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Gheorghiu, a dat aviz negativ unui proiect de lege 
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2020: reforma în cultură
se amână din nou?

RADU CUCUTEANU

Pe scurt este vorba despre modi�
ficarea unui OUG de acum 12 ani,
189/2008, care privește manage�
mentul cultural. Discuția în jurul
acestui document este foarte
lungă, dar e îndeajuns să obser�
văm faptul că vorbim de anul
2008, deci la aproape două decenii
de democrație românească, așa
cum a fost ea. Însă transparența
nu a fost niciodată un atu al statu�
lui român. Ideea de manager cul�
tural a prins repede în mediul
autohton după 1990, vorbindu�se
încă de pe atunci de nevoia de pre�
gătire a resursei umane, ceea ce
azi am numi profesionalizare. Dar
aceste posturi cheie au fost mereu
bune și călduțe, mize foarte ușoa �
re pentru politică. 

DEPROFESIONALIZAREA
SISTEMULUI CULTURAL

Astfel s�a ajuns la o mulțime de
scandaluri, mizele sectorului cul�
tural și îndeosebi ale părții sale
independente evoluând foarte mult.
E drept, și OUG 189 s�a tot schim�
bat (de vreo cinci ori), dar schim�
bările au ținut de dorințele deci �
denților politici și mai puțin de
nevoile reale ale sectorului. Pen�
tru o prezentare a ce a adus și cum
a schimbat această lege situația, a
se vedea articolul semnat de Ioa �
na Tamaș, Managementul institu �
țiilor în defavoarea managerilor
culturali, în „Dilema veche“, în
sep tembrie 2013. 

Între timp, încercările de mo�
dificare din partea indepen den ților
au fost anulate, aceștia ajungând să
vorbească de căutarea deprofe�
sionalizării sistemului cultural și
aruncarea sa în derizoriu. Multe

instituții de cultură au ajuns să fie
conduse în fapt de neprofe sioniști
(cazurile clasice sunt cele în care
contabilul are cuvântul decisiv, iar
acela este „nu se poate“). 

Și iată�ne iarăși în punctul în
care vorbim despre reformă și
modificarea OUG 189. Aici intră
în scenă doi senatori, unul de la
PSD, celălalt de la USR, ambii foști
miniștri ai Culturii: Lucian Ro �
maș canu și Vlad Alexandrescu.
Aceștia au elaborat un proiect de
lege de modificare a 189. Mai
mult, au ținut cont de părerile ve�
nite din partea mediului indepen�
dent – și aici cu toții suntem
conștienți de cât de puternic a fost
lovit acesta de pandemie, mult
mai puternic decât angajații sta�
tului, care au avut o umbrelă dea �
supra capului. Este adevărat, ar fi
perfect dacă legislația ar fi co�
erentă, prin corelarea felului de
funcționare a fiecărei categorii,
de la muzee la biblioteci, teatre
etc., dar este nevoie de un început
în reformă. 

Cum spuneam, aceste dolean �
țe ale mediului independent au

dus la modificarea proiectului de
lege. Care, culmea, a fost avizat
negativ de Ministerul Culturii,
Bogdan Gheorghiu schimbându�și
părerea „după consultări cu spe �
cialiști din minister“. În acest mo�
ment, proiectul a trecut de Senat
și se află la Comisia de Cultură a
Camerei Deputaților. 

PREVEDERI DORITE, 
DAR PARCĂ NU

Am considerat că este important
să ajungă la cunoștința publică ce
susțin membrii sectorului cultu�
ral independent și de aceea publi�
căm alăturat scrisoarea deschisă
adresată Ministerului Culturii.
Această scrisoare deschisă, iniți �
ată de coregraful Cosmin Mano�
lescu și de dramaturgul Mihaela
Michailov și semnată de un nu �
măr mare de actanți din sectorul
independent, arată, printre altele,
necesitatea unei întâlniri între
reprezentanții ministerului și cei
implicați în domeniu. Scrisoarea
a fost depusă la registratura Mi�
nisterului Culturii pe data de 27

mai, dar, așa cum punctează ini �
țiatorii ei, nu au primit nici un
răspuns. Deocamdată cel puțin. 

Nu este însă singura inițiativă
de acest fel: un memoriu al in �
dependenților a apărut pe blogul
Apel pentru competențe, sindica�
tul actorilor a transmis și el un
punct de vedere, alături de amen�
damente privind proiectul de lege. 

Dar a existat și reversul: pro�
iectul a fost contestat de 57 de
ma nageri de teatre, la care se
adaugă și directori de muzee. Toți
din sistemul bugetar. De ce? Din
cauza unor prevederi din proiectul
de lege, care privesc limitarea nu�
mărului de mandate, limitarea
pozi țiilor pe care le poate ocupa o
per soană (ar trebui ca un director
de teatru să poată fi manager, ac �
tor, regizor deodată?, dar un direc�
tor al unui muzeu de artă ar trebui
să poată fi deodată artist, ma nager
și, în aceas tă calitate, cumpărător al
propriilor crea ții?), introducerea
unei vârste de pensionare etc. Pen�
tru detalii, recomand parcurgerea
analizei Cristinei Modreanu, De ce
e necesară reforma în cultură și de
ce nu mai poate fi ea evitată, din
„Revista Scena“.

În același timp, cei din secto�
rul independent insistă asupra
necesității apariției unui statut al
artistului și lucrătorului indepen�
dent, crearea unor mecanisme de
finanțare dedicate sectorului, per�
meabilitatea crescută a sistemu�
lui de stat, pornind de la schim� 
 barea puternică a mediului cultu�
ral, de la necesitatea resimțită tot
mai puternic și în România a im�
plicării artiștilor în cotidian. 

Este clar un lucru: că reforma
se impune. Este neclar un lucru:
când se va petrece. Cum conchi�
 de Cosmin Manolescu pentru „Su�
plimentul de cultură“: „Pentru mo �
ment așteptăm“.

La trei decenii de la Revoluție, se discută în continuare despre
necesitatea reformării modului în care funcționează cultura în
România – ideea a planat mult timp ca o necesitate stringentă,
dar politicul a arătat de fiecare dată cum se poate evita
inevitabilul. Cel mai nou episod din această saga s-a difuzat

săptămâna aceasta, când ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu,
a dat aviz negativ unui proiect de lege inițiat de senatorii Vlad
Alexandrescu și Lucian Romașcanu, bazat pe nevoile sectorului
cultural, de stat și independent, și explicitate într-o scrisoare
deschisă adresată Ministerului. 

Scrisoarea
deschisă 

a sectorului 
cultural privat

În atenția dlui Ludovic
Orban, Prim Ministru

În atenția dlui Bogdan 
Gheorghiu, Ministrul Culturii

În atenția dlui Gigel Știrbu,
Președinte Comisia de Cultură 

din Camera Deputaților
În atenția dlui Lucian

Romașcanu, Președinte Comisiei 
de Cultură din Senat

Stimate Doamne, 
Stimați Domni,

Actuala criză sanitară provo�
cată de pandemia cu virusul
SARS�CoV�2 a generat o vulnera�
bilizare extremă a operatorilor
culturali din mediul asociativ și
privat, spații culturale indepen�
dente, precum și a lucrătoarelor și
lucrătorilor din sectorul cultural
independent (manageri de pro�
iect, producători, tehnicieni de
sunet și lumini, experți culturali,
relații publice etc), afectat sub �
stanțial de instabilitate econo�
mică și incertitudine socială, dar
și de lipsa de perspectivă privind
derularea activităților culturale
pentru anul 2020. În contextul în
care sectorul independent este
oricum precarizat și fragilizat, în
ciuda aportului consistent la evo �
luția economico�socială a Româ�
niei, pandemia a acutizat condițiile
problematice de mun că, insecu�
ritatea persistentă și a accentuat
inechitățile cu care se confruntă
scena artistică independentă. 
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Proiectele culturale inițiate de
sectorul privat – reprezentat de
aso ciații, fundații, PFA�uri și firme
private SRL – au fost și sunt rele�
vante pe mai multe paliere socio�
culturale: au oferit acces la re� 
prezentare și educație culturală în
zone defavorizate, au creat cadre
de intervenție socială cu rol hotă�
râtor în dezvoltarea unor co mu �
nități, au structurat activi tăți cul �
turale variate pentru categorii de
public nou, au realizat studii de
cercetare și au dezvoltat politici
culturale, au inovat sectorul cul�
tural prin proiecte și programe
care au compensat oferta insti �
tuțiilor publice. În situația de față,
sectorul independent a fost unul
dintre puținele sectoare func țio �
nale care, prin mutarea activi tă �
ților în online și plata acestora, au
contribuit la bugetul de stat, dar
au venit și cu o ofertă culturală
amplă (respectiv pro ducție de
spectacole și concerte, mese ro�
tunde și ateliere în mediul online)
pentru oamenii aflați în izolare. 

Lipsa Statutului Artiștilor și lu�
crătorilor și lucrătoarelor culturale
(cerută de sectorul cultural inde�
pendent de peste 15 ani de zile),
dependența, în cele mai multe ca�
zuri, de un singur fond cultural care
le asigură supra viețuirea la limită –
AFCN (Administrația Fondului Cul�
tural Național), dispariția unor
spații culturale care generau dina�
mism și inovație artistică și incapa�
citatea celor rămase de a�și con �
tinua activitatea în absența unor
fonduri multianuale dincolo de
proiectele derulate, inexistența
unei plase de siguranță socială care
să ofere un venit minim garantat și
perspective de formare profesională
și dezvoltare celor care acti vează 
în zona independentă, reprezintă

probleme grave pe care sectorul
cultural privat le aduce în dis cu �
ție de ani de zile.

În acest context, vă solicităm
o întâlnire de urgență cu repre�
zentante și reprezentanți ai secto�
rului independent, în care să fie
abordate următoarele puncte:

n statutul artistului și al lu�
crătoarelor și lucrătorilor inde �
pen denți. Acest statut ar oferi
po sibilitatea acordării de sprijin
financiar și a unui asistențe medi�
cale de urgență, precum și con �
diții de pensionare pentru artiștii
independenți și lucrătoarele cul�
turale, după modelul statutului
de intermitență deja existent în
Franța, Belgia, Austria, dar și alte
țări din Uniunea Europeană. Pe
perioada în care aceștia nu au
proiecte, sunt sprijiniți de către
Stat prin acordarea unui sprijin
financiar lunar dacă fac dovada
unui număr de spectacole și de
ore lucrate pe perioada anului
prin contracte de drept de autor; 

n statutul spațiilor culturale
private, administrate de operatori
culturali independenți, ONG�uri
sau firme private, și necesitatea
acordării de urgență a unor
„subvenții de continuitate“ pen�
tru perioada 2020�2021, din fon�
durile de asistență oferite de
Uniunea Europeană prin progra�
mul EU Coronavirus Response In�
vestment Initiative;

n asigurarea unui fond de
urgență pentru situații de criză,
gestionat de o echipă indepen�
dentă de experți cu experiență;

n transformarea AFCN�ului
pentru anul 2021 într�un fond de
finanțare destinat exclusiv secto�
rului cultural privat (asociații,
fundații, PFA și SRL�uri);

n creșterea bugetului alocat
sectorului cultural și a numărului
de fonduri destinate sectorului
independent, la nivel național și
regional;

n dezvoltarea de noi progra �
me ale Ministerului Culturii care
au în centru sectorul indepen�
dent și care necesită consultări
prealabile;

n acordarea unor facilități
fiscale pentru artiștii indepen �
denți prin renunțarea în anul
2020 la impozitarea cu 10% a con�
tractelor de autor, în cazul în care
aceștia nu beneficiază de contract
de muncă în regim part�time sau
full�time, sau eventual creșterea
plafonului pentru care se plătesc
contribuțiile CAS și CASS de la
salariul minim la salariul mediu
sau un alt plafon mai rezonabil;

n eliminarea barierei dintre
teatrele de stat și cele indepen�
dente prin facilitarea accesului
creatorilor independenți și în
spa ții subvenționate de la bugetul
local;

n accesul artiștilor indepen �
denți în învățământ, prin introdu�
cerea teatrului, artelor vizuale,
dansului, muzicii ca materii opți �
onale în școli. 

În egală măsură, ținând cont
de faptul că o serie de state din
Uniunea Europeană (Republica
Cehă din 15 mai, Portugalia de la
1 iunie, Germania din 30 mai)
reiau activitățile culturale, în aer
liber și în spații mici de specta�
cole/ săli de concerte, vă cerem să
analizați oportunitatea de a per�
mite reluarea activităților cultu�
rale, începând cu data de 15 iunie
pentru activitățile în aer liber și
30 iunie (pentru redeschiderea
teatrelor, cinematografelor, săli�
lor de concerte), desigur cu lua�
rea tuturor măsurilor sanitare
necesare (distanțare socială de
1,5 metri, număr limitat de spec�
tatori/ participanți, purtarea
măș tilor în sălile de spectacol
etc.) pentru a permite sectorului
cultural independent să supra �
vie țuiască contextului extrem de
dificil provocat de pandemia
COVID�19.

De asemenea vă cerem să
creșteți bugetul alocat sectorului
cultural – unul din cele mai mici
din Uniunea Europeană și insufi�
cient pentru a rezolva problemele
majore cu care se confruntă sec�
torul cultural – și să demarați 
de urgență consultările privind

con strucția unui noi strategii cul�
turale pe termen mediu și lung
2021�2031 precum și a unor poli�
tici culturale sectoriale. Mențio �
năm că vechea Strategie Națio� 
nală pentru Cultură și Patrimo�
niul Național 2016�2020 reali�
zată de un grup de experți in� 
depen denți în 2015 a expirat, iar
documentul nu a fost aprobat
nici pâ nă în prezent de Guvernul
României.

Ne arătăm disponibilitatea –
prin desemnarea unui grup de
artiști PFA, experți culturali și re�
prezentante ale unor operatori
culturali privați din sectorul aso�
ciativ și firme culturale private –
de a participa la o întâlnire de
urgență cu membrii Guvernului
României și a Comisiilor de Cul�
tură reunite ale Parlamentului
României, pentru a vă prezenta
direct situația actuală dificilă a
sectorului cultural independent
și a analiza împreună măsurile
care trebuie luate pentru a asi�
gura un cadru de supraviețuire și
dezvoltare pentru sectorul cultu�
ral românesc. 

Vă mulțumim pentru atenție
și vă asigurăm de întreaga noas�
tră considerație. SDC
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Vești bune. Nu mai durează 
mult – nici pandemia, nici jur�
nalul. Ce a fost mai greu a 
trecut, cititori.

Joi, 4 iunie
Ziua 91 de distanțare socială:

o întrebare rămâne – ce i�o fi dat
cine i�o fi dat primului carpato�
danubiano�pontic, de l�a dat jos
din copac? Ce șiretlic o fi folosit?

Miercuri, 3 iunie
Visez la un film românesc de

dragoste, în care în preludiu să se
mănânce borș de cocoș și la post �
ludiu ciorbă de perișoare. 

Să vezi când o ieși la iveală,
când s�o da în vileag că Trump nici
nu există. Și�au bătut șerpi lienii joc,
au umplut un butoi cu bălegar &

sclipici, i�au trântit o perucă porto�
calie și un cont de twitter și l�au dat
gloatelor să se spele pe cap cu el.

Ziua 90 de distanțare socială:
ar fi frumos un schimb de per �
sonalități între Iohannis și batis�
tatul paralel. Să umble Iohannis
la batistuță, la costume de la
școala populară de saltimbanci,
dichisit, ferchezuit, pomădat, fă�
când gargară cu tricoloru�n drum.
Și batistatul moale mimând fer�
mitatea să privească pururi cu
atenție și îngrijorare în zare, din�
colo de peroadă.

Marți, 2 iunie
Uite că se face un an de când

a intrat Dragnea la închisoare și a
scăpat de însurătoare. Bravo, Li �
viu, genială tactică.

Luni, 1 iunie
Se cuvine să îi urez la mulți

ani democrației originale, de cu �
metrie, adevăratul copil al parti�
dului cu securitatea.

Propun ca măsură profilac�
tică să fie bătuți preventiv și toți
cei care nu poartă șapcă.

Duminică, 31 mai
S�a băut, s�a fumat, s�a mâncat,

s�a trântit masca pe masă. De un �
de și expresia populară „a face ca
Șică la birou“.

Întâmplare superbă cu Adam
Smith, părintele liberalismului.
Pe la jumătatea lui iulie 1790 ține
o recepție la el acasă. La despăr �
țire le spune prietenilor adunați:
„Mă bucur nespus de compania
dumneavoastră, domnilor, dar 

tre buie să vă părăsesc, pentru că
mă duc în altă lume“. În zori, om de
cuvânt, Adam Smith moare.

În ultimii ani de viață, Panait
Istrati a fost internat la spitalul
Filaret, la tuberculoși, fiind îngri�
jit, printre alții, și de doctorul
Nasta, care astăzi dă numele unui
spital dedicat bolilor de plămâni.
A stat în salonul 8, unde mai stă�
tuse și cu douăzeci de ani în urmă,
la primele izbucniri ale tubercu�
lozei care l�a chinuit toată viața.
În același salon avea să moară, în
martie 1914, și unul dintre cei mai
buni prieteni ai săi, sindicalistul
Ștefan Gheorghiu, căruia comu �
niștii i�au distrus numele dându�i�
l unei școli de cadre. Gheorghiu 
a murit la treizeci și cinci de ani, 
cu ani buni înainte să apară  

partidul comunist în România. E
înmormântat în orașul său natal,
Ploiești. 

Așa – una dintre ultimele vi�
zite primite de Istrati a fost a unui
învățător brăilean care într�o di �
mineață dă buzna peste el în sa �
lon și�l scoală din somn pentru a�i
spune aceste cuvinte:Vă iubesc și
vă ador! Apoi, medicii îl dau cu
binișorul afară pe în vă țătorul bră �
ilean și Istrati cade iar la pat. În �
vățătorul cu pricina venise cu
trenul și făcuse opt ore de la Brăila
până la București. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (IX)

Cei care studiază pictura sunt,
din câte înțeleg, încurajați să fo�
losească la început paleta Zorn. 

Pe la 1900, impresionistul suedez
Anders Zorn își face un autoportret
în care ține în mână paleta pe care
o folosise cu atâta succes, constând
în doar două culori – ver milion și
galben ocru. Lor li se adăugau, bi �
neînțeles, albul (de plumb) și ne�
grul (din cărbune de fildeș). Azi
albul e de titan și în loc de vermi�
lion se folosește mai degrabă roșu
de cadmiu, dar ideea e aceeași: să
faci totul din puțin. Să te limitezi la
a te descurca doar cu culorile pri�
mare, și alea în versiuni foarte
stinse. Să obții varia ția doar din to�
nuri. Să exploatezi versatilitatea (a
venit ziua să spun și asemenea cu�
vinte!) negrului de fildeș, ale cărui
griuri sunt albăstrui și al cărui
amestec cu galben ocru se apropie
de un verde oliv. Nu e vorba aici de

o penitență sau de un suprem rafi�
nament – inițial e vorba doar de 
a�l proteja pe cel aflat la început de
turbionul zăpăcitor al opțiunilor,
care îl poate paraliza. 

Bun. Precum se zice de Sha�
kespeare cu latina și greaca, așa și
eu cu literatura și pictura: doar
un pic dintr�una, și mai puțin din
cealaltă. Deci singura întrebarea
la care mă duce mintea este cum
s�ar aplica ideea paletei Zorn ce �
lor care vor să scrie literatură.

Răspunsul într�o formă simplă e
ăsta: dacă n�am mai scris nimic,
să nu mă arunc direct la o tetralo�
gie. Romanul în general cere o
cutie de scule destul de serioasă.
Mai bine povestesc o întâmplare
cu cap și coadă și apoi mai vedem.
Încerc o proză scurtă, poate chiar
două: una veselă și una tristă. 

Vă distrează, pe bună drep�
tate, cât de simplist văd lucrurile.
Într�adevăr, la un anumit nivel, o
proză scurtă cere un meșteșug la
fel de fin cât un roman întreg. Dar
astea sunt totuși observații care
nu ni se aplică nouă, muritorilor
de rând, truditorilor lui enter și
delete. 

Pentru începători, e de re �
ținut că, de vreme ce romanul pur
și simplu îți cere să fii prezent la
datorie vreme mult mai îndelun�
gată decât o proză scurtă, asta în�
seamnă că trebuie să ții la tăvă �
leală din punct de vedere psihologic.

Sunt de acord că se poate scrie un
roman oniric excepțional fără să
ai experiența străzii, fără să fi în�
gropat oameni și animale, fără să
fi călătorit pe toate continentele.
Dar simpla presiune zilnică în
care te ține un roman timp de un
an de zile îl va surprinde pe înce�
pătorul care desigur e foarte talen�
tat, dar nu știe anumite șmeche �
rii legate de arta de a te păcăli 
singur ca să poți trage de tine la 
ne sfârșit. În cazul ăsta, paleta Zorn
înseamnă, mă tem, doar să nu te

apuci să pictezi ceva prea mare. 
Și dacă tot am făcut exerciții

de simplificare, să nu uităm de
virtuțile de instant gratification
ale poeziei. Românul nu e născut
poet, românul începe cu poezie –
și apoi trece la romanul fluviu. Nu
vreau să zic că e ușor să scrii poe�
zie, cinci minute și�ai rezolvat
pro blema. 

Unui poet mare i se cere tot
atâta talent și tot atâta combustie
cât unui romancier, poate mai
multă, cine știe. Dar literatura e
totuși o artă a întregului. Nu e rău
ca la început să stai cât mai aproape
de acest întreg, așa încât unitatea
textului, noima lui de ansamblu,
să fie tangibilă. Să înoți mai întâi
într�un bazin căruia i se vede 
capătul.

Despre paleta Zorn se zice că
merge bine pentru portret, dar că
face inaccesibile peisajele com�
plexe, de vreme ce ție îți lipsesc
atâtea culori. Bineînțeles că tot
poți să pictezi o dimineață no�
roasă la Marea Nordului – iar asta
cere o tehnică nemaipomenită –,
dar adio exuberanță, adio floră�
rese. Echivalentul în literatură ar
fi cumva pe dos: mai lasă Marea
Nordului și concentrează�te pe în�
tâmplarea cu florăreasa. SDC
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Povestea băiatului care
avea prea multe opțiuni

Anders Zorn, Sommarnöje, 1886



Știu că un asemenea titlu
stârnește ecouri nostalgice doar
în rândul celor de o anumită vâr�
stă, dintre care mulți sunt con �
siderați și cei mai primejduiți de
noul coronavirus, COVID�19.

Ce poate fi însă mai potrivit pentru
a descrie România de după ridica�
rea stării de urgență și apoi a celei
de alertă? De�acum oamenii cir�
culă liber, doar măștile au rămas
obligatorii în spațiile închise. Cum
spune o glumă (bună) care circulă
pe internet și am auzit�o și eu în
fața unei instituții financiare res�
pectabile:bine că au legalizat măș �
tile la intrarea în bancă, de�acum
mai trebuie să ne dea liber și la pis�
toale și băncile chiar o să devină
un loc foarte căutat.

Realitatea românească e însă,
ca de obicei, diversă și nu se su�
prapune pe litera legii. Așa se face

că vezi pe stradă oameni care cir�
culă cu masca pe figură, vădit in �
comodați, dar liniștiți în sufletul
lor că se feresc de virușii împroș cați
prin aer sau care pândesc de câteva
zile la vreun colț de stradă. Pe de
altă parte, la noi în sat, în micile ma�
gazine de la stradă, văd mai de�
grabă vânzători cu măștile agă țate
după urechi și sub bărbie – clienții,
localnicii, intră ca pe vremuri, cu
fețe zâmbitoare și deschise, îl salută

pe Gicu, îl salută pe Nicu și își văd
de treabă, respirând liber aer și,
cu puțin ghinion, coronaviruși. Nu �
mai că suntem în comunitate, mai
toți oamenii se știu și e imposibil ca
vecina Leana sau nenea Georgel să
fie infectați cu COVID�19, doar ne
știm de�atâta vreme, ce naiba?

Dar ce zic eu? Până și la bănci,
la respectabilele bănci din oraș
despre care vorbeam la început, ca�
sierele și casierii preferă să poarte
masca sub bărbie. E drept că sunt
protejați de panoul de sticlă ridi�
cat prompt încă de acum vreo
două luni. Și�apoi – m�am gândit
și eu omenește, în timp ce îmi sco�
team masca pusă de abia cinci mi�
nute și mă scărpinam pe obrazul
iritat și scuipam scamele strecu�
rate nu știu cum în gură – cine
poate suporta pe față opt ore, fie și
cu pauze, masca aia destul de as �
pră, al cărei elastic îți provoacă

mâncărimi la urechi, în vreme ce
pânza de protecție îți irită obrajii,
gura, nările? Medicii și asistentele
din spitale, desigur, dar ei sunt
niște excepții admirabile, abia
acum îmi dau seama de asta. Îți
trebuie antrenament, pregătire și
motivație ca să reziști: când vezi
mii de bolnavi și sute de morți,
altfel te mobilizezi. La bancă doar
hârțoagele și banii sunt fără viață,
nu impresionează, nu sperie.

Și�apoi cui îi mai pasă de măști?
Eu am aflat de ceea ce presa a nu �
mit „marea relaxare“ de la 1 iunie,
de redeschiderea teraselor și ridi�
carea restricțiilor de circulație, în�
tr�un mod ce mi s�a părut inedit –
dar poate că mă înșel. În noaptea
de 31 mai (spre 1 iunie), pe la ora
douăsprezece, într�un miros slab
de bălegar de vacă, au izbucnit
niște bubuituri ca la bombarda�
ment, iar pe cerul nostru rural s�au
înăl țat artificii, jerbe și rachete
cât să facă din noapte zi. Nu erau
artificii banale, cumpărate pe sub
mâ nă la pachet, ci din acelea pro�
fesioniste, coordonate de un spe�
cialist artificier. Așa se serbează eli� 
 berarea și relaxarea. Iar după vreo
două zile, când am ieșit în curte,
aerul tremura de vuietul muzicii

populare ce se revărsa dinspre un
local aflat nu departe, la vreo jumă�
tate de kilometru de casa noastră.
Și înțeleg: după ce au răbdat atâta
sub oprimarea coronavirusului, oa�
menii trebuie să se relaxeze cumva.

Au reapărut și cele două�trei
mese de plastic din fața unui butic
local, unde, fie ziuă, fie seară, vreo
cinci�șase oameni își beau țoiurile
de tărie și berile la pet și discută
aprins politica zilei și ultimele
bârfe rurale. Le duceam dorul.
Acum, când îi văd cum stau acolo,
la fel ca anul trecut și ca acum doi
ani și de cine știe când, aproape
nas în nas, fără măști, fără mănuși,
numai cu palmele goale și paha�
rele pline, mă gândesc că nu�i nici
coronavirusul atât de negru. Din
când în când văd pe internet câte
un articol care pomenește de un al
doilea val de contaminări, însă mi
se pare ceva atât de îndepărtat și
de improbabil, că numai cumin �
țenia și disciplina mă mai fac să�mi
trag masca pe nas când intru în
buticul ăla să cumpăr biscuiți. Mă
uit la oamenii de la mesele de
plastic, înrădăcinați în scaunele
lor, și sunt convins că asta�i reali�
tatea, asta�i normalitatea. Poate că
asta și e. SDC
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Jurnal de coronavirus:
cu mască, fără mască

Vă mai aduceți aminte de
toamna anului 2016? PSD defila
în alegeri, obținând singur
aproape jumătate din fotoliile
parlamentare. Efectele sunt vizi�
bile și astăzi. Cum s�a putut în�
tâmpla una ca asta? La Palatul
Victoria se afla Dacian Cioloș, iar
la Cotroceni era Klaus Iohannis.
Iar PSD era condus de Liviu
Dragnea.

A avut Cioloș o guvernare catas�
trofală? Nici vorbă. Mai degrabă a
fost un cabinet de tranziție care
avea ca scop pregătirea alegerilor.
N�au fost gafe, dar guvernarea Cio �
loș nici n�a rupt gura târgului.

Numai că anul de liniște 2016 a
fost speculat la maximum de Drag�
nea și de echipa sa de zgomote. PSD
părea în mintea celor mulți drept
partidul care dă, care are grijă de
bugetari și de pensionari, în timp ce
ăialalți sunt preocupați de cifrele
economice, de deficite și de che�
stiuni greu de înțeles.

În toamna anului 2016, PNL a
avut o campanie electorală dezas �
truoasă. Probabil cea mai proas tă
campanie din ultimii 20 de ani a
PNL�ului. Liberalii conduși la acea
vreme de Alina Gorghiu n�au reu �
șit să producă nici un program co�
erent, n�au propus nimic româ� 
nilor. Nici listele din județe n�au
fost grozave, ba dimpotrivă. În
campanie, PNL încerca să se li�
pească de Cioloș, însă premierul
de atunci clama independența și
nu era de acord nici măcar cu uti�
lizarea fotografiei sale pe afi șele
liberalilor. De partea cealaltă, Liviu
Drag nea a pedalat pe problemele ce �
tățenilor și a umplut platourile de
televiziune cu planșe despre salarii,
pensii și reduceri de taxe și impozite.

Se repetă în 2020 scenariul
din urmă cu patru ani? Parțial, da.
Dar de data asta nu mai e vina
PNL. Liberalii au așteptat anul tre�
cut victoria de la europene, iar în
preajma reînscăunării lui Klaus
Iohannis la Cotroceni au dat asaltul.

N�a mai venit un guvern tehnocrat
la Palatul Victoria, ci executivul a
fost preluat chiar de șeful PNL, Lu�
dovic Orban. Planul era simplu:
provocarea de alegeri anticipate în
primăvara lui 2020 și prinderea
PSD pe picior greșit. 

Probabil că fără pandemie și
cu o economie turată la maxim,
PNL ar fi obținut lejer peste 40 de
procente. Iar cu USR�PLUS ar fi
fost format un guvern solid care
să nu fi avut nici o problemă în
următorii patru ani. Socoteala de
acasă nu s�a potrivit cu cea din
târg, iar coronavirusul a dat peste
cap planul liberalilor. România 
s�a închis la propriu pentru 60 de
zile, iar la mijloc de iunie încă
sunt sectoare care așteaptă relua�
rea activității. Anticipatele au ră �
mas în ur mă, iar PSD a început
tocarea guvernului, oastea lui Cio�
lacu respingând măsurile restric�
tive impuse românilor.

E complicat să guvernezi fără
majoritate parlamentară, însă PNL
și�a asumat acest lucru. PSD poate
răsturna și mâine guvernul, mai

ales că prietenii de la ALDE și Pro
România abia așteaptă semnalul. 

Poate evita PNL scăderea în
sondaje? Teoretic da, practic este
aproape imposibil. Când le ceri ro�
mânilor să fie în continuare pru �
denți, când menții starea de alertă,
restrângând drepturi și li bertăți, e
complicat să te iubească lumea. Iar
aici PSD este expert în manipulare
și în a întoarce situa ția în favoarea
sa. Timpul nu lucrează în favoarea
liberalilor. Oamenii au uitat de
OUG13, de Dragnea sau de Dăncilă.
Mai proaspete sunt ordo nanțele
militare, aparițiile lui Mar cel Vela
de la miezul nopții și măsurile de
carantină. 

Asistăm la un proces lent de
sufocare a unei guvernări minori�
tare. Orban și ai lui miniștri au
ajuns ca niște păpuși pe care Cio�
lacu, Ponta și Tăriceanu le țin în
geamurile Palatului Victoria. Și
dacă ar vrea să treacă în opoziție,
liberalii nu mai pot renunța la pu�
tere. Ați vrut guvernare? O aveți!
Acesta pare a fi mesajul PSD și al
aliaților săi din Parlament.

Ce va urma? O încleștare teri�
bilă între putere și opoziție. Un răz�
boi care se va purta cu toate armele.
Dacă la începutul anului, PSD era
la pământ, acum social�democrații
au echilibrat meciul. Iar starea de
spirit contează, mai ales după o lun �
gă perioadă în ca re armatele roșii
au fost debusolate. PSD poate spera
că oprește și hemoragia de primari
către PNL. Cu alte cuvinte, poate
abor da ceva mai relaxat momentul
localelor. Alegerile pentru primării
sunt cele care dau tonul pentru par�
lamentare. N�ar fi exclus ca PSD să
aibă ca scenariu un rezultat peste aș �
teptări la locale prin mobilizarea
primarilor, după care să încerce
amâ narea alegerilor generale. Încă
o iarnă cu guvernare minoritară
PNL, plus o revenire în forță a covi�
dului în sezonul rece sună al naibii
de rău pentru liberali. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

E complicat să guvernezi fără 
majoritate parlamentară, însă PNL 
și-a asumat acest lucru.

Cum a reintrat
PSD în cărți



E o pianistă cu o energie
fantastică, care contaminează în
contactul cu muzica și publicul. E o
luptătoare care militează pentru
cauza femeilor compozitor și se
dedică proiectelor muzicale pen-
tru copii. Are o carieră
internaţională de mare succes, iar
carantina a însemnat pentru ea o
perioadă foarte grea, care i-a so-
licitat creativitatea. A fost foarte
prezentă în online, a tradus în
română o carte despre COVID-19
explicat copiilor, a făcut sute de
kilometri pe bicicletă împreună cu
soţul ei. Și-a văzut anulate 40 de
concerte personale, între care de-
buturi cu orchestre mari ale lumii,
turneul alături de Angela Gheor -
ghiu și proiectul destinat celor mai
mici melomani cu Spărgătorul de
nuci de Ceaikovski. Va reveni pe
scenă în septembrie la Oslo, în
Norvegia și, dincolo de dorul de
acasă, are un mesaj în exclusivi-
tate pentru autorităţi și muzicieni:
„Trebuie să ne trezim, să lucrăm
împreună și să luăm măsuri con-
crete înainte de fi prea târziu“.

Alexandra Dăriescu, ai fost 
foarte activă în online, ai dat 
interviuri și mini-recitaluri via
internet, ai pledat pentru cauze
umanitare și muzicale și făcut
mult ciclism. Ce a însemnat 
carantina pentru tine?

În primă instanță a fost ca un res�
piro într�o perioadă incredibil de
agitată. M�am bucurat de liniștea
din jurul meu, fără agitația și fuga
dintre concerte, am luat o bineme�
ritată pauză după 4�5 ani de viață
pe drumuri fără pic de vacanțe.

Am avut timp să traduc în română
o carte scrisă de Francesca Ca�
vallo, una dintre cele mai bine vân�
dute autoare „New York Times“, cu
subiectul „Doctorul Li, explicând
copiilor totul despre COVID�19“
într�un mod fascinant. Tot adre�
sându�mă copiilor, le�am urat un
„La mulți ani“ de ziua lor, de 1 iunie,
printr�o prezentare foarte cool a
pianului, împreună cu ne poțelul
meu, Ștefi. Mi�am deschis ușa și
am primit publicul online în lu �
mea mea de acasă, am avut timp să
reîmprospătez prietenii, am citit
mult. Am avut timp de gândit, de
reflectat. Am mers cu bicicleta sute
de kilometri, parcurgând întrea�
ga coastă de sud�est a Angliei pe 
un recumbent tandem, Ferrari�ul 

bicicletelor. Dar încet, încet, cu fie�
care sală cufundată în liniște, s�a
strecurat și teama, grija. 

Ca mulți muzicieni ți-ai văzut
anulate concertele și turneele,
în China și Hong Kong, dar și în
Statele Unite și la Iași. Cât de
mult îți lipsește viața ta de di-
nainte și ce înseamnă publicul
pentru tine? 

Da, până acum, în jur de 40 de
concerte au fost anulate, aveam
debuturi mari cu orchestrele din
Detroit, Houston, multe concerte
cu Angela Gheorghiu, un alt tur�
neu mondial cu proiectul meu
„The Nutcracker and I“... Ceea ce
îmi lipsește ca aerul este energia
pe care o iau din momentul când
pășesc pe scenă, din comunicarea
cu publicul, din strălucirea muzi�
cii live. Publicul este familia mea
de pretutindeni și îmi lipsește mai
mult decât pot descrie.

Când îți vei relua activitatea 
și unde?

În septembrie la debutul meu cu
Oslo Philharmonic și Alain Alti�
noglu în Fantezia pentru pian și or�
chestră de Nadia Boulanger (n.r.:
Alexandra Dăriescu a cântat în pre�
mieră națională această partitură
în România, la Iași și București, cu
Orchestra Filarmonicii „Moldova“

și Orchestra Națională Radio în
martie 2019). 

Unde și ce ai vrea să cânți, dacă
ar fi posibil să-ți întocmești un
program ideal de concert, la pri-
ma ta întâlnire cu marele public
într-o sală mare ? 

Oriunde va fi prima reîntâlnire,
voi continua inițiativa pe care am
început�o în 2019 cu programe
50�50% compozitori și compozi�
toare, luptând cu toată inima pen�
tru egalitate în muzica clasică. În
sezonul 2020�2021 am progra�
mate multe lucrări de Missy Maz�
zoli, cu care m�am împrietenit la
New York și care anul trecut a fost
prima compozitoare comisionată
vreodată de Metropolitan Opera
în toată istoria sa de 139 de ani. 

Paradoxal, tocmai muzicienii,
cei care au ridicat moralul oa-
menilor închiși în case în aceas-
tă perioadă de carantină, au
acum cel mai mult de suferit, în
condițiile în care sălile de con-
certe și teatru sunt ultimele care
vor fi deschise în procesul lent
de întoarcere la o viață normală.
De ce avem nevoie de muzică și
de live în viețile noastre, Alexan-
dra Dăriescu?  

Muzica aduce bucurie, adaugă cu�
loare vieții cotidiene și vorbește

fiecărui om în parte, fără nici un
prejudiciu. Muzica live este bal�
sam și cred că mai ales în pe�
rioada aceasta, ne ajută să fim mai
empatici, mai sensibili și mai re�
ceptivi la tot ce se petrece în jurul
nostru. Pentru mine, muzica live
este cea mai sofisticată formă de
a trăi, este actul creativ spiritual
pentru care petrec luni de zile lu�
crând la o piesă în schimbul unei
călătorii transcendentale care ofe�
ră bucurie, extaz, mângâiere. 

Cum apreciezi reacția auto -
rităților din Marea Britanie, 
țara în care locuiești, față de ne-
voile culturale ale populației în
etapa pandemică ce pare să se 
fi încheiat ?

A fost o lovitură cruntă, dar în�
treaga lume s�a ridicat în unitate și
solidaritate. Nici acest virus îngro�
zitor nu a putut readuce muzicienii
la tăcere. Creativitatea creș te în 
perioade dure și fiecare încearcă,
într�un mod sau altul, să supravie �
țuiască. În Marea Britanie este ne�
voie urgentă de ajutorul guvernului,
care trebuie să înțeleagă că muzica,
cultura, artele în general nu sunt un
lux, sunt industrii incredibil de pro�
fitabile, care aduc beneficii enorme
țării și în care trebuie investit. La
momentul acesta, mai mult de 70%
din teatrele și sălile de concert din
UK sunt în prag de a da faliment
până la sfârșitul anului. Trebuie să
ne trezim, să lucrăm împreună și să
luăm măsuri concrete înainte de fi
prea târziu.

Un mesaj pentru muzicienii și
publicul din România, pentru 
cititorii „Suplimentului de cul-
tură“ din Iași, orașul tău natal,
unde ai parte de publicul care 
te iubește cel mai mult. 

Mi�e dor de public, de muzicieni,
mi�e dor de acasă la Iași, de Româ�
nia mea dragă! Dragii mei, să fim
cât mai creativi și să nu deznădăj�
duim! Sănătate multă fiecăruia în
parte și să ne revedem cât mai re�
pede și cât mai aproape de normal,
aducând o rază de speranță prin
actul nostru artistic tuturor celor
care îl prețuiesc! SDC
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„Publicul este familia mea
de pretutindeni“

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Cum încep toate poveștile din
lume? Sintagma introductivă 
cu potențe magice care deschide
porțile nelimitate ale ficțiunii 
raportându�se totuși la contin�
gent sună așa: „A fost odată ca 
niciodată, că de n�ar fi, nu 
s�ar povesti!“.

1. 
Astfel încât a fost odată ca nicio�
dată o actriță la un teatru pentru
publicul tânăr. Ani la rând i se
atribuiau toate rolurile princi�
pale, de prințesă mai ales, în orice
caz, de eroine pozitive, ce atrag
atenția și admirația. Asocierea în
percepția privitorilor cu persona�
jele întruchipate era la un gând
distanță. Se întâmplă mai mereu
și nu doar în artele care li se adre�
sează celor plini de candoare. E
valabil și în arta scenică pentru
cei copți la minte. Confuzia supra�
punerii iluziei teatrale cu realita�
tea se produce ades, pentru că
amăgirea venită dinspre scenă e
atât de puternică încât te face să
suspenzi neîncrederea. 

El era tată a doi copii, un bă �
iat și o fetiță, și�i iubea ca pe ochii
din cap. Erau nelipsiți de la spec�
tacolele care�i făceau să viseze îm�
preună, la unison cu ceilalți spec� 
tatori. Uneori aveau impresia că
cei din lumina reflectoarelor joa �
că exclusiv pentru ei. Ea, în orice
caz! De fiecare dată, copiii îi dăru�
iau Prințesei flori după aplauze,
mai întâi la rampă, apoi direct la
cabine, unde îi transmiteau ver�
bal și prin îmbrățișări felicitările
aferente. Azi așa, mâine așa, până
când Tatăl și�a luat inima în dinți
și a invitat�o la cină pe cea idola�
trizată. Ea a acceptat, inițial cu o

mimată reținere, pentru a spori
tensiunea dramatică, apoi cu de�
zinvoltură în crescendo, încă o
da tă, și încă o dată, tot mai des. 

Relația a crescut în câteva
luni cât la alții în câțiva ani, până
când El a cerut�o de soție. Și a so�
licitat divorțul. Copiii oricum cres �
cuseră, nu mai voiau să vină la
teatrul pentru cei mici. Trecuseră
în altă categorie de public. Cum îi
mergea noului cuplu? Ca�n viață,
au consumat în același ritm alert
toate etapele: entuziasm debor�
dant, rutină casnică, blazare afec�
tivă. Nu tocmai ca�n basme. Și nici
n�au trăit fericiți până la adânci
bătrâneți. 

Realitatea e destul de înde�
părtată de happy�end�urile din
plăsmuirile populare și are sur�
prize mai neașteptate decât răs�
turnările de situație din textele
pentru scenă. Finalmente pere�
chea s�a destrămat la fel de rapid
cum se înfiripase, după numai câ�
teva stagiuni care�au făcut ca ro�
lurile de Cosânzeană să nu i se mai
potrivească protagonistei noas tre.
Relația de acasă a început să scâr �
țâie, să apară tot soiul de discuții,
până când separarea a devenit
iminentă. El, fire sensibilă la fru�
mos, se înamorase din nou. De o
altă artistă, dintr�un alt teatru, de

un cu totul alt gen, dintr�un cu to �
tul alt registru interpretativ.  

2.
Au terminat aceeași facultate, ace �
eași specializare, Actoria, în pro �
mo ții diferite. S�au implicat inde� 
pendent în tot soiul de proiecte,
încercând să�și găsească locul
într�un domeniu concurențial și
cu destul de puține oferte pentru
începători. 

Hazardul a făcut să participe
și unul, și celălalt la același cas�
ting. Pentru roluri diferite, evi�
dent, la un regizor tânăr, bine
co tat, foarte priceput să aleagă și
să lucreze cu debutanți ce au ne�
voie să fie modelați. Au repetat
câte opt ore pe zi (așa se face tea�
trul serios), zi de vară până�n sea �
ră, cum se zice, și și�au dat seama
cât de multe puncte au în comun.
Au ieșit în oraș de câteva ori, apoi
au devenit de nedespărțit. 

O împrejurare și acest proiect
le�au deschis drumul atât în viața
profesională, cât și în cea perso�
nală. Au făcut o nuntă frumoasă,
într�o poieniță, cu feți�frumoși,
zâne, zmei petrecând laolaltă. Co�
laborează foarte bine și pe scenă
și totul merge strună și acasă. 

Repetau pentru un alt specta�
col și, după ce timp îndelungat se
străduiseră să facă un copil, dar
dorința întârzia să li se împli�
nească, complet pe neașteptate au
apărut grețurile matinale. Bucu�
rie mare, doar că premiera bătea
la ușă, iar medicii recomandau o
perioadă de repaus preventiv. S�a
făcut o înlocuire și, ce să vezi, la
ceva vreme după premieră, colega
care preluase rolul a rămas și ea
însărcinată. Ca la teatru! 

3.
Și mai am o poveste de iubire in�
credibilă. Se căsătoriseră încă din
facultate și părea că vor îmbătrâ �
ni împreună. Au și făcut�o, într�un
fel. Să vedeți cum, istoria lor e
spectaculoasă. 

Au crescut și doi copii fru �
moși, o fată și un băiat, în meserie
aveau rolurile pe care și le�ar dori
orice interpret, erau adulați de
spectatori, lăudați de critică și
prețuiți de breaslă. Numai că într�o
zi, nu spun bună, că numai bună
nu fusese, un zvon bubui printre
prieteni și printre cei care�i invi�
diau pentru ce realizaseră: au de �
cis să se despartă. Mai întâi, lu mea
a crezut că e o bârfă răuvoitoare.
Apoi anunțul a fost făcut public și,
întors pe toate părțile de tabloide
titrând pe prima pagină știrea cu
finalul minunatei lor po vești de
dragoste. 

Rumorile au continuat în pri �
vința motivelor. Unii susțineau că
ar fi vorba despre o altă femeie.
Alții, că de fapt în ecuație interve�
nise un alt bărbat. 

S�a auzit chiar că și unul, și ce�
lălalt urmau să se recăsătorească
și să�și refacă viața, fără să mai
privească în urmă. 

Într�un fel, cam așa a și fost.
După ce mai multe sezoane au evi�
tat elegant să fie parte a acelorași
distribuții, pentru ca tensiunea
din privat să nu intervină în crea �
ție, cei doi s�au afișat în urbe. Prin
culise se spunea că totul pare să se
reîntoarcă la ce fusese odată. S�au
mutat în fosta locuință, reluând
conviețuirea de unde rămăseseră.
Și au trăit fericiți până la adânci
bătrâneți.

Și�am încălecat pe�o șa, și v�am
spus poveștile așa! Că de n�ar fi
fost, nu s�ar fi povestit... SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Trei povești de dragoste teatrale

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU IOAN T. MORAR 

„Să ne despărțim de comunism
râzând, dar cu vigilență, tovarăși!“
Ioan T. Morar, scriitor, jurnalist și fost Consul General al
României la Marsilia, a scris o nouă carte, publicată la Editura
Polirom: Fake news în Epoca de Aur. Amintiri și povestiri de-
spre cenzura comunistă. Într-un interviu pentru „Suplimentul

de cultură“, Ioan T. Morar a vorbit despre noul său volum și
provocările prin care a trecut pentru a-l scrie, despre comu-
nism, umor și despre cum a făcut față începutului pandemiei.
În prezent, Morar locuiește în La Ciotat, Franța. 

LAVINIA BĂLULESCU

Cea mai nouă carte a dumnea-
voastră, Fake news în Epoca de
Aur. Amintiri și povestiri despre
cenzura comunistă, stă să apară
la Editura Polirom. Am găsit în
ea două tipuri de fake-news-uri:
cele instrumentate de regimul
comunist și cele pe care le-ați
„comis“ chiar dumneavoastră în
acea perioadă. Le-ați pus față în
față, sunt curioasă de ce ați sim -
țit nevoia să faceți asta. A fost o

structură pe care v-ați dorit-o?

Da, am socotit că trebuie să des�
criu întâi cadrul, decorul, pentru
a oferi cititorilor nefamiliarizați
cu epoca niște repere. Apoi, în
acel cadru, am plasat ceea ce am
făcut eu timp de câțiva ani în jo �
cul cu cenzura. Sigur, în cele două
tipuri de fake news diferă, total,
intențiile cu care au fost produse 

Vorbind despre Fake news în
Epoca de Aur, Mircea Mihăieș
spune că este „o savuroasă 
contra-istorie a comunismului
românesc“. Dumneavoastră
cum ați descrie cartea într-o
singură propoziție, pentru 
un viitor cititor?

O scrisoare de despărțire în care
nu e loc de nici măcar un regret

Cine sunt cititorii la care v-ați
gândit când ați scris această
carte? Cei care au trăit acea
epocă? Cei care sunt curioși să
afle cum a fost? Cei care o idea-
lizează? Cei care se gândesc la

ea cu ură?

Întotdeauna, înainte de a scrie sau
chiar în exercițiul scrisului mi�am
pus această problemă, la fiecare
carte. Pentru cine scriu? Am scris

cartea asta pentru toți cei care gă�
sesc un interes în acea epocă. Au
trecut treizeci de ani și cred că 
s�a forjat în această perioadă un
tip de cititor care, chiar dacă nu a
trăit în comunism (sau a trăit pu �
țin) vrea să știe de unde se trage
societatea asta complicată în care
trăim, ce demoni ai trecutului
contorsionează evoluția noastră.
Pentru el am scris�o, pentru el,
părinții și prietenii lui. 

Într-un interviu acordat recent
lui Tiberiu Lovin, spuneați că ați
început să vă gândiți la carte
acum doi ani, dar că procesul
efectiv de scriere s-a desfășurat

între 1 ianuarie și 13 aprilie 2020.
În ce a constat documentarea
pentru scrierea acestei cărți și
cât de complicat a fost întregul
proces? Cum v-a afectat pande-
mia procesul de scriere?

Norocul meu a fost că documen�
tarea o făcusem deja prin toamna
anului trecut. Din nefericire, ea
nu a fost completă, adică nu am
găsit în biblioteci tot ceea ce am
vrut. Există publicații imposibil
de consultat la Biblioteca Națio �
nală, pentru că nu au fost fonduri
pentru a lega colecțiile. Vorbim
de Biblioteca Națională din Bucu �
rești, nu cea din insulele Tuvalu.
M�am descurcat cu Biblioteca 

Metropolitană… Am reușit să cum�
păr, cu ajutorul internetului și al
prietenilor, vreo trei cărți de care
am avut nevoie. 

Povestiți în carte despre cele
do uă momente, cel din 1977 
și cel din 1988, când ați avut 
posibilitatea să fugiți din țară,
dar nu ați făcut-o. La un mo-
ment dat chiar vă puneți între-
barea „Oare ce nume de scriitor
mi-aș fi ales eu dacă aș fi accep-
tat“ (n.r. – propunerea unui
prieten de a fugi din țară). Vă
gândiți vreodată dacă viața
dumneavoastră ar fi fost alta
dacă ați fi plecat? În fond, și

acum sunteți departe de țară,
deși ați plecat mult mai târziu și
în cu totul alte condiții. Și, chiar,
ce nume de scriitor credeți că 

v-ați fi ales?

Ideea unei plecări definitive nu a
fost activă în mintea mea, dar nici
nu a fost dezactivată complet. Aș
fi reușit să plec, aș fi reușit și 
să�mi găsesc un rost pe acolo, dar
cred că din punctul de vedere al
scrisului ar fi fost diferit, mai
greu. Nu știu dacă mi�aș fi schim�
bat numele, întrebarea aceea a
fost retorică… Dar, în mod sigur,
aș fi scris altceva, altfel, pentru
alți cititori…

Trei exemple de fake news ale
comuniștilor care au devenit ce-
lebre, la care faceți referire în
carte și pe care le considerați
spectaculoase?

Unul dintre exemple îl povestește
Hanno Höfer, invitat să scrie un
text pentru această carte: e vorba
de fotografia cu căciula în plus
din timpul vizitei lui Giscard d’Es�
taing, care a stat și la baza unui
film făcut de el. Cel de�al doilea
invitat care e în cuprinsul cărții,
Toni Grecu, povestește cum se
cosmetizau textele destinate sce�
nei. E vorba de spectacolul Astă
seară stau acasă, cu Ștefan Iorda�
che, la Teatrul Mic, scris de Toni
Grecu și Doru Antonesi și cio �
pârțit de tovarășul Croitoru, de la
comitetul municipal de partid. Un
al treilea exemplu, muuuuult mai
extins, ar fi cel despre diplomele
false trecute în CV�urile tovară �
șilor, doctorate făcute fără liceu,
facultăți absolvite într�un an. Mă
rog, chestia cu diplomele false nu
s�a oprit, continuă și astăzi.

La un moment dat, în carte,
povestiți un moment în care 
ați fost turnat de o cunoscută
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pentru că l-ați imitat pe
Ceaușescu. Mi-ați vorbit despre
acest aspect și mai demult, într-
un alt interviu. Acum, în carte,
menționați și numele celei care
v-a turnat. De altfel, menționați
foarte multe nume în carte. 
V-ați pus vreo secundă proble-
ma să ascundeți toate aceste
identități?

Da, între timp am primit confir�
marea de la CNSAS că numele
„sursei“ care m�a turnat este Liana
Buligan, prozatoare și fostă anga�
jată, la un moment dat, în biroul
premierului Adrian Năstase. Nu
am nici un interes să�i protejez pe
cei care m�au turnat. Alte nume
încă nu știu, or mai fi fost. Îi iert,
dar nu�i protejez. 

O întrebare pornită de la ceva ce
chiar dumneavoastră spuneți la
finalul unuia dintre texte: până
la urmă, considerați că a trecut
sau nu destul de mult timp de la
comunism încât să putem râde
de el?

A trecut destul de mult. Suficient.
Puteam scris cartea asta și acum
zece sau douăzeci de ani. Nu�i ve�
nise timpul, toate la vremea lor.
Eu am râs de comunism, după
cum se vede în carte, chiar înainte
de ’89! Sper ca, acum, și cititorul
să găsească, în exemplele pome�
nite de mine în carte, motive de
râs. Să ne despărțim de comu�
nism râzând, dar cu vigilență,
tovarăși! 

În a doua parte a cărții, cititorul
întâlnește fake news-urile de
cealaltă parte a baricadei, cele
scrise de Ioan T. Morar. Ați scris
poezii în numele lui Cassius
Clay, ați scris despre o carte de
aforisme pe care Bud Spencer
(Piedone) n-a scris-o niciodată,
ați „tradus“ (a se citi „inventat“)
din Bertolt Brecht, Pablo Neru-
da și ați inventat mulți ați poeți,
plus un volum colectiv, Poemele

păcii. Toate astea se întâmplau
în comunism, pe sub nasul cen-

zurii. Nu v-a fost frică?

Frică mi�a fost la început. Dar după
ce am văzut cât de ușor îmi este 
să�i păcălesc, nu am mai simțit
frică… Râdeam pe înfundate de
fiecare dată când „trecea“ câte
ceva… Angrenajul era pus în miș �
care, deja pot spune că aveam
dependență de aceste provocări
la adresa cenzurii. Îmi produceau
un fel de „adrenalină intelec�
tuală“, mă stimulau. Și, în plus,
erau o mică victorie a libertății
mele personale și clandestine. 

Ați avut mai mulți ani o rubrică,
numită Lumi paralele, în „Viața
studențească“, unde publicați,
desigur, tot fake news-uri, un fel
de știri de agenție cu ce s-a mai
întâmplat pe mapamond, lu-
cruri care, evident, nu s-au în-
tâmplat de fapt. De unde nevoia
de a publica așa ceva? Era un soi
de încercare de a lua în răspăr
cenzura și de a mai câștiga și
niște bani, evident, cum spuneți
chiar dumneavoastră la finalul
cărții. Dar nu cumva era și un 
fel de încercare de evadare 
din comunism?

Textele de la Lumi paralele nu
erau o mare sursă de bani, intrau
la norma mea de redactor angajat.
În redacție la „Viața studențească“
eram un grup care promova și
farsa, și micile încifrări: regreta�
tul meu prieten Radu G. Țeposu,
Ioan Buduca, Ioan Groșan (care
nu era angajat, dar era un colabo�
rator foarte�foarte apropiat), Tra�
ian Ungureanu… Și, nu în ultimul
rând, redactorul�șef Dinu Marin,
care ne acoperea și aproape ne în�
curaja. Lui i s�a mai adăugat, din
când în când, Lorin Vasilovici, se�
cretarul de redacție, și el cu un
umor aparte.

Cartea dumneavoastră este scri-
să cu foarte mult umor. De la
testele pe care le-ați făcut cu
Poșta Română, până la discuția
cu Lup, securistul universității,
venit să vă racoleze. Dar dincolo
de toate aceste povești eu simt
ascunsă și o imensă tristețe, una
pe care probabil o cărăm cu toții
după noi. De fapt, am simțit-o
încă de la început, din introdu-
cerea volumului, pe care o
încheiați cu „Am scris ca să las o
mărturie și apoi să uit. Pentru că

nu există uitare fără aducere
aminte“. E reală tristețea asta? 
Și a funcționat uitarea Epocii 
de Aur?

Încep prin a vă spune că, de când
am terminat cartea și am predat�o
editurii, mă simt mult mai confor�
tabil în legătură cu trecutul meu
de până�n ’89. Nu e o impresie
falsă, chiar simt că m�am eliberat
de acest trecut. Sigur că nos talgia
e prezentă, dar sunt nostalgic nu
după vremurile comuniste. Mă
gândesc cu nostalgie la grupul de
prieteni, la compli citățile de atunci,
la solidaritatea de tip aparte, care
astăzi a cam dispărut. Apoi mai e
o tristețe pe care aș sublinia�o,
aceea că tine rețea noastră a fost
nevoită, să zic așa, să se desfă �
șoare în perioada comunistă. Poa �
te că asta se vede în carte, deși am
încercat să trec cu umor, atât cât
am, peste asta. 

Totuși, nu mi-aș dori să ne în-
tristăm. Îmi spuneți un banc din
perioada comunistă? Primul
care vă vine în minte acum?
Poate chiar unul pe care nu 
l-am citit în carte?

La alegere! „Care sunt cele patru
mari catastrofe naturale care
amenință agricultura socialistă?
Primăvara, vara, toamna și iarna.“
Și încă unul. „De ce nu s�a făcut
metroul din București mult mai
adânc în pământ? Ca să nu se
ciocnească cu nivelul de trai.“  

Într-un text publicat recent tot
în „Suplimentul de Cultură“
povesteați ceva ce nu a apucat
să intre în carte, cum a devenit
Rambo un utecist fruntaș. Sunt
curioasă dacă între timp v-au
mai venit în minte și alte exem-
ple de fake news-uri din perioa-
da comunistă. Poate unele chiar

din viața dumneavoastră?

Da, mi�am amintit de pildă de o
tentativă de deturnare de avion
făcută ca în filmele cu proști. Un
grup de inițiativă, să�i zic așa, plă�
nuise prin anii ’70 deturnarea
unei curse Tarom Arad�București,
pe care voiau să o facă să aterizeze
la Viena. O parte din cei care vo �
iau să fugă în străinătate au fost
sfătuiți să�și ia bilete la acea cursă.
Cei doi inițiatori au pătruns în
avion cu un pistol artizanal, as�
cuns într�un fier de călcat. Unul
din ei s�a dus la toaletă, să scoată
pistolul din fierul de călcat. Nu a

reușit, așa că s�a dus și celălalt cu
același fier de călcat la toaletă.
Evident că „însoțitorul“ de bord 
s�a prins și a dejucat deturnarea.
Ajunși la București, mulți dintre
pasageri, percheziționați la sânge,
au fost găsiți cu acte de tot felul și
cu valută asupra lor. Printre călă�
tori erau și unii care chiar voiau
să ajungă la București. Printre
aceștia, o mamă mergea la fiul ei,
care era în armată, și�i ducea niște
sarmale bine ambalate. Mi s�a pă �
rut destul de comică scena în care
au fost desfăcute, pe rând, de către
Securitate, toate sarmalele în cău�
tare de bijuterii și valută ascunsă
în ele. O deturnare destul de fake.

La ce altceva lucrați acum?

Lucrez la niște plimbări pe malul
mării. Glumesc... Am adunat de
un volum de versuri, multe scrise
în izolare, pe care aș vrea să�l pu�
blic în prima parte a anului viitor.
Am două idei de roman pe care le
tot rotesc prin cap. Sper să mă pot
apuca de ele cândva. 

Locuiți tot în Franța, tot în 
La Ciotat? Cum arată acum 
viața dumneavoastră? Cum
vedeți viitorul?

Da, locuiesc tot în La Ciotat, un
orășel fermecător. Nu mă plicti�
sesc, am mulți prieteni în comu�
nitatea română de aici, am prie� 
teni francezi, fac în continuare
cursuri de provensală. Și încerc să
fiu util celorlalți. De pildă, chiar
acum, când răspundeam la inter�
viu, am fost sunat de președintele
unei asociații franceze care se
ocupă de o colonie de romi din
Aix�en�Provence și mi�au solici�
tat, ca și în alte dăți, să le fiu inter�
pret�traducător, la o întâlnire din
zilele următoare. 

Cum vedeți România din
Franța? Se văd fake news-urile
prezentului?

Am fost foarte atent în perioada
asta a pandemiei cu ce se întâm�
plă în România, mai ales că tatăl
meu, în vârstă de 94 de ani, care
trăiește în Arad, face parte din
grupul de risc. Poate că în Româ�
nia s�a văzut mai confuz, dar, în
comparație cu ce a fost în Franța,

autoritățile din România sunt un
exemplu de clarviziune și inspi �
rație. Vorbesc foarte serios, mi s�a
părut că românii au gestionat
mult mai bine criza, mai ales în
situația întoarcerii acasă a mii de
oameni din focarele europene. Și
asta se vede și din rezultate!

Și așa ajungem din nou la pan-
demie. Cum ați trecut prin înce-
puturile ei și ce luați cu dum-
neavoastră din acea perioadă?

Am avut noroc cu faptul că tre�
buia să termin cartea. Am avut o
preocupare care mi�a temperat
panicile. De asemenea, am avut
noroc că m�am căsătorit din dra�
goste, așa că izolarea în doi a fost
ceva absolut normal, fără tensiuni.
Iar rolul soției mele în această pe�
rioadă a fost esențial, m�am regă�
sit lângă un om puternic și ge� 
neros. Un înger păzitor!

O întrebare care nu vi s-a pus 
și poate v-ar plăcea să vi se
pună, în legătură cu această
nouă carte? 

Merită să ne mai aducem aminte?
Da, cred că merită să ne aducem
aminte, e un proces absolut nece�
sar pentru a putea uita liniștiți,
după aceea. Pentru mine, așa cum
am scris și în introducerea volu�
mului, scrierea acestei cărți a în�
semnat ocazia de�mi aminti lucruri
nu foarte plăcute, pentru a�mi per�
mite luxul uitării fără regrete. 

A fost ceva real în tot acest nor
de fake news din comunism?
Desigur că a fost. Viețile noastre
au fost reale. Ce altceva?

Spaimele au fost reale, mizeria a
fost reală, ticăloșia a fost reală,
trădările au fost reale... Vai, ce în�
trebare dură mi�ați pus la final!
Eu, care voiam să închei optimist!
Până la urmă, fac un efort: a fost
reală și o anumită încăpățânare, o
anumită rezistență la comunism.
Altfel, nu ar fi fost posibilă și ex�
plicabilă demolarea lui. SDC

O scrisoare de despărţire în care 
nu e loc de nici măcar un regret.

Eu am râs de 
comunism, după
cum se vede în
carte, chiar înainte
de ’89! 
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Cuvintele filosofiei.
Reportaj de pe
câmpul de luptă

IOAN ALEXANDRU TOFAN

Din când în când, câte o carte ajunge
pe raftul întunecos și îl tul bură cu o
lumină blândă. Locul ei, după titlu,
pare că ar fi aici, dar când se des�
chide, ea trage mai degrabă spre
colțul cu formidabilele enciclopedii
ilustrate ale copilăriei. Viața nu dis�
pare din paginile ei, iar conceptele
și autorii par mai degrabă personaje
ale unei povești pline de primejdii,
descoperiri, încercări și victorii. Ast�
fel este și Vocabularul european al
filosofiilor (Polirom, 2020), coordo�
nat de Barbara Cassin și tradus și
completat în limba română de un
colectiv coordonat de Anca Vasiliu și
Alexander Baumgarten.

TRADUCĂTORUL SE PUNE 
PE SINE LA ÎNCERCARE

Cartea, voluminoasă precum sura�
tele ei aparente, se deosebește totuși
de ele prin faptul că are la origine
nu ispita completitudinii, ci desfă �
șurarea unei probleme: „punctul de
plecare îl constituie o reflecție asu�
pra dificultății de a traduce în filo�
sofie“ (p. 21). O ve che certitudine a
celor pe care îi numim filosofi este
aceea că orice gând este „împelițat“
într�o limbă, că el se rostește în anu�
mite cuvin te și, mai mult, că se arti�
culează într�o sintaxă anume. 

Cum se poate împăca această
„cădere în limbă“ cu universalitatea
rece a ideii? este o întrebare în
marginea căreia s�au conceput

multe argumente ingenioase și mi �
tologii laice. Abia în ultima vreme,
când întrebările mari au devenit,
printr�o nepăsare istorică, inde�
cente, și aceasta a fost, la rândul ei,
uitată. Vocabularul o reia cu curaj,
dar nu în lumina principiilor me�
tafizice care au condus, inițial, la
formularea ei, ci a unei practici:
aceea a traducătorului. În același
timp marcat de excepționalitatea
aventurii spirituale, dar și de fri�
volitatea situației sale cotidiene,
traducătorul se pune pe sine la în�
cercare în fața „intraductibilelor“,
a cuvintelor care marchează, de�
finitiv, „principalele simptome ale
diferenței limbilor“ (p. 21). 

În fața acestui monstru – con�
ceptul intraductibil – traducătorul
nu are multe opțiuni. Autorii dicțio �
narului le prezintă sumar. El poate,
în manieră „analitică“, să reducă cu�
vântul la un „calcul logic“ care clari�
fică „experiența comună a limbii“;
mai poate, heideggerian, să „sacrali�
zeze“ imposibilitatea de a traduce și
de a vedea în ea semnul adevărului.

PUNE ÎN LUMINĂ
MULTIPLICITATEA
IREDUCTIBILĂ LA UNITATE

A treia posibilitate, cea pe care
autorii Vocabularului o urmează,
este deleuziană: „deteritorializa�
rea“ conceptelor, înțelegerea lor
în chip de rețea prin care vorbesc
mai degrabă diferențele decât
identitățile. Experiența traducerii
devansează, în mod paradoxal, se�
mantica unui concept. Ea pune în

lumină multiplicitatea ireducti�
bilă la unitate, țesătura idiomuri�
lor care îmbracă experiența vie a
gândirii. În acest interval seman�
tic se așază și autorii Vocabularu�
lui, atenți mai degrabă la contexte
particulare și evenimente discur�
sive, decât la înțelesuri care pot fi
înghețate într�o definiție. 

Ediția românească conține, pe
lângă termenii din originalul fran�
cez, și exemple specifice de „intra�
ductibile“, enumerate în „pre fața“
scrisă de Alexander Baumgarten și
de Anca Vasiliu:articole de sinteză,
precum „vocabularul filosofic ro�
mânesc“ care inventariază termeni
tehnici rari (holomer, dife rențiale
divine, consonantism), termeni care
funcționează ca noduri ale unor re �
țele mai largi (ființă, har, ins, noi �
mă), precum și problematizări
specifice (notele despre veac, inse�
rate în articolul „eternitate“). 

Coordonatorii ediției româ �
nești mai recunosc o infidelitate
față de originalul francez, una
însă deosebit de productivă:men �
ționarea, între reperele bibliogra�
fice ce țin de spațiul românesc, nu
numai a lucrărilor de filosofie, ci
și a celor din sfera mai largă a
umanioarelor: istorice, lingvisti ce,
din loc în loc literare. Mi se pare
justificată alegerea: este, poate, un
specific al filosofiei din această
parte a lumii să se ferească de „pu �
ritatea“ pe care i�o dădea tra diția
occidentală. Filosofia românească
s�a înțeles pe sine mai degrabă în
lumina unor experi ențe de gân�
dire, decât a unor rigori epistemice

și astfel, înrudi rile dintre „disci�
pline“ par firești.

CEL CARE CAUTĂ
CERTITUDINI ȘI SCURTĂTURI
FILOSOFICE VA FI DEZAMĂGIT

Un exemplu seducător este modul
în care este lămurit cel mai cele�
bru intraductibil al limbii ro�
mâne: termenul de „dor“, discutat
de Anca Vasiliu. Multă vreme citit
cu mândrie națională ca fiind cu
totul propriu acestui spațiu, el su�
portă în Vocabular o discretă, dar
decisivă demitizare. La Lucian
Blaga, „dorul ca ipostază ar fi ast�
fel echivalentul existenței în cali�
tate de nerealizare a ființei“ (p.
311), iar la Constantin Noica poate
fi înțeles ca „prototipul unei fu�
ziuni a contrariilor care nu trece
printr�o compunere; este un fel de
fuziune organică sau un tot care
nu dezvăluie nici o parte“ (ibi�
dem). Cei doi au ca sursă creațiile
populare românești, pe care le ci�
tesc ca pe o metafizică anonimă a
acestui spațiu istoric. De aici și is�
pita „heideggerizării“ termenului,
cu mândria însoțitoare. 

O deschidere a problemei ar
putea însă fi făcută, după progra�
mul asumat al Vocabularului, si�
tuarea dorului într�o „constelație
de semnificații legate de expe ri ența
unei dureri specifice“ (p. 310). El
exprimă o tensiune îndreptată
spre un anumit lucru, spre deose�
bire de portughezul saudade, care

stă mai degrabă sub specia pasi �
vității și se alătură mai degrabă gre�
cescului nóstos, care denumește o
„căutare ce se hrănește neîncetat
din ea însăși“ (ibidem). Germanul
Sehnsucht surprinde aceeași sem �
nificație, doar că dorul are, ca spe�
cific, un vag sentiment al impo� 
sibilității împlinirii: o structură
profund asimptotică. În toată această
constelație, „originea“ nu face de �
cât să deschidă un spațiu, nicide�
cum să îl limiteze. 

Proveniența etimologică din la�
tinescul dolus, asumată ca ipoteză,
este doar cea care sugerează înrudi�
rile cu termenii francezi sau cata�
lani, iar nu o semnificație primă sau
o taină a înțelesurilor derivate.

În cazul schițat aici, ca și în ce�
lelalte intrări ale Vocabularului,
cel care caută certitudini și scurtă�
turi filosofice va fi dezamăgit. Nu le
va găsi. Va da, în schimb, peste un
joc subtil al nuanțelor, al lecturilor
încrucișate și al tradițiilor care
lasă, la întâlnirea lor, urme specta�
culoase. Filosofia își regă sește ast�
fel, prin Vocabular, voca ția de a fi
o aventură:nu de a orbecăi în cău�
tarea certitudinii, ci doar de a sta
cu celălalt la taifas, hoinărind ușor
prin pădurea deasă a lucrurilor și
a înțele su rilor lor. SDC

Barbara Cassin, Vocabularul euro-
pean al filosofiilor, traducere și
adăugiri la ediţia în limba română co-
ordonate de Anca Vasiliu și Alexan-
der Baumgarten, Polirom, 2020

Într-o bibliotecă de filosofie, „instru men -
te le“ ocupă raftul întunecos: acolo sunt
dicțio narele groase, istoriile în multe
volume, crestomațiile, gramaticile diver -
selor limbi în care s-au scris marile opere.
Toate respiră un aer sever și posac. În ele
găsești nume, titluri, concepte, date, une -
ori poate chiar și anecdote, toate parcă
înțepenite într-un osuar al culturii. Des -
prinse de experiența vie a gândirii care
le-a dat naștere, toate acestea sunt 

rigu ros inventariate până în cele mai mici
amănunte, într-o aură copleșitoare a 
de finitivului. Iar autorii lor sunt, de ase -
menea, personaje înfricoșătoare: mai ales
pentru un tânăr care abia își deschide
drumul în filosofie, ei par niște îndepărtați
zei omniscienți, însoțiți de un alai de sfinți
cu harul de a număra până la capăt
nisipurile. Cei din urmă, desigur, sunt mai
puțin cunoscuții membri ai comitetului
de redacție. 
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Toți copiii librăresei,
povestea poveștii

VERONICA D. NICULESCU

Am scris Toți copiii librăresei în
66 de zile. Zile de lucru continuu,
intens. N�aș fi știut acest detaliu
dacă nu m�aș fi uitat acum în ca�
ietul cărții. Fiecare carte pe care o
scriu are un caiet unde notez, mai
ales la început, cine�mi sunt per�
sonajele, ce vor face ele, cum le voi
scrie vocile, ce amănunte îmi do�
resc neapărat, ce probleme sunt
de rezolvat și așa mai departe.
Sunt texte însoțite de desene, fel
și fel de schițe stângace, făcute
doar în scop utilitar. 

Romanul a început cu o ase�
menea schiță. Desenul Complexu�
lui unde se derulează povestea.
Scrisesem o povestire – cea care a
devenit Prolog – și știam, încă de
când o încheiasem, că am acolo
un spațiu interesant, de exploatat
mai departe, și câteva personaje a
căror poveste vreau să o continuu.
Era mai ales librăreasa, care pri�
vea melancolică afară, jucându�se
cu medalionul de la gât. La ce se
gândea ea? Ce tristețe ascundea?
Am așternut pe o coală A4 schița
Complexului și�am notat pe ea cu
albastru toate locurile care apar
în poveste și cu roșu personajele.
Măcelăria și măcelarul, Merceria
și mercereasa, Frizeria și frizerul,
Cofetăria, Cinematograful, Poșta,
copiii, chiar și câinele flămând
din curtea Alimentarei. Și pe mă�
celar și ceasornicar îi îndrăgeam
și�i vedeam duși mai departe. 

Îmi doream de câțiva ani să
scriu o poveste lungă, să dureze
scrisul, să mă bucur de scrierea
cărții și, mai ales, să�mi folosesc

experiența de viață, să�mi însu �
flețesc cu ea personajele. Auzi
adesea oamenii zicând: „Ai vrea să
ai iarăși 18 ani?“, „Da, dar cu min�
tea de�acum!“. Într�un fel, poate
că asta mi�am dorit, să trăiesc
iarăși niște vârste pierdute, dar să
le înțeleg cu mintea de�acum. 

Am hotărât că voi scrie o po�
veste de dragoste, cu librăreasa și
ceasornicarul. De fapt, titlul de
lucru a fost Librăreasa și ceasorni�
carul. Am știut și că măcelarul va
avea un rol important. Și că vor fi
mulți copii – doar de la ei începuse
totul. M�am întors la lumea din
Roșu, roșu, catifea și�am început să
scriu romanul la care visasem de
atunci, imediat după ce apăruse
volumul de povestiri des fășurate
în comunism:din 2013 până de cu�
rând strânsesem alte texte cu copii
și știam că�n jurul lor se încheagă,
de fapt, o nouă poveste, diferită,
mai complexă, mai gravă.

Am scris primul draft al cărții
anul trecut, în 66 de zile de lucru
intens, fără o clipă de ieșit din
lumea de acolo. Am trăit în po�
veste, am ascultat muzica de acolo,
am citit presa anilor ’80, m�am do�
cumentat despre nașteri prema�
ture și sarcini ale adolescentelor,
despre ateliere meșteșugărești, am
ascultat balade cu mirese înecate
și, în continuare, am tot notat și
desenat în caiet.

Mi�am desenat planul Libră�
riei, am mobilat spațiul, am notat
atentă numărul de pași de pe o la�
tură și alta, dintre tejghea și vi�
trină, dintre scăunel și ușă. Am
desenat ceasuri, ferestre cu grilaj
în romburi, scrisori cu timbru în
colț și mâini cu degete lungi și
osoase. Am făcut scheme detaliate
cu vârstele personajelor princi�
pale, am calculat în ce ani s�au pe�
trecut evenimente din viețile lor,
le�am intersectat cu grijă, atentă

la orice infimă deraiere care putea
produce dezastre în cronologia
poveștii – dacă trăgeai de un fir
subțire într�o parte, ți se deșira în
altă parte. Notațiile în caiet curgeau,
pentru ca la un moment dat să se
oprească: din clipa când persona�
jele capătă viață, ele încep să�și
scrie aproape singure soarta. Așa
că, spre final, am lucrat folosind
bilețele, pe care notam în fugă idei
și pe care le aruncam de îndată ce
erau introduse în poveste. Caietul
era de�acum ascuns în birou. Po�
vestea se scria singură mai departe. 

Am numărat, recent, perso�
najele. Sunt peste cincizeci. Cinci�
zeci de personaje ar fi pe o primă
listă: librăreasa Silvia Albu, pă �
rinții, sora și mătușa ei, iubitul și
colega din liceu, ceasornicarul,
tatăl lui și Dinu Papadache, copiii,
ah, copiii, Adina și Diana și pă �
rinții lor, Mădălin, Cosmin și doam�
na Constantiniu, Laurențiu, Getuța,

Doinița, doamna Dijmărescu și
fiicele ei (în fapt, mama mea cu
sora mea și cu mine, strecurate în
scene fugare, singurele personaje
reale din carte), măcelarul, cu
soția, copilul și ucenicul, cofetă�
reasa, piticul Mutulică, merce�
reasa, vechiul librar, fotograful, și
mă opresc aici, deși mai sunt
multe. Sunt personajele care au
apariții multiple, mare parte din
ele au vieți conturate, au vârste
clar stabilite, familii și sunt în�
crengături între ele. Dincolo de
cele cincizeci de personaje, mai
există destule, căci nu le incluse�
sem pe cele cu apariții trecătoare
sau doar menționate de alte per�
sonaje: Oleg, mama cu copiii din
autobuz, asistentele din spital,
bar cagiul, colegi de școală și fe �
mei din cartier, personaje minore,
dar care dau viață scenei întregi. 

După cele 66 de zile în care
am scris primul draft, au urmat
luni în care am reluat totul, nete�
zind cu grijă acolo unde țesătura
era șifonată. M�am încurajat me �
reu gândindu�mă la Kazuo Ishi�
guro. El povestea într�un interviu
că a scris Rămășițele zilei în patru
săptămâni. Se documentase mult
înainte, se zbătea în neputință de
o vreme, iar când s�a apucat – fă�
când o minunată convenție a so� 
 litudinii cu soția –, a scris pur și
simplu povestea, indiferent cum,
numai s�o scrie odată, cap�coadă.
Avea să revină apoi, atent la stil și
la dialoguri. Așa am înaintat și eu
inițial, cu viteză, știind că e o po�
veste lungă și că, dacă n�o scriu
dintr�o răsuflare, voi pierde ten�
siunea sau mă va doborî și n�o voi
putea duce niciodată la capăt. A
fost epuizant și splendid. 

Am reluat apoi iar și iar, lu�
crând zi de zi, fără pauză, astfel că
totul a durat șase luni (din mai în
octombrie). Dacă mă uit însă mai
în urmă, la momentul când am în�
ceput să scriu povestirile cu copii
de după Roșu, roșu, catifea, texte
în jurul cărora a crescut anul tre�
cut povestea librăresei, constat că
sunt mai mult de șase ani. De
aceea aș zice că am scris Toți co�
piii librăresei în 66 de zile, șase
luni și șase ani. SDC

Dacă nu ar fi fost un
titlu foarte lung, acest
text s-ar fi putut
intitula „Cum am scris
un roman în 66 zile,
șase luni și șase ani“.
Chiar așa, începând
cu zilele.
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– FRAGMENT –

Privind la efectele negative ale
fai mei și celebrității, unii cercetă�
tori consideră că faima este in�
trinsec distructivă din cauza cos �
turilor ei psihologice. Există o
serie de stresori ai faimei: presa
despre celebrități, criticii, scriso�
rile sau telefoanele de amenin țare,
obsedații, monitorizarea în detaliu
a vieții private, lipsa sigu ranței
personale, fanii curio și, dar și grija
și anxietățile legate de carieră. 

Filmul american Taxi Driver,
din 1976, unul dintre titlurile de

succes ale lui Martin Scorsese, are
în prim�plan o prostituată mi�
noră, un fel de Lolita. Rolul ei este
jucat de Jodie Foster, care avea
atunci 14 ani. Arăta ca o păpușă.
Un tulburat psihic a făcut obsesie
pentru Jodie Foster și a urmărit�o
insistent, a hărțuit�o cu telefoane.
După un timp, a încercat să�l asa�
sineze pe președintele Ronald
Reagan, dar n�a reușit decât să�l
rănească. Și�a motivat actul cri�
minal prin dorința de a o impre�
siona și a o cuceri pe actriță. A fost
nevoie ca Jodie Foster să fie per�
manent păzită de bodyguarzi. Psi�
hopatul a stat 35 de ani într�un
centru de sănătate mentală. 

Să nu�i uităm pe cei ce o ur�
măreau pe Greta Garbo, pe care ea
îi numea „clienți“, pe acel fotograf
care o iubea și a urmărit�o zece
ani, făcându�i ultimele fotografii. 

S�au identificat reacții la stre�
sorii celebrității:depresie, insom�
nie, iritabilitate, paranoia, cheltu� 
ieli nesăbuite, stări proaste de
dispoziție, lipsă de concentrare,
agitație. Unii cercetători psihologi
consideră că faima este un drog
periculos. 

Celebritatea a devenit un sim�
bol al valorii în societatea mo�
dernă, iar celebritățile au intrat în
limbajul culturii. Am menționat
că cei apropiați unei persoane 

celebre, mai ales partenerii de
viață și rudele, sunt frecvent vâ �
nați de paparazzi, uneori cu acor�
dul lor. Unii sunt flatați, alții sunt
iritați de indiscreția acestora. Pu�
blicul este mereu curios să cu�
noască îndeaproape viața vedete�
lor și, evident, viața lor relațio �
nală. Astăzi nu scapă nimeni de
intruziunea mediei; iubiții, părin �
ții, frații și surorile, copiii, dar și
vecinii, prietenii, toți sunt în
atenția ochiului public și alimen�
tează tabloidele. 

Unele celebrități se feresc, se
ascund de ochiul public. Familiile
lor sunt ținute departe de lume.
Atât cât se poate. Ele își păstrează
cu multă grijă intimitatea. 

Alte celebrități, multe „de ca r �
ton“, cum se spune astăzi, de fapt
persoane notorii prin mediatiza �
re, se oferă mediei, permit intru�
ziunea jurnaliștilor în viața lor
privată, o doresc și chiar o caută,
sperând că, dând publicului să
devoreze ceva din intimitatea lor,
uneori aranjată, confecționată,
rămân în atenția lui. Nu pier. Ui�
tarea e trăită cu nefericire. 

Nu există diferențe mari între
cei care sunt nou�veniți în lumea
celebrităților și cei care vin din fa�
milii celebre, având părinți sau
frați celebri. Pare normal ca un
părinte celebru să�și împingă

descendenții spre celebritate, une �
ori aceștia neavând nici un merit,
moștenind doar fizicul părinților
și banii lor. Unii părinți luptă să
creeze dinastii, pentru ca numele
să meargă mai departe. 

În showbiz nu există neapărat
o moștenire genetică, cu excepția
frumuseții, sau meritocrație. Fra �
ții se ajută între ei. La fel și suro�
rile. De pildă, familia Baldwin este
celebră: cei patru frați sunt actori
și producători de filme, s�au căsă�
torit cu actrițe, au făcut mulți co �
pii care, probabil, așteaptă să in� 
tre în lumea profesională a pă �
rinților. Nu talentul contează cel
mai mult. Ei au deja părinți ce�
lebri care au produs chiar un film
despre familia lor.

Mai greu este când nu ai o is�
torie de familie celebră. În acest
caz, eforturile de a deveni o per�
soană publică și de a�ți promova
rudele sunt mai mari. 

Fratele Gretei Garbo a luat
numele de Garbo când sora lui a
ajuns celebră în lumea filmului,
apoi a renunțat după ce ea s�a
ară tat nemulțumită că s�a folosit
de acest nume. Dar, deși au jucat
în filme, nici el, nici cealaltă soră
a lor nu s�au bucurat de succes. 

La noi se întâmplă la fel. Nico�
leta Luciu s�a lansat ca o mare
frumusețe și și�a susținut sora să
devină o persoană publică tot da�
torită fizicului ei atrăgător. Dar
aceasta nu are nici un alt merit și
sigur va dispărea, dacă nu a dispă�
rut deja. Monica Gabor și�a susți �
nut și ea sora, a tras�o în lu mea
celebrității prin modelling și se
pare că i�a mers. Dar atât Nicoleta
Luciu, cât și Monica Gabor s�au bu�
curat de căsătoria cu băr bați bo �
gați, de la ei a pornit notorietatea.
Andreea Esca își secondează fiica
să urce pe scările faimei, se expun
și ea, și fiica ei, fac confi dențe ușor
jenante și declară că așa se întâm�
plă cu copiii persoanelor publice.
Dar cine pe cine exploatează? 

Celebritatea creează legen�
de. Uneori, legendele nu pier prin �
tr�un fenomen foarte interesant:
imor talizarea. Aceasta este o strate�
gie de a înfrunta posteritatea. O
strategie a construirii memoriei
colective. 

De pildă, cineva imită o cele�
britate care nu mai este în viață și
prin acest fapt păstrează vie le�
genda. În America sunt 3.000 de
Elvis Presley profesioniști, care se
produc în spectacole. SDC

Aurora Liiceanu –
Sindromul Greta Garbo.
Despre celebritate 
și anonimat
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment 
din volumul Sindromul Greta Garbo. Despre celebritate și anonimat, 
de Aurora Liiceanu, care va apărea în curând la Editura Polirom.

CARTEA
Astăzi, când celebritatea este considerată ca fiind
echivalentă cu succesul în viaţă, cine mai vrea să fie
anonim? Oamenii își postează opiniile și fotografiile pe
reţelele de socializare, în speranţa că le vor vedea cât
mai mulţi și că vor ajunge astfel vedete, chiar dacă la
nivel micro. Când o asemenea mentalitate devine
dominantă, o atitudine ca a Gretei Garbo poate părea de
neînţeles. Artista care strălucea pe ecrane în anii 1920-
1930 era renumită pentru insistenţa cu care își apăra
viaţa privată de indiscreţia jurnaliștilor și a fanilor: nu
dădea interviuri și nici autografe, nu participa la 

premierele filmelor sale, nu permitea să fie fotografiată
pe stradă. Intrigată de personalitatea ei, Aurora Liiceanu
face o analiză a fenomenului celebrităţii, de la imaginea
pe care vedetele aleg să o prezinte publicului până la
avantajele materiale și costurile psihologice ale faimei.
În seria de personaje celebre îl regăsim pe Jack Spinte -
cătorul, cel căruia nimeni nu i-a văzut vreodată chipul,
dar întâlnim și vloggeri de succes ca Zoella sau Selly.
Cine era Greta Garbo? • Singurătatea: realitate sau
strategie publicitară? • Un dublu mister: imaginea pe
ecran și anonimatul în viaţă • Sindromul eroului și Jack
Spintecătorul • Misterul și cultura imaginarului • Cos-
turile psihologice ale celebrităţii • Micro-celebrităţile 
și efemerul. SDC
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Cu câteva zile înaintea declanșării
pandemiei planetare – despre care
istoricii viitori ar putea să consem-
neze, printr-o parafrază la titlul
unui disc din 1987 al trupei Pink
Floyd, că a fost „a momentary lap-
sus of reason“ –, Editura Tracus
Arte a pus în circulaţie un volum
tipărit elegant: Amintiri despre
Sorin Tudoran. „Vinovată“ (pentru
că autoare integrală dânsa, cu
modestie și respect, nu-și asumă a
fi!) este doamna Dorina Rus, soţia
din ultimii ani de viaţă ai celui mai
puţin cunoscut chitarist român de
rock. Și, totodată, cel mai aproape
de adjectivul genial, un strălucit
improvizator și-un perfecţionist în
exprimarea tehnică.

Despre performanțele sale vorbesc
oamenii care l�au cunoscut bine
între anii 1965 și 1979 (când a
emigrat în R.F. Germania), unii
muzicieni, colegi de scenă, alții
numai prieteni de profesii dife �
rite, iubitori de rock, blues, jazz
ori alte genuri de trecătoare

modă. Eu n�am avut noroc nici să�l
admir în concert, nici să�l întâl �
nesc în particular. Doar o dată
l�am văzut la televizor, în emisiu �
nea „Antena vă aparține“, girată de
poetul Adrian Păunescu, aflat la
începuturile ascensiunii sale mega �
litice. N�am uitat deloc, dar nici
n�am înțeles mare lucru din pres �
tația singularului chitarist, prezen �
tat și de... prezentator (asta era pe
atunci Păunescu) drept unul dintre
cei mai buni instru mentiști și o
„dovadă“ că valorile cresc peste tot
în România socia listă. Fiind o emi �
siune ce scotea la iveală diverse

activități culturale din fiecare oră �
șel ori cătun (un fel de „Românii au
talent“), venise rândul județului
Vâlcea, unde, în urbea de reședință,
Râmnicu Vâl cea, locuia Tudoran.
Pare surprinzător că mi�a rămas în
minte acel moment televizual? Ex �
plicația e simplă: știam că Sorin
Tudoran este numărul 1 (unu) la
chitară. Toți din jurul meu, la cu �
rent cu situația rockului în țara
noastră, afirmau asta, fie că�l auzi �
se ră în direct, fie că transmiteau
zvonul. Însă eu aveam și alt motiv
serios să cred: însuși Nicu Covaci
îmi spusese că Sorin Tudoran este
cel mai bun chitarist de la noi! 

S�a întâmplat într�o zi din
primăvara lui 1975, când Phoenix
asigura sonorizarea spectacolelor
Cenaclului Flacăra la Circul de
Stat din București. La primul din �
tre cele două, o parte din clasa
mea intrase cu speranța să vadă
concertul trupei timișorene, anun �
țată pe afiș. O adoram. Nu venise
multă lume la ora 17, scaunele de

sus erau goale. Întâmplător uitân �
du�mă într�acolo, l�am văzut pe
Covaci, singur. Asculta sunetul în
diferite puncte ale sălii. Mi�am
călcat pe impertinență și m�am
dus să�l salut. Nu s�a eschivat, dim �
potrivă. Ce�am vorbit, nu mai re� 
 țin complet. Trei subiecte nu le�am
uitat, cu legătură între ele. 

Unul a fost că el și Phoenix nu
vor să emigreze, deoarece în Occi �
dent la fiecare colț de stradă e un
chi tarist mai bun. Am crezut că�l
flatez cu afirmația că aici, în Româ �
nia, n�are rival (sau cam așa ceva).
Dar Nicu Covaci mi�a tăiat maca �
roana, pe jumătate măgulit și, mi
s�a părut, pe jumătate neserios:
„Este unul în Vâlcea mai bun ca
mine, Sorin Tudoran...“. Aerul, me �
lancolic spre visător, căpătat de
figura lui Covaci plutește încă în
amintirea mea, ca un regret după
o iubire pierdută, niciodată pără �
sită. Expresia lui, mai mult decât
cuvintele, mi�a coagulat certitu di �
nea despre Tudoran. 

Nu sunt, totuși, atât de expert
să mă pronunț la modul definitiv.
Singura piesă a trupei Chromatic
rămasă ca document audio, Ra �
cul, broasca și o știucă, dă măsura
posibilităților marelui necunos �
cut. De ce va fi ținut morțiș Sorin
Tudoran să nu facă nici o înre �
gistrare de studio, la modul pro� 
fesionist, sub nume propriu? Mis �
terul personalității sale este
schițat, nu descifrat, de anglistul
George Volceanov în câteva pa �
gini memorabile din această car� 
te. Recomand cu preaplin. SDC

Amintirea marelui necunoscut

Nu mi�am văzut prietenii de 
câteva luni și tot încerc să îmi
imaginez cum ne vom saluta la
reîntâlnire. Pupatul pe ambii
obraji a devenit sport extrem.
Îmbrățișările sunt periculoase.
Strângerile de mână nu fac parte
din repertoriul meu, dar până și
acest gest este problematic. 
Cum se mai salută oamenii 
zilele astea?

Francezii se salută de obicei cu
bisou�uri, unul sau trei pupici rapizi

pe obraji. La începutul epidemiei,
atunci când guvernul a recomandat
măsuri de distanțare socială, peste
două treimi dintre francezi spuneau
că încă nu au renunțat la acest gest.
La finalul lunii martie, procentul
celor care încă se salutau în acest fel
scăzuse la 6%. 

În ultima lună, saluturile pri �
etenești au fost înlocuite de mo�
mente semi�stânjenitoare cu ges� 
turi nefirești. Politicienii au 
popularizat un nou tip de salut
masculin — ciocnirea coatelor, o
alternativă a unui gest popular în
Statele Unite, ciocnirea pumnilor

închiși. Wuhan, locul de origine al
pandemiei, a devenit și sursa unui
salut original, devenit viral pe In�
ternet în luna martie. „Wuhan
shake“ presupune încrucișarea
picioarelor la nivelul gleznei, un
fel de „bate palma“ cu muchia pa�
pucilor. Mai degrabă o modă în
social media decât un obicei so�
cial răspândit, salutul a fost totuși
preluat în public și de politicieni
precum ministrul Energiei din
Rusia sau președintele Tanzaniei.

Renunțarea la gesturile obiș �
nuite de întâmpinare au forțat pri�
virile și spre forme de salut din alte
culturi:mâinile împreunate la piept
pentru namaste�ul indian, înclină�
rile din culturile asiatice sau chiar
obiceiul din filmele cu personaje
aristocratice de a simula în aer, cu
buzele țuguiate, pupatul pe obraji.

Saluturile inconfortabile din
ultima perioadă au determinat
ziarul „New York Times“ să se în�
trebe dacă îmbrățișările vor dis�
părea sau nu cu totul în lumea
post coronavirus. Gesturile fizice
de salut sunt atât de vechi și înti�
părite în obiceiurile oamenilor,
încât e greu de închipuit o lume
fără ele. În plus, contactul fizic
dintre cunoscuți are și alt rol de �
cât un simplu gest de politețe sau
recunoaștere reciprocă. 

În special pentru cei singuri,
îmbrățișările cu prietenii erau
una dintre puținele surse de con�
tact uman. O recomandare deve�
nită aproape clișeu sugerează un
minim de șapte îmbrățișări pe zi
pentru asigurarea bunăstării emo�
ționale. Sugestia este bazată pe
studii care au demonstrat că îm �
brățișările scad nivelul de stres,
cresc nivelul de oxitocină (cunos�
cută sub numele de „horomnul
iubirii“), ba chiar, respectată pe
termen lung, are capacitatea să în�
tărească sistemul imunitar. Lipsa
acestei surse de contact uman
pare să fie unul dintre factorii
agravanți pentru cei celor care se
luptă cu anxietatea și depresia în
perioada de distanțare socială. 

Unul dintre cele mai îmbucu�
rătoare articole pe care le�am citit
recent a fost un ghid ilustrat pri�
vind minimizarea riscului de 
contaminare din îmbrățișări. Un
expert american în domeniul ae�
rosolilor susține că riscurile pot fi
foarte scăzute dacă îmbrățișările
au loc afară, sunt scurte, ambele
persoane poartă mască și nu se
ating hainele celuilalt cu masca
sau vreo parte a feței. Specialistul
subliniază însă că și mai sigur este
salutul de la depărtare — fie în
gesturi, fie doar din vorbe. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Cum va arăta
îmbrățișarea viitorului?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
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O soluție la pre su pusa
„brutalitate sistemică“
a poliției americane?
Inter zicerea imediată
a serialelor polițiste
care, e lucru știut, nu
fac decât să creeze o
imagine nemeritat de
bună polițiștilor ine -
rent rasiști și o ima -
gine nemeritat de rea
infractorilor de
culoare.

Nu este o glumă. Este ceea ce se
scrie în textul „Shut Down All Po�
lice Movies and TV Shows. Now!“,
un editorial publicat de un ziar cu

mari pretenții precum „Washig�
nton Post“ și scris o anume Alyssa
Rosenberg, o jurnalistă în vârstă
de 29 de ani.

Rosenberg cere, practic, ca ma�
rile posturi să renunțe la francize
extrem de populare precum Chi�
cago PD, Lege și ordine, Blue
Bloods, NCIS, seriale vinovate în
opinia ei (și nu numai) de a crea o
imagine mult prea bună poliției.
După părerea Alyssei Rosenberg,
„ficțiunea este complicele bruta �
lității polițiste“. După care tânăra
ziaristă face o afirmație de�a
dreptul înfricoșătoare, mai ales
pentru cei care au cunoscut direct
cenzura unei dictaturi comuniste:
trebuie produse noi seriale care
să „re�dreseze“ („retrain“ în origi�
nal) publicul căruia trebuie să i se
o imagine „realistă“ despre poliție.

Este un editorial care a provo�
cat reacții indignate din partea

rațională a publicului și a comen�
tatorilor. „S�a terminat. Am ajuns
să trăim în Wokistan, iar Alyssele
ne conduc“, s�a enervat scriitoarea
Christina Sommers. „Dacă seria�
lele polițiste duc la bruta  litatea
poliției, atunci putem spune și că
jocurile video și muzica rap cau�
zează brutalitate anti�poliție?“, se
întreabă comentatorul conserva�
tor Ben Shapiro.

Dar întrebarea importantă este:
vor asculta marile studiouri de la
Hollywood de acest articol impe�
rativ publicat de unul dintre cele
mai importante ziare americane?
Vor jertfi ele audiență și încasări
(fără a mai aduce în discuție arta
în sine) pe altarul noii ideologii?
De ce nu?

Și, iată, cuvântul s�a întrupat:
aproape imediat după publicarea
acestui editorial, Paramount Net�
work a anunțat că renunță la

Cops. Cops este un serial longeviv,
este difuzat de peste 30 de ani,
timp în care a devenit aproape o
instituție a televiziunii america �
ne. Este o serie reality, echipele de
filmare însoțesc pe teren po lițiștii
reali, în misiunile lor. Și este o
serie controversată. De�a lungul
vremii a fost foarte criticată pe
motiv că exagerează problema
delicvenței. 

Dar, mai ales, a fost acuzată de
asociația Color of Change de ra �
sism fiindcă, spune asociația, lasă
impresia că majoritatea delinc �
venților ar face parte din rândul
celor de culoare. Presiunile aso �
ciației au dus la anularea ei în 2013
pe postul Fox, mo ment în care
Cops a fost preluat de către Para�
mount Network.

Cei de la Paramount au recu�
noscut că decizia actualei anulări,
definitivă se pare, a fost luată tot

după „o discuție“ cu cei de la
Color of Change. Dar, în același
timp, o anulare ce vine imediat
după comentariul din „Washing �
ton Post“ poate că nu este întâm�
plătoare. Mulți, ale căror voci nu
prea se mai aud pe actualul zgo�
mot de fond, spun că o astfel de
„opinie“ publicată de o instituție
de media foarte puternică are
mari șanse de a deveni la fel de
imperativ ca un ordin, punând
studiouri, edituri etc. în situația
de „a asculta“.

SĂ TRECEM ACUM 
LA FILMUL „SUDIST”

Foarte puțină lume știe că decizia
postului HBO Max de a elimina
din program popularul film Pe
aripile vântului vine la doar 24 de
ore de la publicarea în ziarul „Los
Angeles Time“ al editorialului in�
titulat „Hey, HBO, «Gone With the
Wind» romanticizes the horrors
of slavery. Take it off your plat�
form for now!“. Un editorial sem�
nat de John Ridley, regizorul de
culoare ce a primit un Oscar pen�
tru filmul 12 years a slave. Un edi�
torial în care, după ce cere ca filmul
„să fie dat jos de pe platformă“,

Ordin pe unitate: Eliminați
„polițiștii“ (și filmul ăla rasist)!



Însă epoca în care trăim pare
una devotată cenzurii și autocen�
zurii. Înainte de Cops și Pe aripile
vântului, balul a fost deschis de
decizia Netflix și BBC de a opri po�
pulara serie britanică Little Bri�
tain. Vina ei: actori albi s�au de� 
ghizat pentru a interpreta perso�
naje de culoare.

Casele de discuri vor să elimine
din playlisturile lor categoria
„urban music“. Motivul? Cuvântul
„urban“ în engleză evocă mult
prea mult „ghettoul negru“ și me�
tropolele violente. Platformele de
streaming precum Spotify sau
Deezer sunt îndemnate să asculte
de acest nou imperativ.

Într�o coda la Fahrenheit 451,
unul dintre cele mai importante
romane anti�cenzură, scriitorul
Ray Bradbury povestea cum acest

roman a fost la rândul lui cenzurat
de oameni care, poate, aveau cele
mai bune intenții. Bradbury des�
crie rețeta pentru a crea o lume
distopică în care cărțile să fie arse,
iar oamenii să fie pedepsiți pentru
vina de a citi: „fiecare minoritate
rupe o pagină sau un paragraf care
îl ofensează până în ziua în care
cărțile rămân golite de conținut,
mințile se sting, iar librăriile se în�
chid pentru totdeauna“.

„Există multe moduri în care poți
să arzi o carte. Iar lumea e plină de
oameni care țin chibrituri aprinse
în mână“, scrie Bradbury. SDC
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semnatarul insistă că el, unul, „nu
crede în cenzură“ și cere o recon�
textualizare a filmului. Disci pli �
nați, cei de la HBO Max au ascultat.

Conștienți de acuzele de cen�
zură ce vor urma, cei de la HBO au
preluat ideea lui Ridley și au in�
sistat că filmul va fi redifuzat mai
târziu, dar va fi „pus în context“, o
scuză ce poate liniști publicul
care, la fel, n�a cunoscut niciodată
cenzura unui regim dictatorial
comunist. Ceea ce l�a făcut pe scrii�
torul Teodor Baconschi să comen�
teze, într�o postare pe Facebook:
„Așa era în anii stali nismului: o
lungă serie de texte formau «cata�
logul cărților interzise». Cele totuși
republicate erau nu doar epurate/
cenzurate, ci ieșeau pe piață în �
soțite de prefețe menite să înfiereze
cu mânie proletară scăderile ideo�
logice ale clasicilor:nu toți dovedi�
seră, la vremea lor, o înaltă conș �
tiință de clasă, nu toți pricepuseră
mersul istoriei, nu toți scriseră în
duhul eliberării clasei munci�
toare de sub exploatarea capi�
talistă. Cititorii din comunism pu�
teau fi astfel feriți de ereziile 
acelor oameni mărginiți, care
trăiseră înainte de revelația mar� 
xist�leninistă“.

OPORTUNISM ȘI IDEOLOGIE

Dar poate că actuala „re�contex�
tualizare“ a filmului lui Victor Fle�
ming are și un motiv politic ime� 
diat și anume președintele Trump
care „trebuie neapărat“ să piardă
alegerile din noiembrie. Mulți
cred că Pe aripile vântului ar fi fil�
mul preferat al lui Trump. De
fapt, mai devreme în acest an, pre �
ședintele Statelor Unite a deplâns
faptul că Oscarul celui mai bun
film a fost oferit unei pro ducții

sud�coreene, întrebân du�se de ce
Hollywoodul nu mai produce
filme la fel de bune ca cea din pe�
rioada de aur, precum Pe aripile
vântului sau Sunset Boulevard. 

Pe aripile vântului, atât cartea,
cât și filmul, n�au scăpat niciodată
de controverse. Romanul lui Mar�
garet Mitchell a fost deseori atacat
din punct de vedere social: a fost
acuzat că este „ofensator“ și „vul�
gar“, pe motive de limbaj; multi�
plele mariaje ale lui Scarlett au
fost considerate „imorale“; „pro �
blematică“ apartenența unor per�
sonaje principale la Ku Klux Klan;
„rasist“ fiindcă ar oferi o viziune
idilică asupra Sudului american
de dinainte de Războiul Civil.

Pentru că ceea ce se întâmplă
astăzi nu e nou. Se știe că mari ro�
mane au fost acuzate în mod ne�
drept de rasism. Nu au scăpat Să
ucizi o pasăre cântătoare al lui
Harper Lee sau Coliba unchiului
Tom al lui Harriet Beecher Stowe.
A provocat scandal publicarea,
acum câțiva ani, a unei ediții „co�
recte politic“ a Aventurilor lui
Huckeleberry Finn din care a fost
eliminat cuvântul „nigger“.

Este, de asemenea posibil, ca
decizia HBO Max să aibă și alte
motive pe care conducerea postu�
lui nu are motive de a le face pu�
blice: un oportunism cinic care
profită de actualul climat social și
cultural pentru promovarea cu
orice preț, fără grijă față de con �
secințe. HBO Max este o plat�
formă de streaming „video on
demand“ proaspăt lansată pe 27
mai, care trebuie să își găsească și
ea un loc pe o piață dominată ne�
milos de giganți precum Netflix, 
Disney+ și Amazon. Pentru a te
impune pe o piață fără scrupule,
orice mijloc este bun. Este un

motiv pentru care șefii AT&T, care
dețin Warner Bros., au trecut pes �
te capii studiourilor și au impus
acestora realizarea unei noi ver�
siunii a filmului Justice League,
versiune pe care cei de la Warnor
Bros. n�o doreau nici în ruptul ca�
pului. Numai că șefii AT&T, urmă�
rind cerințele fanilor, au decis că
un nou Justice League, realizat de
regizorul original, ar putea fi un
bun argument de promovare a ca�
nalului, la fel cum seria The Man�
dalorian a promovat Disney+. În
acest caz, „recontextualizarea“ Pe
aripile vântului ar putea fi doar o
strategie cinică.

O LUME PLINĂ 
DE PIROMANI

Un efect secundar care nu miră pe
nimeni este acela că decizia HBO
Max a fost o reclamă nemaipome�
nită pentru filmul lui Fleming,
care, în numai 24 de ore, a urcat
brusc în fruntea clasamentului de
vânzări pe Amazon după ce publi�
cul interesat a cumpărat orice
copie pusă la dispoziție (inclusiv
una de 334 de dolari). 

Dar noul succes de care se va
bucura, cu siguranță, filmul nu
schimbă datele problemei. Și, dacă
presa americană, în majoritatea ei
dedicată preceptelor „progresiste“,
a salutat decizia HBO, mult mai
multă lume a condamnat această
hotărâre. Chiar și LICRA (Liga
Internațională Contra Rasismului
și Antisemitismului) consideră că
HBO Max a exagerat. Într�un tweet
extrem de apreciat, LICRA se în�
treabă „dacă nu cumva cei care
cenzurează acest film nu ar vrea să
retragă și Oscarul lui Hattie McDa�
niel pentru rolul ei în acest film
magistral?“.

Bustul lui Abraham Lincoln,
protestat de manifestanţii 
„anti-rasisti”



V�am mai povestit despre cum
ne�am scos la vânzare mașinile,
eu și vecinul meu de peste drum? 

Mă rog, pluralul este folosit cu mult
prea multă generozitate. În reali�
tate au fost puse în vânzare mașina
mea și o chestie ruginită pe care
doar mila Domnului o mai făcea să
pornească și să se târâie pe șosea.

A fost pură coincidență, nu 
ne�am vorbit să devenim concurenți.

S�a nimerit ca pe saitul de publi�
citate pe care am urcat eu anunțul
să dau cu ochii de al lui. Pe cât de
mare era diferența de calitate
dintre produsele oferite spre vân�
zare, pe atât de disproporționate
erau, ca informații, anunțurile
noastre. Eu vindeam mașină se�
rioasă, dom’le, cu tot ce implică
asta:marca, modelul, tipul de car�
burant, anul fabricației, kilome�
trajul real, istoric de service auto,
seria de identificare, o duzină de
fotografii făcute din toate unghiu�
rile posibile, plus declararea mo�
tivului înstrăinării, adică eternul
„e mașina de weekend și nu o prea
folosesc“. 

Și asta doar ca prezentare ge�
nerală, fiindcă spațiul destinat
detaliilor și parametrilor tehnici
e mai jos. Acolo am descris mași �
na șurub cu șurub, atât de eloc�
vent, încât dacă citeai de trei ori
puteai lua lejer nota opt la un exa�
men de mecanică din anul doi.  

Cum arăta anunțul vecinu�
lui? Mă și mir că administratorii
saitului i�au permis să�l posteze.
Era o fotografie făcută în semiîn�
tuneric, lângă un copac, atât de
neclară încât nu�ți dădeai seama
care e copacul și care e mașina. Iar
textul anunțului era așa: 5%. Nu
marca, nu modelul, nu anul fa �
bricației. M�am pus în pielea unui

potențial cumpărător și am început
să mă întreb ce�i asta 5%? Consu�
mul de ulei? Bine, cumva eram și
răutăcios, nu poți fi obiectiv atunci
când ai, la rândul tău, marfă pe 
tarabă. 

Câte apeluri telefonice am
primit eu în primele două săptă�
mâni de la publicarea anunțului?
Fix nici unul. În câte zile de la 

publicare a vândut vecinul epava
auto? În trei zile, fiindcă în pri�
mele două a fost plecat la țară și
nu avea semnal la telefon. Când 
s�a întors mi�a bătut în poartă ca
să îmi dea niște porumb de fiert și
în timp ce stăteam la taclale i�a
sunat telefonul. Conversația a fost
scurtă:

— Alo, cu anunțul, mai e valabil?
— Da, e valabil.
— 5 la sută?
— Da.
— O iau!
Ori nu mă pricep deloc la

vânzări, ori apetitul de consum al
românului este foarte ciudat. Un �
de mai pui că și eu, în descriere,
trecusem consumul mediu de 4,9.
Singurul client care m�a abordat
mi�a scris că, din moment ce am
înșirat atât de multe detalii teh�
nice, cu siguranță mașina mea are
un defect ascuns. SDC

Leoaica Mama Leone
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Cea mai frumoasă poveste de dra�
goste am văzut�o la Animal Planet.
Se făcea că, undeva în Kenya, o
leoaică de vreo 2�3 ani a fost vă�
zută de păstorii Samburu împre �
ună cu un pui de antilopă oryx. 

Ei au unele legende asemănătoa re,
dar tot nu le�a venit să creadă. I�au
pus leoaicei numele de Kamunyak
(„cea binecuvântată“) și au spus fie
că e un semn bun de la Dumnezeu,
fie că vine sfârșitul lumii. Saba
Douglas�Hamilton, care a mai co�
laborat cu Animal Planet, a fost
alertată și a sosit repede, reușind să
filmeze ce am văzut. 

Kamunyak și puiul de anti�
lopă au stat împreună 16 zile.
Douglas�Hamilton povestește pe
site�ul ei că puiul era ca un copil
autist pe care maică�sa nu�l în �
țelege, dar după care se ține la fie�
care pas. Și leoaica, dar mai ales
gazela erau tot mai slabe de la o zi
la alta. Nu mâncau. În articole am
citit pe urmă că leoaica l�ar fi lăsat
să meargă la mama lui să sugă. Am
văzut însă imagini în care el în�
cerca să sugă de la leoaică. 

Și altele – cum își lingeau
unul altuia urechea, sau cum le �
oaica îl chema ca pe propriul pui,
sau cum refuza să mai vâneze (ru�
dele puiului) ca să stea cu el. Cum
tot mai mulți oameni din zonă și
turiști veneau să vadă minunăția,

s�a creat un puternic curent de
opinie: cele două animale trebuie
hrănite, trebuie salvate! Douglas�
Hamilton și�a călcat pe inimă (în
general, oamenii ăștia nu vor să
intervină în viața animalelor pe
care le filmează; e suficient că in�
tervin și așa!). A mers într�o noap �
te cu niște carne, dar a stat două
ore și leoaica n�a vrut să mănânce,
deși era lihnită. 

SPECIALIȘTII AU OFERIT 
MAI MULTE IPOTEZE

Zilele au trecut în liniște și în
așteptarea sfârșitului – inevitabil
trist –, pentru că legătura dintre
aceste două animale era împo�
triva firii. Trăind izolată, Kamu�
nyak era înconjurată de trei
familii de lei. Într�o zi, sub ochii
noștri, un leu mascul a venit când

Kamunyak dormea și l�a luat pe
pui. Douglas�Hamilton a fost atât
de obiectivă, încât a preferat să
suspine „Oh, my God!“ și să stea în
mașină. Leoaica s�a tras și ea spe�
riată lângă mașină, dar n�a avut
curaj să�l înfrunte pe mascul. Leul
nu l�a omorât din prima pe pui. Îl
auzeam scâncind. Pe urmă, Ka�
munyak s�a dus să miroasă locul,
cum fac leoaicele după ce le sunt

omorâți puii. Povestea nu se ter�
mină așa. 

În februarie 2002, Kamunyak
a adoptat un alt pui de antilopă,
cu care a stat vreo 2�3 zile până
când acesta a fost salvat de Kenya
Wildlife Service. În aprilie 2002 a
găsit altul, cu care a stat două zile
până când mama acestuia s�a
bătut cu ea și l�a recuperat. În mai
2002 a stat 24 de ore în compania
unui alt pui de antilopă, recupe�
rat, la fel, de mama lui. În septem�
brie 2002 a stat două zile cu un
pui care a murit de foame. În ia�
nuarie 2003 a stat 24 de ore cu un
pui care a reușit pe urmă să fugă
la mama lui. 

După această dată, lui Kamu�
nyak i s�a pierdut urma. Specia �
liștii au oferit mai multe ipoteze:
leoaica era depresivă pentru că
era singură și a făcut o fixație ma�
ternă; leoaica avea probleme de
identitate sau obsesie juvenilă,
sau se juca de�a șoarecele și pi�
sica, sau avea o sarcină imaginară,
sau era stearpă, sau avea tulbu�
rări hormonale. 

Păstorii Samburu spun că
Dumnezeu hotărâse să�i dea și ei
un pui. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Motorul vinde tabla
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