de patrioți.

Atât la Interne, cât și la Ar�
mată pare că au uitat „creierul“
generalului Oprea�Izmană�Inte�
resul�Național la butoane. 

După ce îl obosim psihic cu
imnul, eu zic să chemăm și niște
divizii de babe să umble cu de�
ochiul și să�l afurisească. N�are
cum să scape nemernicul covid.

Văzând cum luptă „auto rită �
țile“ cu covidul, l�a sunat secolul
XIX pe Mihăiță Piticu și a întrebat

de ce ne mulțumim cu imnul.
Când scoatem tabloul cu Bălces �
cu�n drum să îi dăm fatalitate vi�
rusului?

Noi vești proaste din capitală.
Dacă era Videanu primar, măcar
când ieșeam din case găseam mii
de borduri noi de marmură cocli �
tă, spre a fi frumos. Așa, cu „ad �
ministrația“ Firea, ce�o să fie? O să
ascultăm la bâlci ce a compus Ce�
rebel în autoizolare?

Pot veni, așa cum au și venit,
și pandemiile, și războaiele mon�
diale, și bombele atomice, și Cer�
nobîlul, că sapiensul rămâne tot
sapiens, ca să zicem așa. Nici pan�
demia pangolinului nu va schim �
ba nimic pe fond, doar va răscoli
mai abitir nimicul din adâncul su�
blimei maimuțe scelerate. Într�un
fel, ar trebui să ne fie milă mai de�
grabă de supraviețuitori. 

Practic de ani de zile izolarea
socială față de toți cei care folo�
sesc, tam�nesam, frumoasele cu�
vinte:procrastinare, relevant, narativ
(și alte câteva duzini de cuvinte
care semnalizează moftangiul). De
cum aud de procrastinare, relevant
sau narativ, trec pe trotuarul celă�
lalt și ocolesc moftangiul, ca să nu
fiu nevoit să�l îndur.

Poate face doamna Firea ceva
și de mâine umblă și Poliția Lo�
cală, să ne pună la gramofon șla �
gărul Asereje.

Martie, 28
Nici la bulgari nu�i mai bine.

Bieții de ei ascultă imnul Bulgariei.
Sper măcar că a fost un pan�

golin politicos, care a spus „cu drag“,
când ne�a dat�o. 

Un final previzibil ar fi să�și
mănânce bogații toți banii și săra�
cii să�i mănânce pe bogați și pan�
golinul să se uite.

Observ o neîncredere în au �
torități și chiar nu înțeleg de ce.

Ziua 26 de izolare: mă gân�
desc să ies pe stradă și să mă las
acostat de Garcea, doar pentru a
putea declara ca Oscar Wilde când
a pus piciorul în America: „I have
nothing to declare, but my genius“.

E mult până ne moare primul
mare „om politic“. Se va duce să
șpă guiască îngerii și va fi bine.

Să nu deznădăjduim. În cu�
rând vom merge la loc cu ver deață,
grătare și manele și legiuni de în�
geri ne vor ridica imnuri de slavă
cu bormașina. 

Vom ajunge în raiul carpato�
danubiano�ponticilor, vom face 

piramide din șpăgi precum pe pă�
mânt, așa și în ceruri.

Era drăguț dacă nu erau car�
pato�danubiano�ponticii slugi mii
de ani, dar s�a fost și iată că slu�
gărnicia nu trece niciodată. Ceea
ce se poate vedea chiar și acum,
când se înfruntă moartea cu
„dem nitatea“ coloanei plecate și a
capului în pământ, să nu se su�
pere șefu’, da, să trăiți.

Nu cred că e cazul să con �
statați că n�ați făcut nimic nici în
izolare. V�ați făcut griji.

Martie, 27
Vestea bună e că pandemia

poate să treacă, vestea proastă e
că, și dacă trece, România tot nu
iese din feudalism.

Sper că izolarea nu îi împie�
dică pe români să aibă grijă de
pangolinul interior.

Trebuie să spun că, pentru un
popor care a stat balegă două mii
de ani, ascuns îndărătul oii, prin
copaci și cu fântânile otrăvite, as�
tăzi ne descurcăm cam prost cu
izolarea. Păcat, carpato�danubia �
no�pontici, era clipa astrală a nea �
mului, puteam străluci în sfârșit
prin absență!

Nici pandemia nu va putea

stăvili apetitul pentru furt al dre�
gătorilor, logofeților și suleaspă�
tarilor noștri. 

Nu știu ce alți vestitori ai
Apocalipsei mai așteptați, când
au răsărit deja influencerii de pe
rețeaua de socializare tik tok.

Of, bine că nu se dă ciuma
pan golinului prin laudatio�n cerc,
că rămâneam și fără toată partea
culturală.

În ritmul ăsta, iese Dragnea
mai repede decât noi.

Martie, 26
Ce or face românii, dragii de

ei? Progresează la limba farsi, ex�
plorează autoerotismul, s�au re�
fugiat în Kierkegaard? 

Oare ce fac bravii baroni lo�
cali? Stau în casă și numără bani
furați? De câte zile de izolare or
avea nevoie să�i numere pe toți?

Să le dea Dumnezeu putere și
neînfricaților vânători de poke�
moni, să nu mai iasă să vâneze.
Curaj, vânători de pokemoni! SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (III)

Ne iubim atât de mult laptopul,
iar el ne înșală.

La început fusese vorba de e�mai�
luri, poate chiar de scris o lucrare
de seminar. Acum în el a fost în�
ghesuit tot ce contează – toate fo�
tografiile, toată muzica, toate
tex tele, calendarul, jocurile, con�
turile. Laptopul e ca zeul a cărui
privire fixă te face mereu să crezi
că e nemulțumit și vrea mai mult.
Iar noi suntem ca Marc Antoniu
care îi oferă lui Cezar coroana,
chiar dacă el o refuză, o dată, de
două ori, de trei ori. Votăm în
neștire onoruri dictatorului care
tace, dezgustat de adulația noastră.
În cele din urmă, rezultatul este
acesta: fără să fi fost ame nințați,
fără să fi fost răsplătiți, de bună
voie și nesiliți de nimeni, ne�am în�
gropat electronic toate comorile
noastre de rând în adâncul unui

laptop unsuros. Sau extrem de
curat. Puf, puf. Squeak, squeak,
squeak. 

Din când în când, istoria ne
oferă o șansă. Laptopul crapă,
desigur prin surprindere, nu ra�
reori într�un moment nepotrivit și
întotdeauna doar cu câteva zile
îna intea back�up�ului temeinic de
care tocmai ne pregăteam. Ecranul
îngheață, o ființă expiră în fața ta,
jalea dependentului e greu de pus
în 0 și 1. Se pierd lucruri neprețuite.

Între alte odoruri, fișierul cu re �
țete, perfec ționate dureros ani de
zile: supă de linte, sarmale, papa �
nași. (Îl recuperezi totuși, consta�
tând că fusese cândva atașat din
greșeală unui email către cineva
de la biroul de echivalare a diplo�
melor.) S�au pierdut, ziceam, fo�
tografii, muzică, texte. Ei, acum ar
fi timpul să schimbăm ceva. Iar
ceea ce schimbăm e asta – luăm
un laptop mai bun, cu memorie
mai ma re, cu procesor mai rapid,
în care, pe lângă calendar, jocuri,
conturi și celelalte ne grăbim să
mutăm acum și biblioteca în pdf�
uri, și jurnalul. Tot ce avem ajun �
ge în cet�încet în laptop, ca apa
într�un canal.

Nu știu în ce scop am fost ex �
puși la poveștile cu Făt�Frumos și
zmeul. A fost un experiment scă�
pat de sub control. Urma probabil
să devenim curajoși și înțelepți.

Eu însă am reținut un singur de�
taliu: că zmeul își ținea întreaga
putere într�un ou de gușter. Op �
țiunea asta, atât de rezonabilă, 
m�a fascinat. Ambiția mea se vede
că a rămas să ajung să am totul,
absolut totul, concentrat într�o
chestie mică și fragilă. Poate e și
un fel de cult atavic al portabi �
lității: dac�o fi să fie, în caz de ce �
va, la o adică, să�mi pot lua avutul
repede și să plec unde�oi vedea cu
ochii. Pe meleagurile astea am
aflat, mai din ghicitori și eresuri,
mai din invazii tătărăști, că între�
barea nu e dacă momentul ăsta
chiar va veni, ci când.

Da, laptopul m�a ajutat foarte
mult. A redus lumea prea tridi�
mensională și schimbăcioasă la
un ecran gestionabil și plat. Mi�a în�
locuit prietenii, cu fețele lor băr�
boase sau luminoase, cu ferestre
pătrate de chat. M�a făcut să reu șesc

să�mi termin treburile considera�
bil mai repede decât aș fi putut
fără el, câștigând astfel timp liber
în care mi s�a cerut să fac mult
mai multe alte treburi. Cam asta.
Sau și altele: relațiile peste mări
și țări, pe care altcândva nimeni
nu și�ar fi propus să le mai țină cu
disperare în viață, se hrănesc
acum din lungi certuri periodice
pe același ecran. 

Singuraticii pe care altădată
tot mai reușeai să�i scoți seara în
oraș acum aruncă o privire la lap�
top și�ți spun la telefon că sunt
prinși. Sunt nedrept cu laptopul?
Probabil. Dar am voie. Eu l�aș
salva dacă mi�ar lua casa foc. El pe
mine, nu.

E timpul pentru o revoluție, a
sunat ceasul libertății. Ajunge cu
tirania laptopului. O să�mi mut
toate posesiunile, lumești și ce�
leste, în iPhone. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Laptopul. Cu dragoste și abjecție



În vremuri grele sunt puși la în�
cercare oamenii, atunci se vede
din ce stofă sunt făcuți și tot
atunci se testează țesătura
societății, care ține sau se des�
tramă. Iar pandemia de corona�
virus a adus vremuri grele. 

Nu dintre cele mai grele, lumea a
trecut prin epidemii și dezastre
mult mai copleșitoare, dar îndea�
juns de grele ca să rupă măștile
civilității și să lase la vedere fața
omului, așa cum e. Asta deși, pa�
radoxal, masca – cea medicală, de
protecție – e cel mai la modă ac�
cesoriu vestimentar de azi. Din�
colo de ea însă, coronavirusul,
hârtia de turnesol pentru omeni�
rea în vreme de criză, ne�a arătat
cum suntem.

Speriați, evident. Cum altfel
să fim în fața unei epidemii care a
năvălit peste tine de peste mări și
țări, adică din China, mult prea
departe pentru ca omul de rând
să aibă o reprezentare concretă?
Virusul străin, xenovirusul, ne�a

reînviat instinctele primitive de
supraviețuire și, la nivelul socie �
tății, reflexul medieval al cetății
asediate. Rațiune și instinct, încă�
lecându�se și amestecându�se ha �
otic – cam așa ne apărăm. Stăm în
casele noastre, ca să nu ne infec�
tăm de la alții, stăm în țările noas�
tre, ca să nu ne infecteze străinii. 

Iar anii de relaxare în fața
epidemiilor – mereu altundeva,
departe, peste mări și țări, unde
medicina abia a ajuns – ne�au slă�
bit mecanismele de apărare co�
lectivă. În Europa răsfățată de
cuceririle științelor medicale și,

da, chiar și în România cea săracă
și dezorganizată, ideea de epide�
mie cotropitoare a devenit un fel
de poveste de�a bunicilor și stră�
bunicilor, care nu ne mai privește
pe noi. Nouă nu ni se poate întâm�
pla. Noi ne putem permite chiar
luxul să ne respingem tot ce nu ne
convine din civilizația asta ma �
șinistă, mecanicistă, plină de otră�
vuri chimice și toxine industriale.
Nu�i de mirare că în lumea așa�
numită civilizată a luat atâta am�
ploare o mișcare atât de stupidă
cum este cea anti�vaccin. Atâta
inconștiență și lipsă de rațiune nu
se putea naște decât într�o socie�
tate relaxată până la sastisire și
inconștiență, una care nu se mai
simte amenințată de nimic serios.
Da, chiar și în România: anti�vac�
cinismul e semnul cel mai evident
al stupidității confortabile, anver�
gura mișcării e proporțională cu
ignoranța autosuficientă a celui
ce trăiește într�un țarc cu ziduri
aparent inexpugnabile. În Occi�
dent boala și moartea au devenit

de mult accidente individuale, nu
amenințări colective.

Și deodată în lumea asta li �
niștită, unde gripa aviară, SARS și
alte epidemii recente au părut
niște sperietori inofensive, e lo�
vită sălbatic de o supergripă uci�
gătoare. Primii bolnavi, zece, o
sută, câteva mii, apoi primii morți,
primii zeci de morți, primii o mie
de morți – e groasă, frați euro�
peni! E ceva ce nu cunoaștem
decât din cărți. 

Medicina e deo camdată ne�
putincioasă, nu exis tă nici un vac�
cin care să ne salveze, fie el și plin
de mercur și aluminiu, ba chiar și
plutoniu! N�avem nici o garanție
că azi�mâine n�o să bată și la
poarta noastră. Ce ne facem? Ne
închidem în micile noastre alveole
casnice și stăm acolo, ca hârciogii
în vizuini, până trece. Sau până
când demonizata știință a chimi�
calelor medicinale o să coacă un
vaccin. Măcar de�am avea din ce
trăi până atunci!

M�am întrebat – mă întreb
încă – în ce fel se va schimba
lumea asta relativ prosperă după
pandemia de COVID�19. Am citit
undeva că printre numeroasele
manifestări publice pe care le�a
anulat invazia coronavirusului în

Europa s�a numărat și o ma ni �
festație de amploare împotriva
obligativității vaccinării copiilor.
Evenimentul urma să se desfă �
șoare în 21 martie la München, iar
printre vorbitori s�ar fi numărat
și activistul ecologic american Ro�
bert F. Kennedy jr., din faimoasa
familie Kennedy. 

Doar că infamul COVID�19 
le�a retezat avântul – deși acum
era momentul să se adune, să�și
tușească în față unii altora și să�și
susțină astfel teza antivaccinistă
sau cel puțin credința mistică în
vindecarea naturală.

Între timp la noi tocmai se
pregătea o lege a vaccinării care
de fapt consfințește dreptul pă �
rinților de a NU își vaccina copiii.
Gurile rele spun că, în loc să se
teamă de riscul epidemiilor de ru�
jeolă, varicelă și ce�o mai fi, parla�
mentarii români s�au temut mai
degrabă să nu își piardă din vo �
tanți. Uite că a venit un virus par �
șiv și au început deja să�i piar dă.
S�ar zice că, dacă scapă cu fața cu�
rată, data viitoare o să se gândeas �
că mai bine. Dar nu cred: sunt
produsul aceleiași lumi relaxate
și inconștiente, pentru care nici
nu știi dacă un astfel de cutremur
nu e cumva bine�venit. SDC
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O lume prea relaxată 

Suntem departe de finalul crizei
COVID, dar întrebarea e cum va
arăta lumea după pandemie? 
Înainte să izbucnească valul de
îmbolnăviri în China, economia
lumii duduia, iar profitul mari�
lor companii era la nivel maxim.
Nimeni nu anticipa că în doar
zece săptămâni lucrurile se vor
schimba dramatic și că vom
vorbi despre distanțare socială.
Se deschid spitale mobile pe sta�
dioane, ba chiar în plin câmp, iar
în întreaga lume e o goană teri�
bilă după medicamente și mate�
riale sanitare. 

Mai nou, serviciile secrete ale unor
state democratice se interesează
de achiziții medicale, ba chiar
unele gazete cu pretenții de pe
glob scriu că sunt deturnate avi �
oane cu măști și combinezoane.
Cine dă mai mult trăiește, cine n�
are informații în aceste zile stă la
un rând lung și își numără victi�
mele. E care pe care, nici un stat
nu stă cu mâinile în sân. S�au rupt
prietenii, se merge pe principiul

fiecare pentru el, e un război sub�
teran în desfășurare pentru su �
praviețuire.

Până de curând pe ecranele
televizoarelor mișunau roboți
care aduceau mâncarea în clădi�
rile de birouri sau roboți care lu�
crau în fabricile de automobile.
Dintr�o dată statele aleargă dispe�
rate după banalele măști, după
ventilatoare și după bidoane cu
dezinfectanți. 

Civilizația s�a redus brutal la
clor și spirt. Cercetarea medicală
este prinsă pe picior greșit, marii
gânditori ai planetei sunt nepu �
tincioși în fața unui virus apărut de
nicăieri, dar care ne ține cu săptă�
mânile blocați în case.

Suntem se pare prea deștepți
pentru a fi pregătiți de lupta cu
pandemia. Și totuși temutul COVID
e mai tare ca orice studiu, pre �
dicție sau laborator în care s�au
investit milioane de euro. Cât ar
da azi Statele Unite pentru vacci�
nul salvator care ar pune capăt
crizei? Un miliard de dolari, zece,
o sută de miliarde? Dacă ne uităm

la sumele aruncate de americani
pentru salvarea economiei, pro�
babil că n�ar mai conta banii.

Întrebarea e ce va urma din
ziua în care COVID va fi îmblânzit
sau scos cu totul din arenă? Vom
fi aceiași ca înainte? Vor fi econo�
miile dezvoltate ale lumii la fel de
nepăsătoare în fața unei posibile
noi amenințări? Cât vom investi în
sănătate și care vor fi domeniile
prioritare pentru statele bogate? 

Azi pare că s�a resetat totul.
Când guvernele îți spun să stai cu
săptămânile în casă, parcă nu mai
ești în siguranță. Simți că ești sin�
gur, că n�are cine te apăra, că nu
mai contează nimic pe lumea asta.
Până și conturile din bănci își
pierd din relevanță. Nu bogăția
contează în aceste zile, e mai pro�
fitabil dintr�o dată pentru viața ta
să stai în pijamale, decât să umbli
după noi contracte.

Ne uităm și la biata Europă
cum se deșiră, în ciuda vorbelor
prietenoase pe care le auzim zil�
nic din gura șefilor de instituții de
la Bruxelles. Care solidaritate 

europeană? A existat vreodată?
Italia plânge după ajutor, iar pri�
mii care sar în ajutor sunt albane�
zii. Asta înseamnă Europa unită?
Nemții, spaniolii, francezii au pro�
priile bătălii cu virusul. Ungurii
au suspendat de mult democrația,
iar China încearcă să profite de
relaxarea din spitalele lor pentru
a mai trimite ceva avioane cu aju�
toare prin Europa. 

Întrebarea rămâne. Ce ur�
mează după? Vedem deja că regu�
lile economice nu mai contează,
că 3 la sută pentru deficitul buge�
tar național e doar un prag peste
care e bine să calci și că poți primi
bani și dacă stai acasă fără să faci
nimic în schimb.

N�ar fi exclus să asistăm la o
renaștere în forță a națio nalis �
mului. Până la urmă, nici nu e rău
să ai fabrica ta care să producă
măști, să ai kituri, izolete și doc�
tori pe care să�i poți păstra la tine
în țară. 

În definitiv, e rău să fii națio �
nalist? Da, dacă vrei să păcălești și
să câștigi voturi. Dar descoperim

peste noapte că e minunat dacă
ne protejăm industria chimică,
dacă investim noi acasă în cerce�
tare medicală și dacă producem
în țară biocide.

Vor fi schimbări profunde, in�
clusiv politice, pe care le vom ve �
dea și în societatea românească.
Nu știu dacă suntem pregătiți de
noi schimbări și dacă le vom ac�
cepta, însă, dacă nu facem nimic,
vom întâmpina următoarea criză
la fel de nepregătiți.

Dacă nu vom înțelege că va
trebui ca nație să ne descurcăm și
mai ales să ne protejăm singuri,
atunci vom fi depășit degeaba
această perioadă nesuferită. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Cum va arăta lumea după criza COVID



Șase albume ale unui martie te�
ribil, în care lumea a intrat în
pauză generală, contrapunctată
cu doar știri tragice de pe frontul
pandemic. Ascultați și cumpărați
un disc luna aceasta, CD sau di�
gital. La vreme de cumpănă,
avem nevoie de muzică, iar muzi�
cienii au nevoie de noi. 

OTTO KLEMPERER –
KLEMPERER LIVE, COLOGNE

VOL. 10: BEETHOVEN
SYMPHONY NO. 9.

ARCHIPHONE, 6 MARTIE 2020 

Există cel puțin șapte versiuni isto�
rice cu a IX�a de Beethoven dirijată
de Otto Klemperer, toate înregis�
trate între 1956 și 1964. Aceasta, din
6 ianuarie 1958 cu Kölner Rudfunk,
este o transmisiune radio și nu e
una dintre cele mai bune versiuni a
marelui dirijor german la simfonia
cu Odă bucuriei. Pentru mine e ree�
ditarea istorică a lunii și, cu un ru�
bato sentimental, cu tran ziții subite
în Allegro, un superb Adagio și mai
ales garnitura solistică, cu basul
Hans Hotter strălucitor, cu greutate
așezată a magnificenței beethove�
niene, impozantă și sensibilă în fra�
zarea riguros poetică a lui Klem� 
perer, una intruvabilă în toată
aglomerația grăbită prezentului.
Aleg sentimental versiunea Köln,
una imperfectă, dar umană, cu bor�
dajul emotiv al întoarcerii dirijoru�
lui în romanticul Cologne al tine� 
reții și primei iubiri, unde a dirijat
între 1917 și 1924. O înregistrare is�
torică, de colecție, dintr�o arhivă
privată, de emoționantă măreție a
omenescului beethovenian.

MOZART PIANO QUARTETS –
FINGHIN COLLINS, ROSANNE
PHILIPPENS, ISTVÁN VÁRDAI,

MÁTÉ SZŰCS. CLAVES, 
13 MARTIE 2020

„Privilegiul geniului, liniștea care
urmează unei lucrări de Mozart este
tot Mozart“ spunea Sacha Guitry, o
liniște de regăsit în bijuteria came�
rală cu un irlandez, o neerlandeză și
doi maghiari interpretând cvarte�
tele cu pian de Mozart. Finghin Col�
lins, cel mai cunoscut pianist clasic
al Irlandei de azi, care a cântat de
mai multe ori la București, dar și la
Festivalul „Clara Haskil“ de la Sibiu,
e sufletul acestei înregistrări, o afa�
cere între prieteni, cu violonista 

Rosanne Philippens, o îndrăgostită
de Enes cu și una dintre protagonis�
tele Sonoro Conac inițiat de Răzvan
Po povici, în mare formă. Muzica
celor patru e impecabilă, o adevă�
rată broderie în filigran a tonicelor
sonorități mozartiene, cu un subtil
KV 478 în sol minor și o adevărată
defilare virtuoză în dramaticul KV
493, în care pianul are veleități con�
certante, cu fiecare instrument per�
fect balansat, în sensul unei admi �
rabile independențe solistice. O
muzică aducătoare de pace și fru �
musețe, cu bineînțeles, liniștea de
după. Multă liniște.

MAIA CABEZA – FOLK ROOTS:
WORKS BY JANÁČEK,

VERESS, HOLLIGER, ENESCU,
SCHULHOFF & BARTÓK.

GENUIN, 20 MARTIE 2020

Bartók avea dreptate, concursurile
sunt pentru cai, nu pentru artiști,
dar o competiție îți poate aduce azi
un excelent disc de debut la doar 28
de ani. Cum i s�a întâmplat Maiei
Cabeza, care în 2018 câștiga concur�
sul Bach de la Leipzig și o sesiune de
înregistrări la Genuin. S�a născut în
Japonia, într�o familie argentiniană,
a studiat în State și trăiește în Ca�
nada, iar acest Folk roots european
i se potrivește perfect, ca tempera�
ment și sensibilitate. Cântă pe un
Landolfi 1750, cu acuratețe și pa�
siune în superba sonată de Janáček,
cu Zoltán Fejérvári excelent acom�
paniator, cu o energie vibrantă în

sonata pentru vioară solo a pupilu�
lui lui Kodály, Sándor Veress. Un
solo posedat de accente, Dans pri�
măvaratec de Holliger, ritmat doar
de o senzuală tamburină, apoi fasci�
nanta Airs dans le genre roumain de
George Enescu, admirabil interpre�
tată de Cabeza. Sonata solo de
Schulhoff e virtuozitate și imbroglio
cu elemente Dada, jazz și un scherzo
balcanic ca perpetuum mobile și la
final Bartók, cel care a detestat con�
cursurile și a transpus genial un ver�
bunkos, cântec maghiar de cătănie,
în cele două mișcări ale Rapsodiei
nr. 2 cu acompaniament de pian,
ideal amalgam pentru imaginația și
sunetul violonistei Maia Cabeza. 

ELLE: FRENCH OPERA ARIAS –
MARINA REBEKA,

SINFONIEORCHESTER ST.
GALLEN, MICHAEL BALKE.

PRIMA CLASSIC, 
20 MARTIE 2020

După o Traviată de excepție anul
trecut, în compania Orchestrei Fes�
tivalului Letonia și a baritonului
Geor ge Petean, un emoționant bel� 
canto cu arii de Bellini, Donizetti și
Spontini înregistrat în 2018 la Pa�
lermo, soprana letonă Marina Re�
beka, aplaudată recent mai ales în
teatrele din Franța, revine cu o
reverență publicului ce o iubește:
Elle, un album de arii operatice fran�
ceze. Unul de vis, înregistrat cu Or�
chestra simfonică St. Gallen și vechiul
ei prieten din proiectul verdian2019,

Michael Balke. Rebeka are un tim�
bru seducător, o excelentă pronun �
ție și dicție în franceză, iar albumul
cucerește încă de la prima arie, De�
puis le jour, cu tehnică superbă și
dăruire vocală, pentru a�l face pe as�
cultător să se îndrăgostească efectiv
în Je veux vivre de timbrul cald și ge�
neros. O notă specială pentru aria
Liei din L’enfant prodigue de De�
bussy și multă încântare pe tot cu�
prinsul discului. Vocea sopranei
letone e încântătoare da capo al fine,
cu performanțe egale în registre vo�
cale diferite, între Carmen și Julieta,
trecând prin fermecătoare Thais,
Manon și Marguerite.  

BARBARA HANNIGAN,
LUDWIG ORCHESTRA – LA

PASSIONE: NONO, HAYDN &
GRISEY. ALPHA, 27 MARTIE

2020

Îmi place Barbara Hannigan pen�
tru îndrăzneala explorării noilor te�
ritorii și pasiunea investită. La
Passione, cel mai recent proiect al
sopranei și dirijoarei canadiene în�
drăgostită de avangardă, e un tri�
ptic temerar care combină nou și
vechi, într�o foarte personală inter�
pretare. Bizara monodie neacom�
paniată în intro, Djamila Boupachá
de Luigi Nono, e un tribut adus ti�
nerei luptătoare algeriene torturate
de francezi în sângeroasa revoluția
din 1954, militantă portretizată și
de Picasso într�un cărbune celebru.
Urmează Quatre Chants pour franchir

le Seuil de Gérard Grisey, alături de
olandezii din Ludwig Orchestra.
Compoziția e punctul de plecare a
discului și favorita Barbarei Hanni�
gan, o meditație răscolitoare asupra
morții:moartea îngerului, moartea
civilizației, moartea vocii și moartea
umanității, cu o tandră berceuse în
epilog, când totul e deșertăciune.
Între aceste două muzici noi care
pun pe gânduri, Simfonia Nr. 49 în
fa minor de Joseph Haydn, cu un
clavecin anarhic fundament nu�
mită și „La Passione“. 

BACH: ST. MATTHEW
PASSION – CHOIR OF KING’S

COLLEGE, CAMBRIDGE,
ACADEMY OF ANCIENT

MUSIC & STEPHEN
CLEOBURY. KINGS COLLEGE

CAMBRIDGE RECORDS, 
27 MARTIE 2020

Bach și Patimile după Sfântul Ma �
tei, poate cea mai potrivită muzică
de ascultat la vreme de pătimire,
atât pentru credincioși, în preaj ma
Paștilor, cât și pentru cei care nu
cred, pentru simpla plăcere inte�
lectual�muzicală a capodoperei.
Versiunea britanică înregistrată de
bătrânul Choir of King’s College în
compania prestigiosului Academy
of Ancient Music e empatică și lu�
minoasă, mai ales prin vocile copii�
lor din cor și detașarea înțeleaptă a
baghetei lui Sir Stephen Cleobury.
Dirijorul și directorul muzical al
King’s College mu rea de cancer în
noiembrie 2019, la doar câteva luni
de la această ultimă înregistrare cu
muzica lui Bach. Interpretarea, în
limba germană, are cea mai bună
garnitură a momentului, cu James
Gilchrist în rolul Evanghelistului.
O muzică minunată, minunat cân�
tată, cu secțiuni corale incandes�
cente și corale curgătoare ca bă� 
tăile unei inimi încălzite de sunetul
fastuos al instrumentelor de epocă,
o muzică dătătoare de spe ranță,
sfidând temporalitatea și moartea,
cum doar Bach poate să te facă să
speri din adâncurile celei mai întu�
necate tristeți: „Veniți, alăturați�vă
plângerii mele!“. SDC
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Discurile lunii martie 
CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Când îi vedem pe scenă sau pe
ecran, avem tendința să�i supra�
punem cu personajul pe care�l
joacă și, de dragul iluziei promo�
vate de arte, să uităm omul din
costumul de scenă și din spatele
replicilor. Interpretul de la
rampă e un civil înainte de a 
păși în perimetrul pus în valoare
de un decor și de lumini, în tim�
pul evoluției și după ce pără �
sește scena. Uităm voit că un
personaj intră în raza noastră vi�
zuală cu o secvență dintr�o bio�
grafie ficțională întruchipată
prin sarcinile de joc stabilite 
de regizor. 

Artiștii sunt și ei oameni. Au ezi�
tări, temeri, îndoieli și, mai ales,
emoții. Afectele sunt materia pri �
mă a meseriei și se antrenează
permanent pentru a fi credibili.
Actorii joacă. E scopul pentru care
se pregătesc să�și activeze talen�
tul în perioada studiilor și, în
etapa pre�spectacol, parcurg tra�
seul către portretizarea interpre�
tativă. Se documentează în privin�
ța eroului, încearcă să afle mo �
tivația (ce simte?, de ce așa?, de ce
face asta și nu altceva?), posibi�
lele gânduri interioare. Elemente
pe care ulterior le animă în struc�
tura temporară care e orice pro �
ducție teatrală. 

Actorii nu se joacă pe ei înșiși,
ar fi o eroare, ar ajunge să se re�
pete, ar mina esența artei teatrale
care mizează exact pe capacitatea
lor versatilă. Să descopere senti�
mentele personajului și relațiile
pe care le construiește cu ceilalți

din scenă e, finalmente, pariul fie�
căruia. Și, apoi, să le transfere ce �
lor care privesc din sală.

CONSUMUL PSIHIC E IMENS

Și actorii au emoții. Unii chiar
foarte mari și chiar înaintea intră�
rii în scenă ori în timpul evoluției.
Unora li se face rău, au trans �
pirații reci, li se pare că au uitat
toate replicile și mișcarea, că pres �
tația lor va fi catastrofală. Sen �
zația de gură uscată, durerile de
cap, palpitațiile sunt tipuri de
reacții fiziologice care definesc
tracul dinaintea unei repre zen �
tații. Consumul psihic în profe�
siunea aceasta e imens, iar capa� 
citatea de a procesa sentimente
devastatoare și de�a le face să fie
constructive vine din practică,
prin cunoaștere, înțelegere și exer�
sare. Când în cauză e un film, e re�
lativ mai simplu. Se poate relua,
se trag mai multe duble, se păs�
trează cea reușită. La teatru, unde
e live, concentrarea și controlul
afectiv trebuie practicate. 

Propriu teatrului e că artiștii
săi lucrează cu emoții pe care în�
cearcă să le transmită privitorilor.

Nu neapărat să le simtă ei – unele
metode de actorie se bazează pe
identificare psihologică, altele
mizează pe distanțare –, ci să�i
convingă pe cei cărora li se adre�
sează. Cum fac? Există câteva tru�
curi. Cum procedează în momen� 
tele de maximă tensiune drama�
tică, atunci când trăirile eroilor
ating intensitate maximă? Cum se
pregătesc să joace enervarea, de
pildă? Cunoscătorii sugerează fi�
zicalizarea, pregătirea corpului
pentru o asemenea reacție: flotări,
genuflexiuni, niște țipete, strânsul
din pumni, bătutul din picior sau
orice altceva ajută la creșterea
tensiunii. E un mic antrenament
premergător, în culise, la cabine,
în decursul repetițiilor. Altă stra�
tegie posibilă pentru jucarea mâ�
niei e să�și închipuie că se ceartă
cu cineva pe care îl detestă, să îl
proiecteze în personajul cu care
are dialog sau acțiune scenică.

Una dintre curiozitățile frec�
vente ale publicului este legată de
modalitățile prin care actorii reu �
șesc să plângă la comandă. Și pen�
tru asta există mai multe strategii.
Una dintre ele presupune recur�
sul la memoria afectivă. Cu puțin
timp înainte de momentul care
cere lacrimi, se gândesc la un epi�
sod trist din viața personală și
merg pe direcția aceasta. La unii
funcționează de minune. Asocie�
rea unei replici cu un anumit mo�
ment trist din viața proprie sau cu
unele neexperimentate, dar tra�
gice prin ele însele, înseamnă o
mare putere mare de imaginare,
de transpunere afectivă.  

EMPATIA CU PERSONAJUL

Alte secrete sunt mult mai prag�
matice. Unul este să țină ochii
închiși preț de câteva secunde, să
își frece pleoapele, după care pri�
vesc insistent către un punct fix
fără să clipească vreme de 30 de
secunde. Rezultat garantat! Când
e un proiect pentru televiziune
sau film, unde lacrimile trebuie să
se vadă, un baton mentolat apli�
cat într�un strat subțire, invizibil
sub ochi, e soluția de succes. Și va�
porii de ceapă ajută (deși efectul
secundar e iritarea ochilor), iar
câteva picături de glicerină în
colțul ochiului conduc la fix către
efectul scontat. 

Adevărul e că unele persoane
plâng mai ușor, dar pentru a su�
gera tristețea nu doar lacrimile
poartă întreaga răspundere. Mi�
mica, limbajul corporal, gestica
sunt la fel de importante. Postura,
mișcarea, ritmul, replicile, tonul pe

care sunt spuse, toate împreună
fac personajul și trăirile acestuia. 

Un îndemn util în pregătirea
unor secvențe esențiale este repe�
tatul în fața oglinzii sau filmarea,
ca să se poată vedea și corecta. Ca�
pacitatea de transpunere, empa�
tia cu personajul, cât mai multe
date despre el sunt elementele de
sprijin în creație. Studierea com�
portamentelor tipice (gangster,
profesor, prostituată, medic, elev
etc.) fără a cădea în clișeu, călăto�
riile de documentare, tehnicile de
intrare în rol conduc la reușita
răsplătită prin aplauze. 

Actorii trebuie să știe cum să
transfere emoțiile, să le arate ce �
lorlalți, nu neapărat să le trăiască
ei înșiși. Confundarea cu perso�
najul induce riscul de�a rămâne
marcați de un „individ“ cu care
conviețuiesc o vreme și de care ul�
terior nu mai pot scăpa, îi acapa�
rează. Pentru că ceea ce transmit
actorii sunt emoții imaginate. SDC
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ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Actorul de pe scenă și omul din afara ei



8
ANUL XVI NR. 681

4 – 10 APRILIE 2020interviu
www.suplimentuldecultura.ro

ARYNA CREANGĂ 

Ați spus că, înainte de orice,
atunci când începeți să lucrați la
un roman, trebuie să aveți bine
stabilit locul și circumstanțele în
care povestea o să se întâmple.
De ce este atât de importantă
stabilirea spațiului și ordinea
desfășurării acțiunii?

Probabil pentru că s�a întâmplat
să fac parte de atâția ani deja din
lumea academică, unde totul este
foarte structurat – plănuim totul
în avans pentru un an întreg; ce
anume, când și cum anume vom
preda. Cumva am transferat acest
mod de lucru și în scrierea căr �
ților mele. Aplic structura aceasta
în roman, adun acțiunile, circum �
stanțele și momentele�cheie și
când totul este pregătit, structu�
rat în mintea mea, abia atunci pot
începe să scriu. Prefer să am totul
organizat înainte și apoi să unesc

piesele, ca într�un puzzle. Este
felul în care eu lucrez, pentru că
am folosit mecanismul acesta atâ �
ția ani la rând și nu cred că�l voi
putea schimba prea curând. 

Fiecare dintre cărțile dumnea-
voastră include chestiunea emi-
grării – de ce credeți că este o
temă atât de puțin tratată astăzi
în literatură?

Nu știu, mă întreb și eu deseori acest
lucru, pentru că personal găsesc
tema aceasta complet fascinantă.
Sunt însă mereu pregătită să fiu
uimită, pentru că știu că există
voci noi care urmează să apară și
să ne împărtășească experiențele
lor. Există mulți oameni tineri care
au emigrat și care au povești de
viață senzaționale, care trebuie
neapărat spuse. Acestea, într�o
bu nă zi, își vor găsi pe bună drep�
tate locul în literatură.

Lipsa lor poate fi totuși prici�
nuită de faptul că este greu să
descoperi vocile celor care au mi�
grat, în special în Spania, pentru
că în mod tradițional noi am fost,
în primele decenii ale secolului
XX, o țară cu mulți emigranți. Dar
mulți dintre ei nu erau oameni
care aveau o bază culturală care
să�i determine să transforme lu�
crurile spectaculoase trăite în li�
teratură. Cred însă că în ultimii
ani migranții s�au concentrat mai
mult pe educația proprie și au
avut mare grijă în special de cea a
copiilor lor. Cred că urmează să

INTERVIU CU SCRIITOAREA MARÍA DUEÑAS

„Cred că urmează să apară un 
nou val literar, care o să aparțină
pe deplin copiilor migranților“
Istoria, umorul și poveștile de dragoste – pe toate le îmbină
scriitoarea María Dueñas în cărțile sale iubite atât de pu -
blicul spaniol, cât și de cel internațional. Romanul său de
debut, El tiempo entre costuras, scris chiar din prima în -
cercare și publicat în anul 2009, a devenit rapid una dintre
cele mai vândute cărți din ultimii ani din Spania și a fost
tradus în 35 de limbi, fiind adaptat și pentru o telenovelă.
Fără ca popularitatea scrierilor să-i fi schimbat dorința de 

a face cunoscute poveștile femeilor din umbră, autoarea
spaniolă a continuat să creeze personaje din categorii
vulnerabile – concentrându-se pe viețile femeilor care au
emigrat din Spania, la începutul secolului XX –, oferind
astfel o voce celor prea puțin prezente în paginile istoriei și
literaturii. Cărțile sale traduse, până în prezent, în limba
română sunt Iubirile croitoresei, Cumpătarea și, apărută
chiar anul trecut la Editura Polirom, Fetele căpitanului.

În scrierile mele
eu încerc să explo-
rez momente din
istorie care nu au
fost cercetate și
scoase la lumină
până acum.
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apară un nou val literar, care o să
aparțină pe deplin acestor copii. 

Câtă vreme credeți că ar 
trebui, de regulă, să treacă de 
la întâmplarea propriu-zisă a 
fenomenului la reflectarea lui 
în literatură?

Oamenii au migrat ani la rând, iar
producția operelor literare care
să vizeze asta nu a fost foarte ma �
re niciodată. Spaniolii au migrat
în America în primele decenii ale
secolului XX, însă, dacă ne uităm
la operele literare, nu putem să
identificăm lucrări scrise de ei.
Avem doar câteva ale succesorilor
acestora. Mai târziu, spaniolii au
migrat spre Europa Centrală – dar
nici de acolo nu avem multe lu�
crări literare care să reflecte asta.
Există însă câteva filme produse de
copiii acestor migranți, în care
putem observa și analiza fenome�
nul mai pe larg. Speranța mea este
că vor fi din ce în ce mai mulți cei
care vor reuși să transforme ceea
ce trăiesc și în literatură. 

Cât de greu este să construiești
povești de dragoste, în zilele
noastre? 

În scrierile mele eu încerc să ex�
plorez momente din istorie care
nu au fost cercetate și scoase la lu�
mină până acum – să abordez noi
perspective, până în prezent com�
plet ignorate. Aceasta este miza și
pe asta mă concentrez – pe alege�
rea exactă a momentului. Spre
exemplu, în ultima mea carte (Fe�
tele căpitanului) am scris despre
femeile care au emigrat din Spania
în anii ’30. Sunt absolut convinsă
că nu exista înainte de car tea mea
nimic scris despre perioada aceas�
ta, și mai ales din această perspec�
tivă, a lor. Nu vreau să repet ceea
ce s�a scris deja, așa că�mi aleg cu
grijă subiectele.

„NIMENI NU VORBEA DESPRE
CE SIMȚEAU, DOREAU SAU
GÂNDEAU FEMEILE
MIGRANTE SPANIOLE, CARE
TRECEAU DREPT INVIZIBILE“

În Fetele căpitanului scrieți, așa
cum ați spus, despre comunita-
tea spaniolă care a migrat în
New York în 1930 și vă alegeți,
pentru a evidenția problema,
tot trei personaje feminine. De
ce credeți că în mentalul colec-
tiv ideea impregnată era că
migrația a fost o experiență 
exclusiv masculină și cum și-a
făcut ea loc?

Cred că asta se întâmpla pentru
că, inițial, bărbații erau cei care
luau deciziile și dictau ce urma să

se întâmple pentru întreaga fami�
lie. Ei alegeau momentul, contex�
tul și conduceau femeile către o
nouă țară, iar ele îi urmau ori �
unde. Noi nu știm decât că aceste
lucruri se petreceau, dar nu avem
idee despre ce anume simțeau
acele femei, despre cum vedeau și
cum se adaptau ele acelor lumi
noi în care pășeau. Nu știm cum
procesau ideea că erau forțate, la
inițiativa altcuiva, să�și schimbe
țara, să�și părăsească familiile și
prietenii și să se adapteze într�un
spațiu nou. Deși această adaptare
a lor nu era, probabil, completă –
căci ajungeau să stea acasă, să
aibă grijă de familie, să gătească și
să facă ordine. Nu ajungeau nici
măcar să cunoască această lume
nouă din jurul lor, să inter ac țio �
neze cu oamenii din ea și să se in�
tegreze în comunitate. Ce li se
întâmpla era foarte dur și greu de
trăit, dar era un fenomen ascuns,
care se întâmpla în umbră. Nimeni
nu vorbea despre ce simțeau, do�
reau sau gândeau aceste femei,
care treceau drept invizibile. 

Încercați, așadar, să fiți vocea lor?

În această ultimă carte, am trei
personaje care sunt create de la
zero, sunt 100% ficțiune. Dar am
cercetat foarte mult pentru a le
construi și oferi o voce autentică;
am discutat cu o mulțime de fe �
mei, care pe atunci erau la vârsta
copilăriei. Ele aveau amintiri
foarte concrete și proaspete în
memorie despre viețile mamelor
lor – mi�au povestit cum tații lor
erau nevoiți să iasă în lume și să
muncească și, în acest fel, să 

rămână conectați cu lumea exte�
rioară și cum, în plan secundar,
mamele lor lucrau acasă în tot
restul timpului. Mi�au spus, multe
dintre ele, despre cât de frustrate
erau acestea, de exemplu, când
erau nevoite să meargă cu copiii
la doctor și nu reușeau să comu�
nice cu el; despre obsesia pe care
au moștenit�o de a nu rupe nicio�
dată legătura cu lumea de afară,
cu prietenii și cu familiile. Deci
am încercat să aflu toate aceste
lucruri care făceau parte dintr�un
univers privat al lor, un univers
despre care nu s�a mai scris și
care nu e cunoscut astăzi prea
multor cititori. 

Vă plasați personajele în diverse
perioade istorice, chiar în tim-
pul unor momente tensionate aș
zice. Cât de multă muncă
depuneți pentru recrearea con-
textului istoric, cât de intense
este cercetarea aceasta despre
care vorbeați?

Una uriașă. În acest ultim roman
chiar am fost fascinată de în�
treaga colonie spaniolă din Ame�
rica. Personajele și acțiunile lor
sunt inventate, sunt fictive, dar
contextul și realitatea care le în�
conjoară sunt concrete, reale. Am
folosit multe surse de informare,
am vorbit cu zeci de migranți care
au trăit în New York atunci și mi�au
povestit experiențele lor – ce
viață aveau, în ce apartamente
trăiau, ce feluri de mâncare se gă�
seau pe atunci. 

Am folosit și multe informații
lingvistice – am găsit un profesor
care era urmașul unei astfel de 

familii și mi�a oferit o mulțime de
informații. Totodată, am mers la
biblioteci și am căutat ziarele din
acea perioadă, pe care le�am stu�
diat; am citit despre afacerile oa�
menilor de atunci, despre ce știri
erau publicate, ce atrăgea atenția
comunității. 

Erau femeile existente 
în publicațiile comunității 
de atunci?

Nu, pentru că presa era mai mult
utilitară, cumva destinată tot
bărbaților. Dar aveau tot felul de
reclame pentru afaceri, anunțau
evenimente, aveau rubricile aces�
tea păstrate și astăzi în ziare – era
un amplu portret al vieții de
atunci. Ziarele au fost în demersul
meu o resursă neprețuită.

Ați spus că, profesional, mereu
ați fost pasionată de partea de
lingvistică aplicată. Cum ați în-
ceput să scrieți literatură, dacă 
în plan academic nu asta vă 
preocupa?

Am fost mereu o mare cititoare.
Interesul meu pentru scris nu s�a
dezvoltat din latura aceasta aca�
demică, ci mai curând din pasiu�
nea mea pentru lectură și dragos�
tea de cărți.

Cum v-ați apropiat de literatură,
în copilărie? 

Am început să citesc acasă, aveam
multe cărți, pentru că familia mea
era foarte preocupată de educația
mea. Dacă spuneam într�o zi că�mi
doresc spre exemplu o jucărie, mă
puneau să aștept până la ziua mea
poate, dar dacă ceream o carte,
mi�o cumpărau imediat. Întotdea �
una am avut curiozitatea aceasta
a cititorului și dorința de a în�
cerca să scriu.

Și v-a fost greu până ați 
scris ceva ce ați știut că trebuie
să publicați?

Deloc, prima încercare a fost și
cea publicată. A fost prima data
când am avut timp să scriu pe în�
delete. SDC

MARÍA DUEÑAS, doctor în limba și literatura engleză, 
este profesoară la Universitatea din Murcia. Familia mamei sale 

a locuit în Protectoratul spaniol al Marocului, la Tetuán, locul 
unde se desfășoară cea mai mare parte a evenimentelor 

descrise în Iubirile croitoresei (Polirom, 2011, 2013), romanul său
de debut, care s-a vândut în peste un milion de exemplare. La
Editura Polirom au mai apărut romanele Ce avem și ce uităm

(2013) și Cumpătarea (2016).



CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Timp de doi ani istoricul englez a
transcris aproape 1.500 de scri�
sori dintr�un cufăr („cufărul cel
mic“, de 37 kilograme...) conți nând
corespondența dintre Lev și Svet�
lana Mișcenko, doi soți care s�au
cunoscut în studenție, în anii ’30,
iar apoi au fost despărțiți de răz�
boi între 1941 și 1945 și de încar�
cerarea lui Lev în Gulag din 1946
până în 1954. Să�mi trimiți un cu�
vânt din când în când. O poveste
de dragoste și supraviețuire în
Gulag nu e numai o antologie de
scrisori transcrise – nici pe de�
parte! –, deoarece autorul a folosit
drept surse istorice interviurile
luate lui Lev și Svetlanei, rudelor
și prietenilor lor, scrierile altor
prizonieri de la Peciora, interviu�
rile luate localnicilor și chiar arhi�
vele lagărului de muncă. Motiv
pentru care aproape că devine o
lectură obligatorie pentru istoricii
interesați de memorialistică și
lumea sovietică postbelică. 

ÎNTRE RĂZBOI ȘI LAGĂR

Povestea nemaiîntâlnită a lui Lev
Mișcenko – într�o perioadă istorică

în care de fapt extraordinarul de�
vine regulă – n�ar trebui să sară
peste episodul interogatoriului
condus de un maior american în
micul orășel german Eisleben,
după ieșirea din lagărul de la Bu�
chenwald. Aici, americanii au în�
cercat să�l convingă să emigreze în
America, dat fiind faptul că Lev era
specialist în fizică nucleară. Moti�
vul pentru care nu a dat curs in �
vitației, negând pur și simplu ade� 
vărul politic din Uniunea Sovie�
tică, era simplu – el voia mai mult
decât orice să se întoarcă acasă, la
cei pe care�i iubea, mărturisind:
„Svetlana și familia ei, mătușa Olga
și mătușa Katia, unchiul Nikita: ei
erau oamenii care�mi erau dragi“.
Nu putea renunța la cea mai mică
ocazie: „Chiar dacă șansa ca ea să
fi fost în viață ar fi fost infimă, cum
aș fi putut să�i întorc spatele și să
plec în America?“.

Eisleben a fost locul eliberării
și începutul unei noi vieți. Doar că
atitudinea militarilor sovietici care
i�au preluat pe foștii prizonieri a
fost de�a dreptul dușmănoasă,
toți soldații recuperați fiind în �
carcerați într�o închisoare admi�
nistrată de o unitate specială
NKVD supranumită SMERȘ (acro�
nimul pentru „Moarte spionilor!“)
care avea sarcina de a identifica
soldații sovietici care colabora�
seră cu germanii. Evident că în
cele din urmă anchetatorii SMERȘ
l�au acuzat de spionaj pe Lev,
chiar dacă acesta lucrase împo�
triva nemților, nu pentru ei. Acu �
zația s�a soldat cu condamnarea
la moarte pe 19 noiembrie 1945
pentru „trădare de patrie, în con�
formitate cu articolul 58�1b din
codul penal rezervat militarilor
sovietici“. Apoi, în cadrul unui
proces care a durat 20 de minute,
sentința a fost comutată la 10 ani
de detenție într�un lagăr de mun �
că din Gulag. Totuși, condamna�
rea nu a fost posibilă decât în
urma unui șiretlic pus la cale de
anchetatori, care l�au mințit pe
acuzat că ar fi urmat să fie decla�
rat nevinovat de tribunalul mili�
tar și l�au pus să semneze un
proces verbal al interogatoriului
pe care Lev nu l�a citit până la
capăt, acceptând acuzațiile. De la
Frankfurt pe Oder, unde fusese

transferat temporar, a urmat o
lungă călătorie de trei luni până
în nordul Uniunii Sovietice, la la�
gărul de la Peciora.

SALVAREA PRIN SCRISORI

A urmat o corespondență care a
stat mereu sub semnul incertitudi�
nii și indiscreției. Prima scrisoare a
lui Lev nu sosise la destinatar când
Sveta îi scria pe 7 august 1946, pri�
mind�o pe cea scrisă de Lev abia pe
23 august: „Când ți�am scris prima
mea scrisoare, tu o scriai pe a doua,
iar eu am trimis�o pe a doua când
tu o primeai pe prima și o scriam
pe a treia când am primit prima
scrisă de tine – și la radio se trans�
mitea La Traviata!“. Totuși, fie și de�
calate sau interceptate, aceste
scrisori ajungeau la destinatari în
cele din urmă. Căci la combinatul
de prelucrare al lemnului de la Pe�
ciora deținuților le era permis să
primească o scrisoare cenzurată pe
lună, mai bine decât în alte lagăre,
unde erau permise doar patru pe
an. În realitate, chiar și la Peciora,
scrisorile erau aduse de două�trei
ori pe lună, motiv pentru care un
deținut putea să primească mai
multe simultan. Figes subliniază:
„Dar și așa era foarte bine și, cu
siguranță, mult mai bine decât în
lagărele din Gulagul anilor 1930,
când era posibil ca deținuții să nu
primească nici o scrisoare timp de
mai mulți ani [subl. mea]. Cenzura
era relativ permisivă, în ma re parte
fiind făcută de soțiile gar dienilor
din lagăr și de alți funcționari care
adesea nici nu citeau scrisorile cu
atenție, ci doar hașurau vreo frază
la întâmplare, una complet inofen�
sivă, ca să arate că�și făceau treaba.
Doar că prizonierii nu știau lucrul
acesta și�și autocenzurau scriso�
rile“. Și Lev și Sveta erau conștienți
de existența cenzurii, de aceea au
decis să�și autocenzureze scriso�
rile. Astfel, foloseau cuvinte codi�
ficate pentru funcționarii MVD –
„unchi“, „ru de“, pentru sistemul
Gulagului – „umbrelă“, pentru
mita în bani – „vitamina D“ (de la
cuvântul denghi care înseamnă
bani) și, de asemenea, foloseau
aluzii literare ca să transmită me�
saje despre absurdul vieții din la găr.
Sveta scria despre viața ei cotidiană,

despre familie și prieteni, despre
Moscova postbelică, controlând
foarte bine dimensiunea emoțio �
nală a nara țiu  nilor, inducând o
aparentă lipsă de senti mente.

„Dacă nu poate fi altfel, e mai
bine cum e decât deloc“ rezumă
perfect situația în care fuseseră
aduși acești doi oameni minunați.
Scrisorile lor – numerotate cu
grijă! – nu conțin deloc iluzii, măr �
turisind luciditatea și conș tiința
faptului că avea să fie o cores �
pondență de durată. Și a durat din
1946 până în 1954, deosebindu�se
de orice prin faptul că nimeni nu
le cenzurase, fiind introduse și
scoase pe furiș de muncitorii vo�
luntari și funcționarii de stat
sensibilizați de situația lui Lev.

După eliberare, Lev Mișcenko
a redevenit fizician în 1956, alătu�
rându�se Laboratorului de Cerce�
tare a Razelor Cosmice, parte a
Institutului de Cercetare Științi fică
pentru Fizică Atomică de la Univer�
sitatea din Moscova, de unde s�a
pensionat în 1990, la 72 de ani. În
2006, au ieșit de la tipar memoriile
sub titlul Poka ia pomniu (În timp
ce îmi amintesc), acoperind pe�
rioada războiului, cu o parte finală
despre Peciora (manuscrisul aces�
tei relatări a fost predat Muzeului

Regional de Istorie din Peciora),
plus anexa în care este prezentată
scurta poveste a Svetei și a vizitelor
ei în lagărul de muncă.

Arhiva personală a soților
Mișcenko a fost predată Memoria�
lului, în 2007. Lev a murit în 2008,
iar Svetlana în 2010, amândoi
fiind îngropați unul lângă celălalt
în Cimitirul Golovinskoe din Mos�
cova. Pare o poveste despre un
destin comun special, croit pe
ideea de statornicie, descris per�
fect de mărturisirea Svetei: „Am
știut de la bun început că el era
viitorul meu. Când nu se afla
acolo, îl căutam, și întotdeauna
apărea lân gă mine. Asta e iubirea“.
Lev Miș cenko și Svetlana Ivanova
au corespondat 8 ani și jumătate,
fără să lase ca istoria să�i despartă.
Au lăsat în urma lor cea mai mare
colecție de scrisori personale din
istoria Gulagului: 1.246 de scri�
sori, 647 de la Lev către Sveta și
599 de la ea către el. Putem spune
că prin aceste scrisori cei doi au
învins nefasta istorie. SDC

Orlando Figes, Să-mi trimiţi un 
cuvânt din când în când. O poveste
de dragoste și supravieţuire în 
Gulag, traducere de Daniela 
Rogobete, Polirom, 2019
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Cea mai lungă istorie
epistolară a Gulagului
Volumul lui Orlando
Figes nu este numai
despre corespon den ța
pe timp de... Gulag
dintre un băr bat și o
femeie care se iubesc
foarte mult. În jurul
acestui nucleu epis to -
lar, Figes reușește un
adevărat tur de forță –
încă unul! – în încer -
carea de a oferi o ima -
 gine nuanțată a felului
în care s-a ma nifestat
în aproape toate pri -
vințele terifi antul
comunism stalinist.
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Diana Bădica, laureată a Festivalului Primului
Roman de la Chambéry, Franța, ediția 2020
Diana Bădica se numără printre
laureaţii ediţiei cu numărul 33 
a prestigiosului Festival al Primului
Roman de la Chambéry, Franţa,
pentru romanul Părinţi, publicat 
la Editura Polirom, în colecţia 
„Ego. Proză“.

Părinți a obținut și premiile Tâ�
nărul Prozator al anului 2019 și
„Sofia Nădejde“ pentru Literatură
Scrisă de Femei, ediția 2019, la
secțiunea Proză.

Ediția din acest an, progra�
mată la Chambéry în perioada 
13�17 mai, va avea loc în toamnă
ca urmare a crizei pandemice. Vom
reveni cu detalii.

Festival du Premier Roman
este un eveniment literar care
descoperă și promovează autori
debutanți, europeni și francofoni.
Stéphane Audeguy, Muriel Bar�
bery, Michel Houellebecq, Phi�
lippe Claudel, David Foenkinos,
Amélie Nothomb sau Martin
Winc kler s�au numărat, de�a lun�
gul anilor, printre cei peste 300 de
autori care au fost oaspeții festi�
valului. 

Dintre scriitorii români lau �
reați ai edițiilor anterioare ale
festivalului: Iulian Bocai, Bogdan�
Alexandru Stănescu, Florin Iri�
mia, Marta Petreu, Camelia Cava� 
dia, Corina Sabău. 

DESPRE CARTE

Romanul descrie viața unei familii
dintr�un orășel de provincie care
se confruntă cu moartea unu ia
dintre cei doi copii. Încercările fa�
miliei de a se adapta la noua si �
tuație coincid cu transformarea
societății românești, cea mai mare
parte a acțiunii fiind plasată în pe�
rioada postcomunistă. Ioana Ne�
grilă, eroina romanului, este o fetiță

prinsă între întâmplările copilă�
riei, neputința de a�și ajuta fratele
și nevoia de a trece peste moartea
lui. Împreună cu Tudor, un vecin
de vârsta ei, încearcă să afle ce s�a
întâmplat cu fratele ei, mort la un
centru de îngrijire pentru per�
soane cu diza bilități, dar nu reu �
șește să găsească nici o pistă ve �
rosimilă. Lumea cartierului, fami�
lia extinsă, deteriorarea relației
dintre părinți aduc resemnarea în
fața morții abia în perioada adultă.

„Mi�a spus odată un sportiv că
tot ce trebuie făcut e un pas în
direcția potrivită, restul vine de la
sine, pentru că visul e deja acolo. În
2013, tot ce�mi doream era să spun
adevărul meu, povestea unui copil
bolnav și a familiei sale. După ce�
am scris povestirea «Florinel», lu�
crurile păreau încheiate. Nu mai
vedeam ce�aș fi putut adăuga, dra �
ma era o dramă ca atâtea altele.
Dar mi�am dat seama că abia făcu�
sem primul pas în direcția potri�
vită. Începând din acel punct, am
scris pur și simplu: cu pauze de do�
cumentare, lăsând episoadele să se
așeze de la un capitol la altul, dar
știind mereu unde vreau să ajung.
Încerc să aduc componenta socială
mai aproape de cititor, vreau ca,
prin poveste, oamenii să înțeleagă
lumea în care trăim. Ioana, ce n’est
pas que moi.“ (Diana Bădica)

„Diana Bădica este prozatoarea
pe care o așteptam de multă vreme:

cea mai tragică a generației sale și
totodată cea mai comică. Rareori ci�
neva poate surprinde atâta viață
într�o singură carte.“ (Marius Chivu)

„Povestea Ioanei Negrilă, pro�
tagonista acestui roman, este mar �
cată de două evenimente trau �
matizante. În copilărie, boala 
fratelui ei mai mic o privează de

atenția părinților, făcând�o să se
simtă neglijată. După moartea lui
Florinel, în perioada adolescenței,
atunci când lucrurile par să reintre
în normal, părinții se despart. Ur�
marea este că, ajunsă la maturitate,
Ioana trăiește singură, convinsă că
orice încercare de a�și întemeia o
familie este sortită eșecului. Citito�
rului nu�i va scăpa, firește, faptul că
datele biografice ale personajului
coincid cu cele ale autoarei. Nara �
țiunea la persoana întâi îi va su�
gera, în plus, că schimbarea de
nume e menită să prezinte ca fic �
țiune o experiență de viață strict
autentică. Ar fi însă o greșeală să
reducem romanul la faptele de la
care a pornit. În primul rând, ca po�
vestitoare, Ioana nu se confundă cu
personajul omonim, ea istorisind
cu vervă anecdote despre nenumă�
rate alte personaje. În al doilea
rând, există, de fapt, nu una, ci trei
«Ioane» cu voci distincte: fetița
naivă, adolescenta orgolioasă și fe�
meia matură, care își rememorează
viața. Principala calitate a romanu�
lui, remarcabilă pentru un debut,
constă în această extraordinară
mobilitate a punctului de vedere.
Caracterul autobiografic rămâne
important, dar se cere înțeles ca o
construcție�de�sine în care, para�
doxal, personajul preia inițiativa.“
(Ovidiu Verdeș) SDC

Premiile Radio România Cultu�
ral, care ar fi trebuit să fie decer�
nate în cadrul unei gale pro� 
gra mată inițial să aibă loc pe
scena Teatrului Odeon, au fost
anunțate, luni, 30 martie 2020, 
în cadrul unei ediții speciale a
emisiunii GPS Cultural.

Câștigătorii premiilor speciale au
fost: coregrafa Miriam Răducanu,
care a obținut Premiul de Exce �
lență, Editura Humanitas, care a
obținut premiul Radio România

Cultural 20, compozitorul Eugen
Doga, distins cu premiul Lux
Mundi, și pianista Adela Liculescu,
care a primit premiul Celebrân �
du�l pe Beethoven.

Coregrafa Miriam Răducanu,
câștigătoarea Premiului de exce �
lență a declarat:

„Sunt emoționată și onorată
de faptul că primesc acest Premiu
de Excelență. Sunteți oameni
calzi, oameni buni, oameni care
înțeleg că prin cultură se pot salva
oamenii. Că se pot vindeca răni și,

în viața mea, de foarte multe ori
am fost în această situație. Ca
atare o cunosc bine. Dar, încă o
dată, vreau realmente să vă urez
ca în vremurile astea atât de grele
să puteți totuși convinge în conti�
nuare oamenii care vă așteaptă cu
interes, cu stimă în casele lor, în
ideea și în speranța că, viața care
nu e deloc simplă acum, undeva,
rămâne pentru ei foarte intere�
santă. Vă urez mult, mult succes.
Depinde de voi. Sunteți foarte ti�
neri și îmi fac mari speranțe.“

Premiile acordate sunt urmă�
toarele:

l la categoria PROZĂ: Ioana
Nicolaie, pentru Cartea Reghinei,
editura Humanitas;

l la categoria POEZIE: Angela
Marcovici, pentru volumul Jurnal
scris în a treia parte a zilei & Sol�
dat. Umbre ale trecutului pe câm�
pul de luptă, editura frACTalia;

l la categoria TEATRU: regi�
zoarea Gianina Cărbunariu, pen�
tru un proiect managerial vizio�  
nar și pentru Frontal, primul
spectacol montat la Teatrul Tine�
retului din Piatra Neamț;

l la categoria FILM: Călătoria
fantastică a Maronei, de Anca 
Damian;

l la categoria ARTE VIZUALE:

Marilena Preda Sânc pentru expo�
ziția Subjective (De)constructions;

l la categoria ȘTIINȚĂ: dr.
Cristian Presură, cercetător la
Philips Research în Eindhoven,
Olanda, pentru cel mai vizionat
canal YouTube dedicat științei;

l la categoria MUZICĂ: Filar�
monica de Stat din Sibiu, pentru
activitatea artistică din 2019;

l la categoria EDUCAȚIE:

Asociația Telefonul Copilului –
pentru organizarea primului Fo �
rum Național Anti�Bullying.

Din juriu au făcut parte: Bogdan
Ghiu – scriitor, traducător și critic
literar, Radu Croitoru – manager
Radio România Cultural, Adina
Dragomir – redactor�șef Radio Ro�
mânia Cultural, Cristian Marica –
redactor�șef Radio România Cultu�
ral, Anamaria Spătaru – realizator
Radio România Cultural. SDC

Câștigătorii Premiilor Radio
România Cultural 2020
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Moni Stănilă – Țipă cât poți
„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Țipă cât poți, de Moni
Stănilă, care va apă -
rea în curând în
colecția „Ego. Proză“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

2.1 
M�am săturat eu de povestea asta
cu munci și lipsuri. Nimic nu se
schimbă. Lucrez toată ziua și, când
se încheie anul, tot fără bani sunt.
O treime din zi o dorm, o treime
dintr�o treime sunt pe drum, o
treime o muncesc, o treime dintr�o
treime gătesc și mănânc. Nici mă �
car o treime de trăit. Doar o trei �
me dintr�o treime. E un coș mar să
văd cum viața mea se risipește în
activități care nu îmi aduc nici o
mulțumire. O ecuație care mă

face nefericită. E ca și cum aș avea
de trăit o singură zi de la un capăt
la altul. Și mă doare inima de
ciudă. Mai ales acum că am și pro�
blema cu patul pe inima mea ma �
re. O schimbare e obligatorie.
Simt asta în fiecare dimineață. 

O schimbare radicală. Un an
la mare. Sau la munte. Aș putea să
îmi dau demisia, știu, pare simplu,
dar am – ca toată lumea – nevoie
de bani. Sau aș putea să îmi rup
un picior. 

Sunt lucruri pe care aș putea
să le rezolv. Și pe primul, și pe al
doilea. Nu ar fi imposibil să plec
un an la mare. Doar curaj îmi tre�
buie. Nu e greu să îmi dau demi�
sia. Doar altă sursă de venit îmi
trebuie. Poate totuși ar fi bine să
mă gândesc la a treia variantă și
să îmi rup un picior. 

2.2 
Să nu cumva să te apropii de fe�
reastră, ai grijă, la efort susținut 
s�ar putea să slăbești. Nu te apro�
pia de fereastră! O să te blochezi
în casă și o să�ți citești acatistele
sperând cu disperare că or să ia
cei cu gunoiul salteaua aia nesu�
ferită de acolo. Dar până atunci,
drăguță, poți fuma totuși la bal�
con. Dacă nu cumva ți�a plăcut la
nebunie să zugrăvești bucătăria
vara asta. Pen tru că, în cazul în
care ți�au plăcut și rezultatul, și
durerea de spate de după, și freca�
tul linoleumului, ei bine, dacă așa
de mult ți�au plăcut, atunci bagă
tare, uită de balcon, soare, vară,
flori și ghivece. Îngroapă�te în bu�
cătărie sub scrumiere și farfurii. 

Dar dacă totuși decizi să fumezi
la balcon, să nu cumva să te uiți spre
containere; privirea încruntată naș �
te riduri. Nu te uita spre locul de 
depozitare a gunoiului! Din nou o

să crezi că salteaua maro în ca�
rouri respiră cu greutate sub tru�
purile murdare, că simte zeama
de pepene verde cum i se stre�
coară în țesăturile ei cele mai
adânci, că plânge cu ură și dispe�
rare când vede ferestrele pline de
flori de la casa din care ai arun�
cat�o (cum spuneai?) ca pe un
câine viu. 

3.3 
După ce și�a băut cafeaua, Una a
scos covorașul alb și lățos din ba �
ie, a umezit cu atenție gresia și a
golit un tub de săpun lichid pe jos.
Apoi a umplut cada și s�a scufun�
dat zgomotos în apa caldă. După
ce i s�a încrețit pielea, Una s�a ri�
dicat. A închis ochii. S�a aruncat
cu piciorul stâng înainte, lăsân �
du�l pe dreptul în interiorul căzii.
Greutatea a mutat�o pe stângul.
Talpa încrețită a atins gelul de
duș și a alunecat cu forță înainte.
Una a căzut zgomotos. Piciorul
drept i�a rămas în spate. A icnit, a
țipat, și�a spart și capul, dar după
zece minute a constatat că picio�
rul nu i s�a rupt din șold așa cum
spera. Deci adio șase luni de con�
cediu medical. Una era de�a drep�
tul furioasă. Tentativa de mutila� 
re a dat greș. 

Acum are o hartă de vânătăi
pe coapse și o insuportabilă du�
rere de cap. Una înjură. Apoi își
lovește buzele cu palma. 

3.1 
— Alo, bună ziua, Una sunt, vă sun
să vă dau o veste groaznică. Mi�am
rupt piciorul. Sunt la Urgențe, da...
da... ați auzit bine. La URGENȚE!
Nu, e zgomot, fiindcă vă sun din
toaletă. Mi�am rupt piciorul, am
spus. Da. Rupt, nu scrântit. E rupt.
Nu cu totul, adică nu îl duc în

mână. Atârnă, așa, după mine.
Poftim? Domnule director, v�am
sunat cu o treabă foarte clară, 
mi�am rupt piciorul! Ce nu e clar?
Voi fi operată. Revin la serviciu în
șase luni. Bineînțeles, of, Doamne,
sigur că voi trimite prin poștă bi�
letul de concediu medical! Aveți
nevoie și de radiografie? Sigur?
Dacă vreți, pot să vă trimit radio�
grafia prin e�mail. Nu? Perfect
atunci. Că ne�am înțeles vreau să
zic, nu că mi�am rupt piciorul! 

4.3 
După ce închide telefonul, Una își
mai aprinde o țigară. Fața i se în�
seninează, apoi se îndreaptă spre
fereastră. Un strigăt ușor de bucu�
rie îi scapă printre buze! În sfârșit,
după opt zile încheiate, nesimțiții
de gunoieri tocmai ridică salteaua.
Una se duce rapid la masa din bu�
cătărie, care e decorată cu diferite
pagini din reviste mondene, lipite

și lăcuite, stinge în fugă țigara, își
ia smartphone�ul, deschide setă�
rile pentru camera foto, fotogra�
fiază camionul gunoierilor de� 
părtându�se, pentru o eventuală
colecție de procesiuni funerare,
pentru colecția aia de milioane
de fotografii pe care fiecare om o
are, dar prea puțini o revăd vreo�
dată, apoi fuge în camera mică de
oaspeți. 

Trage de pe dulap un troler
masiv învelit în saci de nailon, des�
chide dulapul, scoate câteva haine,
lenjerie, aleargă prin toată casa
aruncând în troler lucruri la în�
tâmplare, scoate din sertarul mic
de la comodă buletinul și pașa �
portul, își pune într�o geantă de
mână laptopul și încărcătorul și se
îndreaptă spre ușă. Când să iasă,
începe să sune telefonul. Se uită
repede. E un apel de la directorul
revistei la care lucrează. Una îi dă
ton de ocupat și iese pe ușă. SDC

CARTEA
„După un roman fantasy pentru copii, Războiul
solomonarilor, Moni Stănilă recurge la elemente de
fantastic și de basm pentru a crea, de data asta, o
autoficţiune deghizată. Personajele sunt toate femi-
nine. De fapt, ar trebui întrebuinţat singularul: cartea
se deschide cu Una, Una Stanilovski, poetă și jurnalistă
în jur de 40 de ani (ca și Moni Stănilă, născută în 1978),
care se va multiplica, într-un scenariu aproape oniric,
în câteva ipostaze, în Noua, Prima, Drei (cea mai
tânără, de 17 ani), a Opta și, pe ultima pagină, Alta, ca
într-un final deschis. Una e nostimă, cu savoir-vivre,
dar și credincioasă și microbistă (trăsături ale autoa -
rei, pentru cine o cunoaște), celelalte adăugându-se
unui personaj colectiv, un fel de Alice cu mai multe

feţe, dar nu în Ţara Minunilor, ci în Ţara Timpului. Ţipă
cât poţi: un roman aparent feeric, de fapt o carte de-
spre identitatea multiplă, despre viaţă și despre tre-
cerea ei.“ (Simona Popescu)
„O carte absolut surprinzătoare. Un roman insolit și
curajos, plin de umor, candoare și ironie, cum n-am
mai citit de multă vreme în literatura noastră. O po -
veste atipică, spusă inteligent și abil, cu schimbări
neașteptate ale registrelor, într-un permanent joc al
apropierilor și distanţelor. Un text proaspăt și dinamic
despre identitate și alteritate, construit fragmentar, cu
o scriitură precisă și densă, asemănătoare când struc-
turilor poetice, când jurnalului, când textelor vechi/
sacre. O istorie personală de la Una la Alta, conturând,
alături de Noua și Drei, unul dintre cele mai intere-
sante personaje feminine din literatura de azi.“ 
(Dan Coman) SDC
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Sincer să fiu, nu-mi aminteam de-
loc de trupa aceasta, al cărei nume
trimite la un film bine primit pe
mapamond la vremea respectivă:
Missing (1982), regizat de Costa
Gavras, cu muzică de Vangelis. 

Nici n�aș fi deschis fișierele recen�
tului disc Dreaming (2020, Cleo�
patra Rec.), inscripționat așa pe
copertă: Missing Persons featu�
ring Dale Bozzio, dacă personajul
principal n�ar fi una și aceeași per �
soană cu vocalista căreia Frank
Zappa îi încredința acum vreo
patru decenii rolul Mary în tragi�
comedia parodică Joe’s Garage,
realizată doar ca triplu LP, nu și
film, cum intenționa autorul. Slă�
biciunea mea recunoscută pentru
muzica lui Zappa și curiozitatea
unei zile de #stămacasă mi�au
adus ceva satisfacții, pe care, dar�
nic din fire, mă grăbesc să le îm�
part cu dumneavoastră, nepu tin� 
cioși cum suntem toți și con dam �
nați la plictiseală covidă!

Dale Frances Consalvi s�a
născut în Boston, acum 65 de ani.
În 1974 a electrocutat circuitul

cluburilor Playboy, unde își eta�
lau nurii fetele dornice de afir�
mare în orice fel de show�biz, iar
în 1976 a fost declarată „Iepurașul
anului“ de cititorii scandaloasei
reviste. Întâlnirea importantă pen�
tru ea, în acei ani, a fost cu Frank
Zappa și gașca lui de zăpăciți.
Unul dintre aceștia, bateristul Te �
rry Bozzio, i�a devenit soț pentru
vreun deceniu. Intrată în „cârdă �
șie“ cu de�alde Zappa, era firesc
pentru ambițioasa fe meiușcă să
vrea o carieră în muzică, mai ales
că nu�i lipseau talentul și apetitul
pentru chestii originale. 

La puțin timp după înregis�
trările pentru discul lui Zappa,
Dale s�a integrat grupului alcătuit
din Bozzio, chitaristul Warren
Cuccurullo, basistul Patrick O’Hearn
și clăparul Chris Wild. Generos,
Zappa le�a oferit noul său studio,
UMRK, pentru imprimarea câ�
torva compoziții andocate la spi�
ritul vremii, deschis tuturor ex� 
perimentelor și îndrăznelilor. O
sumă largă de concerte în cluburi
și amiciția postului de radio 

K�Rock, un EP autofinanțat, cu
patru piese rapid ajunse hituri,
precum și alegerea numelui de
scenă ușor provocator – iată pre�
misele desantului furtunos pe
scena mare. 

Firma Capitol, cu ca re trupa
Missing Persons a semnat în 1981
pentru trei albume, a investit
doar în remasterizarea profesio�
nală a primelor încercări și le�a
distribuit adecvat. Astfel că EP�ul
s�a vândut în peste 200.000 de
exemplare, fapt nemaipetrecut
pâ nă atunci cu alt disc!

Au urmat vreo trei�patru ani
de glorie, amplificată de adicția

MTV, canal de comunicare pe
unde Missing Persons și�a expan�
dat notorietatea efemeră. 

Căutați pe YouTube și (re) �
vedeți videoclipul Words, filmat
„pe viu“ prin 1981. Costu mația
mai mult decât sumară, însă nu
indecentă, machiajul strident, alura
extraterestră, vocea de ghea ță fac
din Dale Bozzio precursoarea
multor starlete. Lăsăm deoparte
faptul că un asemenea spectacol
azi ar fi imposibil de pus în scenă,
deoarece ar de clanșa un scandal
monstruos din partea „apărători�
lor“ moralei publice, convertiți la
tot felul de corectitudini. 

Evidența impune: o sumă de
interprete, de la Madonna și Ba�
nanarama până la nesărata Lady
Gaga, au copiat�o pe Dale, o
„creație“ a lui Frank Zappa, după
cum recunoaște chiar ea! Ce teo�
rie ar ieși din atenta disecare 
a „contribuției“ fiecărui actant la
mersul modei în industria dis �
tracțiilor!

Missing Person s�a dezmem�
brat odată cu divorțul soților Bozzio.

Fiecare component și�a urmat ca�
riera proprie, cu înregistrări de
valoare diferită. Încercările de
„reunire“, uneori cu succes de sa �
lă, n�au adus alte discuri notabile.
Dale s�a recăsătorit de mai multe
ori, a născut și doi băieți. 

A încercat să mențină Missing
Persons în atenție, adăugându�i,
totuși, numele propriu. Ca multe
alte trupe și interprete de fulgeră�
tor succes, pare incapabilă să iasă
din paradigma anilor săi de vârf.
Discul actual ilustrează neputința.
Preluările unor piese celebre, chiar
dacă perfect reinstrumentate, amin�
tesc un timp ce nu se reîntoarce. E
dureros, și puțin! SDC

Persoane, purtări și proiecte pierdute

Încă din primele zile de carantină
generalizată, am fost copleșită de
sfaturi: ce să învăţ acum că este
timp, ce să citesc, ce să gătesc, ce
filme să văd, ce proiecte să fac
prin casă, de câte ori să scriu în ju-
rnal, câte minute să meditez. Totul
e vândut ca o oportunitate „unică“
de dezvoltare, creștere,
autocunoaștere. 

Primul lucru care m�a pus pe gân�
duri a fost drojdia. Mulți cunos �
cuți se plângeau că nu mai găsesc
pe nicăieri drojdie sau, dimpo�
trivă, se mândreau că au găsit ul�
tima bucată și o pozaseră ca pe un
lingou de aur. Oare toată lumea

face deodată pâine la cuptor? Sau,
și mai rău de atât: oare toată lu �
mea ȘTIE să coacă pâine? Mi�am
notat pe o listă imaginară a defec�
telor faptul că trebuia să știu să
fac pâine și mi�am acordat câteva
buline negre.

Au apărut apoi izvoare nese�
cate de cursuri online. Cursuri de
la Stanford, Udemy, Johns Hop�
kins University, cursuri gratuite,
cursuri cu plată, cursuri cu redu�
cere, cursuri cu diplomă, toate on�
line, toate promițătoare a unui
viitor dacă nu mai bun, măcar mai
deștept. Am asistat neputincioasă
la discuții printre amici: oare e
mai bine de învățat ceva din do�
meniul tău sau să dobândești abi �
lități complet colaterale, cum ar fi
programare? Am decis că sigur
trebuie ambele. Încă nu am des�
chis nici un curs.

Un alt domeniu în care toată
lumea pare că excelează în caran�
tină ar fi mișcarea. În sfârșit, bici�
cleta eliptică poate fi ștearsă de praf!
Este momentul perfect să începem
să practicăm yoga! Antrenorii de

fitness s�au reorientat și se fil�
mează făcând exerciții de sufragerie,
un tratament obligatoriu pen �
tru cei care suferă de boala cana�
pelei. Atunci când îmi apar în
câmpul vizual, am ajuns să le tra�
tez ca pe o scenă violentă dintr�un
film: îmi lărgesc ochii spre o cu
totul altă zonă a ecranului, până
când nu mai văd deloc filmulețul
și mă pot preface că nu a existat
niciodată.

Lovitura cea mai grea am pri�
mit�o din partea cărților. Tean�
curi de cărți, liste cu recomandări
de lectură, multe recenzii, site�uri
cu cărți electronice gratuite —
toate apărute parcă special să nu
mai permită nici o scuză, nici o în�
târziere, celor care s�au trezit cu
oportunitatea zilelor petrecute în
casă. Mi�am ales și eu cinci cărți,
de rușine, dar am continuat să ci�
tesc știri. 

„Shakespeare a scris Regele
Lear în timpul unei carantine!
Newton a descoperit legile meca�
nicii în izolare! TU ce proiect 
vei face?“ 

Problema cu toate aceste reco�
mandări de auto�îmbunătățire este
că pun presiune și mai mare pe un
moment deja dificil. Schimbările prin
care trecem sunt atât de mari, încât e
nevoie de o cantitate imensă de ener�
gie pentru a nu intra în panică. Să
vrei, în plus, să ieși din criză mult mai
citit, mai bine hrănit și mai în formă

este o ambiție împovărătoare. 
Am citit că Marie Kondo, ma �

estra trăitului în ordine, își începe
carantina în fiecare zi culegând
lămâi din grădină pentru un ceai
și ascultându�și respirația. Lămâi
și grădină nu am, respirație da și
am decis că asta va trebui, de�
ocamdată, să fie suficient. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Când viața îți dă drojdie

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Pentru muzicienii siliți să rămână
acasă, concertele pe rețele de so�
cializare sunt o soluție de mo�
ment, numai pentru a menține le�
gătura cu fanii. Pentru că actuala
pandemie de coronavirus a lovit
puternic industria muzicii live,
ducând la anularea multor mari

festivaluri, a sute de turnee și mii
de concerte. Toate acestea în�
seamnă o pagubă financiară po �
tențial fatală pentru majoritatea
muzicienilor care trăiesc numai
din concerte, într�o lume în care
discurile nu se mai vând, iar veni �
turile din streaming sunt minime.

Impactul imediat și pe termen
lung al acestei situații va fi sever.

„De obicei, singurul sfat pe care
poți să îl dai unui artist care vrea
să câștige bani din muzică este să
concerteze“, spune artistul Mat
Dryhurst. „Cred că într�adevăr
există un viitor al concertelor în
streaming, dar lucrurile nu pot fi
reduse doar la așa ceva.“ 

Dryhurs spune că pandemia nu
va face decât să amplifice situația
precară a muzicienilor și că o re�
formă substanțială a industriei
muzicale este din ce în ce mai ne�
cesară. El se teme că singurii be�
neficiari ai acestei stări de fapt sunt
doar platformele de streaming.

Majoritatea concertelor online
sunt gratuite, foarte puțini sunt
cei care încearcă o monetizare a
lor. O revistă din Brooklyn, „Left
Bank“, găzduiește, de exemplu, un
festival muzical virtual via You�
Tube, 12 ore pe zi, până pe 22 mar�
tie, cu artiști din toată lumea cân�
tând din locuințele lor. 

Orga  ni zatorii îi încurajează pe
spectatori să plătească direct ar �
tiștilor prin sistemul Venmo, pen�
tru a nu încălca diversele regle�
mentări monetare internaționale.

Există și alte metode care să
aducă niște bani artiștilor mai
puțini cunoscuți, dar aceste mo�
dele nu sunt încă „dovedite a fi efi�
ciente“, spune Cherie Hu, expertă
în industria muzicală. 

„Pentru un artist care nu poate
concerta, cea mai bună metodă
de a face bani este ca publicul să
îi cumpere albumele și obiecte�
le promoționale propuse spre
vânzare.“

De asemenea, Hu atrage aten �
ția că live streamingul nu este un
înlocuitor pentru valoarea reală –
financiară, emoțională și cultu�
rală – a unui concert adevărat. SDC 
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Tinerii muzicieni,
condamnați la streaming

din izolare

Serialele și producțiile TV au fost
și ele sever afectate de epidemia
de coronavirus. Practic, toate se�
rialele în producție și�au sistat
imediat filmările, inclusiv cele
care sunt deja difuzate pe micile
ecrane. Prin urmare, multe seriale
s�ar putea pomeni cu sezoanele
curente reduse la numărul de epi�
soade deja filmate. 

Multe producții au fost sistate
până la noi ordine, iar pentru cele
realizate în Canada nu se poate ști
când lucrurile vor reveni la normal.

De exemplu, din motive finan�
ciare, în Vancouver sunt filmate
în prezent peste 20 de producții
americane precum Good Doctor,
Riverdale sau The Flash. 

Autoritățile canadiene spun că
această criză va fi de lungă durată.
Se crede că „viața normală“ va fi
reluată cel mai devreme la mijlo�
cul verii, dar nu este sigur că fil�
mările vor putea fi și ele reluate
în acea perioadă. 

Alte serii, precum Titans, The
Boys sau Star Trek: Discovery

sunt turnate în Toronto. Și ele și�
au oprit produc ția, deocamdată
pentru 12 săptămâni.

Asta înseamnă că noile sezoane
ale seriilor în producție nu vor
mai fi lansate ca de obicei la final
de septembrie/ început de octom�
brie, ci mult mai târziu.

Printre ultimele afectate se nu�
mără seriale Billions și Black
Monday, produse de postul Show�
time, care a decis să rupă în două
noile sezoane ce urmează a fi di�
fuzate. 

Primele șapte episoade ale se�
zonului 5 din Billions vor fi difu�
zate începând din mai, ultimele
cinci undeva mai spre finalul anu�
lui. La fel stau lucrurile și pentru
sezonul doi din Black Monday. SDC

Serialele TV, de la 
„va urma“ la „pe când?“

Forțați să se izoleze la domiciliu, muzicienii au
fost siliți să se dovedească cât mai creativi
posibil. Dar poate înlocui un spectacol online un
concert adevărat?, se întreabă „The Guardian“.



la trupa Green Day. Concertul
iHeart Living Room Concert for
America, în cadrul căruia starurile
au apărut grație platformelor on�
line, telefoanelor sau a camerelor
video, a permis strângerea a 8 mi�
lioane de dolari pentru două
organizații de binefacere.

IN MEMORIAM JFK

Bob Dylan a lansat vinerea trecută
Murder Most Foul, o baladă de 17
minute dedicată președintelui
american John F. Kennedy, asasi�
nat la Dallas în 1963. Deși este un
cântec realizat cu mai multă
vreme în urmă, Murder Most Foul
este prima piesă originală publi�
cată în ultimii opt ani de către mu�
zicianul în vârstă de 78 de ani. Ul�
timele lui trei discuri (Shadows In
The Night, Fallen Angels și Tripli�
cate) au fost compuse exclusiv din
preluări după Frank Sinatra.

PRIMUL FILM 
DESPRE PANDEMIE

Se numește Corona, este un thriller
și a fost scris, turnat și montat de
la declanșarea epidemiei de ci�
neastul canadian de origine per�
sană Mostafa Keshvari. Subiectul?
Frica și rasismul, despre care ci�
neastul vorbește prin câteva per�
sonaje blocate într�un lift, în vre�
muri de epidemie. Scenariul a fost
scris în două săptămâni, în ianua�
rie, decorul a fost construit în șapte
zile, actorii recrutați prin prieteni,
iar filmările, cu un buget extrem
de redus, au durat câteva zile.

„SALVAȚI CINEMAUL
AMERICAN!“

Este îndemnul regizorului Chris�
topher Nolan într�un editorial pu�
blicat în paginile cotidianului
„The Washington Post“. Nolan
atrage atenția asupra crizei fără
precedent prin care trece cinema�
tograful american: mii de săli în�
chise, mii de persoane concediate. 

TARANTINO: DE LA 
SCENARIU LA ROMAN

Quentin Tarantino scrie: a înce�
put prin a publica cronici de film
pe site�ul cinematografului său
din Los Angeles, iar acum se gân �
dește să transforme scenariul lui
Once Upon a Time… in Hollywood
într�un roman. 

„Mă gândesc mult la asta în
ultima vreme“, recunoaște cele�
brul regizor. Pentru site�ul Indie�
wire, Tarantino a mărturisit că,
încă din septembrie anul trecut,
a început lucrul la un roman a că�
rui acțiune se desfă șoară având
ca fundal lumea cinematografului
american de după războiul mon�
dial. Personajul principal este un
fost soldat, traumatizat de război,
care nu mai poate aprecia filmele
de la Hollywood, dar în schimb
descoperă operele lui Kurosawa
și Fellini. SDC
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„Suplimentul de cultură“ 
este tipărit cu sprijinul 

Adevărul Holding

Marcă înregistrată – Editura Polirom și 
„Ziarul de Iași“. Proiect realizat de Editura Polirom în

colaborare cu „Ziarul de Iași“. Se distribuie gratuit
împreună cu „Ziarul de Iași“.

PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

RĂMAS-BUN, 
KRZYSZTOF PENDERECKI

Celebrul compozitor polonez s�a
stins la vârsta de 86 de ani, la ca�
pătul unei lungi suferințe. Născut
în 1933, Penderecki a început să
studieze muzica imediat după răz�
boi, în 1946, și a devenit unul din�
tre cei mai mari compozitori mo�
derni, reprezentant al avangardei
anilor ’60, autor al unor partituri
celebre precum Threnody To The
Victims of Hiroshima, The Polish
Requiem sau Utrenja. 

Penderecki a fost și un foarte
apreciat autor de muzică de film,
lucrând cu regizori mari la pro �
ducții precum The Exorcist (Wil�
liam Friedkin), The Shining (Stan�
ley Kubrick), Wild at Heart (David

Lynch) sau Shutter Island (Martin
Scorsese).

RIP ELLIS MARSALIS

Jazzmanul Ellis Marsalis, tatăl
muzicienilor Wynton și Brandford
Marsalis, a încetat din viață la vâr�
sta de 85 de ani după ce a fost in�
fectat cu COVID�19. Născut în New
Orleans în 1934, Ellis Marsalis a
apărut pe zeci de albume de�a
lungul carierei și, spune Wynston
Marsalis, „a murit așa cum a trăit:
acceptând realitatea“.

UN BAYREUTH ANULAT

Faimosul festival wagnerian de la
Bayreuth (Bavaria), ce trebuia să

se desfășoare între 25 iulie și 30
august, a fost anulat din cauza
pandemiei, au anunțat organiza�
torii. Publicul aștepta cu interes
această ediție mai ales pentru o
nouă montare a Tetralogiei în re�
gia austriacului Valentin Schwarz
și a dirijorului finlandez Pietari
Inkinen. 

CONCERT CARITABIL 
DE ACASĂ

Duminică, 29 martie, o emisiune
live animată de Elton John din
propria bucătărie a permis reuni�
rea mai multor staruri muzicale
pentru un spectacol de caritate:
Billie Eilish, Dave Grohl, Lady
Gaga sau Billie Joe Amstrong de

ARTA ȘI IMITAȚIA ÎN IZOLARE

Muzeul Getty din Los Angeles a lansat o provocare internauților izolați la domiciliu din cauza pandemiei: să
recreeze, cu mijloace aflate la îndemână, pânzele marilor maeștri expuse la muzeu. Provocare a fost acceptată
de zeci de internauți inventivi, iar Twitterul s�a umplut de postări mai mult sau mai puțin reușite cu hashtagul
#gettymuseumchallenge ce reproduc tablouri de Monet, Manet, Van Gogh sau Jan van Eyck. SDC
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Încep cu un sfat pentru toți
cei care vor să locuiască undeva
cu chirie: aveți mare grijă cum
negociați nu atât valoarea chi�
riei, ci mai ales modalitățile prin
care proprietarul poate mări,
unilateral, suma pretinsă. Vă
spun asta din proprie experiență,
eu îi cresc locatarului meu chiria
în fiecare lună.

Bine, trebuie să recunosc că
am dat peste chiriașul ideal. Îl
cheamă Ionel Drăgoi și încă de la
prima discuție telefonică mi�a co�
municat, cu un puternic accent
torinez, că banii nu sunt o pro�
blemă, atât timp cât îl las să stea
pe termen cât mai lung. Practic se
ruga de mine să îi dau voie să îmi
ofere stabilitate. Puteam să îl re �
fuz? Normal că nu, ba aveam și
sentimentul că făcusem ceva bun
pentru patrie, în sensul că parti�
cipam indirect la întoarcerea unei
fărâme de diasporă.

După prima lună m�am dus

să citesc apometrele și am consta�
tat că pe lista numelor de pe inter�
fon apăruse, la numărul 24, nu �
mele Giovanni Amore. Recunosc
că m�a enervat acest gest care de�
nota aroganță combinată cu pro�
stie și m�am calmat abia după ce
i�am zis omului că tocmai s�a
scum pit chiria lui cu 50 de Euro.
Certo, nici o problemă, poftim
prego! Ăsta e românul, dacă îi dai
un ban în plus redevii prietenul lui,
poți să scrii că te numești și Toto
Cutugno. Cu alte cuvinte, ceea ce
unii chiriași pot numi nesimțire
din partea proprietarului, este de
fapt omenie prost înțeleasă.

Știți fetele drăguțe care câș �
tigă un ban cinstit împărțind pe
stradă fluturași publicitari. Proastă
metodă, fiindcă lumea le primește

cu o mână și le aruncă, după fix
două secunde, cu cealaltă. Nu știu
cum s�a întâmplat, dar am prins,
cu vederea periferică, patru litere,
în timp ce îndesam hârtia într�un
coș de gunoi:more. Și, ca un gând
din ăla rezidual care te tachinea �
ză, încercam să îmi dau seama ce
cuvânt se termină în aceste patru
litere. Amore? Evident că m�am
întors din drum, era prea mare
curiozitatea. Pe fluturaș scria așa:
Ciao, cauți maschio discretto per
facem nebunii? Chiama Giovani
Amore! Și un număr de telefon la
care chiar a răspuns Ionel al meu.
La început mi�a explicat, destul de
expeditiv, că nu se ocupă decât de
femei generoase, dar când și�a dat
seama cu cine vorbea, a propus 
să�mi dea cu încă 50 de euro în plus.

Evident că am refuzat. Și am
cerut 100. Fiindcă articolul 213
din Codul Penal stipulează clar
faptul că înlesnirea practicării
prostituției se numește proxene�
tism. Or eu, crescând mereu chi�
ria, nu înlesnesc, ci îngreunez
prostituția. Dar cum să explici
asta chiriașilor de rând? SDC
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„Unde sunt?“, se tot întreabă
Eleanor Pargiter în Anii de Virginia
Woolf, carte pe care am citit-o
(după cum am povestit în numărul
trecut) în franceză, la Sibiu. 

Am terminat�o deja, dar între
mun cile zilei (mama a ieșit între
timp din spital) n�am avut dispo �
ziție să mă adâncesc în ea, așa că
anii au trecut repede, iar Eleanor
a îmbătrânit fără prea multă su�
praveghere. (Am reținut, totuși, ce
a spus un personaj la vederea pri�
mului aeroplan deasupra Lon�
drei: „Lumea nu va mai fi nici �
odată la fel“.). Și aseară, cu Eleanor
deja la vârsta când uita de ce�și
făcea nod la batistă, iar nepotul ei,
North, proaspăt întors din Africa
într�o lume unde nu se simțea bine,
îi spunea unchiului care „semăna
cu o insectă al cărei interior fusese
devorat, lăsând doar aripile și cara�
pacea“: „Trecutul și poezia, iată cu
ce aș vrea să mă ocup“, iar cartea se
pregătea să se închidă cu o imagine
cinematografică, Eleanor între�
bând „Și acum?“, iar aparatul ridi�
cându�se încet peste case, într�un
„aer de o extraordinară frumusețe,
simplitate și liniște“ – în aceste mo�
mente, deci, printr�o sinapsă ciu�
dată, mi�am adus aminte tocmai de
Melancholia lui Lars von Trier.

Mi�ar fi plăcut să revăd fil�
mul, dar cine știe când vor veni de
la Digi să monteze internetul...
Probabil că azi l�aș developa cu
totul altfel. Ce ajunge acum până

la mine (la fel a fost și aseară) e
atitudinea diferită a celor două
surori în fața sfârșitului. Cea care
până atunci fusese în control,
complet racordată la realitate, se
pierde cu firea, iar cealaltă, care
deja trăise sfârșitul lumii de prea
multe ori, devine calmă. Nu re�
semnată, calmă. Ieri am văzut de�
asupra Sibiului cinci berze care
spiralau cu minim efort de ener�
gie. Uneori singurul lucru pe care
trebuie să�l faci e să te lași în grija
aerului, să te miști odată cu el.
Asta face sora până atunci in�
adaptată din pricina hiper sen �
sibilității ei când înțelege că, dacă
lucrurile devin cu totul incontro�
labile, panica nu mai are sens. 

E tot mai clar pentru toți că
ceva se întâmplă, că vremurile se
schimbă, că lucrurile care cre�
deam că ne dau consistență se
destramă. Încercăm să ne agățăm,
dar e inutil. Pământul și�a luat o
pauză și suntem nevoiți să ne re�
setăm odată cu el. Melancholia nu
e un film despre sfârșitul lumii, ci
despre sfârșitul pe care trebuie
să�l acceptăm. Terminarea unui
capitol, a unui roman, a unei bu �
căți de drum, a unei epoci. La ni �
vel planetar, la nivel individual, la
nivel microscopic. „Unde sunt?“, se
tot întreabă personajele din Anii

atunci când nu�și găsesc locul ori
după ce s�au plimbat prea mult
printre amintiri.

Am găsit în bibliotecă un dic �
ționar Larousse, „complet“ și ilus�
trat din 1902, luat, la fel ca ro� 
 manul Virginiei Woolf, de la un
anticariat bucureștean în anii ’90.
O „édition de voyage sur papier
indien“, cu coperte din piele acum
roase. Primele pagini sunt consa�
crate alfabetului grec, celui ger�
man și rus, alfabetului orbilor și
al surdo�muților, apoi vine „alfa�
betul telegrafic Morse”. În 1902,
prietenul meu Al Bowlly avea 4
ani și era, cred, încă în Mozambic.
Nu știa că își va îndeplini visul de
a cânta la Londra, habar n�avea că
va deveni unul dintre cei mai
cunoscuți crooners din Anglia, la
fel de celebru ca Bing Crosby în

America. Nu știa nici că va muri
tânăr, în 1941, într�un bombarda�
ment asupra Londrei, după o sea �
ră de concert. Căpătase convin� 
gerea că e protejat pentru că într�o
zi explodase o bombă vizavi de el,
pe stradă, și n�a pățit nimic. (Când
s�a săturat să se mai teamă de
bom be, Agatha Christie nu mai
cobora în adăpost, rămânea la ea
în cameră și scria, în zgomot de
avioane și explozii.) Al Bowlly,
care a fost înmormântat în grabă
și la grămadă într�un cimitir unde
numele victimelor erau scrise, ca
o narațiune, pe aceeași bucată de
piatră, n�avea de unde ști că peste
80 de ani va deveni mai cunoscut
decât fusese în timpul vieții, că
oameni cu 100 de ani mai tineri se
uită azi pe YouTube la singurele
două înregistrări video cu el și li

se pare că e un tip cu care s�ar îm�
prieteni și care cântă la fel de bine
în continuare. 

Așa că ce este sfârșitul, cum
arată el? Începe cu un vânt mare,
ca în Melancholia? Cu ce alfabet
scriem ce vine după? Întotdeauna
e ceva după, chiar dacă „lumea nu
va mai fi niciodată la fel“. 

Acum o săptămână, când am
ajuns la Sibiu, am văzut că mărul
din grădină s�a uscat de tot (dă �
dea semne), dar un guguloi mare
și rotund de vâsc a apărut, în pre�
mieră, pe o crean gă. Nu degeaba
Eleanor, care a descoperit la bă �
trânețe gustul călătoriilor în In �
dia și care picotește fericită în
toiul petrecerilor cu familia, se în�
treabă la final, când Virginia
Woolf stă cu mâna pe perdea: „Și
acum?“. SDC

IULIA BLAGA
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BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
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