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Recomandări de lectură pentru
vară, pentru mari și mici

Odifreddi Piergiorgio,
Dumnezeul logicii. Viaţa
genială a lui Kurt Gödel,
matematicianul filosofiei

l Traducere din limba italiană 
și note de Liviu Ornea

Gigant al logicii secolului XX,
gânditor remarcabil, Kurt Gödel
a fost declarat în 1999 de revista
„Time“ matematicianul secolului.
Numele său este legat pentru tot�
deauna de descoperirea celebrei
teoreme de incompletitudine, dar
cercetările sale se întind de la lo�
gică până la cosmologie, filosofie
și chiar teologie. Nu întâmplător,
la Princeton, Einstein prețuia
compania lui Gödel, cu care dis�
cuta despre știință, politică și filo�
sofie în plimbările lor zilnice.

Sue Prideaux, 
Sunt dinamită! Viaţa 

lui Nietzsche

l Traducere de Bogdan�Alexan�
dru Stănescu

Ce știu cu adevărat cei mai mulți
oameni despre Nietzsche – în
afară de mustață, de uitătura în�
cruntată și de asocierea stărui�
toare cu nihilismul și fascismul?
Unde îl încadrăm pe un gânditor

care a fost iubit și de Albert Ca �
mus sau Martin Buber, și de Adolf
Hitler? Orice filosofie este auto�
biografie, scria Nietzsche, iar în
biografia sa care demontează mi�
turi, Sue Prideaux îi aduce pe ci�
titori în lumea acestui excentric
genial, aruncând lumină asupra
întâmplărilor și oamenilor ce i�au
influențat viața și opera. De la co�
pilăria placidă și cucernică – um�
brită de moartea misterioasă a
tatălui – până la cariera de profe�
sor, filosofarea singuratică pe
înălțimile munților și sfâșietoarea
alunecare spre nebunie, autoarea
ne spune povestea vieții intelec�
tuale și sentimentale a lui Nietz �
sche dintr�o perspectivă și cu o
sensibilitate de romancier. 

Mirel Bănică, 
Prin România. 

Carnete de drum

l Cu ilustrații de Dan Perjovschi

În iulie�august 2019, autorul stră�
bate România timp de 45 de zile la
volanul mașinii sale, convins că
prea puțini dintre noi își cunosc
țara cu adevărat și că pentru a în�
tâlni ineditul, diferitul, alteritatea
nu este obligatoriu să călătorim
spre îndepărtate destinații exotice.

Îl animă, de asemenea, o dorință
firească pentru cineva care a cu�
noscut anii 1980 și excursiile cu
familia „în circuit“ prin țară: aceea
de a redescoperi România la 30 de
ani după căderea regimului co�
munist. Ce a mai rămas din „ctito�
riile“ acestuia după prăbușirea
lui? Ce a apărut nou?

Aurora Liiceanu, Sindro-
mul Greta Garbo. Despre
celebritate și anonimat

Astăzi, când celebritatea este con�
siderată ca fiind echivalentă cu
succesul în viață, cine mai vrea să
fie anonim? Oamenii își postează
opiniile și fotografiile pe rețelele
de socializare, în speranța că le
vor vedea cât mai mulți și că vor
ajunge astfel vedete, chiar dacă la
nivel micro. Când o asemenea
mentalitate devine dominantă, o
atitudine ca a Gretei Garbo poate
părea de neînțeles. Artista care
strălucea pe ecrane în anii 1920�
1930 era renumită pentru insis �
tența cu care își apăra viața pri� 
vată de indiscreția jurnaliștilor și
a fanilor: nu dădea interviuri și
nici autografe, nu participa la
premierele filmelor sale, nu per�
mitea să fie fotografiată pe stradă.
Intrigată de personalitatea ei, 

Aurora Liiceanu face o analiză a
fenomenului celebrității, de la
imaginea pe care vedetele aleg să
o prezinte publicului până la
avan tajele materiale și costurile
psihologice ale faimei. În seria de
personaje celebre îl regăsim pe
Jack Spintecătorul, cel căruia ni�
meni nu i�a văzut vreodată chipul,
dar întâlnim și vloggeri de succes
ca Zoella sau Selly.

Nora Iuga, Hipodrom

Copilăria, tinerețea și senectutea
sunt cele trei borne pe care este con�
struit bildungsromanul Norei Iuga,
povestea unei vieți ce a gravitat
mereu în jurul Hermannstadtului,

orașul nespuselor bucurii, dar și
al marilor tristeți. Aici începe po�
vestea fetiței Nora, în interbelic,
cu prieteni și jocuri, cu lecții la
școala Ursulinelor și sași care își
păstrează tradițiile cu strictețe și,
mai ales, cu Jovis, calul alb din vi�
trina lui Schuster ce i�a însoțit
gândurile toată viața. Tot aici re�
vine mai târziu ca tânără profe�
soară la o școală cu predare în
limba germană în timpul regimu�
lui comunist și devine feblețea
elevilor, ceea ce o ajută să treacă
peste toate neajunsurile epocii. La
vârsta senectuții, deși locuiește la
București, gândul i�a rămas la
același oraș al copilăriei. Hipo�
drom, un roman cu puternice ac�
cente autobiografice, aduce în fața
cititorilor o viață încercată, dar
presărată cu momente luminoase,
precum și slăbiciunea autoarei
pentru Sibiu și locuitorii lui, pe
care i�a purtat în suflet mereu.

Simona Sora,
Complezenţă. Înălţarea 
la ortopedie • Musafir 
pe viaţă 
Complezență pune în oglindă
două ipoteze de viață ale aceluiași
personaj, o soră medicală îndră�
gostită de literatură numită Maia,

În plină vară, pe timpuri tulburi, lectura este în genere o 
activitate solitară. Mai mult de atât, cartea este cea care ne
povestește despre lumi imaginare și lumea noastră, lumi 

fantastice și lumi ale trecutului. Astfel încât ne-am gândit că 
ar fi bine dacă am veni către dumneavoastră cu câteva recoman -
dări de lectură, pentru gusturi și vârste diverse. Să citiți cu bine! 
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la fel ca personajul principal din
romanul Hotel Universal.

Într�una dintre ipoteze, Maia –
instrumentistă într�un spital co�
munist românesc, o insulă sus�
pendată între sex și moarte, de
după Decretul 770/1966 – se
trezește fatalmente implicată în
anchetarea unui avort ilegal. În
cea de�a doua ipoteză, refugiata
Maia ajunge să lucreze într�un
home médicalisé elvețian dintr�un
canton catolic, ale cărui reguli
stricte și adesea impenetrabile o
conduc într�un alt impas. 

Com plezență aduce față în
față două lumi diferite, dar care
cer, fiecare în felul ei, conformism,
concesie, credit. Într�un cuvânt:
complezență.

Veronica D. Niculescu,
Luchian. Ochii, sufletul,

mâna 
„…abia după�amiaza, în întâlnirile
cu Cecilia, în salon, în atelier sau,
curând, pe câmpul verde de la
marginea orășelului, unde el de �
sena, iar ea stătea și�l privea, ur�
mărindu�i mâinile și ascultându�i
sfaturile, despre culori care se văd
și care nu se văd, despre nuanțe
care există și nuanțe care ar putea
exista, despre umbre care cresc și
descresc, despre sufletul unei
linii, despre poezia unei curbe,
despre tăria vibrantă a aerului și
scurta viață a soarelui dintr�o
scânteiere fugară, abia atunci el îi
strecura deodată în mâna mică
plicul cu colțuri înmuiate de
așteptare...“

Andrei Crăciun, 
Cioran. Ultimul om liber

„Bărbații adevărați se împușcă în
cap, nu în inimă. Bărbații adevă �
rați nu iau pastile, bărbații ade �
vărați nu se otrăvesc. Bărbații
adevărați nu se spânzură. Bărba �
ții adevărați nu sar pe geam de la

etajul nouă, bărbații adevărați nu
se aruncă în fața trenurilor, ca
Anna Karenina, bărbații adevă �
rați nu își taie venele.

Iată însă că în domnul Cioran
crescu o poftă îngrozitoare să sară
în Sena, ca un poet, să moară îne�
cat în această apă puturoasă, care
curgea indecent prin tot Parisul.
Și doar spectacolul grotesc al unei
morți cu public îl făcu să�și re�
prime pofta.“

Radu Pavel Gheo, 
Un drum cu Ceapă. 
Clipuri și povești 

Rafael este un unchi atât de spe�
cial, încât, atunci când poposește
în casa nepoților săi, aceștia nu
își amintesc să�l fi văzut vreo�
dată. Pelaghia, stareța mănăstirii
Aglă iești, nu pare o slujitoare
prea devotată a Domnului, chiar
dacă poartă veșmintele potrivite.
Alina Olăcaru este o jurnalistă
foarte talentată, ce reușește să
găsească știri senzaționale și
acolo unde nu e nimic. Acestea și
multe alte personaje, dintre cele
mai diverse, populează prozele
reunite în Un drum cu Ceapă.
Uneori triste sau chiar tragice, al�
teori debordând de umor, poves�
tirile lui Radu Pavel Gheo se

citesc pe nerăsuflate, iar fiecare
îți face mereu poftă de încă una.

Lucian Dan Teodorovici,
Silvestru și Marele 

Dictator

l Vârsta recomandată: 8+
l Cu ilustrații de Carmen Parii

Inteligent, citit, foarte atașat de
familia sa și mare admirator al oa�
menilor în general, motanul Sil�
vestru devine tot mai îngrijorat de
soarta umanității când aceasta se
confruntă cu o mare epidemie.
Pentru că stăpânește infralimba�
jul, un mod de comunicare cu
orice altă viețuitoare de pe pla�
netă, concepe un plan care ar
putea duce la salvarea lumii. Prin
urmare, pleacă de acasă, pe as�
cuns, într�o călătorie către o țară
foarte îndepărtată, sperând că va
reuși să rezolve problema prin
bună înțelegere cu cel care a de �
clanșat�o. Însă, pe parcurs, lucru�
rile se complică, întrucât cel care
a pornit totul nu pare o ființă toc�
mai rezonabilă. Așa încât pisoiul
trebuie să�și regândească ra pid
planul dacă vrea să aibă cu adevă�
rat o șansă. Iar ajutorul vine din �
tr�o direcție cu totul și cu totul
surprinzătoare...

Mika Waltari, 
Tânărul Ioannis

l Traducere din limba finlan�
deză și note de Sigrid Crasnean
și Andreea Niță

Publicat postum, Tânărul Ioannis
(1981) relatează uimitoarea tine �
rețe a protagonistului din Amanții
din Bizanț. Hoinar liber de orice
îndatoriri, Ioannis pornește într-un
periplu din dorința de a-și potoli
setea de cunoaștere. Pe drum, el va
fi martorul și, uneori, actorul invi�
zibil al unor episoade istorice de
mare intensitate: luptele politice

dintre Biserica orientală și cea oc�
cidentală în preajma încercării de
unificare din secolul al XV-lea,
epidemia de ciumă și cruciada în�
cheiată cu înfrângerea creștinilor
la Varna, în 1444. Căzut apoi în
mâinile sultanului Mahomed al
II-lea, bărbatul asistă la amplele
pregătiri ale turcilor pentru cu�
cerirea Constantinopolului. Eve�
nimentele istorice descrise cu
umor se împletesc cu destinul lui
Ioannis. Oscilând între lumesc și
spiritual, incapabil să iubească, el
se modelează intrând în dezba�
teri teologice și filosofice cu în �
țelepții vremii și asistă la înce� 
putul unei ere marcate de o vio �
lență nemaivăzută.

Dolores Redondo, Îţi voi
da toate acestea

l Premiul Planeta 2016
l Traducere din limba spaniolă și
note de Marin Mălaicu�Hondrari

O moarte neașteptată. Un secret
de familie întunecat.

Căutarea adevărului în inima
unui ținut legendar.

„În natura ce respiră puritate,
Redondo descoperă metafore şi

simboluri sugestive pentru po�
vestea ei. Autoarea dă dovadă de
o forţă de pătrundere fără egal în
nuanţarea luptei personajelor sa �
le unele cu altele şi cu propriii de�
moni, surprinzând cele mai mici
schimbări în perspectiva lor asu�
pra lumii.“ („Frankfurter Allge�
meine Zeitung“)

„O lectură antrenantă, cu mul �
te răsturnări de situaţie.“ („The
Guardian“)

„Dolores Redondo îşi deapă �
nă saga de mare întindere într�un
ritm egal, cu o bogăţie de detalii.
Cititorul răbdător va fi răsplătit
cu revelaţii deopotrivă dramatice
şi răscolitoare.“ („The Wall Street
Journal“)

Zeina, Djénane Kareh
Tager, Sub niqabul meu

l Traducere de Nicolae 
Constantinescu

Zeina a crescut într�o suburbie
din Franța, într�o familie musul�
mană tradițională. Deși inițial a
refuzat cu înverșunare, din cauza
presiunilor familiei și a violenței
soțului, a ajuns să poarte niqab.
Ascunzându�și corpul, fața și chiar
ochii, a devenit doar o um bră a
fetei dinainte, un spectru fără
voință, fără demnitate, fără iden�
titate. Teama de lovituri, obsesia
dezonoarei și a păcatului o con�
damnau la tăcere, supunere și izo�
lare de lume. Până într�o zi când,
cu ajutorul unei vecine, își găsește
în sfârșit curajul de a fugi, expu�
nându�se astfel celor mai groaz�
nice amenințări. Astăzi, Zeina are
un loc de muncă, și�a recăpătat li�
bertatea și se redefinește ca per�
soană. În ciuda disprețului rude� 
lor ei, a respingerii și a urii, a decis
să vorbească despre iadul pe care
l�a îndurat și despre lupta pe care
a dus�o pentru a se regăsi. SDC
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Pentru că încă ne aflăm în necaz
până la gât, să nu uităm de în�
drăgitul jurnal care ne însoțește
în pandemie.

Miercuri, 8 iulie
Poate că de fapt românii nu

vor să ia o binevenită distanță
unii de alții fiindcă le era dor să�l
vadă pe Vela cum se chinuie să ci�
tească două rânduri din compu�
nerea de seară. Sau, mai știi?,
poate vor să stea iar la coteț, să�i
guverneze mai destoinic mâna lui
Șică prin videochat. 

Deși nu era neapărată nevoie,
românii demonstrează o dată în
plus că sunt totuși cei mai proști
oameni din Europa. Bravo, Româ�
nia, bravo, români. Nu întâmplă�
tor pe la noi s�a plimbat vorba: au
murit de proști ce erau.

Avem și noi sfârșit la Ferma
animalelor – varianta românească,

sigur că da: căci nu mai știai care e
porcul din șaormă şi care e porcul
care vrea șaormă...

Marți, 7 iulie
Nu peste mult, când se va res�

crie trecutul biblic conform noului
imaginar al sapienșilor, Fecioa ra
Maria nu�l mai naște pe Iisus, că
nu ăsta e rolul femeii emancipate,
ci se va naște pe sine, se va dezvolta
personal, ca în noul film artistic
Terminator (Destin întunecat) –
mindfulness vă profețesc, hasta la
vista, baby.

Practic, ocupațiunea mintală a
românului e la Cheloo, Selly și Colo.
Ăsta e nivelul la care discutăm.

Ennio Morricone a fost unul
dintre ultimii oameni de pe planeta
pământ care chiar era maestru.

Se poate constata lesne un
melanj:Cheloo s�a bendecizat, iar
Bendeac a chelit.

Practic, Chelool dă semnale
cu fum să îl vezi de departe, dar
nu era nevoie, că se vedea oricum.

Ar fi drăguț ca românii care
nu poartă mască să poarte măcar
punguța de la Mega.

Luni, 6 iulie
Iată că luna lui cuptor vine cu

vești bune, după ce în China în�
cepu să se dea din chinez în chi�
nez ciuma bubonică. O ciumă
bu  bonică nu mai avusese sapien�
sul de multicel, o să�i prindă bine.

Facem ce facem și ajungem iar
la vorba lui Malraux, săracul, că
orice minoritate conține totuși o
majoritate de imbecili. Carevasă�
zică, unde�s trei sapienși, doi pros�
tălăi dau confortabil majoritatea.

Pe de altă parte, gloata și me�
rită tot ce i se întâmplă, plecând
urechea la guriști, la saltimbanci,
la cititorii de pe prompter, la

mimi, la interlopi, la curve, la pu�
nătorii de poze cu mâncare, la
chefi (chefii sunt mai ales cu fizica
nucleară și așa, știu chefii), la fri�
zeri, la croitori și la dătătorii din
fleancă fără nimic la bază. Să îți
iei sfaturile medicale de la gurist
e ca și cum ți�ai pune orelistul 
să�ți cânte la trompetă, în loc să�ți
ia urechea la mână. Merită gloata,
cum să nu merite? A făcut metas�
taze imbecilitatea globală, n�o
mai drege nici asteroidul, e OK.
Doar să vină mai repede, că e tot
mai greu aici, printre cretini.

Duminică, 5 iulie
Visul de aur al românilor e pe

cale să se împlinească: un pod de
libere, o punte de concedii, între
o stare de urgență și următoarea
stare de urgență.

După ce l�a dovedit pe micul
Smiley, trompeta timpurilor noi,

penibile, lucioase și goale de con �
ținut, sper ca Funeriu să se lupte
acum ca un nebun și cu Habi Ta�
lent, papuccii Gucci. Fie ca acela
mai destoinic în folosirea argu�
mentelor logice să triumfe. De ase�
menea, ar fi drăguț un dialog pla� 
tonic și cu rapperul Chimie. Și, la
desert, decisiva cu Lil Esca.

Idee pentru relansarea econo�
miei românești: să fie suprimate
perioadele de muncă, să rămână
doar sezonul concediilor legale de
odih nă, îndrăgitul concediu de vară
și, desigur, concediul de iarnă, când
se vizionează filmul artistic Singur
acasă, alături de cei dragi. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din anii molimei (XI)

Mi s�a întâmplat de cinci�șase
ori, cu foarte mici diferențe, ur�
mătoarea scenă banală. Cineva
îmi zice: hai să scoatem sacii
ăștia din portbagaj, și se înde�
părtează deja cu unul dintre ei.
Eu mă uit cu groază la sacul de
ciment de 50 de kilograme și
apoi zic: nu ar fi cel mai bine să�i
ducem împreună... eu de�un
capăt, tu de�un capăt, pentru că,
în acest fel... Dar celălalt, după o
clipă de nedumerire, zice nu, de
ce să ne complicăm, fiecare câte
un sac, hai că merge repede. Asta
e tot, adică nu există nici o
poantă – și totuși ceva e aici.

1. Când lucrezi în construcții nu ai
voie să te gândești la o metodă
mai ușoară de a�ți atinge obiecti�
vul. Și asta nu pentru că ai pierde,
cel puțin la început, ceva timp, să
zicem instalând un plan înclinat.
Ci pentru că ar fi, pur și simplu, o
abdicare. Atâta timp cât ceva se
poate îndeplini hic et nunc, chiar
și cu mult ștrapaț, orice altă va�
riantă ar fi o fandoseală, un oră �
șenism. O piuliță pentru care nu e
la îndemână cheia potrivită se va
desface, cu o încordare dublă, cu
patentul. Un holzșurub ale cărui

ultime două spire efectiv nu mai
vor să intre nu va fi scos ca să se
dea o gaură cu bormașina, ci va fi
totuși înșurubat cu forța disperă�
rii, cu întregul trup al me se ria �
șului proptit în floarea holzșuru�
bului ca în Fight Club. Scara nu va
fi deplasată niciodată. Cobori
treptele, muți scara, sui iar trep�
tele, câtă confuzie, ce decla rație
de faliment personal. Un bărbat
adevărat bate toate cuiele în șin �
drilă întinzându�ne din ce în ce
mai mult, din ce în ce mai mult.
Pentru cele mai îndepărtate cu�
ie el va recurge, tradițional, la
acrobații. Iar ultimul cui îl va bate
în cădere.

2. Sportul se face la locul de
muncă, nu altundeva. Sigur că e

mai ușor să cari sacii cu roaba,
dar, dacă faci asta, ratezi provoca�
rea atletică. La noi pare să existe
convingerea că dimensiunea esen�
țială a efortului de a ridica pira�
midele a fost cea de fitness. 

3. Orice încercare de a face
munca mai ușoară este rădăcina
șomajului. Tu doar ai aruncat o vor �
bă, chipurile ca să ajuți, dar în buzu�
nar ai deja noua organigramă, în
care numele lui Pavel e tăiat cu două
linii groase... Lasă să fie greu, că nu
ne plângem. Să muncească alții în
poziții confortabile, noi punem osul
la treabă cum am învățat din moși�
stră moși, că dacă nu e grea munca,
nici casa nu e trainică etc.

4. Accidentele de muncă sunt
imposibile în acest univers. Com�
presorul nu ne va exploda nicio�
dată în față, fierăstrăul de mână
circular, scăpat pe jos, nu se va
zvârcoli cu lama expusă până
face totul bucăți, piesa de fontă
nu va crăpa niciodată la sudură.
Doar eu, după ce ridic cu chiu cu
vai un sac de ciment, o să mă tre�
zesc a doua zi cu spatele înțe �
penit – dar ce poveste extraor �
dinară voi avea de spus!

Am început să mă gândesc în
tot mai multe situații că e bine și
așa, și așa. Se știe că nu�ți alegi
părinții, vecinii și înțelepciunea la
care ajungi. În cazul de față, îmi

dau seama acum că toată lumea
are dreptate, inclusiv, vorba lui
Nastratin Hogea, sacul de ciment.
Eu am dreptate deoarece coloana
mea vertebrală. Dar și omul cu
care lucrez are dreptate. Căci
dacă nu poți mișca un deget până
nu i�ai calculat o traiectorie idea �
lă din toate punctele de vedere,
probabil că nu vei duce niciodată
nimic la bun sfârșit. Dorința per�
manentă de a optimiza reflectă
uneori patologii ale voinței. Și ori�
cât ar fi de important ar fi să ai
mereu idei, uneori nu contează
decât să iei sacul din portbagaj și
să�l duci unde trebuie, așa, fără
nici un pic de imaginație. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Sacul cu filozofie



Zilele trecute am citit pe un site
de știri că Traian Băsescu se
gândește să candideze la primă�
ria Capitalei. 

N�a spus că o va face sau că nu o
va face, ci doar că se gândește. Iar
când Traian Băsescu spune că se
gândește la ceva, cu siguranță se
gândește la mai multe. Chiar m�am
bucurat: prea devenise apatic în
ultima vreme. O figură ca fostul
președinte, primar și marinar ar
înviora lupta electorală pentru
primăria Bucureștiului – fiindcă,
orice s�ar spune despre el, cu si �
guranță știe să facă dezbaterile
politice interesante, iar când e în
vervă, chiar antologice.

În felul lui, Traian Băsescu e
o relicvă, una din vremuri mai
agitate și, cumva, mai interesante.
Și nu e singurul (sau singura). Ga�
leria personajelor politice româ �
nești a urmat în ultimii treizeci de
ani un traseu descendent trist și de�
zamăgitor. Imediat după revoluție

ne doream – cel puțin declarativ –
personalități autentice, lideri po�
litici cu charismă, competenți și,
dacă se poate, morali, preocupați
de bunăstarea națiunii și de cea a
cetățenilor ei. Trist e că i�am avut
și i�am trecut cu vederea (nu toți,
dar cei mai mulți). Ion Rațiu n�a
avut niciodată vreo șansă reală în
fața fostului președinte al Româ�
niei Ion Iliescu. Pe Corneliu Co�
posu oamenii au început să�l
aprecieze abia după moarte, iar
pe mausoleul simbolic clădit pentru
el s�a cocoțat la putere Convenția

Democrată în 1996. Faptul că
amândoi au fost membri ai Parti�
dului Național�Țărănesc, un mare
partid istoric care a căzut în in �
signifianță după moartea lor, spu �
ne ceva despre diferența dintre
aspirațiile declarate și cele auten�
tice ale românilor.

Numai că azi, privind în urmă
așa, eminescian, cu gândul la epi�
goni, îmi vine să zic că nici măcar
în tabăra adversarilor acestora,
cea a urmașilor politici ai comu �
niștilor, nu mai găsești persona �
lități de anvergură. Ion Iliescu a
fost, dincolo de excesele sale au�
toritariste, un lider cu charismă,
crescut la școala puterii și versat
în arta conducerii. Urmașul său,
Adrian Năstase, s�a dovedit mai
degrabă un personaj decât o per�
sonalitate, dar până și el avea (are)
o oarecare spoială intelectuală.
Savurez și acum înfrângerea lui în
alegerile prezidențiale, dar nu pot
să nu mă gândesc cum s�a redus
anvergura liderilor PSD în curge�
rea anilor: de la Adrian Năstase la
nesemnificativul – dar decentul –
Mircea Geoană, apoi la Victor
Ponta, mărunt plagiator și purtă�
tor de vorbe, la Liviu Dragnea, un

învârtitor de prima mână, lipsit
de orice viziune politică, și, în fine,
la cine mai e acum, un anume domn
Marcel Ciolacu... numai gândiți�vă,
lăsând la o parte orice simpatii
sau antipatii: de la Ion Iliescu la
Ciolacu. În anii domniei lui Ion
Iliescu, fie la partid, fie la condu�
cerea țării (pe�atunci era cam to�
tuna), încă se mai discutau pro �
bleme doctrinare, de orientare
politică, de program și statut. Nu
cred că azi mai sunt mulți lideri
PSD capabili de așa ceva.

Nici la liberali lucrurile nu stau
mai bine. E drept că Partidul Națio �
nal�Liberal a supraviețuit de�a lun�
gul anilor mai degrabă agă țându�se
de altele, de la PNȚ și PDL până la
FSN, dar există o diferență de anver�
gură vizibilă între foști lideri precum
Radu Câmpeanu și Mircea Ionescu�
Quintus sau Theodor Stolojan și
Crin Antonescu, Raluca Turcan sau
Ludovic Orban, oameni din linia a
doua sau a treia a partidului, ajunși
la conducerea lui grație biologiei și
curgerii timpului. 

Odinioară îmi visam să ajun�
gem într�o astfel de situație, să
fim asemenea unor țări nordice,
unde liderii partidelor, premierii

sau președinții sunt mai degrabă
niște funcționari eficienți, niște roți
mai mari într�un angrenaj care
funcționează ireproșabil. 

Să nu mai avem lideri charis�
matici și autoritari, care să im�
pună și să dispună, îmbătați de
seva puterii. Ei bine, am ajuns
acolo, doar că nu chiar în stil
nordic – fiindcă, pe de altă parte,
n�avem nici conducătorii efici �
enți și discreți, care să își ocupe
locul într�un mecanism adminis�
trativ bine pus la punct. Avem
doar o clasă de oameni politici
terni, lipsiți de viziuni și convin�
geri, blazați și uzați, care joacă un
vechi și plictisitor joc balcanic. 

O strânsură de personaje
inter șan jabile, care mimează ru�
tinate, într�un cerc închis, jocul
demo crației.

Iar asta nu cred că se poate
schimba ușor: până și noile par�
tide, ce propun nume noi și su�
fluri noi, par să cadă pradă cu
ușurință acelorași metehne. Așa
că, dacă nu putem avea nici per �
sonalități, nici mecanisme efi�
ciente, măcar circ să avem. Deși
parcă nici la asta nu ne mai price�
pem ca odinioară. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Nevoia de circ





Cifrele vorbesc de la sine: peste
50.000 de reprezentații a peste
3.000 de creații în aproape 300 de
amplasamente din urbe. Statisti�
cile spun că peste 2 milioane de
bilete se vând în medie pe ediție,
comparabil cu situația de la ma�
rile campionate de fotbal, iar în
perioada festivalului locurile de
cazare sunt foarte greu până la
imposibil de găsit. Practic, locali�
tatea e o imensă scenă pe care evo �
luează creatori îndrăzneți, dornici
să fie văzuți de public și de spe �
cialiștii care le pot aduce viitoare
contracte. 

Edinburgh Festival Fringe nu
este unul cu premii. Ar fi o mi�
siune imposibilă să vezi și să com�
pari realizatori și producții atât
de numeroase și atât de diferite.
Ideea structurală este expunerea,
întâlnirea cu spectatorii și cu
ceilalți artiști. Shona McCarthy,
directorul executiv al EFF – eve�
nimentul este administrat de

Fringe Society –, a avut misiunea
de a comunica public decizia
amânării ediției din anul 2020. O
decizie dificilă, așa cum a precizat
McCarthy, impusă de circum stan �
țele pandemiei, decizie la care s�a
ajuns după îndelungi consultări
ale boardului cu reprezentanți ai
profesioniștilor artelor spectaco�
lului, ai autorităților și sistemului
medical. O decizie cu consecințe
și complicații financiare, întrucât
evenimentul se desfășoară prin
finanțare participativă, cu puțin
sprijin public. 

LIBERTATE DE EXPRESIE,
ALTERNATIV ȘI PARTICIPARE

Artiștii se înscriu pe baza unei
taxe, plătesc chiria sălii sperând să
recupereze cheltuielile și să obțină
și un câștig din biletele vândute,
care să le asigure traiul și, even�
tual, să le îngăduie noi proiecte
teatrale. McCarthy a subliniat că

„artele spectacolului au un rol im�
portant în oferirea unei perspec�
tive prin care să ajute la înțele�
gerea multiplelor traume ale pan�
demiei. Artele au ajutat mereu
felul în care ne privim pe noi înșine
și ne vor ajuta și acum să depășim
momentele dificile/ amenințările
care ne unesc ca ființe umane într�o
experiență împărtășită global“. 

Încă de la cea dintâi ediție, în
1947, cuvintele de ordine au fost
libertate de expresie, alternativ și
participare. Atunci au jucat opt
companii, astăzi am văzut câte
sunt interesate să evolueze în pro�
gram, venind din întreaga lume.
Prezența acestor pionieri, numiți
„Festival adjuncts“, era un răs�
puns estetic la Edinburgh Inter�
national Festival, instalat în cele
mai importante săli ale orașului.
Era felul lor de a afirma mișcarea
independentă.

Specificul festivalului este că
toate companiile sau artiștii inde �
pendenți sunt bineveniți. Nu există
o selecție, oricine dorește și are re�
sursele o poate face. Iar perime�
trele de joc sunt foarte variate, atât
incinte, unele dintre ele complet
neobișnuite, cât și arii outdoor. 

EDINBURGH AR FI MAI SĂRAC

De unde vine numele? În 1948,
jurnalistul Robert Kemp, care era
și dramaturg, în articolul său de �
spre cea de�a doua ediție a Edin�
burgh Internațional Festival a
utilizat cuvântul fringe. El se refe�
rea la emergenții care�și pledau

cauza artistică prin constituirea
ad�hoc a acestei secțiuni, desem�
nând ceea ce avea să devină un fe�
nomen al teatrului recent. 

Ca un reflex al EFF, străzile
orașului, cel puțin acelea ale ve�
chiului oraș care conduc spre cas�
tel, sunt animate de freelancer�i pe
parcursul întregului an. Nici mă �
car ploaia și nici vântul nu�i
opresc, ele fiind, din perspectivă
meteo, principalele impedimente,
căci iernile sunt aici destul de
blânde. High Street e plină de
viață, numerele de păpușărie, acro�
bație, jonglerie, dans ori inconfun�
dabilii cimpoieri fac parte inte�
grantă din peisajul urban. Fără ele,
Edinburgh ar fi mai sărac.

Edinburgh Festival Fringe a
mai reușit un lucru important pe
lângă faptul că oferă miilor de
creatori autonomi șansa de�a se
exprima în văzul public. Modelul
a generat o puzderie de eveni�
mente similare, peste tot pe ma�
pamond, impunând noțiunea
fringe ca alternativă la establish �
ment. Din Commonwealth, în
Australia a luat naștere, la nu �
mai câteva sezoane după Edin�
burgh, Adelaide Fringe. Era în
1960, iar în scurt timp festivalul
a devenit al doilea ca amploare
de pe planetă. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Edinburgh Festival Fringe 
s-a amânat pentru 2021 

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Cel mai mare eveniment teatral internațional
al lumii este considerat Edinburgh Festival
Fringe (EFF). Mani festarea a amprentat orașul
scoțian în asemenea măsură încât în fiecare
vară, de regulă în luna august, aici se adună un
număr absolut impresionant de artiști din toate
zo ne le creației, de la teatru, la muzică, noul
circ, operă, expoziții, călătorind dinspre toate
meridianele geografice. Festivalul a devenit 
o marcă a locului. 
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INTERVIU CU SCRIITOAREA MONI STĂNILĂ 

„Țestoasa e Brâncuși, care de-a
lungul unei vieți a învățat să zboare“

DAN BURCEA

Biografia despre Brâncuși scrisă
de dumneavoastră deschide
colecția inițiată de Editura Poli-
rom. Cum vă simțiți ca deschiză-
toare de drum al unei astfel de se-
rii și cum ați primit de la început
această provocare?

N�aș putea spune că eu sunt cea care
am deschis drumul, fiindcă am mers
la braț cu Bogdan�Alexandru Stă�
nescu și Dan Coman, doar că eu am
reușit să trimit la tipar înaintea lor.
Cred că singură mi�ar fi fost mai greu.
Când Adrian Botez mi�a propus să
scriu biografia lui Brâncuși, am spus
da, fără să stau pe gânduri. Apoi mi�a
spus cine sunt ceilalți doi colegi și
am fost încântată să fac parte din
același proiect editorial cu ei. 

Provocarea am primit�o cu mari
emoții. Brâncuși e un subiect greu.
Dar deosebit de frumos.

„Brâncuși nu poate fi refuzat“,
scrieți dumneavoastră, reflectând
oarecum felul în care vă
poziționați față de acest mare ar-
tist. Ne puteți da mai multe amă-
nunte despre relația pe care o
aveți cu personalitatea și 
opera sa?

Brâncuși este un Eminescu al scul�
pturii în cultura noastră, în cultura
universală e părintele sculpturii mo�
derne. Nu toți îl înțeleg, dar toți îl cu�
nosc. Eram la curent nu doar cu ope ra
sa, ci și cu multe date biografice, nu
îmi era necunoscut, nu era doar „ma�
rele“ Brâncuși. Și probabil tocmai fi�
indcă visam că devin artist plastic.
Vis abandonat devreme, pentru că
prietena mea din copilărie, sculptorul
Ligia Secu lici, se transferase deja la o
școală de arte și am putut observa cât

de repede avansa tehnic. Nu am su�
ferit prea tare, eu scriam deja poezie.
Doar că nu mi�aș fi imaginat că voi
deveni poet, cum nu mi�am imaginat
că aș accepta să scriu biografia lui
Constantin Brâncuși.

Ce ne puteți spune despre partea
documentară? Cum ați reușit să vă
orientați în mulțimea lucrărilor
dedicate artistului și operei sale?

A fost extrem de dificil. Nu am avut
acces (sau timp) să văd toate cărțile
despre Brâncuși, așa că în primul
rând am revăzut albumele cu opera
sa. Apoi m�am orientat spre biografii
care l�au cunoscut direct, ulterior
spre cei din zilele noastre. De un
mare ajutor mi�a fost biografia dom�
nului Alexandru Buican. Am citit de
câteva ori corespondența și însem�
nările lui Brâncuși, pentru a încerca
să mă apropii de vorba lui, de modul
tranșant (și sucit) în care se exprima.
Îmi era foarte drag din adolescență,
după ce am aprofundat, l�am iubit
de�a dreptul. De mare folos mi�au
fost și articolele găsite pe internet. 

De ce ați ales ca subtitlu această
sintagmă legată de țestoasa care
zboară? Ce sens are ea?

Dacă cineva caută cronologic scul�
pturile lui Brâncuși, va găsi urmă�
toarea informație: „Țestoasa zbură� 
toare este ultima sa opera. Broasca
pare că se desprinde de pământ și se
ridică spre cer“. A realizat�o în timpul
celui de�al Doilea Război Mondial. Un
moment foarte greu în viața lui. Bă�
trân și bolnav, însingurat și rănit
sufletește. Ajunsese să creadă că va
veni și al treilea război, unul nesfârșit.
În 1940 face o primă țestoasă. O simte
greoaie în lupta ei pentru supra vie �
țuire. „Zburătoarea“ în schimb învață
desprinderea, nu mai e lipită de hrană,
nu mai e lipită de pământ, ci e orien�
tată spre cer. Spre veșnicie, dacă vreți.

Cartea scrisă de Moni Stănilă, Brâncuși sau cum a învățat
țestoasa să zboare, deschide colecția de Biografii
romanțate inițiată de Editura Polirom. Autoarea, cunoscută
mai ales ca poetă, reușește aici cu brio un pariu pe care-l
consideră cu atât mai important cu cât în tinerețe a dorit
ea însăși să devină artist plastic. În fața imensei figuri a lui

Brâncuși, ea știe să cearnă cantitatea importantă de
informații, pentru a se opri la esențial, și anume la sinteza
unică pe care sculptorul român a reușit să o propună artei
universale. Am dorit să știm mai multe lucruri despre
geneza și provocările acestei cărți, într-o pasionantă
discuție cu Moni Stănilă pe care v-o propunem mai jos.
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Fiind și ultima lucrare a sa, e evident
că vorbim de o finalitate, una care a
împlinit întreaga sa operă. Dacă Pa�
sărea în văzduh nu mai era pasăre,
ci zborul însuși, cum afirma sculpto�
rul, țes toasa e cumva imaginea în
oglindă a destinului lui Brâncuși,
țestoasa își depășește limitele, na�
tura, se orientează spre cer și zboară.
Țestoasa e Brâncuși, care de�a lun�
gul unei vieți a învățat să zboare. 

A existat în cazul de față o difi-
cultate a notorietății, altfel
spus, cum ați reușit să treceți
dincolo de imaginile și locurile
comune pentru a capta, a sesiza
profunzimea unui artist ca
Brâncuși?

Cel mai dificil mi�a fost să stabilesc
care povești pot fi adevărate.
Foarte multe întâmplări din viața
lui sunt povestite diferit: cum și�a
rupt piciorul, de exemplu. A trebuit
să urmăresc cu atenție diferite linii
narative, alteori a trebuit să îmi
asum cu curaj. Cred că nu greșesc
dacă spun că el însuși a fost cel care
a răspândit diferite variante despre
o anumită întâmplare. Îi plăcea să
se joace cu auditoriul. Îi plăcea să
răstălmăcească, pentru că – cred
astăzi – știa că aceste povești nu
definesc omul în esența lui. Și mai
cred că îi spunea fiecăruia ce bă�
nuia că vrea să audă. Am ținut cont
de aceste lucruri când m�am apu�
cat de treabă.

A scrie o biografie sau un studiu
este fără îndoială cu totul altce-
va decât a crea o biografie
romanțată. Ce efort specific a
impus pentru dumneavoastră
un astfel de gen literar, mai ales
atunci când personajul istoric
trebuie să devină personaj 
de roman?

Pentru un studiu e nevoie de mult
mai multă documentare, de ani în�
tregi de stat prin biblioteci, de ca�
pacitate de sinteză. Deci e mai mult
de lucru. Într�o biografie literară

riscul e mai mare, e obligatoriu 
să și creezi. Nu orice. Nu oricum. 
Personajul și lumea lui trebuie să
prindă viață. Dacă nu se întâmplă
asta, personajul tău e mort în carte,
iar tu ești mort ca scriitor.

Puneți în lumină în cartea dum-
neavoastră mai multe fațete ale
omului și artistului Brâncuși.
Pentru plăcerea de a le împărtăși
cu cititorii, vă propun să ne
oprim la câteva dintre ele. Prima
dintre acestea este proverbiala
ancestralitate a personalității
sale într-un Paris cosmopolit de
început de secol XX. Ce ne puteți
spune despre acest țăran migrat
din ținuturile gorjene în cartie-
rul Montparnasse?

Că el a venit dintr�o familie de ță �
rani, nu tocmai săraci, e o evi dență.
Însă uneori se atribuie prea multă
influență primilor săi ani din viață.
Să nu se uite că a părăsit satul pe
când era încă un copil. De atunci 
s�a învârtit prin orașe mai mari sau
mai mici. A fost băiat de prăvălie
de la 12 ani (dacă îmi amintesc
bine). Acum, pe de altă parte, im �
portanța simțului sculptural și ar�
hitectural e cea a satului în care a
trăit primii ani. E o moștenire cul�
turală incontestabilă. Dar filtrată
de un mare artist, care avea lecturi
și studii. Pri mii ani în sculptură,
înainte de experiența colosală a
Parisului și a artei de acolo, nu lăsa
să se întrevadă ceea ce urma. Să ne
uităm la lucrările lui de început.
Nu regăsim coloanele caselor
țărănești. Ce se întâmplă ulterior
în Paris este o recreare a lumii in�
terioare, una asumată, la care
încep treptat să participe tot mai
mulți artiști.

A doilea aspect este cel al
lucidității artistice, vizionare,
remarcată de un cerc restrâns,
dar contestată de presă, inclusiv
de cea din România. Este
Brâncuși artistul conștient de
geniul său, dincolo de opinii și
de exegeze de tot felul?

Cred că parțial am răspuns mai sus.
Brâncuși nu a fost un bun meș �
teșugar, ci a fost părintele sculptu�
rii moderne. Iar faptul că din 1908
încolo începe să refuze sculpturile
comandate, preferând să îndure
foame, într�un moment în care
prea puțini îl încurajau în noua sa
di recție, ne spune un singur lucru:
a fost conștient de puterea sa, a ris�
cat pentru convingerile lui, era
sigur că face bine ceea ce face. N�a
fost o intuiție de meșteșugar. A fost,
da, până la urmă a fost un vizionar.
Și a știut că e pe drumul bun chiar
și atunci când era contestat.

Legat de geniul neînțeles sau pe
cale de a se afirma al lui
Brâncuși, convocați în paginile
dumneavoastră un întreg divan
de artiști, de la Matisse la Du-
champ și Léger, de la Arthur B.
Davies și Walt Kuhn, la regreta-
tul său prieten Apollinaire și
alții. Ce ne puteți spune despre

această lume a sculptorului?

Cred că am surprins�o prea puțin.
Cred că ar ieși un film minunat dacă
cineva ar avea timpul și resursele
pentru o documentare serioasă. Un
film intitulat Atelierul. Pentru că,
așa cum am spus�o și în carte, atelie�
rul lui era o lume. O lume și o operă
de artă în sine. Însă la o biografie
romanțată există o limită de spațiu,
un termen mai restrâns de lucru. Nu
știu în ce mă sură am reușit să redau
acel centru neconvențional al ar �
tiștilor de atunci, dar sper ca, atât cât
e, să fie viu. E limpede că nu găinile
pe jar îi atrăgeau pe artiști aco lo, ci
vulcanul Brâncuși. Îmi amintesc că
în timpul documentării citisem un�
deva că Henry Miller fusese sfătuit
să treacă pe la Brâncuși, iar scrii�
torul american ar fi spus că nu
crede în profeți. Deci asta ne spune
destule despre aura de legendă
țesută în jurul persoanei lui Con�
stantin Brâncuși. 

O a treia imagine pe care o
puneți în lumină este cea ase-
mănătoare albatrosului lui Bau-
delaire, a unui artist ce se adap-
tează cu greu la rigorile lumii și
se retrage în lumea sa.

E o observație foarte bună, însă,
dacă artistul s�ar adapta lumii din
jur, ar mai ajunge artist? Oare crea �
ția nu vine tocmai din această lume
alternativă pe care fiecare o con �
struiește după puteri? Eu zic că da.
Fiecare artist e într�un fel sau altul
un inadaptat, chiar și atunci când
pare extrem de volubil și prezent, și
pe cât de inadaptat e, pe atât de
uriașă e lumea sa. Însă trebuie să
recunosc că la Brâncuși această 
nevoie a fost mult mai pronunțată. A
mers până acolo încât și�a construit
singur mobilierul din atelier. Și�a as�
cuns patul, ceea ce spune multe des�
pre ochiul ascetic cu care își privea
lumea. Revenind la atelier, acolo a
supus pentru prima dată arhitec�
tura sculpturii. Acolo a înțeles im �
portanța proporțiilor și a spațiului.
Cred că fără lumea sa, cea din atelier,
Ansamblul de la Târgu�Jiu nu ar fi

existat, nu în forma pe care o avem
acum. Poate atunci s�ar fi mulțumit
doar cu Coloana infinitului, așa cum
vorbise inițial cu Liga Femeilor din
Gorj, care a avut curajul prin Arethia
Tătărescu să ducă la bun sfârșit acest
plan. Pentru că inițiative de a�i da lui
Brâncuși să execute monumente pu�
blice au mai fost, dar, când au văzut
schițele, s�a renun țat. Cum a fost în
cazul monumentului dedicat lui
Spiru Haret. L�au chemat pe Brân �
cuși, dar au vrut un bust clasic, cum
e cel al generalului Carol Davila, dar
Brâncuși nu mai era studentul bu �
cureștean din 1903. Era acel Brân �
cuși care a rămas în cultura uni �
versală, nu mai voia să facă reprodu�
ceri. Și iată, bucuria femeilor de azi,
Liga Femeilor din Gorj a spus da
pentru Coloană, da pentru Masă, da
pentru Poartă. Și mulțumită lor
avem astăzi în România Ansamblul
Monumental de la Târgu�Jiu.

Dintr-o biografie romanțată nu
puteau lipsi femeile. Ce loc ocu-
pă iubitele în viața lui Brâncuși?

Asta trebuie să o spună el! Glumesc,
desigur. E un spațiu larg. Dacă aș fi
intrat în detalii, n�aș fi ajuns și la
opera sa. Nu mi�ar fi ajuns spațiul.
Dar și dacă mi�ar fi ajuns, nu cred
că aș fi vorbit mai mult decât am
făcut�o despre femeile din viața lui.
Am simțit grija lui de a�și ascunde
re lațiile intime. Tot ce știm, știm de la
alții sau din scrisori, nu de la el. Am
vrut să respect această cumsecăde�
nie a lui, de a nu povesti despre fe�
meile cu care era. Mi�a părut rău să
dezamăgesc publicul nostru, care a
căzut în capcanele mass�media, dar
a trebuit să scriu că nu Maria Tănase
a fost marea lui iubire. Si gur, vorbesc
despre Brâncuși, nu despre senti�
mentele Mariei Tănase. S�au văzut de
puține ori. Iar el la bătrânețe recu �
noaște unor confidente că inima lui
a rămas la Vera Moore. Ea a fost Ve�
ronica lui, iar el a fost Eminul ei. 

Generația tânără are astăzi ac-
ces la informații și nu mai este
supusă îndoctrinării de nici un
fel. Ce simbolizează astăzi
Brâncuși pentru această
generație după părerea dum-
neavoastră? Sau cum trebuie 
ea să-l privească?

Nu mai există, poate, îndoctrinare,
dar există clișee, iar Wikipedia, cum
spunea un mare profesor de al meu,
e pentru copiat, nu pentru învățat.

Cred că în ziua de azi lumea se
mulțumește cu o informație sumară,
trunchiată și, de multe ori, falsifi�
cată. Cel mai mare fake news pe
domeniul cultural a fost chiar așa�
numitul testament al lui Brân cuși,
unul în care am crezut și eu ani de
zile. Realitatea e alta. Brâncuși nu
și�a manifestat, mai ales după veni�
rea comuniștilor, dorința de a�și
lăsa opera statului român. Cu atât
mai mult cu cât în 1949 s�a încercat
demolarea Coloanei, iar el știa. In�
gratul proces verbal al Academiei
române, în care Brâncuși era numit
decadent și fără valoare, era de la o
ședință despre arta în comunism,
nu despre pretinsa cerere a lui
Brâncuși. Deci nu e ușor cu infor�
marea, nu atâta vreme cât o parte
din presă ne spune alte povești. De
exemplu, mulți „știu“ despre acest
testament sau despre idila cu Maria
Tănase, dar mai puțini cunosc pro�
cesul dintre Brâncuși și Statele
Unite ale Americii, proces care a în�
semnat o mare victorie în artă. Fără
acest proces, ar fi devenit din ce în
ce mai greu să se realizeze o expo �
ziție internațională. Impozitarea lu�
crărilor n�ar fi folosit deloc artiș�
 tilor. Și mai puțini știu despre Tem�
plul Meditației pe care trebuia să
îl ridice în India, deși se păstrează
schițe ale lui. Deci cred, o spun cu
riscul de a părea prea puțin mo�
destă, că pentru tinerii de astăzi a
pornit Adrian Botez, cu editura
Polirom, acest proiect al biografii�
lor romanțate, proiect care poate
direcționa cititorii spre muzica lui
Enescu, spre receptarea marilor
valori ca oameni, nu ca statui
moștenite la orele de liceu, spre
pofta de a citi mai mult, de a căuta
singur, de a dori să îl prinzi cu
„tema nefăcută” pe scriitorul care
a scris o anumită biografie ro man �
țată. Mai pe scurt, o colecție care
poate trimite cititorii la perso na �
litățile pe care le�au trecut cu ve�
derea până acum. Eu m�aș bucura
să știu că cei care au citit această
carte vor vrea să afle dacă am avut
dreptate. SDC

Provocarea am primit-o cu mari 
emoţii. Brâncuși e un subiect greu. 
Dar deosebit de frumos.
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Faima, un drog periculos
În Sindromul Greta
Garbo. Despre cele -
britate și anonimat,
Aurora Liiceanu abor -
dează contextualizat
particularități de per -
sonalitate exa gerate,
sindroame necon -
venționale, care nu
intră în repertoriul de
tulburări psihice in -
cluse în nomen clator.
Printre acestea, au -
toarea mențio nează
sindromul Midas
(lăcomia), sindromul
Pollyanna (optimis -
mul excesiv), sindro- 
mul Münchausen
(voluptatea minciunii)
sau sindromul Buri -
dan (indecizia și de- 
presia accentuate de
principiile societății
de consum). 

DANA PÎRVAN

Aurora Liiceanu se oprește asu�
pra sindromului Greta Garbo,
sindrom ce desemnează trecerea
de la celebritate la anonimat,
strâns legat de acesta fiind și sin�
dromul eroului întruchipat de
Jack Spintecătorul, anonimul per�
fect, relația cu timpul fiind un alt
element comun al celor două. 

Dacă în ultimii ani internetul
a determinat o creștere inepuiza�
bilă a nevoii umane de vizibilita�
te, de expunere online, de au to�
branding, de eroizare, microcele�
britatea putând fi privită ca 
suprem ideal de viață al multora,
e greu de imaginat că au existat
vedete excedate de nevoia anoni�
matului. Greta Garbo este întru�
chiparea desăvârșită a acestei relații
aparent contradictorii și nerealiste
dintre celebritate și anonimat.

Actrița suedeză, devenită vedetă a
Americii, s�a retras la 36 de ani
din viața publică, în plină glorie.
A trăind 85 de ani, două dintre
afirmațiile care i�ar putea defini
viața fiind acestea:

„Am vrut două vieți, una pen�
tru filme, alta pentru mine.“

„Niciodată nu am spus că vreau
să fiu singură, ci doar că vreau să
fiu lăsată în pace.“

Pentru a contura și a înțelege
relația dintre viața publică a ac �
triței și viața sa privată (și implicit
cele două tipuri de imagini), Au�
rora Liiceanu face o trecere în re�
vistă a întregii vieți a actriței, in �
sistând pe acele aspecte care au
relevanță în motivațiile psiholo�
gice ale nevoii de intimitate, sensul
vieții private conturându�se mai
ales pe fondul vieții publice. Una
dintre obser vațiile cu caracter ge�
neral este aceea că erodarea fron�
tierelor dintre cele două sfere exis �
tențiale a devenit unul dintre cele
mai mari pericole ale cele brității,
printre urmări numărându�se „de�
presie, insomnie, iri tabilitate, para�
noia, cheltuieli nesăbuite, stări
proas te de dispoziție, lipsă de con�
centrare, agitație“. 

A OBȚINUT 
DEPRESIA CA 
STIL DE VIAȚĂ

Dincolo de imaginea senzual�cu�
ceritoare de pe ecrane, portretul
misterios al Gretei Garbo se do �
vedește un amestec de suspiciu �
ne, neîncredere, reticență și frică
de străini, nevoia de solitudine,
versatilitatea dispoziției, ba chiar
bipolaritate (trecerea rapidă de la
veselie la depresie fiind bine cu�
noscută), atitudine indiferentă
față de cei din jur (își arunca une �
ori hainele și înota goală), bise�
xualitatea (cartea îi oferă citito �
rului și aspecte ale relațiilor pe
care le�a avut cu diverse femei sau
bărbați, Greta Garbo vorbind ade�
sea despre ea ca despre un băr�
bat), disprețul față de media și
față de public, refuzul de a da in�
terviuri, aroganța, hotărârea de a�i
ține la distanță pe „clienții“ faimei
sale, bucuria de a fi singură cu
gândurile ei, tăcerea în fața mul �
țimilor. Ochelarii fumurii și gule�
rul blănii ridicat au devenit sim bol
al „imaginii inerției vii“, sintagma
prin care însăși actrița se definea. 

Povara celebrității a căpătat
în viața Gretei Garbo forme pe
care puțini dintre noi și le�ar ima �
gina: „Nu putea scrie cecuri, deoa�
rece funcționarii băncilor nu le
dădeau mai departe. Semnătura
ei era mai valoroasă decât sumele
de pe cecuri. Ca urmare, se întâm�
pla să i se taie curentul sau telefo�
nul pentru că cel care primea
cecul scris de ea îl păstra. Pentru
semnătură. Avea în original iscă�
litura ei. Greta Garbo trăia într�o
opulență impresionantă, dar sin�
gură. În living erau nu numai ta�
blouri de maeștri celebri, ca Gia� 
cometti, Bonnard, Renoir și alții,
ci și antichități acoperite cu cati�
fea. Dar nici o fotografie și nici un
vas cu flori“.

Nu e de mirare că a râvnit la
discreție ca stil de viață, că a în�
cercat să despartă persoana de
rol, actrița de femeia din viața co�
tidiană. Dacă o astfel de pretenție
a fost realistă sau onestă – asta nu
se poate spune cu certitudine, exis �
tând motive pentru a se crede că
de fapt își dorea să fie admirată și
dincolo de ecran. În ciuda faptu�
lui că și�a dorit discreția, se pare
că a obținut mai ales depresia ca
stil de viață. Interpretările anoni�
matului său asumat sunt și ele 
divergente: „Unii au privit critic
anonimatul asumat, voluntar al
Gretei Garbo, susținând că el a
avut două scopuri: pe de o parte,
era o modalitate de a se proteja de
agresivitatea jurnaliștilor, prea
interesați de viața ei privată, și, pe
de altă parte, a fost o strategie
înțeleaptă de a păstra legenda vie.
Ea a «cultivat dezgustul patologic
și paradoxal față de publicitate și
suspiciunea față de străini». Prin
această strategie le�a apărut celor
care o cunoșteau mai bine ca având
o fire paranoidă și centrată pe sine.
A trăit un conflict între dorința de
solitudine și nevoia fundamentală
de contact uman, având o fire am�
biguă ca dispoziție psihologică, o
personalitate bipolară“. 

MISTER ASOCIAT
ANONIMATULUI

Aurora Liiceanu observă că ne �
concordanța dintre nevoia de a fi
în centrul atenției și de trăi doar
după bunul plac, contrastul din�
tre femeia de pe ecran și enigma
din viața cotidiană, deși trăite

dramatic, au constituit tocmai
pre misele misterului ce au men�
ținut�o me reu în atenția publicu�
lui și au transformat�o în legendă.
Același mister asociat anonimatu�
lui a fost ingredientul care l�a
transformat și pe Jack Spintecăto�
rul într�o legendă: „De ce lumea
nu�l uită, de ce încă inflamează
imaginația atâtor oameni? De ce
această fascinație colectivă față
de el? Pur și simplu pentru că de
fapt nu știm nimic sigur despre el,
pentru că nu a fost descoperit de
poliție, devenind un prăfuit case
closed. Pur și simplu, pentru că el
este exemplificarea perfectă a
efectului Zeigarnik: incertitudi�
nea face ca imaginația să lucreze,
pentru că ceea ce este incomplet
ne poate obseda, pentru că dorim
să se închidă cercul, să spunem că
există un adevăr“. 

Și, dacă ne gândim la faima ve�
detelor noastre de azi prin prisma

efectului Zeigarnik, poate vom
înțelege mai bine de ce faptul că
își expun online toate cotloanele
vieții private nu le asigură decât o
faimă repede trecătoare. Curiozi�
tatea ușor potolită a publicului
nu substituie misterul care îi fas�
cinează de fapt atât de mult pe oa�
meni. Iar democratizarea cele� 
brității (de fapt a faimei, care nu e
sinonimă cu celebritatea) aduse
de internet ca urmare a maximei
vizibilități, a manifestărilor de
grandoare, pare a fi mai degrabă
un link către efemeritate. „O lume
fără legende ar fi o lume anostă.
Anonimatul naște legen de“, afir �
mă Aurora Liiceanu, oferind ast�
fel înțelegerii noastre un prin� 
cipiu de bază din psihologia ce �
lebrității. SDC

Aurora Liiceanu, Sindromul 
Greta Garbo. Despre celebritate și

anonimat, Polirom 2020
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Zgomote și muzică la Hagia Sofia

O DEMONSTRAȚIE
SFIDĂTOARE DE PUTERE 

Erdoğan a respins toate criticile
internaționale, în special ale Gre�
ciei, Rusiei, Franței și S.U.A, afir�
mând că decizia ține de drepturile
suverane ale Turciei. Germania a
evitat să ia o poziție clară, dar au
urmat reacțiile Bisericilor ortodoxe
elene și ruse, Patriarhiei Ecume�
nice, inclusiv ale Patriarhiei Ro�
mâne printr�o scrisoare adresată
Sanctității Sale Bartolomeu, dar și
ale Vaticanului prin vocea papei
Francisc, care s�a declarat „foarte
afectat“, fără însă un comunicat ofi�
cial, și UNESCO, care și�a exprimat
„regretul profund“. Nimic nu pare
a�l opri pe Recep Tayyp Erdoğan,
care a asigurat că prima sură a Co�
ranului va răsuna curând în Ayaso�
fya Camii. De la preluarea puterii
în 2003 în fruntea partidului con�
servator�islamic AKP, Erdoğan și�a
declarat constant nostalgia oto�
mană prin gesturi sfidătoare la
adresa Occidentului, periclitând
poziția Turciei în Alianța Nord�
Atlantică și chiar relațiile cu lumea
musulmană. Demonstrația zgomo�
toasă de putere, pe fondul scăderii
în popularitate în sondajele in�
terne, face parte dintr�un lung șir
de provocări internaționale ale
unui lider politic modern cu nos�
talgii disonante de sultan belicos.

SURA VERSUS LAMENTO 

29 mai a devenit în Turcia o sărbă�
toare a cărei importanță s�a inten�
sificat, pe fondul naționalismului
și islamismului fundamentalist
promovat de președintele turc.
Da că până acum celebrările, cu
efecte pirotehnice, reconstituiri și

marșurile militare mehteran aveau
loc în Yenikapı Meydanı, piața imen �
să construită în 2012 pentru mitin�
gurile AKP, anul acesta punctul ei
focal a fost relocat la Hagia Sofia.
Pe 29 mai 2020, la 567 de ani de la
căderea Constantinopolului, „Săr�
bătoarea Cuceririi în Sfânta Sofia“
organizată de Ministerul Culturii
și a Turismului a început cu o pro �
iecție despre sultanul Mehmet al
II�lea și discursul președintelui
Erdoğan. În premieră în ultimele
decenii, sub bolțile unei Sfinte
Sofii complet goale din cauza co�
ronavirusului, dar în prezența mi�
nistrului Turismului turc, un imam
a dat citire celui de�al 48�lea capi�
tol al Coranului, sura Al�Fath. „Vic�
toria“ în traducere din arabă: „Cu
adevărat, Noi ți�am dat o victorie
învederată“, în care prin vocea pro�
fetului său, Allah înlesnește  victo�
ria celor dreptcredincioși la Hu� 
daybiyyah în 628 d. Hristos, prin
care Mohamed a cucerit Mecca. Ce
diferență între recitarea biruitoare
a imamului și tristețea somp tu �
oasă a celei mai cunoscute cântări
bizantine la pierderea Constantino�
polului, o plângere compusă de
Manuel Hrisafi pe versurile psal�
mului 78: „Dumnezeule, intrat�au
neamurile în moștenirea Ta, pân�
gărit�au locașul Tău cel sfânt“.
Diferența simbolică a zilei de 29
mai se găsește în chiar cuvintele 

folosite pentru a o descrie: majori�
tatea creștinilor o caracterizează,
cu tristețe șovăielnică, prin „că�
dere“, pe când limba turcă o de �
finește ferm prin „fetih“, „cucerire“,
Fatih fiind și supranumele pe care
l�a câștigat sultanul Mehmet oda �
tă cu orașul capitală a Imperiului
Bizantin.

Manuel Dukas Hrisafi, autorul
Lamentoului pentru căderea Con�
stantinopolului, a fost cântăreț și
teoretician. În calitate de lampada�
rios, director al corurilor la curtea
lui Constantin al XI�lea Paleologul,
ultimul împărat bizantin mort în
chiar 29 mai 1453, a fost și un pro�
lific autor de muzică sacră, care a
îmbunătățit tradiția calofonică,
completând repertoriile liturgice
cu un număr impresionant de
com poziții proprii. Parte din crea �
ția sa se păstrează transcrisă sau în
manuscris la mănăstirile Iviron și
Vatoped din Muntele Athos sau în
colecția Topkapî. Lucrările sale se
regăsesc pe albumul The Fall of
Constantinople al ansamblului
american de muzică sacră Capella
Romana, dirijat de Alexander Lin�
gas, formație din Portland, Oregon
pe care am ascultat�o în 2017 la
Festivalul de Muzică Bizantină de
la Iași. În Căderea Constantinopo�
lului, Cappella Romana explo�
rează moștenirea muzicală a civi  �
lizației bizantine, sfâșiate între

vestul latin și estul islamic, cu 
muzica maiestuoaselor ceremonii
pentru basilei din Hagia Sophia,
polifoniile triumfătoare ale occi�
dentalilor, dar și rugăciunile cân�
tate întru vindecarea schismei.
Un melanj de cânt bizantin cu po�
lifonie franco�flamandă, prin lu�
crări de Hrisafi, Cucuzel, Ioan
Kladas și Guillaume Dufay, albu�
mul de o frumusețe tulburătoare
se înche ie cu un al doilea lamen�
tatio, Sanc tæ Matris Ecclesiæ
Constan tino poli tanæ, își recapătă
astăzi prin decizia lui Recep
Tayyp Erdoğan actualitatea unei
răni niciodată vindecate.   

ICONS OF SOUND. 
AURĂ ȘI AURALIZARE

Unda de șoc a transformării Sfintei
Sofia în moschee va afecta mili �
oane de creștini, în timp ce mili �
oane de musulmani vor jubila.
Cum e firesc, ortodocșii visează la
liturghii în odinioară cea mai mare
biserică a Răsăritului, catedrală or�
todoxă, apoi catolică, apoi moschee
devenită muzeu și din nou mos�
chee în zilele noastre. Dacă Meh�
met Cuceritorul a cruțat mozai �
curile prețioase, acoperindu�le în loc
să le distrugă după legile islamice, nu
știm încă dacă Erdoğan nu va rade de
pe pereții catedralei frescele care 
i�au asigurat faima bisericii, o bise�
rică vie și iubită de credincioși, res�
pectată chiar și de militanții pentru
eliminarea creștinismului din spa �
țiul occidental secularizat pentru
valoarea sa culturală. 

Un amănunt mai puțin cunos�
cut: pe lângă zgomotele istoriei
scrise de sultani și președinți, Ha �
gia Sofia păstrează o acustică unică
în lume. Ca o aură atemporală,
există mai multe legende despre
sonoritatea spațiului a cărui cu�
polă înaltă de 55 de metri rever�
berează sunetul 11 secunde, de
aproape cinci ori mai mult decât
într�o sală de concert modern. În
interbelic, Asociația Americană de
Jazz a vrut să transforme spațiul ei
în cea mai mare sală de concerte de

jazz din lume! Și pentru că nimeni
nu a auzit acest sunet pe viu de ju�
mătate de mileniu – Islamul nu
permite muzica în serviciul de cult,
iar în perioada kemalistă admi �
nistrația turcă a interzis strict orice
concert vocal sau instrumental
între zidurile muzeului –, un grup
de cercetători de la Stanford Uni�
versity a întreprins din 2013 un
proiect inedit alături de muzicienii
din Capella Romana. Icons of Sound
a folosit tehnologia de auralizare
(echivalentul audio al vizualizării
digitale, care permite crearea unui
medic acustic virtual) pentru înre�
gistrarea a 75 de minute de muzică
bizantină la Înălțarea Sfintei Cruci.
Lost voices of Hagia Sophia cu Ca�
pella Romana și Alexander Lingas
este primul album vocal live din
lume înregistrat în acustică vir�
tuală, la Bing Concert Hall din Uni�
versitatea Stanford. Un CD/Blu�ray
recomandat de ascultat (mă car) în
condiții de stereofonie. 

Ce se va întâmpla cu Hagia
Sofia? Vom vedea. Dincolo de isto�
ria și zgomotele oamenilor, arta e
singurul lucru care pășește dincolo
de timp, ca talant bineplăcut Dum�
nezeului creștinilor și, îmi place să
cred, și lui Allah. Se spune că bizan�
tinii asociau în epocă experiența
sonoră a cântărilor din catedrala
înțelepciunii dumnezeiești cu va�
lurile mării. Speranța celor care
plâng încă o dată astăzi destinul
Sfintei Sofia se află în mâinile celui
care, în rugăciunile oamenilor și
cântările bizantine, e numit cel ce
scoate cu norii apa din mare. SDC

Recep Tayyip Erdoğan a semnat pe 10 iulie decretul de redeschidere a Hagiei Sofia pentru rugăciunile

islamice, un document aprobat de Tribunalul administrativ suprem din Turcia la cererea mai multor asociații

musulmane. Președintele turc a făcut public pe Twitter actul care anulează decretul guvernamental din 1934

al lui Mustafa Kemal Atatürk, tatăl Turciei moderne și prin care Sfânta Sofia, fosta catedrală a Patriarhiei de

Constantinopol, a devenit din muzeu moschee. Un act care marchează sfârșitul oficial al statului secular 

turc și deschide, pe lângă controversa internațională, o rană veche și dureroasă pentru lumea creștină. 

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ
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„Suplimentul de cultură“ publică 
în avanpremieră un fragment din
volumul Pandemia vesela și tristă,
de Florina Ilis, care va apărea în
curând în colecţia „Fiction Ltd“ 
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Într‑o zi de sâmbătă dimineața,
directorul unei instituții publice
oarecare – n‑am să‑i spun nu�
mele din considerație, dar și pen�
tru a evita orice scandal – con� 
ducea grăbit o mașină neagră, 
impunătoare, pe o arteră princi�
pală care traversa de la est la vest
orașul. Din cauza restricțiilor cau�
zate de pandemie, străzile erau
aproape pustii la acea oră, fru�
moase și triste. În copacii care
străjuiau bulevardul apăruseră
cele dintâi semne ale primăverii,
dar dimineața era încă răcoroasă.
Mașina cu cisternă a firmei de sa�
lubritate înainta încet pe margi�
nea drumului, în urma ei venind
un bărbat în salopetă care mâ�
nuia cu pricepere trupul de șarpe
uriaș al unui furtun de apă cu
presiune. Bărbatul de la volanul
mașinii negre, un bărbat bine,
între două vârste, cu barba tunsă
rotund, urmărea strada și asculta
distrat știrile de la radio. Se în�
drepta spre birou, fiindcă, după
cum îi spusese nevestei când ple�
case de acasă, trebuia să ia din

calculatorul de la serviciu niște
date pe care nu le avea pe laptop.
Adevărul era că nu prea avea sta �
re când venea weekendul și nu
era pentru el pedeapsă mai mare
decât să petreacă acasă mai mult
de zece ore neîntrerupt. Nu mer�
sese niciodată cu gândurile mai
departe de constatarea aceasta pe
care nu se sfia, oricum, s‑o recu�
noască și cu glas tare. La inter �
secția de lângă benzinăria unde
se oprea uneori să alimenteze, ob�
servă, ca în fiecare dimineață de
când cu pandemia, obișnuitul
echipaj de poliție. Trecuse zilnic
pe acolo, în drum spre serviciu,
dar nu‑l oprise niciodată nimeni.
Acum, poate din lipsă de clienți
sau cine știe din ce motiv, observă
un polițist subțirel, aparent tânăr,
cum se desprinde de lângă ma șina
de poliție și se apropie de mijlocul
drumului. Executând un balet
simplu, dar elegant, îi făcu semn
să tragă pe dreapta. Directorul se
supuse încrezător. Semnaliză co�
rect și opri. Coborî geamul portie�
rei și se pregăti să arate documen�
tele. Directorul nu purta mască de
protecție și nici mănuși.

— Bună dimineața! Sunt ser�
gent‑major Dumitrescu, vă rog să
prezentați actele dumneavoastră.
Unde vă duceți?

— Bună dimineața! zise șo �
ferul și îi arătă polițistului hârtia
pe care i‑o întocmise secretara, cu
antetul instituției și cu propria
semnătură.

— Nu e corect documentul
dumneavoastră! observă sergen�
tul‑major senin. Această hârtie vă
dă dreptul să mergeți la birou în
zilele de lucru, de luni până vi�
neri, dar azi e sâmbătă, când, du �
pă lege, toate instituțiile publice
sunt închise!

— Poftim?! făcu directorul
uluit. Adică cum vine asta? în�
trebă politicos. Eu sunt chiar di�
rectorul instituției! Pentru cineva
cu o asemenea funcție nu există
zile de lucru! pufni el sigur pe
sine. Eu muncesc tot timpul! Nu
am program! Dacă e nevoie, merg
și sâmbătă, și duminică la birou!
În concediu... La mine nu există
program fix de opt ore... Până
acum mergeam la serviciu în fie�
care sâmbătă. Chiar și duminica,
dacă a fost nevoie. Mă străduiesc
să‑mi fac datoria... spuse impor�
tant, foindu‑se în scaunul de piele
al mașinii.

Vorbea în fraze scurte, între�
tăiate, fără cuvinte de prisos sau
alte înflorituri. Ținea ferm mâi�
nile pe volan.

— Da! Vă înțeleg! zise poli �
țistul corect, politicos.

Nu i se vedeau prea bine ochii
din cauza măștii și a cozorocului
de la chipiu, care îi venea pe frun �
te, aproape acoperind‑o.

— Dar acum suntem în stare
de urgență și trebuie să ne supu�
nem regulamentelor militare.

— Vă rog frumos! Mă duc să
iau niște documente de la birou.
Nu mă întâlnesc cu nimeni! Am
nevoie de ele ca să lucrez de acasă,
în weekend.

— De ce nu le‑ați luat ieri? în�
trebă polițistul.

— Păi... Ah, am uitat. Ieri am
dat o seamă de situații la minister,
mă rog! Cu pandemia asta se cer o
mulțime de lucruri. M‑ am luat cu
treaba și am uitat...

— Trebuie să vă amendez, îmi
pare rău! spuse polițistul cu o
voce subțire, dar amabilă.

Se vede de departe că e foar�
te tânăr, nepriceput, își spuse 

directorul. O fi prima lui misiune
pe teren. Uniforma îi venea impe�
cabil. Strânsă bine pe trupul sub �
țirel. Era, fără îndoială, încântat
de sine și de importanța pe care
și‑o dădea. Nu părea să fie însurat,
un cocoșel tânăr. Așa i se păru băr�
batului de la volan. Ce să‑i spună
unuia ca el?

— Cum să mă amendați?! Nu
se poate, domnule!

— Și vă amintesc că pe timpul
stării de urgență amenzile nu pot fi
contestate în instanță! mai zise
polițistul tinerel, cu glas încântător.

— Ce?! Amendă?! Dar eu res�
pect legile statului! Sunt un om
corect, responsabil! Nu am greșit
cu nimic niciodată! Sunt maniac
în privința legilor... Respect cu
sfințenie litera legii. Până și an �
gajații mă urăsc pentru asta. Ora�
rul de muncă, fișa postului, obli� 
gațiile de serviciu! Totul ca la
carte! Cum să mă amendați fiind �
că îmi fac datoria...?!

— Dar de ce trebuia să ieșiți
tocmai azi?! zise polițistul cu oa�
recare regret în glas.

— Păi, trebuia! Cum să spun?!
— Chiar trebuia...? întrebă

polițistul, cu ceva șăgalnic în glas.
Apoi făcu stânga împrejur și

se îndreptă cu documentele di�
rectorului înspre mașina poliției
cu girofarul în funcțiune. În spa�
tele mașinii de poliție descoperi
în oglinda retrovizoare și o dubă
a jandarmeriei, dinspre care însă
nu se observa nici o mișcare. SDC

Florina Ilis –
Pandemia veselă
și tristă

CARTEA
„Florina Ilis publică, în
premieră, un volum de pove-
stiri. Ea pleacă de la pandemie,
de la provocarea actualităţii,
cunoscută nouă tuturor, pen-
tru a sonda, în situaţiile de
viaţă imaginate și povestite
aici (care pot să fie ale
fiecăruia dintre noi, tineri și
bătrâni, bolnavi și sănătoși,
temători și curajoși etc.),
nuanţele sufletului omenesc
dintotdeauna și de pretutin-
deni. Florina Ilis face această
investigaţie atât cu arta, cât și
cu forţa unui mare scriitor,
care știe să intre în cotloanele
vieţii și să le aducă la lumină
(expresie).“ (Sanda Cordoș)



13
ANUL XVI NR. 695
25 – 31 IULIE 2020 opinii

www.suplimentuldecultura.ro

...sunt sau nu sunt eu? 

Nu știu să limpezesc dilema de
mai sus. Ascultând câteva zile
caniculare piesele semnate Be My
Enemy, am tot încercat să înțeleg ce
mă reține la ele, ce mă capti vează,
mă fascinează, mă farmecă, mă ui �
mește, mă pune în stare emer gentă
(a.k.a. revoltă psihică), mă liniștește,
mă respinge, mă cheamă îndărăt și
multe alte chestii pe care acum,
scriind tex tul de față, nu știu să le
numesc. Titulatura aleasă de Phil
Barry pentru proiectul solo m�a
provo cat la introspecție, fără să�mi
pro ducă disconfortul vreunei ședințe
de factură (piperată!) psihanalitică.
Evident, lipsa întrebărilor insidi oase
face parte din arsenalul tera peutic al
muzicii, care e unul sieși suficient,
lipsit de bâjbâiala celor clasic medi �
camentoase. Pentru că, așa cum sună
titlul unei piese electro�industriale,
medicina asta alternativă e de tipul

Kill or Cure. Vă pare sinistru? Dar
viața noastră din aceste vremuri pa �
ranoizante cum este?

Phil Barry e unul dintre en �
glezii „nebuni“ crescuți în bâjbâia�
la anilor ’80 și afirmați pe scena
showbiz în ultimul deceniu al
mileniului trecut. S�a impus în
duoul Cubanate, cu Mark Heal,
mizând pe impactul auditiv al rit �
mului foarte rapid, al sintetizatoa�
relor dezlănțuite și al chitării
distorsionate cu schepsis, fără a
neglija deloc melodia. Front Line

Assembly, Carcass, Front 242,
KMFDM, Die Krupps, Mekanik Șef
sunt numele pe care i le asociez
automat, când playerul rotește un
maxi�single, un CD sau vreo com �
pilație cu muzică socotită impo� 
sibilă, îndeobște de oamenii deș �
tepți și educați. Însă muzica techno�
industrial nu e făcută pentru oa �
menii frumoși, eleganți și plini de
sine, dacă nu și de bani. Și nici de
astfel de oameni, bănuiesc, pen tru
că o fi Marea Britanie o țară bogată,
dar unora dintre englezii get�beget
li se pare și promiscuă, și seacă,
plină de emigranți și așa mai de �
parte. Nu vreau să însăilez ba �
 nalități sociologice, încerc să înțe �
leg de unde poate să provină ati   �
tudinea nemiloasă manifestată în
pop�rock de atâtea generații de
furioși, de la eroul din Privește îna �
poi cu mânie, la găștile de mod�iști
ale anilor ’60, la punkerii anilor ’70
și până la „teroriștii industriali“ din

anii ’90. Poate că eu vorbesc prostii,
necunoscând situația de acolo
decât indirect, prin lecturi, filme,
muzici. Dar forța acestor – până la
urmă – opere artistice, capacitatea
lor de penetrare în mentalitatea
contem porană, radiația noutăților
mixate într�o formă cât se poate de
atractivă pentru orice ureche, totul
te în deamnă să iei în serios fe �
nomenele, măcar pentru lămurirea
personală, dacă nu pen tru „salvarea
ome nirii“. Locui tor al acestei părți
de continent condam nate la sufe �
rință de cinismul unui englez, nu ai
cum alunga nedu merirea, coa gulată
într�un sertar al memoriei, față de

toate faptele care denotă înclinarea
englezilor spre crimă, revoluție
(stâr nită în alte țări, fiindcă în Anglia
revoluția s�a ter minat la 1649, odată
cu execuția regelui Carol I), spionaj,
trădare etc. Și cum doi dintre in �
telectualii șo canți (Marx și Freud) au
trăit (și�au cobit) în Anglia bur gheză,
mi�ar trebui spațiul unei cărți să
enunț, nu să descifrez, para doxu �
rile... parado xalei societăți! 

...Este ciudat cum și unde mi�au
purtat gândurile 7 x repeat playlist
(pe Qmmp sub Linux) ale albu �
mului Be My Enemy – All That I
Love, I Destroy (2020, via Band �
camp). Titlul spune tot. Probabil că
o audiție pe CD, în conformitate cu
„instrucțiunile de folosire a muzicii
pentru comiterea unei cronici se �
rioase, demnă de vreun premiu
publicistic“ m�ar fi dus altundeva,
înainte să azvârl eu digipackul în
grămada celor de ascultat altă dată.
N�ar fi fost singurul. Oricum, în
comparație cu piesele Cubanate, 
ce avem aici sună mai domol, mai
cuminte, ca și cum Phil și�ar fi
pierdut ori învins inamicul din sine.
Sau de alături... SDC

Inamicul inamicului meu...

Mai multe magazine din Marea
Britanie, Australia și Statele au
anunțat, luna aceasta, că retrag
de la vânzare produsele pe bază
de nucă de cocos. Motivul? Erau
fabricate din nuci culese de
„maimuțe�sclav“.

Cine ar sta să citească etichetele
produselor pe bază de cocos și�ar
închipui un paradis cu apă lim�
pede, oameni desculți care îm �
brățișează copaci și nuci de cocos
care cad pașnic pe pământ de prea
multă fericire. Produsele sunt la
modă mai ales în magazinele „bio“,
acolo unde toate articolele par că
dansează pe vibrațiile Universu�
lui și sunt în perfectă armonie cu
natura. Uleiurile de cocos, apa de
cocos, cremele de tot felul sau ful�
gii pentru prăjituri nu lipsesc din
nici o revistă glossy, fiind secretul
suprem al hidratării și nutriției
organismului.

Un raport al organizației pen�
tru drepturile animalelor PETA,
lansat la începutul lunii iulie, pic�
tează un tablou diferit: nucile de
cocos provenite din Thailanda sunt
culese prin muncă forțată de mai �
muțe ținute în lanțuri. Raportul 

detaliază faptul că maimuțele ma cac
trec prin antrenamente pline de
cruzime pentru a învăța să culea �
gă nuci de cocos și că le sunt smulși
dinții înainte de a fi trimise la
cules, pentru a nu�și putea mușca
supraveghetorii. 

Organi zația mai susținea că
au găsit dovezi că macacii sunt
ținuți în cuști în care abia încap și
de multe ori sunt lăsați să stea în
ploaie, legați în lanțuri. Furia îm�
potriva „sclaviei mai muțelor“ a

fost rapidă și intensă. A intervenit
până și partenera ministrului 
britanic, Boris Johnson, care a
lău dat lanțurile de magazine care
deja au anunțat că re nunță la
produsele pe bază de cocos și le�a
îndemnat și pe restul să proce�
deze la fel.

Reacția a fost puternică nu
doar în Marea Britanie, ci și în Sta�
tele Unite și Australia, unde mai
multe lanțuri de magazine au scos
produsele de pe rafturi. Boicotul

acestor produse este extrem de
costisitor pentru Thailanda, țară în
care comerțul cu produse pe bază
de nuci de cocos este în valoare de
jumătate de miliard de dolari. 

O primă reacție a guvernului
a fost să nege faptul că maimuțele
sunt tratate cu cruzime. Culesul
nucilor de cocos de către mai muțe
este o tradiție și o atracție turistică
în Thailanda. În plus, munca este
foarte periculoasă pentru oameni,
așa că producătorii mici nu au o

soluție mai bună decât să apeleze
la macaci pentru cules. Însă, su �
pus presiunilor, guvernul a fost
de acord să permită urmărirea
etică a produselor, astfel încât
con  sumatorii să știe dacă au fost
sau nu folosite maimuțe la cule�
sul nucilor de cocos. 

Există însă și voci în vest care
pun sub semnul întrebării imora�
litatea practicii. În 2015, prestigio�
sul post de radio american NPR se
întreba dacă este într�adevăr vor �
ba de „sclavie“ sau este aceeași
situație cu boii folosiți pe câmp
sau chiar câinii pe care îi cumpă�
răm ca să ne supravegheze casele.
Ideea de „muncă forțată“ și „scla�
vie“, asociată până acum oameni�
lor, ar fi folosită discriminatoriu
dacă s�ar aplica doar la maimuțe. 

Faptul că sunt primate și că,
dintre toate animalele, ni se ase�
mănă cel mai mult probabil nu
are nici o legătură cu asta. SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Prețul nucilor de cocos

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



 Interesant, spre deosebire de
„confrații sovietici“, naziștii nu au
fost foarte dornici să dea o formă
literară lumii lor ideale, fiind mai
ocupați, se pare, cu modelarea
efectivă a Germaniei conform
acestui ideal. Cu toate acestea, în
perioada de după Primul Război
Mondial, literatura SF germană,
puțin cunoscută în afara grani �
țelor țării, număra multe cărți care
astăzi ar șoca cititorii. Ideile unor
mișcări politice de tip völkisch au
impregnat multe produc ții literare
cu idei rasiste și națio naliste, pe

fundalul real al ascen siunii len te
și sigure a nazismului. 

„Multe romane SF prezentau
războiul drept un mijloc total logic
și natural de afirmare a dominației
germane, de rezolvare a tuturor
problemelor. Recepția naționalistă
a moștenirii lui Nietzsche era
foarte pregnantă în acea epocă.
Rasa stăpânilor avea dreptul să
zdrobească celelalte rase“, explică
pentru „Slate“ Vincent Platini, pro�
fesor la Universitatea Casselși au�
tor al unei cărți despre cultura de
masă a celui de Al Treilea Reich.
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SUPLIMENTUL LUI JUP

Când distopiile își scriu
propriile utopii
În mod normal, autorii de distopii vor să pună cititorii în gardă cu privire
la un viitor foarte posibil. Utopiile, dimpotrivă, încearcă să deseneze
lumi ideale. Dar ce întâmplă atunci când utopia se inversează sau când
distopia devine utopie? Mai precis, când utopia unora înseamnă
distopia celorlalți? Răspunsul la această întrebare a fost dat de către
„distopiile puse în practică“, de către regimurile totalitare, când acestea
au folosit de literatura science-fiction, „literatura tuturor posibilităților“,
drept o unealtă din arsenalul propagandei, pentru a imagina propriile
lumi ideale clădite pe o logică a coșmarului.



Ivan Efremov sau universul Amiezii
din romanele fraților Strugațki, un
univers foarte asemănător cu cel al
seriei americane Star Trek.

„Este prezis un viitor radios, ba�
zat pe o filosofie umanistă, este re�
luată tema prieteniei între po�
poare“, spune Patrice Lajoye. „Dacă
este pomenit, capitalismul este des�
cris drept sortit inexorabil dispa �
riției, fiind un sistem neviabil.“

Numai că și creatorii acestei vi�
ziuni au început să își revizuiască
opinia, în timp. Autori celebri și
prolifici precum frații Arkadi și
Boris Strugațki au inventat încă
de la începutul carierei universul
comunist al Amiezii. Decenii mai
târziu, romanele lor conțineau cri�
tici „feroce“ ale regimului sovietic. 

„Erau comuniști fervenți, baza
utopiei lor era socialistă“, explică
Patrice Lajoye. „După ce au pus
bazele unui univers utopic au în�
ceput treptat să devieze, fiindcă
au realizat că aceste baze erau gre �
șite. Au început să caute fisuri în

această utopie. Tot ciclul de ro�
mane din universul Amiezii ur�
mează contextul politic intern din
URSS: începe utopic, pe vremea lui
Hrușciov, dar, după 1969,  apare o
cotitură sumbră în literatura lor,
odată cu era stagnării instaurată
de Brejnev. De aceea au avut nu�
meroase probleme cu cenzura.“

De fapt, așa cum spune Boris
Strugațki într�un interviu târziu,
cei doi autori ajunseseră la con�
cluzia că utopia Amiezii este im�
posibil să devină realitate. 

O posibilă soluție apare într�o
con tinu are nepublicată a roma�
nului lor Insulă locuită (sus: foto
din adaptarea cinematografică):
o societate utopică aflată în centrul
unui nucleu de distopii concen�
trice. Din păcate, frații Strugațki
nu au mai trăit suficient pentru a
realiza acest roman. SDC
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DRAGOȘ COJOCARU

Un exemplu tipic este romanul
Deutschland ohne Deutsche (Ger�
mania fără germani) de Hans
Heycks, apărut în 1929. Este o „dis�
topie“ în care Germania a fost in�
vadată de evrei. Totul se „sfârșește
cu bine“ însă, fiindcă un inginer
german reușește, în cele din urmă,
să își salveze patria.

Literatura SF germană a înce�
put să se dezvolte sub influența
clasicilor occidentali precum Ju�
les Verne și Wells, dar și a unui
autor german, cunoscutul Kurd
Laßwitz (1848�1910). Unul dintre
cei mai populari autori din pe�
rioada republicii de la Weimar a
fost Hans Dominik (1872�1945),
fost elev de�al lui Laßwitz, care 
s�a ilustrat cu un tip de romane
utopice descrise drept „wissens�
chaftlich�technische Zukunftsro�
man“ (utopii tehnico�științifice).
Dominik nu a fost niciodată un
nazist, în ciuda părerii unor au�
tori postbelici, dar, citite astăzi,
cărțile lui reflectă un anume spi�
rit al epocii și ar șoca cititorii. În
romanele lui Dominik (care s�au
vândut în peste 2 milioane de
exemplare), eroul tipic este un in�
giner german foarte competent,
dar romanele în sine sunt rasiste,
destul de antisemite și, mai ales,
antiamericane. Spre finalul carie�
rei, Dominika început să adauge
și idei mistice inspirate din
aceeași mitologie nordică ce îi in�
spira pe naziști.

Multe dintre romanele SF din
perioada interbelică erau inspi�
rate de ideile gânditorilor, filoso�
filor și/ sau ideologilor din epocă.
De exemplu, Oswald Spengler și
eseul său, Declinul Occidentului,
a inspirat multe romane, utopii
sau distopii, care fie își imaginau
căderea civilizației occidentale,
fie, dimpotrivă, salvarea ei prin
mijloace brutale. De exemplu, în
romanul Salvarea Occidentului
(Die Rettung des Abendlandes),
în 1921, Ernst Otto Montanus își

imaginează un scenariu SF pro�
fund antisemit, în care descrie for�
marea unei ligi germanice și zdro�
birea militară a Franței de către
Germania. Aceeași fascinație față
de brutalitate și violența „purifi�
catoare“ se regăsește și mai la sud,
în Italia fascistă, la autori precum
Filippo Tommaso Marinetti, unul
dintre fondatorii futurismului.

IDEOLOGIA NAZISTĂ, 
„PREA NOBILĂ“ PENTRU SF

Venirea naziștilor la putere a în�
semnat pe de o parte curățarea bi�
bliotecilor de literatura „nedorită“
(H.G. Wells a fost unul dintre au�
torii puși la index de către naziști)
și, pe de altă parte, încurajarea
unei literaturi acordate liniei ide �
ologice a partidului. În mod ciu�
dat, despre literatura SF și/ sau
utopică a acestei epoci se știu atât
de puține în afara Germaniei, încât
pare a fi un subiect tabu. În gene�
ral însă, ajunși la putere, naziștii
păreau mai puțin interesați de a
descrie artistic societatea lor ideală
cât de a construi efectiv această uto�
pie pe dos. Iar lumea nazistă, în
sine, conținea suficiente elemente
reale care păreau extrase dintr�un
roman de doi bani: „savanți ne�
buni“, lideri fanatici ai unei rase
care „descindea din atlanți“ etc.
Una dintre utopiile literare pur
naziste din epocă este cunoscută:
romanul În anul 2000 al celui de
Al Treilea Reich, semnat de un au�
tor fanatic al regimului, numit E.
Schmid, și apărut în 1933. Subiec�
tul:descrierea lumii naziste a anu�
lui 2000, atât de excesiv prezen�
tată,  încât se pare că i�a jenat până
și pe naziști, care au retras�o destul
de repede de pe piață.

„Genul era destul de suspect în
ochii autorităților“, spune Vincent
Platini. „Era o literatură de diver�
tisment, iar naziștilor nu prea le
plăcea ideea ca literatura ieftină
să flirteze cu idealurile lor. În
ochii lor, ideologia nazistă era
mult prea nobilă pentru a fi utili�
zată în literatura de doi bani.“

IMAGINAȚIA PENTRU
EDUCAȚIE COMUNISTĂ

De partea cealaltă, în lagărul sovie�
tic, literatura SF se distan țează de
scenariile oribile preferate de către
naziști și încearcă să fie mai „con�
structivă“și mai „pozitivă“. Fiindcă,
de la început, comuniștii au văzut
în literatura SF o oportunitate.

„Cazul SF�ului a fost abordat
încă de la primul congres al Uni�
unii Scriitorilor Sovietici, în 1934“,

spune Viktoriya Lajoye, traducă�
toare și autoare împreună cu Pa�
trice Lajoye a antologiei Étoiles
rouges – La littérature de sci ence�
fiction soviétique. „La acest congres
s�a decis că SF�ul trebuie să fie pe�
dagogic, deci util, și trebuie să fie
considerat drept literatură pentru
copii. Din acel moment se poate
considera că science�fictionul so�
vietic a devenit o armă, o literatură
de propagandă și că orice altă
formă de SF care nu se circumscria
acestei optici a puterii comuniste
nu era admisă.“

Romanele SF ale epocii în URSS
sunt, astfel, povești (destul de tri�
butare thrillerelor) în care este pre�
zentată regulat înfrângerea capita�
lismului de către comunismul
reprezentat mai ales de către sa �
vanți bolșevici extraordinari. Ofi�
cial, aceste cărți sunt publicate de
edituri specializate în literatură
pentru copii, chiar atunci când sunt
adresate adulților. Marile succese
sunt romanele lui Alexandr Baleaev
sau cele ale lui Alexei Tolstoi, conte
dintr�o familie ilustră, trecut opor�
tunist de partea „Revoluției“.

„În timpul erei Stalin, SF�ul este
complet pus sub control“, spune
Patrice Lajoye. „Este un SF pe ter�
men scurt, viitorul prezentat este
la o distanță de cinci ani, cât mai
aproape de prezent. Rațiunea in�
vocată este aceea că numai Stalin
poate prezice viitorul.“

FISURI ÎN COMUNISMUL 
STAR TREK

Societatea utopică comunistă în�
cepe să fie mai bine reprezentată
în producțiile SF de după război.
Lumea ultraevoluată și supercivi�
lizată a viitorului, așa cum este
prezentată de scriitorii comuniști,
se află într�un viitor îndepărtat și
este deseori subînțeles comunistă.
Este universul în care se desfă șoară,
de exemplu, acțiunea romanului
Nebuloasa din Andromeda al lui



E greu să fii copil bun. Mai ales în
ziua de azi, când părinților li se
spune că sunt responsabili față de
o piatră diformă care ascunde o
sculptură, dar ei nu au dreptul de
a ciopli conform propriilor idea�
luri, ci trebuie să devină una cu
dalta din mână, carne și oțel fără
voință proprie, un fel de instru�
ment de care tu, copil, te atingi în

mod repetat ca să te cioplești de
unul singur. Practic ți se dă oca�
zia, încă de mic, să�ți spargi capul
sau, mai rău, să�ți bagi dalta în
ochi. Apoi cineva trebuie să ex�
plice asistentului social de ce toc�
mai părintele tău ținea unealta 
în mână. 

Noroc că e doar o metaforă
neascuțită care însumează vorba
bună, răbdarea, managementul
eșecului și, nu în ultimul rând,
impunerea unor reguli pe care,
odată ce mi le explici, să nu se
poată negocia. Dar stai, că nici
măcar impunerea de reguli nu

implică vreun raport de autori�
tate. Au pămpălăii ăștia un fel de
a se milogi la tine să�ți faci curat
în cameră, de parcă ar fi făcut ei
mizeria. Lipsa asta de autoritate
îți creează ție, copil, convingerea
că dacă ai fi cu ei în parc și ar lătra
un pekinez, te�ar lăsa acolo și ar
fugi să se cațăre în primul copac,
de unde ar începe să intre în de�
presie fiindcă nu au reușit să te
protejeze. Nici nu mai știi ce tre�
buie să faci prima oară, să te joci
cu câinele sau să începi să�i con�
solezi pe papă�lapte. 

Managementul eșecului în�
seamnă cândva, în cadrul unei fa�
milii normale la cap, faptul că
atunci când aduceai acasă o notă
de șase, mama îți cuprindea obra�
jii între palmele ei calde și te 

asigura că, pe viitor, dacă vei fi
alocat mai mult timp pentru în �
vățat, cu siguranță urma să iei
zece, apoi tata îți spunea, bătându�te
pe umăr ca un coechipier, că nu
cade cerul peste tine pentru nota
aia. Acum cade peste ei. Se simt
vinovați pentru nota ta proastă.
Băi băiatule, dar chiar nu mai am
voie să iau un șase, de frică să nu
ajungă ăștia în perfuzii?

Nu mai reușești să aprofun�
dezi materia pentru bacalaureat
fiindcă trebuie să îți petreci timp
cu ei și să le spui că vei trece cu
bine examenul. Cum să te poți con �
centra să enumeri copiii lui Ilie
Moromete (apropo, fain părinte)
în timp ce prin fereastra întredes�
chisă auzi cum bocește taică�tu’ pe
după gard? Nu sunt expert în a da

soluții, dar este clar că ceva trebuie
făcut. Niște psihologi mai răsăriți
să�și pună expertiza cap la cap și să
scrie niște cărți despre cum să ne
creștem părinții și să ne rămână
timp pentru dezvoltare personală.
Nu de alta, dar mă tem pentru să�
nătatea lor mintală. SDC
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Spunem despre
îndrăgostiți că sunt
„ca niște porumbei“,
dar felul în care ne
purtăm noi cu po -
rumbeii îi împiedică
să spună despre ai
lor, chiar și în bătaie
de joc, că „se poartă
ca oamenii“. 

Dacă vi se pare că exagerez, îi dau
înainte: columbofilii se poartă
ori bil cu porumbeii, chiar dacă îi
hrănesc și îi țin în cotețe curate.
(Imaginile pe care le�am văzut la
televizor cu porumbei călători
din timpul războiului, care sunt
medaliați și li se agață de gât –
pentru filmele de propagandă – o
decorație mai grea ca ei sunt
grotești și barbare.)

Modalitatea prin care porum�
beii sunt motivați pentru concur�
suri e și mai monstruoasă. Porum�
beii – care se deosebesc de om în
multe privințe – se împerechează
pe viață, deci locuiesc în porum�
bar cu aceeași porumbiță până la
sfârșitul zilelor. Când are loc un
concurs, omul desparte cuplul o
perioadă și i�o aduce pe porumbiță
sportivului cu foarte puțin timp
înainte de plecare, ca să�l întărâte.
Apoi îl duce pe sportiv spre lo�
cul de start, care e la o anumită

distanță de casă. Când i se dă dru�
mul, porumbelul – ajutat de sim �
țurile sale extraordinare (se spu� 
ne că și mirosul l�ar ghida), o
pornește glonț înapoi spre casă,
grăbit să ajungă mai repede la pe�
rechea lui. De aici performanța.
Zbor egal iubire.

Imaginați�vă acum un cam�
pion mondial care se pregătește
pentru un mare concurs. Ca să fie
sigur că elevul lui „vrea victoria“,
antrenorul îl trimite într�un week �
end la munte cu soția, după care
înscenează răpirea soției și o pre�
tinsă eliberare a ei în schimbul
unui record mondial. Cam așa e
cu motivarea. Dezumanizant pen�
tru oameni.

UN FILM FĂCUT PE AER

Sunt însă și oameni care iubesc
păsările. În 2001 a ieșit pe ecrane
un foarte frumos documentar
rea lizat de Jacques Cluzaud, Mi�
chel Debat și Jacques Perrin, pe
care îl puteți vedea în această
vacanță lipsită de noutăți cinema�
tografice, care ne obligă să trăim

din trecut. Pentru ca să poată face
Le Peuple migrateur, care e aproa �
pe în întregime filmat din aer, reali�
zatorii au recurs la o metodă deș� 
teaptă. Au crescut ei înșiși păsări din
mai multe specii, pe care le�au
obișnuit cu aparatura de filmare.
Nu s�a filmat de pe păsări, așa cum
am văzut într�un documentar foar �
te interesant despre porumbei, unde
fusese instalată o cameră de luat 
vederi în spatele unui porumbel, 

oferind o imagine extraordinară –
deși smucită – a zborului. Autorii
Le Peuple migrateur au folosit un
întreg arsenal de planoare, baloane
și avioane ultraușoare. 

Planoriștii știu că păsările –
mai ales berzele, ereții, pescărușii
(cele mai prietenoase cu omul
fiind berzele) intră în termică și
spiralează odată cu planorul. Pă�
sările se uită la tine și nu se sperie,
probabil te consideră unul de�al

lor. (Berzele, pescărușii, ulii urcă
până la 2.000 de metri, la plafon,
pentru că în spirală nu obosesc și
astfel își conserva energia pe
distanțe mari.)

Dacă nu ați văzut încă Le Peu�
ple migrateur, vi�l recomand cu
căldură. Te umple de respect pen�
tru aceste ființe atât de mici și atât
de puternice. L�aș fi preferat fără
muzică (deși e compusă de Bruno
Coulais), dar merge și așa. SDC

IULIA BLAGA
FILM

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
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Vremuri și mai noi  

Păsări mari și oameni mici
Le Peuple migrateur
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