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La Gomera a câștigat
fluierând la Gala Gopo
Amânată cu trei luni din cauza
pandemiei de coronavirus, cea
de-a 14-a ediţie a Premiilor
Gopo, desfășurată în aer liber la
Verde Stop Arena în 29 iunie
2020 (de ziua lui Șerban Pavlu,
printre prezentatori), a avut un
aer de picnic îndelung așteptat.
Cum decizia autorităţilor de a
permite spectacolele outdoor a
venit târziu, echipa galei, care
organizează și Festivalul Transil-
vania (și el amânat pentru 31
iulie – 9 august 2020), a trebuit
să se mobilizeze în timp record.
(Poate de aceea la categoriile
tehnice cu mai mulţi câștigători
nu s-a dat deocamdată decât un
singur trofeu.) N-ar fi de mirare
ca de acum înainte gala să aibă
loc numai în aer liber (fumătorii
sigur și-ar dori-o.) Atmosfera a
fost mult mai relaxată ca în anii
trecuţi, iar cei din industria de
film s-au bucurat de revedere,
ignorând invitaţiile repetate ale
announ cer-ului de a-și ocupa
scaunele pentru ca festivitatea
să înceapă. 

IULIA BLAGA

DETALII PICANTE

Invitaților li s�a luat temperatura
înainte de păși pe covorul roșu
(oare a fost cineva întors din drum?),
mulți aveau măști, așa că erau
greu de recunoscut (am remarcat
măștile negre asortate cu la petite
robe noire, deși majoritatea invi�
tatelor au optat pentru ținute re�
laxate). Cătălin Mitulescu și Ada
Condeescu au venit cu căștile de
motocicletă pe braț, Magda Ca�
tone s�a clătinat pe tocuri, dar, la
fel ca o clădire bine consolidată în
fața cutremurului, și�a păstrat
poziția verticală, Pa vel Bartoș ținea
masca pe post de batistă în buzu�
narul de la piept, iar Marius Ma�
nole părea sobru pe micul ecran cu
cămașă și sacou, însă pantalonii de
stofă îi transformase în bermude. 

După covorul roșu, cei mai
importanți invitați treceau pe la

Amalia Enache pentru interviuri,
cu distanța regulamentară de un
metru și jumătate între ei. Între�
bările gazdei au fost documentate
și la obiect, dar regizoarea Anca
Damian, autoarea animației Călă�
toria fantastică a Maronei, a părut
iritată, probabil pentru că Amalia
Enache a spus: „Iată�l și pe Anghel
Damian cu Anca Damian!“, în loc
să spună: „Iat�o și pe Anca Da�
mian cu Anghel Damian, fiul său!“.
O dizeuză se auzea destul de tare
pe fundal, dar cel mai simpatic a
fost câinele (Marona?) ale cărui
schelălăieli au însoțit interviurile
și care s�a ales singur mascota
ediției. La Teatrul Național nu s�ar
fi auzit nici musca, aici doar un
cocoș mai lipsea ca atmosfera să
fie pe deplin rustică. Fără ironie,
a fost ceva inedit. 

De la Răzvan Penescu, repre�
zentatul Pricewaterhouse Coopers,
care s�a ocupat din nou de proce�
sul de votare, am aflat că, deși cei
aproximativ 650 de profesioniști
activi din industria de film au
avut trei luni în plus ca să vadă fil�
mele nominalizate de juriu și să

voteze, cei mai mulți au votat, ca
de obicei, tot în ultima zi.

VĂRUL GLUMEȚ

După proiecția promo�ului reușit
al galei, realizat de prezentatoru�
lui ei, actorul Alex Bogdan – o pa�
rodie la Joker, cu Bogdan alias
Clovnul luat la bătaie în Centrul
Vechi de doi golani („Iar prezintă
prostu’ ăsta?!“) –, umorul și spon�
taneitatea s�au diluat cu fiecare
minut, deși lui Bogdan i�au scăpat
și niște ironii reușite. „Nu era mai
bine anul trecut când singura
noastră problemă erau manelele
de la Gopo?“, a spus el referindu�se
la felul cum pandemia ne�a schim�
bat viața. Probabil că, la fel ca
naționala de fotbal, care se demo�
ralizează după primul gol, și Alex
Bogdan a fost dezamăgit că nu 
s�a râs când l�a imitat pe Klaus Io�
hannis, la începutul galei. 

Gala a părut lungă, probabil
și pentru că n�au fost surprize la
premii, lumea așteptându�se să ia
La Gomera majoritatea trofeelor.
Unii prezentatori au venit cu texte

proaste de acasă, vezi George Piș �
tereanu.

Reușite au fost cele două mo�
mente când au fost proiectate
două scurtmetraje de Ion Popescu
Gopo cu acompaniamentul live al
trupei Tomma Alistar (care sea�
mănă cu Apparat). Emoționantă a
fost evocarea inginerului de sunet
Cristi Singer (dispărut anul tre�
cut), evocare introdusă de o su �
per�emoționată Oana Giurgiu. Au
fost pline de miez cuvintele unor
profesioniști și apropiați despre
cele două personalități distinse cu
Premii Speciale – monteuza Cris�
tina Ionescu și scriitorul Radu
Cosașu. 

BUNICII

Nu în treacăt fie spus, ci chiar de�a
dreptul, Radu Cosașu putea primi
liniștit Premiul pentru întreaga
activitate în locul Adelei Mărcu�
lescu, ori Premiul pentru întreaga
carieră în locul lui Virgil Andri �
escu. Cu tot respectul pentru vâr�
sta celor doi, contribuția lui Radu
Cosașu la filmul românesc mi se

pare mai importantă decât
contribuția celorlalți. În comuni�
catul din partea biroului de presă
a galei Adela Mărculescu era nu�
mită chiar „legendară actriță“. E
un pic cam mult, nu credeți? Mie
Radu Cosașu mi se pare mai le�
gendar ca Adela Mărculescu și
Virgil Andriescu la un loc.

Dorina Lazăr a fost însă foar �
te simpatică atunci când l�a pre�
zentat pe Virgil Andriescu. Pre miul
fiind oferit de Primăria Capitalei,
a spus că ea n�ar fi luat acel pre�
miu în veci, toată lumea știind de
meciurile ei de pe când era direc�
tor al Teatrului Odeon cu primă �
rița Gabriela Firea. 

NEPOȚII RĂSFĂȚAȚI

Unii nu s�au obosit să vină la gală,
chiar și când știau că vor câștiga –
e cazul Cristinei Iacob și a lui
Matei Dima, care au primit ex�
aequo Premiul Publicului pentru
Oh, Ramona!, respectiv 5Gang:Un
altfel de Crăciun. Deși Oh, Ra�
mona! a avut mai mulți spectatori
și încasări mai mari decât 5Gang:
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Un altfel de Crăciun – 256.111
spectatori și 5.016.357 RON –, or�
ganizatorii au ținut să premieze și
filmul lui Matei Dima, care a vân�
dut 167.025 bilete, încasând
3.762.478 RON în doar cinci zile, la
sfârșitul anului 2019. 

Dacă nepoții rebeli au snobat
„marea familie a cinemaului ro�
mânesc“, n�au scăpat de ironii nici
în lipsă. Andreea Esca, cea care a
anunțat Premiul Publicului, a
ținut să se delimiteze spunând
concesiv „o să ne obișnuim și cu
acest gen de filme“, ca și cum ar fi
un rău necesar. De fapt, și sunt un
rău necesar. Au făcut mai mulți
bani ca toate celelalte filme ro �
mânești la un loc. Problema nu e
că sunt cinema comercial, ci că
sunt cinema comercial de proastă
calitate, vulgar și lipsit de orice
dorință de a șlefui gusturile spec�
tatorilor. Anul 2019 nu rămâne
doar ca anul cu La Gomera, 

se lecționat la Cannes în prima
sec țiune, sau cu scurtmetrajul lui
Bogdan Mureșanu Cadoul de Cră�
ciun, care a avut un parcurs in �
ternațional strălucitor, fiind aproa�
pe nominalizat la Oscar. Anul
2019 este și anul care a consacrat
cinemaul pentru cocalari.

UNCHII ȘI MĂTUȘILE

Producătorii români au ținut să
transmită prin intermediul lui Alex
Bogdan un mesaj func țio narilor de
la Ministerul Economiei, Energiei
și Mediului de Afa   ceri, care tergi�
versează de șase luni preluarea
schemei de ajutor de stat de la Co�
misia Națională de Prognoză. Po�
trivit producătorilor, peste 300 de
milioane de dolari ar fi putut fi
cheltuiți în România, schema de
ajutor de stat lansată în toamna
anului trecut oferind facilități
substanțiale producțiilor străine

filmate în România (printre cele
mai mari din Europa).

REFUZAȚII

După părerea mea, la documentar
lungmetraj nu au fost în 2019 prea
multe titluri care să merite o no�
minalizare. Eu nu aș fi nominalizat
Emigrant Blues: Un roadmovie în
2½ capitole, de Mihai Mincan și
Claudiu Mitcu, sau Omul care
vroia să fie liber, de Mihai Mincan
și George Chiper Lillemark. În
schimb, mi se pare o gafă faptul că
n�a fost nominalizat Profu’, de Alex
Brendea, premiat ca cel mai bun
documentar românesc la Astra și,
de asemenea, premiat la prestigio�
sul festival de documentar de la
Jihlava, Cehia. După mine, doar
trei titluri trebuiau no minalizate la
documentar lung metraj: Distanța
dintre mine și mine, Timebox 
și Profu’. 

La scurtmetraj ficțiune ar fi
meritat nominalizare și Extrase�
zon, de Ion Ioachim Stroe, sau Joc!,
de Andreea Vălean. Faptul că ma�
joritatea votanților au preferat să
dea trofeul primului scurtmetraj al
actorului Andrei Huțuleac, Havana
Cuba, un film mai accesibil decât
condensatul Ultimul drum spre
mare, de Adi Voicu, selecționat
anul trecut la Cannes în Semaine
de la Critique, sau ca estetizatul
Celed, de Anghel Damian, nu arată
decât că voința majorității decide
în orice situație și asta e. 

FERICIȚII

Dintre lungmetrajele de ficțiune,
La Gomera a avut 13 nominalizări
și a luat nouă trofee Gopo, plus
Premiul Romanian Society of

 Cinematographers (RSC) pentru
directorul de imagine Tudor Mir�
cea, care a luat și trofeul Gopo
pentru cea mai bună imagine.

Heidi, de Cătălin Mitulescu, a
avut zece nominalizări și a fost
premiat la categoria Tânără Spe �
ranță – Cătălina Mihai, deși eu 
l�aș fi văzut și pe Gheorghe Visu
premiat la rol principal masculin,
unde a câștigat până la urmă Iu�
lian Postelnicu pentru rolul din
Arest, de Andrei Cohn.

Touch Me Not, de Adina Pinti�
lie, a avut nouă nominalizări și a
fost premiat la categoria Debut. Re�
gizoarea filmului a spus pe scenă
că este pentru prima dată când o
actriță trans (Hanna Hoffman) e
nominalizată la Premiile Gopo.

Monștri., de Marius Olteanu,
a avut tot nouă nominalizări, fiind
distins doar pentru interpretarea
lui Judith State, deși eu l�aș fi
văzut și pe Șerban Pavlu premiat
pentru rol secundar masculin –
la această categorie a câștigat Is�
tván Téglás pentru La Gomera.

Maria, Regina României, de
Alexis Sweet Cahill, a fost premiat

pentru costume, respectiv machiaj
și coafură, iar Ultima călătorie a
Maronei, de Anca Damian, a luat
trofeul pentru muzică originală –
mai exact, premiul a plecat la com�
pozitorul francez Pablo Pico. 

VIITORUL SUNĂ CUM?

Filmele anului 2020, dintre care
foarte puține au apucat să aibă
premiera, au fost prezentate în
trei calupuri, așa cum se obiș �
nuiește la Gopo, dar lansarea lor îi
ține pe regizori și producători cu
inima�n gât, pentru că încă nu se
știe dacă cinematografele se vor
redeschide la toamnă, când e al
doilea sezon al premierelor (după
primăvară). Bătaie pe datele de
premieră era și până acum, de
data asta va fi probabil măcel. 

Asta pentru ediția de anul vii�
tor. Dar pentru ediția din 2021, dacă
în prima jumătate a lui 2020 nu s�a
filmat nimic? Ce ne facem, fetelor?
Răspunsul e plin de optimism și
vine tot dintr�un film (Finding
Nemo): „Just keep swimming“. Ceea
ce vă dorim și dumneavoastră. SDC

l Cel mai bun film: La Gomera
(România, Franța, Germania), produs 
de Marcela Ursu, Patricia Poienaru
l Cel mai bun regizor:
Corneliu Porumboiu pentru La Gomera
l Cel mai bun scenariu:
Corneliu Porumboiu pentru La Gomera
l Cea mai bună actriță rol principal:
Judith State pentru Monștri. (România),
de Marius Olteanu
l Cel mai bun actor: Iulian Postelnicu
pentru Arest (România), de Andrei Cohn
l Cea mai bună actriță rol secundar:
Rodica Lazăr pentru La Gomera
l Cel mai bun actor rol secundar:
István Téglás pentru La Gomera
l Cea mai bună imagine:
Tudor Mircea  pentru La Gomera

l Cel mai bun montaj:
Roxana Szel pentru La Gomera
l Cel mai bun sunet: André Rigaut, Sophie
Chiabaut, Niklas Skarp, Christian Holm
pentru La Gomera
l Cea mai bună muzică originală:
Pablo Pico pentru Călătoria fantastică 
a Maronei (Romania, Franța, Belgia), 
de Anca Damian
l Cea mai bună scenografie:
Simona Pădurețu pentru La Gomera
l Cele mai bune costume: Ana Ioneci,
Claudia Bunea pentru Maria, Regina Ro�
mâniei (România), de Alexis Sweet Cahill
l Cel mai bun machiaj și cea mai bună
coafură:Domnica Bodogan, Nastasia Ma�
teiu pentru Maria, Regina României

l Cel mai bun film de debut: Touch Me
Not (România, Germania, Republica Cehă,
Bulgaria, Franța)
l Cel mai bun documentar de lungmetraj:
Distanța dintre mine și mine (Romania),
de Mona Nicoară și Dana Bunescu
l Cel mai bun scurtmetraj de ficțiune:Ha�
vana Cuba (România), de Andrei Huțuleac
l Cel mai bun scurtmetraj documentar:
El iubește ochii mei (Romania, Germania),
de Enxhi Rista
l Premiul Romanian Society of 
Cinematographers (RSC): Tudor Mircea
pentru La Gomera
l Premiul Tânără Speranță: Cătălina
Mihai pentru rolul din Heidi (Romania),
de Cătălin Mitulescu

l Premiul Gopo pentru Întreaga 
Activitate: actrița Adela Mărculescu
l Premiul Gopo pentru Întreaga Carieră:
actorul Virgil Andriescu
l Premii Speciale:
– monteuza Cristina Ionescu
– scriitorul și gazetarul de cinema 
Radu Cosașu
l Premiul Publicului:
– Oh, Ramona! (România), de Cristina
Iacob, cu 256.111 spectatori și încasări de
5.016.357 de lei 
– 5Gang: Un altfel de Crăciun (România),
de Matei Dima, cu 167.025 de spectatori și
încasări de 3.762.478 lei.
l Cel mai bun film european:Dolor 
y gloria (Spania), de Pedro Almodóvar,
distribuit de Independența Film

LISTA COMPLETĂ A PREMIILOR GOPO 2020
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Cartea Ultimii copii din Tokio
(traducere din limba japoneză de
Monica Tamaș) a fost publicată la
Editura Polirom în anul 2020.

Dragă doamnă Yoko Tawada, vă
scriu pentru că m�aș simți foarte
vinovat tăcând. Vinovat aș fi dacă,
după ce am citit Ultimii copii din
Tokio, nu v�aș trimite un cuvânt
de mulțumire, vinovat aș fi dacă
nu aș striga pe la răscruci virtuale
adevărurile care stau în această
carte mare. 

Povestea lui Yushiro și a stră�
nepotului său, Mumei, a rămas
alături de mine, ca un prieten bun,
în zilele distanțării de oameni,
acum, când realitatea ia conturul
unei distopii. 

Distopie i�au spus specialiștii
și cărții dumneavoastră, în care,
în urma unui dezastru ecologic
nenumit, Japonia se izolează de
restul lumii, devine tot mai mică

și mai mică, cu regiunile sale în�
chizându�se în sine. 

Distopie i�au spus și acestei
cărți în care copiii devin atât de
sensibili încât supraviețuirea lor
e un miracol, în timp ce bătrânii
continuă să adune ani și se tem că

au devenit nemuritori. Mi se pare,
totuși, că distopie e o etichetă in�
suficientă și nedreaptă, cum sunt
îndeobște etichetele. 

Cartea Ultimii copii din To kio
spune lucruri importante despre
fragilitatea naturii uma ne, de �
spre fragilitatea naturii, despre
mișcă rile de pendul ale istoriei,
despre tehnologie și un viitor în
care ni mic nu ar trebui să fie de
mirare, nici măcar o întoarcere
în timp de o mie de ani, răsturna�
rea valorilor, dispariția cuvântu�
lui mamă, devenit inadecvat, în �
vechit, inutil. 

Ultimii copii din Tokio este o
carte care pare transparentă, în
timp ce ascunde adâncimi care nu
se sfârșesc. Iar dumneavoastră,
doamnă Yoko Tawada, sunteți, și
sper să îmi îngăduiți adjectivul,
cea mai kafkiană scriitoare pe care
am citit�o în secolul XXI.

Mă bucur, acesta este cuvântul

potrivit, că v�am descoperit abia
acum, că nu v�am citit nici o carte,
nici măcar nu știam că existați, că
ați plecat din Japonia cu multe
decenii în urmă pentru a veni în
Germania. 

Mă bucur, fiindcă am o lume
întreagă de descoperit în cărțile
dumneavoastră, noi continente, ba
chiar și noi planete, un alt univers. 

Nu mai am răbdare să vă văd
cărțile traduse. Umblu năuc, bui�
mac pe site�urile niponologilor,
sunt gata să învăț singur japoneza
numai și numai pentru a vă citi
mai departe și mai departe. Ca
toate celelalte speranțe, nici aces�
tea nu se vor împlini, dar îmi pla �
ce măcar să visez.

Sunt și eu un hikikomori. Un
bărbat care s�a izolat de tot restul
lumii, închizându�se în casă și tre�
buie să recunosc, măcar în fața tri�
bunalului format doar din mine,
că pandemia e numai un pretext și

că, de fapt, cam așa vreau să îmi tră�
iesc viața. Nu m�ar deranja să�mi
petrec eternitatea într�o pagină
anume din Ultimii copii din Tokio.
Este aceasta, totuși, o utopie?

Scumpă doamnă Yoko Tawada,
cartea dumneavoastră mi�a arătat
încă o dată ce putere are literatura
care se așază de la început pe între�
bările corecte, pe premisele corecte.
Cum se scrie, ca de la sine, magnific,
uluitor, o carte care schimbă, cu
atâta brutală delica tețe, ipoteza
realității, dându�ne, ca prin mira�
col, deodată, o altă lume, alte legi
și alte frumuseți. Pentru toate
acestea și pentru încă atâtea altele,
nenumite din lipsa spațiului tipo�
grafic, vă mulțumesc. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Scrisoare către Yoko Tawada

Nu ne pasă de cultură! Cum e po�
sibil așa ceva! Nu mă opresc
acum asupra bugetelor, număru�
lui de biblioteci sau pieței de
carte, pentru că rareori am avut
cifrele la mine și când le�am avut
mi�au ieșit vorbe. Doar câteva
observații pe lângă subiect
așadar (nu fără să spun mai
întâi, ca să nu existe îndoieli, că
da, e esențial și urgent să inves�
tim în cultură).

Mai întâi – faptul că nu se vinde
cartea pe care am scris�o eu de �
spre, să zicem, Rabelais nu în�
seamnă automat că românilor nu
le pasă de cultură. Nici nu e un
motiv suficient să încep să lamen�
tez crepusculul acestei lumi. Fap�
tul că volumul meu nu e recenzat
nu dovedește fără tăgadă că
mișcarea critică românească e fa�
limentară. La urma urmei, de ce
aș avea eu impresia că dacă scriu
despre Rabelais se cheamă că mă
învecinez cu Bakhtin, iar dacă
scriu poezii lungi sunt de�o seamă
cu Dante? Poate că de fapt nimeni
nu cumpără cartea mea, și nimeni
nu vorbește despre ea, pentru că
foarte proastă. Când o asemenea

carte nu e cumpărată și nici dis�
cutată, ăsta chiar e un semn bun,
de sănătate culturală. Pentru că
numele marilor creatori nu pot fi
lipite ca o etichetă pe orice balot,
schimbându�i conținutul. Oricât
ar fi de greu de crezut, nu oricine
recită Eminescu face un act de
cultură, tot așa cum nici cârciuma
„Baltagul“ nu e, în principiu, un
lăcaș de instruire. Ce mai, valoa�
rea pictorului sau sculptorului
despre care scriu un articol nu ga�
rantează câtuși de puțin valoarea
articolului prin care am încercat
să mă cocoț pe umerii lui. 

Altă observație fără legătură
este că cei care au abilitatea să
spună sus și tare că suntem aproape

de dezastru ajung departe. Panica
e dintotdeauna monetizabilă, chiar
și în cultură. Dacă mesajul textului
tău e că „Lucrurile nu stau foarte
rău, dar nici prea bine nu stau“,
chiar nu te citește nimeni. Anunță
că „Ne scufundăm în barbarie“ și
lumea te vrea: ești un om curajos,
ăștia nu te pot prosti și, cum pari
să fii atât de aproape de problemă,
pesemne că ești aproape și de
soluție. Pe scurt – semnalul de
alarmă e justificat, dar unii îl trag
din motive personale.

Invers, poate că faptul că tex�
tele tale despre cultură nu sunt
citite decât de o sută de oameni
nu e deloc sfârșitul. Pare puțin,
bineînțeles; eu, de exemplu, îmi
spun mereu în sinea mea că tex�
tele mele ar merita să fie citite de
sute de mii de oameni. Dacă mai
beau și o bere, mă gândesc chiar
că de sute de milioane de oameni.
Dar poate că o sută de cititori
serioși e ceva cât se poate de ono�
rabil pentru un subiect strict cul�
tural, cu alte cuvinte fără legătură
cu subiectele zilei. Fără legătură
aparentă adică, deoarece cultura
este actualitate împachetată inac�
tual. Deci faptul că textele mele

sau ale altuia nu prea par să fie ci�
tite (și e trist dacă de fapt pe noi
asta ne supără, nu procentul anal�
fabetismului funcțional în gene�
ral) nu înseamnă că ne prăbușim.
La mulți potențiali cititori textul
nici nu ajunge de altfel din motive
fără legătură cu interesul sau de�
zinteresul oamenilor pentru cul�
tură, deși ține într�adevăr de in �
 frastructura culturii. Legat de
asta – poate că nu ești citit pentru
că produci prea multe texte cultu�
rale în loc să postezi și poze cu
clătitele cu ciocolată pe care le�a
făcut pisica. Pentru ele mă aflu pe
social media, nu pentru părerile
tale despre influența ceramicii
islamice asupra porțelanului chi�
nezesc în vremea cutărei dinastii
mongole. Așadar, sprijiniți cul�
tura cu clătite.

În fine, lumea mai face cul�
tură și în afara culturii. Nu chiar
totul e prins în statisticile oficiale
și în formule instituționale, pen�
tru că de pildă cele mai intere�
sante discuții despre literatură
sau istorie nu le am cu oamenii
care și�au profesionalizat acest
interes, printr�un doctorat sau în
alt mod. Acum, sigur că e de ne�
conceput o țară misterioasă în
care toată lumea are conversații
filosofice de cel mai înalt nivel,
dar nimeni nu�și ia bacul și ni�
meni nu cumpără o carte. Dar im�
presia mea e că mergem totuși
mai departe, secretul fiind oame�
nii – de 15, de 75 de ani – cărora
încă le place să citească și care ne
țin în continuare pe șine în țara
asta. Lucrurile nu stau prea bine,
dar nici foarte rău. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Un mister fără secrete Andreas Gursky, Les Mées, 2016



Asociam săptămâna trecută
furia protestelor antirasiste ce
au cuprins Statele Unite cu
lunga și chinuitoarea epidemie
de coronavirus, care astfel pare
să fi tulburat America mai mult
decât orice altă regiune de pe
glob, cel puțin deocamdată. 

Și cred într�adevăr – fără a o pu �
tea dovedi, ca în orice variantă de
istorie contrafactuală – că, în
absența tensiunilor provocate de
această epidemie, moartea lui Ge�
orge Floyd n�ar fi stârnit nici pe
departe tulburările de acum. Nu
pentru că n�ar fi fost vorba de un
abuz, ci pentru că ea a fost, cum zi�
ceam, doar detonatorul unei ten�
siuni explozive ce s�a acumulat în
timpul și din pricina pandemiei.

Iată, de curând numelui lui
Floyd i�au fost alăturate și altele,
victime – mai vechi – ale unor
acțiuni prea violente sau abuzive
întreprinse de poliție. Anul trecut,

în august, Elijah Jovan McClain,
un afroamerican de 23 de ani din
Aurora, Colorado, a fost oprit pe
stradă de trei polițiști, în urma
anunțului unui localnic, care l�a
văzut purtând o mască de schi pe
cap. Atâta tot: era suspect. Tânărul
a avut o altercație cu polițiștii, a
fost imobilizat la sol și apoi un pa�
ramedic i�a administrat o doză de
ketamină pentru a�l seda. McClain
a făcut stop cardiac și a murit la
spital. Mai de curând, în martie
2020, o tânără asistentă medicală
de 26 de ani, tot afroamericană, pe

nume Breonna Taylor, a fost îm �
pușcată în aparta mentul ei din
Louisville, Kentucky, de o echipă
de intervenție a poliției. Polițiștii
bănuiau că prietenul tinerei par�
ticipa la comerțul ilegal cu dro�
guri și la un moment dat, din
mo  tive neclare, au intrat într�un
schimb de focuri cu suspectul lor.
Breonna Taylor a fost nimerită de
opt gloanțe, deci acolo s�a tras, nu
glumă. Și totuși cele două victime
inocente pomenite aici au stârnit
proteste mici și foarte mici, nici pe
departe de anvergura celui de �
clanșat de moartea unui infractor
dovedit ca George Floyd.

Sigur, asta nu scuză uciderea
lui Floyd, nici vorbă de așa ceva.
Dar lui McClain și Breonna Tay�
lor, la fel ca multor altor victime,
le�a lipsit ceva: un concurs de îm�
prejurări care să focalizeze aten ția
asupra lor. George Floyd a fost omo�
rât la sfârșitul lunii mai, într�un mo�
ment în care tensiunile din America

ajunseseră la un punct culminant
și, într�un fel sau altul, trebuiau să
răbufnească. În urma pandemiei,
economia americană s�a prăbușit.
Șomajul a crescut accelerat: în mar�
tie (luna morții Breonnei Taylor)
rata șomajului în SUA era de 4,4%,
în mai se apropia de 15%. Din fe�
bruarie până în iunie aproape 15
milioane de americani au rămas
șomeri. În același timp, numărul
cazurilor de coronavirus a depășit
2,5 milioane, cu peste 125.000 de
morți confirmate. Dacă adăugăm
aici și fricțiunile politice, nemul �
țumirile legate de felul în care
admi nis trațiile federală și statale
au acțio nat în timpul pandemiei,
frustrările acumulate în ultimii
ani, inclusiv președinția lui Do�
nald Trump, se adună destul de
mult material exploziv.

A spus�o și faimosul economist
american Nouriel Roubini, într�un
interviu pentru revista germa�
nă „Der Spiegel“ de acum citea

săptămâni (preluat aici în traducere
de pe hotnews.ro). Întrebat dacă pro�
testele declanșate de uciderea lui Ge�
orge Floyd au și o componentă
socială, acesta răspunde fără rezerve:
„Bineînțeles! În zona în care locuiesc
eu... trei sferturi din ma nifestanți
sunt albi“, explicând apoi cum acești
manifestanți, majoritatea tineri din
„precariatul“ urban – teoretic, un fel
de clasă mijlocie –, au fost afectați de
pandemie și de criza aferentă, au
rămas fără contracte, fără clienți, 
nu�și mai pot plăti chiria și telefonul,
li se taie apa și curentul electric. 

Doar că toate aceste nemul �
țumiri și frustrări, ca niște pârâ �
iașe izolate, trebuiau să găsească
un făgaș comun, o cauză îndea�
juns de nobilă și umană căreia să
i se poată ralia. Iar cazul George
Floyd a fost declanșatorul perfect,
asimilabil unei cauze clare, un
portdrapel pentru toate nemulțu �
mirile numite și nenumite ale
acelei lumi:discriminarea rasială,
ca formă metonimică, ușor recog�
noscibilă, a tuturor inegalităților
și discriminărilor sociale. Și aici
mai e ceva cu adevărat impresio�
nant: faptul că un om mărunt,
unul absolut nesemnificativ sta�
tistic, poate ajunge să zguduie is�
toria celei mai puternice națiuni
a lumii. Dă de gândit, așa�i? SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Jurnal de coronavirus:
pandemie, sărăcie, furie (III)

Vă mai amintiți ziua de 15 mai? La
miezul nopții unii au sărbătorit cu
artificii, a fost Revelionul Eliberă�
rii, mulți credeau că gata, covidul
a plecat definitiv din România. 

Pe 15 mai a venit prima etapă a re�
laxării. Statisticile oficiale arătau
bine, cam o sută și ceva de cazuri
pe zi. România părea că depășește
momentul dificil, după două luni
de stat în casă. E adevărat că frus�
trarea a fost mare, că unii n�au
înțeles de ce trebuie să iasă pe
stradă, la magazin sau la muncă
cu declarația după ei, dar spita�
lele au făcut față, iar secțiile de

Terapie Intensivă n�au fost blo�
cate. N�am avut situațiile disperate
din Italia, Spania sau Marea Brita�
nie, unde spitalele au fost blocate
de numărul mare de bolnavi.

Cumințenia din acea peri �
oadă a avut însă costuri imense.
Unele sectoare ale economiei au
fost închise complet, mulți ro�
mâni au fost trimiși în șomaj teh�
nic, iar azi există destule firme
care au revenit la doar un sfert
din activitate. S�au contractat
piețele, dar partea urâtă este că 
s�a instalat neîncrederea. Iar ideea
de afaceri fără încredere nu prea
mai merge în ziua de azi. Guver�
nul a fost nevoit să pompeze bani
mulți în economie, preluând mo�
delul european de a nu lăsa fir�
mele să�și dea duhul.

Dincolo de chestiunea econo�
mică, încă vizibilă, în societate s�a
acumulat tensiunea. E greu să stai
60 de zile închis în propriul apar�
tament, fără parcuri, fără terase,
fără prieteni, fără obiceiurile de
odinioară. Copiii n�au mai mers la

școală, iar dintr�o dată oamenii
au fost învățați să se țină departe
unii de alții, să nu dea mâna, ba
chiar să se evite vizitele la părinți
sau bunici. Tot ce era logic înainte
devenise dintr�o dată periculos.
Complicat de acceptat pentru o
nație care adoră socializarea.

Încet�încet, după 15 mai româ�
nii au început să se reacomodeze.
Doar că au uitat de existența viru�
sului. Au luat cu asalt parcurile,
piețele publice, s�au dus la mare și
la munte ca în vremurile bune. Au
reînceput petrecerile, terasele s�au
aglomerat, iar cei doi metri între
mese din prima zi s�au transfor�
mat rapid în jumătate de metru.
Masca de protecție a devenit un ac�
cesoriu nesuferit, ceva care nu te
mai apără, ci o corvoadă.

Cifrele de la ora 13:00 au înce�
put să se muleze pe comportamen�
tul românilor. De la o săptă mână
la alta situația s�a înrăută țit, astfel
că am ajuns să ne apropiem de
borna de 500 de cazuri în doar 
24 de ore. În Argeș, spre exemplu,

câteva zile la rând au fost zeci de
cazuri pe zi. Medicii din județ sunt
uluiți. Nu există nici un focar pe ni�
căieri, iar cazurile sunt răspân�
dite pe întreg teritoriul jude țului.
Transmiterea comunitară s�a în �
tețit. În Argeș, dar și în Dâm bovița,
Prahova, Iași sau București.

Specialiștii în sănătate încep să
tragă tot mai apăsat semnale de
alarmă, dar cine să�i mai asculte. Nu
mai are nimeni chef de sfaturi. Socie�
tatea s�a relaxat peste măsură, puțin
mai cred în pericolul virusului. Par�
tea proastă e că, în timp ce în Europa
intensitatea bolii a scăzut vizibil, la
noi lucrurile se agravează. Iată si �
tuația de joi: Spania 444 de cazuri,
Italia 201, Germania 270, Belgia 89,
Portugalia 328, Polonia 371, Elveția
116. Toate aceste state sunt peste noi
la numărul total de cazuri. Unde era
România joi? 450 de cazuri. 

Inexplicabilă evoluția de la noi,
în condițiile în care suntem aproape
de vârful înregistrat în luna aprilie.
Încotro ne îndreptăm? Nici medicii
nu știu ce ar putea să urmeze, se fe�
resc de previziuni, după ce unii spu�
neau la începutul lunii mai că în
iulie vom ajunge la câteva zeci de ca�
zuri pe zi, iar în august vom deveni
o țară liberă de covid.

Ce s�a întâmplat totuși? E
adevărat că aglomerația favori�
zează boala, dar tot nu se justifică
triplarea numărului de cazuri. Cel
mult ar fi trebuit să avem o creș �
tere cu 30 la sută după valul rela�
xărilor, dar fără să atingem ba� 
riera de 200. Paradoxal, unii depun
eforturi mai mari să arate că totul
e o conspirație decât să respecte
câteva reguli simple atunci când
ies din casă. 

Transmiterea virusului nu va
putea fi oprită total, dar în mod
cert poate fi încetinită. E obligato�
riu să se întâmple asta, pentru că
altfel vor fi blocate spitalele. Nu
cred că își mai permite vreo țară
să închidă economia încă o dată,
pentru că ar fi un dezastru. Logic
ar fi să preluăm individual res�
ponsabilitatea, să înțelegem că,
oricât nu credem în blestematul
de virus, el există, ba se manifestă
încă neașteptat de vioi.

În momentul de față e nepro�
ductiv și riscant să ne afișăm vite�
jia. Ar fi păcat să fim arătați cu
degetul. Adică să ajungem in dis �
ciplinații Europei, după ce o pe�
rioadă lungă de timp am demon� 
strat contrariul și ne�am compor�
tat exemplar. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Covidul și indisciplina





Teatrul Ford din Washington
DC a devenit celebru în întreaga
lume nu atât datorită spectaco�
lelor pe care le�a găzduit, cât
mai ales din cauza faptului că
așezământul a fost scena unui
asasinat. Era la numai doi ani de
la inaugurare (august 1863)
când, în seara lui 14 aprilie
1865, la ora 22:15, președintele
Abraham Lincoln a fost
împușcat. Lincoln avea 56 de
ani, iar atacatorul voia să răz�
bune abolirea sclaviei și să îm�
piedice federalizarea.

Edificiul a avut o istorie plină de
evenimente, multe nefericite. Mo �
tiv pentru care superstițioșii s�au
grăbit să�l eticheteze ca blestemat.
Prima destinație a clădirii fusese
loc de rugăciune pentru Biserica
baptistă. La un moment dat, John
T. Ford a cumpărat�o (1861) și a
amenajat�o ca teatru cu 1.700 de
locuri. În 1862 a ars, dar a fost re�
novată și reinaugurată ca sală de
spectacole. După asasinat, guver�
nul a răscumpărat imobilul și a
decis să nu mai fie niciodată desti�
nat adunărilor publice. O vreme a
adăpostit Departamentul de Război

al SUA și a fost depozit. Seria în�
tâmplărilor dezastruoase nu s�a
oprit, din păcate. În 1893, o parte a
lui s�a prăbușit. 22 de oameni au
murit, iar alți 68 au fost răniți. A
trecut ceva timp, până când (1968)
a fost refăcut și redeschis.

REALITATEA ÎNTRECE
CAPACITĂȚILE FICȚIUNII

Revenind la asasinarea lui Lin�
coln, care a dus Teatrul Ford în
toate enciclopediile lumii, intere�
sant este că protagonist era un
actor. Ca să vezi cum realitatea
pură întrece adesea capacitățile
ficțiunii. Dacă un autor ar fi ima �
ginat o asemenea circumstanță
dramatică, impresia generală ar fi
fost de exagerare și lipsă a vero �
similității. Cum să facă un actor
așa ceva? Actorii joacă, întruchi�
pează personaje dând viață unor
situații scrise de alții. 

Cine era actorul? John Wilkes
Booth provenea dintr�o cunos�
cută familie cu înclinații scenice
din Maryland. Părinții săi erau
interpreți recunoscuți ai lui Shake �
speare, iar fratele său era și el
actor. John Wilkes Booth era foar �
te talentat, iar presa l�a răsfățat în
articole în care era numit „cel mai
frumos bărbat al Americii“. Des�
crierile îl prezintă ca un om înalt,
cu o constituție atletică, suplu,
păr bogat, ondulat natural. Ade�
sea se făceau referiri la carisma
sa, la capacitatea de a memora ro�
luri kilometrice în timp record și
de a construi eroi care uimeau
privitorii. Profesiunea artistică 

i�a adus câștiguri semnificative,
făcându�l un om bogat pentru
epoca aceea. Opiniile sale politice
erau la fel de pasionale precum
presta țiile scenice. Booth era îm�
potriva abolirii sclaviei și dorea se�
cesiunea, iar acțiunile sale au mers
pe aceas tă linie. Teatralitatea care
îl caracteriza l�a făcut să intre în tot
soiul de planuri întunecate puse la
cale pentru a zădărnici intențiile
modernizatoare ale lui Lincoln. 

Mai întâi, se implicase într�un
proiect de răpire a președin telui.
Ideea complotului era negocierea
ulterioară a unui schimb, Lincoln
pentru prizonieri confederați din
Războiul Civil aflați în închisori
din Nord. În mintea lui, strategia ar
fi dus finalmente la încetarea răz�
boiului și la recunoașterea Confe �
derației Sudului. Planul nu a func�
ționat însă. În consecință, cercurile
sudiste în care se învârtea John
Wilkes Booth au luat decizia radi�
cală a uciderii lui Lin coln. Actorul li
s�a părut cel mai potrivit: avea con�
vingeri fer me și era încrâncenat. În
plus, grație meseriei, cunoștea foar �
te bine clădirea Teatrului Ford,
deci avea avantajul unei gazde. 

ASASINATUL A FOST 
FOARTE TEATRAL

Arhitectura interioară a unui tea�
tru poate părea labirintică cuiva
neobișnuit cu ea. Dar un actor îi
cunoaște toate cotloanele, se sim �
te acolo exact ca acasă. 

Acesta a fost argumentul de�
terminant pentru care complo tiș �
tii l�au desemnat pe Booth să

pună în practică schema. Intenția
era să fie împușcați și vice pre șe �
dintele și câțiva generali, într�o în�
cercare, de fapt, de lovitură de stat.

În seara aceea, se juca Our
American Cousin de Tom Tailor,
o farsă despre diferențele de men�
talitate dintre americani și en�
glezi. Booth avea pregătit un cal și
o rută de fugă după ce își îndepli�
nea misiunea. Lincoln a întârziat
puțin, dar a ajuns totuși la specta�
col, urmărindu�l din loja perso�
nală. Acolo a năvălit Booth, a tras
un foc de pistol în direcția pre �
ședintelui, rănindu�l la cap. Apoi
a atacat cu cuțitul un militar din
anturajul acestuia. Lincoln a de�
cedat a doua zi. 

Asasinatul a fost foarte tea�
tral, cel puțin așa e descris de rela�
tările vremii. Booth a sărit în scenă,
declamând „Sic semper tyrannis“,

replica atribuită lui Brutus. În va�
carmul general, Booth a reușit să
scape și să ajungă în Sud. O re�
compensă imensă oferită de au �
torități pentru informații și nume� 
roase trupe militare trimise în
cău tarea lui au făcut ca, la 26 apri�
lie, actorul să fie omorât într�un
schimb de focuri. 

În foaierul Teatrului Ford, un
punct turistic al capitalei SUA, este
expusă o panoplie a armelor pe
care John Wilkes Booth le deținea
în momentul găsirii și asaltului
final asupra lui. Și chiar dacă pe
piatra lui de mormânt de lângă ca�
voul familiei nu scrie nimic, nici
măcar numele, omul a devenit per�
sonaj de film, literatură și teatru. O
secvență îi este dedicată chiar într�un
musical, Asassins de Stephen Sond �
heim. Uneori, istoria se scrie pe
partea ei rea. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Când teatrul scrie pagini ale istoriei

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU POETA SVETLANA CÂRSTEAN 

„Suntem ficționali
prin definiție”
Svetlana Cârstean (n. în Botoșani) a fost membru cofondator 
al cenaclului Central de la Facultatea de Litere din București, 
a publicat pentru prima dată poemul Floarea de menghină în
1995, în volumul de debut colectiv Tablou de familie. A publicat
de-a lungul anilor articole, interviuri și poeme în „Dilema“,
„Observator cultural“, „România literară“, „Adevărul literar și
artistic“. Volumul de debut individual, Floarea de menghină

(Cartea Românească, 2008), a avut parte de o primire

excelentă din partea criticii. Poemele sale au fost traduse 
în germană, engleză, franceză, italiană, catalană, suedeză, 
cehă. Floarea de menghină a fost publicată, în Suedia, în
traducerea poetei suedeze Athena Farrokhzad, sub titlul
Skruvstädsblomman (Editura Rámus, 2013). A primit Premiul
Național „Mihai Eminescu“ pentru Poezie Opera Prima (2008),
Premiul Radio România Cultural pentru Poezie, Premiul de
debut al revistei „România literară“, Premiul USR pentru debut.

ALINA VÎLCAN

Cum ați început să scrieți
poezie? Citeam că în copilă-
rie scriați mai degrabă proză.
Scriam proză și chiar credeam că
o să scriu proză toată viața. Asta
probabil pentru că citeam povești
și romane:Povești nemuritoare, O
tragedie americană, Mark Twain,
Zola, Nana și Gervaise, Steinbeck
și Ionel Teodoreanu, basme, frații
Grimm și Andersen, toate la un
loc amestecate, ele erau sursa și
modelul meu. Pe la 11�12 ani am
scris un roman, așa i�am zis eu, de
vreo 20 de pagini, care mi se părea
enorm, și pe care l�am lăsat de �
sigur neterminat. Era o traversare
a Atlanticului, începea pe malu�
rile fluviului Mississippi, se ter�
mina la Roma, avea introducere,
cuprins și un început de înche�
iere. Era cu happy�end. Avea fur�
tună pe ocean, o poveste de dra� 
goste, un căpitan haios, cu ticuri
verbale și multă inocență care
crea de multe ori umor involun�
tar. În tot acest context, nu știu
cum am început să scriu poezie,
nu�mi aduc aminte, dar poate de
aceea spun că am învățat poezie
de la prozatori și din povești.

Mai păstrați ce scriați atunci?

Mai am caietul de dictando în
care am scris romanul ăsta. La fel
cum mai am și primul caiet în
care am început în adolescență să

țin jurnal. Scriu jurnal de pe la 17
ani, uneori cu pauze și oricum nu
în fiecare zi. Nu e un jurnal de po�
vestit ce se întâmplă cu mine, în jur
și în lume, ci mai degrabă un suport
textual pe care mă bazez mult pen�
tru literatura propriu�zisă, un bazin
din care unele texte pleacă în vo�
lume. Pe măsură ce a trecut timpul
și am devenit tot mai con știentă de
ceea ce vreau să scriu, rolul acesta
al jurnalului a devenit tot mai clar
și mai asumat. Dar se mai vede și
câte o bucățică de realitate din loc

în loc, oameni și întâmplări sau pur
și simplu vise. 

Însă fără să vă gândiți 
să publicați jurnal?

Nu m�am gândit să public jurnal,
deși am tot primit îndemnuri să
fac o selecție, s�au adunat peste o
mie de pagini până azi. Jurnalul
rămâne, însă, un fel de locuință.
M�a întrebat cineva odată unde e
casa mea și am zis atunci că e
unde e Tudor, fiul meu. Dar Tudor
crescând și mutându�se de acasă,

nemaiavând noi aceeași locuință,
am înțeles că spațiul meu de si �
guranță și de maximă mobilitate
este textul respectiv, jurnalul, în
care pot exista liber cu mine în�
sămi. Nu am o casă a mea, așa că
singurul spațiu real și singura
proprietate este jurnalul, mai ales
în el găsesc permanent lingouri și
pepite pe care le folosesc peste
ani. Sunt jurnale și jurnale, jur�
nale ale oamenilor de lume, care
radiografiază o societate, un timp,
un mediu... În cazul meu e și un

laborator de lucru, și un spațiu în
care mă simt liberă și creez acea
intimitate de care am eu nevoie
cu mine însămi și cu scrisul meu.
Și majoritatea poemelor mele din
ultimii ani acolo au început.

Cum vedeați poezia atunci 
când ați început să scrieți?

Eu am venit spre poezie din proză;
de fapt, și Floarea de menghină e
un poem în proză. Și am mai spus
că am senzația că au fost proza�
tori care m�au inițiat în poezie, și
mă gândesc în primul rând la
Radu Petrescu, al cărui Jurnal e
un reper în scrierea de jurnale, și
care are multă poezie acolo. Nu
mi�am propus să scriu poezie ni�
ciodată. Am crezut că voi scrie
proză. Știu doar că la un moment
dat am început să scriu Floarea de
menghină, poemul inițial, și s�a
petrecut totul în trei săptămâni,
într�o primăvară. Și asta a fost.

Cum vă amintiți azi de 
primăvara aceea? 

Am scris Floarea de menghină în
căminul Grozăvești. Și atunci s�a
întâmplat ceva, a fost o eliberare,
de fapt. Da, locuiam în acel cămin,
undeva la etajul II, într�o cameră
pe care o împărțeam cu partene�
rul meu din acea perioadă. Am
citit poemul imediat după ce l�am
terminat prietenilor mei foarte
apropiați, în garsoniera în care lo�
cuia atunci Cristi Popescu. Mi�aduc
aminte însă că primele pagini,
chiar primele, i le�am citit lui T.O.

©
 M

ar
ia

 N
iţ

u



9
ANUL XVI NR. 692
4 – 10 IULIE 2020 interviu

www.suplimentuldecultura.ro

Bobe, tot în cămin, și reacția lui
mi�a dat curaj să duc la capăt ne�
bunia asta. În momentul când am
terminat de scris, am înțeles că
ceea ce scriam e diferit și că sună
altfel și față de ceea ce citisem la
alții. A fost ceva neașteptat.
Aveam o voce, asta m�a și copleșit
parțial. De aceea, într�un fel, 
m�am străduit să nu continui să
scriu așa, să tulbur puțin apele, să
nu ajung să mă imit, să zicem. Și
mi�a luat câțiva ani în care mi�am
tot pus piedică, încercând să nu
scriu exact sau numai ca în Floa�
rea de menghină, cred că de asta
am și publicat atât de târziu volu�
mul propriu�zis, în 2008. Am în �
țeles, mult mai târziu, că a publica
o carte nu înseamnă numai a pune
în fapt ceva, a acționa și a culege
roadele și poate a căpăta o notorie�
tate, a avea confirmarea vocii tale,
ci e și o experiență în sine pentru
scrisul tău, un proces. Fiecare pu�
blicare schimbă ceva, se termină
ceva, începe altceva. De fiecare
dată e un fel de next level. Pur și
simplu, pentru că publici, pentru
că ai niște reacții, pentru că un tip
de carte te duce undeva. Evident că
am o mare recunoștință față de
Floarea de menghină ca față de un
om, diferit de mine. Cartea asta a
lucrat foarte mult pentru mine. A
muncit. Nu m�am gândit niciodată
că o să ajung cu ea în Suedia, cum
nu m�am gândit niciodată la rela �
ția mea de lungă durată cu Suedia,
care a venit tot prin această carte.
Și toate astea te fac să capeți o altă
conștiință legată de ceea ce scrii –
te întâlnești cu alți oameni, ajungi
să schimbi felul în care citești pe o
scenă, te raportezi altfel la lectură,
la scris. Iar lumea poetică e și ea
globalizată. 

Cum vedeți poezia astăzi? 
Ce s-a schimbat?

Există niște zone comune între
poeți din locuri foarte diferite,
poate că erau și înainte și nu le
puteam conștientiza, însă comu�
nicarea și globalizarea te fac să
înțelegi că un poet din Singapore
poate avea teme comune cu tine,
care vii din România. Chiar și ca
voce, nu numai ca tematică, poți

întâlni la mare depărtare poeți
care îți sunt familiari. M�am bucu�
rat să descopăr forța cu care poe�
tele se impun în lumea poeziei de
azi, să descopăr și poete care nu
mai sunt, din diverse culturi și
spații, și care nu au fost traduse ni�
ciodată la noi, m�aș bucura enorm
să le traducem și să le publicăm.
Vorbesc de Alejandra Pizarnik, o
poetă din Argentina cu care criticul
literar Simona Sora mi�a făcut sur�
priza să mă compare când scria
despre Gravitație (Editura Trei,
2015). Îmi place mult Yona Wal�
lach, o poetă israeliană, care a
murit acum 35 de ani, o iconoclastă
în contextul specific al Israelului, o
poetă extrem de curajoasă, care 
m�a transformat. Continui să o ci�
tesc și nu cred că e tradusă nici ea cu
un volum la noi, dar sunt și poetele
contemporane pe care le întâlnești
sau pur și simplu le descoperi. Mă
gândesc în acest caz la Hiromi Itō, o
iconoclastă japoneză contempo�
rană, sau la Arundhathi Subrama�
niam, poetă indiană. Bineînțeles că
mă gândesc și la Suedia, acolo am
întâlnit cele mai multe poete.

Cum a început prietenia care vă
leagă de poeta suedeză Athena
Farrokhzad? Și cum a fost să
traduceți Vitsvit/ Albdinalb
(Editura Pandora M, 2013) și să
vă traducă, la rândul ei, volumul
de debut în suedeză, apoi să
scrieți o carte împreună, Trado?
Cum arată prietenia dintre două
poete din țări diferite, din cul-
turi diferite?

În 2012, când am participat la ate�
lierul de traducere de poezie orga�
nizat de ICR la Stockholm, lucram
la Institutul Francez. Aveam un job
full time care mă confisca total.
Am primit invitația de a mer ge în
Suedia, am acceptat să particip și
imediat mi s�au trimis documen�
tele cu poemele poeților suedezi,
din care noi, poeții români, trebuia
să traducem. Înainte să le citesc, am
primit un e�mail de la Stockholm,
de la ICR, și mi s�a spus că există o
poetă suedeză care deja a ales și că
vrea să lucreze neapărat cu mine. 

Și așa am mers pentru prima
dată în Suedia, era îngrozitor de

frig – asta a fost prima variantă a
Suediei pentru mine. Am lucrat
într�o pădure, tot acolo era și fa�
cultatea unde Athena preda scrie �
re creativă și literatură, exista
acolo o bibliotecă a campusului
deschisă 24 din 24 de ore, era
Paștele... Țin minte că atunci când
am văzut�o – era atât de frumoa �
să! –, am descoperit în primul
rând că limba noastră comună e
franceza și i�am zis: „Tu îmi amin�
tești de cineva“. Athena e născută
la Teheran, părinții ei au fost
revoluționari în timpul revoluției
iraniene din anii ’80, au emigrat în
Suedia când ea avea doi ani. „De
cine?“, m�a întrebat. „Semeni cu
Marjane Satrapi, regizoarea, i�am
spus, poate o știi, cea care a făcut
filmul Persepolis.“ Iar ea mi�a
spus: „Ah, da, e verișoara mea“. Și
așa am rezolvat problema rudelor
și a limbii în care vorbeam, în pri�
mele zece minute.

Traduceam din Floarea de
menghină și ajunsesem la urmă�
toarea frază: „Tatăl meu m�a în �
vățat tisa, molidul, pinul și bra� 
dul“. Și ea mi�a zis: „Tisa, molidul,
cum să traduc eu asta? Sunt niște
cuvinte compuse în suedeză, toate
cu grön (verde) în capăt”. Și i�am
zis: „Dar tu trebuie să găsești cu�
vinte diferite, altfel e monoton, eu
am o enumerare aici“. După ani de
zile, în public, în fața a două sute
de oameni, într�o bibliotecă mi�
nunată din Stockholm, când am
început să povestesc spontan sec �
vența asta, cei din sală au început
să murmure. Și atunci ea a zis:
„Știi, te�am mințit, pentru că exis �
tă în suedeză cuvinte separate
pentru toți acești copaci, dar mie
îmi era lene să mă gândesc la ele
(râde)“. „Eu nu știu cuvintele ace�
lea“, a mai zis Athena, „tatăl meu nu
m�a învățat tisa, molidul, pinul și
bradul“. Știu că am întrebat�o: „Dar
ce te�a învățat pe tine tatăl tău, dacă
nu te�a învățat copacii?“. Și ea a zis:
„Pe mine tatăl meu m�a învățat con �
dițiile de producție. La Marx“. 

Eu am plecat din Suedia îna �
inte ca workshopul acela unde 
ne�am cunoscut să se încheie, pen�
tru că tatăl meu a murit chiar
atunci, când eram acolo. Acest lucru
a dat o anumită anvergură lucruri�
lor. Pentru că, așa cum spuneam, în
momentul în care noi aveam acest
dialog despre tisă și molid și tații
noștri, ne�am dus într�o direcție
în întâlnirea noastră, în contactul
uneia cu cealaltă. Mai precis, am
explorat în paralel experiența fa�
miliilor noastre, a moștenirilor fa�
miliale, a nevoii de a scrie ca înțe �
legere a acestor moșteniri. Și la o
zi, practic, după această discuție

și această confruntare a reali �
tăților noastre, a murit tatăl meu
și a trebuit să vin în țară. Atunci
am fost sigură că în Suedia nu mă
voi mai întoarce niciodată. Am în�
ceput să scriu primul poem din
ceea ce avea să fie peste doi ani
Gravitație chiar în trenul care mă
ducea la înmormântarea tatălui
meu și totul era deja foarte legat de
Athena, vorbeam la plural în acel
poem al fetelor care au moș tenit
vechile revoluții ale taților lor.
Aveam această perspectivă a noas�
tră ca fiind fiicele unor revoluții
vechi, ale unor revoluții care, într�un
fel sau altul, eșuaseră.

După ce v-ați tradus una celei-
lalte volumele de debut, folo-
sindu-vă de limba franceză, ați
scris împreună o nouă carte, la
propunerea editorilor suedezi:
Trado, volum lansat în Suedia în
2016 și apărut în același an și în
România, la Editura Nemira.
Cum a fost să scrieți împreună? 

Traducerea e un proces de trans�
formare, mai ales când nu știi
limba celuilalt. Prin intermediul
traducerii am cunoscut�o pe
Athe na, apoi am cunoscut mediul
literar suedez, poeții suedezi, și
asta înseamnă mult. Trado în sine
a fost o experiență unică, și ca
scriere a cărții, și ca receptare a ei.
Trado a dus la capăt, datorită
intuiției și curajului a doi editori
extraordinari, Gunnar Nirstedt și
Per Bergstrom, tot procesul ge�
nuin pe care Athena și cu mine 
l�am inițiat și parcurs pentru a ne
citi de fapt una alteia textele și
care este de fapt scopul oricărei
traduceri. Orice călătorie într�un
alt spațiu poetic te aduce în fața
unei alte realități. Și te schimbă.
De exemplu, o mare surpriză pen�
tru mine în 2019 a fost să merg la
New York și să citesc, în trei locuri
diferite, iconice pentru poezia
americană. A fost tot un proiect
excelent al ICR�ului, de la New
York de data aceasta, condus de
Doru Branea, iar acolo am avut alt
gen de surprize. Nu mă gândeam
că poezia pe care o scriu ar putea
interesa vreodată publicul new�
yorkez. Și simplul fapt că citești
într�un anumit mediu, cu anumite
obișnuințe poetice, și că poți vedea
cum reacționează publicul, te face
să reconsideri ce ai scris. Un public
nou poate vedea alte lucruri în tex�
tele tale, la fel ca și traducătorul,
fațete pe care tu nu le�ai văzut
până în acel moment. 

Câtă autobiografie există în
scrierile Svetlanei Cârstean?
Spuneați că la un moment dat

aveați impresia că vă inventați

amintiri.

Dar noi toți ne inventăm amintiri,
cu siguranță, eu sunt din ce în ce
mai convinsă de asta, noi facem
permanent un decupaj al vieții
noastre. Și pentru asta nu e nevoie
să scriem sau să devenim scriitori.
Este evident că aș putea să aleg să
spun multe alte lucruri, dar la fie�
care rând, când scrii sau doar po �
vestești, faci anumite selecții și
ale geri. Ce mai înseamnă autobio�
grafia când totul este prelucrat?
Când noi înșine, fără să scriem,
facem niște decupaje, inconștiente,
și reținem anumite lucruri sau le
reținem într�un anumit fel? Sun�
tem ficționali prin definiție. Nu
suntem nici unul dintre noi un
Dumnezeu ubicuu și atotștiutor și
nu putem să trăim decât prin decu�
pare. Scriitorul este cel care în�
cearcă să confiște cât mai mult din
realitatea din jur. Sau să interme�
dieze ceva ce e de spus despre acea
realitate, într�o gândire care e poe�
tică sau prin mecanisme poetice de
decupare, în cazul poetului. Ce mai
e autobiografia dacă eu îmi amin�
tesc într�un anumit fel lucrurile și
vine băiatul meu sau mama mea
sau un prieten și�mi spune: hai să
fim serioși, că n�a fost chiar așa?
Asta pentru că fiecare are varianta
lui sau ficțiunea lui despre ceea ce
am trăit împreună. Cu atât mai
mult asta e valabil atunci când scriu
și fac în mod deliberat unele alegeri
în text, pentru că am anumite in �
tenții, pentru că am un stil, pentru
că am un tip de voce, pentru că mă
interesează anumite teme. De altfel,
nici nu cred în literatură drept
colecție de amintiri pur și simplu.
Literatura înseamnă să creezi pre�
zent, scrisul e prezent și prezență,
chiar dacă se strecoară acolo schije
din memoria ta. SDC

Interviu realizat la Iași, 
în cadrul FILIT 2019

Trado a fost o experienţă unică, și ca
scriere a cărţii, și ca receptare a ei. La
Biblioteca Regală din Stockholm au avut
o problemă în a-i găsi locul pe raft. Era
un fel de OZN greu de catalogat. 
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SEMNAL EDITORIAL

Christian Chavagneux – Cele mai
faimoase escrocherii din istorie. De la
colierul reginei la afacerea Madoff
l Traducere de Nicolae 
Constantinescu

Jeanne de La Motte, orfana care a pus la cale
celebra afacere „Colierul reginei“, având astfel
o contribuție importantă la căderea monarhiei
franceze; Ivar Kreuger, care a conceput, cu 20 de
ani înainte de înființarea lor, ceva între Fondul
Monetar Internațional și Banca Mondială de
mai târziu; Carlo Ponzi și faimoasa lui piramidă;
Bernard Madoff, reprezentantul tipic al dinami�
cii finanțelor americane și interna ționale din
ultima jumătate de secol. Christian Chavagneux
ne arată care au fost mecanismele unor fraude
celebre din istorie și motivele pentru care au
reușit inițiatorii lor, înainte de a spune povestea
căderii acestora – la fel de spectaculoasă ca 

succesul pe care l�au avut. Potrivit autorului, es�
crocul joacă un rol subversiv față de autoritățile
dominante și de toți cei destul de puternici ca
să facă regulile jocului în care ceilalți trebuie să
se înscrie. El îi ia în colimator, îi jumulește de
bani, îi ridiculizează. Aceasta contribuie cu
siguranță la transformarea escrocilor, cu sau
fără voia noastră, în personaje care ne fasci�
nează și ne vor fascina încă multă vreme.

Sumar 

Colierul reginei sau rivalitatea la credit •
Gregor și Charles sau escrocheriile cu coloniza�
rea • O moștenire în pânza de păianjen a escroa�
cei Thérèse Humbert • Henri Lemoine sau cum
să escrochezi o multinațională • Ivar Kreuger

sau marea sifonare a capitalului mondial •
Ponzi & Co: imaginația la putere! • Michele Sin�
dona: bancherul lui Dumnezeu, bancherul dia�
volului • Bernard Madoff sau cum să furi de la
bogați ca să dai la bogați

Doctor în economie, Christian Chavagneux
este în prezent editorialist al revistei „Alternatives
Économiques“ și colaborează cu France Inter,
post public de radio, și cu BFM Business, post de
radio și televiziune francez de știri din domeniul
afacerilor. Dintre cărțile publicate, menționăm
Une brève histoire des crises financières. Des
tulipes aux subprimes (2013, 2020), Les paradis
fiscaux (coautor, 2012, 2017), Les Aventuriers de
la finance perdue (coautor, 2016) și Le pouvoir
des multinationales (coautor, 2018). SDC
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Sergiu Celibidache și fertilitatea
pământului. 108 ani de la naștere
Pe 29 iunie s�au împlinit 108 ani
de la nașterea lui Sergiu Celibida�
che, dirijorul român devenit un
simbol al culturii muzicale uni�
versale. O aniversare silențioasă
în România, dar asta nu neapărat
pentru că orchestrele sunt încă
nevoite să cânte prin parcuri în
formule cameral�covidice. 

E liniște demult în România de �
spre Celibidache, doar aniversa�
rea UNESCO a centenarului a
însemnat în 2012 o superbă primă
ediție de festival internațional,
organizat la București strict en fa�
mille, autoritățile implicându�se
cu multe vorbe goale. De asta,
prima și ultima. Scârbit de promi�
siunile neonorate, indiferența și
neruși narea crasă a unor politi�
cieni, temperamentalul fiu al mu�
zicianului a renunțat rapid la
ideea de a promova acasă persona�
litatea unuia dintre marii inter �
preți, com pozitori și gânditori
muzicali ai secolului XX. Ba chiar,
într�un acces de furie cu amprentă
paternă, Serge Ioan Celibidache
declara doi ani mai târziu, în 2014,
că interzice folosirea numelui tată�
lui său de către instituțiile statului
român. Care stat nu s�a sinchisit
prea tare nici de mânia fiului, nici
de celebritatea tatălui, de�atunci
așternându�se liniștea și praful
peste tot ce înseamnă moștenirea
Celibidache în România. Festivalul
e istorie, deși ar fi devenit cu si �
guranță al doilea mare eveniment
clasic românesc după gloria bia�
nuală de la Enescu, prin calitatea și
prestigiul unui concurs inter na �
țional de dirijat și arivajul numelor
mari ce l�ar fi onorat cu excelente
programe. 

NU EXISTĂ O MONOGRAFIE
CELIBIDACHE ÎN ROMÂNĂ

„Asta este România, fertilitatea
pământului“, spunea cu doar un
an înainte de moarte Sergiu Celi�
bidache. Statul român nu l�a pri�
mit însă niciodată cu brațele des� 
chise pe acest fiu rătăcitor, nici 
înainte, nici după 1989. Dincolo
de flori și aplauzele extaziate ale
publicului – prima revenire a fost
în 1970 cu suedezii din Radio Sve�
riges Symphonieorkester, cinci
con certe la Sala Radio, între care

un Mussorgski emoționant în Ta�
blouri dintr�o expoziție, a doua cu
legendara cu Rapsodie în La Ma �
jor dansată de la pupitrul Ate�
neului în 1978 împreună cu par� 
tituri de Ravel, Debussy și Brahms –,
Celibidache a fost o mare pro�
blemă pentru Securitate în regi �
mul comunist, care îl urmărea încă
din 1951 (de văzut Ioana Raluca
Voicu�Arnăutoiu, Sergiu Celibida�
che privit prin Cortina de fier, Ars
Docendi, București, 2012) și un om
pe care mulți dintre muzicienii ro�
mâni nu l�au iertat niciodată pen�
tru fran chețea și duritatea cu care
a spus lucrurilor pe nume, mai ales
pentru acel „aveți cu toții o enormă
vină“. Dincolo de mulțumirile pen�
tru tirurile cu ajutoare pe care le�
a trimis în țară în ianuarie 1990 și
propunerea unor visători de a de�
veni președinte al României după
Revoluție, Celibidache nu a primit
prea multe din partea mănoasei
sale patrii, în afara unor funcții
onorifice acordate de instituțiile
muzicale. Nici o filarmonică nu s�
a gândit să�i cânte integrala com �
pozițiilor – dirijorul a fost mereu
discret în pri vința lucrărilor sale,
Die Taschengarten (Grădina de bu�
zunar) scrisă în 1979, una dintre
partiturile sale simfonice, a fost
cântată în premieră în România
abia în 2012 la Festivalul Celibida�
che, iar toate volumele publicate în
română, de la cele biografice până
la lecțiile de fenomenologie pre�
date studenților săi și recompu�
se fragmentar, au fost inițiative 

private. Nu există încă o monogra�
fie Celibidache în limba română,
cum nici măcar semnele fizice ale
apartenenței lui Celibidache la
spațiul românesc nu s�au bucurat
de o mai mare atenție; casa părin�
tească de la Roman, un monument
istoric construit la sfârșitul seco�
lului XVIII, are mari șanse să se
dărâme, pentru că reabilitarea ei
e subiectul vanităților politice lo�
cale. „Nu mă interesează politica și
politicienii“, spunea oricât de des
avea ocazia Celibidache, o pro �
poziție care pare să îl urmărească
chiar și în zilele noastre.

O FILOSOFIE MUZICALĂ 
CE PROMOVA 
UNICITATEA CLIPEI

Celibidache omul nu a fost un om
ușor de iubit. Nici Celibidache
muzicianul nu e ușor de iubit, dar
cei care l�au descoperit sau ur�
mează să�l descopere îl vor venera
cu siguranță. Paradoxal, moște �
nirea dirijorului român e alcă�
tuită astăzi din ce a detestat mai
mult, înregistrările pe care le�a
numit cu sarcasm „conserve“ în
timpul vieții, refuzând îndârjit să
facă concesii principiilor sale fe�
nomenologice și acustice, în chiar
epoca în care von Karajan, „dirijo�
rul Coca�Cola“, făcea primele în�
registrări pe compact�disc, acope� 
rind de glorie și bani orchestra
din Berlin, Filarmonica ce îi refu�
zase bagheta lui Celi după moartea
lui Wilhelm Furtwängler, cel mai

mare prieten și inamic al său din
lumea complicată a muzicii cla�
sice. „Înregistrarea pe disc în�
seamnă distrugerea muzicii. Fiind �
că ea nu mai poate fi ascultată în
aceeași acustică în care a fost înre�
gistrată. Pentru noi, e esențial ce
acustică avem. Tempoul e cea mai
direct conse cință a acusticii, prin
urmare e supus va riațiilor. Nu există
un tem po unic, pe care îl puteți lua
de la Berlin la Londra. Dacă aici
timpul de rezo nanță e scurt, trebuie
să accelerați oarecum măsura, așa
încât valorile notelor să nu fie sepa�
rate, ci să se atingă. Dacă, dimpo�
trivă, timpul de rezonanță e prea
lung, atunci valorile se suprapun, se
eclipsează reciproc. Coada uneia
atinge începutul următoarei, iar ast�
fel apare o confuzie oribilă. Atunci
trebuie să răriți tempoul, așa încât
valorile să fie percepute distinct“
(Klaus Lang, Celibidache und Fur�
twängler. Der grosse philarmonis�
che Konflikt in der Berliner Nach �
kriegszeit, München, Wissner 2010). 

Cum ar fi fost astăzi însă lu �
mea fără înregistrările lui Celibi�
dache? E o întrebare dificilă pen�  
tru lumea muzicală și piața disco�
grafică modernă, una care implică
și moralitatea respectării unui
principiu ontologic din gândirea
marelui muzician, o încălcare
aproape blasfematoare a unei filo�
sofii muzicale care promova unici�
tatea clipei, o hulă, dar una binefă�
cătoare astăzi, care bucură enorm
sutele de mii de fani ai maestrului
din întreaga lume. 

Aș fi vrut să închei acest arti�
col cu o succintă prezentare a două
CD�uri Bruckner, fructe paradi�
siace, deși bastarde, ale geniului
lui Celibidache, reeditări digitale

a Simfoniilor a 4�a Romantica și a
6�a de Anton Bruckner, căci Bruck �
ner a fost creatorul pe care marele
dirijor l�a iubit din toată ființa.
Sunt înregistrări live de pe scena
de la Gasteig, cu Filarmonica din
München, apărute sub egida War�
ner Classics, de fapt doar două
discuri din prima edi ție „autori�
zată“ a simfoniilor bruckneriene
3�9, apărute la defuncta casă EMI
Classics cu simbolul Shou din fi�
losofia budistă tipărit pe copertă.
N�am s�o fac, pentru că la ora la
care scriu acest articol aflu că s�a
stins din viață, la 96 de ani, violo�
nista Ida Haendel, unul dintre
foarte puți nii interpreți apropiați
de Celibidache pe durata unei co�
laborări de mai bine de treizeci și
cinci de ani. Ida, superba violo�
nistă cu păr rebel și bijuterii extra�
vagante, l�a cunoscut pe Celi în
tinerețe, re lația lor fiind una de
magistru�discipol, poate chiar mai
mult de atât. Într�un interviu din
2010, minunata violonistă pe care
am avut șansa să o văd în același
an al primei și ultimei ediții a fes�
tivalului dedicat lui Celibidache
pe scena Ateneului Român, spu�
nea: „Sergiu Celibidache a fost o
personalitate unică în lumea mu�
zicienilor. Talentul său extraordi�
nar, la care se adăuga profunda
înțelegere a principiilor acustice și
sonore oferea întotdeauna ascul�
tătorului viziunea clară și gran�
dioasă a partiturii. Un fel de a face
muzică de neuitat“. 

Despre Ida Haendel, un in me�
moriam în numărul următor. SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

©
 A

rh
iv

a 
Se

rg
iu

 C
el

ib
id

ac
he

 S
ti

ft
un

g

©
 A

rh
iv

a 
Se

rg
iu

 C
el

ib
id

ac
he

 S
ti

ft
un

g



12
ANUL XVI NR. 692
4 – 10 IULIE 2020avanpremieră

www.suplimentuldecultura.ro

– FRAGMENT –

Orașul Botoșani face parte din tri�
unghiul celor trei localități im�
portante ale României pe care am
dorit întotdeauna să le văd și să le
înțeleg, nu doar să le vizitez: Bo �
toșani, Zalău, Drobeta�Turnu Se�
verin. Toate trei au exercitat o
stranie, persistentă atracție asu�
pra mea, încă de pe vremea copi�
lăriei. Erau puține șanse să le
vizitez atunci, în anii 1980, pe�
rioadă în care efectuam lungi ex�
cursii „în circuit“ cu părinții mei,
cu o neobosită Dacia 1310 (ah, 

zecele acesta suplimentar care ne
fermeca pe toți, suna enigmatic și
spiritual, dar nimeni nu știa ce re�
prezintă de fapt), deoarece se
aflau oarecum în afara obiective�
lor turistice de interes major pe
care le căutam noi pe atunci.
Prima impresie pe care mi�o lasă
orașul este pozitivă și e legată de
așezarea sa geografică, pe coa�
mele domoale ale unor dealuri în�
conjurate de păduri și văi largi.
Știau bine cei bătrâni unde să�și
întemeieze o așezare durabilă,
altfel orașul nu ar fi devenit unul
dintre principalele puncte de re �
per pe vechiul drum comercial
care făcea legătura între Marea
Baltică și Marea Neagră. Iar pros�
peritatea atrage întotdeauna invi�
die și răutăți; orașul a fost ars de
mai multe ori de tătari, cazaci, po�
lonezi, dar și�a revenit de fiecare
dată. La jumătatea secolului al
XIX�lea, el cunoaște o perioadă de
maximă prosperitate, situându�se
pe locul doi în Moldova ca po pu �
lație și activitate economică față
de vecinul mai mare, Iașiul. Din
acea perioadă fastă s�au păstrat
câteva clădiri care stau mărturie,
cu un farmec aparte, desuet; ele
mi�au amintit imediat de Brăila
mea cea sedusă și abandonată de
timp și oameni. Duc bagajele în
camera confortabilă și răcoroasă

a hotelului unde sunt cazat. Aces�
tea devin din ce în ce mai multe și
mai grele pe măsură ce avansez în
călătorie, deoarece cumpăr cărți,
suveniruri, produse locale etc.

Grabnic pornesc spre Piața
Centrală a orașului, ceva îmi spu �
ne că voi avea surprize cât se
poate de plăcute. Și așa a fost. Este
o piață bogată, liberă, respiră ca
un organism viu. De ce? Pentru că
aici încă mai pot fi întâlniți pro�
ducători�comercianți care în fie�
care dimineață vin cu marfa pro �
prie în portbagaj. Roșia e roșie, ar�
deiul ardei, castravetele castra�
vete, au miros, au gust, o istorie de
pământ și de trudă în spate. Iar
cei care le vând, bărbați și femei
deopotrivă, așază toate aceste
roade ale muncii lor pe tarabă cu
multă grijă, cu delicatețe chiar, ca
și cum ar atinge un copil preaiu�
bit. Știu că exagerez, că idealizez,
dar există o diferență uriașă față
de București, orașul care și�a ucis
cu bună știință piețele! Cumpăr
roșii mici, extrem de parfumate și,
minunea minunilor, cu o „carne“
moale, delicată. „Oare ce ar fi gân�
dit acum Eugen Istodor, amicul
meu, mare cavaler de Obor și apă�
rător al nostalgiei culinare?“, mă
întreb, nu fără o mică doză de
malițiozitate venită din orgoliul
de pelerin, de călător ce poate 

experimenta și vechiul, și noul. Pe
o parte dintre aceste fructe ale pa�
radisului (chiar așa se numesc în
maghiară, paradicsom, adică fructe,
daruri ale paradisului, de unde și
regionalismul „porodică“ din gra�
iul românilor transilvăneni) le�am
ambalat cu grijă în hârtie de ziar,
m�au însoțit câteva zile de�a lun�
gul călătoriei alături de brânză și
pâine „de casă“... ce mi�aș fi putut
dori mai bun? Peste tot plutește
un miros de gogoși cu zahăr, ca în
bucătăria bunicii. Gogoși cu za �
hăr, simple, ieftine, rapide, care se
umflă arțăgos în baie de ulei, sunt
tăvălite prin zahăr și gata... un leu
gogoașa! Din păcate, atunci când
ajung în fața chioșcului care le
vindea, plin de poftă nostalgică,
văd un mic afiș pe care o mână ne�
îndemânatică a scris: „Nu sunt
gogoși!“. Oare de ce? Nu voi putea
dezlega misterul acestei neaștep �
tate rupturi în lanțul de produc �
ție. Sap însă în continuare în filo� 
nul nostalgiei, care apare în calea
mea sub forma unui dozator TEC!
Da, un adevărat dozator TEC din
anii 1990, unealta de pionierat a
capitalismului românesc, târnă�
copul economiei de piață, care a
supraviețuit tocmai... într�o piață.

Sunt propuse mai multe arome:
cola, căpșuni, fragi, fructe de pă�
dure (sic!). Aleg ultima variantă,
iar vânzătoarea îmi întinde cu ho�
tărâre paharul, după ce a ameste�
cat conținutul cu o baghetă de
sticlă, scoțând un zgomot aproape
muzical. Ceea ce mă surprinde
este că are exact aceleași gesturi
ca vânzătoarele de acum un sfert
de secol, nimic nu s�a schimbat.
Poate doar gustul: știam din
amintiri că dozatorul TEC e o ve�
ritabilă uzină chimică în minia�
tură, dar atunci, in illo tempore,
amestecul încă se putea bea,
acum nu reușesc să o fac, îndulci�
torul artificial ustură, chinuie pa�
pila, înfundă nasul, ucide dorința.
Nu am vrut însă să o supăr pe fe�
meia care mă privea mulțumită că
i�am lăudat aparatul și tenacita�
tea cu care a rezistat schimbărilor
de tot soiul: sociale, politice, eco�
nomice. Serios, așa am făcut; chiar
dacă știam că mă umplu de ridi�
col în fața ei, am continuat să trag
de mine, doar�doar voi obține mai
multe informații și povești de la
ea. Sorb astfel încetul cu încetul
tot amestecul, ca Socrate cupa de
cucută, cucuta chimiei reușitei în
economia de piață. SDC

Mirel Bănică – 
Prin România. 
Carnete de drum
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment 
din volumul Prin România. Carnete de drum, de Mirel Bănică, 
cu ilustrații de Dan Perjovschi, care va apărea în curând în colecția
„Plural M“ a Editurii Polirom.

CARTEA
În iulie-august 2019, autorul străbate România
timp de 45 de zile la volanul mașinii sale, convins
că prea puţini dintre noi își cunosc ţara cu
adevărat și că pentru a întâlni ineditul, diferitul, al-
teritatea nu este obligatoriu să călătorim spre
îndepărtate destinaţii exotice. Îl animă, de aseme-
nea, o dorinţă firească pentru cineva care a cunos-
cut anii 1980 și excursiile cu familia „în circuit“
prin ţară: aceea de a redescoperi România la 30
de ani după căderea regimului comunist. Ce a mai
rămas din „ctitoriile“ acestuia după prăbușirea lui?

Ce a apărut nou? România pe care o descriu Car-
netele de drum este cea a capitalelor de judeţ, dar
și a unor orașe mai mici, cu parcurile, pieţele,
muzeele și monumentele lor mai bine sau mai
prost întreţinute ori renovate, a staţiunilor turis-
tice vechi și noi unde conservarea își dă mâna cu
inovaţia și kitschul, dar și a parcărilor de pe
autostradă sau a cârciumilor și magazinelor
sătești de pe marginea șoselelor. O particularitate
a acestor note de călătorie, care constituie de alt-
fel și farmecul lor, este că observaţiile precise sunt
deseori colorate de memoria afectivă, iar metoda
obiectivă a cercetătorului se îmbină cu subiectivi-
tatea asumată a călătorului și scriitorului. SDC
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Deși mi�au plăcut de la prima
ascultare, am trecut mereu pe
lângă fiecare disc al lui Moby,
așa cum trece acceleratul prin
celebra gară Dâlga, obsesia
profesorilor bucureșteni din anii
’80, navetiști de nevoie. 

Bine aminte nu�mi mai aduc de
momentul când cea dintâi piesă
mi�a zdruncinat auzul. Să fi fost
Drop a Beat, deschiderea CD�ului
din 1992? N�aș spune „da“ cu toată
convingerea, fiindcă pe�atunci
urechea mea destul de conser �
vatoare se mulțumea să compi �
leze și să adune informații rock
neaccesibile până�n revoluție. Re �
voluționară piesa nu prea cred că
este; totuși, se înscrie în tiparul
celor care inaugurează o carieră.
Sau evidențiază un stil, postându�și
adepții din underground în bă �
taia tunurilor showbiz. Muzica lui
Moby, ca și a multor interpreți de
valoare contestată ori socotită
„prea“ comercială, venea din zona

care constituie scopul și sub �
stanța artei lor: dansul (exemplu
clasic: Madonna). Iar dansul, în
zilele noastre, se desfășoară acolo
unde „cultura înaltă“ se codește să
intre:pe ringul discotecii. Vor besc
de dans ca exprimare, defulare a
unui sentiment simplu, banal,
vulgar, nu vreo „expresie subli �
mată conceptual“ de�un ansam �
blu de balet sofisticat, chestie
accesibilă doar inițiaților. Sau
snobilor.

Ani de zile m�a urmărit ima �
ginea de copertă a celui de�al trei �
lea album, Everything Is Wrong,

din 1995. Tocmai lua amploare
pirateria cu CD�uri de proveni �
ență bulgărească, iar eu butonam
cu mândrie un aparat ieftin de
redat sunetul prin intermediul
razei laser și mi se părea idealul
audiofil. Naiba știe de ce voi fi
rămas în minte cu figura ușor
androgină, despre care nu m�am
informat a cui este ori cine a con �
ceput�o. Și aproape uitasem pie� 
sele de pe disc, ocupat cu avalanșa
de titluri noi, compuse, produse și
impuse de însuși Moby, devenit
chiar el un produs foarte profi �
tabil. Deunăzi, după ce�am ascul� 
tat noua realizare, All Visible
Objects (2020, Little Idiot – Mute),
am reluat aproape toată discogra�
fia și�am descoperit... ro tunjimea
blankului de policarbonat, să zic
așa: piesa Feeling So Real e atât
de cunoscută și face parte din
ambientul fiecărei săp tămâni,
încât creierul meu nici nu se mai
obosește să�i atribuie titlul și
autorul, de parcă sunetele ei ar fi

precum aerul consumat cu in �
conștiență! Ce poate să însemne
asta? N�am idee...

Apropo de acel disc feno �
men(t)al, în care Moby își valo �
rifică abilitatea combinatorie, mi �
xând influențe dintre cele mai
paradoxale: am o deosebită sim�
patie pentru piesa What Love, un
fel de istorie a muzicii americane,
de la gospel & blues la speed &
thrash, totul în numai 2’48”. Aici
se vede talentul de DJ și rodesc
anii de învârtit platanele prin
discoteci și cluburi, locuri în care
pulsul generației zvâcnește mai
perceptibil ca oriunde. Sigur,
schematismul unor piese, repeti �
tive până la saturație, dacă nu
chiar până la plictiseală, împinge
ușor genul techno/ house/ trance
dincolo de granița „artei“, scrisă cu
majuscule. 

Dar Moby țintea po deaua cu
dansatori, iar lumea îl asculta și
dansa pentru că așa se simțea
purjată de orice. Omul de la pu �
pitrul ce controla instalația de
sunet nu era însă un simplu ma �
nipulant care își vindea ta lentul.
Instrucția sa, plasarea în linia
descendenților celebrului scriitor

(și marinar) american, Herman
Melville, atitudinea față de pro �
blemele grave ale planetei, vege� 
tarianismul consecvent, figu ra de
călugăr franciscan din secolul lui
Caravaggio, colabo rările cu nume
prestigioase ale pop�dance�rockului
îl pun pe Moby în prima linie a
novatorilor de care musai să ții
seama, dacă ai oarece pre tenție de
om informat.

Nu pretenția m�a făcut să�i
ascult ultimul disc, o subtilă pastișă
a propriilor trucuri, cam lungit pe
alocuri, ca și cum compozitorul ar
fi sigur că merge oricum. Ci ima �
ginea (iarăși!) de pe copertă: parcă
aș fi capturat�o eu! SDC

Imagine și sunet

Atunci când și BBC, și Forbes de�
clară că împletitul a devenit din
nou o activitate la modă, am
decis să îi cred pe cuvânt. Am
suspectat din prima că de vină 
ar fi situația carantinei, dar am
fost surprinsă că există și alți
vinovați, printre care Harry Sty�
les, Tik Tok și ceva numit „împle�
tit extrem“.

Nu vreau să dau vina pe profe�
soara mea de educație tehnologică
din clasa a cincea, dar am să o fac.
În primul rând, nu înțeleg de ce fe�
tele erau cu împletitul, iar băieții
cu fotbalul în curte. Dar în al doi�
lea rând, de ce ne�a dat de înțeles
că împletitul este bun doar pentru
a face șosete grosiere și fulare
urâte. De ce nu a menționat că se
poate face, de exemplu, o mandală
sau un ursuleț sau decorațiuni
pentru pomul de Crăciun. 

A trebuit să fiu pusă în fața
faptului împlinit, când am început
să primesc de la prietene fotografii
cu jucăriile împletite de ele. Da, ju�
cării:puiuți, dinozauri, monstruleți

și ursuleți. A trebuit să întreb de câ�
teva ori dacă sigur sunt reale, până
ce mi s�a făcut rușine că nu știu lu�
cruri elementare.

La scurt timp, BBC a confir�
mat, și tot ce confirmă BBC este
oficial: andrelele sunt din nou
cool. Pentru clarificare, folosesc
același cuvânt pentru „împletit“ și
„croșetat“ la fel cum cineva ar fo�
losi, de exemplu, același cuvânt
pentru „merlot“ și „cabernet“, pen�
tru simplul fapt că nu are sufi�
ciente cunoștințe despre vinuri
încât să le deosebească. Tot ce
ține de andrele a revenit la modă. 

Printre vinovați de situație se
află și Harry Styles, fost solist la
formația One Direction, care se
tot afișează cu o jachetă împletită
colorată. În rândul canalelor de
socializare ale fanilor săi, a deve�
nit virală încercarea de a împleti
o haină asemănătoare, fără eti�
cheta de 1.250 lire. Compania pro�
ducătoare a sesizat momentul și a
lansat public tiparele jachetei și
un ghid pentru împletitul jache�
tei pas�cu�pas.

BBC mai scrie că împletitul a
reușit să scape de imaginea sa îm�
bătrânită datorită unui trend care

a devenit cunoscut sub numele de
„împletit extrem“. La fel ca un
sport extrem, împletitul a îmbră �
țișat provocări din ce în ce mai
complicate. Nu se mai rezumă la
„un ochi pe față, doi pe dos”, ci a
devenit o modalitate de expresie
artistică sofisticată: rochii alcă�
tuite din flori împletite, pulovere
cu elemente 3D împletite sau ar�
ticole de îmbrăcăminte realizate
în stil cubist. Atunci când sunt
postate pe social media, cu la fel
de multă mândrie ca o fotografie
de la mare, un prânz care arată
delicios sau un selfie studiat,
aces te fotografii cu împletituri ge�
nerează și ele invidie și dorință de
a prelua modelul.

La toate cele de mai sus a con�
tribuit, cum altfel, pandemia. Ră �
mași acasă, cu mijloace financiare
mai reduse și fără posibilitatea fi�
zică de a cumpăra haine din ma�
gazine, oamenii s�au întors spre
ocupații tradiționale: croitul și îm�
pletitul. În timp ce unii și�au găsit
un sens în a realiza jucării împle�
tite pentru copiii din spitale, alții

au folosit activitatea ca pe o mo�
dalitate de terapie. Datorită struc�
turii sale repetitive, împletitul este
are efect de relaxare. În plus, este
dovedit în a îmbună tăți concen�
trarea, a fi de ajutor în depresie, a
reduce riscul de de men ță și a�i aju �
ta pe oameni să relaționeze cu cei
din jur.

Îmi cer scuze, deci, pentru acel
moment din clasa a cincea în care
m�am plâns că trebuie să învățăm
această activitate „depășită“. Acum
mi�aș dori să știu și eu să fac măcar
un bob de orez. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Un ochi pe dos, dar mai nou pe față

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



„Partea mea preferată din Maes�
trul și Margareta este transforma�
rea Margaretei în vrăjitoare. Este
pentru mine unul dintre
marile momente din lite�
ratură“, se destăinuie re�
gizorul australian Baz 
Luhrmann (Moulin Rouge,
Marele Gatsby) care va
produce și, foarte posibil,
va regiza o nouă adaptare
a celebrului roman al lui
Mihail Bulgakov. 

În decembrie 2019, 
Luhrmann a explicat că a
fost atras de cartea scrii�
torului rus de mai bine de
două decenii, dar că nu 
s�a crezut capabil să rea�
lizeze această adaptare. 

„Practic, am petrecut
tot acest timp fugind de
ideea unei adaptări“, de�
clara regizorul la o emi�
siune radio australiană.
„Nu e ca și cum aș fi fugit
după această adaptare,
mai degrabă a fost ca și
cum cartea mă urmărea. Foarte
mulți oameni au venit la mine,

spunând că dețin drepturile asu�
pra cărții și că numai eu aș putea
realiza filmul. Odată, la New York,

am fost abordat de un personaj
oarecum sinistru care m�a apucat

de mână și m�a întrebat, cu accent
rusesc: «Tu vrei să faci Maestrul
și Margareta?». Când i�am spus că
mă gândesc la asta, bărbatul mi�a
zis «Am să te caut!» și atunci am
văzut că are un cap de lup tatuat
pe mână. A fost momentul când
mi�am zis că e mai bine să stau de�

parte de Maestrul și Mar�
gareta, că nu poate fi
bine.“ 

Cartea lui Bulgakov,
spune un expert în opera
autorului rus, a fost
adaptată de mai multe
ori până acum, în Rusia,
dar pare oarecum bleste�
mată. „Toate adaptările 
s�au confruntat cu tot fe�
lul de complicații bizare“,
a explicat expertul în emi�
siunea radio „The History
Listen“. „Unii actori s�au
accidentat, altora le�au
murit rude în timpul fil�
mărilor, la un moment
dat întregul material fil�
mat a ars. O altă adaptare
a avut nevoie de 17 ani să
vadă lumina zilei, iar cu
altă ocazie una dintre
actrițe s�a speriat de moar�
te când s�a pomenit în

apartament cu un motan mare și
negru apărut de nicăieri.“ SDC

Presa americană are deseori, în
ultima vreme, alură de ziar stali�
nist în care sunt denunțați inami�
cii ideologici, ca un îndemn la „re�
zolvarea problemelor ridicate de
aceștia“. A fost întâi un articol al
regizorului John Ridley care
denunța Pe aripile vântului, pu�
blicat de „Los Angeles Times“. A
doua zi, HBO Max a retras filmul
din program. A urmat un articol
în „Washington Post“ care cerea
renunțarea la serialele polițiste.
A venit rândul revistei „Time“. 

În articolul We’re Re�examining
How We Portray Cops Onscreen.
Now It’s Time to Talk About Su�
perheroes, publicat săptămâna
aceasta, autoarea, o anume Eliana
Dockterman, fixează o posibilă vii�
toare țintă pentru „luptătorii pen�
tru justiție socială“: supereroii! De
ce sunt problematici supereroii?
Fiindcă, la fel ca polițiștii, aceștia
sunt mult prea populari și pre �
zent ați într�o lumină pozitivă. Ei
au devenit modele (spune „Time“)
nu numai pentru copii, ci chiar
printre protestatari, care „au ve�
nit la manifestațiile Black Lives
Matter deghizați în Batman sau
Omul�păianjen“.

„Și ce sunt altceva supereroii
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LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Baz Luhrmann și cartea
„blestemată” a lui Bulgakov

O nouă țintă: supereroii,
incorecți ideologic



Noul Beavis And Butt�Head va
avea sarcina de a face același lu�
cru cu o nouă generație, de a de�
veni relevant pentru repre zen �
tanții Gen Z. Încă de la început
sunt prevăzute două sezoane din
acest serial. De la Beavis And Butt�
Head încoace, Mike Judge s�a do�
vedit a fi unul dintre cei mai

apreciați realizatori seriale (ca
King Of The Hill și Silicon Valley),
dar a realizat și filme foarte po�
pulare, precum comedia satirică
Idiocracy. SDC

ANUL XVI NR. 692
4 – 10 IULIE 2020 15

www.suplimentuldecultura.ro

Responsabilitatea juridică pentru conținutul articolului îi aparține autorului.
Manuscrisele primite la redacție nu se înapoiază.

Adresă: Iași, B�dul Carol I, nr. 4, etaj 4, 
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111, 

fax: 0232/ 214111

Redactor�șef:George Onofrei

Redactor�șef adjunct:Radu Cucuteanu

DTP:Adina Arnăutu

Rubrici permanente:Bobi (Fără Zahăr),
Mădălina Cocea, Dragoș Cojocaru, 
Andrei Crăciun, Florin Ghețău, 
Cătălin Pavel, Radu Pavel Gheo 
Carte: Doris Mironescu, Eli Bădică, 
Marius Miheț, Cristian Teodo rescu, 
Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,
Ioan�Alexandru Tofan, Dana Pîrvan

Muzică:Dumitru Ungurea nu,
Cătălin Sava 

Film: Iulia Blaga 

Teatru:Oltița Cîntec

Caricatură:Lucian Amarii (Jup)

Grafică: Ion Barbu 

Actualitate:Cătălin Hopulele

Publicitate: tel. 0232/ 252294

Distribuție:Mihai Sîrbu 
tel. 0232/ 271333. 

Abonamente: tel. 0232/214100

Tarife de abonament:45 lei pentru 3 luni; 
91 lei pentru 6 luni; 182 lei pentru 12 luni.
Prețurile includ și tarifele poștale.

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

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

PE SCURT

Pagini realizate de 
DRAGOȘ COJOCARU

O SUMĂ ASTRONOMICĂ

La capătul unei licitații tensiona �
te, HBO a câșigat oferind o sumă
„de șapte cifre“ pentru drepturile
de adaptare TV a romanului The
Vanishing Half de Brit Bennett
(foto sus), sub forma unei serii al
cărei scenariu va fi scris chiar de
autoarea cărții. O astfel de sumă
este extrem de rară în lumea tele�
viziunii, mai ales când vine vorba
despre un autor tânăr (Bennett 
s�a născut în 1990). The Vanishing
Half este al doilea roman al au�
toarei feministe de culoare, o carte
care, abia lansată în SUA, a urcat
imediat în fruntea topurilor de
vânzări și a primit multe laude din
partea criticilor. Eroinele cărții
sunt două gemene de culoare, una
dintre ele trăind într�o comunitate
afroamericană din Sud, cealaltă
ducându�și viața pre tinzând că
este o femeie albă.

SORA CARE NU TREBUIE 
SĂ EXISTE

The Conan Doyle Estate, dețină �
toa rea drepturilor asupra cărților
lui Arthur Conan Doyle, a recla�
mat la un tribunal din New Mexico
Netflix, studioul Legendary Pictu�
res și editura Penguin Random
House. Mărul discordiei:noul film
pe care Netflix se pregătește să�l
difuzeze, Enola Holmes, o adap�
tare a romanelor lui Nancy Sprin�
ger, care inventează o soră a cele�
brului detectiv literar. Dintre
aventurile lui Sherlock Holmes,
doar cele publicate înainte de 1923
sunt ieșite din copyright. Pentru
cele de după acest an, drep turile
aparțin The Conan Doyle Estate,
care susține că, atunci când s�a în�
tors la personajul Holmes, Conan
Doyle, zguduit de moartea unui fiu
și a unui frate în război, a decis să
își umanizeze personajul. Această

versiune a lui Holmes n�ar putea
fi adaptată fără a consulta dețină �
torii drepturilor, iar inventarea
unei surori se inspiră direct din
acest Holmes mai uman. 

„SALVAȚI MUZICA
BRITANICĂ!“

Peste 1.500 de artiști și persona �
lități din lumea muzicală brita�
nică au semnat o scrisoare des�
chisă prin care cer guvernului să
ia măsuri de salvare a industriei
de profil și să adopte un calendar
pentru reluarea festivalurilor și
concertelor. „Industria concerte�
lor britanice este una dintre cele
mai mari reușite ale țării din
punct de vedere social, cultural și
economic din ultimii zece ani“, se
arată în scrisoarea adresată mi�
nistrului Culturii. Dar, din cauza
măsurilor de distanțare socială,
„viitorul concertelor, al festivalu�
rilor și viitorul a sute de mii de
persoane care trăiesc de pe urma
acestei industrii se anunță lugu�
bru“. Printre semnatari se numără
artiști ce fac parte din mai multe
generații și reprezintă diverse ge�
nuri, precum Dua Lipa, Rita Ora,
Coldplay, Eric Clapton, Annie
Lennox, Sam Smith, Rod Stewart,
Liam Gallagher, Florence & The
Machine, George Ezra, Depeche
Mode sau Iron Maiden.

PĂZEA! SE ÎNTORC BEAVIS 
ȘI BUTT-HEAD!

Comedy Central a anunțat că a bă�
tut palma (pentru o sumă cores�
punzătoare) cu realizatorul Mike
Judge pentru o „reimaginare“ a se�
riei de animație Beavis And Butt�
Head. Lansat în 1993, serialul sa�
tiric Beavis And Butt�Head a de�  
venit peste noapte o forță pop�cul�
turală care a reușit să se conecteze
imediat cu o întreagă generație.

decât polițiști cu mantii care fac
dreptate grație puterilor cu care
sunt investiți?“, se întreabă Eliana
Dockterman.

Ea susține că lumea supereroi�
lor este „sistematic rasistă“ – ma�
joritatea sunt bărbați albi, iar
aceștia „nu reacționează adecvat
față de problema rasismului sis�
temic, ca să nu mai vorbim despre
sexism, homofobie, transfobie și
alte forme de opresiune bigotă in�
serate în sistemul de justiție“.

Soluția? Este evidentă: creatorii
de povești cu supereroi, de la comics
la filme, să se plieze pe narativul
ideologic promovat de presa și
activiștii „progresiști“ de inspi rație
marxistă (așa cum au recunoscut
fondatorii Black Lives Matter).

Numai că, în viața reală, marile
studiouri, deși promovează astfel
de cauze, devin brusc alarmate (și
ipocrite) când vine vorba despre
bani. Astfel, pentru HBO Max nu
a fost greu să retragă temporar Pe
aripile vântului, un film care nu
ar mai produce astăzi încasări atât
de mari. Dar ce vor face în cazul
serialelor cu polițiști și oameni ai
legii, care sunt extrem de popu�
lare (NCIS, de exemplu, este cel
mai vizionat serial american)? Vor
risca venituri substanțiale, în caz
că publicul nu va urma trendul
politic? Aplicate în lumea comic�
surilor, ideile progresiste care au
alterat personajele originale, cu�
noscute și iubite de mii de ani (de
exemplu, zeul Thor a devenit fe�
meie), au dus la o scădere drama�
tică a vânzărilor revistelor cu su�
pereroi (au crescut în schimb
vânzările benzilor desenate de tip
manga). Alterarea „corect politică“
a unor francize extrem de popu�
lare (Terminator, Ghostbusters,
Star Wars) aproape a distrus va�
loarea comercială a acestor mărci
(pop)culturale, fiindcă publicul
nu a fost de acord cu așa ceva.

În lumea reală, ecuația public�
bani�Hollywood are un rezultat
diferit, oricare ar fi înclinațiile
marxiste ale șefilor marilor stu�
diouri sau ale activiștilor din pre �
sa declarat „obiectivă“. SDC



Ați văzut vreodată fir de iarbă
tremurând când nu adie pic de
vânt? Mie mi se întâmplă zilnic.
Sunt atât de consecvent în a
tunde iarba din curte, încât biata
graminee monocotiledonată 
mi�a prins frica. Nu de durere, 
fiindcă nu există studii care să
indice asta, ci mai degrabă de la
zgomotul pe care îl face mașina
mea electrică de 1.500 wați. Tri�
foi cu patru foi să fii și tot te
apucă spaima.

Cablul electric al mașinii nu
este graminee. Sunt două moduri
de a�l secționa: ori îl tai cu totul,
ori doar îl ciupești, apoi calci pe el
și dansezi. În ambele cazuri, sen �
zația mea este că firele de iarbă
încep să râdă, motiv pentru care
mi�am îndreptat eforturile înspre
achiziționarea unui utilaj cu
motor termic, autopropulsat, cu
lățime de tăiere mai mare și nivel
de zgomot pe măsură, coșmarul
oricărui spațiu verde care s�ar
vrea hipiot, dar știe că este scris în
cartea destinului să rămână tuns
periuță. 

Asamblarea a decurs conform
schiței. O bestie roșie căsca acum
gura rezervorului spre mine, ca un

pui de pelican hămesit, cerându�mi
benzină fără plumb, motiv pentru
care am îndesat în sacoșă un
bidonaș din plastic, fost păstrător
de apă plată, și am purces la vale
spre benzinăria de la in tersecția
cu drumul mare. 

Un loc amărât, cu pompe veș �
nic murdare, dar cu un gestionar
zâmbăreț și de treabă. Nu destul
de treabă încât să îmi vândă ben�
zină în recipient neconform. Jo�
vialitatea lui se termina la „când
scoateți o melodie nouă?“, apoi
începea expunerea de motive și
temeri care implicau ISU și riscul
unei descărcări electrostatice sol�
date cu incendierea benzinăriei.
Soluția propusă a fost să vin cu

mașinăria și să îi fac plinul.
V�am menționat deja autopro�

pulsia. A compensat din plin fap�
tul că după alimentare a trebuit să
parcurg dealul de un kilometru
până acasă. Puternică drăcie,
aproape că mă trăgea după ea, mai
ales că îi și reglasem acce lerația la
maximum ca să îi fac rodajul pe as�
falt. Am intrat pe poartă ca Cezar
în Roma după ce cucerise Galia. 

Și, ca să păstrez termenii
com  parației, am continuat să ac�
celerez vreme de câteva minute,
pentru ca micii Brutus să antici�
peze cu groază faptul că se apro�
pie tăișul răzbunării. Brusc, s�a
schimbat sunetul victoriei. Se ter�
minase benzina. Motorul a mai

horcăit de trei ori, aidoma lui
Cezar după înjunghiere, apoi a
dat supapele peste cap și a su�
combat. 

Încă mă chinui să reglez nive�
lul accelerației astfel încât să îmi
rămână benzină și pentru tuns
gazonul. 

Par un Sisif care scoate fum.
Dar nici Galia nu a fost cucerită
într�o singură zi. SDC
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A venit curentul de plătit și pri�
mul gând a fost să�i spun că am
luat facturile din poștă. Mă duc
zilnic la cimitir, iar în casă mă tre�
zesc vorbind cu ea. Becul din fri�
gider s�a reparat singur (chestia
asta m�a distrat), la fel soneria de
la poartă. Am schimbat capetele
de la furtunul din curte și acum
merge zeiss (știu că ar fi încân�
tată). Nu dorm bine și la 5�6 di �
mineața sunt în picioare să ud
grădina. Am început să arunc firi�
mituri prin curte la vrăbiuțe, și ea le
dădea. Am început să fac cu rățenie
prin casă, o să am oricum multă
muncă fizică vara asta, ceea ce e
bine. Aseară, conform programului

nostru, mi�am făcut popcorn și 
m�am pus la televizor să�mi vină
somnul, dar nici popcornul, nici
filmele ori serialul ei de la Kanal
D nu mai au gust. 

Când am venit de la Bucu �
rești, toate textele pe care le�am
scris pentru această rubrică aveau
ceva premonitoriu. Am recitit
acum câte ceva și încă nu înțeleg
tot ce spuneam. Era vorba despre
un fel de catastrofă fericită, dar
mai am mult până la partea a
doua. Trebuie să treacă timp, știu
asta, dar mi�am adus aminte de
Eleonor Pargiter, care la sfârșitul
romanului Anii, de Virginia Woolf
(pe care l�am citit aici, cât era ea
în spital), se întreabă: „Și acum?“.
Era la sfârșitul cărții, într�un „aer
de o extraordinară frumusețe,
simplitate și liniște“, exact ca în
dimineața când mama a plecat și
afară era o lumină aproape albă.
Toată lumea mă avertizase să nu
mă sperii când se va duce, să nu
strig, să nu încep să plâng, să nu
pun mâna imediat pe ea. Dădu�
sem drumul la radio să audă litur�
ghia, era Nașterea Sfântului Ioan

Botezătorul, iar pe ea o chema
Ioana (la fel ca pe mine, iar tata
era Ioan), era cu o zi înainte de
ziua de naștere și ziua onomastică
a mamei ei, Fevroniea. Când i�a
țâșnit o lacrimă din ochiul drept,
am știut că aude slujba (era în comă
de aproape două zile), iar când a

deschis ochiul celălalt și m�a pri�
vit de departe am știut că mă vede.
Curând după asta s�a dus, atât de
liniștită încât nici nu știu exact
ora plecării. 

Am văzut că la unul din pos�
turile românești se reia serialul
Rădăcini/ Roots (1977). Când eram

mici, odată și�a făcut un perma�
nent atât de mărunt, încât am bo�
tezat�o cu frații mei „Mana Kizzy“
(era „mama Kizzy“, fiica lui Kunta
Kinte, dar nu știu de ce am înțeles
așa). De Paști a văzut pentru ul�
tima dată Iisus din Nazareth, mi�
niseria lui Zeffirelli (tot din 1977),
pe care îl știa pe de rost. M�a pus
atunci, pe seară, să�i fac o cafea (nu
mai băuse cafea de nu știu când),
ca să poată sta până după miezul
nopții. De Paști am crezut că în�
cepe să�și revină, dar imediat după
a început declinul. 

Într�una din serile când stă�
team lângă patul ei, cam de când
începuse să plece, mi�am adus
aminte de unul dintre bancurile
preferate ale fratelui meu mai
mare, care a plecat și el acum cinci
ani. Tavi ni�l spunea foarte des
când eram mici, cred că îi plăcea să
se audă (și eu mi�l spun prin casă și
râd singură). „Bulă către maică�sa:
Mamă, mi�e foame! Du�te la frigi�
der, vezi că am făcut chiftele. Bulă
se duce, deschide ușa frigiderului
și strigă:Mama�i numa’ una!“

Pe la Sibiu s�a făcut foarte
cald. Merg cu bicicleta la cimitir,
fac plajă, mănânc mâncare gătită
cu un pahar de vin „pentru sânge“
de la unchiul Emil de la Mediaș,
plănuiesc să stau o perioadă aici,
până mă adun și mi se arată ce tre�
buie să fac mai încolo. Eleanor stă
cu mâna pe perdea, privind fru �
musețea extraordinară a cerului,
plină de simplitate și de liniște. E
sfârșitul romanului, anii s�au scurs,
ai ei au plecat rând pe rând, dar nu
e sfârșitul. „Și acum?“ SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Antichitate de Valea Adâncă

Mama KizzyAnii (3)
Nu știu ce să scriu azi. Mama s-a dus săptă -
mâna trecută. După trei luni cu motoarele în
plin, anestezia trece acum greu și cu fiecare zi
mă afund tot mai mult în golul de sub mine. 
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