FRUMUSEȚEA PRIVIRII
E FRUMUSEȚEA LUMII

Cartea Ferma
animalelor (traducere
din limba engleză de
Mihnea Gaﬁța), de
George Orwell, a fost
publicată la Polirom
în anul 2002.

Mustața lui Dalí și alte culori este
una dintre cele mai bizare și mai
frumoase cărți apărute anul
acesta. Subintitulat „pictoroman“,
volumul are pe copertă numele
pictorului Felix Aftene și al
prozatorului Lucian Dan
Teodorovici.
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OAMENI, PORCI
ȘI ALTE ANIMALE

FIECARE FAMILIE ESTE NEFERICITĂ
ÎN FELUL EI – DESPRE CĂRȚILE LUI
DELPHINE DE VIGAN
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Fiecare familie este nefericită
în felul ei – despre cărțile
lui Delphine de Vigan

CONSTANTIN PIȘTEA

Romancieră și scenaristă fran
ceză, Delphine de Vigan (n. 1966)
a debutat în anul 2001, cu un
roman publicat sub pseudonimul
Lou Delvig, Jours sans faim. Au
urmat, sub numele adevărat, Les
jolis garçons (2005) și Un soir de
décembre (2005), pentru ca No et
moi (2007) săi aducă premii im
portante (Rotary International
Prize și Prix des Libraires) și să fie
ecranizat (2010, în regia lui Zabou
Breitman). A mai publicat Les heu
res souterraines (2009), Rien ne
s’oppose à la nuit (2011, Prix du
roman Fnac, Prix Roman France
Télévisions și Prix Renaudot des
Lycéens) și D’aprés une histoire
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Sensibilitățile de cuplu, istoriile de familie și
disfuncționalitățile umane sunt câteva dintre
noțiunile de bază pe care le-am regăsit citind
două romane scrise de Delphine de Vigan. Cât
de mulțumiți suntem de viața noastră? Oare
am ﬁ fost mai fericiți astăzi dacă luam alte
decizii cândva? Am fost vreodată cu adevărat
recunoscători? Am spus vreodată cu
adevărat „mulțumesc“?
vraie (2015), pentru care a primit
Prix Renaudot și Prix Goncourt des
Lycéens și care a fost ecranizat în
2017, în regia lui Roman Polanski.
La Editura Polirom au apărut
două romane, despre care voi po
vesti aici, Recunoștință și Legă
mintele.
O FEREASTRĂ
ÎNTREDESCHISĂ CĂTRE
SPERANȚĂ
Destinele a trei personaje sunt ur
mărite de către Delphine de Vigan
în Recunoștință (Editura Polirom,
2020, traducere din limba fran
ceză de Cristina Jinga). Michka
este o bătrână afazică, internată
întrun cămin pentru persoane
vârstnice, dar care cândva fusese
o profesionistă a cuvintelor. Re
porter și corector la reviste cultu
rale de prestigiu, Michka trăiește
la apusul vieții drama de a nu
putea face apel la cele mai impor
tante resurse ale tinereții sale: cu
vintele. La căminul de bătrâni
Michka îl cunoaște pe Jérôme, un
tânăr ortofonist, care încearcă să
aplice cu ea o serie de exerciții de

Să îmbătrânești
înseamnă să înveţi
să pierzi.

antrenare a limbajului și de for
țare a mecanismelor memoriei,
pentru a întârzia pe cât posibil
evoluția bolii. Și, pentru ca harta
romanului să fie completă, o cu
noaștem și pe Marie, o tânără care,
în lipsa părinților, a fost crescută
de Michka și care acum, în mo
mentul acesta, imediat are nevoie
săși arate recunoștința față de bă
trână, pentru că timpul pare să nu
mai aibă răbdare cu Michka și cu
modul în care ea poate percepe
realitatea de la o zi la alta.
De altfel, romanul se deschide
chiar cu vocea lui Marie, preocupată
să evidențieze diferența dintre acele
foarte multe „mulțumesc“ pe care le
spunem zilnic aproape fără să le
băgăm în seamă și acele „mulțumesc“
în care chiar credem și pe care le spu
nem din suflet, pentru că sunt un
semn al recunoștinței noastre pro
funde. „Vați întrebat vreodată de
câte ori pe zi spuneți mulțumesc? (...)
Vați întrebat vreodată de câte ori în
viață ați spus sincer mulțumesc? Un
adevărat mulțumesc. Expresie a
gratitudinii, a recunoștinței, a înda
torării voastre.“

Chiar din start, prin această
interogare, cititorul simte un sen
timent de jenă față de sine însuși.
Cum îți cere scriitoarea franceză
prin vocea lui Marie, ajungi să te
întrebi cât de sincere sunt reac
țiile care te încearcă față de ajuto
rul sau bunătatea celor din jur și
înțelegi că, de fapt, mult prea rar
îți exprimi recunoștința așa cum
ar trebui, așa cum țiai dori. Prin
tro scriitură simplă, dar foarte
empatică, Delphine de Vigan ex
plorează această temă din per
spectiva celor trei personaje.
În economia cărții, este lim
pede cât de marcată e Marie de
boala pe care o duce Michka. Doar
aceasta a îngrijito când părinții
ei au abandonato și, în fața acce
lerării bolii cele din urmă, Marie
simte că trebuie să facă și să
spună ceva chiar acum, să nu mai
amâne – așa cum facem toți – cu
vintele de recunoștință.
De cealaltă parte, Michka are
un mare regret, legat tot de re
cunoștința manifestă: nu a reușit
să le mulțumească celor care au
salvato și au îngrijito cu riscul

propriilor libertăți sau vieți după
ce părinții săi au fost internați
întrun lagăr de exterminare. În
încercarea de a o face, dă anunțuri
în ziare, cu ajutorul lui Marie, iar
ulterior își va aprofunda căutările
datorită ortofonistului Jérôme.
Despre acesta din urmă se
poate spune că personajul său
funcționează ca un martor și ca un
liant între Marie și Michka. El este
cel care încearcă să țină întredes
chisă fereastra către speranță
pentru Michka, dar și cel care, da
torită numeroaselor interacțiuni
cu ceilalți bătrâni din azil, oferă o
perspectivă dureros de blândă
asupra acestei etape de viață.
„Să îmbătrânești înseamnă să
înveți să pierzi“, spune la un mo
ment dat tânărul Jérôme. „Să
suporți, în fiecare săptămână sau
aproape, un nou deficit, o nouă al
terare, o nouă pagubă.“ Astfel că
ocupația lui este în fapt o luptă
contracronometru cu un adversar
mârșav despre care știi că va câș
tiga până la urmă: nu știi câte cu
vinte îți mănâncă azi și cât de secat
de viață vei fi mâine. „Trebuie să
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Oricine trăiește sau a trăit într-un cuplu
știe că Celălalt e o enigmă.

luptăm în continuare. Pentru fie
care cuvânt. Pas cu pas. Să nu
cedăm nimic. Nici o silabă, nici
o consoană. Fără limbaj, ce mai
rămâne?“
Deși poate părea că avem de
a face cu o dramă de la un capăt la
altul, lucrurile nu stau chiar așa.
Relațiile acestui triunghi sensibil,
MichkaMarieJérôme, sunt rele
vate cu mare atenție, nu pentru că
ar fi riscate, ci mai degrabă pentru
a sublinia înțelegerea și respectul
dintre ei. Cu o mică (și șocantă)
excepție, aici bătrânețea nu este
arătată cu degetul, nu este con
damnată și nici pusă la colț, ci ex
plicată. Și se mizează mult pe ideea
acțiunii imediate. Nu știi niciodată
ceți aduce ziua de mâine, așa că
mai bine spune azi ce ai de spus,
aratăți recunoștința azi dacă ai
față de cine să o faci (dar sigur ai).
„E adevărat, e dureros la sfârșit.
Credem cu toții că avem timp să
spunem lucrurile și, deodată, e
prea târziu. Credem că e suficient
să arătăm, să gesticulăm, dar nui
adevărat, trebuie să vorbim.“
Excepția din acest peisaj este
directoarea dură a stabilimentu
lui, o proiecție a coșmarurilor bă
trânei Michka, personaj care
poartă și el un mesaj, anume că,
până și în ultimii ani, viața trebuie
să fie tot o competiție: „Dar, mă
rog, ce credeați, doamnă Seld? Că
noi primim aici pe oricine și ori
cum? Visați! Nu există locuri pen
tru toată lumea, știți foarte bine!
Nu există locuri! Așa e peste tot!
Oriceați face, trebuie să treceți
prin niște teste, interviuri, con
cursuri, examene, probe, compe
tiții, interogatorii! Trebuie să vă
dovediți angajamentul, implica
rea, motivația, hotărârea!“. Ului
toare în vorbe și în fapte,
directoarea aceasta apare ca o
contrapondere la bunătatea și
empatia arătate de toate celelalte
personaje din carte. Dar, dacă nu
am fi avuto pe directoare, ar fi

existat riscul să credem că lumea
e mai bună decât pare, că toți sunt
mai înțelegători și mai răbdători
decât vedem în fiecare zi în jurul
nostru. Fără directoare, romanul
ar fi fost unul mincinos.
Nu în ultimul rând, ar fi de re
marcat umorul din Recunoștință,
unul prin care Delphine de Vigan
arată că se poate glumi și pe
seama unor teme grave. Aici, ea îl
construiește folosinduse de afa
zia personajului său principal. Un
exemplu poate fi discuția pe care
Michka o are cu Marie pe seama
înmormântării. Ea pronunță „flu
turalii“ în loc de „funeralii“, „pres
curtare“ în loc de „incinerare“ și
„sobor“ în loc de „somon“, ca să
iasă așa ceva:
„— Pentru fluturaliile mele.
O prescurtare... câteva sandviciuri
și gata. Ca la doamna Crespin,
am înțeles ca fost foarte simpatic.
— Vrei să spui o incinerare?
— Așa, da. Dar cu sobor, sandvi
ciurile, nu cu pate. — Cu somon?
Da, bine, OK, sa notat, dar nu e
grabă, știi, nu suntem presate“.
Recunoștință nu este un ro
man care săi dea bătăi de cap ci
titorului. Nu are multe personaje
și nu face multe salturi în timp,
dar memoria este o componentă
importantă a narațiunii, este un
roman cu șanse mari să rămână
pe raftul cu cărțile preferate al
celor care îl vor citi. Incontestabil,
reușita sa principală este o mai
bună conștientizare a ceea ce
pierdem odată cu înaintarea în
vârstă. Și, pe lângă acest aspect, ar
mai fi importanța covârșitoare a
cuvintelor (din nou, „Fără limbaj,
ce mai rămâne?“) și a modului
în care spunem mulțumesc. Aici,
fiecare dintre cele trei personaje
principale are nevoie săși arate
recunoștința unul față de celălalt –
din motive diferite, dar nu moti
vele recunoștinței sunt impor
tante, ci felul în care este ea
exprimată. Iar unicul mod solid
de a mulțumi este făcând apel la
cuvinte. Din nou: „Vați întrebat
vreodată de câte ori în viață ați
spus sincer mulțumesc? Un ade
vărat mulțumesc“.
CUPLUL, CÂRDĂȘIE
DE RĂUFĂCĂTORI
Cât de valoroase mai sunt astăzi
legămintele? Cât de strâns mai pot
ele să lege un cuplu în vremurile

moderne, în care ești ușor deze
chilibrat de presiunea socială și
de nevoia de a acoperi cu dra
goste multe goluri și nevoi? Cum
săți calibrezi așteptările în doi,
când știi că e foarte posibil ca Ce
lălalt să nu fie sută la sută cel pe
care lai visat/ gândit/ așteptat?
Acestea sunt câteva chestiuni
la care te îndeamnă să meditezi
romanul Legămintele, publicat de
Editura Polirom în anul 2019, cu
traducerea din limba franceză
semnată de Alexandra Cozmolici.
Romanul are în centru doi
adolescenți, Théo și Mathis, prie
teni buni, uniți de faptul că pro
vin din familii disfuncționale.
Părinții lui Théo sunt despărțiți,
iar el este nevoit să facă naveta
săptămânală de la mamă la tată.
Mama lui nu suportă săl știe „din
colo“; acolo e teritoriul inamicului,
iar când vii înapoi, primul lucru
pe care trebuie săl faci este să te
speli. Dacă țiai uitat puloverul
„dincolo“, mai bine consideră că
lai pierdut – e ca și cum ar fi fost
„aspirat de hăul neantului“. Tatăl
lui Théo este un bărbat îmbătrânit
înainte de vreme, deziluzionat,
întro stare permanentă de gol in
terior – poate părintele care in
fluențează cel mai mult comporta
mentul băiatului. Navetist între
cele două sisteme de viață, Théo, la
numai 12 ani, este nevoit să facă na
veta între o lume și cealaltă, „fără
punte și fără șerpaș“.
De cealaltă parte, nici familia
lui Mathis nu oferă un profil mai
încurajator. Mama lui, Cécile, este
femeia care nuși dorește de la
viață decât o familie reușită și
liniște. Ea a crezut mereu că, dacă
stai în banca ta, dacă faci curățenie
și mâncare, dacă ești o gospodină
cumsecade, totul va curge potrivit
așteptărilor. Totuși, va ajunge să
descopere în soțul său un personaj
duplicitar, care își atribuie diverse
identități pe internet, pentru a de
versa online tot felul de comentarii
vulgare. „Oricine trăiește sau a trăit
întrun cuplu știe că Celălalt e o
enigmă“, notează la un moment dat
Cécile. „Da, da, da, o parte din Celă
lalt ne scapă, fără îndoială, căci Ce
lălalt e o ființă misterioasă, careși
adăpostește propriile secrete, și un
suflet întunecat și fragil, Celălalt își
ține numai pentru el copilăria, ră
nile lui tainice, încearcă săși re
prime tulburările emoționale și
sentimentale sumbre.“

Acesta fiind contextul din cele
două familii, nu e de mirare că
puștii de 12 ani, Théo și Mathis,
ajung săși caute evadarea în al
cool. Cea care își dă seama de
situația complicată prin care trece
Théo este Hélène, profesoara lui, a
cărei copilărie a fost dominată de
agresivitatea tatălui și care a trăit
la maturitate șocul de a fi părăsită
pentru că nu putea avea copii. Ea
înțelege drama tocmai pentru că i
sa întâmplat. Este aici un cod
știut doar de cei pățiți, de cei care
au învățat deja că orice cuplu este
„o cârdășie de răufăcători“.
Mai complex decât Recunoș
tință, Legămintele este un roman
care se citește la fel de ușor, pen
tru că frazele lui Delphine de
Vigan sunt extrem de vizuale, de
sugestive, au ritm și empatie, sunt
parcă scrise de cineva care a trăit
pe propria piele tot ce povestește.
Interesantă aici este polifonia
romanului, personajele feminine
(cele două mame și profesoara)
povestind la persoana întâi și ofe
rind astfel acces la gândurile și
sentimentele lor, în timp ce capi
tolele dedicate celor doi puști
sunt scrise la persoana a IIIa. Lip
sesc vocile narative ale personaje
lor masculine, cei doi tați fiind
prezentați numai prin impresiile
soțiilor/ fostelor soții. La fel, tatăl
profesoarei este doar o amintire,
cum este și cel care a părăsito
pentru că nu putea avea copii. E
ca și cum ar fi fost aplicat un filtru
peste tabloul complet al persona
jelor. Fără îndoială, pentru Del
phine de Vigan ar fi reprezentat o
provocare să fi scris măcar câteva
capitole cu vocea tatălui lui Théo,
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careși petrece mare parte din
timp în pat, în agonie, sau cu
vocea tatălui lui Mathis (soțul du
plicitar al lui Cécile). Am fi avut
parte cu siguranță de un alt con
text și am fi înțeles mai multe cu
privire la felul în care apare stri
căciunea întro familie. Așa, ne
rămân doar consemnările lui Cé
cile, care se autoanalizează ca blo
cată de o anestezie generală: „Ca
în multe alte privințe, nu sunt în
stare să spun când a început – să
se distanțeze, să se deterioreze, să
lâncezească –, și nici când sa sfâr
șit. Totul se întâmplă de parcă mă
cufund întro somnolență stranie.
Întro anestezie generală“.
Până la urmă, legămintele nu
sunt decât simboluri, iar dacă părțile
nu mai cred în puterea lor, ele, legă
mintele, nici nu mai există. În acest
roman, simbolurile au valoare atunci
când vine vorba de relația dintre
Théo și Mathis ori de cea dintre pro
fesoară și Théo. Ideea de căsnicie
pare învechită – dacă tot te vei trezi
la un moment dat că nul cunoști pe
Celălalt, de ce să te mai implici în așa
ceva? –, iar relația dintre părinți și
copii este la fel de disfuncțională ca
și cea dintre soți. Părinții sunt doar
copii mai mari, care nu au învățat
din greșeli, iar singura persoană
matură de aici este profesoara cu
multe drame în spate.
Legămintele este un roman
care te îndeamnă să te gândești la
propriul trecut și la deciziile ma
jore pe care leai luat sau urmează
să le iei. Te îndeamnă să fii ceva
mai empatic și să vezi dacă nu
cumva spoiala de pe propriile le
găminte sa cam dus și ar fi nevoie
de o reîmprospătare. SDC
© O. Dion
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Oameni, porci și alte animale
Cartea Ferma animalelor (traducere din limba engleză de Mihnea
Gafiţa), de George Orwell, a fost
publicată la Polirom, în anul 2002.

Ferma animalelor a fost publi
cată în anul 1945. George Orwell
avea 42 de ani și în doar cinci ani
avea să moară.
După mine, domnul Orwell
este cel mai important scriitor din
prima jumătate a secolului XX.
Fiindcă domnul Orwell a în
țeles perfect ce este (și ce face)
răul. Nimeni nu a scris cărți mai
profunde decât el împotriva tota
litarismului (nimeni până la An
drei Platonov).
Domnul Orwell însuși mărtu
risea, atunci când ia apărut Fer
ma: „Fiecare cuvânt de proză se
rioasă pe care lam scris începând
cu 1936 a fost îndreptat, direct sau
indirect, împotriva totalitarismu
lui. (...) Ferma animalelor este

prima carte în care am încercat, în
deplină cunoștință de cauză, să
fac să fuzioneze scopul politic cu
scopul artistic întrun tot unitar“.
Domnului Orwell ia reușit
acest act cu adevărat revoluțio
nar: să fuzioneze scopul politic cu
scopul artistic întrun tot unitar,
întro carte simplă, adică ușor de
înțeles, și totuși fără egal.
Aveam șapte ani când am
auzit prima dată de Ferma anima
lelor. Abia căzuse comunismul,
iar Ferma era, pentru mine, pe
atunci doar un desen animat. Sa
dat la televizor.
Oamenii mari spuneau că
este o „parabolă“ care descrie co
munismul. Așa era, Orwell însuși
mărturisise că șia gândit Ferma
explicit în contra lui Stalin. Dar
cred că mai era ceva ce am înțeles
mult mai târziu.
Personajul meu preferat când
am văzut acele desene animate a

fost măgarul Benjamin. Mi se pă
rea cel mai înțelept. Era singurul
care înțelegea că, indiferent cine
conduce, animalelor, celor care
muncesc și duc greul nu le va fi
niciodată, de fapt, bine.
Mă mai uimise cum, urcați la
putere, porcii deveniseră exact ca
oamenii. Și, desigur, mă mai îndu
ioșase sacrificiul inutil al calului
Boxer și mă revoltase parșivitatea
porcului Napoleon.
Prima dată am citit Ferma pe
la douăzeci de ani, știam deja istoria
comunismului, dar nu o știam în
toate nuanțele sale. Totuși puteam
să citesc, printre rânduri, despre
Marx, despre Stalin și Troțki.
Apoi nam mai citit Ferma
pentru mai bine de un deceniu și
jumătate. Până când, în toamna
acestui an preapocaliptic, mi sa
făcut foarte dor de domnul Or
well, de felul său unic și aproape
disperat de a căuta adevărul,

Răsfață-mă până doare
Dacă maș trezi peste noapte ca
liful scriitorilor, aș da următoa
rea lege: prefețele tuturor
cărților să fie făcute de autorii
lor și, bineînțeles, semnate de
altcineva. Este o soluție simplă la
o problemă cumplită – aceea că
laudele pe care le primește scrii
torul de la criticii sau cititorii
oricât de bine intenționați sau
de prietenoși nu sunt niciodată
pe măsura așteptărilor, mai
exact sunt ca și cum ai ruga pe
altcineva să te scarpine.
Pentru că laudele trebuie să mear
gă fix la temerile și îndoielile tale,
pe care tu le știi cel mai bine. De
geaba îi spui unuia că e cel mai
mare dramaturg, dacă el era deja
convins că așa e. Omului ia arun
cat cineva pe vremuri o vorbă
cum că nare umor, iar acum vrea
să audă nu că e un geniu, ci că ai
râs ținândute cu mâinile de
burtă citindul. Tu îi spui că per
sonajele lui sunt cele mai nobile
din Bulgaria – și îl plictisești.
Prima lui piesă a fost un eșec, așa
că nu pierde vremea pomenind că
autorul a luat premiul Nobel,
ci treci direct la acea piesă, inevi
tabil cea mai dragă omului, și

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS
descoperă în ea o profeție înmăr
muritoare a vremurilor de azi.
Cel mai bine a înțeles aceste
aspecte Macedonski. Prefața, scri
să de el însuși și semnată Un dis
cipol, la volumul lui Cartea de
aur, București, Stabilimentul Gra
fic Albert Baer, 1902, vine de altfel
după 20 de ani de autocomentarii
experte. Ea e, între altele, o ocazie
de a repara obiceiul vechi defec
țiuni existențiale. Genealogia im
provizată îl face acum coborâtor
din prinți (check!) și, încă mai im
portant: „În liceul din Craiova, cu
toate că nu era între premianți
avusese darul […] să inspire sim
patii care iau rămas credincioa
se“ (check!). O scrisoare cerută
unui fost coleg nedumerit este ci
tată integral. Din ea reiese doar că

în liceu Macedonski era intere
sant, simpatic. Scriitorul nostru
aduce atunci și cifre: la momentul
bacalaureatului, citise deja toată
biblioteca tatălui său, 34.000
de volume.
Urmează apoi „neîntrecutul
poet“, „om de geniu“, „viața sa pli
nă de vitejie și virtute“, „intelec
tualitatea sa uriașă și adânca
erudițiune ce transpiră din fiece
rând“. Dar astea sunt mizilicuri. A
sosit momentulcheie al prefeței,
cheia de boltă a oricărei zidiri
hermeneutice: „Pe de altă parte,
omul fizic atrage deopotrivă. Ochii
săi adânci hipnotizează. Pe stra
dă, multe capete se întorc săl pri
vesc, iar în Italia nu i se mai zice
decât frumosul Circasian“. Te face
să plângi dorința autorului ca în
prefață să se menționeze că el este
frumos. Această mențiune, însă,
ar trebui impusă prin lege, pentru
că altfel se frânează dezvoltarea
culturii naționale.
Ce mai consideră discipolul
că trebuie să ne aducă la cunoș
tință? Ziarele nu mai erau citite
decât când cuprindeau versuri de
Macedonski. În 1875, „guvernul se
însărcinează săi dea o strălucire
și mai mare arestândul“. Totul se

ANDREI CRĂCIUN

demnitatea umană și libertatea.
Acum, când tinerețea, câtă a
fost, mai degrabă sa încheiat, am
văzut altceva, poate mai mult: Or
well na scris doar împotriva dic
taturii comuniste și nici măcar
împotriva tiraniilor de orice fel
(deși a făcut și asta).
Orwell a descris, în amănunt,
însăși natura puterii. În ce fel pu
terea schimbă, modifică și până la
urmă îi mutilează pe cei care o fo
losesc pentru sine și tribul lor.
Toate sunt la fel de pământ, ca
în Ecleziastul din Biblie: toți la
cheii puterii sunt neschimbați,
orice porc ajuns la putere arată în
tocmai ca porcii lui Orwell, oile au
rămas tot oi (behăie în cor ce sunt
dresate), caii de povară continuă
să tragă până la moarte, fiind
permanenți înșelați. Naivitatea lor
este incurabilă și nu îi absolvă, dar
îi face personaje tragice.
Până la urmă avea dreptate

Benjamin și eu aveam dreptate pe
când aveam șapte ani și vedeam
toate acestea pentru prima dată și
eram de partea măgarului: soarta
celor care muncesc și care duc tot
greul nu e niciodată blândă.
Conducătorii se schimbă, ti
ranii înlocuiesc alți tirani, uneori
mai e și zahăr pe pământ (deși, mai
nou, nici zahărul nu mai e bun).
Dar viața celor mulți, trudind pen
tru alții, mereu alții (oameni sau
porci – totuna), rămâne – ca în
Hobbes – solitară, săracă, urâtă,
dură și scurtă.
Iar Orwell – Orwell a înțeles
totul. SDC

termină bine – în fond, e suficient
să ai dreptatea de partea ta: „a fost
apărat la curtea de jurați de două
zeci și trei de avocați, cei mai ce
lebri ai baroului, și achitat“. În
1877, ziarul lui „e primul ziar care
se vinde cu cinci centime la Bu
curești. Lupta e mare la Plevna,
dar lupta e tot atât de mare în
București“. Cine crede că eroismul
de la Plevna diferă de eroismul de
a fi gazetar, e un cârtitor. Alte
detalii de CV menționate în pre
față – Macedonski a fost pentru
scurt timp, inspector general fi
nanciar (lucru, am zice noi, in
compatibil cu calitatea de poet) și
inspector al monumentelor isto
rice (la fel).
O altă misiune dificilă a pre
fațatorului este să dreagă cumva
faptul că acest mare om sa opus
mult timp regelui. Acum el își vede
limpede greșeala. La criticat, iată,
ca un drept și principial adversar
de idei, iar asta doar din cauză că
„suferințe amare“, „tatăl a cinci
copii“. Acum, însă, pricepe măreția
lui. E produsă în acest scop o scri
soare veche a lui Macedonski, tri
misă convenabil discipolului, cu un
panegiric al lui Carol, care „dintro
țară sălbatică a făcut un rai“.
Penitența noastră continuă,
prefața trece la un alt capitol crin
gey – laude din străinătate. Sunt
puse la dosar o scrisoare a lui Pierre
Loti care îi spune lui Macedonski că

îi plac versurile lui și o scrisoare a
directorului unui ziar din Atena
care confirmă primirea exempla
rului și zice că a citit și recitit car
tea. Alte notițe politicoase de prin
ziare franțuzești sunt însoțite de
pomelnicul numelor celebrilor
oameni de litere care au publicat
vreodată în acel jurnal prestigios.
Pasajul din „Mercure de France“
(„fondată în 1672“) are însă ce
va interesant chiar dincolo de
crispările pe care le pricinuiește
această prefață de la un capăt la
altul. Cronica lui Pierre Quillard
despre volumul de versuri fran
țuzești al lui Macedonski, invocat
de poet ca o laudă supremă, îi
reproșează de fapt că îi imită prea
tare pe francezi. Francezul adaugă
că ar fi mai bine dacă Macedonski
ar lăsa să se vadă mai mult din
simțirea lui românească, și anume
„sufletul enigmatic, resemnat și
violent, ezitând între orientul mon
gol și slav și occidentul latin, suflet
de servituți și de cruzimi… necu
noscător de orice noțiune morală și
în care voluptatea se exasperă pînă
la sânge, până la moarte“. (Nu
mam putut abține și am căutat tri
miterea: „Mercure de France“, XXVI,
nr. 101, mai 1898, p. 541.)
În rest, întruna din prozele
din volum, Thalassa, apare prima
scenă de nuditate completă din li
teratura română. Tocmai acest
amănunt lipsește din prefață. SDC
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Ne trebuie un erou
Vreau să precizez, înainte de toate,
că nu sunt nici misogin, nici prea
conservator, nici adept al patriar
hatului; nu cred că bărbatul ar fi
superior femeii – nici măcar infe
rior ei – și susțin orice încercare
de emancipare, mai ales când e
vorba de drepturi, libertăți,
opțiuni și mai ales dorințe.
Câteodată mă mai întreb însă dacă
nu cumva, în dorința de a emancipa,
egaliza și discrimina pozitiv, nu sun
tem pe cale să cădem în cealaltă ex
tremă, că așa e firea umană – ca după
aceea, cine știe, să declanșăm campa
nii pentru emanciparea bărbatului.
Sigur, nu, deocamdată socie
tatea românească nu are de ce să
se teamă de asta, nu riscă nimic.
Vântul schimbării mentalităților,
care bate peste toată Europa de
peste ocean, dinspre America, la
noi abia se simte, ca un zefir urban.
Și totuși de o vreme încoace am

RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

început să mă întreb: nar fi rău să
se întețească puțin, să ajungem și
noi în rând cu lumea – dar până
când? Până unde? Mă întreb, atâta
tot. Și asta fiindcă în ultima vreme
mă uit prea mult la desene animate.
Bine, nu mă uit propriuzis la
ele, mai degrabă mi se strecoară
în creier. De când copiii au cres
cut un pic, televizorul nostru e
fixat tot timpul pe canalul Disney
Junior. Recunosc melodiile de
deschidere ale tuturor serialelor,

am învățat replici tipice și cred că
în scurt timp, fără să mă mai uit la
ceas, aș putea spune cu apro
ximație ce oră e doar după seria
lul care rulează pe ecran și se
aude din camera alăturată. Une
ori, în timp ce spăl vasele sau culeg
jucării împrăștiate pe covor, mă
trezesc că fredonez absent „Pijama,
eroi în pijama, pijama, eroi în pi
jama...“ sau „Ooo, Vampirina, al
bastră sunt, cu dinți ascuțiți, ooo,
Vampirina, dar nu sunt diferită de
voi, să știți...“. Probabil că destui
părinți îngână la unison, îm
preună cu mine, aceleași melodii.
Nu sunt diferită de voi, să știți –
aici am tresărit. Deacum copiii
încep să se identifice cu eroii pe
carei văd la televizor și să adopte
gesturi deale lor, ticuri verbale, ba
mai învață și tipare comportamen
tale – ceea ce nui rău. Astea sunt
modelele, cu un pic de didacticism,
cu un pic de umor infantil... Așa că

Marina, fetița noastră, ni se pre
zintă mereu cu o altă identitate
eroică: ea este Vampirina. Ea este
prințesa Sofia I. Și așa mai de
parte. Nimic anormal aici, o fă
ceam și noi pe vremuri.
Șiatunci mam întrebat: dar
Ștefan, băiețelul? Ștefan cu cine se
identifică? Am tresărit, amin
tindumi cum mia zis la un mo
ment dat „Tati, eu sunt Fancy
Nancy Clancy“. Na, tocmai Nancy
Clancy! O fetiță americană fran
țuzită, afectată și pasionată de
modă – parcă nui tocmai rolul
potrivit pentru un băiat. (Da, am
zis că nus prea conservator, dar
totuși...) Șiatunci de ce nu șia ales
un alt erou drept model? Adică un
erou, nu o eroină. Nu că iaș pune
la îndoială alegerile, orice alegeri,
dar totuși. Să fi zis și el că e... cine?
Da, cine? Cum ziceam, am
învățat cam toate serialele de pe ca
nalul Disney Junior. Cele cu perso
naje umane sau umanoide sunt
pline de fetițe eroine, de toate tipu
rile și originile. Există acolo, în tele
vizor, o Elena din Avalor, amazoană
veritabilă de origine hispanică, apoi
Sofia I, care e albă (caucaziană), mai
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e și faimoasa Vampirina, care, fiind
vampiriță, vine – evident – din
Transilvania, e albastră și trăiește
în Pennsylvania. Iar de curând au
mai apărut două seriale, tot cu
eroine: Kit Secord, adică Fetița Ra
chetă, și Myra, detectiv regal. Și, ca
să nu se încalce cumva regula
diversității etnice, Fetița Rachetă e
americanolibaneză, iar, Myra, de
tectiv regal, este indiană.
Și toate eroinele astea sunt mi
nunate și curajoase și diverse etnic
(da, să no uit pe doctorița Plușica,
care e afroamericană), dar băieții,
băiețeii eroi undes? Nu se mai
găsește nicăieri, nici măcar de să
mânță, vreun băiat păianjen, vrăji
tor bun, zburător, puternic, curajos
și bun? Vreun prințișor, vreun vam
piraș sau măcar un erou mecanic.
Instalator, constructor. Ceva. E
drept că mai există Mickey Mouse,
dar nici el nu mai are prestanța de
odinioară. Șiapoi e doar un șoricel.
Zău așa, ne trebuie un erou
acolo, pe Disney Junior. Altfel o să
ajungem la mișcări civice pentru
emanciparea băiețeilor, care între
timp visează să fie Sofia I sau
Elena din Avalor. SDC

Tolba lui Moș Neculai Liberalu’
PNL șia lansat programul de gu
vernare pentru următorii patru
ani. Frumos moment. Mai
urmărește totuși cineva astfel de
documente? Întro oarecare mă
sură da, mai ales când progra
mul este prezentat chiar de
partidul care se află la putere.
Întrebarea nu e neapărat dacă
programul este unul bun, ci dacă
are PNL credibilitatea necesară
săl pună în practică, după ce nea
arătat deja ce poate ca partid aflat
la guvernare.
Păi hai să o luăm pe rând. PNL
promite că va aduce cea mai mare
creștere economică din UE în viito
rii patru ani, creșterea cu 46% a
pensiilor până în 2024, finalizarea
a 660 km de autostradă și 310 km
de drumuri expres, plus demararea
altor mari investiții în infrastruc
tură. Dacă ne uităm la ce sa petre
cut în ultimele 12 luni, avem rezerve
serioase că așa se va și întâmpla.
Traversăm luni dificile în care
COVID ne dă de furcă, dar virusul
este prezent peste tot în lume. Eu
ropa însă pare că stă mai bine decât
România în ceea ce privește reveni
rea economică, în ciuda asigurărilor

zilnice date de miniștrii de la Palatul
Victoria că stăm minunat la acest
capitol. Deci nu prea avem motive să
credem că vom fi campionii creșterii
în Europa nici în următorii ani.
Tot la momentul prezentării
programului de guvernare PNL,
ministrul Sănătății Nelu Tătaru a
spus că „ne gândim la o reformă în
Sănătate și la 6% din PIB până în
2024“. Fascinantă promisiune. Să
îi credem sau nu pe cei din PNL?
Vedem acum că încă sunt spitale
cu dotări rudimentare, că banii
sunt cheltuiți în mod nechibzuit,
că nu sunt achiziționate prize și
prelungitoare de calitate. Promi
siunea cu 6 la sută pentru Sănă
tate este una din veștile cele mai
bune, dar aș propune totuși să ră
mânem cu picioarele pe pământ
și să nu mai credem în basme.
„Vom cheltui banii europeni
în mod eficient“. Aici sunt ceva
speranțe, deși proiectele vor tre
bui realizate de aceleași autorități
inerte și adesea fără chef de trea
bă. Puteam avea mai mult opti
mism dacă am fi reușit să avem
câte un Bolojan sau câte un Boc în
fiecare județ al țării. 1.000 de kilo
metri de autostrăzi și drumuri

expres ne propun domnii de la
PNL. Este fezabilă promisiunea li
beralilor? Dacă dăm timpul înapoi
și ne uităm la ce sa făcut, mai de
grabă avem motive să nu fim prea
optimiști. Dar, dacă gândim prag
matic, 1.000 de km de autostrăzi
pentru România următorilor 4 ani
e încă puțin dacă vrem să recupe
răm decalajul față de Europa.
Lipsa infrastructurii este probabil
principală cauză a rămânerii noas
tre în urmă, iar dacă nu ne vom
grăbi vom pierde și mai mult în
competiția cu marile puteri econo
mice ale Europei.
„560.000 de noi locuri de
muncă până în 2024“. Adică vreo
140.000 de slujbe noi în fiecare an.
Ar fi cam 3.500 de locuri de muncă
în plus pe an în fiecare județ. Nu e
imposibil, în condițiile unei creș
teri economice de 56 la sută cum
ne „amenință“ cei din PNL. Între
barea e unde vom găsi atâția

oameni disponibili, în condițiile
în care nu am reușit încă să oprim
exodul forței de muncă. Dar, una
peste alta, promisiunea cu jumă
tatea de milion de angajați în plus
pare totuși realizabilă.
„Salariu mediu net de o mie de
euro până în 2024“. Greu de spus.
Piața e cea care va decide nivelul sa
lariilor. Întrebarea e dacă guvernul
are în vedere să mai crească sala
riile la stat sau e vorba de majora
rea firească a veniturilor în Ro
mânia, ca rezultat al dezvoltării
economice pe ansamblu. Dacă mia
de euro rezultă din majorări artifi
ciale de lefuri la bugetari, nu e în re
gulă. Pentru că ne furăm singuri
căciula. Ba mai mult, va crește și
mai tare discrepanța veniturilor
statprivat, iar tot mai mulți oameni
vor căuta să migreze către joburile
minunat de bine plătite la stat.
PNL ne promite revizuirea le
gilor justiției în acord cu avizele

Programul de guvernare PNL pare
totuși unul optimist pentru vremurile astea.
Nicăieri nu vedem măcar ceva indicii de
reformă în zona bugetară.

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE
Comisiei de la Veneția. Dar și o
reformă radicală a Curții Consti
tuționale pentru „eliminarea fac
torilor care au condus la politiza
rea deciziilor acestui organism
fundamental pentru democrație“.
Ni se promite și desființarea Secției
pentru Investigarea Infracțiunilor
din Justiție. Sună încurajator, dar
ce a făcut PNL în ultimul an la ca
pitolul Justiție? Unde a fost mi
nistrul Cătălin Predoiu în toată
această perioadă?
Programul de guvernare PNL
pare totuși unul optimist pentru
vremurile astea. Nicăieri nu ve
dem măcar ceva indicii de re
formă în zona bugetară.
Una peste alta, Moș Neculai
Liberalul ne anunță că sosește în
cărcat peste România. Tare mă
tem că după alegeri Moș Crăciun
nu doar că vine cu tolba goală, dar
ne va lua toate cadourile. SDC
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Stafia miresei ne-nuntite
În noaptea de 13 noiembrie mam
trezit pe la 2:30 dintrun coșmar
accentuat deo litanie funebră. Nu
mam ridicat din așternut ca săl
notez și, eventual, sămi exorcizez
fantasmele. Mam perpelit mai
bine deun ceas, încercând sămi
recâștig somnul. Nam putut.
Lumina difuză a becului din stradă,
prelinsă prin perdeaua albă, îmi
stârnea imaginația (pesemne bol
navă, dacă îmi aduce asemenea vise
cumplite). Liniștea nopții nu țipa,
sfâșiată de niscai sunete. Cucuveaua
pe care nam reușit să o fotografiez
niciodată, rezidentă întro hardu
ghie părăsită din vecini, își cântase
langurosul blues de cu seară. Mă tot
gândeam la ziua precedentă, când
umblasem prin oraș, împins de ne
cesitățile minore ale traiului patriar
hal. Gândurile îmi erau însoțite,
nu bruiate, de acea melodie necunos
cută și totuși atât de apropiată de

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF
preferințele mele, încât nici nam
băgato în seamă.
Printro curioasă, dar deloc
inexplicabilă înlănțuire de amintiri,
mia revenit pe ecranul ochilor
închiși o întâmplare din tinerețe. Era
în aceeași lună, noiembrie, a lui 1978.
Tocmai îmi luasem serviciu la o
stație de transformare, încă în
construcție lângă orașul Târgoviște,
și „făceam naveta“ din Cacova natală,
schimbând două autobuze rabla
gite, în care deseori abia încăpeau
toți călătorii. Opțiunea de ami găsi

găzduire în fosta capitală valahă,
aflată în plin boom economic, părea
eligibilă. Miam notat, așadar, câteva
adrese, cu numerele de telefon afe
rente, din rubrica de mică publi
citate a ziarului local. De la stația
unde toceam „tainele meseriei“
puteam suna liber în județ, con
vorbirile extrajudețene fiind taxate.
Șiam încercat să dau deo gazdă
convenabilă. Nam găsit. În schimb,
am intrat întro discuție ciudată cu
o elevă în ultima clasă la Liceul
Teoretic „Ienăchiță Văcărescu“, mân
dria urbei. Scriu ciudată, pentru că
după nici trei propoziții, ea ma în
trebat: „Dacă ai fi condamnat la
moarte, ai vrea ca ultima ta dorință
să fie să te sărut eu?“.
Așa a început o scurtă aventură,
pe care nam izbutit niciodată să
o „valorific“ literar, în vreo povestire
fantastică, gen lustruit în van atâ
ta vreme. Firește că am stabilit
întâlnire la cofetăria unde se gătea o

prăjitură cu frișcă, specialitatea
„laboratorului“ propriu, gustoasa
Clementină. Clementina era și nu
mele blondei spălăcite, cu ochi
albaștri. A mâncat șase bucăți! Nu
primisem primul salariu, dar
miam permis generozitatea să plă
tesc consumația și chiar mam
oferit, știind că dețin la CEC aproape
toată solda de marinar din pre
cedenții doi ani de militărie, să
achit șiun bilet la cinematograful
„Independența“, recent inaugurat.
Fata a refuzat, invitândumă însă,
fierbinte, să văd camera disponi
bilă din casa unde ea însăși locuia
cu chirie. Cum so resping?
Era o clădire străveche, stil
vagon, în apropierea centrului. Au

demolato la sistematizare, anul
următor. Se înnoptase și pierdusem
autobuzul. Inevitabil, am trecut la...
Nui nevoie să dezbrac amănuntele,
vați dat seama ce se va fi petrecut
în noaptea aceea, și apoi doar încă
întruna, din păcate. Probabil că
povestea intra în schema banală ce
diriguia viața tinerilor din prece
dentul regim. Dar sa încheiat can
filme: fata a murit. Peste o săptămână,
negăsindo acolo unde știam, am
căutato la liceu șiam aflat incre
dibila − pentru colegi și profesori −
cauză: cancer la uter. Șocat de știre,
am rătăcit îndelung printre ruinele
Cetății Domnești. Sta să plouă. Norii
coborâseră foarte jos, parcă îmbră
țișau Turnul Chindiei, iar eu deliram
despre damnare și mă întrebam
prostește dacă nu cumva Clementina
îmi transmisese vreo boală...
De ce mam pomenit în minte
cu − și vam făcut complici la −
întâmplarea asta? Pentru că melodia
care mia însoțit coșmarul și insomnia
deapoi era din albumul halucinantei
trupe My Dying Bride – The Ghost of
Orion (2020, Nuclear Blast). Coperta
mă scutește de explicații. SDC
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Regia ca imaginație cultivată
OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Una dintre cele mai active com
panii independente de la noi, cu
programe inovative și consis
tente, Reactor de creație și expe
riment ClujNapoca, sa orientat
recent spre o temă – „Focus. De
calaj. Narațiuni intergenera
ționale“, care a captat atenția
evaluatorilor de la Administrația
Fondului Cultural Național
(AFCN), acordândui finanțare.
Premiera a avut loc în septembrie,
când încă era îngăduit liveul
pentru un public limitat ca nu
măr, dar o versiune filmată a Toa
te lucrurile pe care mi lea luat
Aloise a putut fi vizionată în sis
tem payperview și după compli
carea statisticilor pandemice și
interdicția de a mai merge la tea
tru. Material dramaturgic este un
text rezultat dintrun alt proiect
Reactor, Drama 5 – ediția a Va, fi
nalizat în vară tot grație unei
finanțări AFCN, dublate de o alta,
a consiliului local ClujNapoca.
Am consemnat sursele stipendie
rii pentru a releva, pe de o parte,
activismul animatorilor de la
Reactor în identificare lor, pe de
altă parte, deschiderea autorității
municipale clujene pentru aceas
tă parte atât de importantă a sec
torului cultural, cea alternativă.
Toate lucrurile pe care mi
lea luat Aloise e piesa lui Cosmin
Stănilă, actor absolvent, în 2017,
al clasei Miklós Bács și Irina Win
tze de la Universitatea din locali
tate, component, încă din anul
absolvirii, al trupei Teatrului
Național „Lucian Blaga“. Se văd în
textul pe care la scris fundamen
tele pregătirii lui scenice: simțul
replicii, construcția de personaj,
tempoul teatral. Stănilă a optat
pentru un subiect sensibil și com
plex – raporturile mamăfiu, di
namica lor emoțională atunci
când o maladie degenerativă
transformă adultul care tea adus

pe lume și tea crescut întrun ne
putincios ce are nevoie de ajutor.
Riscurile alunecării în tragism
sunt controlate printrun cres
cendo situațional ce surprinde
echilibrat fazele de alienare a
conștienței din cauza Alzheimer
și alterarea afectivă.
Personajul central e actriță, o
profesiune corelată natural cu
memoria, cu locuirea temporară a
unei sumedenii de euuri de îm
prumut ficțional. Povestea din
Toate lucrurile pe care mi lea luat
Aloise devine și povestea unei
meserii asociate cu întrebarea re
curentă „cine sunt?“, cu amintirile
și uitarea, cu arhivarea umanului
și a emoțiilor.
O ÎNLĂNȚUIRE DE
REPREZENTĂRI
CONGRUENTE ALE
UMANULUI
Andrei Măjeri a găsit în imagina
ția sa cultivată resorturile pentru
a spori resursele materialului
dramaturgic cu altele ce provin
din mijloacele rampei. Regizorul
a colaborat cu Stănilă în faza
repetițiilor, eficientizând proce
sul de creație. Cei doi au mai lu
crat împreună la Meșterul Mano
le, la Naționalul clujean, existau,
cu alte cuvinte, precondiții op
time. Și cu Emőke Kató a mai lu
crat regizorul (la Teatrul Maghiar
de Stat din orașul de pe Someș),
acum încredințândui partitura
principală, a actriței Eszter Nagy.
Măjeri stăpânește știința de a face
echipă scenică, o atribuție vitală a
funcționalității colective. În mon
tare transpar și alte însușiri pro
fesionale, confirmate în producții
precedente, precum inteligența
artistică și orizontul cultural.
Toate lucrurile pe care mi lea
luat Aloise nu rămâne doar o isto
rie de viață familială, e o înlăn
țuire de reprezentări congruente
ale umanului citite din unghiului
hăului uitării. Teatralitatea stra
tificată semantic determină arhi
tectura estetică a spectacolului,
care spune o narațiune printro
suită de metafore dezvăluite de o
regie interpretativă.
Preocuparea pentru subtext
și subtilitatea merg până la nu
mele utilizate: Eszter înseamnă,
în persană, stea; Nagy înseamnă,
în maghiară, mare. În plan secund,
întruna dintre narațiunile suport

inspirate de meseria de mare ex
punere care e actoria, „Stars“ e
publicația mondenă care hărțu
iește celebritățile prin încălcarea
spațiului privat.
CLARITATEA OGLINZII
ȘI A CEEA CE NE ARATĂ
SE ÎNCEȚOȘEAZĂ
Obiectele scenice la care sa re
curs îmbogățesc efectele drama
tice. De pildă, textul de spectacol
ca materializare a memoriei tea
trului e un accesoriu al protago
nistei, o recuzită cu încărcătură
simbolică. Fragilitatea artei tea
trale, cu durată mărginită de ridi
carea și coborârea cortinei, e oa
recum balansată de posibilitățile
„depozitării“ materiale: în așeza
rea replicilor pe hârtie prin tipar,
decor, conservarea video. Oglinda
ca reflectare, atât pentru teatru,
cât și la nivel personal, ca moda
litate dea vedea cine suntem de
vine un element scenografic gene
rator de semnificații. În forma
apropiată de oglinzile din cabi
nele actorilor, rosturile ei se me
tamorfozează odată cu eroina și
cu rutina bolii. Locul în scenă i se
schimbă sincron cu aspectul. Mu
tată în sensul acelor de ceasornic,
e asociată cu ideea efectelor tre
cerii vremii asupra noastră. Trep
tat, claritatea oglinzii și a ceea ce
ne arată se încețoșează prin mur
dărire intenționată, pentru ca la
sfârșit să fie acoperită cu o pânză
albă, echivalentul opacizării me
moriei prin degradarea pricinuită
de boală. Căutarea identității ră
tăcite e reprodusă și în imaginea
oferită de suprafață lucioasă a
unei măsuțe și de oglinda din baie.
O incursiune în trecut e sec
vența cu învățarea măsurării tim
pului. Rememorată ca un joc de
roluri în spatele unei cortine tex
tile semitransparente (decor Adrian
Balcău), inversează posturile, Ma
ma devine copil pentru Fiul pro
priu, preluând tricoul inscripțio
nat cu Marvel și tiparele compor
tamentale. Infantilizarea prin
regresie reamintește ciclurile vie
ții concentrate cu rafinament în
această scenă evocativă. Întreba
rea repetitivă „cât e ceasul?“ și
prezența unui ceas în mobilierul
de bucătărie marchează obsesia
pentru trecerea inexorabilă a tim
pului ca traseu doar „dus“. Un alt
semn scenic, cel mai evident,

poziționat central și evidențiat
permanent prin lumină, e pictura
lui Max Ernst, „The Virgin span
king the Christ Child“, comple
tând citările culturale elevate.

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Remarcabila putere de trans
figurare a lui Emőke Kató și capa
citatea lui Lucian Teodor Rus de a
menține isonul completează cali
tățile acestui spectacol. SDC
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DANIEL SANDU DESPRE NOUA MINISERIE HBO BANI NEGRI (PENTRU ZILE ALBE)

„M-a atras contrastul dintre precizia
cu care dau spargeri cei din ﬁlme și
imprecizia jafurilor din viața reală“
© Adi Marineci

După Un pas în urma
serafimilor, regizorul Daniel
Sandu trece de la elevii
seminarului teologic la
spărgătorii de bănci și de la
lungmetrajul de ficţiune la
producţia de televiziune.
Miniseria de șase episoade
Bani albi (pentru zile negre),
care are premiera în 22
noiembrie 2020 în toate
teritoriile HBO Europe,
urmărește peripeţiile a doi
tehnicieni de la reparaţii de
semafoare (interpretaţi de
Alexandru Papadopol și
Cristian Bota) care intră fără să
vrea în planul de jefuire a unei
bănci la care tot orășelul în
care locuiesc pare să
comploteze, mai puţin ei.

Toată lumea are nevoie de bani
în miniseria ta și aproape toată
lumea e înclinată spre corupție.
Intenția ta/ a HBO-ului a fost să
faceți o poveste est-europeană,
nu neapărat una românească?
De asta mașinile au plăcuțe fictive cu județul RJ? Parcă nici despre România nu se pomenește.

IULIA BLAGA

Bani albi (pentru zile negre) e pri
mul serial de autor produs de HBO
Europe – adică la care și regia, și
scenariul sunt semnate de aceeași
persoană. Daniel Sandu a detaliat
pentru SDC motivele pentru care
acesta a fost un proiect de anver
gură, insistând pe modul său de a
vedea cinemaul ca pe un mă
nunchi de teme de gândire împa
chetat întrun ambalaj comercial.

Ai avut primul ideea scenariului
sau cei de la HBO te-au cooptat
și ți-au sugerat-o?

Leam propus această idee celor
de la HBO România la începutul
lui 2017. Era o idee nouă care pro
punea o reinterpretare balcanică
a ceea ce înseamnă un jaf bancar.
Era tratată în genul comedie
dramă, dar ascundea în profun
zime un adevăr dureros despre
lucrurile care merg pe dos în Ro
mânia. Iar cei de la HBO iau în
țeles potențialul, au îndrăgit ime
diat proiectul, lau susținut și iau
activat procesul de dezvoltare

Decupajul mare a venit din
necesitatea de a crea dinamismul
necesar unui produs mainstream.
În același timp, scriitura mea con
ține povești în povești, ceea ce edi
torii numesc „în timp ce se întâmplă
ceva, se mai întâmplă și altceva“, iar
asta complică lucrurile pentru că
simți nevoia să acoperi și să vezi
reacțiile mai multor personaje
aproape simultan. Atât eu, cât și cei
de la HBO neam dorit să evităm
cadrele lungi, motiv pentru care
multe secvențe au fost filmate cu
mai multe aparate de filmat.

pentru originalitatea ideii și pen
tru felul cum se împleteau rela
țiile dintre personaje.
Ce te-a atras la un heist movie
balcanic în care toate personajele tip din cinemaul american
sunt bifate și adaptate locului –
interlopul, patroana de bancă,
polițistul local corupt, polițistul
incoruptibil de la centru etc.,
mai puțin spărgătorii, care de
fapt nu vor să dea spargerea?

Bucuria mea a fost faptul că am avut
posibilitatea de a crea și dezvolta un
proiect care nu e doar un produs co
mercial, ci conține și un discurs re
gizoral despre cum văd eu lucrurile
în societatea în care trăim. Încă de
când am început să fac primele
scurtmetraje, am luat decizia de a
regiza exclusiv proiecte care să fie
mai mult decât doar comerciale. Să
conțină teme de gândire pentru
spectatori, să dea naștere la discuții
pro și/ sau contra, să invite specta
torul săși pună întrebări și, mai
ales, să facă spectatorul săși

dorească să vadă producția respec
tivă mai mult decât o singură dată.
Dar, pentru a putea propune
publicului larg astfel de teme de
gândire, consider că ele trebuie
împachetate în ambalaje comer
ciale. Altfel produsul devine nișat
și își va rata ținta, așa cum se în
tâmplă cu multe povești bune care
sunt făcute în maniere preten
țioase festivaliere și sfârșesc prin
a ajunge să fie vizionate de doar
câteva mii de spectatori care, cul
mea, deja știu mesajul pe care
acele filme îl transmit.
Așadar ideea de heist movie
balcanic mi se pare cea mai potri
vită în contextul în care în Eu
ropa, respectiv România ultimilor
ani, au loc tot mai multe spargeri
bancare. Ma atras contrastul din
tre precizia cu care dau spargeri
cei din filme și imprecizia jafuri
lor bancare din viața reală.
E o mare schimbare pentru tine
după Un pas în urma serafimilor.
De ce ai vrut să faci imediat după

debut o producție de televiziune
în locul unui nou lungmetraj?

E percepută ca o mare schimbare
datorită diferenței dintre pro
duse. Dar, la bază, ele au același
numitor comun: sunt povești pe
care eu îmi doresc să le spun.
Acum, că ele devin lungmetraje
sau miniserii, acestea sunt doar
vehicule de transport ale mesaju
lui și ale poveștii de la autor până
la spectator...
Bani negri pare un proiect dificil, mă gândesc doar la cât de
decupate sunt unele scene...

Au fost multe provocări, mai mari
și mai mici. Câteva dintre provo
cările mari au fost: volumul uriaș
de microdecizii ce trebuiau luate
întrun interval scurt de timp,
controlul reverberațiilor propa
gate pe întreaga poveste și de
clanșate de fiecare modificare,
menținerea entuziasmului unei
echipe mari de oameni talentați
pe durata a patru luni de filmări
consecutive și multe altele.

Exact. Deși am filmat în Piatra
Neamț, Onești și București, neam
dorit ca povestea serialului să nu
fie asociată cu aceste orașe, ci să
fie egal valabilă pentru orice oraș
atât din România, cât și din Eu
ropa de Est. Este un oraș ca din
cărțile lui Kafka, pentru că de prea
multe ori comparăm realitatea în
care trăim cu absurditatea din
poveștile lui. În serialul nostru,
toată lumea are nevoie de bani și
oricine e dispus să încalce legea
pentru asta. Este povestea unui jaf
dintrun orășel în care sunt im
plicați aproape toți locuitorii.
Literele RJ de la numerele de
înmatriculare fac exact acest lucru,
delocalizează povestea. RJ sunt,
de altfel, inițialele titlului de pro
iect al serialului – The Romanian
Job, o reinterpretare românească
a celebrului The Italian Job (1969,
de Peter Collinson). Același scop și
cu autoturismele, respectiv unifor
mele poliției din serial. Uniformele
au fost create special de către de
signerul de costume Ina Isbășescu,
iar autospecialele de poliție au fost
modificate și colantate de către de
partamentul de vehicule folosind
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Cum ai ales protagoniștii? Cum
ai lucrat cu ei? Cât a condus Alexandru Papadopol macaraua
aceea până să pară că o conduce
de 20 de ani?

Cei doi protagoniști, la fel ca fie
care actor care a avut măcar o
linie de dialog în acest proiect, au
fost aleși prin mai multe sesiuni
de casting. Distribuția actorilor a
fost decisă de trei persoane: regi
zorul, un reprezentant al HBO Ro
mânia și un reprezentant al HBO
Europe. În felul acesta a fost înlă
turată orice suspiciune de subiec
tivitate. Prin urmare, toți actorii
din serial au obținut rolurile pe
meritul lor. Mam bucurat alături
de ei și îi felicit pentru asta.

Cu Cristian Bota am mai lu
crat atunci când lam descoperit
la Un pas în urma serafimilor. Am
înțeles atunci că e un băiat extra
ordinar, că are mult potențial și că
tot ce îi trebuie e oportunitatea.
Iar aceasta a venit odată cu castin
gul pentru serial. Cu Alex Papado
pol nu mai lucrasem înainte și am
avut bucuria să descopăr un actor
foarte talentat și un om cu simțul
umorului, iar după primele zile de
filmare am reușit toți trei (Bota,
Papi și eu) să legăm o gașcă care să
descopere și să înțeleagă cine sunt
aceste personaje pe care ei le îm
bracă și unde se duc ele.
Papi a făcut câteva zile sau săp
tămâni de lecții de conducere cu de
partamentul de vehicule al produc
ției pentru a înțelege dimensiunile
acelui CherryPicker (macara), dar
mai ales modul în care se înalță na
cela. La filmare era deja un profesio
nist în manevrarea macaralei, dând
credibilitate personajului. SDC

MINISERIA A INSPIRAT
SONDAJUL SEMAFORUL
MORALITĂȚII
Să furi haine din magazin e mai
necinstit decât să șantajezi
76% dintre români se consideră mai cinstiți și mai de încre
dere decât alți oameni, spun rezultatele sondajului Sema
forul Moralității, realizat de Exact Business Solutions la
solicitarea HBO România. Sondajul șia propus să o obțină
o perspectivă a românilor din mediul urban asupra
moralității, iar 1.055 de persoane au răspuns în septem
brieoctombrie 2020 chestionarului la care puteți participa
și voi (https://hbogo.semaforulmoralitatii.ro/fatestul/).
Potrivit repondenților, cele mai necinstite lucruri
sunt furturile de haine din magazin (90%), șantajul

Daniel Sandu, Alexandru Papadopol și Cristian Bota

(89%), furturile de alimente din magazin (87%), șpaga
pentru carnetul de șofer (86%), să îți înșeli partene
rul/partenera de viață (82%). În schimb, mai puțin de doi
din patru români din mediul urban consideră furtul de
materiale de la serviciu, traversatul pe roșu când nu trece
nici o mașină, circularea cu viteză peste limita admisă și a
minți pentru a proteja sentimentele unei persoane ca
fiind probleme grave de moralitate.
Conform sondajului, tinerii percep minciuna pentru
a obține diverse avantaje, furtul de materiale de la birou
sau citirea conversațiilor private ale unei persoane ca
fiind probleme de moralitate mai puțin grave.
La capitolul implicare, cel mai mare procent dintre
cei care au răspuns chestionarului (83%) e constituit din
oameni care merg la vot, urmat de încurajarea altora să
voteze (64%), ajutarea unui necunoscut în dificultate
(60%) sau a unui coleg nedreptățit. Doar 25% dintre
repondenți au declarat că merg la proteste, iar 28%
că fac voluntariat.

© Adi Marineci

designul scenografei Simona Pă
durețu. Toate au ca scop întărirea
ideii de oraș imaginar, neutru. Iar
spectatorii sunt invitați să judece
evenimentele și personajele, nu
orașul unde sa filmat.
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Aproape jumătate dintre repondenți spun că au refu
zat să dea șpagă atunci când li sa cerut, iar 81% consideră
că să dai șpagă e la fel de grav cu a primi șpagă. Topul
profesiilor cele mai asociate cu corupția e dominat de: po
liticieni naționali (73%), politicieni locali (56), preoți și
înalți ierarhi, respectiv mari oameni de afaceri (fiecare cu
35%), angajați din sistemul sanitar (25%).
Un procent fatalist (48%) dintre repondenți spun că
ceea ce explică corupția din România e faptul că așa
funcționează sistemul, 47% cred că așa merg lucrurile mai
ușor, în timp ce 54% susțin că explicația ei e obținerea
unor avantaje.
Pe baza răspunsurilor, sociologii au alcătuit șase pro
filuri morale ale repondenților. Cele mai ridicate pro
cente (27%) lea obținut Supermoralul cu mânecile
suflecate, urmat de Echilibratul de serviciu (22%), Filoso
ful care schimbă lumea (20%), Supereticul CSF, nai CSF
(9%), Treacămeargă, poate mâine (8%) și Corectul gata
oricând de orice (7%). SDC

Produsă de Cristian Mungiu și Tudor Reu prin Mobra Films
pentru HBO Europe, miniseria Bani albi (pentru zile negre) îi are
în distribuție pe: Alexandru Papadopol, Cristian Bota, Gavril
Pătru, Medeea Marinescu, Valeriu Andriuță, Maruca Băiașu, Adriana Irimescu, Iulia Dinu, Mihaela Sîrbu, Adrian Titieni, George
Remeș, Voica Oltean. George Dăscălescu, cu care Daniel Sandu
a colaborat la debutul său în lungmetraj, Un pas în urma
serafimilor, e director de imagine.

Filmările au avut loc pe parcursul a 73 de zile.
Echipa de filmare a numărat 150 de persoane.
l Cea mai dificilă scenă a fost jefuirea blindatei băncii, care s-a
filmat într-o săptămână.
l Au fost în permanenţă două camere de filmare la echipa unu,
plus mai multe camere adiţionale. S-a filmat și cu drona.
Mobra Films se află și în spatele celui de-al doilea lungmetraj de
ficţiune al lui Daniel Sandu, Tata mută munţii, programat pentru
premieră în 2021.

l

l
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Frumusețea privirii
e frumusețea lumii
Mustața lui Dalí și alte
culori este una dintre
cele mai bizare și mai
frumoase cărți apărute
anul acesta. Subintitulat
„pictoroman“, volumul
are pe copertă numele
pictorului Felix Aftene și
al prozatorului Lucian
Dan Teodorovici.

DANA PÎRVAN

© Eduard Verde

Ceea ce surprinde inițial este
relația inedită dintre cele două
arte, de data aceasta tablourile ne
având rolul de a ilustra textele, ci
de a le inspira. Așadar, la începu
tul acestei cărți nu a fost cuvântul,
ci imaginea, culoarea, iar Lucian
Dan Teodorovici a narativizat
splendid cele șaisprezece tablouri
create de Felix Aftene, pictoroma
nul dovedinduse un fermecător
duet rafinat, ludic, fantastic.
Pentru cei care nu sunt fa
miliarizați cu arta artistului ie
șean, ar prinde bine de știut că
Felix Aftene este unul dintre cei
mai valoroși artiști vizuali din Ro
mânia, aprecierea valorii sale
depășind granițele României.
Dea lungul timpului a ilustrat
mai multe cărți de proză și poezie,
iar lucrările sale figurează pe mai
multe coperți ale unor volume
apărute la Editura Polirom. Așadar
nu este pentru prima data când ar
tistul plastic face ca operele sale
să intre în dialog cu literatura, nu

cu mult timp în urmă Felix Aftene
realizând și ilustrațiile pentru vo
lumul Infernala comedie al lui
Emil Brumaru. Autoportretul, co
livia ca spațiu privilegiat al in
teriorității, al incursiunii în sine,
albastrul cobalt cu frumusețea sa
ireală, animalele fantastice care
amintesc de ființele imaginare
a lui Borges, îmblânzitorii, măști
le – sunt doar o parte dintre ele
mentele care îi individualizează
arta despre care mărturisea: „Lu
crările mele sunt ca o carte în care
descriu o lume, o lume imaginară,
iar despre imaginar se poate vorbi
foarte mult. Din punctul meu de
vedere, imaginarul este foarte
important, e chiar mai important
decât realitatea. Și nu numai
pentru mine, ci pentru orice ar
tist. Vin aici în atelier, tocmai
pentru a decola în această lume
imaginară a mea“.
Artistul și adevărul imagina
ției sale, frumusețea unei priviri
ce scoate lumea din cenușiul vă
zutului și al înțelesului la înde
mână fac din cele șaisprezece
capitole ale romanului o lectură
savuroasă. Expresivitatea, culo
rile și simbolistica picturilor lui
Felix Aftene sunt potențate prin
literatura lui Lucian Dan Teodo
rovici, o scriitură care mustește
de fantezie debordantă, de aso
ciații surprinzătoare, de umor
subtil și ironie fină, de jocuri mul
tietajate, de metafore și parabole.
Și asta face ca duetul celor doi să
se transforme întro „feerie“ după
cum o numea în Prefață Bogdan
Crețu, pentru care pariul acestei
cărți este „ca tabloul și narațiunea
să alcătuiască o unică realitate,
un discurs coerent, același, în care
nu se mai pot distinge coduri

Felix Aftene

Lucian Dan
Teodorovici

diferite, care se pun în valoare
prin puterea propriei lumini“.
AUTOIRONIE CALINĂ
Un pariu câștigat, spre satisfacția
celor care îl vor însoți pe artist în
aventura năstrușnicelor sale în
tâlniri magice pictate și povestite.
Fiecare povestire începe cu câte
un tablou semnat de Felix Aftene
a cărui transpunere în poveste e
greu de intuit, tocmai de aceea
sunt surprinzătoare și fascinante
textele pe care le ivește din aceste
imagini Lucian Dan Teodorovici.
Albastrul, una dintre culorile pre
ferate ale pictorului (pe balconul
său din Iași tronează o înaripată
pisică albastră, o himeră) se re
găsește în mai toate tablourile, cel
mai adesea în coroana de lauri ce
înnobilează capul artistului. Mus
tața lui Dalí și laitmotivul privirii
lipsite de conveniențe sunt alte
elemente de recurență: „Totuși,
pentru că în mod cert vați între
bat de ce artistul se bărbierea
întrun ciob de oglindă, în loc so
facă întro oglindă întreagă, tre
buie să mărturisesc un lucru pe
carel știe toată lumea: artiștii nu
se privesc nicicând în oglinzi în
tregi, căci pentru ei lumea nu
poate fi vreodată întreagă, altfel
cu siguranță nar fi artiști. Lumea
e făcută din cioburi, pe care ei le
adună și le transformă. Cașa sunt
artiștii, nimeni nui poate înțe
lege vreodată, însă asta e deja o a
doua altă poveste, după cea des
pre Munch“. Autoironia calină îl
ajută pe cititor să se simtă confor
tabil în noua lume: „Dar vă ară
tam mai sus cum stă treaba cu
artiștii: nimeni nui înțelege, iar
ei înșiși se înțeleg mai mult decât
toți, dar mai puțin decât nimeni“.
O privire suprarealistă ce se
întoarce mereu către sine, un
spațiu invizibil, un cap care se
deșurubează, un timp fluid, o me
morie lichidă, care se scurge după
bunul plac, o jumătate de infinit
colorat – iată doar câteva dintre
instrumentele inefabile cu care
artistului călător colindă lumea
sau se lasă colindat de ea, în cău
tarea înțelesurilor smulse din
neînțelesuri.

O primă întâlnire în propriul
atelier este cu un canar, mai precis
cu o cănăriță, pe care în virtutea
obișnuințelor o crede canar, atră
gânduși eticheta de misogin.
Odată depășit impasul confuziei,
neobișnuita vizită îi oferă prilej ci
titorului să se întâlnească ba cu o
melodie spaniolă, ba cu galbenul
lui Goya și cu pictura lui Greuze,
dar mai ales să ia parte la dis
cuțiile despre anormalitatea nor
mală a artiștilor. Apoi o întâlnire
cu un corb ateu e prilej de întâl
nire cu van Gogh, cu Picasso, cu
Edgar Allen Poe, cu Gioconda, cu
Pollock și ocazia de a discuta des
pre credința în Dumnezeu, înțele
sul neînțelesurilor putând fi aces
ta: „Mă gândesc că, uneori, e mai
important să crezi în credința în
Dumnezeu decât în Dumnezeu
însuși“. După care, în chip firesc,
gândurile omenești alunecă spre
o ciorbă de burtă cu ardei iute.
PRILEJ DE A SAVURA O
COPLEȘITOARE FRUMUSEȚE
Un fluture plânge pentru că nuși
mai suportă ochii mici prin care
privește lumea. Iar artistul care își
poate deșuruba capul, se poate
lipsi și de un ochi preț de o oră.
Prin ochiul artistului, chiar și
pentru un fluture, viața e vis, dar
unul adevărat. Aflat pe o plajă din
Insulele Solomon, artistul medi
tează la necesitățile naturii uma
ne, bineînțeles cu laurii albaștri la
locul lor: „Când nu atingi sau nu
ești atins, când pielea îți este sus
pendată în nimic, nimic nui mai
întristător decât acest nimic în
conjurător“. Și va fi salvat de pașii
micuți, tropăinzi ale unei colonii

de furnici care împânzesc pielea
primitoare a artistului. Va primi
de la ele, în semn de recunoștință
pentru lumea din piele de artist
ce le fusese returnată, umbra lă
sată de poveștile unei vieți de fur
nică, iar „umbrele, atunci când
sunt oferite în semn de recunoș
tință, reușesc destul de ușor să
treacă dincolo de piele, să treacă
dincolo de carne, să treacă dincolo
de oase, să ajungă până la gânduri.
Și să le pirograveze pe acestea în
toate nuanțele de culori inventate
vreodată de oameni, de furnici sau
de un întreg univers“.
Toate întâlnirile de poveste
ale artistului îi oferă cititorului
prilej de a savura o copleșitoare
frumusețe, din jobenul artistului
care știe să se privească pe sine,
dar și lumea (în cioburi de
oglindă, fără a o acoperi cu pro
priul chip), ivinduse mereu făp
turi de minune și povești cu tâlc,
jucăușe. Privirea în oglindă, prin
ochii unui artist, oferă nebănuite re
flexii ale lumii, asocierea culorilor și
a cuvintelor născând înțelesuri in
fidele lumii opaccenușii în care cu
greu mai vedem minunile.
Mustața lui Dalí și alte culori
ne propune o lectură înnoitoare,
„lunatică“ a lumii. O lume care ni
se dezvăluie infinit de frumoasă,
dacă o privim deschis, inocent, lu
dic, ironic și în același timp adânc,
prin ochii unui pictor și ai unui
prozator, ambii niște dirijori de
săvârșiți ai privirii lor și ai privirii
noastre. SDC
Felix Aftene, Lucian Dan Teodorovici, Mustaţa lui Dalí și alte culori.
Pictoroman, prefaţă de Bogdan
Creţu, Polirom, 2020
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Teodor Baconshi, Efectul de lupă. Câteva
priviri asupra culturii contemporane
„Teologilor încruntați și schim
nici, Teodor Baconschi face să le
succeadă, în cultura noastră, zâm
betul urban și binecrescut al teo
logului de lume. Deloc întâmplă
tor, anume «râsului patriarhilor»
ia dedicat Baconschi, la începu
turile sale, un studiu erudit și
savant. Scriitor fluent, condescen
dent și aulic, el practică un uma
nism destins și informat, cu gra
vități amuzate și politeți uneori
persiflante, ce trădează un scepti
cism față de lume și lucruri pe
care calma și statornica sa cre
dință în ortodoxie, creștinism și
Biserică nu îl poate nici ascunde,
nici înlătura. Fraza sa bine scrisă
și așezată, închegată din toate în
cheieturile și prinsă la patru ace
cu toate încuietorile, e frisonată
de nervurile inteligent trasate ale
calificativelor, care o pun în miș
care prin înțepăturile câte unui
adjectiv când malițios, când amu
zat, când glacial. Multe formulări
sunt memorabile, în stilul clasic
francez al contrastelor care scot ca
racterizarea din jocul anulărilor și
al contradicției. Prin sunetul său de
fond, scrisul lui Baconschi suge
rează o natură funciarmente se
rioasă, care însă, prin liniile ei
melodice și unele sunete mai înalte,
aduce la lumina reflectoarelor,

orice oriental, știe de toate și din
toate; ca un occidental, le știe te
meinic și cu relativism critic.
Nimic nu îl convinge până la
capăt, adică până la schimbarea
vieții, dar asta pe un fond de
credință statornică în Dumnezeu,
care ilustrează perfect, am impre
sia, geniul religios care ne e speci
fic nouă, românilor: să porți o
credință absolută ducând o viață
relativă.“ (H.R. Patapievici)

în plină scenă, un temperament
jovial și dispus la amuzamente.
De aici armoniile atrăgătoare și
cantabile pe care scriitorul le
scoate din mai toate subiectele
sale, chiar și când sunt dificile. Îl
ajută talentul diplomatic, care
valsează elegant cu aporiile. Deși
scrisul lui Baconschi e de atitu
dine și mobilizează în formularea
judecățilorconvingeri, proza lui
e mai presus de orice politicoasă,
urbană, civilă, debonară. Din
punctul de vedere al lucidității, Ba
conschi este întru totul occidental,
dar unul care a rămas în fondul său
afectiv, din gust și înclinație, dar
poate și din orgoliu, un oriental. Ca

Teodor Baconschi, născut la
București, 14 februarie 1963, mas
terat și doctorat în antropologie re
ligioasă și istorie comparată a
religiilor la Universitatea ParisSor
bonne (Paris IV, 1995, magna cum
laude). Studii postdoctorale la New
Europe College (București, 1996).
Carieră diplomatică: ambasa
dor al României la Sfântul Scaun,
Ordinul Suveran de Malta și Re
publica San Marino (19972000);
director general MAE (2001
2002); ambasador al României în
Republica Portugheză (20022004);
secretar de stat pentru Afaceri
Globale (MAE, 20042006); consi
lier prezidențial (20062007); am
basador al României în Republica
Franceză și Principatul de Mo
naco (20072009); ministru al Afa
cerilor Externe (24 decembrie

2009 – 24 ianuarie 2012); ambasa
dor în Centrala MAE (2015).
Publicații sub semnătura de
autor Teodor Baconsky: Le rire
des Pères. Essai sur le rire dans la
patristique grecque, Paris, Des
clée de Brouwer, 1996; Râsul pa
triarhilor. Eseu despre râs în pa
tristica greacă, București, Anasta
sia, 1996; Iacob și îngerul,
București, Anastasia, 1996; Ispita
Binelui. Eseuri despre urbani
tatea credinței, București, Anasta
sia, 1997; Turn înclinat. Frag
mente de arheologie profetică,
București, Curtea Veche, 1999;
Roma caput mundi (împreună cu
Horia Bernea), București, Huma
nitas, 2000; Pe ce lume trăim,
București, Editura Pro, 2004;
Insula Cetății. Jurnal parizian,
București, Curtea Veche, 2005; De
spre necunoscut, București, Hu
manitas, 2007; 111 incursiuni în
cotidianul românesc (ilustrații de
Devis Grebu), București, Curtea
Veche, 2009; Biserici de lemn din
Maramureș, album UNESCO, 2010.
Publicații sub semnătura
Teodor Baconschi: Creștinism și
democrație, București, Curtea Ve
che, 2011; Legătura de chei. O
mărturie diplomatică (în dialog
cu Armand Goșu), București,
Curtea Veche, 2013; Facebook.

Fabrica de narcisism, București,
Humanitas, 2015; Anatomia ra
tării. Tipuri și tare din România
postcomunistă (în dialog cu
DanLiviu Boeriu), București, Hu
manitas, 2016; Cetatea sub asediu.
Însemnări despre credință, rațiu
ne și terorism, Iași, Doxologia,
2016; Fascinația tradiției. Studii
patristice și de istorie a religiilor,
București, Lumea Credinței, 2017;
Mic almanah al marilor oameni (pe
care iam cunoscut), Iași, Polirom,
2018; Darul desăvârșit. Gânduri
despre civilizația creștină, Iași, Do
xologia, 2018; Mărturii încrucișate.
Faptul creștin în era smartphone
(în dialog cu Răzvan Bucuroiu),
București, Lumea Credinței, 2018;
365 de lămuriri în compania lui
LaurențiuCiprian Tudor, Iași, Po
lirom, 2019; Averea bunei educații,
București, Univers, 2019.
Decorații: Comandor al Ordi
nului Pius IX (Vatican), Ordinul
Sfintei Agatha (San Marino), Co
mandor Stella della Solidarietà
Italiana, Cavaler al Ordinului de
Merit (Portugalia), Comandor al
Legiunii de Onoare (Franța), Ca
valer al Ordinului Serviciul Cre
dincios (România). Membru în
Asociația Internațională de Studii
Patristice (Paris) și în Uniunea
Scriitorilor din România. SDC

Robert Service, Iarnă la Kremlin.
Rusia și a doua venire a lui Vladimir Putin
Traducere de
Adina Avramescu
Vladimir Putin domină politica
rusă de mai bine de două decenii.
Înainte de el, țara a traversat o
perioadă de relaxare și dezvol
tare odată cu perestroika lui Mi
hail Gorbaciov – perioadă des
pre care unii au afirmat că ar fi
primăvara rusă.
După prăbușirea regimului
sovietic în 1991 și alegerea lui
Boris Elțîn ca președinte a înce
put vara: Rusia avea o economie

de piață și spera să joace în
continuare un rol important pe
scena lumii. Elțîn ia cedat însă
conducerea primministrului său,
Vladimir Putin.
Cu el, a venit iarna la Krem
lin: Putin a redus libertățile de
mocratice și civice, a relaxat
controlul asupra serviciilor de
securitate și a permis un cult ofi
cial al superiorității sale. În para
lel, a încercat să reimpună Rusia
ca mare putere armată, ordonând
anexarea Crimeii și intervenția în
războiul civil sirian. Dar, deși este

hotărât săși impună voința nu
doar în cercul restrâns al puterii
și asupra societății ruse, ci și pe
plan mondial, Putin nu are un
viitor sigur cât timp țara sa se
confruntă cu probleme econo
mice și în relațiile internaționale.
Bun cunoscător al Rusiei, Ro
bert Service face un portret al
omului care o conduce și ne arată
ce sar putea întâmpla în viitorul
apropiat.
Robert Service este mem
bru al Academiei Britanice și al

Colegiului St. Antony din Oxford,
unde este profesor de istoria Ru
siei; de asemenea, este membru al
Institutului Hoover de la Universi
tatea Stanford.
A publicat mai multe vo
lume, printre care și elogiatele
Stalin: A Biography, Russia: Expe
riment with a People, Trotsky: A
Biography (Premiul Duff Cooper,
2009) şi Comrades: A History of
World Communism. De același
autor, la Editura Polirom a apă
rut volumul Lenin. O biografie
(2020). SDC
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Varujan Vosganian –
Patimile după Gödel
„Suplimentul de cultură“ publică în avanpremieră un fragment
din volumul Patimile
după Gödel, de
Varujan Vosganian,
care va apărea în curând în colecția „Fiction
Ltd.“ a Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Puteam so privesc pe Maggy și, în
același timp, săi povestesc despre
prietenii mei, de exemplu, despre
Pasquale cu creasta lui portocalie
și tâmplele verzi, care tocmai se
întorsese de la parada gay.
— E homo? a întrebat ea. Îmi
faci cunoștință cu el?
— Nu e, am zâmbit. Sa dus
doar să se amuze un pic.
Ea sa oprit din șters.
— E amuzant? Pe tine te
amuză?
— Eu cred că fiecare en trea
ba lui, să facă cei place.
Intrasem din joacă în discuția
asta. Nu știam că vorbele arun
cate întro doară o să aibă atâta
importanță în relația noastră. A
lăsat prosopul să cadă neglijent, a
acoperit veioza și silueta ei a fost
învăluită în penumbră.
— Săți zic ceva despre mine,
a început ea. Nu e ce crezi, o săți
placă, pe bărbați îi atrag poveștile
astea. Nu mai întrebat, dar îți
spun: am cunoscut până acum doi
bărbați, dacă înțelegi. Cu primul

mam dus ca săl fac gelos pe al
doilea și cu al doilea pentru că
tocmai mă despărțisem de pri
mul, ca săi fac în necaz. Până la
urmă a fost bine, am rămas prie
teni toți trei, știi, prieteniile alea
de după, dintre bărbați și femei,
care nau moarte, nu mai ai mo
tive să te cerți. Ne mai întâlnim și
râdem când neaducem aminte.
Sa oprit câteva clipe, privea
un petic al husei de pe canapea,
pe carel tot netezea cu degetele.
Vorbea încet și egal, eu nu mai
existam, dacă aș fi adormit acolo,
ea tot ar fi continuat:
— Eram, cum să zic, între ape,
naveam chef de nimic, blocasem
toate telefoanele, nu intram pe
messenger cu zilele. Mă și îngră
șasem puțin, eram pufoasă, țiar fi
plăcut. Pe bulevard, lângă Primă
ria veche, e o cofetărie bună rău,
cu amandine și savarine ca pe vre
mea lu’ mammare. Așa a început,
după ce miam terminat prăjitu
rile am intrat la toaletă, nu prea
mi plăcea cum îmi stă părul, nu
caș fi vrut să fiu frumoasă, că
naveam pentru cine, dar uite, ăsta
de pe frunte îmi cădea pe ochi ca la
caniși. La noi nu e ca la bărbați, voi
stați cu nasul în perete, vo scu
turați și gata, noi la toaletă mai
stăm de vorbă, unaalta, cât ne
uităm în oglindă, cât ne mai aran
jăm. A intrat o fată, nici nu mam
uitat la ea, se fâțâie puțin în oglin
dă, o aud cum scormonește în
poșetă, și netamnesam se întoar
ce la mine și măntreabă: „Ce faci,
fată? Ai un ruj?“. Nam zis ce fac,
mă gândeam că o interesa rujul,
nu ce fac eu. De obicei nu dau
rujul la nimeni, mi se pare aiurea,
e ca și cum țiaș împrumuta pe
riuța mea de dinți, gen. Dar atunci
eram mai altfel, jemanfișistă,

CARTEA
Patimile după Gödel este povestea generaţiei
tinere, a copiilor născuţi după Revoluţia din
1989 și crescuţi în era digitală, într-o societate
care se amăgește cu iluzia că a învins comunismul, dar riscă să fie învinsă de postcomunism. Ei
trebuie să aleagă între avantajele și neajunsurile
comunicării prin internet și-și fac, cu greu, drum
printre traumele nelecuite ale societăţii

dacămi cereai și geaca de pe mi
ne, țio dădeam, numai bună de
mama răniților. „E marfă“, mia zis
ea, șia frecat buzele una de alta,
șia șters colțurile gurii ca o fată
din popor și pe urmă ma măsurat
din cap pânăn picioare. „Nu se ia
când săruți?“, ma întrebat. Era
ceva mai înaltă decât mine, cu gu
ră pătrățoasă și nas coroiat, părea
ceva gen handbalistă, dar era dră
guță, avea niște ochi albaștri care
veneau ciudat pe fața aia de Kill
Bill. Sa apropiat de mine și, când
am vrut să mă dau înapoi, ma
prins de ceafă, dar nu așa cum
apuci mânerul valizei, doar cât
sămi arate, fetițo, nu fă fițe, că nu
ține. Nici nu știam ce să zic, miro
sea frumos, a tutun de cireșe din
ăla de pipă, era așa un amestec de
mușchi și de țâțe, încât nu maș fi
mirat dacă iaș fi simțit vreo erec
ție, dar nam apucat, pentru că
mia băgat limban gură, ma ză
păcit, mia cotrobăit cu vârful
limbii peste tot, gingiile, limba,
gâtul, avea o limbă cât un biftec,
dacă mai stătea un pic mă sufo
cam. A scoso încet, știi, ca un șar
pe care se descolăcește, sa uitat
la mine de parcă atunci mă văzuse
prima oară și mia zâmbit frumos.
„Nu se ia“, mia zis, șia atins bu
zele cu arătătorul, mia mai pus
pe buze un sărut închipuit tot cu
arătătorul și a plecat. Ma lăsat
prostită, cu un gust amestecat de
tutun, strugurel și gumă de mes
tecat și cu o salivă dulce care nu
era a mea, dar pe care am înghițito
fără sămi fie silă.
A tăcut, probabil să mă veri
fice dacă sunt cu gândurile duse
sau nu cumva am adormit dea bi
nelea. Îmi întinsesem picioarele,
cu bocancii unul peste altul, cu
mâinile sub ceafă, mă uitam în

românești. Este o confruntare între om și
computer, între conștiinţa umană, cu istoria
ideilor de la presocratici până la Kurt Gödel și
Stephen Hawking, cu preceptele și frământările
de natură morală, și memoria computerului,
care nu face deosebirea între bine și rău, ci
numai între adevărat și fals, un implacabil șir
de combinaţii între zero și unu. După lectura
cărţii, cititorului îi rămâne să decidă cine
este învingătorul acestei noi damnaţiuni a
lui Faust. SDC

tavan, putea fi o stare de absență.
Dar nu, ascultam cu atenție, Maggy
povestea frumos și povestea nu era
una pe care so auzi în fiecare zi.
— Se poate întâmpla, am
spus. Adică nu chiar oricui, dar fe
tele au o anumită predilecție să se
pupe, mai mult decât bărbații, își
mai schimbă și hainele între ele.
— Așa crezi? a pufnit Maggy.
Ce știi tu despre asta?
— Păi, tocmai miai zis.
Ea a râs, eu nu știam ce era de
râs aici. Dacă aș fi râs eu, probabil
sar fi enervat.
— Crezi că asta a fost tot? Stai
că deabia acum începe. Teai
plictisit?
— Nu, Sheherezada, am luato
eu în ușor.
— Nu sunt Sheherezada, nam
decât povestea asta. După aia poți
să mă omori.
— De ceaș faceo?
— Tocmai pentru că no știi
toată. Stai că se arde prosopul.
La luat și la pus pe cap, ca o
maramă de mers la biserică. Să
mori de râs.
— Mam tot gândit la ea, a
continuat. Am zis că mi so fi pă
rut, oglinda fusese de vină, în
oglindă vezi tot felul de chestii.

Am luat niște tutun de cireșe și
lam mestecat cu gumă. Știi cum
e, un miros sau un gust pot săți
aducă aminte, ele nu mint nicio
dată. Am început să merg zilnic
la cofetăria aia și, cu o amandină
în față, să mă zgâiesc la lume.
Dădusem din una în alta. Am
scăpat de depresie, am dat în ob
sesie. Ia întreabămă, care din
astea e mai nasoală.
Eram cuminte și participativ.
— Care e mai nasoală?
— Cea mai nasoală e aia pe
care o ai. Partea bună e că slăbi
sem la loc. Și întro zi, uiteo, a tre
cut pe lângă mine fără sămi arunce
o privire și sa dus fix la toaletă.
Mam gândit, te pomenești că nu
ma văzut și mam dus repede
după ea. Stătea rezemată cu spa
tele de chiuvetă, mă aștepta. Na
mai fost nevoie de vrăjeala cu
rujul, știa fiecare de ce e acolo, am
luat una de la alta gustul de cireșe
și mentă, leam molfăit tot săru
tândune. Ma apucat de mână și
ma tras după ea. Maș fi dus și
dacă mă împingea întro cabină
de veceu. Dar ma dus acasă, nu
stătea departe, ma întins și pe
față, și pe spate, mia mângâiat și
mia lins fiecare centimetru. SDC
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Enciclopedia imaginariilor din România,
proiect de anvergură în cinci volume,
inițiat și coordonat de Corin Braga
Editura Polirom anunță apariția în librării a Enciclopediei imaginariilor
din România, demers cultural inițiat și coordonat de Corin Braga, la
care au participat numeroși profesori și cercetători de la Universitatea
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de la Academia Română (Filialele din
Cluj și Iași) și de la Universitatea Națională de Arte din București.
Cele cinci volume ale Enciclopediei
imaginariilor din România sunt:
l Vol. I: Imaginar literar
l Vol. II: Patrimoniu și
imaginar lingvistic
l Vol. III: Imaginar istoric
l Vol. IV: Imaginar religios
l Vol. V: Imaginar și patrimoniu
artistic
„Enciclopedia imaginariilor din
România își propune să ofere o
perspectivă sinoptică asupra moș
tenirii culturale și a identităților
spirituale din România. Având în
centru conceptul de imaginar cul
tural și social, proiectul folosește
mai multe metodologii multidis
ciplinare pentru a pune în evi
dență principalele domenii ale
reprezentărilor colective româ
nești. Conceptele științifice direc
toare sunt: cercetarea imagina
rului, bazine semantice, câmpuri
culturale și lingvistice, constelații
de imagini, identitate fractală.
Această imagine panoramică a
patrimoniului cultural și spiri
tual românesc dorește să facă po
sibile aprofundarea și cultivarea
identităților naționale, locale și
de grup, în cadrul interculturalis
mului european.“ (Corin Braga)
VOL. I: IMAGINAR LITERAR,
COORDONAT DE
CORIN BRAGA
Consultant științific:
Adrian Tudurachi
Primul volum al Enciclopediei
imaginariilor este dedicat cerce
tării imaginarului literar din Ro
mânia, o componentă fundamen
tală a moștenirii culturale și a
identității noastre naționale și
locale. Metodologic, volumul pro
pune o abordare a literaturii

pornind de la teoria imaginarului,
creată de filosofi francezi precum
Gaston Bachelard, Gilbert Du
rand sau JeanJacques Wunen
burger, o teorie mai profundă și
mai fertilă decât definițiile uneori
peiorative date imaginației și
fanteziei. Spre deosebire de diver
sele istorii ale literaturii române,
originalitatea volumului constă în
structurarea materialului pe baza
conceptului de „bazin semantic“,
care permite analiza constelațiilor
de imagini și simboluri ce tra
versează mai multe epoci, depă
șind împărțirea tradițională pe
secole și grupuri de scriitori.
VOL. II: PATRIMONIU ȘI
IMAGINAR LINGVISTIC,
COORDONAT DE
ELENA PLATON
Consultant științific:
Gheorghe Chivu
Al doilea volum al Enciclopediei
imaginariilor explorează patri
moniul și imaginarul lingvistic
din România. Autorii abordează
limba română ca un element esen
țial în definirea identității națio
nale și colective și ca un in
strument important de conservare
a moștenirii imateriale, spirituale,
a unei comunități. Cercetarea îm
bină inovativ două perspective
asupra limbii, cea patrimonială și
cea a imaginarului lingvistic, cu
scopul de a releva etapele fun
damentale ale devenirii limbii
române, precum și câteva dintre
reprezentările asupra acesteia.
Volumul oferă o sinopsă istorică
comprehensivă, structurată pe flu
xuri imaginare transversale, care
depășesc interpretările clasice ale
faptelor de limbă, deschizând noi
căi de analiză.

VOL. III: IMAGINAR ISTORIC,
COORDONAT DE SORIN MITU
Al treilea volum al Enciclopediei
imaginariilor se apleacă asupra
imaginarului istoric al românilor.
Mai mult decât celelalte repre
zentări colective, imaginarul isto
ric ia naștere din întâlnirea ima
ginației cu acțiunea umană în
plan politic, social sau cultural.
Din acest motiv, el poate fi con
siderat un subiect central, iar
investigarea sa, cartografierea,
înțelegerea și explicarea mecanis
melor care îl guvernează, în timp
și în spațiu, reprezintă o sarcină
obligatorie a cercetării științifice
românești din domeniul umanist.
Imaginarul istoric oferă un bilanț
și o sinteză inovatoare ale prin
cipalelor reprezentări ale istoriei
noastre, de la mitul originilor și

tema identității naționale până la
mitologiile istoriografice, temele
istorice recurente, imaginarul
rasial și etnic sau reprezentările
istorice confesionale concurente.
VOL. IV: IMAGINAR RELIGIOS,
COORDONAT DE
IOAN CHIRILĂ
Al patrulea volum al Enciclo
pediei imaginariilor are în vedere
imaginarul religios al românilor.
Antropologii contemporani pri
vesc religiile drept sisteme auto
nome și autosuficiente, capabile
să ofere o înțelegere funcțională
și completă asupra lumii, care
dau specificul identitar al comu
nităților. Analiza credințelor reli
gioase din România, de la cultele
Antichității la creștinismul cu
toate formele și confesiunile sale,
nu reprezintă doar o modalitate
de conservare a diversității cul
turale, ci și o formă de practică
socială pentru învățarea respec
tului reciproc și pentru accep
tarea diferenței. De asemenea,
demersul face posibilă nu doar
evaluarea patrimoniului religios
spiritual, ci și a celui material,

constituit din așezăminte, icoane,
vitralii, fresce, biblii, manuscrise
sau texte imprimate.
VOL. V: IMAGINAR ȘI
PATRIMONIU ARTISTIC,
COORDONAT DE
LIVIU MALIȚA
Al cincilea volum al Enciclopediei
imaginariilor sintetizează imagi
narul și patrimoniul artistic al ro
mânilor, sub toate formele sale:
pictură și sculptură, arhitectură,
muzică, teatru și artele spectaco
lului, cinematografie și noile media.
În arta românească, imaginarul a
fost marcat de o căutare perma
nentă a identității, nu neapărat a
celei naționale în sens politic, ci mai
ales a unei identități relevante sub
aspectul practicilor artistice ro
mânești în context european. Ape
lând la mai multe metodologii (ge
netică, istorică și comparatistă),
volumul dezvoltă o analiză interdis
ciplinară care implică diverse arte și
relațiile lor complexe în construirea
imaginariilor artistice românești,
abordate ca forme fluide de patri
moniu și ca vectori de circumscriere
identitară. SDC
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Céline Dion, David Bowie,
Aretha Franklin: viețile
muzicienilor trec pe ecrane

LUCIAN AMARII (JUP)
SUPLIMENTUL LUI JUP

Foarte la modă, mai ales după
succesul Bohemian Rhapsody,
genul filmelor biografice muzi
cale este foarte prezent în planu
rile producătorilor în această pe
rioadă. În general, ele se pliază
pe câteva ingrediente clare: un
star, droguri, o carieră haotică.
Poate fi acest gen împrospătat,
mai ales de biografiile care ur
mează a fi lansate?
Printre principalele producții
de gen care ne așteaptă se numără
filme dedicate lui Céline Dion, Da
vid Bowie sau Aretha Franklin.
Prima dintre acestea, Aline, ur
mează să fie lansată în noiembrie
și este inspirată din viața lui

Céline Dion, regizată de Valérie
Lemercier, care și joacă rolul prin
cipal, cel al unei vedete numită
Aline Dieu. Având în vedere per
sonajul central, filmul reușește să
iasă din schema obișnuită a star
systemului: drog, sex și rock’n
roll și este, de fapt, spune regizoa
rea, „o mare poveste de dragoste”.
Un alt film care promite să fie
cam în același gen este Respect, o
biografie a reginei muzicii soul,
Aretha Franklin, film ce urmează
a avea premiera pe 18 august anul
viitor. Respect, în care rolul prin
cipal este deținut de actrița și
cântăreața Jennifer Hudson, pare
a fi un „wonder story“, comentează

Franceinfo, punând accentul mai
ales pe implicarea Arethei Franklin
în cauza negrilor americani. Este
bazat pe autobiografia cântăreței.
David Bowie, de la a cărui
moarte se împlinesc cinci ani, nu
putea să scape nici el de o biografie
la cinema. După ce a inspirat în
mare măsură Velvet Goldmine
(1998), Bowie devine eroul filmului
Stardust (foto) de Gabriel Range.
Regizorul se concentrează asupra
anului 1971 din biografia artistului,
an în care Bowie debarcă în SUA
pentru promovarea noului lui al
bum și îi întâlnește pe Lou Reed și
Iggy Pop, întâlnire ce are un im
pact major asupra carierei lui.
Este, de asemenea, un film care
anunță că se va plia perfect pe te
matici la modă: homosexualitatea,
transgenderismul, transformarea
sexuală. Familia artistului, în spe
cial fiul lui, regizorul Duncan Jo
nes, nu sunt încântați de felul în
care Bowie va fi prezentat în film
și au refuzat să permită ca muzica
lui să apară pe coloana sonoră.
Din alt punct de vedere, o bio
grafie muzicală este altfel reali
zată atunci când subiectul ei este
încă în viață și poate controla pro
dusul final.
Este cazul lui Rocketman (des
pre Elton John) și al Bohemian
Rhapsody. Este de asemenea cazul
filmului despre Madonna, despre
care se vorbește de multă vreme
și în care, sa zvonit odată, ar fi
trebuit să joace Lady Gaga. Foarte
atentă cu propria imagine, Ma
donna supervizează îndeaproape
proiectul și, după ultimele zvo
nuri, sar putea să regizeze ea
însăși filmul.
Și regizorul Sacha Gavasi, care
pregătește un film despre Boy
George, a lucrat îndeaproape la
scenariu în ultima perioadă cu
personajul central. „Nu știu cine
o să îmi joace rolul“, a declarat Boy
George. SDC

Odeuropa: cum mirosea bătălia
de la Waterloo?
Realizat ce cercetători europeni și
finanțat de Uniunea Europeană,
proiectul Odeuropa își propune
să reînvie, grație științei, mirosu
rile dispărute, reconstituite în
parte pornind de la texte sau ta
blouri vechi.
Obiectivul este realizarea unei bi
blioteci olfactive care să revină în
timp până în secolul al XVIlea. În
proiect sunt implicați aproximativ

40 de cercetători, istorici, chimiști și
informaticieni care analizează texte,
tablouri și imagini ce au legătură cu
mirosurile. „Vom încerca să punem
la treabă cele mai avansate inovații
în inteligența artificială pentru a
procesa volume uriașe de date. În
cercăm să «antrenăm» mașini care
să recunoască informațiile din vechi
documente pentru a analiza miro
surile“, explică Raphaël Troncy,

cercetător la Eurecom. Odată aceste
date recoltate și organizate, în
scenă vor intra chimiștii, care vor
încerca să (re)sintetizeze molecu
lele de bază pentru mirosurile care
vor fi obținute: cele ale străzilor,
cele ale ceremoniilor, cele ale bă
tăliilor precum cea de la Waterloo.
Scopul final este de a propune
marelui public o adevărată călăto
rie în timp marca Odorama. SDC
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PE SCURT
DE LA FILM, LA CARTE
Regizorul Quentin Tarantino
(foto) se concentrează pe scris
după ce a semnat un contract pen
tru două cărți cu editura Harper
Collins. Prima dintre acestea va fi,
spune regizorul, o „contribuție la
un subgen iubit, dar deseori mar
ginalizat“, cel al „novelizărilor“, fi
indcă Tarantino va adapta sub
forma unui roman scenariul ulti
mului lui film, Once Upon a Time
in Hollywood. Cartea va fi publi
cată în iunie și este, spune edito
rul, „în același timp amuzantă, de
licioasă și brutală“. A doua carte
prevăzută în contract se numește
Cinema Speculation și este un vo
lum de nonfiction ce propune o
„scufundare în universul filmelor
din anii ’70, printrun amestec bo
gat de eseuri, cronici, scrieri per
sonale și subiecte de gen «what if»“.
ASCUNSE ÎN GOOGLE MAPS
Pentru a promova campania Goo
gle Pixel presents Mobile Cinema,
Google sa aliat cu British Film In
stitute pentru a lansa, în perioada
imediat următoare, o „vânătoare
virtuală de filme“. Practic, 40 de
producții clasice britanice, foarte
populare, au fost ascunse în hăr
țile Google ale Marii Britanii și ele
pot fi vizionate gratuit de oricine
reușește să le descopere. Pentru a
găsi aceste filme (care includ
producții precum Wallace and
Gromit: Curse of the WereRabbit,
Skyfall sau Shaun of the Dead),

reîntoarcere pe scenă, întrun
lung interviu acordat revistei
„GQ“. „Când am intrat prima oară
în izolare miam zis că e un bun
moment în care să mă gândesc la
a reveni la concerte live“, spune
Page, subliniind că el, unul, nu
face parte „dintre cei care se înre
gistrează singuri și postează pe
net piesă după piesă“. „Nu pentru
asta mam apucat să fac muzică“,
declară artistul, „ci pentru că am
vrut să cânt împreună cu alții și
pentru tot ce înseamnă asta. Avem
nevoie de concerte, avem nevoie
de unitate. Fiindcă, fără asta, mu
zicienii nu înseamnă mare lucru“.
NAȘUL 3 V.2

participanții vor folosi indicii pe
care Google le va pune la dis
poziție dea lungul acestei luni.
De asemenea, participanții tre
buie să se asigure că echipamen
tele lor digitale se pot conecta la
o rețea 5G.
MORRISSEY,
INSUFICIENT
DE „DIVERS“?
Celebrul cântăreț britanic Morris
sey sa plâns că a fost lăsat baltă
de către casa de discuri BMG fiind
că nu cadra cu noile ei planuri de
„sporire a diversității“ (rasiale, de
gen etc.) în catalogul său. Morris
sey, cunoscut pentru declarații

deseori controversate și care a scos
trei discuri la BMG, a lansat în
martie I Am Not a Dog on a Chain,
cel de al 14lea lui album solo, care
a fost primit destul de bine de cri
tici. „Oricum nu mai vreau să lu
crez cu o casă de discuri care dic
tează felul în care trebuie să se
comporte artiștii, mai ales când
cuvântul «talent» nu este pomenit
niciodată“, a declarat artistul.
UN PREMIER PENTRU
UN SERIAL POLITIC
Scăpat de grija guvernării, Edouard
Philippe, fost premier al Franței,
șia făcut timp pentru a revedea
integrala serialului The West Wing

și de a lucra la scenariul unui serial
TV cu un subiect politic. Seria va
fi, de fapt, o adaptare a cărții Dans
l’ombre, scrisă de Philippe în 2011
împreună cu Gilles Boyer, pe vre
mea când ambii scriitori erau con
silieri ai lui Alain Juppé. „Încer
căm să spunem lucruri care să nu
fie caricaturale despre politică,
domeniu care, în fond, este inci
tant, dur, nu totdeauna glorios,
dar în nici un caz detestabil“, de
clară fostul premier.

Acum 30 de ani, al treilea film din
seria Nașul (foto jos) a dezamăgit
criticii și parte din public. Astăzi,
Francis Ford Coppola a revenit
asupra filmului și se pregătește
să lanseze The Godfather, Coda:
The Death of Michael Corleone,
o versiune remontată și reeditată
a vechiului film.
„Acest film va cunoaște o viață
nouă“, a declarat regizorul. „Veți
vedea un film care are un alt în
ceput, un alt sfârșit, multe scene
au fost repoziționate. În termeni
muzicali, o coda este un epilog, un
rezumat, iar asta am intenționat
să fie acest film.“ SDC

ÎNAPOI PE SCENĂ
La 76 de ani, Jimmy Page, fostul
chitarist al formației Led Zeppe
lin, vorbește despre o eventuală

Pagini realizate de
DRAGOȘ COJOCARU

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“.

Adresă: Iași, Bdul Carol I, nr. 4, etaj 4,
CP 266, tel.: 0232/ 214.100, 0232/ 214111,
fax: 0232/ 214111

Muzică: Dumitru Ungureanu,
Cătălin Sava
Film: Iulia Blaga
Teatru: Oltița Cîntec

Redactorșef: George Onofrei

Caricatură: Lucian Amarii (Jup)

Redactorșef adjunct: Radu Cucuteanu

Grafică: Ion Barbu

DTP: Adina Arnăutu

Actualitate: Cătălin Hopulele

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 Teodorescu,
Alina Purcaru, Cătălin Constantinescu,
IoanAlexandru Tofan, Dana Pîrvan

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.

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

16

fast food

ANUL XVI NR. 711
21 – 27 NOIEMBRIE 2020

www.suplimentuldecultura.ro

A fost sau a fost?
Tocmai am postat un comentariu
la un articol din presa locală
care evita să spună pe șleau că
Magazinul Dumbrava din Sibiu,
care tronează ca un neg pe fața
orașului, ar trebui desființat, în
loc să deplângă situația
comercianților de chinezării
cărora li sa mărit chiria.
Poate că trebuia să stau în banca
mea, dar mam cam săturat. Si
biul e un oraș superb și doarme
dus. Probabil așa e peste tot în
provincie. Oamenii pun cele mai
frumoase flori în spatele perdelei,
să le vadă vecinii; te ceartă dacă
traversezi pe bicicletă și nu pe
lângă ea când e verde la semafor;
se duc la vot încă de dimineață și

merg cu 40 km/h prin oraș, dar nu
fac scandal când lucrurile nu
merg bine și așteaptă să vină ci
neva de sus să le spună ce să facă
(vezi și întârzierea în declararea
carantinei). Ca în A fost sau na
fost?, de Corneliu Porumboiu: lu
mina vine în continuare de la
București. O prietenă mia adus
aminte bancul cu ardeleanul care
lasă elefantul săi strice casa și pe
urmă, uitânduse după el, zice:
„Noh, să nul bagi în aia măsii?“.
Asta e mentalitatea.
Dar înapoi la oile noastre! Pe
20 noiembrie a fost lansat la apă
lungmetrajul lui Dan Chișu, 5 mi
nute, care va rula la cinematogra
fele care mai sunt deschise (din
Vulcan, Oravița, Caransebeș,

Cu dosul înainte
Pățania lui Lucian este total dife
rită de ceea ce i sa întâmplat lui
Gregor Samsa în nuvela lui
Franz Kafka. De fapt nu mă de
ranjează nici dacă reclamați o
oarecare asemănare. Este un
semnal de alarmă asupra faptu
lui că așa ceva i se poate întâm
pla oricăruia dintre noi.

711

De loc din satul Botiz, aflat la zece
kilometri față de Satu Mare, Lucian
sa întors din străinătate cu niște
bani adunați pentru ași construi o
casă. Cei șase frați lau ajutat, astfel
că paisprezece mâini au terminat
construcția concomitent cu dami
geana de palincă. Neavând aviz
pentru branșarea la rețeaua elec
trică, proaspătul proprietar de har
dughie a încercat să se cableze
fraudulos la stâlpul de medie ten
siune aflat în apropiere, fapt soldat
cu un arc electric format între stâlp
și, mă scuzați că mă exprim astfel,
fundul omului. Prăbușit la sol,

Petroșani, Toplița și Oțelu Roșu),
urmând să fie lansat online la anul
(după o avanpremieră online pe 19
noiembrie). Inutil să ne întrebăm
care o fi pofta de cinema autohton
a publicului vulcănesc, dar asta e
situația. În martie, când trebuia
lansat filmul, a început pandemia.
Dan Chișu are mai multă pa
siune și tenacitate decât talent.
(Are mai multă tenacitate decât
unii regizori talentați, deci bravo
lui!) A făcut primele lungmetraje în
regim independent, învățând cu
fiecare ceva mai mult, iar odată cu
5 minute a trecut de la a se produce
singur la un producător (Domestic
Film) care la ajutat să obțină pen
tru prima dată finanțare de la Cen
trul Național al Cinematografiei.

Lucian a fost îngropat până la gât
de către frații săi, care au plecat
spre casele lor ferm convinși că
asta îl va salva. Mirarea lui Lucian
a fost dublă. În primul rând sa
mirat că operațiunea de salvare a
funcționat. În al doilea rând sa
mirat de faptul că, pe măsură ce se
dezgropa pe sine, a observat că fun
dul îi luminează. Devenise licurici.
Primarul localității a simțit
marele potențial al dosului incan
descent și a hotărât să nul lase să
lumineze înspre trecut, ci săl
orienteze spre un viitor politic de
succes. Așa a ajuns Lucian pe sta
dion, legat de un stâlp, pe post de
nocturnă în timpul eternului
derbi cu Someșul Odoreu. În mi
nutul nouăzeci plus doi, la scorul
de zerozero, atacantul din Odoreu

IULIA BLAGA
FILM
Deși tema – homofobia din
societatea românească – ar tre
bui să trezească interes, scenariul
e mult prea stufos și se pierde în
detalii. Un comandant homofob
de jandarmi (Mihai Călin), che
mat cu colegii să intervină la o
proiecție de film gay unde niște
naționaliști au făcut scandal, dă
ordin subalternilor să legitimeze
oamenii la ușă și să nu intre, deși
un spectator ajunge în comă la
spital. Mustrat de șeful lui care nu
vrea scandal (Adrian Titieni), mai
ales acum, „când poliția a ajuns
pe locul doi la capitolul încre
dere, după biserică“, hăituit de o
jurnalistă TV (Diana Cavallioti)
care a mirosit că homofobia lui
aproape a omorât un om, jandar
mul e presat și acasă, unde fiica
adolescentă (Ana Radu) îl bla
mează pentru decizia luată, iar
soția (Elvira Deatcu) îl acuză că
e posac și secretos.
Sunt prea multe planuri ca
să nu devină dificil să le ții în
mână, mai ales când scenariul
(scris de Dan Chișu), în loc să
simplifice povestea, acumulează
balast sperând că mai multă in
formație și mai mult dialog ar fi
în avantajul spectatorului. De
fapt, filmul nici nu ajunge la
jumătate când deja devine obositor.

trage un șut slab, din ăla de copil
de clasa a doua, dar mingea a in
trat în poartă din cauză că noc
turna sa stins brusc și portarul
nu avea reflexe pe întuneric. Nu
părea că mulțimea care la fugărit
pe primar cu pietre era dispusă să
îl voteze din nou.
Nu se știe de ce licuricii se
sting în mod involuntar. Probabil
e o formă de protecție la supraîn
călzire. Nedorind să mai riște, pri
marul ia dat lui Lucian o sarcină
mai simplă. Stătea agățat de stâl
pul din centrul satului, luminând
atunci când nu se oprea pentru ră
cire. Stins pentru răcorire era și în
noaptea de după scrutinul local,
când a auzit pași pe trotuar. Era
primarul, cu un sac în spate, însă
de la înălțimea stâlpului putea fi

Faptul că preia de la A fost
sau na fost? ideea cu înainte și
după o anumită oră (jandarmii au
ajuns în cinci minute de la prelua
rea apelului, după ce lau scos pe
spectatorul în comă din sală, ori
salvarea a ajuns la cinci minute
după jandarmi?) nu face filmul
mai inteligent sau mai plin de
suspans, pentru că povestea e
prea îmbâcsită și nu există nici un
filtru care să decanteze adevărul.
De fapt, nici nu îți dai seama cum
au stat lucrurile, de fapt.
Nici jocul adesea marșat al
actorilor nu dă mai mult realism
personajelor, deși mie mia plăcut
stilul Dianei Cavallioti (jurnalista
ei reacționează cu un zâmbet ze
flemitor când e atacată), pentru
că miam imaginato ironică și la
adresa scenariului atunci când nu
se susținea.
Nu e vina actorilor că perso
najele sunt inconsistente, deși
vorbesc mult. La început ai spune
că toți sunt incompetenți și amo
rali – și jandarmii, și jurnaliștii
(până și tatăl celui aflat în comă e
homofob), dar încercarea de a
nuanța lucrurile nui nuanțează
nici psihologic, nici dramaturgic,
ci îi face și mai confuzi. Iar finalul
e pe nicăieri, ca și cum sa termi
nat caseta în aparat.
Un scenariu mai simplu, cu
mai puține aspirații de frescă so
cială și adâncime psihologică, ar fi
dus, cred, la un film mai consis
tent. Non multa, sed multum. Cam
ca în A fost sau na fost?, nu? SDC

5 minute – de Dan Chișu, cu:
Mihai Călin, Diana Cavallioti,
Emanuel Pârvu, Adrian Titieni,
Elvira Deatcu, Ana Radu

BOBI
VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE
ușor confundat cu Moș Crăciun.
Fericit că îl vede pe Moș, omul nos
tru licurici a început să lumineze
mai tare ca niciodată, dar nu la fel
de tare pe cât luminau blițurile
aparatelor foto. În sac nu se afla
nici o jucărie, ci doar hârtii aducă
toare de probleme. SDC

