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Sylvain Tesson, scriitorul-aventurier 
care-și trăiește cărțile ca nimeni altcineva
CONSTANTIN PIȘTEA

Cu mama medic și tata
jurnalist și patron de presă,
Sylvain (n. 1972) și-a
început cariera de
aventurier în anul 1991,
când a efectuat o tra -
versare a Islandei pe bici -
cletă și apoi o expediție
speologică în Borneo. Au
urmat nenumărate astfel
de peripeții (între care un
tur al lumii pe bicicletă și o
izolare de șase luni pe
malul Lacului Baikal), pe
care de cele mai multe ori
a știut să le poves teas că
fie în scris, fie prin ima- 
gini video, cu un talent rar
atât pentru expresia
poetică a momentelor
trăite, cât și pentru
alegerea unor locuri și
situații cât mai inedite. 

Astfel, Tesson a traversat Hima�
laya pe jos, 5.000 de kilometri în
cinci luni – incluzând aici o tre�
cere clandestină prin Tibet –,
apoi a explorat stepele asiatice
cu ajutorul unui cal, a participat
la expediții arheologice în Pakis�
tan și Afganistan și a refăcut tra�
seele evadaților din gulagul
siberian și pe cel al învinsei ar�
mate napoleoniene. 

Ca nimeni altul, Tesson își
trăiește cărțile cu o voluptate incre�
dibilă. El se expune unor riscuri pe
care cei mai mulți dintre noi le�ar
clasa drept inconștiențe, însă
iubește viața și natura și pare că tot
ce scoate către public – fie că e
vorba despre cărți, documentare,
eseuri sau simple cronici de carte –
e un exercițiu care nu�i slujește lui,
ci unui bine care�l depășește. 

După ce am citit trei dintre
cărțile sale, toate publicate la noi
de către Editura Polirom, pot să
susțin că Sylvain Tesson nu este în
nici un caz un scriitor comercial.
O dorință de aventură ieșită din
comun se suprapune peste un fin

spirit de observație și o pasiune
deosebită pentru analiza istorică.

OMAGIU MEMORIEI
SOLDAȚILOR LUI NAPOLEON

Sylvain Tesson, Berezina. Pe
urmele lui Napoleon într-o

motocicletă cu ataș, Editura
Polirom, 2020, traducere:
Nicolae Constantinescu

În 2012, Sylvain Tesson, un aven�
turier și un scriitor specializat în
călătorii „experimentale“, și�a pro�
pus să străbată drumul de la Mos�
cova la Paris, pe ruta pe care, în
urmă cu 200 de ani, trecuseră Na�
poleon și soldații săi, în urma cam�
paniei dezastruoase din Rusia.
Tesson a fost însoțit în călătoria lui
de patru prieteni, doi francezi și
doi ruși, și a refăcut acest drum
într�o motocicletă cu ataș. 

Aici, descrie atât traseul (cu
note elegante precum „Cerul era
întunecat, aerul mirosea a gudron
rece. Moscova vuia deja ca o ma �
șină monstruoasă de spălat su�
flete. Noroiul năclăia străzile,
ce rul, moralul.“), cât și prin inter�
mediul unor jurnale din epoca ce
înfățișează starea armatei fran�
ceze, înfrânte și pe fugă. 

Justificând demersul cu ne�
voia de a omagia memoria a sute
de mii de soldați nefericiți, care
nu făcuseră altceva decât să�și ur�
meze comandantul, Tesson are
prilejul de a�și aminti inclusiv de
masacrul de la Borodino, mult
timp considerat drept „bătălia cea
mai sângeroasă de la inventarea
prafului de pușcă“:de o parte, pie�
riseră 28.000 de francezi; de cea�
laltă parte, 50.000 de ruși.

Mai mult decât în alte cărți
ale sale, scriitorul este mai atent
la evenimentele trecute decât la
prezent. El punctează ca într�un
jurnal cadre pe care le surprinde,
însă e mai puțin analitic ori 

dispus la formulări poetice decât
în alte părți. Se arată bun în des�
crieri (de unde și regretul că nu a
mizat mai mult pe latura aceasta),
e și foarte bine documentat și mai
are și o fire analitică. Și umor.
Povestește că într�o dimineață au
ajuns la muzeul din Borisov, unde,
„ca în toate instituțiile din fostul
imperiu sovietic, vreo zece doamne
grase cu jerseuri păzeau încăpe�
rile pustii. Epopeea napoleoniană
crease cel puțin locuri de muncă“.

Tesson insistă cel mai mult
asupra tragediei soldaților care 
l�au urmat pe Napoleon. Un lider
pe care nu știe unde să îl înca�
dreze, pentru că „antiparlamenta�
rismul, autoritarismul și impe +
rialismul lui războinic îl înrudesc
cu Cezar“, însă Napoleon a fost și
promotorul cel mai înflăcărat al
egalității de merit. „În care altă
epocă a istoriei Franței un ucenic
măcelar ar fi avut atâtea șanse să
devină general grație talentelor
sale?“, se întreabă Sylvain Tesson,
care, totuși, ridică tonul atunci

când îl acuză pe Napoleon de lip �
să de empatie la adresa oamenilor
pe care i�a condus la moarte: „S�a
întâmplat vreodată ca Napoleon,
în întreaga sa exis tență, să nu pri�
vească pierderile omenești doar
din punct de vedere statistic? A
catadicsit măcar o dată să lase de�
oparte luneta strategului ca să
priceapă că morții de pe front nu
se reduc la o simplă expresie? A
știut el că, în spatele acestor cu�
vinte, se urzeau evenimente par�
ticulare, fapte omenești? S�a
plasat el cândva de partea trage�
diei? Vederea unuia singur dintre
acele cadavre i�a tulburat oare
nopțile? A suferit, în tăcerea nop �
ții, pentru că deschisese porțile
războiului și aruncase națiuni în�
tregi în prăpastie? A fost chinuit
de fantome?“.

Călătoria este și o luptă cu pro�
priile limite, psihice și fizice.
Conștientizarea sfârșitului tragic al
zecilor de mii de soldați, dar și du�
ritatea ținutului traversat i�au ofe�
rit lui Tesson un câștig neașteptat.
În alte contexte dificile, dar poate
că mai puțin dure, el avea să�și
amintească de momentele acestea
și să�și dea seama că nu are motive
serioase să se plângă: „După călă�
toria noastră pe drumul Retragerii
franceze, când mă aflam pe faleze
prea abrupte, în bivuacuri prea
reci, m�am gândit deseori la acei
indivizi care s�au târât pe drumul
de gheață înfofoliți în zdrențe,
hrăniți cu mațe putrezite și�am
înghițit mucii văicărelilor care îmi
veneau pe buze“.

Trist, dar adevărat, după ce a
predat manuscrisul acestei cărți
editorului său, în august 2014, Tes�
son a căzut accidental dintr�o casă
din Chamonix și a stat o perioadă
în comă indusă. 

Geograf, jurnalist și 
scriitor, Sylvain Tesson

și-a împărțit viața 
între expediții și

transpunerea acestora 
în cărți sau 

documentare.

Războiul ucide oamenii, martirizează 
animalele, îndepărtează zeii, brăzdează pă-

mântul și îngrașă solul. Ferme fumegau, îngră-
mădite în încreţiturile terenului. Cătunele

păreau să dârdâie de frig. Un hohot de plâns
părea să bântuie deasupra acelei nimiciri.

Morţii insuflau o anumită solemnitate peisajului
de culoarea aluminiului.
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PE URMELE UNOR EVADAȚI
DIN GULAG

Sylvain Tesson, Axa lupului.
Din Siberia până în India pe
urmele evadaţilor din gulag,
Editura Polirom, 2014, tra-

ducere: Sorina Dănăilă

Pe când avea 15 ani, Tesson a
descoperit À marche forcée, o carte
de Słavomir Rawicz, ediție de prin
anii ’60, una care avea să deschidă
o serie frumoasă pentru adolescen�
tul Sylvain, serie din care aveau să
facă parte Louis�Ferdinand Céline,
D.H. Lawrence, Jack London, Knut
Hamsun și romancieri ruși.

Rawicz a fost un ofițer polonez
care, la 24 de ani, s�a văzut arestat de
NKVD și deportat sub cercul polar
siberian, într�un gulag. La șase luni
de la deportare, în aprilie 1941, po�
lonezul, însoțit de șase camarazi
care nu au putut accepta destinul de
sclav care le fusese rezervat, a eva�
dat în taiga, în plină iarnă. À marche
forcée, o înregistrare scrisă a fugii
către India, a rămas o carte contro�
versată, cu elemente care au trezit
neîncrederea celor care au studia t�
o cu atenție. Rawicz a fost conside�
rat chiar mitoman. Inclusiv explo �
ra torul Peter Flemming s�a referit la
carte ca la o ficțiune, însă, deși nu se
încumetă să dea dreptate absolută
nici unei părți, Tesson pare „să țină“
cu Rawicz – pe undeva firesc, dacă
ne gândim că s�a încumetat la
această aventură căreia puțini ar fi
capabili să�i dea curs.

Să nu uităm că francezul, pen�
tru a reproduce cât mai fidel traseul
fugarilor, și�a propus să traverseze
fără să folosească mijloace de trans�
port teritoriile pe care călcaseră
deportații cu câteva decenii în ur �
mă. Parțial, i�a reușit, însă acest as�
pect este mai puțin important în
context. În privința narațiunii lui
Rawicz, la care Tesson se rapor�
tează constant, scriitorul francez
consideră că polonezul și�a permis

să alunece din când în când „pe un
teritoriu cvasifantasmagoric“ și cre �
de că pe ei, peste ani, îi deosebesc câ�
teva chestiuni, dintre care cea mai
importantă ar fi libertatea absolută
pe care o are el, cel din prezent. Tes�
son își permite să bată la orice poartă,
oricând dorește, în timp ce fugarul/
fugarii se fereau să fie văzuți, pentru
că oricine i�ar fi zărit i�ar fi putut ra�
porta autori tăților. Despre Rawicz,
Tesson scrie: „Cea mai mică întâlnire
îi poate fi fatală. Pentru el, infernul
este ochiul celorlalți“.

Dacă în Berezinafrancezul adu�
sese un omagiu soldaților lui Napo�
leon, cu acest prilej el s�a gândit la
toți călătorii stepelor, „înfometații de
orizonturi, pionierii care defrișează
spațiul și neobosiții care știu că a te
opri înseamnă moarte“. Deși efortul
său este uriaș, chiar și în vremuri mai
ușoare, fără priviri indiscrete la tot
pasul, Tesson demonstrează și aici
un echilibru pe care l�a arătat și în
Berezina. Empatic, este conștient nu
doar de libertatea sa, ci și de faptul că
nu are cum să reproducă presiunea
la care erau supuși fugarii: „E greu să
te pui, fără un motiv anume, pe buza
prăpastiei. A alege consumă mai
multă energie decât a fi obligat“.

Una e să trăiești în disperare și 
pe fugă, iar apoi să notezi ce ți�ai
amintit – precum Rawicz – și alta e
să mai faci câte un foc seara, la care să
arzi câte o pagină dintr�o antologie de
poezie, după ce ai învățat fiecare vers
în ritmul marșului autoimpus. E clar
că, în acest fel, nu ai cum să uiți detalii,
ești atent până și la glumițele de pe
traseu și ai timp să notezi chestiuni
despre care știi sigur că vor face parte
din următoarea ta carte. Iată, de
exemplu, ce notează Tesson în drep�
tul unei zile de miercuri, 18 iu �
nie:„Auzit strigătul gâștelor sălbatice/

Văzut o veveriță și un cerb/ Traversat
un râuleț scăldat în culori aurii/ Mers
prin ierburile înalte/ Observat tinerii
lăstari ai brazilor/ Traversat înot
două brațe moarte ale fluviului/
Cules un buchet de flori acidulate
pentru Lena/ Ocolit trei kilometri de
mlaștină/ Țipenie de om“.

Cu un toiag de pin, al cărui
vârf este înfășurat cu mai multe
straturi de scoarță de mesteacăn și
pe care l�a împodobit cu pene,
francezul�aventurier își asumă
numai riscul de a le părea celor de
pe traseu drept o ciudățenie des�
cinsă direct dintr�un secol înde�
părtat. Inclusiv cel care locuiește
singur „cu un topor, ca să nu�i fie
frig, o pușcă, pentru ca să nu�i fie
foame, și Biblia, ca să nu�i fie frică“.
Inclusiv o femeie care spune că a
fost deportată pentru activități
subversive, în timp ce ea consideră
că unicele sale activități subver�
sive au fost drumurile către subsol,
cu sacii de cartofi.

În limba franceză, Berezina
(2015) a apărut la 11 ani după Axa
lupului (2004), însă Tesson s�a ară�
tat la fel de aventurier în ambele.
Atent la contextul istoric, docu�
mentat, însetat de adevăr, și�a pus
pielea la bătaie (nu e o exagerare,
întâlnirile cu urșii au implicat un
mare risc pentru Tesson) pentru a
înțelege postura evadatului politic,
pe care el îl consideră necesar pen�
tru o corectă înțelegere a Istoriei.
„El (n.m. evadatul politic) dove �
dește că nici un gard de sârmă
ghimpată nu este de netrecut, că
există întotdeauna o crăpătură în
zid, că nici un călău nu e sigur că�și
va regăsi victima în zori, că stâlpul
de execuție rămâne uneori nefolo�
sit, că nici o ideologie nu va reuși
vreodată să pună lacăte imposibil

de deschis și că nici un buldog cre�
dincios acelei ideologii nu va fi în
stare să împiedice oamenii să plece
să�și recâștige Libertatea, pâinea
aceasta a sufletului, la fel de nece�
sară vieții ca și pâinea trupului.”

ÎN SIAJUL LUI PETER
MATTHIESSEN

Sylvain Tesson, Leopardul
zăpezilor, Editura Polirom,
2020, traducere: Nicolae

Constantinescu

Leopardul zăpezilor i�a adus lui
Sylvain Tesson Premiul Renaudot
2019, iar mie mi�a amintit de Vulpea
fantastică a lui Sjón (Polirom, 2014,
traducere din limba engleză de
Anca Băicoianu). La Sjón îl aveam
pe pastorul Baldur care urmărea
acea vulpe magică, așteptând�o să
apară din universul alb și înghețat
al Islandei anului 1883, la Tesson
avem, în siajul Leopardului de ză�
padă al lui Peter Matthiessen (Poli�
rom, 2019, traducere de Mihaela
Negrilă), o așteptare asemănătoare,
doar că în alt cadru geografic –
Tibet, platoul Changtang, unde
fran cezul a ajuns în 2018, la invitația
fotografului Vincent Munier. 

„Oare eu, pasionat să bat dru�
murile și să umblu creanga, aș fi
răbdat să petrec ore în șir nemișcat,
fără să scot un cuvânt?“ se întreabă
Sylvain Tesson la începutul aventu�
rii sale, în care avea să urmărească
turme de iaci, capre albastre și anti�
lope spionate, la rândul lor, de lupi
singuratici și flămânzi. 

Este o carte mai puțin alertă și
mai puțin tensionată față de cele cu
care ne�a obișnuit Tesson, însă una
în care își fac simțită prezența poe�
zia pe care, prin alte părți, i�am pri�
vit�o ca pe un soi de infiltrare, și
misionarismul său pro�natură, pe
care acum, după ani de mediatizare,
îl poate expune fără a părea extra�
vagant. El mărturisește cum, la un
moment dat, așteptând să distingă
conturul acestui misterios leopard
al zăpezilor – specie pe cale de
dispariție (aproximativ 5.000 de
exemplare ar mai fi răspândite as�
tăzi din Pamir până în estul Hima�
layei, din Altai până în Nepal) –, s�a
gândit cum presa cotidiană ar putea
titra, în loc de „Un atac ucigaș în 

timpul carnavalului“, un titlu cum
ar fi „Caprele albastre ajung în
Munții Kunlun“. Un visător, acest
francez, ar putea spune unii. Cum
să pară altfel cel care, în graba tim�
pului pe care�l trăim, poate sta zile
în șir pe niște culmi înghețate, în
mijlocul unei eternități – așa cum
punctează la un moment dat –, în�
cercând să dibuie conturul unei
ființe aproape imposibil de găsit și
umplându�și carnețelul cu astfel de
notițe: „Pe la amiază, soarele iradia
cu intensitatea lui maximă:o gămă�
lie de ac în neant. La poalele defi�
leului, deschis ca o semilună, un
cub uitat: baraca noastră“?

Raportându�se la Matthiessen,
Tesson nu uită să scrie cum acesta,
deși nu a văzut leopardul atunci
când l�a căutat în Nepal, în 1973, i�a
răspuns cuiva că nereușita i se părea
minunată. „Nu înțelegeam cum pu �
tea fi cineva încântat de o dezamă�
gire“, a adăugat Tesson, care până la
urmă a reușit să vadă leopardul,
chiar de mai multe ori. Odată, deși
nu�l zărise pe viu, l�a descoperit în
una dintre fotografiile prietenului
său – leopardului abia i se putea
creiona conturul ochilor și al capu�
lui, în plasa acelei imensități albe
care�i conferea un camuflaj perfect.

Mi�a plăcut cum francezul știe
să facă referințe livrești. Spune des�
pre prietenul său, Munier, că suferă
de „sindromul Moby Dick“: „Căuta
un leopard în loc de o balenă și voia
să�l fotografieze în loc să înfigă har�
ponul în el. Dar era mistuit de
aceeași pasiune ca eroul lui Herman
Melville“. De asemenea, și�a amintit
cum Swann, din În căutarea timpu�
lui pierdut, îndrăgostit de Odette de
Crécy, se mulțumea cu certitudinea
că ea s�ar fi putut afla prin preajmă,
chiar dacă el n�ar fi întâlnit�o.

Una peste alta, parcă în Leopar�
dul zăpezilor ni se oferă un Sylvain
Tesson mai așezat (sunt, totuși, 15
ani de la apariția Axei lupului), dor�
nic de o aventură care să�l provoace
mai degrabă interior, în loc să se
lase supus la caznele pricinuite de
documentările anterioare. SDC

A avea la tine o antologie de poezie, trei
sute de grame de hârtie, e ideal și, totodată,

inepuizabil. În plus, seara, singur în cort,
în plină noapte, poţi să smulgi pagina care 
ţi-a hrănit sufletul toată ziua ca să hrănești 

de data aceasta un foc prietenos, la 
căldura căruia reciţi versurile pe care le-ai

învăţat deja pe dinafară.

Totul trece, totul curge, totul se scurge, măgarii gonesc în galop,
lupii îi aleargă din urmă, vulturii planează: ordine, echilibru, soare. 

O liniște nimicitoare. O lumină fără filtru, oameni puţini. Un vis. Iar noi
stăteam acolo, în acea grădină a vieţii, orbitoare și morbidă.
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2021 începe să se dezvăluie, 
jurnalul continuă.

Luni, 18 ianuarie
Există această categorie de

proști care nu par proști pentru
că umblă travestiți în intelectuali.
Dar sunt. Făcuți grămadă. Proștii
fanatizați întru ideologie. Ei sunt
aceia. Incapabil să stea într�o grilă
de gândire proprie și să judece de
la caz la caz, de la nuanță la nu �
anță, acest tip de prost se bagă
într�o turmă cu idei prefabricate și
mestecă acolo, la cor. 

Peste orice se întâmplă, pune
repede grila unică și ajunge inva�
riabil la aceleași concluzii. Vina e
desigur a celorlalți. Nu poate fi re�
parat decât din interior, dar se în�
tâmplă rar. Acest tip de prostie e
îndeobște incurabilă. Vor muri așa.

Am căutat pe net ceva despre

alde Elena Udrea și am ajuns pe
un site care mi�a adresat de la
obraz întrebarea dacă am citit
car tea Suge�o, Ramona. Nu e fru�
mos, cookie�uri, să faceți așa ceva.

Nu știu, dar acest „ne�am ales
cu domnul Eminescu“ sună ca și
cum am fi ieșit cu vreo lumească
din secolul XIX, nu e chiar OK. Să
se revizuiască, primesc.

Duminică, 17 ianuarie
Încă o victorie frumoasă pentru

președintele Băsescu. Să ți se vadă
mușchii la vaccin, mersi, poate și Io�
hannis. Să ți se vadă însă ficatul –
abia asta înseamnă ceva. Respect.

N�am nici o emoție că dacă 
s�ar trezi literatura română pe cap
mâine cu Kafka altoit cu Marquez
(sau cinematografia cu Bertolucci
altoit cu Tornatore) l�ar vedea 
cineva pe stimabil. Și dacă ăsta/

asta n�ar fi părtaș la absolut nici o
laudatio�n cerc ar muri la el/ ea în
garsonieră în – să zicem – Berceni,
fără să�l (să o) știe nimeni, la cât de
oarbă și de gășcară, de tribală, de
primitivă, de stupidă, de autosufi�
cientă e frumoasă noastră lume
culturală, Eminescu să ne judece.

Sâmbătă, 16 ianuarie
Parcă încep să am îndoieli cu

privire la faptul că sapiensul se
trage din maimuță (deși, evident,
nu s�a tras de tot). Parcă mai mult
se trage, totuși, din oaie și, pe alo�
curi, din măgar.

Trăim nu doar epoca mase�
lor, ci și a chelnerilor maselor, os�
pătarii media care colportează
clișee și prejudecăți, suflă�n ou �
țele masei și fac frumos aport la
toate rudimentele de gândire, cu
desăvârșire inculți și permanent

mulțumiți de sine, întocmai cum
ne�au fost profețiți de un filosof
din Madrid din prima jumătate a
secolului XX. Splendizii papagali
înfoiați, plini de sine și de vid,
port�drapelul interesului publi�
cului larg de a rămâne prost, înlo�
cuind faptele cu opiniile și, de ce
nu, mâncând rahat cu o gură
mereu nesătulă, în deplină armo�
nie cu economia de piață mereu
în căutare de lăutari și trompete
care să cânte după dictare.

Vineri, 15 ianuarie
Legenda spune că dacă acce�

sezi Platforma purtând între dinți
un dosar cu șină și pe cârcă o apos�
tilă începe să se miște ceva�ceva,
dar trebuie să dai și tu o atenție la
Platformă, că așa e frumos.

Acum și voi, ați vrea să mear �
gă o platformă făcută de statul

român? Să meargă vinerea? După
ora 15? Mă, copii, mă.

Să nu ne pronunțăm, totuși,
înainte să vedem și mâna lui Șică.

Chiar în aceste clipe, undeva
în județul Olt sau, poate, în muni�
cipiul Zalău, un covidiot se lea�
pădă de coada șoricelului și deochi
și se convertește la știință consta�
tând: „A, gata, se vaccină și Cafe�
tieru’, e sigură treaba, nu te joci“.

Nu știu ce să spun, bine că n�a
fost o campanie de promovare a
Moldaminului, în loc de analiștii
tricepșilor ne pomeneam acum cu
analiștii fesierilor prezidențiali. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (20)

Din Paris, pe 17 februarie 1903,
Rilke îi scrie unui tânăr poet, 
născut în Timișoara, care îi tri�
misese versurile lui și îl între�
base dacă sunt bune. 

O întrebare simplă, la care, nu se
poate ști de ce, răspunsul este
adesea extrem de dificil. Rilke
preferă să spună că evaluarea lui,
chipurile, n�ar fi de nici un folos:
„cu nimic nu eşti sortit să rămâi
mai departe de opera de artă
decât prin cuvintele critice; rezul�
tatul este mereu neînţelegere“.
Într�o altă scrisoare avea să îl in�
struiască mai departe: „citiţi cât
mai puţine lucruri estetic�criti�
ce – sunt ori opinii polemice scle�
rozate, ajunse să nu mai aibă sens
în înţepenirea lor lipsită de viaţă,
ori sunt jocuri abile de cuvinte, la
care azi câştigă această opinie, iar
mâine cea opusă“. Un asemenea
pasaj obtuz despre critică poate fi
iertat numai unui mare scriitor.
(Deși poate nu și de către critici).

Obtuzitatea e, de fapt, mi�
mată; măcar parțial, Rilke vrea
doar să se eschiveze de la a�și da
cu părerea prea apăsat. Cum orice
eschivă e deja un verdict, presu�
pun că tânărul poet n�a fost prea
încântat. Dar să fim serioși: să�ți

scrie Rilke de la Paris – indiferent
ce, poate fi și o rețetă de fiert apa –
e deja o culme a carierei literare.
De altfel, ofițerul austriac Franz
Xaver Kappus nici n�a rămas cu�
noscut pentru literatura lui, ci
pentru că a primit și publicat
aceste câteva Scrisori către un
tânăr poet. (Titlul a devenit o
mar că înregistrată și de�a lungul
timpului au produs și alții aseme�
nea scrisori, de pildă acum vreo
douăzeci de ani cele ale lui Llosa
pentru un tânăr romancier, nițel
mai didactice decât te�ai aștepta
citind literatura lui.)

Cum rezolvă Rilke până la
urmă problema evaluării: „Cerce�
taţi cauza ce vă îndeamnă să scrieţi;
cercetaţi dacă această cauză îşi în�
tinde rădăcinile până în locul cel
mai adânc al inimii; recunoaşteţi,

faţă de dumneavoastră înşivă, 
de�ar trebui să muriţi dacă vi s�ar
interzice să scrieţi, […] întreba�
ţi�vă în ora cea mai de taină a nop�
ţii: trebuie să scriu?

Răscoliţi�vă după un răspuns
adânc. Şi dacă ar fi să sune a încu�
viinţare […], atunci clădiţi�vă via �
ţa după această necesitate“ (toate
citatele de până aici, dintr�o tra�
ducere de Ulvine și Ioan Alexan�
dru, 1977). Multă suferință în
acest pasaj. Nu numai a poetului,
dar și a literaturii, condamnate să
pară drept perechea firească a
trasului pe roată. Dar nu e vina lui
Rilke, unul din scriitorii investiți
total în literatura lor, că pentru
elevii de azi cuvintele lui – alt �
minteri pefect rezonabile – par să
fie traversate de un fior apocalip�
tic și amintesc de comentariile li�
terare din care reiese că poetul
este cu adevărat productiv doar
dacă e muribund sau a decedat
(mă rog, s�a stins/a pierit).

Abia într�o scrisoare expediată
vreo douăzeci de ani mai târziu
(care nu știu dacă a fost tra dusă în
românește), îl găsesc pe Rilke criti�
când fățiș versurile cuiva. Cele tri�
mise lui de un muncitor, al cărui
nume apare ca I.H. (sau J.H.) în
edițiile acestor scrisori. Din capul

locului, e din nou absolut remar�
cabil că Rilke își face timp să răs�
pundă. Și, chiar dacă e dur, e de
obsevat cât de elegantă e fermita�
tea lui. Din Elveția anului 1921
așadar, el scrie că poeziile omului
nostru „se mișcă în limba unei
vremi care este pesemne a dvs.
dar la ale cărei circumstanțe eu
privesc doar din afară, fără să gă�
sesc un contact stabil“. 

După acest început cu care pe
mine personal deja m�a pierdut,
deși înțeleg că nu e de bine, zice,
cu încâlceala lui întotdeauna lo�
gică: „Nu știu ce métier ați învățat,
dar ca muncitor trebuie să fi asi�
milat experi ența unei anumite

competențe, iar bucuria de face
ceva bine nu poate să vă fi rămas
chiar complet străină. Dacă veți
privi o clipă dinspre acest teren
bun și de încredere către talazu�
rile pefor man țelor dvs. scrii to �
ricești, nu vă va scăpa cât de mult
se joacă acolo hazardul cu dvs.“
(am tradus din R. M. Rilke, Briefe
aus Muzot 1921�1926, editate de C.
Sieber și R. Sieber�Rilke, Insel
Verlag, Leipzig, 1937, 20�21). Unde
n�am eu șansa ca marii scriitori
de azi să�mi trimită asemenea mi�
sive, care mai de care mai muș �
cătoare și mai cizelate! Dar se
vede că nu găsesc nimic de criti�
cat la poeziile mele. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Te critic, dar nu te iert

Paul Cezanne – Still life with open drawer (1879)



Începând din 20 ianuarie, 
Donald Trump nu mai e
președintele Statelor Unite. Cu
câteva săptămâni înainte i�a fost
blocat contul de pe Twitter, iar
Mark Zuckerberg a anunțat că se
gândește la posibilitatea de a�i
interzice și contul de Facebook. 

Cei de la Google i�au suspendat
canalul personal de pe YouTube,
iar cei de la Snapchat, mai for �
maliști, au spus că vor aștepta
până în 20 ianuarie, ultima lui zi
de președinție, pentru a�i inter�
zice definitiv accesul la platforma
lor. Ultimele luni n�au fost foarte
bune pentru (de�acum) fostul „cel
mai puternic om de pe planetă“.

Unii zic – în strictă legătură cu
cele de mai sus – că nici pentru
democrație n�au fost zile foarte bu �
ne. Dar aici părerile sunt îm părțite.
Pare limpede că interzicerea sau li�
mitarea accesului lui Trump pe plat�
formele social me dia este un act de
cenzură; e greu să vezi lucrurile alt�
fel. Doar că unii o consideră o cen�
zură justificată, dat fiind pericolul pe
care îl reprezenta Donald Trump, iar
alții sunt de părere că o asemenea
decizie deschide calea unor po �
tențiale abuzuri ale deținătorilor
acestor companii social media.

Cenzură a fost, nici vorbă. Și
nu cred că se îndoiește cineva de
forța copleșitoare a platformelor
de social media: să�l interzici pe cel

mai puternic om de pe planetă nu�i
chiar la îndemâna oricui. Poziția
dominantă, cvasi�monopolistă, pe
care o au platforme ca Facebook
sau Twitter pe piață, precum și ca�
pacitatea lor de a�și controla utili�
zatorii, mai mult sau mai puțin
subtil, le conferă o ispititor de mare
putere și o covâr șitor de mare res�
ponsabilitate. E inevitabil să te în�
trebi cât de înțelept își folosesc ele
această putere – deși o asemenea
întrebare, chiar dacă altfel contex�
tualizată, s�a pus permanent și în
cazul lui Donald Trump, cu răs�
punsuri destul de descurajatoare.

Pe de altă parte, cum scria re�
cent și Sorin Ioniță într�un text
publicat pe platforma contribu�
tors.ro („Suspendarea lui Trump
pe Twitter e un eșec al nostru, al
tuturor“), proprietarii și adminis�
tratorii marilor rețele sociale ar
prefera să nu aibă această putere
(și responsabilitate) de decizie,
„nu doresc deloc să facă pe cenzo�
rii, [...] ca firmă, îi interesează să
stea departe de scandaluri și să în�
caseze bănuții maximizând trafi�
cul, fără să se preocupe de cine, ce
bazaconii spune“. Numai că nici o
altă autoritate – în nici un caz cea
politică – nu are chef să reglemen�
teze acest teritoriu delicat, unde

definirea unui conținut ilegal, imo �
ral sau extremist e extrem de pro�
blematică. Așa că deținătorii plat� 
for melor de social media s�au
văzut nevoiți să le filtreze con ți �
nutul după criterii foarte aproxi�
mative, una dintre principalele
reguli nerostite fiind, pare�se, aceea
de a nu�și antagoniza ori alunga
masele de utilizatori, pentru că
asta le�ar reduce veniturile și cota
pe piața bursieră.

Prin urmare, din grija de a nu
încuraja manifestările xenofobe,
rasiste, discriminatorii, etc., sunt
filtrate și excluse orice postări cu
conținut potențial deranjant, in�
clusiv glumițele, snoavele, bancu�
rile care, prin definiție, sunt ade �
sea – și savuros – incorecte politic.
Din grija de a elimina pornografia
din rețelele de socializare, orice
formă de nuditate „indecentă“ (du �
pă criterii imposibil de stabilit) e ex�
clusă din conținuturi. Paradoxal
însă, cum opiniile sunt libere atâta
timp cât nu devin agresive, grupu�
rile de antivacci niști – ca să dau
doar un exemplu – își desfășoară
liniștite propaganda, cu daune po �
tențiale pe termen lung similare cu
cele provocate de paradele agresiv�
infantile ale lui Trump. Așa că în
universul social online lucrurile

devin până la urmă mai încurcate
decât în cel real, iar cenzura – o ne�
cesitate problematică.

Cei responsabili o știu și ei
foarte bine, dar nu prea au ce face.
Șeful Twitter, Jack Dorsey, a decla�
rat că suspendarea contului lui
Trump a fost hotărâtă într�o situație
excepțională și într�un context grav
(asaltul manifestanților pro�Trump
asupra Capitoliului american, încu�
rajat de fostul președinte american).
Dorsey a mai spus – pe Twitter, evi�
dent – că suspendarea contului,
deși a fost o decizie corectă, sta bi �
lește un precedent pe care el însuși
îl consideră periculos:arată puterea
pe care o persoană sau o corporație
o are asupra unei părți din con �
versația publică planetară. Și cine ar
putea să�l contrazică (pe contul de
Twitter)? SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Fii cuminte 
pe Facebook,
Twitter,
Snapchat etc. (I)

Nici bine nu a început războiul
în PNL că s�au și băgat tunurile
în cazarmă. Gata, s�a făcut pace
la liberali? Nici vorbă. E doar
semnalul că tărăboiul a luat o
pauză și că gâlceava va reveni
cândva, chiar mai aprins decât
zilele trecute. Anul ăsta va fi con�
gres la liberali și e greu de crezut
că noul șef liberal va fi ales în
unanimitate.  

„Lui Orban i s�a umflat capul. Și�a în�
chipuit că e câinele alfa, lupul alfa,
omul fără de care România nu
merge înainte, el le știe pe toate“,
tuna și fulgera cu doar câteva zile în
urmă Rareș Bogdan. Acuzele nu
aparțin unui liberal oarecare, ci vin
chiar din gura prim�vicelui cu stra�
tegia politică din PNL. Vorbe care au
fost întărite la numai 24 de ore de un
alt om cheie din partid, Robert Si�
ghiartău, secretarul general al PNL.

E clar că asistăm la falii ma�
jore în PNL. Pierderea ministerelor

influente de către liberali a infla�
mat spiritele în partid, iar Rareș și
Sighiartău sunt doar mesagerii
taberei care nu vede cu ochi bună
cedările în fața aliatului mai mic,
USR PLUS. 

Există o falangă în partid care
îl vrea mazilit pe Orban și mâi ne
din fruntea PNL. Însă e greu de cre�
zut că hățurile unui partid se pot
prelua doar cu declarații tari. Ce re�
prezintă Rareș Bogdan pentru șeful
PNL Botoșani spre exemplu? Sau
pentru ștabii galbeni din Mehe �
dinți, Mureș, Bacău sau Prahova?

În teritoriu se fac și se desfac BPN�
uri și se tocmesc vicepreședinții.
Cu Orban s�a stat la șuete nopți în�
tregi, s�au câștigat și pierdut ale�
geri. Pentru liderii județeni, Orban
e de�al lor, omul care îi ascultă, îi
înțelege și îi ajută. 

Ludovic Orban a stat prea
mult pe tușă în PNL pentru a ceda
atât de ușor puterea. Și cui s�o
lase? Lui Rareș Bogdan? 

Dacă a existat un calcul al ta�
berei anti�Orban că Rareș ar fi
omul potrivit pentru a anunța în�
ceperea războiului intern, atunci
socoteala a fost greșită. Un soi de
naivitate politică. Au dat�o de gard,
cum se spune. N�ai cum să crezi că
Orban poate fi clintit măcar un mi�
limetru de la șefia PNL cu astfel de
declarații. Lăsăm la o parte mesa�
jul aiuritor al lui Rareș Bogdan,
dar expresii precum „i s�a umflat
capul“ nu cred să fi făcut priză la
vechii liberali de pe cuprinsul pa�
triei. Că Orban n�a simțit nici un

pericol după vorbele de duh ale tâ�
nărului europarlamentar PNL o
arată și lipsa sa de reacție. În defi�
nitiv, ce să comenteze Orban? A
stat la cutie, doar a zâmbit când a
fost întrebat de jurnaliști, fără să
intre în jocul declarațiilor. N�au
făcut�o nici măcar susținătorii ac�
tualului lider liberal, pentru că așa
li s�a transmis probabil. Nu merită
osteneala, plus că un răspuns ar fi
escaladat conflictul intern.

Pe termen scurt, Ludovic Orban
nu are de ce să se teamă că va pierde
controlul în partid. Singurul care îi
poate crea emoții este Florin Cîțu.
Nu pentru că ar fi vreun politician
destoinic (nici nu pare deocam �
dată!), ci pentru că deține frâiele la
Palatul Victoria. Adică locul de unde
pleacă mălaiul în teritoriu.

În rest, Rareș Bogdan, Robert
Sighiartău sau Florin Roman nu
reprezintă vreun pericol pentru
actualul lider al liberalilor.

Cât privește o posibilă impli�
care a președintelui Klaus Iohannis
în bătălia din PNL, e greu de crezut
că acest lucru se întâmplă. Șeful
statului are cu totul alte preocupări
pe cap, iar în plus nu se întrevede
vreo soluție minune la partidul din
partea căruia a candidat pentru 

Cotroceni. E drept că Iohannis nu e
în cele mai cordiale relații cu Or �
ban, dar n�a apărut încă în partid
vreo soluție salvatoare. Iar preșe �
dintele știe că forțarea unui scan�
dal intern ar afecta stabilitatea
guvernului, într�un an complicat,
cu un virus care nu dă semne că
vrea să plece și un buget național
care nu prea vrea să se închidă. 

Însă liniștea din interiorul
PNL nu va dura mult. Apropierea
congresului va tensiona din nou
atmosfera în partid, iar aici ră�
mâne de văzut dacă premierul
Florin Cîțu va accepta să intre în
jocul de putere din PNL.

Dacă o va face, atunci com �
petiția la vârful liberalilor se anunță
interesantă. Partidul va avea de ales
între omul cu resursele și omul care
le�a fost alături în toate bătăliile
grele de până acum.

Indiferent de lider, PNL tre�
buie să se reinventeze. Nu mai
merge cu vechile năravuri, cu ne�
potism și funcții pentru clientelă.
Vin vremuri complicate la PNL,
mai ales că unii liberali au și dat
buzna în cămara cu bunătăți. Ne�
răbdarea e mare, foamea la fel, iar
alegerile sunt departe. Doar elec�
toratul nu uită și nu iartă. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

PNL, între reforma internă
și cămara cu bunătăți
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Deși am consumat
atâția ani ascultând
muzică de toate
felurile și-am risipit
excedentul bugetar
pe diversele ei
suporturi, nu am
căpătat năravul de
„completist“.

Nici măcar în formatul MP3 nu
dețin discografii complete. Cu
toate astea, ca orice maniac, am
reflexul de a lua cel mai nou titlu
cu semnătură celebră, chiar dacă
ulterior îl abandonez. De bună
seamă, am slăbiciunile mele. Nu
mă pot abține de la Pink Floyd,
Zappa, Canned Heat... Și, firește,
Depeche Mode.

De ce firește? M�am pomenit
dinaintea acestei întrebări zilele
trecute, studiind albumul Spirits in
the Forest (Venusnote, 2020). 
N�am fost admirator al trupei când
se cățărase și dansa în vârful pre �
ferințelor mondiale. Hiturile mi�au
trecut atunci pe la ureche. Îmi

plăceau, dar mă sictirea adu lația
unor prieteni sau tre cători tova răși
de petrecere. La fel am reacționat și
la primele două con certe în Bu �
curești:prea se buluceau amatorii,
beneficiari de invitații gratuite și
intrare pe daiboj. În schimb, la
concertul de la Cluj, din 23 iulie
2017, pentru care îmi asigurasem
bilete și ca zare, n�am avut curaj să
merg, fiind operat de câteva
săptămâni. Nu regret prea mult,
din două motive. Unul ar fi pentru
că o înregistrare din Global Spirit
Tour este chiar aceasta, care mi�a
căzut la ecran deunăzi și a comis
obișnuitul „tronc!“. Adept al co �
modității, pot vedea spectacolul pe
care nu l�am văzut „pe viu“ ori de
câte ori am chef. 

Al doilea motiv e furnizat de
agitația scenică a lui Dave Gahan.
Vocalistul se străduiește să�și
reproducă performanțele din ti �
ne rețe, cuceritoare prin dezinvol�
tură și prin naivitatea reală sau
jucată. Ceea ce�i iese acum pare o
exhibiție de faun bătrân și libi �
dinos. Oricât aș fi de îngăduitor cu
manifestările contemporanilor,
asta nu�mi place. Și nu sunt o
persoană gomoasă; dimpotrivă!
Iar camerele de filmat, la rezoluție
UHD, arată orice picătură de
sudoare, orice fir de păr cănit, plus
toate ridurile bătrâneții, instau �
rate nemilos și sub machiajul
bieților depeșuiți de glorie. Așa că
blurez imaginea când nu�mi
convine!

De ce m�am oprit, și nu numai
o dată, asupra concertului ținut 
pe 25 iulie 2018, în amfiteatrul
Wal d bühne, construit între anii
1934�1936 în Parcul Olimpic din
Berlin? Nu pentru prestația
minimalistă, în linia desăvârșită a
montărilor girate de Anton Cor �
bijn, nici pentru versiunile „cu
chitară, bas și tobe“ ale ferme că �
toarelor hituri de�acum mai bine
de trei decenii. (Merită vă zute

noile videoclipuri ce însoțesc ve �
chile compoziții, a căror pros peți �
me se păstrează.) 

M�a impresionat filmul de
aproximativ o oră și jumătate, care
împletește secvențe necuprinse în
concertul propriu�zis (Live Spi �
rits) cu poveștile a șase fani DM de
pe tot globul: Indra, o fată de 22 de

ani, din Ulan Bator, Mongolia, care
trăiește cu bunica ei într�un bloc
de tip comunist; Korben, un
columbian divorțat, care își vede
copiii de două�trei ori pe an, con �
versează online cu ei săptă mânal
și au reușit să încropească îm �
preună o trupă�surogat, DMK
(poate le măriți și voi audiența pe
Youtube!); Carine, o femeie cu doi
copii din Perpignon, Franța, care
la 25 de ani a suferit un accident
de mașină, și�a pierdut memoria
un timp și a putut să�și revină
doar ascultând muzica DM; Liz, o
altă femeie cu doi copii, din Los
Angeles, jumătate irlandeză, ju �
mătate afro�americană, bolnavă
de cancer la sâni, care s�a vindecat
ascultând la fiecare ședință de
radioterapie piese DM; Daniel, un
homosexual dintr�o familie de
avocați din Brazilia, care avea
acasă tot ce�i poftește inima, dar 
s�a mutat în Berlin, să�și trăiască
dragostea; și Cristian, un român
crescut după revoluție cu muzica
DM, pasionat de fotografie și
drumeții.

Dacă vă întrebați: „Unde�i
revoluția?“, răspunsul e: „În spiri �
tul vostru!“. SDC

Unde-i revoluția?

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Cea mai constantă profesiune
din sfera scenicului și cea mai vi�
zibilă de altfel e actoria. Arta tea�
trului nu poate exista în absența
actorului creator, parte dintr�o
echipă mai numeroasă, inaccesi�
bilă în totalitate ochiului public. 

Actorii sunt interfața între drama�
turg, regizor, scenograf, coregraf,
designerul de lumini, de sunet și
spectatorii care așteaptă să fie
emoționați de o poveste și de cum
e spusă. Actrițele au pășit la rampă
cu câteva secole mai târziu, din mo�
tive ce țin de felul în care ocupația
era percepută până în secolele XVI�
XVII, la noi chiar mai târziu – seco�
lul al XIX�lea, rolurile feminine
fiind interpretate în travesti de ti�
neri imberbi cărora înfățișarea fi�
zică și vocea le îngăduiau. 

Regizorul însuși, figura domi�
nantă a artei teatrale din ultimul
veac, e o apariție de dată mai re�
centă, de la începutul secolului al
XIX�lea, determinată de transfor�
mările estetice. În trupele ambu�
lante, lider era actorul cel mai
talentat, cu mai multe roluri prin�
cipale la activ. Era responsabilita�
tea lui de a veghea ca litera pusă
în pagină de dramaturg să ajungă
neviciată la public. Actorii o fă�
ceau cu respectul textului, printr�o
interpretare care să ridice piesa
din pagina de literatură și să�i dea
tridimensionalitate prin iluzie
scenică și emoționalitate artistică.
Dramaturgii erau și ei membri ai
trupei, călătoreau împreună cu
artiștii, îi cunoșteau foarte bine,
iar multe dintre lucrări le scriau
modelând personajele și circums �
tanțele ficționale după înzestra�
rea nativă a acestora. 

Dintre profesiunile cele mai ti�
nere din proximitatea rampei, video�
designerul și audio�designerul sunt

în fruntea listei. Dezvoltarea teh�
nologiei, beneficiile estetice ale
utilizării ei, poten ția lul semantic
al eclerajului și al efectelor spe�
ciale generate electronic, capaci�
tatea evocativă a sunetului sunt
tentațiile actualității artistice care
au profilat aceste noi meserii. 

ODINIOARĂ, SUFLEURUL
AVEA LOCUL SPECIAL 
ÎN SCENĂ

Pe copist l�au scos din pâine apa�
ratele de multiplicat, apariția ti�
parului și a copiatoarelor de
di verse feluri. În condițiile în care
în trecut nu toată lumea știa să ci�
tească și să scrie, a fi copist într�o
cancelarie era echivalentul unui
funcționar din zilele noastre. Ce
legătură avea îndeletnicirea cu
arta scenică? Cei aventuroși se
alăturau companiilor teatrale și,
printre altele, transcriau manus�
crisele pentru uzul actorilor ori
partiturile pentru muzicieni. Si �
tuație în care cunoștințele muzi�
cale erau obligatorii. Un exemplu
celebru:Mihai Eminescu a fost la
vremea lui copist și sufleur în
trupa lui Iorgu Caragiali, fascinat
de atmosfera teatrală și umblând
în turneu cu histrionii.

Sufleurul are o viață mai în�
delungată ca profesiune atașată
luminilor rampei. Postul există
încă în schemele de personal ale
unor instituții, dar e pe cale de
dispariție din motive financiare și
de evoluție a formelor teatrale.
Odinioară, sufleurul avea locul
special în scenă, în cușca de la
baza ei, central, disimulat pentru
public printr�o mascatură închisă
la culoare, cu ceva decorațiuni, in�
tegrată în arhitectura generală.
Dispărută cu timpul din scenă, cu
care nu prea mai consonează în
modernitate, alveola sufleurului
s�a transformat și s�a mutat la ar�
lechin, în partea din stânga,
dreapta cum privești dinspre stal.
Acolo stă cuminte la o măsuță,
îna rmat cu o mică lampă de birou
sau cu o lanternă care focalizează
raza pe replicile scrise, îmbrăcat
în haine cernite, pentru a se
pierde în peisaj. Noul amplasa�
ment îl ascunde pentru cei din
sală, dar îi permite să fie vizibil și
audibil pentru cei din perimetrul

de joc, fără să încurce intrările/
ieșirile artiștilor ori eventualele
manevre de decor. 

O ARHIVARE A AMINTIRILOR

Sufleurii ajung să îi cunoască atât
de bine pe actori încât pot anti�
cipa poticnelile rostirii unei re�
plici, momentele de ezitare când
vedetele unanim admirate au ne�
voie de sprijin. Atunci îl caută cu
ochii sau arată printr�un gest dis�
cret că vor să li se șoptească cu�
vântul cheie care să declanșeze
monologul. Poate părea o ocu �
pație banală, dar în realitate nu e
simplu deloc. Cei mai eficienți au
studii artistice, cunosc codurile
meseriei și iubesc arta teatrului.
Întrucât prin atribuțiile specifice
ajunge să știe toate rolurile dintr�un
spectacol, în situații limită sufleu�
rul poate înlocui uneori inter preții
din roluri secundare ori episodice,
indisponibili din varii motive. A ști
cum să sufli (așa încât actorul să te
audă, dar nu și sala), capacitatea
de concentrare, de anticipare a
blocajelor de memorie, atenția fi�
xată pe mersul tablourilor scenice
sunt calități obligatorii la un su�
fleur. Mulți actori contează pe ei.
Unora le e suficient să îi știe acolo,
în semiob scuritatea marginilor te�
ritoriului magic, iar textul merge
fluid. În semn de mulțumire pen�
tru con tribuția neștiută, le�au con�
sacrat spectacole ce�i scot din
obscuritatea culiselor și  îi trans�
feră în prim�plan. 

Regizorul portughez Tiago
Rodriguez, o revelație a ultimelor
sezoane, a uimit printr�un specta�
col imaginat în jurul sufleurului
de la Teatrul Național „D. Maria
II“ din Lisabona, Cristina Vidal.
Intitulat Sopro/ Respirație, spec�
tacolul dezvoltă eseistic într�un
format ce merge pe „teatrul în tea�
tru“ un scenariu dramatic scris de
regizor. Creația evidențiază indi�
rect o meserie căreia Cristina
Vidal, o anonimă pentru specta�
tori, i�a fost credincioasă 40 de
ani. Patru decenii de�a lungul că�
rora Vidal a rămas omul pe care
se bazează întreaga trupă și, fără
să știe, inclusiv spectatorii. Rolul
din Sopro/ Respirație e interpre�
tat de ea însăși, strămutată în
scenă, ca o umbră a interpreților,

cu foile și lanterna ca accesorii.
Punerea în scenă, pentru care a
fost nevoie de multă muncă de
convingere, sufleurii fiind prin
definiție modești, e o arhivare a
amintirilor Cristinei Vidal, a felu�
lui cum a descoperit și cum s�a în�
drăgostit atât de tare de o artă
străveche încât n�a mai putut ple �
ca. Expunerea unei priviri din 

culise, a cuiva nelipsit de la repetiții
și de la spectacole, atoateștiutor,
dar necunoscut sălii e o perspec�
tivă inedită. Pentru Tiago Rodri�
guez, sufleurul înseamnă „plămâ�
nii teatrului, respirația și spiritul“.
E șoapta care la nevoie ranfor�
sează tirada din lumina reflectoa�
relor, îi dă startul spre sufletele
spectatorilor. SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

Profesiuni care dispar,
profesiuni care apar

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA ANDREEA RĂSUCEANU 

„În echilibrul dintre conținut și stil,
scriitorul trebuie să spună o poveste,
indiferent care, dar nu indiferent cum“

DAN BURCEA

Noul dumneavoastră roman este
al doilea volum din trilogia care
are în centru satul C. Imaginile
apei, episodul inundației, gara,
proximitatea pădurii și a mlaș -
tinii, castelul Ologului și alte ele-
mente fac din el un candidat
ideal la ficțiune. Ați putea să ne
descrieți sumar geografia și sim-
bolica lui cu totul particulară? 

C.�ul e un spațiu matricial, un
spațiu originar către care perso�
najele simt nevoia să se întoarcă,
e și un spațiu privilegiat, exempla�
rizat, al copilăriei, intrat într�o mi�
tologie familială, așa cum știm că
se întâmplă cu aceste locuri. Într�un
alt sens, C.�ul este un loc care s�a
născut la conjuncția mai multor
tipuri de spațiu, e în esență un
spațiu fictiv, imaginar, construit
pe rudimentele satului unde 
mi�am petrecut câteva va canțe în
copilărie, pe imaginea satului bu �
nicii paterne, pe care ea a știut în�
totdeauna să�l înconjoare cu o
aură de mister, la care s�a adăugat
nostalgia dealurilor Moldovei așa
cum am traversat�o în cele câteva
drumuri ale mele la Iași, cu trenul
sau mașina. Drumul spre Iași,
printre sate atemporale, mărgi�
nite de niște crânguri mărunte, lu�
minoase, cu copaci înalți și fragili
îngreunați de mănunchiuri uriașe
de vâsc, sau peisajele pe care le aso�
ciez cu Ga lațiul unde am făcut câ�
teva călătorii, la rudele paterne, în
prima copilărie, imensitatea Dună�
rii, mirosurile, sentimentul de vul�
nerabilitate pe care l�am avut pe

bacul care traversa fluviul – toate
s�au suprapus în straturi ale me�
moriei care au ieșit la suprafață
acum, în lumea C.�ului. Într�un fel
sau altul toate elementele amin�
tite de dumneavoastră au rădă�
cini în niște experiențe, călătorii,
amintiri de familie: inundațiile
care afectau grav satul de pe ma �
lul apei, cu observațiile bunicii
mele care lăuda întotdeauna în �
țelepciunea străbunicului, care�și
construise casa pe un deal, obse�
sia gării care nu se mai construia,
element vital menit să asigure le�
gătura cu civilizația, cu orașele de
unde veneau marile schimbări,

mlaștina din marginea satului și
strania casă a Ologului.

Și Prutul, despre care bunica
vorbea cu un fel de religiozitate,
ca despre un element mitic, ex�
trem de puternic și în același timp
cumva exotic, îndepărtat de lu �
mea așa cum o cunoșteam, un ele�
ment al unei geografii îndepăr�
tate, inaccesibile. Sunt sigură
acum că faptul că ea însăși pără�
sise locul la o vârstă fragedă, fiind
crescută o vreme la Galați, în fa�
milia unui preot și ajungând
foarte devreme la București, în
anii ’40, când era încă o adoles�
centă, a contribuit la imaginea

idealizată a satului, pe care mi�a
imprimat�o și mie. 

Peste toate acestea însă a cres�
cut C.�ul meu, de fapt al personaje�
lor care îl percep într�adevăr ca pe
un loc paradisiac, dar capricios, ca
orice spațiu situat între două mari
curgeri de apă, într�o geografie
unde forțele naturii se dezlănțuie
cu sălbăticie, populată de spirite ale
locului și de apariții memorabile.

Noi personaje populează acest
spațiu narativ pe parcursul a 
trei generații. Cum le-ați ales? 
De unde vin ele, atât istoric, 
cât și social? 

Cum se întâmplă de obicei, im�
presia mea este că m�au ales ele
pe mine. Tema de adâncime a căr �
ții este, din punctul meu de ve�
dere, absența, sub toate formele ei
atât de distrugătoare și uneori
imposibil de gestionat. Sunt per�
sonaje care fie lipsesc din viețile
celor în care ar fi esențial să joace
un rol (G., transfugul, tatăl dispă�
rut, nu există în viața familiei
decât ca fantoma celui care fu�
sese, dar nici mama, Iolanda, nu e
prezentă în viața fiului cel mare,
M., pe care îl ignoră pentru că nu
îl poate iubi), fie sunt lipsite de o
identitate clară (Iolanda este un
copil înfiat, despre originea ei nu
se vorbește niciodată, biografia
Tamarei rămâne de asemenea ne�
cunoscută), și tocmai de aceea cu
toții au mare nevoie să se reven�
dice de la ceva, să fie reprezentați
de ceva, un loc, o autoritate, o
idee, o acțiune. De asemenea, Ta�
mara și Constantin nu sunt origi�
nari din C., sunt aclimatizați și ei,
ca și alții fără rădăcini, aici, într�un
sat a cărui istorie nu le e cunos�
cută decât din poveștile altora. 
Mi�a plăcut când cineva a asemuit
C.�ul cu Macondo, satul mitic mar�
quezian, care, dacă vă amintiți, fu�
sese întemeiat într�o geografie
imprecisă:undeva în drumul spre
o mare pe care întemeietorii lui n�o
vor găsi niciodată, între un lanț
muntos de netrecut și un ținut
mlăștinos ale cărui margini rămân
neclare, pentru că se prelungesc
într�o întindere de ape enormă,
necunoscută.

În fața realității, Iolanda, perso-
najul principal căruia îi încre -
dințați rolul de naratoare a 

Andreea Răsuceanu publică Vântul, duhul, suflarea (Polirom, 2020), al
doilea roman dintr-o trilogie anunțată, al cărei centru de gravitate nara-
tiv se situează în satul C. (Colilia, cum ni se sugerează la sfârșitul ro-
manului), un sat de pe malul Dunării și ale cărui personaje migrează spre
Capitală, „orașul libertății, al speranței, un tărâm pentru cei viteji“, dar
în care Iolanda, unul din personajele centrale ale cărții, va trăi „un 

interval de nonexistență“. Înstrăinare, abandon, vertij existențial sau
moment de spaimă sub cerul cenușiu al unei existențe fără sens?
Metaforele de acest gen abundă în proza densă, sugestivă și atât de bine
scrisă a acestui al doilea volum care o consacră pe autoare drept o
„prozatoare elevată, matură, ilustrativă pentru câteva tendințe ale prozei
noastre recente“, cum pe drept o califică Paul Cernat în prefața cărții. 
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primei părți, are sentimentul că
„timpul e făcut uneori din între-
bări“. Este de fapt vorba în cazul
ei de o viață construită în întregi-
me pe o temelie făcută din stra-
turi succesive de secrete? Ar fi
de-ajuns să enumerăm aici se-
cretul originii Iolandei, copil „dat
de suflet”, dar și dispariția lui G.

Da, așa este. Când spune asta, Io�
landa se referă doar la dispariția
lui G., despre care nu află decât că
a încercat să treacă clandestin
Dunărea, fără a ști vreodată cu
certitudine dacă a fost împușcat,
s�a înecat sau a reușit să ajungă
pe malul opus și să se refugieze în
lagărul Padinska Skela. Mai mult
decât secrete, sunt însă incertitu�
dini, necunoscute, lucruri ambi�
gue, nesigure. Nu�mi pot imagina
o formă de tortură mai cumplită
decât incertitudinea, imposibilita�
tea de a afla adevărul despre un
lucru vital pentru tine, așteptarea
fără speranță. Aici cu atât mai
mult cu cât e vorba despre dis�
pariția unui om – din acel mo�
ment, existența celor trei membri
ai familiei se concentrează în jurul
unei eterne așteptări, pentru că
despre o investigație nu poate fi
vorba decât mult mai târziu, în li�
bertate, atunci când fiul cel mare
caută să recompună povestea ta�
tălui din fosta arhivă a securității. 

Un alt motiv în romanul dum-
neavoastră este cel al absenței,
făcut din atâtea lucruri nespuse,
dar și din cea concretă, dureroa-
să a dispariției. Este vorba de
dispariția lui G. în tentativa lui
de a trece Dunărea și a scăpa de
„o țară străină și rece“. Ce ne
puteți spune despre cel pe 
care-l numiți și „Marele Înecat,
Marele Absent“?

Nu întâmplător G. este doar o ini �
țială, de fapt. G. este unul dintre
numeroșii anonimi pe care istoria
i�a uitat, sau mai bine zis nu i�a
cunoscut niciodată, dispăruți în
încercarea lor de a evada dintr�un
regim închis. El este, ca și părinții
Iolandei, un personaj născut din
evocările celorlalți, nu are o voce
proprie, e o „ființă de hârtie“, cum
îi spune la un moment dat pro�
priul lui fiu, când îi citește dosa�
rul de la Securitate. În timp, el
devine aproape o abstracțiune, un
construct al memoriei și al afec �
țiunii celor doi frați. Am mai spus
că am scris epilogul – care nu e
foarte lung, dar e textul la care am
lucrat cel mai atent, și am reluat,
am rescris – pe tot parcursul lu�
crului la carte. Am revenit mereu
la acest singur capitol unde obiec�
tivul se mută pe G., pe acțiunile și

gândurile lui, cu sentimentul
straniu că, în vreme ce viața celor�
lalte personaje continua, chiar cu
nefericirile și nesiguranța ei, pe el
îl abandonam pe malul acela al
fluviului, în fața rostogolirii
uriașe de ape, față în față cu pro�
pria singurătate. 

Ca și pentru cei doi copii, G. e
o enigmă și pentru Iolanda. Inte�
rogatoriile de la Securitate îi re�
velează de fapt o dimensiune
necunoscută a vieții lui G., sau
doar parțial cunoscută, care îi
acutizează depresia cauzată de
dispariția lui. De fapt, viața orică�
rei familii e o hartă a tăcerilor și a
necunoscutelor, de aici caracterul
eliptic al poveștii, golurile le va
umple cititorul, pentru că are su�
ficiente indicii ca să o facă. 

Unul din postulatele personaje-
lor din roman este: „Ceea ce nu
se vede nu există“. Cum îi ajută
acest dicton să traverseze isto-
ria personală, dar și pe cea scrisă
cu majusculă? Și de ce unul din-
tre ele va sfârși prin a-l răsturna
și a spune contrariul: „ceea ce se
vede există“?

Cuvintele îi aparțin Tamarei, ea
este prezența pragmatică, ne �
cruțătoare, dar eficientă a cărții
și se referă la dispariția lui G.
„Ceea ce nu se vede nu există“ e
deci o frântură dintr�o discuție
pe care M. o surprinde între
mama și bunica lui și căreia, așa
cum fac deseori copiii, îi dă un cu
totul alt sens, augmentat și fan�
tast. Dar sintagma i se pare sufi�
cient de enigmatică pentru a o
reține și a afirma contrariul, mult
mai târziu, într�un context pe
care cred că trebuie să�l lăsăm pe
cititor să�l descopere. 

Legat de Istoria cu majusculă,
tentativa de a afla adevărul a lui
M. citit dosarul de la CNSAS des-
pre familia lui îl conduce la în-
trebarea legată de adevăr. 

„Fiecare trage de adevărul aces-
ta cum vrea“, spune el. Ce să
înțelegem din acest postulat,
mai ales că M. va mai vorbi și
despre „zone întregi ale memo-
riei acoperite de uitare“?

Senzația cea mai pregnantă pe
care am avut�o atunci când am
deschis dosarele de la CNSAS ale
transfugilor care au încercat să
traverseze Dunărea și să ajungă la
malul sârbesc a fost că reconsti�
tuirea întâmplărilor, așa cum s�au
petrecut cu adevărat, e un lucru
dificil și riscant. Nu spun că acest
lucru n�ar trebui să se întâmple,
dimpotrivă, cred că istorici ai co�
munismului, care cunosc foarte
bine perioada, mai bine zis con�
textul, trăsăturile particulare al
fiecărei perioade (pe mine m�a in�
teresat mai ales ultimul deceniu
comunist), ar trebui să cerceteze
aceste dosare și să facă lumină în
ce s�a întâmplat în acei ani, mai
ales că nu sunt cărți despre acest
fenomen, doar o serie de mărturii
adunate de la cei care au trăit în
mod direct experiența. Dar cu
siguranță e un lucru care se va
realiza cu multă greutate, dosa�
rele sunt pline de note și rapoarte
care se contrazic, de mărturii a
căror credibilitate rămâne in�
certă, de informații practic neve�
rificabile. Am pus aceste consta �
tări pe seama personajului care,
pierdut, caută orice informație 
l�ar putea ajuta în investigarea
dispariției tatălui său și își pune
problema adevărului, dar și a
legitimității interpretării trecutu�
lui, atunci când informațiile sunt
fragmentare și ambigue. 

Povestea lui Mihalachi ocupă un
loc aparte în ansamblul roma-
nului. Plonjonul în perioada ani-
lor Marii Uniri, dar și în viața
unui om aparte face parte prin-
tre elementele care dau culoare
narațiunii. Cum ați ales această
poveste pentru a o integra în ro-
manul dumneavoastră?

La un nivel simbolic, firește, Mi�
halachi este elementul de legă�
tură dintre planurile cărții. La fel
cum conacul familiei Chicuș e un
spațiu simbolic, care traversează
două secole de istorie locală fiind,
pe rând, cea mai importantă casă
particulară, în jurul căreia se or�
ganizează geografia C.�ului, sediu
de cooperativă, cămin cultural,
apoi pur și simplu o ruină despre
care oamenii își amintesc tot mai
puține. Mihalachi e un fel de spi�
rit al locului, care se integrează în
galeria celorlalte personaje mi�
tice care populează copilăria Io�
landei, iar mai târziu pe a celor

doi băieți, alături, de pildă, de Fa�
raonoaicele care îi trag în adân�
curi pe tinerii înotători. Am vrut,
de asemenea, să cobor în povestea
C.�ului, pentru că istoria unui
spațiu nu e altceva decât un con�
glomerat al istoriilor celor care 
l�au locuit.

Numeroase sunt metaforele
care împodobesc narațiunea
dumneavoastră. Aș nota aici în
special pe cea a vântului, omni-
prezentă și justificată prin titlu.
Caraelul este exemplul cel mai
sugestiv. Ne puteți spune mai
multe despre această prezență ?

După ce am terminat O formă de
viață necunoscută, a urmat o pe�
rioadă de recitiri, printre alte lec�
turi importante, la care mă întorc
periodic, au fost două dintre pri�
mele cărți ale Bibliei, iar în Ge�
neză am întâlnit termenul ebraic
ruah, care înseamnă, în diferite
contexte, vânt, duh sau suflare.
Sunt cuvinte pe lângă care treci și
care ți se revelează la un moment
dat, i�am căutat apoi ocurențele
în întreaga Biblie. E vorba, de fapt,
în roman, despre forța vitală, mis�
terioasă care animă toate lucru�
rile, despre suflul nevăzut al
lumii. Și despre ceea ce este din�
colo de evenimentele istoriei
noastre, de ceea ce doar intuim,
sau simțim, nu putem înțelege
prin intermediul rațiunii. Pe de
altă parte, am avut mereu în
minte imaginea unor plopi, aflați
în cimitirul din satul unde mi�am
petrecut câteva vacanțe în copilă�
rie, niște copaci subțiri care pă�
reau să se prelungească la infinit,
dincolo de norii albi de vară, al
căror foșnet avea ceva hipnotic,
misterios și înfricoșător în același
timp. Un sunet care m�a obsedat,
și pentru care am căutat multă
vreme o formă de expresie. 

Feeria, jocul cu lumina, timpul
suspendat sunt alte imagini
foarte sugestive ale stilului
dumneavoastră. Ce importanță
are pentru dumneavoastră
această calitate imaginativă 
a stilului?

Eu cred că e vitală – iată, într�o

vreme în care stilul e mai descon�
siderat ca oricând, iar în numele
simplității și al minimalismului
sunt lăudate voci care de fapt nu
pot produce un discurs care să
aibă o amprentă personală, recog�
noscibilă (însăși definiția litera�
turii, nu?), din lipsa unui limbaj
adecvat, a unei culturi literare (a
nu se înțelege că e ceva în nere�
gulă cu simplitatea, cu discursu�
rile narative epurate de orice
elemente de stil, dar ele trebuie să
reprezinte o alegere, nu să fie ex�
presia unei neputințe de a te ex�
prima altfel decât schematic, de
multe ori naiv, școlărește). Pe de
altă parte, nu cred că poți trans�
mite o idee mai convingător citi�
torului decât atunci când creezi
în jurul lui o lume pe care să o
audă, să o vadă, căreia să îi simtă
consistența. În fond, rolul litera�
turii tocmai acesta este: să vor�
bească despre realitate altfel
decât o facem în mod obișnuit,
așa că întreb cum poți face asta în
afara a ceea ce numim stil? Cred
că imaginea lumii întunecate,
cenușii, lipsite de speranță și de �
seori atroce, cum este cea a ulti�
mului deceniu comunist, care e
cheia dramei individuale a perso�
najelor, dar și a celei colective, din
Vântul, duhul, suflarea, ar fi ajuns
mult mai greu la cititor dacă ar fi
lipsit lumea de senzații pe care 
i�o deschide cartea. Pe scurt, cred
în echilibrul dintre conținut și
stil, scriitorul trebuie să spună o
poveste, indiferent care, dar nu
indiferent cum: într�un stil pro�
priu, în care cititorii să�l poată
recunoaște.

Al treilea roman al trilogiei 
va fi pentru când? 

Cum s�a întâmplat și în cazul pri�
mului meu roman, O formă de
viață necunoscută, după ce am în�
cheiat Vântul, duhul, suflarea
aveam deja în minte, parțial, pla�
nul următorului roman și, cel mai
important, unele dintre persona�
jele�cheie. Nu știu deocamdată
care va fi ritmul meu la acest nou
roman, nu mă grăbesc, sunt si�
gură că voi ști, ca de fiecare dată,
când va veni vremea lui. SDC

Nu-mi pot imagina o formă de tortură
mai cumplită decât incertitudinea, 
imposibilitatea de a afla adevărul 
despre un lucru vital pentru tine,
așteptarea fără speranţă.
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DANA PÎRVAN

Intertextualitatea nu este deloc
întâmplătoare, căci atât Yeats, cât
și McCarthy creează, apelând la vi�
ziuni total diferite, alegorii ale că�
lătoriei sufletului omenesc prin
lume și ale agoniei unei generații.
Prin acest roman, Cormac McCar�
thy le�a oferit, la rândul sau,
fraților Coen, o materie primă ex�
celentă pentru nu mai puțin cele�
brul film cu același nume, răsplătit
în 2007 cu patru premii Oscar.

La o primă vedere, atât cartea,
cât și filmul sunt receptate ca
niște creații cu o intrigă din care
țâșnește sângele traficanților de
droguri, al șerifilor sau al altor
victime aparent nevinovate. Pro �
tagoniști sunt șeriful Ed Tom Bell,
veteran și fals erou de război,
Anton Chigurt, un personaj întu�
necat, geniu al morții, „profet al
nimicirii“, în urma căruia nu 

rămâne nimeni în viață, și sudo�
rul Llewelyn Moss, veteran al răz�
boiului din Vietnam care dă peste
o mulțime de morți în deșert, dar
și peste o valiză cu două milioane
de dolari, care va aduce pe urmele
sale două grupări criminale. 

Desfășurarea evenimentelor
este foarte alertă, cartea putând fi
considerată, la o lectură superfi�
cială, un western modern violent, o
poveste palpitantă, terifiantă, de tip
thriller. Însă autorul recurge în
construcția cărții la două voci:una
a naratorului impersonal, care de�
cupează scenele „vânătorii“ și ni le
prezintă sec, precis, și o voce la per�
soana întâi, vocea șerifului care va
întrerupe iureșul împușcătu rilor și
al morților, introducând astfel în
roman și o fundamentală diferență
între descrierea realității brute și
interpretarea acesteia. Această voce
a șerifului – total atipic, nu omo�
râse niciodată pe nimeni –, pare să
plutească peste tot ce se întâmplă,
este una profundă, reflexivă, con�
templând și cugetând nu numai la
evenimentele la care este mai mult
martor decât actor principal, ci și la
condiția umană surprinsă în tăvă�
lugul așa�zisei evoluții. 

Amărăciunea sa este între ținută
de iluzoria evoluție/ emancipare a
lumii și de indiferența oamenilor.
Spectacolul din paginile cărții este al
unei „lumi care se duce dracului“ cu
fiecare zi ce se scurge prin fața noas�
tră, ilustrativă fiind compararea
unor chestionare completate în ace �
leași școli, la patruzeci de ani dis �
tanță. Fiind puși să răspundă la
întrebareace viza cele mai mari pro�
bleme din școli, se observă că de la
vorbitul în timpul orei, alergatul pe
coridoare și mestecatul gumei în
timpul orelor se ajunge nici mai
mult, nici mai puțin, la viol, crimă,
incendiu, sinucidere și droguri, fără
ca oamenii să poată conștientiza
gravitatea acestor diferențe.

UN OM AL 
VREMURILOR TRECUTE

Gândurile șerifului (multe dintre
ele, din păcate, nu se regăsesc și în
film) se distanțează de evenimen�
tele rememorate, pătrunzând în
consistența internă a realității
lumii aflate sub semnul iremedia�
bilei descompuneri. El își arogă în
acest roman rolul de a trăi în lu �
mea pe care se străduiește să o
înțeleagă și să o vegheze ca un
simplu păzitor, regăsindu�se mai
tot timpul la marginea evenimen�
telor, mereu surprins de acestea,
dezamăgit în sine de propria�i
lipsă de importanță.

Ca și călătorul lui Yeats, și
Bell este un călător ce poartă cu
sine și urmează o anumită viziune
asupra vieții, resimțind dureros
drumul omenirii nu spre un oraș
al eternității, nu spre un paradis
cu păsări de aur cântând în copaci
de aur, ci către ținuturi apocalip�
tice. Meditațiile sale sfredelesc
neîncetat în această obsesivă na�
tură a lumii lipsite de temelie și
fără rânduială. 

La un moment dat, lumea îi
apare împărțită între tineri și bă�
trâni, iar el însuși se va simți un
bătrân care nu�și mai găsește
locul în noua lume. Este o figură
trist�luminoasă, un om al vremu�
rilor trecute, pentru care dife �
rența dintre bine și rău nu este
relativă, capabil să privească lu �
mea de la înălțimea necesară
unui diagnostic tranșant: „La oa�
menii de�acum, dacă le explici ce�i
bine și ce�i rău, s�ar putea să îți
zâmbească. Dar eu n�am avut ni�
ciodată îndoieli cu lucruri din
astea. Când îmi făceam gânduri
legate de lucruri din astea“. 

CU LUMEA 
BĂTRÂNILOR, 
MOARE ȘI AMINTIREA
ACESTEIA

Insensibilitatea oamenilor la in�
vazia răului pe care îl poartă în ei
și primejdia ideilor aparent pro�
gresiste ies mereu la suprafață,
așa cum se vede și din acest dialog
pe care șeriful îl are cu o distinsă
doamnă: „Nu�mi place în ce di �
recție se îndreaptă țara asta. Eu
vreau ca nepoata mea sa aibă voie
să facă avort. Și�atuncea eu i�am
zis, știi ce, doamnă, nu cred că

dumneata îți faci griji pentru
direcția în care se îndreaptă țara.
După cum văd eu că merg lucru�
rile, nu�mi fac cine știe ce pro�
bleme că n�o să poată să facă avort,
ci că o să aibă voie să te eutana�
sieze pe dumneata“. Senzația fi�
nală de înfrângere îi pare mai
amară ca moartea, căci îi este
aneantizată orice speranță, atâta
timp cât, odată cu lumea bătrâni�
lor, moare și amintirea acesteia,
iar principiul său că totul poate fi
înțeles, încetul cu încetul, se do �
vedește o iluzie.

Nu întâmplător, figura cen�
trală, obsedantă pentru toți, este
Anton Chigurt (interpretat excep �
țional de Javier Bardem), o umbră
aducătoare de moarte, ale cărei
principii scapă înțelegerii celor �
lalți. El se află mereu cu un pas în�
aintea șerifului. De o răceală
inu  mană, îi împușcă privindu�i în
ochi pe toți cei care îl incomo�
dează sau care îi văd fața în situ �
ații limită, arma sa preferată fiind
una cu glonț captiv, asemănătoare
cu cea folosită la uciderea vitelor.
Logica, atât de mult căutată de

șerif, nu există în cazul lui Chi�
gurt, care crede mai degrabă în fa�
talitatea destinului. Însă pe cei
doi tineri care îl ajută să scape
după ce este rănit într�un banal
accident de circulație îi cruță. O
umbră de umanitate pare să mai
existe. Doar că îi plătește și le cere
să uite că l�au văzut. De parcă ai
putea uita că ai văzut moartea!
Moartea propriei lumi…

Urmând această logică, în ro�
manul Drumul lumea imaginată
de McCarthy va fi una post�apo�
caliptică. Relația tată�fiu, intro�
dusă încă din finalul romanului
Nu există țară pentru bătrâni (când
șeriful se reîntâlnește în vis cu
tatăl său mort la o vârstă mai mică
decât a lui, rolurile putând fi re�
versibile), devine esențială pentru
supraviețuire, întrucât transmite�
rea valorilor de la o generație la
alta pare a fi singura speranță
pentru umanitate. SDC

Cormac McCarthy, Nu există ţară
pentru bătrâni (ediţie de buzunar),
traducere din limba engleză 
și note de Radu Pavel Gheo

Iluzia evoluției
Pentru titlul
romanului Nu există
țară pentru bătrâni
(2005), Cormac
McCarthy a preluat
un vers din celebrul
poem Sailing to
Byzantium al lui
Yeats, așa cum a
făcut-o și Philip Roth
pentru romanul
Animal pe moarte,
fragmente din același
poem regăsindu-se și
în romanul Dizgrație
al lui Coetzee. 
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Ivry Gitlis a fost o personalitate
unică în lumea viorii. Un violonist
nonconformist, cu un tempera-
ment vulcanic și o carismă uriașă.
A iubit să fie pe scenă și să îm partă
muzica cu toţi, fie că a cântat
Bartók în recital la New York, Bach
în deșertul palestinian, Brahms în
Israel, Paganini cu Filarmonica din
Iași, Sonata de Debussy în Japonia,
rock cu The Beatles, world music
cu lăutari sau grioţi africani ori jazz
cu Stéphane Grappelli, Oscar Pe-
terson sau Youssou N’Dour. 

Ultimul elev al lui George Enescu
a iubit să�și împărtășească arta ti�
nerilor. L�a iubit pe Shakespeare,
dar și femeile frumoase, călătoriile
și mâncarea bună. A fost un extra�
vagant ireverențios, cu un simț for�
midabil al umorului, care aduna în
micul său apartament parizian
pietricele din toate colțurile lumii
și singurul violonist intervievat cu
țigara aprinsă în mâna cu care
ținea un Stradivarius. 

Cântul lui Gitlis era recognosci�
bil instantaneu, prin libertatea rit�
mică și culoarea timbrală, un
amestec deseori neglijent de vibrato
rapid și non�vibrato. Sunetul unui
iconoclast care a fost numit, de�a
lungul carierei, magician, șaman al
viorii, poet al arcușului, reîncarna�
rea lui Paganini, violonistul țigan,
țarul viorii, nomadul anti�clasic sau
The Maverick, etichete de care râdea
întotdeauna cu poftă. De la vârsta de
cinci ani, când familia și vecinii au
strâns bani pentru a�i cumpăra o
vioară, Ivry a fost „cineva“: un mic
mesiah născut cu vioara în mână, un
klezmer, ca în poveștile lui Isaac
Babel, un copil al visurilor Yiddish �
keit într�o lume nouă, construită din
nimic în nisipul deșertului. Un artist
menit să bucure comunitatea, așa
cum a visat mama sa Hedva, așa cum
fiecare mamă evreică imigrată în
anii ’20 în Palestina, pentru a con�
strui Eretz Israel, își visa copilul ne�
născut. Fiddler sau violoneux l�au
numit mai târziu, în limbile impor�
tante ale pământului. Ivry Gitlis a
fost un scripcar pe acoperișul lumii,
care a iubit pătimaș muzica și i�a bu�
curat cu arta sa pe oameni. Pe toți
oamenii, în unica limbă pe care o
înțelegem cu toții.

SUFLETUL ȘI COARDA 

„Mi�a plăcut întotdeauna să văd lu�
crurile care se nasc, care cresc, care
au continuitate. Asta e pentru mine
folclorul. Rădăcinile, dezvoltarea,
continuitatea. Folclorul e ca o pînză
de apă freatică sau una de petrol, de
la care toată lumea se poate ali�
menta.“ Născut pe 25 august 1922 la
Haifa, pe atunci teritoriu palesti�
nian sub protectorat britanic, Ivry
Gitlis își are izvoarele folclorului
personal în Kamianeț�Podilskyi, un
orășel evreiesc cu istorie ucrai�
neano�poloneză, unde s�au născut
părinții lui Hedva și Așer, care au
locuit doi ani la București în dru�
mul lor spre actualul Israel. 

Nu s�au păstrat mărturii des�
pre ce au făcut părinții lui în capi�
tala României, în afară de faptul că
au strâns bani pentru biletele de
vapor Constanța�Haifa. Dar amin�
tirile sonore ale lui Yits’hak�Meir,
al cărui nume înseamnă în ebraică
„râsul care luminează“, vor păstra
toată viața amestecul nostalgic�
sentimental de cântece ucrainești
și românești cântate de mama sa în
copilărie. 

Copilul e un talent nativ care
susține primul recital la vârsta de
9 ani. La sfaturile lui Bronisław
Huberman, mama sa, care îl va
crește singură după divorț, îl tri�
mite la Conservatorul Național din
Paris, unde câștigă celebrul pre�
mier prix la doar 13 ani. Va studia
cu Jacques Thibaud și Carl Flesch,
mari nume ale artei violonistice
din secolul 20, dar personalitatea

hotărâtoare pentru destinul său
va fi George Enescu. 

În timpul celui de�al Doilea
Război Mondial se mută la Lon�
dra, unde va lucra într�o fabrică
de armament, se va îndrăgosti
pentru prima dată de o fată, nu�
mită Primrose, ca în Primrose
Hill, locul unde va da numeroase
concerte pentru trupele aliate:
„Regret că nu am fost evreu îna �
inte de a mă naște, că nu am înce�
put să cânt la vioară înainte de
’40, sub bombele germane în ’40�
’41, că nu am putut evada din Eu�
ropa continentală care m�a hrănit
timp de 40 de ani și care i�a per�
mis mamei mele, în ’40, să scape
împreună cu mine, spre Anglia.
Regret că nu am fost, în calitatea
mea de voluntar, pilot al Forțelor
Aeriene Regale, pentru a survola
norii Europei aflată sub cizma na�
zistă; că nu am cunoscut Aus�
chwitzul decît în ’48, opt ani prea
tîrziu...; regret de a nu fi trăit în
timpul fraternității armelor,
atunci când monstrul din față era
mai vizibil decât cel din interior
sau din spate... Dar măcar în ’39
mi�am schimbat numele în Ivry,
care înseamnă «evreu», pentru ca
Hitler să nu aibă nici o îndoială
asupra identității mele“, notează
violonistul în memoriile sale pu�
blicate în 1980 la editura franceză
Buchet�Chastel și reeditate în
2013, sub titlul L’âme et la corde.
Memorii care au devenit bestsel�
ler, pentru că, la fel ca arta sa, cu�
vintele acestui spirit neliniștit nu
te pot lăsa indiferent.

„EL ERA MUZICA“

„Enesco, mon maître“ se numește
un întreg capitol din memoriile
lui Gitlis, pe care tânărul pe atunci
violonist îl cunoaște la Paris în
1936 prin acompaniatoarea pre�
ferată a marelui compozitor ro �
mân, pianista Celiny Chailley�
Richez: „Enescu era un om al pă�
mântului românesc, acolo unde
muzica face parte din viață și nu
este un lux. Un Tzigane. Un pia�
nist admirabil. Când lucra cu tine,
el era cel care te acompania la
pian. Acest om era cu tine – tra�
versarea o făceai în doi. Iar aceas �
tă călătorie era o experiență to �
 tală. Totul era sculptat în tine și
nimeni nu putea să�ți mai ia
experiența. Chiar dacă te apărai
împotriva acestei experiențe, ea
rămînea inalienabilă. Ți se vor �
bește despre Polul Nord, dar a�l
vedea este cu totul altceva. Ace �
lași lucru se poate spune despre
munca împreună cu Enescu: îl ve�
deai. [...] Ce m�a învățat Enescu a
fost să nu iau lucrurile așa cum
sunt, sau așa cum par să fie, ci in�
trând în ele, să reușești totodată să
privești în interiorul tău. [...] Enes �
cu nu era doar un profesor. Dacă
sugera uneori o digitație era pentru
că vedea că elevul avea difi cultăți.
El era – o spun fără emfază – el era
Muzica.  [...] «Răbdare și curaj» 
mi�a scris Enescu pe fotografia pe
care mi�a dat�o cu dedicație atunci.
Mi�a trebuit mult timp pentru a
în țelege mesajul...“.

DARLING, JE VOUS AIME
BEAUCOUP

„Voi muri când nu voi mai putea
să cânt la vioară“, a spus în memo�
riile sale. Și a trăit, până în ulti�
mele clipe cu vioara sa favorită
lângă el, un Stradivarus „Sancy“
din 1713. Ireverențios, carismatic
și distractiv în cinci limbi, ne con �
vențional în relații și întotdeauna
respectuos cu muzica, maestrul
cu reputație de capricios și narci�
sist a fost o ființă generoasă: din
1990 a fost Ambasador al Bu �
năvoinței pentru UNESCO, în sco�
pul sprijinirii educației, culturii,
păcii și toleranței. A fost una 

dintre personalitățile care a ple�
dat constant pentru procesul de
pace în Palestina și care a fondat
la Paris „Inspiration“, o asociație
culturală al cărei scop este de a
face muzica clasică accesibilă tu�
turor. A fost printre primii muzi�
cieni celebri care a răspuns ape� 
 lului pianistei românce Raluca
Știrbăț pentru salvarea Casei Enes �
cu de la Mihăileni, iar alături de
marea sa prietenă Martha Argerich
a dat numeroase concerte carita�
bile în Elveția și întreaga lume.
Când a fost întrebat ce�i place să
facă în timpul liber, violonistul cu
ochi albaștri pătrunzători și păr
alb, stufos, care cânta imobil pe
scenă și întotdeauna cu ochii
închiși, a răspuns: „îmi place să�mi
fac timp pentru a cunoaște oameni,
pentru a�i seduce și pentru a învăța
să�i plac“. 

Născut pe 22 decembrie 1922
la Haifa, „la doar 25 de km de Na�
zaret“, cum îi plăcea să spună în
toate interviurile, Ivry Gitlis a
murit la Paris pe 24 decembrie
2020, la vârsta de 98 de ani. Arta
lui va rămâne pentru totdeauna
cu cei care l�au iubit. SDC

Bibliografie: 
l Ivry Gitlis, L’âme et la corde,
Buchet/ Chastel, Paris, 2013.
l Jean-Michel Molkhou, Les grands
violonistes du XXe siècle, vol. 1,
Buchet/ Chastel, Paris, 2015.

Ivry Gitlis. Un scripcar 
pe acoperișul lumii CĂTĂLIN SAVA

RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ

Ivry Gitlis la 6 ani



12
ANUL XVII NR. 718

23 – 29 IANUARIE 2021avanpremieră
www.suplimentuldecultura.ro

„Suplimentul de
cultură“ publică în
avanpremieră un
fragment din romanul
Cornul inorogului, de
Bogdan Crețu, care
va apărea în curând în
colecția „Ego. Proză“
a Editurii Polirom.

– FRAGMENT – 

A așteptat două�trei minute în an�
ticameră, secretara nu a îndrăznit
să îi reproșeze că nu avea au �
diență fixată, l�a anunțat pur și
simplu, a bătut la ușă, a așteptat
câteva secunde, nu a auzit nici un
răspuns, a apăsat clanța, a intrat.
În cameră era o lumină opacă,
murdară, care amesteca toate cu�
lorile într�o pastă scârboasă. Ae �
rul luase paloarea muribundului.
Domnul Croitoru zăcea prăbușit
în scaunul care devenise mult
prea mare pentru un om atât de
stafidit. Nu avea nici o hârtie în
față, nici o carte, laptopul era în�
chis. Nici măcar nu se prefăcea că
lucrează. Imaginea era tristă și ri�
dicolă, umilitoare pentru orgoliul
rectorului: cu abdomenul lui

uriaș, părea un gândac răsturnat
care dădea din picioare fără să se
mai poată redresa. Brațe subțiri,
chip pământiu, privire tulbure, de
pește stricat. A început, parcă, să
se descompună, și�a spus Dinu. A
închis delicat ușa, fără cel mai mic
zgomot, și�a retras mâna subtil și
a rămas așa, la un metru de ușă și
la vreo șase�șapte de birou. I s�a
părut că e foarte frig acolo, în
cavou. S�au uitat unul la altul, fără
nici un cuvânt, fără nici o mișcare.
În mod normal, cel care intrase
trebuia să inventeze un subiect
banal de discuție, dar Dinu nu a
făcut�o, oricâtă cruzime se insinua
în acea tensiune. Totul devenise evi�
dent, atât de evident, că nu mai avea
rost să discute. Dinu era viu, dom�
nul Croitoru era mort. Amândoi pri�
cepeau asta, mortul lupta, pentru a
câta oară?, să accepte evidența. Tă�
cerea lor a durat ceva, fără să fie în�
cordată, fără ca vreunul să simtă
nevoia să o curme. S�au simțit firesc
așa, poate chiar ocrotiți.

După un minut, Dinu s�a în�
tors cu gesturi lente către ușă, ca
la o despărțire nedorită pe pero�
nul gării, a ezitat, să spună ce avea
de spus? Nu era mult prea crud?
Ce rost mai avea? O întrebase și
pe Iza, ba da, e pentru binele lui,
poate și al meu, mai bine să afle
aici decât dincolo. Și�a oprit
mișcarea, a rămas câteva secunde
lungi încremenit, l�a sfredelit cu
privirea pe rector și a întrebat, pe

un ton cald, prietenesc, a meritat?
Da, a meritat! a venit în aceeași
clipă, cumva brutal, răspunsul
domnului Croitoru, de parcă ar fi
așteptat întrebarea aia și ar fi pre�
gătit îndelung lovitura de rever,
iar glasul său căpătase o vigoare
pe care nu i�ar mai fi bănuit�o. Ea
te�a trimis? a întrebat cu ură mor�
tul viu. Da, am venit să vă spun că
Romanița, copilul Izei, e într�un
fel și al dumneavoastră, a fost vio�
lată de securiști în închisoare,
acolo unde dumneavoastră ați îm�
pins�o, a înnodat Dinu cuvintele.
I�a părut rău văzând chipul conge�
stionat, ca ficatul, al celuilalt, dar
a turuit fără să apuce să�și umple
foalele plămânilor cu aerul stătut
din biroul�cavou, sunteți, dacă nu
tată, măcar complice la nașterea
acelui copil. Sunteți tatăl moral al
copilului, ca să spun așa.

Domnul Croitoru a rămas în�
cremenit, vorbele păreau să nu fi
ajuns până la el. Au stat așa
înghețați vreo două�trei minute.
Ai terminat cursurile?, da, le�am
terminat, te duci acasă?, Dinu a
tăcut, întrebându�se care e rostul
micilor întrebări, ești grăbit?, ai
ceva fixat chiar acum? a continuat
domnul Croitoru, nu, ai avea
puțin timp pentru mine?, desigur,
oare ce are de gând? i s�a strecu�
rat în minte, poți veni cu mine un�
deva?, nu e departe, da, cum să nu.
Domnul Croitoru și�a recuperat
servieta dintr�un dulap elegant

din mahon, frumos sculptat, din
spatele biroului, au ieșit, au răs�
puns saluturilor respectuoase ale
secretarelor și ale celorlalți, rec�
torul a spus sec revin în jumătate
de oră, au parcurs coridorul lung,
au ajuns la lift, au coborât până la
subsol, de acolo au cotit pe câteva
holuri întunecate, au ieșit pe o
ușă veche și grea într�o curte in�
terioară a universității, ai răb�
dare, a spus dintr�odată rectorul,
deși Dinu nu întrebase nimic, se
lăsa pur și simplu condus prin
acel labirint, au străbătut un gang
și au ajuns în spate, unde se afla
un fost cămin de apă, asta trebuia
să fie, domnul Croitoru era foarte
mândru că renovase universita�
tea, vechiul turn era printre ulti�
mele reabilitări, era opera lui,
voia probabil să se laude, a scos o
cheie, a descuiat, cât de exact era
zgomotul acela de fier străpun�
gând fierul, au pătruns în clădire,
a folosit o cartelă și a apăsat buto�
nul liftului, a deschis ușa meta�
lică, oare ce are de gând? se tot
întreba Dinu, dar înțelesese că nu
trebuie să întrerupă tăcerea
aceea, care avea sensul ei. Au

urcat în lift, domnul Croitoru a
apăsat pe butonul care trebuia să
îi ducă sus. Când liftul s�a pus în
mișcare, a deschis servieta, a scos
de acolo o sticlă de votcă, bei cu
mine? a întrebat, Dinu a mărit
ochii, dar a răspuns prompt, da,
desigur, între timp domnul Croi�
toru destupase sticla, noroc, a luat
câteva înghițituri, i�a întins sticla,
să bea?, un mort nu poate fi refu�
zat, a șters gura sticlei cu dosul
mâinii, noroc, a spus și a tras câ�
teva gâturi din sticlă, a simțit al�
coolul cum îi frige gura, apoi i�a
simțit căldura cum i se strecoară
prin trup, a înapoiat sticla, dom�
nul Croitoru a spus iar noroc, a
băut lacom, liftul a ajuns la capă�
tul cursei, rectorul a apăsat pe bu�
tonul care i�a dus jos, i�a dat sti� 
cla, bea, te rog, Dinu a șters iar
buza sticlei și a băut, noroc, noroc.
Totul a durat cel mult zece mi�
nute, s�au plimbat așa, bând ordo�
nat, cazon, până ce au învins.

sticla aia era singurul obiect
dintre ei doi

dintre un om viu și un om
mort

dintre viață și moarte SDC

Bogdan Crețu –
Cornul inorogului

CARTEA
„Urmărind anii de ucenicie și călătorie ai lui Dinu
Zărnescu, Bogdan Creţu îi recuperează prospeţimea
prin inepuizabilul său libido scriptural, lansându-se
într-un biografism bine fantasmat, și ne poartă, dezin-
volt, de la ţară la oraș, din spaţiul academic românesc
în cel occidental, din căminele studenţești și am-
fiteatre în muzee, la operă, în metroul parizian – peste
tot, cu o mare foame de medii și tipologii. Dar, în
primul rând, ne oferă – între gasconadă și dramă, când
liric, când sarcastic, când ca un moralist autoironic – 
o galerie fără egal de personaje feminine, revizitând –
pe cât de exuberant, pe atât de nuanţat – erosul și
polemizând indirect cu tezele uniformizatoare și cas-
tratoare ale ideologiilor de gen. Bogdan Creţu oferă,
cu primul său roman, o carte pentru toată lumea (însă
nerecomandabilă minorilor [sic!]), plină de vervă
picarescă și bulimie livrescă, puștească și înţeleaptă,

realistă până la a atinge, pe alocuri, un naturalism
crud și ireală, când trebuie, până la transfigurare.“ 
(O. Nimigean)
„Personajul central, scriitor la viaţa lui, apare în scena
de la începutul romanului grăbindu-se spre spitalul în
care tatăl său trage să moară, pentru ca în ultima
pagină să-l vedem grăbindu-se parcă să iasă din scena
vieţii, într-un Porsche Panamera care rulează cu 230
de kilometri pe oră spre Paris. Instinctul morţii,
așadar, încadrează o naraţiune predominant erotică.
Romanul îmi amintește de Dragostea în vremea holerei
și mai ales de declaraţia lui Gabriel García Márquez la
apariţia cărţii: «Este pentru prima dată când am avut
curajul să scriu patru sute de pagini numai despre
dragoste». Și în cazul lui Bogdan Creţu este pentru
prima dată, dar curajul său îl văd îndoit, dat fiind că
povestea lui se întâmplă în România, unde o scriitoare
de etnie șvabă-evreiască, viitoare laureată a Nobelului
literar, violată de trei securiști, naște în exil o fată pe
care o botează Romaniţa, al cărei tată îl consideră a fi
Poporul Român.“ (Radu Aldulescu)
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„O carte extraordinară, deopo�
trivă erudită și ușor de citit, 
pasionantă și minunat scrisă.“
(„The Guardian“)

Editura Polirom propune o fasci�
nantă explorare a relației noastre
cu întunericul, cu ceea ce se află
în adâncul pământului și al minții
noastre: Lumea de sub noi. O că�
lătorie în adâncul Pământului de
Robert Macfarlane, traducere de
Daniela Rogobete.

În această călătorie în „timpul
profund“, care începe cu nașterea
universului și ajunge până într�un
viitor post�uman, admirăm arta
preistorică din peșterile marine

norvegiene și adâncurile albastre
ale calotei glaciare din Groen�
landa, vizităm tumulii din Epoca
Bronzului și labirintul catacombe�
lor pariziene, examinăm rețelele
fungice subterane prin care copacii
comunică între ei și „ascunzătoa�
rea“ în care vor sta deșeurile nu�
cleare în următorii 100.000 de ani.

Pășind pe urmele umbrelor,
vom afla poveștile multor explora�
tori, artiști, speologi, scafandri, visă�
tori și criminali care au coborât în
lumea de sub noi în căutarea „bez�
nei cumplite din adâncul pământu�
lui“, cum spunea Cormac McCarthy.

Dintr�un unghi de vedere 
geologic asupra planetei noastre, 

Macfarlane pune o întrebare vitală
și tulburătoare: oare suntem niște
buni strămoși pentru Pământul
viitorului? De la primele pagini, re�
marcabile, până la concluzia încăr�
cată de emoție, Lumea de sub noi
este un periplu în care se împletesc
miracolele și pierderea, teama și
speranța. O carte ce ne va schimba
felul în care privim lumea.

„Lumea de sub noi este un
portal de lumină în vremuri întu�
necate. Aveam nevoie de această
carte despre frumusețea din stră�
funduri ca să alinăm durerea ai
cărei martori suntem pe fața pă�
mântului.“ („The New York Times
Book Review“)

Robert Macfarlane este autorul
mai multor cărți despre natură și oa�
meni devenite bestselleruri, între
care Mountains of the Mind, The
Wild Places, The Old Ways, Land �
marks şi The Lost Words (împreună
cu Jackie Morris). Cărțile sale, dis�
tinse cu premii și traduse în nume�
roase limbi, au fost adaptate pentru
film, televiziune, radio, teatru și mu�
zică. În anul 2017, American Aca�
demy of Arts and Letters i�a decernat
E.M. Forster Award for Literature.
Este fellow la Emmanuel College,
Cambridge. Prezentului volum i s�au
decernat Wainwright Prize (2019) şi
Stanford Dolman Travel Book of the
Year Award (2020). SDC

Joi, 28 ianuarie 2021, ora 19.00, 
vă invităm pe paginile de Face-
book Cărturești și Polirom – face-
book.com/Carturesti și
facebook.com/polirom.editura – 
la o discuţie pornind de la volumul
Efectul de lupă. Câteva priviri
asupra culturii contemporane
de Teodor Baconschi, apărut 
de curând la Editura Polirom.

Vor vorbi, alături de autor:Si�
mona Preda, Mircea Mihăieș

Va modera:George Onofrei

„Teologilor încruntați și schim�
nici, Teodor Baconschi face să le
succeadă, în cultura noastră, zâm�
betul urban și bine�crescut al teo�
logului de lume. Deloc întâm� 
plător, anume «râsului patriarhi�
lor» i�a dedicat Baconschi, la înce�
puturile sale, un studiu erudit și

savant. Scriitor fluent, condescen�
dent și aulic, el practică un umanism
destins și informat, cu gravități
amuzate și politeți uneori persi�
flante, ce trădează un scepticism
față de lume și lucruri pe care
calma și statornica sa credință în
ortodoxie, creștinism și Biserică
nu îl poate nici ascunde, nici înlă�
tura. Fraza sa bine scrisă și așe �
zată, închegată din toate înche �
ieturile și prinsă la patru ace cu
toate încuietorile e frisonată de
nervurile inteligent trasate ale ca�
lificativelor, care o pun în mișcare
prin înțepăturile câte unui adjec�
tiv când malițios, când amuzat,
când glacial. Multe formulări sunt
memorabile, în stilul clasic fran�
cez al contrastelor care scot ca�
racterizarea din jocul anulărilor
și al contradicției. Prin sunetul
său de fond, scrisul lui Baconschi

sugerează o natură funciarmente
serioasă, care însă, prin liniile ei
melodice și unele sunete mai 
înalte, aduce la lumina reflectoare�
lor, în plină scenă, un tempera�
ment jovial și dispus la amuza�
mente. De aici armoniile atrăgă�
toare 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
judecăților�convingeri, proza lui
e mai presus de orice politicoasă,
urbană, civilă, debonară. Din
punctul de vedere al lucidității,
Baconschi este întru totul occi�
dental, dar unul care a rămas în
fondul său afectiv, din gust și
înclinație, dar poate și din orgo�
liu, un oriental. Ca orice oriental,

știe de toate și din toate; ca un 
occidental, le știe temeinic și cu
relativism critic. Nimic nu îl con �
vinge până la capăt, adică până la
schimbarea vieții, dar asta pe un
fond de credință statornică în
Dumnezeu, care ilustrează per�
fect, am impresia, geniul religios
care ne e specific nouă, români�
lor: să porți o credință absolută
ducând o viață relativă.“ (H.�R. Pa�
tapievici) 

„Genul eseistic a punctat mo�
dernitatea – de la Montaigne la
Matthew Arnold – reușind să
supraviețuiască în atmosfera ver�
satilă a postmodernității, căreia îi
corespunde prin concizie, curio�
zitate politropică și montaj frag�
mentar. El figurează literar
accelerarea timpului istoric, dis�
persia cognitivă și confluențele

interdisciplinare, celebrând im�
plicit un anume hedonism al tato�
nării sugestive. Fidel obiceiului
de a�mi reuni periodic, în volum,
textele altminteri blocate în efe�
meride, le�am strâns în cel de față
pe cele din ultimii ani, apărute
inițial în săptămânalul cultural
«Dilema veche». Cititorii vor re�
găsi aici registrele unor centre de
interes (pentru mine) definitorii:
relația noastră cu Occidentul, cu
propria societate, cu faptul reli�
gios și cu marile cărți.“ (Teodor
Baconschi) SDC

O carte ce ne va schimba felul în care
privim lumea, la Editura Polirom: 
Lumea de sub noi. O călătorie în adâncul
Pământului de Robert Macfarlane

Online & live despre Efectul de 
lupă. Câteva priviri asupra culturii
contemporane de Teodor Baconschi
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Motivați de pandemie
și de nevoie de bani,
marile vedete ale
muzicii renunță la
drepturile asupra
pieselor care le-au
adus celebritatea.

La sfârșitul săptămânii trecute, ve�
deta pop Shakira și�a vândut în�
tregul catalogul de piese de succes
către Hipgnosis Songs Fund Limi�
ted, un fond de investiții din Lon�
dra. Este vorba practic de toate

drepturile de autor asupra a unui
catalog de 145 de melodii, printre
care hituri precum Whenever,
Wherever sau Hips Don’t Lie.

Cu doar câteva zile înainte de a
semna contractul cu Shakira, Hip�
gnosis a cumpărat 50% din cata�
logul de cântece ale lui Neil
Young, adică 1.180 de piese, pen�
tru 150 de milioane de dolari. Iar
în decembrie, Bob Dylan și�a ce�
dat drepturile asupra a 600 dintre
cântecele sale către Universal Mu�
sic pentru o sumă care se ridică,
după unele surse, la 300 de mi�
lioane de dolari.

Dylan, Young și Shakira sunt

doar câțiva dintre muzicienii ce�
lebri care, în ultimul an, au
renunțat la drepturile lor de au�
tor. De�a lungul anului 2020, Ste�
vie Nicks de la Fleetwood Mac 
și�a vândut majoritatea catalogu�
lui firmei Primary Wave, în vreme
ce Hipgnosis s�a asigurat de
drepturile asupra melodiilor
compuse de către Debbie Harry
de la trupa Blondie, RZA (Wu�
Tang Clan), Chrissie Hynde (Pre�
tenders) și Dave Stewart de la Eu�
rythmics. Pe această listă apar nu
numai cantautori, ci și producă�
tori precum Jimmy Iovine (care
a lucrat cu Eminem, U2 sau Bruce
Springsteen) și Dan Wilson, care
a compus piese pentru Adele, Ce�
line Dion și John Legend.

Această tendință este văzută în
industria muzicală drept o nouă
„goană după aur“ în ultima pe�
rioadă. Dar ce se ascunde în spa�
tele ei?

Pentru cei care cumpără, este o
modalitate de a pune mâna pe o
adevărată comoară de melodii de
succes care generează profituri
consistente în mod sigur, mai ales
în streaming, un sector în plină

creștere în economia industriei
muzicale. Aceste piese aduc bani
ori de câte ori sunt difuzate la ra�
dio, vândute pe suport fizic, re�
luate de alți artiști sau sunt folo�
site în filme și reclame.

Fondul de investiții Hipgnosis,
de exemplu, a cheltuit din 2018 în�
coace peste 1 miliard pentru
achiziționarea de drepturi care 
i�au înmulțit, în 2020, veniturile
de zece ori în raport cu anul pre�
cedent, spune revista „Variety“.
Cei de la Hipgnosis afirmă că ve�
niturile acestor cataloage de hi�
turi nu sunt deloc afectate de pro�
blemele pieței muzicale și că oa� 
menii „plătesc aproape totdeauna“
ce consumă, grație platformelor
de streaming.

De cealaltă parte, a muzicieni�
lor, motivele vânzărilor sunt dife�
rite, dar toți profită că, în prezent,
firmele sunt dispuse să plătească
sume foarte mari. Unii dintre ei,
aflați pe final de carieră, vor să
facă rost de bani, alții vor să își
pună în ordine afacerile și să asi�
gure viitorul moștenitorilor lor
(de exemplu Dolly Parton). Ten �
dința de a vinde pare să fi fost 

accelerată de situația generată de
pandemia care a stopat turneele
și concertele, principala sursă de
venit a acestor artiști.

David Crosby, fost component
al trupelor Byrds sau Crosby, Stills
and Nash, recunoaște că a fost con�
strâns să vândă de faptul că nu mai
poate da concerte și că industria
streamingului „îl fură“, plătindu�i
sume infime pentru piesele difu�
zate. „Am o familie de îngrijit și o
ipotecă de care trebuie să mă ocup,
deci asta a fost singura mea
opțiune“, scrie artistul pe Twitter.

Soluția vinderii drepturilor de
autor pentru a face rost de bani va
continua, dar este de așteptat ca de
ea să poată profita doar cele mai
mari vedete ale muzicii. Asta fiindcă
cei mai mulți artiști vor fi afectați
de factorul politic. Mai precis, noul
președinte american, Joe Biden (pe
care, în mod ironic, mulți dintre ei
l�au susținut în alegeri), vrea să im�
pună o taxare sporită a veniturilor
de peste un milion de dolari. Ceea
ce explică și actuala grabă de a
vinde din partea muzicienilor, îna �
inte ca Biden să impună noile taxe
și impozite. SDC

De ce își vând
muzicienii
drepturile 
de autor



Odată cu lansarea noului său film,
Soul, la finalul anului trecut, ce�
lebrul studio de animație Pixar 
s�a pomenit confruntat cu o pro�
blemă pe care nu o anticipa, dar
care pare o nouă parte a nebuniei
„politically correct“ ce a cuprins
lumea în ultimii ani.

Despre ce este vorba? Pixar a
fost pus la stâlpul infamiei pentru
a „îndrăznit“ să folosească actori
albi pentru vocile personajelor de
culoare din film, în versiunile du�
blate pentru diverse țări.

Astfel, în versiune americană,
rolul principal din Soul – un mu�
zician de jazz de culoare – are vo�
cea actorului Jamie Foxx. În ver�
siunea daneză, de exemplu, rolul
este interpretat de un actor alb,

Nikolaj Lie Kaas, care, după ce fil�
mul a fost criticat în presa daneză,
a comentat pe Facebook că, în opi�
nia lui, rolul „trebuie să revină ac�
torului care se poate achita cel
mai bine de sarcină“.

În Portugalia, la fel, Pixar a fost
criticat pentru că nu a folosit
negri pentru a dubla rolurile afro �
americanilor din film și povestea
s�a soldat cu o petiție prin care
17.000 de oameni cer re�dublarea
filmului într�o versiune probabil
„corectă rasial“.

Ca răspuns la această pro�
blemă, studiourile europene spe�
cializate în dublaj și regizorii spun
că problema lor nu este să se con�
centreze pe rasă, ci să găsească ac�
tori capabili să aproximeze vocea

și interpretarea originală a unui
personaj.

„Cel mai bun dublaj trebuie să
fie imposibil de detectat“, spune
Juan Logar, voice actor și regizor
de dublaj spaniol. „Sarcina mea
este să găsesc vocea care se po �
trivește cel mai bine vocii actoru�
lui original. Nu contează culoarea
celui care dublează, dacă e alb, ne�
gru sau asiatic.“

Cu toate acestea, există și actori
de culoare care se plâng că se con�
fruntă deseori cu discriminări
subtile în industria dublajului de
film european. 

Astfel, Kaze Uzumaki, actor ger�
man de culoare, declară că el sună
deseori prea educat atunci când
face vocea unui personaj de cu�
loare și, de aceea, este de cele mai
multe ori angajat să dea voce unor
personaje „albe“. 

„Regizorii nici măcar nu își dau
seama că sunt rasiști“, se plânge
Uzumaki. SDC

de 81 de ani. Spector se afla în pe�
nitenciar după ce a fost condam�
nat pentru uciderea actriței Lana
Clarkson în 2003.

n Jean Graton, unul dintre autorii
emblematici ai benzii desenate
franco�belgiene, a încetat din
viață la vârsta de 97 de ani. Graton
a creat seria Michel Vaillant care,
cu 70 de albume, a fost nu numai
preferată de marele public, dar a
și inspirat vocația a numeroși
piloți de curse (cum este, de exem�
plu, Alain Prost). De asemenea,
Michel Vaillant a stat la baza a
două seriale TV și a unui film.
n Jean�Pierre Bacri, reputat actor,
scenarist și dramaturg francez, a
încetat din viață la vârsta de 69 de
ani. De�a lungul unei cariere im�
presionante, Bacri a fost recompen�
sat de două ori cu premiul Molière
și de cinci ori cu premiul César, atât
ca actor, cât și ca scenarist.
n Nathalie Delon, actriță și regi�
zoare franceză de origine spa�
niolă, fostă soție a actorului Alain
Delon, a încetat din viață la vârsta
de 79 de ani. SDC
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FĂRĂ STREAMING 
PENTRU ALMODÓVAR

„În ciuda a numeroase oferte“, 
cineastul spaniol Pedro Almodó�
var nici nu vrea să audă ca viitorul
lui film, Madres paralelas, cu Pe�
nélope Cruz în rolul principal, să
fie difuzat în streaming, ci insistă
că va fi lansat numai pe marele
ecran. „Noi, cei care iubim filmul
la cinema, trăim vremuri neliniș �
titoare, căci cinematografele sunt
tot mai amenințate cu dispariția.
Cred că va trebui să ne luptăm
pentru a lansa filmul la cinema“,
spune Augustin Almodóvar, fra�
tele și producătorul celebrului 
regizor.

NOUL BAUHAUS 
PENTRU VIITOR

Comisia europeană a dat undă
verde conceperii unui „nou Bauhaus
european“ prin lansarea unui site
(menit să adune con tribuții din
partea artiștilor, arhitecților, in�
ginerilor, savanților și a antrepre�
norilor) și a unui premiu. Noul
Bauhaus (numit după vechea
școală de artă germană din seco�
lul XX) este o „disciplină creativă
interdisciplinară care are menirea
să creeze un spațiu în care să se
intersecteze arta, cultura, inclu�
ziunea socială, știința și tehnolo�
gia care să definească viitoare mo�
duri de viață“, ancorată fiind în
celebrul Green Deal. „Un efort 

colectiv de a imagina și construi
un viitor sustenabil, incluziv și
frumos pentru mințile și sufle�
tele noastre“, spun promotorii
proiectului.

UN NAPOLEON DE GENIU

Netflix a devenit un mecenat al ci�
nematecii franceze, anunțând că va
contribui la restaurarea unui film
foarte important din istoria celei
de a 7�a arte – Napoleon, de Abel
Gance. Filmul e epopee care pre�
zintă primii ani ai carierei lui 

Napoleon și a fost realizat în 1927
de către Gance. Rămâne în istorie
prin numeroasele tehnici de filmare
și montaj folosite de regizor, ce au
influențat generații de cineaști. 

CRONICA NEAGRĂ

n Una dintre cele mai influente
personalități din istoria muzicii
pop, producătorul american Phil
Spector, celebru mai ales pentru
colaborarea cu formația The Beat�
les (dar și cu Leonard Cohen și
The Ramones), a murit la vârsta

PE SCURT

Pixar și culoarea
vocilor europene
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Una dintre cele mai interesante
producţii de urmărit acum e Pre-
tend It’s a City de pe Netflix, care
pe parcursul a șapte episoade o
prezintă pe scriitoarea Fran
Lebowitz povestind cu prietenul ei
Martin Scorsese, vorbind în
prelegeri publice sau talk-show-uri
de televiziune mai vechi ori plim-
bându-se posacă prin New York. 

Pentru cine n�o știe pe Lebowitz și
n�a văzut documentarul Public
Speaking, realizat tot de Scorsese
pentru HBO în 2010, Pretend It’s
a City va fi o descoperire fantas�
tică. Mizantropă, deșteaptă, plină
de umor și sarcasm, Lebowitz nu
are de ce pretinde că e altceva
decât e. Titlul serialului se referă la
New York, unde Lebowitz lo cuiește
din 1969 și pe care îl bălăcărește cu
dragoste, dar nici New Yorkul nu
poate fi altceva decât e. Un oraș fas�
cinant, gălăgios, plin de turiști
rătăciți și de trecători care se cioc�
nesc de tine pentru că sunt cu
nasul în telefon, un oraș năpădit
de clădiri noi importate din Du �
bai și de clădiri vechi care cad sin�
gure, cu fantoma fostelor librării,
a miilor de ziare aruncate pe jos
când lumea mai citea ziarul și a
oamenilor pe care Lebowitz i�a
cunoscut (de la Charles Mingus
până la Toni Morrison, memoriei
căreia îi e dedicat serialul). 

Dar nu e vorba doar despre
New York, ci și despre Fran Lebo�
witz, care vorbește mai bine decât

scrie și e inepuizabilă în exprima�
rea orală (Scorsese e în plan se�
cund, râzând cu tot corpul la
fie care frază a ei). Dacă simțim că
ne strânge centura conformismu�
lui (Bridgerton, tot de pe Netflix,
serial BBC de epocă cu atâta corec�
titudine politică în el încât devine
parodie), Pretend It’s a City poate
avertiza că autenticitatea e mereu
mai importantă ca includerea.

Deci să pretindem că suntem
noi înșine, la fel ca Fran Lebowitz,
care nu se duce la cinema pentru
că nu suportă oamenii (deși e
amatoare de petreceri), căreia îi
plac copiii pentru că sunt mai ori�
ginali ca maturii, care are alergie
la conceptul de wellness și nu�i
înțelege pe cei care plătesc expe �
diții epuizante („a challenge is so�
mething that you have to do, not
something that you make up“),
care nu gustă sportul, dar care
preferă să țină 10.000 de cărți în
casă decât să�și ia telefon mobil,
care fumează sportiv de zeci de
ani șamd. 

Tot pe Netflix merită văzut și
Tiger, un documentar de trei ore
realizat de Matthew Heineman și
Matthew Hamachek despre Tiger
Woods. E interesant chiar dacă
consideri golful un sport inutil,
pentru că încearcă să demonteze
mitul Tiger Woods prin interme�
diul relației acestuia cu tatăl său,
care l�a creat (dresat) ca pe un
robot programat să câștige și ca
pe un nou Mesia menit să unească
oamenii. E drept, cineaștii au stat
de vorbă mai ales cu persoane cu
care multiplul campion nu mai e
în legătură, cum ar fi fostul caddie
Steve Williams, fosta iubită Dina
Parr sau, pentru prima dată pe
sticlă, fosta amantă Rachel Uchi�
tel, de la care a plecat scandalul
cu nenumăratele aventuri erotice
ale lui Woods. Toți încă îl iubesc.

Tiger Woods n�a vrut să dea
interviu pentru film, dar imediat
după premieră a spus prin agentul
său că e fals și incomplet. Ce putea
spune? Filmul nu e răuvoitor și
chiar face din Woods un personaj
mai fascinant decât era. Un om cu
un talent ieșit din comun, care a
muncit de la 2 ani să devină cam�
pion, care a trăit de mic cu presiu�
nea pusă de părinți și apoi de fani,
care nici ei nu l�au lăsat să fie un
om obișnuit, care a decompensat
apoi prin aventuri amoroase și
prin consum de substanțe (depen �
dența e legată și de problemele fi�
zice asociate cu performanța în
sport) și care a revenit spectaculos

(aproape din morți) în 2019, când
a câștigat Turneul Masters pentru
a cincea oară.

The Midnight Sky, în regia lui
George Clooney, e un succes de
audiență pe Netflix pentru că nu
e doar regizat de Clooney, dar îl
are și în rol principal, însă nimeni
nu i�a întrebat pe oameni ce pă�
rere au despre film după ce l�au
văzut. Eu am picotit cu plăcere
(nicăieri nu se doarme mai bine
ca la un film), iar finalul mi�a răs�
plătit într�o mică măsură efortul.
Cred că romanul pe care îl adap�
tează filmul, Good Morning, Mid�
night, de Lily Brooks�Dalton, e
mult mai interesant decât abor�
darea banală a lui Clooney.

Noua producție Netflix The
Dig e genul de producție TV de
epocă (anii ’40), la care te uiți pen�
tru actori, mobile și costume, fără
să ai pretenții. Actorii (cunoscuți)
sunt și ei niște mobile în această
poveste incoloră despre o moșieră
tânără, dar muribundă (Carey
Mulligan), care angajează un ar�
heolog amator (Ralph Fiennes)
să�i sape niște tumuli, iar acesta

descoperă o corabie din secolele
VI�VII. Faptul că povestea e reală
nu face adaptarea mai valoroasă,
deși miza de la care bănuiesc că
pleca și romanul lui John Preston,
din care s�a inspirat filmul, se re�
ferea la relația pe care o stabilim
cu timpul – ce rămâne după noi,
unde ne încadrăm pe scara isto�
riei, cât de importanți mai suntem
dacă privim trecutul de sus șamd.
Din păcate, scenariul valorifică
aceste întrebări într�un mod su�
perficial, periind exteriorul și fe�
rindu�se să�i dea spectatorului
prea mult de gândit, iar regia nu
face decât să niveleze scenariul. SDC

l Pretend It’s a City – de Martin
Scorsese, cu: Fran Lebowitz, 
Martin Scorsese
l Tiger – de Matthew Heineman 
și Matthew Hamachek, cu: Tiger
Woods, Earl Woods, Kultida Woods
l The Midnight Sky – de George
Clooney, cu: George Clooney, 
Felicity Jones, Kyle Chandler
l The Dig – de Simon Stone, 
cu: Carey Mulligan, Ralph Fiennes,
Lily James

IULIA BLAGA
FILM

Am obiceiul să nu divulg denumi�
rea reală a localității despre care
scriu de rău. De fapt nici dacă scriu
de foarte bine, fiindcă satul respec�
tiv s�ar umple apoi de turiști care
ar cheltui milioane de euro dar ar
lăsa și mizerie. Voi prefera mereu
să inventez nume precum Ixuleni.

Comuna Ixuleni este formată
din două sate, Ixuleni Deal și Ixu�
leni Vale, separate nu atât de
poziționarea în pantă cât de viziu�
nea oamenilor despre viață. Vălenii

au fost mai mereu tradiționaliști,
delenii mai progresiști. La recen�
tele alegeri locale a învins discur�
sul tradiționalist. Promisiunile că
Zilele Culturii Ixulenene vor rede�
veni Bâlciul de la Ixuleni, că fondu�
rile alocate construirii bibliotecii
vor fi redirecționate pentru pie�
truirea drumului care duce spre
pădure și că imnul comunei, Cobo�
rând din deal în vale, va deveni Co�
borând din vale�n deal. 

Primarul progresist, perdan�
tul, sau Domnul Lectop cum îi spu�
neau oponenții, a asigurat o tran�  
ziție pașnică a puterii, însă nu mai
trăim vremurile în care astfel de
proceduri să fie cu adevărat paș �
nice, fiindcă nimeni nu coboară de

pe soclul puterii bucuros că a fost
dat jos. Aparent totul a decurs poli�
ticos: poftim cheia, poftim ștampila,
capsatorul, stiloul și poftim lapto�
pul instituției. Mulțu mesc, dar nu
voi folosi drăcovenia de lectop, eu
cred în hârtii. La revedere.

Primele semne ale sabotajului
nu s�au lăsat așteptate. Noul pri�
mar a emis un act de numire a
cumătrului său în funcția de șef al
Poliției Locale. Omul era compe�
tent, apăruse la ziar după ce coto�
nogise trei hoți de lemne pe care îi
prinsese la furat în pădurea în care
venise el să fure, deci a arătat că este
capabil să mențină domnia legii.
Documentul scris de mână, cu cali�
grafie de învățător devenit primar,

frumos aranjat în pagină. Fiecare
paragraf semăna cu mesajele pic�
tate în autobuzele anilor optzeci,
deasupra șoferului. Pentru a întări
senzația de forță a autorității emi�
tente, cutuma cerea ca actele să fie
semnate cu stiloul primăriei. În mo�
mentul aplicării semnăturii, stiloul
a curs și a făcut o pată de cerneală
care a luat forma hărții satului Ixu�
leni Deal. Nu era nici o coin cidență,
aceeași hartă a apărut și la următoa�
rele opt tentative de rescriere. So �
luția a fost semnarea cu pixul, un
prim semn al slăbiciunii. 

Când cele trei file ale actului de
numire au fost capsate pentru îm�
preunare, stupoare! Capsatorul avea
plăcuța din metal, aia opozabilă 

capsei, montată invers, astfel încât
piciorușele metalice, în loc să se
apropie, s�au depărtat în șpagat. 

Ștampila avea cerneală roz, fapt
neobservat de noul primar, care tre�
buia să își consoleze copilul pentru
nota patru primită la ora de limbă
română online, fiindcă o mână cri�
minală setase tastatura laptopului
pentru limba turcă. SDC
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VOI N-AȚI ÎNTREBAT, FĂRĂ
ZAHĂR VĂ RĂSPUNDE

America într-o oglindă mult mai mică

Binging with Fran
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