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Opera Națională Română din Iași
are un manager general interimar

SILVIU D. CONSTANTINESCU

Profesor de Științe politice la Uni�
versitatea „Petre Andrei“ din Iași,
căreia i�a fost și prorector, Daniel
Șandru deține două doctorate,
unul în Filosofie, cel de�al doilea
în Științe politice. A urmat cur�
suri postdoctorale în România și
în Germania și a primit din partea
Academiei Române Premiul „Ion
Petrovici“. Daniel Șandru a con�
dus în calitate de director revista
„Timpul“ între anii 2014�2017, când
revista a primit Ordinul Meritul
Cultural din partea Preșe dinției.
În aceeași perioadă a organizat și
Gala „Oamenii Timpului“. 

Daniel Șandru este cel care a
condus, din calitatea sa de secre�
tar de stat, Departamentul Cente�
nar în timpul guvernării Dacian
Cioloș (2016�2017). După căderea
guvernului tehnocrat, a coordonat,
în peri oada 2017�2020, Programul
Centenar al primăriei ieșene, care
a fost premiat de Academia Româ �
nă cu „Meritul academic“. 

Săptămâna aceasta, prin or �
din al ministrului Culturii, a
ajuns la conducerea uneia dintre
cele mai prestigioase instituții de
cultură din Iași, pe care trebuie să
o scoată din apele tulburi în care
se află de atât de mult timp. Va fi
interesant de văzut cum o va face,
iar aici nu este vorba numai de di�
mensiunile problemelor cu care
se confruntă, ci și de obligațiile pe
care le are:Daniel Șandru nu este
numai profesor la Universitatea
„Petre Andrei“, ci își continuă stu�
diile postdoctorale la Universita�
tea „Babeș�Bolyai“ din Cluj�Na �
 poca, la care se adaugă faptul că
este consilier județean la Iași din
partea PNL. Multe atribuții, puțin
timp într�o zi. 

UN CONFLICT PRELUNGIT

Dar cum s�a ajuns în această
situație cu Opera ieșeană? Toate
conflictele amintite la început au
dus la trimiterea în două rânduri
a Corpului de Control de către
ministrul Culturii (prima dată în
februarie�martie 2020, iar apoi în
octombrie 2020 – martie 2021).
Raportul rezultat a subliniat
existența mai multor abuzuri ale
conducerii, reprezentată de Bea�
trice Rancea. Aceasta conduce
instituția din 2011, cu o pauză
(mai 2016 – decembrie 2017),
când a fost director interimar la
Opera Națională București, iar
mandatul său se întinde până în
2024. Raportul Corpului de Con�
trol, ce are 140 de concluzii, arată
că în acest moment sunt circa 60
de procese în care este implicată
opera ieșeană, dintre care 22 de
cauze privesc anularea contractu�
lui de muncă. 

Neregulile descoperite au
ajuns în vizorul Parchetului, ceea
ce a făcut ca luni, 1 martie, 

DIICOT să efectueze 27 de per �
cheziții, fiind anchetate 14 persoa �
ne, fiind vizate Beatrice Rancea și
creatoarea de modă Doina Levin�
tza. Ca urmare, pe 3 martie Bea�
trice Rancea a fost pusă sub
control judiciar, fiind acuzată de
delapidare de fonduri, atât la
Opera ieșeană, cât și la cea bucu �
reșteană. Procurorii afirmă că în
anul 2014 s�a constituit și a ac �
ționat în Iași și Bucu rești un grup
infracțional organizat, condus de
o persoană, în calitate de manager
al unor ins ti tuții culturale din
municipiile Iași și Bu curești, grup
la care ulterior au aderat și alte
persoane. Se estimează că preju�
diciul se ridică la suma de
5.000.000 de lei. Organele de an�
chetă vorbesc de „un sistem menit
să crească nivelul de trai al mem�
brilor grupului, într�un mod
discreționar în realizarea actului
managerial, dar și prin scurgerile
ilegale de bani, fără consultarea
departamentelor specializate, de
achiziție publică sau de contabili�
tate, prin încheierea de contracte

comerciale, civile și de cesiune de
drepturi de autor, fără respecta�
rea prevederilor le gale, în benefi�
ciul membrilor grupului și al
partenerilor acestora, delapidând
în acest mod patrimoniul unității
administrate“.

În apărarea lui Beatrice Ran�
cea a venit fostul său soț, actorul
Claudiu Bleonț, care consideră
„deplasat felul în care s�a proce�
dat“ cu „un om de cultură, nu o
interlopă“.

În aceste condiții Ministerul
Culturii a dispus suspendarea
contractului de management al
Operei ieșene încheiat cu Beatrice
Rancea, „ca urmare a faptului că
față de manager s�a dispus mă�
sura controlului judiciar ca ur�
mare a faptelor penale anchetate,
incompatibile cu exercitarea pre�
zentului contract“.

„MĂ INTERESEAZĂ
CONCORDIA“

Acesta este contextul în care
ajunge Daniel Șandru la conduce�
rea Operei, preluând frâiele unei
instituții scindate, cu mai multe
tabere. Mandatul de manager in�
terimar este o soluție de compro�
mis, în momentul în care con �
tractul încheiat de Ministerul
Culturii cu Beatrice Rancea îi asi�
gură acesteia poziția până în
2024. Cu alte cuvinte, nu poate fi
organizat un concurs pentru ocu�
parea acestei poziții în lipsa unei
decizii a instanței. 

În ceea ce privește situația de
la Operă și noua conducere, con�
form declarațiilor făcute de Da�
niel Șandru, acesta dorește ca în
60 de zile de la preluarea man�
datului interimar să reușească
să normalizeze relațiile interu�
mane dintre angajații Operei Na�
ționale Române Iași. 

Vineri, 5 martie, a susținut o
scurtă conferință de presă, alături
de el aflându�se prim�solistul
Operei, Andrei Fermeșanu, care a
devenit coordonatorul artistic al
ONRI. Prioritățile noului director
general sunt formarea Consiliului
Artistic și Consiliului de Adminis �
trație, dar și plata salariilor anga �
jaților, în condițiile în care toate
calculatoarele se află în acest mo�
ment la DIICOT.

„Toți colegii mei sunt intere �
sați ca lucrurile să intre într�o nor�
malitate, să ne eliberăm de ten� 
siu nea acumulată, astfel încât să
putem oferi publicului ieșean lu�
crul cu care Opera Română din Iași
i�a obișnuit: excelență“, a declarat
Daniel Șandru, care a asigurat că
spectacolele nu vor fi afectate nici�
cum de această tranziție.

VIITOR PE TERMEN 
SCURT

Una dintre temele de mare interes
pentru ieșeni, de mulți ani, este
noul sediu al Operei, o promisiune
auzită de atâtea ori încât s�a demo�
netizat. Chiar dacă acum acest nou
sediu a devenit „o prioritate la nivel
guvernamental“, tot nu se simte să
se miște ceva în această direcție. 

Întrebat însă pe această temă,
managerul interimar a declarat
că are „perspectiva celor 59 de
zile, în care vreau ca instituția să
funcționeze normal“, promițând
că după trecerea lor va putea oferi
un răspuns la această întrebare. 

Lipsa de promisiuni poate fi în
acest caz un semn bun, mai degrabă
rezolvarea conflictului intern, înce�
tarea protestelor, conso lidarea po �
ziției și imaginii instituției în urma
scandalului rezumat mai sus fiind
într�adevăr prioritare. Să vedem ce
se va întâmpla în acest viitor pe
termen scurt. SDC

Scandalurile din ultimii ani declanșate la Opera Națională Română
din Iași par să se îndrepte către soluționare. Conflictele repetate
dintre managerul instituției, Beatrice Rancea, și o parte a
angajaților, ce s-au soldat cu demiteri, procese, controale, acuze
reciproce au dus la un protest organizat săptămânal, în ultimele

luni, de angajați și foști angajați ai Operei, chiar pe treptele
instituției, o manifestare a tensiunilor pe care Beatrice Rancea a
condus-o aproape 10 ani. Însă, odată cu suspendarea managerului,
asupra căreia vom reveni, ministrul Culturii l-a numit ca manager
interimar pe Daniel Șandru. 
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Babardeală și tărăganare în cele 
două filme românești de la Berlinală

IULIA BLAGA

În prima zi de Berlinală online am
văzut șase filme. A doua zi am fost
praf. La Berlin te mai aerisești între
proiecții și între cinematografe, mai
vezi lume, mai vezi cerul. După 18
de ani de Berlin și 17 de Cannes
(dacă am socotit corect), mi�am dat
în sfârșit seama că oboseala de la
marile festivaluri nu vine de la
lume multă și înghesuială, nu de
acolo nu te ia somnul seara, deși ți
se închid ochii la proiecții. De vină
e suprasolicitarea creierului, faptul
că urmărești filmele cu neuronii
încordați, străduindu�te să ții minte
imagini, replici, situații, în vreme ce
informația vizuală se așază rân�
duri�rânduri peste ochii tot mai
încețoșați. Dar destul cu miorțăiala!
În acest număr scriu despre cele
două filme românești prezentate
unul în Competiție, celălalt în Pa�
norama, urmând ca săptămâna vii�
toare să comentez pe două pagini
palmaresul Competiției, anunțat în
5 martie 2021. 

ROMÂNIA DE AZI E CA ZONA
OBOR-MOȘILOR DIN
BUCUREȘTI

Babardeală cu bucluc sau por no
balamuc are aprecieri foarte bune
în cele mai respectate publicații

anglo�saxone de specialitate, dar
„The Hollywood Reporter“, care 
l�a numit „o usturătoare satiră so�
cială despre sex, minciuni și ca�
sete video“ a avut dreptate când a
prezis că va diviza critica și publi�
cul. În cotațiile din „Screen Inter�
national“ filmul lui Radu Jude
avea azi, 3 martie 2021, și cotații
minime, și cotații maxime. E foarte
bine, mai bine așa decât niște
reacții călduțe. Filmul e „provoca�
tor și profan“, scrie „Variety“, care
îl numește „revolu ționar“, dar
„The Hollywood Reporter“ spune
și că e „inegal“, respectiv „în �
drăzneț din punct de vedere for�
mal, dar schematic și incoerent 
ca dramă“.

Mie filmul mi�a plăcut pentru
curajul de a provoca spiritele și de
a pune la încercare privitorul, pen�
tru umorul lui dement și icono�
clast, dar mi s�a părut încărcat, cu
prea multe citate, dificil de urmă�
rit, propunându�și să regleze prea
multe conturi politice. E adevărat
că obsesiile lui Jude (mai vechi și
mai noi) trebuiau incluse toate în
dicționarul din partea a doua a fil�
mului (unde vreo 50 de termeni
sunt explicitați printr�o imagine și
un text care e de multe ori o
definiție în contrapunct cu imagi�
nea ori cu termenul), deoarece
acest dicționar e un compendiu al
relelor/ păcatelor contemporane. 

„Agentul provocator al Româ�
niei“, cum l�a numit „Screen Inter�
national“ pe Jude, e în război cu
toată lumea – cu rasiștii, cu se �
xiștii, cu abuzatorii de femei și
copii, cu mâncătorii de carne, cu
neimplicații politic și cu ipocriții
de toate felurile, cu părinții măr �
giniți care își cresc copiii la fel ca
ei, cu sistemul de învățământ care

perpetuează modele proaste, cu
BOR�ul șamd. În esență, sub pre�
textul că vorbește despre reacțiile
pe care le provoacă un filmuleț
porno turnat de o profesoară îm�
preună cu soțul ei și ajuns din
greșeală în spațiul public, Jude
caută obscenitatea din România
de azi și o găsește peste tot. 

Pentru cineast, România de
azi e ca zona Obor�Moșilor din
București, unde filmează prima
parte a filmului sub forma unui
ciné�vérité în care introduce ele�
mente proprii – o aglomerare de
chestii eteroclite, nu cu mult dife�
rită de anii ’90. Atunci se purtau
buticurile și casele de schimb va�
lutar, acum casele de schimb valu�
tar au rămas, și atunci era gălăgie,
dar acum sunt mai multe mașini și
mai mare isteria, bigotismul nu
luase încă forma Catedralei Mân�
tuirii Neamului și oamenii parcă
nu erau atât de agresivi etc.

Deși a spus în interviul din
SDC că nu a vrut o parafrază la Ca�
ragiale (La Moși), Jude simte și el
enorm și vede monstruos – de aici
octavele înalte pe care le folosește
inclusiv când vine vorba de sex
(imagini și cuvinte). Sexul din in�
troducerea filmului e pe față, dar
nu are nimic din sexul stilizat din
filmele porno. E natural (deși tot
cinema e). Preocupat permanent
de mijloacele sale de expresie și de
capacitatea cinemaului de a an�
trena spectatorul și de a�l provoca
să devină coautor al filmului, Jude
folosește o sumedenie de găsel �
nițe prin care glumește cu acesta
și îl pune la lucru. 

Să vedem ce o să zică juriul
din care face parte Adina Pintilie,
alături de alți cineaști care au mai
câștigat Ursul de Aur: Ildikó Enye �
di, Jasmila Žbanić, Gianfranco
Rosi, Nadav Lapid și Mohammad
Rasoulof. Din filmele pe care le�am
văzut până acum, cred că filmul lui
Jude poate avea șanse la palmares. 

Să nu uit să spun că Babar�
deală cu bucluc sau porno bala�
muc e o coproducție dintre Ro� 
mânia, Luxemburg, Cehia și Croa �
ția, dinspre partea română fiind
din nou produs de Ada Solomon
(care a produs toate filmele lui

Jude, lungi și scurte), prin compa�
nia MicroFILM.

ÎN TRENA NOULUI 
CINEMA ROMÂNESC

Al doilea titlu românesc prezentat
în acest an la Berlinală e co �
producția turco�română The
Brother’s Keeper. Filmul lui Ferit
Karahan e o dramă în vâna Nou�
lui Cinema Românesc despre o
școală de copii kurzi din Anatolia
de Est, unde cazul unui copil care
se îmbolnăvește peste noapte de�
velopează tarele societății turce,
în special lipsa de responsabili�
tate și frica de pedeapsă indusă de
autorități.

Coprodusă de compania ro�
mânească Flama prin Tudor Ale�
xandru Crăciun, această dramă
prezentată în secțiunea Pano�
rama e genul de film care, spre de�
osebire de flamboaianta și ustu �
ră toarea satiră a lui Jude, preferă
o poveste simplă și lineară, în spa�
tele căreia se deschide fundalul
complex al unei societăți guver�
nate de teamă.

Filmul începe cu o scenă
seara la duș, când trei dintre copii
sunt pedepsiți de supraveghetor
să se spele cu apă rece. Dimineață
unul dintre ei se simte rău, iar
prietenul său, care nu era printre
cei pedepsiți, încearcă să le atragă
atenția profesorilor. Dar de fie�
care dată ceva se întâmplă în dru�
mul spre paradis. Ba profesorul
nu are timp, ba îl strigă directorul
și�l trimite să�l aducă la pălmuit

pe neatentul care a spart un geam
șamd. Nu doar că personajele
reacționează cu încetinitorul, dar
prima reacție e să dea vina pe al �
ții. La un moment dat realizezi că
așa înaintează întreaga poveste,
că acesta e un motiv în co vor, la fel
ca figura de slapstick prin care
toți maturii care intră în infirme�
rie alunecă pe gresia udă. 

Fiecare spectator va reacțio na
în funcție de propriul bioritm. Unii
vor aprecia că astfel povestea dez�
văluie strat după strat nivelurile
de adevăr ale poveștii (cum s�a în�
tâmplat cu „Screen International“),
alții (cazul meu) vor considera că,
dramaturgic, acestea sunt niște
cuie în talpă și că în mod logic per�
sonajele (și maturii, și prietenul
celui bolnav) nu reacționează ve�
rosimil de multe ori. 

Comparația cu Moartea dom�
nului Lăzărescu, făcută de „Screen
International“, e flatantă pentru
această poveste despre care ești
aproape sigur că se va termina
prost, dar ar fi fost extraordinar
ca The Brother’s Keeper să aibă
forța și amplitudinea filmului lui
Cristi Pu iu, care se susținea în fie�
care moment, prin fiecare replică
ori reacție a personajelor. 

Noul Cinema Românesc a
influențat mult cinemaul contem�
poran, și nu doar în Turcia, care în
2016 a produs un alt film realizat
în colaborare cu românii, Album,
de Mehmet Can Mertoğlu, copro�
dus de Parada Film și premiat la
Cannes în secțiunea Semaine de
la Critique. SDC

Să vezi filme non-stop
la calculator ar putea
deveni un nou instru -
ment de tortură pen- 
tru Guantanamo Bay.

Babardeală cu bucluc
sau porno balamuc, 
de Radu Jude

The Brother’s Keeper, 
de Ferit Karahan
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Nu s�a isprăvit cu molima. 
Continuăm Jurnalul.

Miercuri, 3 martie
Păi, n�avea dreptate și tovarășul
Marx, săracul, când vorbea despre
Warenfetischsmus? Uite că avea.

Aniversez astăzi unsprezece
ani de când am scris un articol
despre un globe�trotter octogenar
pe atunci, între timp s�a prăpădit.
Nu asta e însă fantastic, ci faptul
că a apărut în ziar sub titlul Am
iubit�o toată viața pe mama lui
Tăriceanu. Fiindcă fusese, într�a �
devăr, în tandrețe cu respectiva
doamnă, articolul însă era despre
ocolul pământului. Fusese peste
tot domnul respectiv (domnul
Dan îl chema), mai puțin în Alba�
nia. Îi plăcuse peste tot, mai puțin
în Papua Noua Guinee. Pe front,
în Al Doilea, a făcut pe reporterul
de război, avea doi băieți, parcă
din Ucraina, care�l plimbau cu
motoreta, de colo�colo, gemeni
băieții. A stat vreun an cu ei, dar a
uitat să�i întrebe cum îi cheamă.
Era un personaj interesant, locuia
înspre Bucur Obor, încolo, parcă
pe Berindei.

Ziua națională a Bulgariei. Îi
port Bulgariei o simpatie de la o
binevenită distanță. De altfel, am
stat o singură datătătă pe terito�
riul sfânt de la sud de Dunăre,
cred că trei zile, într�o stațiune de
la malul Mării Negre, o excursie
plătită de terți, altfel n�ajungeam
niciodată, de ce să vă mint, mu�
ream și Bulgaria poate n�o ve�
deam. Era acum vreo zece ani. Am
mers cu autocarul și am avut o
ghidă care era îndrăgostită atât
de tare de bulgari că se și mări�
tase cu unul. Nu mai țin minte
nimic din Bulgaria, dar o țin
minte pe doamna. Era frumos
afară, luna mai, verde. Izbucnea
des, melancolic, cu degetul în
zare:Priviți, priviți verdele bulgă�
resc! Așa e, confirmam și eu, mai
tânăr și mai visător, verdele bul�
găresc e mai verde, e mai altfel. 

Marți, 2 martie
O să facă Băsescu și pușcăria prin
interpuși, of. Unde o să se ajungă
în țara asta?

În clasamentul europenilor pe
care îi simpatizez, cehii sunt pe po�
dium, fiindcă au harfa lor, alături

de irlandezi și italieni. De aceea,
astăzi am început să mă străduiesc
să învăț limba cehă, în cadru orga�
nizat, chiar la Institutul Ceh, vir�
tual, cum se face. Va fi greu, dar
folositor, trag nădejde să fiu în
stare cândva să cer bere la Tigrul
de Aur, să citesc Hrabal în original,
mi�am propus să citesc o pagină
anume și, de ce nu, să mai cer și o
pâine în secuimea lor, să văd dacă
mi se oferă. De asemenea, mă inte�
resează și aspecte cu privire la Pri�
măvara de la Praga, subiectul tezei
mele de licență în științe politice,
de acum aproape cincisprezece
ani, ehe, tempi passati, Sebi. Ce să
vă mai zic: deocamdată, ahoj.

Nu e zi de marți lăsată de la
Dumnezeu, când trage să se facă
miercuri, să nu mă gândesc la
Mița Baston a lu’ Nenea: „Bibicule,
mangafaua pleacă mâine, mier�
curi, la Ploiești, remâi singură și
ambetată; sunt foarte rău bol�
navă; vino, să�i tragem un chef, a
ta adorantă, Mița“.

Mâine, Ion Iliescu aniver�
sează 91 de ani. Fiind mai mic, 

Mihail Gorbaciov aniversează as�
tăzi doar 90 de ani.

Luni, 1 martie
Uite, citeam despre câteva aspecte
de la revoluția română de la
Constanța din anul 1989. Primul
lucru care se poate spune este că
la revoluție s�a furat bine. 

S�a furat tot ce s�a prins prin
birourile din „Casa Albă“. Un
cetățean, Cristea Lucian, a rămas –
în toiul evenimentelor – fără co�
jocul său de oaie. 

Un alt cetățean, Lazăr Cercel,
lăutar, s�a așezat pe scaunul
prim�secretarului, căci venise în
audiență, cu daravele. S�a așezat
zicând: gata, de�acum eu conduc. 

S�au făcut multe comitete și
comisii revoluționare care s�au
luptat pentru a da ordine și a
pune gheara pe putere. Până la
urmă s�a statornicit una din care
făceau parte un halterofil (pentru
problemele sportului) și un elev
(pentru probleme de educație). 

Elevul, Badea Ionuț, povesteau
martorii, nu mai prididea cu refor�
marea, dădea telefon la minister și
îi dădea dispoziție ministrului: Să

se reformeze școala, domnule mi�
nistru, nu se mai poate așa, nu se
mai poate, să se reformeze, de ce nu
se reformează? Era un proto�vlogăr.

Cam un sfert dintre cei care
au pus mâna revoluționară pe pu�
tere în orașul�fanion al Dobrogei
aveau dosar penal. Nu s�au schim�
bat, deci, prea multe. Era frumos
și încă mai e și la malul mării.

În tranziție, s�a umplut și
Constanța de revoluționari, tre�
când, în trena goanei după privi�
legii, înaintea unor orașe precum
Timișoara. Ehe, vremuri...

Duminică, 28 februarie
Greu de cuprins în cuvinte dispe�
rarea pieței libere de a�l absorbi
mai iute pe notoriul bugetar Or�
lando de la discotecă. S�a bătut pe
el fără milă marele capital, până a
ajuns excelența sa trezorier la
Federația Română de Rugby. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Alt jurnal de la sfârșitul lumii (24)

Trebuie să vorbesc aici despre
un lucru important pe care l�am
învățat dintr�o enciclopedie ger�
mană veche și – vai – în multe
privințe nedepășită (adică nici
măcar articolele din volumele
din anii ’60, cu atât mai puțin
cele noi) dedicată reprezentări�
lor artistice cu teme din Vechiul
și Noul Testament. Înțelepciunea
nu e transferabilă de la un om la
altul, dar cine știe. Iată: nu folosi,
într�o coloană de text, mai mult
de 500 de prescurtări. 

Comitetul de redacție al acestei
lucrări de sinteză copleșitoare
prin anvergura ei – din antichi�
tate până în epoca modernă tim�
purie, nu mai țin minte dacă și
mai târziu – a ajuns la concluzia
că pentru a economisi spațiu se va
recurge la prescurtări. De acord
că dacă ai un articol despre Noe,
numele lui în cadrul articolului
trebuie să fie, de fiecare dată, N.

Nu doar că economisești spațiul,
dar numele redus la inițială e mai
puternic, mai impunător, toată
lumea pricepe că merită citit mai
departe. N.! Da, simți alt respect, ca
atunci când cineva are o le giti �
mație. Deci până aici, totul e OK.
Dar, în enciclopedie, mulți termeni
mai tehnici folosiți curent erau și ei
prescurtați, nachma, de exemplu,
însemnând de fapt nachmittelal�
terlich, post�medieval. Cum de fapt
toată lucrarea e foarte tehnică,
prescurtările se strecurau, în felul

ăsta, peste tot. Până și asta are ceva
sens. Numai că o enciclopedie n�o
citești din scoarță în scoarță în pat,
cu pisica pe cap, când școala e în�
chisă din cauza nămeților. Dacă ar
fi așa, te�ai obișnui treptat și după o
vreme ai citi probabil fără poticneli.
La o enciclopedie vii însă adesea
pentru o orientare rapidă, să zicem
într�o pauză de meci, și dacă dai de
o păsărească de prescurtări, te ener�
vezi. Poate soluția ar fi să te simți fla�
tat: motivul pentru care termino �
logia artistică și istorică este pres�
curtată, este că aceia care ajung
până aici sunt, din capul locului, oa�
meni cu carte. Ai deschis cartea, deja
ai intrat în cercul experților. 

Dar comitetul de redacție a
decis, în plus, ca toate cuvintele
frecvente (de la „reprezentare“ la
für, von și und) să fie prescurtate.
Culmea eficienței mi s�a părut
transformarea lui zu în mai puțin
exuberantul ”z.”. Când vedeai –
transcriu de pe o fotografie făcută

în bibliotecă și găsită într�un folder
vechi – „zahlr. frühchr. u. ma.
Darst.“ și pricepeai că e vorba de
„numeroase reprezentări paleo�
creștine și medievale“ simțeai o
fierbinte recunoștință. În rest, însă,
bombăneai și calculai meschin
cam câte pagini au fost de fapt eco�
nomisite în felul ăsta? 20? 30 de
pagini la fiecare volum, cu prețul
transformării celorlalte 1.000 în
text aproape ilizibil ? Și să nu mi se
spună că un neamț n�are nici o di�
ficultate să deslușească prescurtă�
rile în propria lui limbă. Dacă o
luăm așa, se poate înțelege un text
chiar și văzând numai treimea de
sus a literelor, iar ăsta nu e un
motiv să înghesuim de trei ori mai
multe rânduri pe o pagină. Mai im�
portant, însă: nu e oare datoria
sfântă a neamțului să se gândească
și la popoarele sau chiar în primul
rând la popoarele care nu au avut
posibilitatea de a produce aseme�
nea instrumente de lucru, cu alte
cuvinte la românii, la francezii (nu
m�am putut abține) care vor trebui
deci să încerce să consulte aceste
pagini în germană și se vor găsi la
ananghie? Eu, cel puțin, mă simțeam

pus din nou în fața notițelor de
curs luate de altcineva, cu un bar�
bar sistem idiosincratic de pres�
curtări.

Iar aici vă rog să nu să mă
întrebați dacă nu exista cumva, la
începutul fiecărui volum, lista
abrevierilor și a înțelesului lor.
Exista. Da, exista. Dar e sub dem�
nitatea noastră să folosim aseme�
nea liste cu explicații. Noi facem
orice, numai să nu trebuiască să
citim instrucțiunile de utilizare.
Lasă că ne prindem noi până la
urmă cum funcționează. Buto�
năm până iese. 

Lăsând gluma la o parte și re�
trăgând orice critică adresată mi�
nunatului Reallexikon de care am
vorbit mai sus, întrebarea ră�
mâne: ce pierzi când câștigi ceva?

Al dumneavoastră prescurtat,
Mlț atț și mlt sntt. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Ce pierzi când câștigi



Ziceam săptămâna trecută că,
dacă ne apucăm să privim
filmele de animaţie cu
ochelarii ideologici ai dog-
melor woke, puţine vor scăpa
de comisarii ideologiei
neojustiţiare fără avertismente
și restricţii de vârstă – sau fără
măcar vreun disclaimer legat
de mentalităţi înapoiate ori
stereotipuri nocive. 

Atunci când vrei să găsești rasism
și discriminare în creația artistică,
le vezi chiar și acolo unde nici crea�
torul însuși nu s�ar fi gândit că
există. Fiindcă, cine știe, însăși min�
tea acelui creator va fi fost defor�
mată de stereotipurile și precon �
cepțiile rasiste ale epocii – dar noi,
noi, cei drepți și juști, vedem totul,
judecăm totul, îndreptăm acum
totul. E un discurs ce�mi sună în �
fricoșător de familiar.

Desigur, există reprezentări ne�
gative, cu mesaje greșite – nu ideo�
logic, ci chiar moral –, există clișee
și stereotipuri ce păreau amuzante
ieri și sunt jignitoare azi. Când ai

copii și revezi – sau vezi pentru
prima dată – niște filme de ani �
mație clasice, începi să filtrezi altfel
imaginile și ideile din ele. Îmi amin�
tesc cum odată copiii noștri se uitau
la un set de desene animate mai
vechi cu Mickey Mouse, unde Mic�
key era capturat de niște canibali cu
podoabe de oase pe cap și era arun�
cat într�un cazan sub care ardea un
foc mare de lemne. Și dintr�odată
fetița ne�a trântit una din întrebă�
rile acelea incomode, tipice copiilor:
„Mami, omii (oamenii) negri mă�
nâncă alți omi?“. Iar Alina a înghițit
în sec, după care s�a apucat să le ex�
plice pe înțelesul lor (ceea ce,

credeți�mă, e destul de greu) cum
stau lucrurile cu reprezentările ste�
reotipe, ideea de bază fiind că nu,
omii negri nu mănâncă alți omi, așa
cum nici toate bătrânele nu urcă pe
cozi de mătură și zboară prin lume
ca să facă lucruri rele.

Ceva similar ni s�a întâmplat
la un moment dat cu un mă�
nunchi de filmulețe de animație
cu marinarul Popeye, realizate la
începutul anilor 1940, imediat
după atacul japonezilor asupra
bazei americane de la Pearl Har�
bor. E vorba de niște pelicule
unde bravul Popeye – ajutat, evi�
dent, de conservele cu spanac – se
luptă cu o mulțime de japonezi
desenați foarte rasist, cu trăsătu�
rile asiatice caricaturizate groso�
lan, care vorbesc caraghios și care
personifică, fără urmă de subtili�
tate, tot ce înseamnă rău pe lume:
viclenie, prefăcătorie, ticăloșie,
cruzime, meschinărie. În același
timp, toți, absolut toți sunt peni�
bili, ridicoli în trufia lor și, de �
sigur, sunt înfrânți sistematic de
Popeye, sub fluturările drapelului

american. Iată un set de filme de
animație pe care nu le�aș reco�
manda copiilor exact din motivele
invocate de ideologii antidiscrimi�
nare de azi – dar asta fiindcă tezis�
mul și xenofobia lor (altfel, ex �
plicabile în context) se văd de la o
poștă. Nu�i nevoie de analize sub�
tile pentru a înțelege și accepta
restricționarea accesului copiilor
la astfel de produse de divertis�
ment – atâta cât o fi divertisment
în ele, fiindcă, spre deosebire de
filmulețele clasice cu Popeye, celor
antijaponeze le lipsește farmecul
naiv al șarjelor burlești din luptele
între erou și antagonistul său
tradițional, Bluto, pentru a intra în
grațiile slăbănoagei Olive. 

Însă, cum ziceam, nu cred că
era nevoie de un set de evaluatori
externi, cum sunt cei selectați de
compania Disney, pentru a de�
tecta în filmele destinate copiilor
(și adulților, de ce nu?) urmele de
rasism, xenofobie, suprematism
alb sau ce�o mai fi. Un bun�simț
comun, de cetățean decent, educat
în spirit umanist, ar fi suficient. Iar

cei care nu îl au nu vor fi corijați
prin disclaimer�e și avertismente.

De cealaltă parte, cred că exce�
sele controlorilor de conștiințe, in�
diferent de orientarea lor ideolo�
gică, sunt și ele dăunătoare unei
societăți deschise și democratice.
Porniți să caute derapaje xenofobe
și chitiți să le găsească, noii cenzori
ajung să le vadă pretutindeni. De
exemplu, am aflat că felul în care au
fost reprezentate hienele Shenzi și
Banzai din faimosul film de ani �
mație Regele Leu e unul rasist, deși,
în ciuda argumentelor pe care le�am
găsit prin diverse articole de presă,
n�am putut înțelege în ce fel – și am
văzut filmul ăsta de cel puțin zece
ori, din motive ce țin de îndatoririle
părintești. Poate că, nefiind ameri�
can, nu știu eu să evaluez lucrurile
în perspectivă. Știu însă că în anii
1980 cenzura din România vâna în
poeziile contemporane cuvinte pre�
cum „moarte“, „foame“, „frig“, consi�
derându�le o critică directă la
adresa regimului socialist. Se pare
că, peste timp și spațiu, până și mi�
cile spirite se întâlnesc. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

Războaie culturale și desene animate (V)

România are în sfârșit buget, iar
toată lumea se întreabă cum va
merge economia în 2021. Finalul
anului trecut a adus surprize
plăcute, rezultatele fiind peste
așteptările analiștilor financiari,
care nu anticipau o creștere eco�
nomică atât de consistentă. 

Companiile și�au reluat activita�
tea în forță, creditarea duduie,
bani în piață sunt, iar anunțatele
investiții guvernamentale în in�
frastructură n�au cum să creeze
decât optimism. Există așadar su�
ficiente oportunități, sunt și bani
europeni destui care vor ateriza
în România. Un indicator strică
însă bucuria începutului de an și
anume deficitul. 7,4 la sută, cât es�
timează guvernul pentru 2021,
este mult prea mult și arată o țară
deloc zgârcită, care trăiește in�
tens, dar pe datorie. Regula sănă�
toasă e să cheltui cât produci, ba
chiar cheltuielile să fie puțin sub
venituri pentru a avea zile li �
niștite dacă se adună norii negri.
Povestea cu deficitul mărit nu

este specifică doar României, mai
toate țările dezvoltate au un com�
portament similar, dar un dezmăț
financiar întins pe ani de zile
poate avea efecte catastrofale.

Două lebede negre amenință
însă economia românească în pe�
rioada următoare. Una este legată
de pandemie, pentru că e greu de
prevăzut ce se va întâmpla în săp�
tămânile și lunile care vin. E ade�
vărat că vaccinarea avansează și
că undeva la începutul toamnei ne
putem aștepta ca 65�70 la sută din
populație să fie deja imunizată.
Dar ce facem până atunci, pentru
că se vede deja o creștere îngrijo�
rătoare de cazuri de la o săptă�
mână la alta? Un nou lockdown ar
fi greu de acceptat, dar dacă,
Doamne ferește, lucrurile s�ar du �
ce spre această direcție, economia
n�ar mai suporta închiderea totală
a țării. Pe de altă parte, nici creș �
terea peste măsură a numărului
de cazuri nu ar fi un semn bun,
pentru că și în lipsa unui lock �
down am avea o atmosferă apăsă�
toare în societate, cu o frică a

oamenilor de a se mișca liber și a
avea prea multe întâlniri. Ceea ce
pentru zona economică iarăși nu
ar fi o veste grozavă. Putem spera
însă că situația sanitară va rămâne
sub control, iar lebăda neagră nu�
mită COVID să nu�și facă simțită
prezența.

O a doua lebădă neagră e le�
gată de apariția unor tensiuni so�
ciale grave, care ar crea instabi �
litate politică, dar ar costa grav și
economia. Au apărut deja proteste
sindicale, timide ce�i drept, dar în
tot mai multe sectoare există cereri
de majorări salariale.

Nimănui din zona bugetară
nu�i prea pasă că am ajuns la defi�
cit de 10 la sută în 2020 sau că în
acest an încă suntem la un prag
periculos de mare. Toți vrem lefuri
și pensii, alocații și sporuri, dar în�
trebarea e dacă economia își per�
mite acum, în vremuri tulburi, alte
majorări consistente de venituri.

Partea proastă e că guvernul
pare să fi renunțat pe moment la
reformarea aparatului de stat, câtă
vreme nu au fost anunțate evaluări

la sânge în instituții și nici tăieri
ale unor sporuri nesimțite nu se
întrevăd. Nu se mai aude nimic
nici despre concedierea angaja �
ților la stat care nu fac nimic și
care aduc o gaură imensă bugetu�
lui de stat. Nu vedem nimic din
toate astea în bugetul aprobat zi�
lele trecute de Parlament.

Singura cerere din partea pre�
mierului către miniștri a fost res�
tructurarea companiilor de stat
care au avut pierderi, dar este evi�
dentă teama executivului PNL�USR
PLUS să facă reformele promise.

E posibil și ca Florin Cîțu să
aibă semnale că lucrurile nu pot
fi împinse prea departe, câtă
vreme în PNL lipsește dorința de
reformare a economiei. Nu peste
mult timp în PNL au loc alegeri
interne, iar actualii lideri, în
frunte cu Ludovic Orban, nu vor
să aibă parte de surprize neplă�
cute. Se vede că interesele de par�
tid sunt peste cele ale țării, iar
fruntașii liberali nu�și riscă scau�
nele pentru niște lucrurile care
pot fi împinse și în anii următori.

Numai că timpul trece, iar re�
formele vor tot mai dificil de pus în
practică. Guvernul își va pierde din
credibilitate, iar problemele din

societate se vor aduna. Va fi com�
plicat să iei măsuri nepopulare
într�un climat social tensionat, cu
oameni în stradă și cu partide de
opoziție incitând la revolte. 

România are o șansă imensă
în următorii 5�7 ani. Vor veni bani
cu duiumul de la Uniunea Euro�
peană, dar nu va fi suficient, tre�
buie să avem proiecte viabile și o
voință politică fermă pentru a le
duce la bun sfârșit. Însă nu mai
putem tolera același stat obez,
care consumă mai mult decât pro�
duce și care risipește banul public. 

Dacă lebedele negre de care
aminteam anterior își vor face
simțită prezența, atunci șansa im�
ensă la dezvoltare pe care o are
România va fi spulberată. Iar o
altă șansă nu știu dacă vom mai
avea în următorii 10�20 de ani. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Avem buget. Ce urmează?
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De când ascult
muzică în mod
conștient, cu toate
simțurile conectate la
ce aud, nu de puține
ori m-am simțit atins
la fibra cea mai
profundă, pitită în
faldurile ființei, într-un
loc imposibil de
precizat. 

Piesele clasice – simfonii, concerte
de pian sau vioară, toccate și fugi
pentru orgă, ariile din Don Gio �
vanni sau Tosca – umplu bagajul
cumva obligatoriu pe care orice om
cât de cât educat îl poartă cu sine
de la o vârstă și apelează la el cu
certitudinea că se regenerează
psihic atunci când intră în rezo �
nanță cu armoniile grave, primor �
diale. Rockerul crescut de Beatles,
Floyd, Purple, Phoenix, Black
Sabbath, legănat de Zappa, scăldat
în lumina explorată de Mahavishnu

Orchestra, tăvălit noaptea prin
cearceafurile divelor disco și az �
vârlit dimineața în scârna punk,
ajuns la Tiamat, Elend, Ulver și My
Dying Bride, nu găsește greu vreo
spărtură în timpul ce i s�a dat ca să
coboare la origini. N�am habar câți
oameni de felul meu simt în acest,
particular, fel. O privire sumară pe
statistici, comentarii și fapte con �
semnate în scris, accesibile via
internet, mă îndeamnă să cred că
numărul celor despre care se spu �
ne că „sunt duși cu pluta“ e destul
de ridicat. La o adică, ei ar fi în �
dreptățiți să constituie poporul
rockeresc. Unul fără condiționări
belicoase – rasă, limbă, cultură,
armată, religie –, surse de nenu �
mărate și crâncene războaie ori

crime nepedepsite. (Am și eu o idee
fixă: dacă specia umană nu va în �
țelege că este una singură, dispa� 
riția ei este certă. Muzica încearcă
să spună acest lucru, iar ultimii ani
par să scoată în relief renegatul
adevăr.) 

Nu e o regulă pentru mine să
plutesc pe valuri sonore spre în �
ceputurile vremii, însă vine câte un
album care mă duce fără să vreau
acolo unde niciodată nu credeam
și nu visam să ajung. Sur Austru –
Obârșie (2021, Avangarde Music)
este cel mai recent. Și, într�un fel
anume, așteptat: cam vreo lună s�a
scurs de când am lansat preco �
manda pentru versiunea pe vinil (2
LP�uri verzi, cu intarsii negre, o
splendoare văzut contre�jour) și
până la sosire. Așteptarea n�a
pregătit terenul pentru (re)întâl �
nirea cu trupa născută din negura
bungetului. Ascultasem acum doi
ani primul album, Meteahna tim �
purilor, și nu găsisem starea su �
fletească necesară unei minime
consemnări. Acest gen muzical,
mai mult decât oricare altul, pre �
supune o ceremonie de curățire a
vechilor toxine, de primenire a
creierului, a inimii și a întregului

sine, ca să primești cuminecătura.
Sunetul este hipnotic, apăsător și
magic, te captează și te trage im �
placabil, ca un turbion, spre origi�
nea Universului. Acum, la des pa �
chetarea discurilor eram nepregătit de
audiție. (De altfel, vinilul mi s�a părut
complet negru, deși spe cificasem

opțiunea pentru cealaltă culoare,
verde.) M�am oprit după fața întâia.
Piesa de aproape 10 minute, Cel
din urmă, m�a trimis la colț, ca pe
un elev corijent. Am lăsat să treacă
o noapte și încă o zi, răstimp
consacrat ablațiunilor psiho�fizice,
gimnastică, spălat, tă iat unghii,
smuls părul din nas etc. (Nu sunt
utilizator de uleiuri și pomezi după
baie, ca filosofii re numiți!) Re �
nunțarea la alcool pentru 24 de
ore, cerută de con troversata vac �
cinare, s�a potrivit momen tului.
Scăpat astfel de mi zeria traiului
mundan, m�am scufundat lent,
dispersându�mă în muzica trupei
din Arad ca lumina în piatra de
smarald sau ca sângele sacrificat
ritualic într�un lac de munte, sub
umbră de cetini.

Să lungesc textul cu „dise ca rea“
discului, mi se pare că i�aș altera
consistența. Băieții, cu men țiune
specială pentru Tibor Kati, liderul
de facto și argintul viu al grupului,
demonstrează că folclo rul plaiu �
rilor noastre și miturile pământului
stau bine lângă altele, mai cunos �
cute. O dovadă că noi, rockerii,
avem aceeași obârșie. SDC

Obârșia speciei rockerilor

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF

Știri la zi din actualitatea culturală și articolele ediţiei pe
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Un util exerciţiu de revenire la
abilităţile actoricești puse pe
pauză de pandemia cu noul
Coronavirus este cea mai re -
centă premieră a Teatrului
Naţional „Lucian Blaga“ din Cluj,
Cartoforii de N.V. Gogol (tradu -
cere Nicolae Iliescu). Am vizio -
nat online  acest inspirat recurs
la potenţialul comediei de tip
clasic, într-o versiune preîn re -
gistrată, cu o editare care ajută
în receptare spectatorul aflat
fizic cine știe prin ce colţ de
ţară cu acces la internet. 

De proiectul scenic s�a ocupat ac�
torul Ionuț Caras, membru al tru�
pei de la Național și dascăl la
Fa cultatea de Teatru și Film a
Universității Babeș�Bolyai, anima�
tor și al altor inițiative atrăgă�
toare, precum „Texte bune în
lo curi nebune“. Caras a lucrat cu o
distribuție de calibru, interpreți
diverși ca tipologie și generație,
conform personae dramatis toți
bărbați (căci dramaturgia univer�
sală e cam nedreaptă cu actrițele,
știu, din motive de natură isto�
rică): Mihai�Florian Nițu, Matei
Rotaru, Miron Maxim, Cosmin
Stănilă, Cristian Grosu, Petre Bă�
cioiu, Cornel Răileanu, Radu Do�
garu, Ruslan Bârlea. Din fericire,
coordonatorul artistic a avut în �
țelepciunea de a nu juca, rezistând
tentației, știind cât de riscant e să
fii și regizor și interpret în același
timp. Ingenios, acesta a distribuit�o
pe minunata Irina Wintze într�un
rol secundar mut, partitură cu
care actrița face o creație remar�
cabilă din toate punctele de ve�
dere: în travesti, camuflată sub o
mască facială cu nas proeminent
și chelie avansată, cu postură și un
ritm ce denotă vârsta înaintată a
perso najului. Dacă nu citești nu�
mele din distribuție, nici nu�ți dai
seama că sub ambalajul teatral se
află o interpretă. 

ÎȘI DEZVĂLUIE CODIȚA

Dintotdeauna m�au fascinat rolu�
rile secundare și episodice bine
făcute. Sigur că partiturile cu zeci
de pagini de vorbe care reclamă
prezența îndelungată în prim�
planul scenei sunt visate de toți
din breaslă. Însă adevărata probă
a actoriei e să faci un rol mare
dintr�o partitură cu puține cu�
vinte sau, în cazul de față, fără.

Măiestria actriței e irezistibilă, te
face să o cauți cu privirea, să vezi
ce face, cum se înscrie natural în
abundența de replici și de acțiune
a celorlalți. Ușor cocoșată, târâ �
indu�și picioarele într�un ralanti
unitar ca tempo, pe trasee bine
marcate prin elemente de decor,
intrând, ieșind, trecând printre ce�
lelalte personaje fără să le încurce,
oferindu�le acțiuni de sprijin,
atrage atenția prin prezența justi�
ficată și lipsa de ostentație, fă�
cându�și de lucru din plimbatul și
curățarea unei tăvi, din traversa�
rea perimetrului de joc, din căratul
unui bagaj și aranjatul unui raft cu
obiecte în dezordine ori din lu�
struirea unui craniu. Te și întrebi
cine poate fi eroul acesta bizar?
Pare un sluj baș al hanului, însă
abia la final își dezvăluie codița, în�
vârtind�o pe degete spre a fi lim�
pede cărei identități îi e asociat:
demonul care�i bântuie pe împăti �
miții de jocuri de noroc! 

Într�un ansamblu atât de rea�
list precum e piesa, Irina Wintze
reușește să încapsuleze în tăce�
rile�i expresive, în felul în care
privește cu subînțeles ce se pe�
trece, în micile gesturi pe care le
face, o simbolistică ce atinge apo�
geul prin ștergerea craniului, in�
diciu premonitoriu al unei noi
victime a viciului. Și prin așeza �
rea, alături de alte obiecte simi�
lare amintind de cazuri preceden�
te, a geamantanului cu care a
venit cel mai recent dintre înșe �
lați. Are și o recuzită asociată
acelorași semnificații subtil�iro�
nice: o secure mică, un crucifix,
briciul cu care îl rade pe protago�
nist, anunțând în subtext ce ur�
mează să i se întâmple. Am ur� 
mărit�o cum îi secondează în ecou
tăcut pe colegii din scenă, cum le
preia și amplifică spusele prin co�
mentariu corporal. Întregul ei joc
este construcția unui extratext
care îmbogățește spectacolul
prin tr�o remarcabilă com poziție

ce îmbină provocarea deghizării
de gen cu aceea a vârstei avansate
și a non�verbalului. 

POTENȚIALUL DIVERS 
ȘI CONSISTENT 
AL TRUPEI CLUJENE

Înșelătorul înșelat, un motiv cu ve�
chime în arta umorului teatral, 
și�a dezvoltat scenic resursele în
abordarea imaginată de Ionuț Ca �
ras. Care nu și�a propus nici rein�
ventare, nici vreo revoluție estetică,
a dorit un spectacol cu largă adre�
sabilitate de public, pe o temă încă
actuală, a pasiunii necontrolate a
jocurilor de noroc care�ți ruinează
viața. Patima, lipsa de scrupule, în�
scenarea sub forma „teatrului în
teatru“ nasc un șir de surprize
înlănțuite logic de condeiul clasi�
cului rus. Căruia i se face reverență
nu doar prin fidelitatea față de text,
ci și prin evocare vizuală, un por�
tret plasat pe un perete al decoru�
lui (scenografie de Zsófia Gábor),
evidențiat prin spoturi, prin adre�
sare directă în momente cheie și,
simetric, printr�un nas în basore�
lief  cu rost de citare culturală.
Intertextualități mai există, se
aude „mantaua“, „jurnalul unui
nebun“, „suflete moarte“, chiar un
cehovian „la Moscova, la Moscova,
la Moscova“. 

Sursele redutabile ale comicu�
lui provin din dramaturgie (strate�
gii de păcălire ajustate din mers,
deghizări, alianțe, trișori care se
vânează reciproc, peștele mare
care�l înghite pe cel mai mic), dar i
se adaugă la scenă accente supli�
mentare. Pentru autenticitate, ac�
torii au deprins trucuri cu cărțile
de joc, amestecându�le spectacu�
los, fac gaguri, evidențiază pere �
nități tematice (corupția funcțio� 
narilor, șarlatania, banul ca ochi al
dracului etc.).

O să gândiți că sunt parti�
zană scriind atât de mult despre
Irina Wintze, dar dacă vedeți
spectacolul o să înțelegeți mai
bine ce zic. E disponibil online,
căci în acest moment Clujul are
încă sălile de spectacole și con�
certe închise publicului. Despre
componenta masculină a distri �
buției o să spun că reatestă po �
tențialul divers și consistent al
trupei clujene. Func ționează ca
ansamblu, căci și�au slujit ca la
carte (cea din biblioteca teatru�
lui, nu cea de la poker) persona�
jele. Un spectacol de văzut! SDC
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OLTIȚA CÎNTEC
DATUL ÎN SPECTACOL

La Cartoforii de la Cluj, online

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA
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INTERVIU CU SCRIITOAREA ANNIE LULU

„Am păstrat în suflet amintirea
copilăriei petrecută în România
ca pe un colț de paradis pierdut “

DAN BURCEA

Te bucuri de un incredibil suc-
ces ca debutantă. Ai putea să ne
dai mai multe amănunte despre
tine și parcursul tău ?

M�am născut la Iași, mama mea
este româncă, iar tatăl meu con�
golez (fostul Zair). Mi�am petre�
cut primii ani din viață la Iași, la
Galați și la Timișoara, până la ple�
carea mea în Franța împreună cu
familia, la începutul anilor ’90.
Am trăit acest eveniment, copilă
fiind, ca pe o adevărată ruptură,
plină de sfâșiere. În toți anii care
au urmat, ca și mai târziu, în pe�
rioada adolescenței mele în
Franța, am păstrat în suflet amin�
tirea copilăriei petrecută în Ro�
mânia ca pe un colț de paradis
pierdut, ca pe un fel de vârstă de
aur tot mai îndepărtată. Româna
este limba mea maternă, prima pe
care am vorbit�o, în care am visat,
dar și cea prin care m�am legat
profund de toate lucrurile, a fost
limba căldurii mele sufletești.
Deși scriu în franceză, limba ro�
mână și cântecele scrise în cuvin�
tele sale îmi hrănesc în mod
constant munca.

Ai predat filosofia în regiunea
pariziană înainte de a te consa-
cra definitiv scrisului. Ai publi-
cat poezii în română, în france-
ză, în romani, lingala și în ebrai-
că. Ce forță îți dă acest multilin-
gvism în creația ta artistică ? 

Astăzi, în viața de toate zilele, mă
exprim mai cu seamă în franceză,
engleză și română. Am avut șansa

nemaipomenită să cresc într�o fa�
milie și un mediu cultural multi�
plu în care s�au încrucișat limbile
și tradițiile, în special cele româ �
nești și swahili, cultura tatălui
meu. Dar și generațiile prece�
dente ale familiei mamei mele cu�
noscuseră în trecut ceea ce am
putea numi un brasaj de culturi.
Încerc să mă hrănesc din toate
aceste izvoare, construind prin
scris noi punți și readucând în
prezent cu ajutorul acestor limbi
elemente păstrate în memoria
generației mele, sau uitate, între�
rupte, pierdute, din nefericire, as�
tăzi. Încerc să le ofer un loc în
cadrul activității mele, să realizez
o adevărată țesătură. Lucrul

acesta l�am descoperit când aveam
cincisprezece ani cu ajutorul poe�
ziei lui Paul Celan. Am înțeles
atunci că limbile se pot hrăni una
pe alta printr�o rețea subterană,
sfârșind prin a forma un amestec
inexorabil de humus care va
forma în final răsadul unui imagi�
nar cu totul special. 

Titlul romanului tău sugerează
o confluență improbabilă între
Marea Neagră și Marile Lacuri
din Congo. Ce sens ai vrut 
să-i dai ?

Nili, protagonista acestui roman,
este fructul acestei joncțiuni im�
probabile între Marea Neagră ma�
ternă și Marile Lacuri paterne.

Evoc această Mare Neagră în care
Nili se scălda copil fiind, dar și
lacul Kivu, în care și�a scufundat
mâinile mai târziu ca femeie, în
momentul în care aștepta un
copil. Este apa din estul regiunii
din Congo, o apă amniotică, fe�
cundă, care a vindecat�o, cum
spune ea, apa din inima lumii. În�
ceputul vieții ei seamănă cu un
izvor subteran condamnat să sece
dacă nu i se lărgește jgheabul,
care nu este altceva decât privirea
ei, ca să vorbim simbolic. Acest
lucru îi cere să se pună în mișcare,
să își urmeze cursul.

Din această perspectivă, cum
trăiește eroina ta injoncțiunea

voiajului: ca pe o emigrare, 
ca pe un exil ?

Pentru Nili, emigrarea, voiajul re�
prezintă un exil. Un exil voluntar,
desigur, dar oricum, un exil, cel al
„diamantelor pământului“, ca să
reiau aici expresia lui Barbu Fun�
doianu. Primează desigur dimen�
siunea individuală, grea, a voia� 
jului obligatoriu. Deplasarea este
pentru ea atât o constrângere, cât și
un parcurs inițiatic, mai întâi prin
intermediul imaginației, cărțile ofe�
rindu�i acel altundeva capabil să o
ajute să se construiască pe sine în
absența tatălui și apoi prin propria
corporalitate pentru a ajunge lite�
ralmente să trăiască altundeva.
Este o călătorie de la singurătate
către o viață comună, de la preocu�
pările individuale către interesul
pentru celălalt, pentru condițiile
sale de viață, pentru visele și luptele
sale personale. De la izolare către o
familie. De la copilărie către viața
de femeie.

Nili se adresează viitorului ei 
copil cu ajutorul stilului direct.
De ce ai făcut această alegerea
narativă ?

Timpul narațiunii se întinde pe
perioada sarcinii lui Nili, care este
aproape de termen și la capătul
cărei va veni pe lume băiatul ei.
Naratoarea este așezată pe un
ponton, în fața căsuței de pe ma �
lul lacului Kivu. Ea i se adresează
copilului povestindu�i ceea ce s�a
întâmplat în trecut, pentru a�l
face să înțeleagă tot parcursul
vieții ei. Cuvintele lui Nili nu sunt
orientate către cititor, care se află
acolo ca un intrus discret ce as�
cultă în secret vorbele care însă nu
îi sunt destinate. A fost important

La Mer Noir dans les Grands Lacs (Marea Neagră în Marile
Lacuri) este primul roman publicat în limba franceză de 
autoarea româno-congoleză Annie Lulu, originară din Iași.
Caracterul evident autobiografic al poveștii eroinei sale,

Nili, fiica Elenei Abramovici și a lui Exaucé Makasi Motembe,
este însoțit de o poezie care inundă tot spațiul narativ al ro-
manului prin descrierea unei aventuri care începe în orașul
natal și continuă la București, la Paris și la Goma, în Congo.
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pentru mine să pun în lumină
îna inte de orice o voce, o limbă,
primul vector al transmiterii între
generații. Nu o numim noi „limbă
maternă“? Am dorit ca această
sin tagmă să ocupe întregul spa �
țiu. O mamă îi vorbește copilului
său. Această focalizare internă
combinată cu discursul direct
permite după părerea mea expri�
marea transmiterii filiale într�un
mod mai pronunțat decât alte în�
cercări pe care le făcusem înainte.
Acest monolog aproape exclusiv al
naratoarei seamănă cu o vorbă li�
chidă, o revărsare, o accelerare a
evoluției mesajului până la căde�
rea finală într�o cascadă. Dar și cu
locul primar, cu placenta, în ra�
portul ei cu celălalt, cu o altă ființă
care nu este încă o persoană, dar
care poate deja, după părerea ei,
să audă (aproape) totul. 

Povestea lui Nili începe în 
România comunistă. 

Nili are o conștiință tragică des�
pre venirea ei pe lume. Pentru ea,
un copil este ca „un tărâm purtat
în trupul nostru“, ca în versul lui
Antonio Machado, tierra en nues�
tra carne. Impresia pe care o are
despre ea o face să creadă că este
o eroare, un accident intervenit
într�un anumit interval de timp
istoric, un copil dintr�o „societate
care nu a existat niciodată“, care
nu este alta decât viitoarea socie�
tatea socialistă „a prieteniei din�
tre popoare“ la care părinții mei
trebuia să ia parte, „pe care aveau
sarcina să o construiască“. Lipsită
de această perspectivă istorică,
cursa individuală devine o relic vă,
o povară. Nili este însă conștientă

că acest proiect istoric era o hi�
meră sortită să traverseze în ga �
lop ca într�un film câmpurile
ființei sale presărate cu ruine.
Ruine pe care privirea îi permite
de la distanța necesară să dis�
cearnă lucrurile mai clar. Luna de
pe cer știe ce s�a întâmplat la Iași,
orașul în care ea s�a născut. Ceea
ce s�a întâmplat în România, țara
în care s�a născut: robia rromilor,
Shoah. Luna luminează istoria nu
prea îndepărtată a acestui loc de
cultură și de rafinament, dar și de
inacceptare, de excludere, de ne�
bunie identitară, de pogrom. 

Ne poți spune mai multe 
despre părinții lui Nili?

Copilăria lui Nili nu este altceva
decât o reiterare continuă, moho�
râtă și plină de exigență a aspira �
țiilor Elenei, mama ei, o femeie
rigidă, solitară, ambițioasă și au�
toritară. Nili își înscrie viața ei de
viitoare mamă, așa cum și�o ima �
ginează, a contrario de cea a Ele�
nei. Elena a rupt legăturile cu
familia ei despre care nu mai știe
nimic, a hotărât să trăiască în ca�
pitală împreună cu fiica sa și să�și
continue traiectoria personală ca
și când nu ar avea�o pe Nili, fără
nici o schimbare în obiectivele pe
care le avea înainte de a rămâne
gravidă. Exaucé, tatăl lui Nili, este
un tânăr idealist venit să studieze
științele exacte pe timpul comu�
nismului. Spre deosebire de Elena,
el a primit cu bucurie acest copil în
viața lui, era hotărât să se căsăto�
rească și nu a dorit cu nici un chip
să se despartă de ea și de copil după
căderea lui Ceaușescu, când a fost
obligat să părăsească România.

Într�un fel, Exaucé este un părinte
adevărat, pe când Elena este, ca să
spun așa, contrariul.

Nili pleacă la studii la Paris. 
Cum se va descurca acolo?

Studiile sunt un pretext pentru
Nili, care dorește să scape de car�
canul matern. Ea va descoperi o
societate în care aspectul ei fizic,
originea ei africană, nu îi mai con�
feră particularitatea pe care o
avea la București. În mod firesc, se
va apropia de locuri și oameni
care poartă în ei partea care îi lip�
sea. Sosirea la Paris va reprezenta
în același timp pentru ea un de�
clin personal, un moment de pier�
dere, de doliu în care își va da
seama de incapacitatea ei de a
intra într�o relație activă cu cei �
lalți în acest loc atât de nou pen�
tru ea, de a�și exprima propriile
dorințe, inclusiv cele sentimen�
tale, într�un univers mintal care
nu�i corespunde. Va fi invadată de
o pasivitate anesteziată, incapa�
bilă să�și afirme voința și să se
protejeze. Cu totul întâmplător,
într�o zi, în cursul unei conver �
sații în lingala auzită pe stradă, i
se va părea că aude pronunțat nu�
mele tatălui ei. Va profita de
această ocazie, fără ca să fie ea cea
care o provoacă.

Drumul ei o va purta în conti-
nuare în Congo?

Îndreptându�se către partea lipsă
din ființa ei, busola i se inversează
total. Respinsă de societatea ro�
mânească, prizonieră a valorilor
materne, îi vine rândul acum să
poată și ea să aibă dreptul de a
respinge. Locurile care o încon�
joară acum nu mai țin de moș �
tenirea de care depindea până
atunci, de momentul nașterii sale.
În Congo, acest loc devine un
tărâm ales, atât ca univers fizic
dar și uman. Non�obiectivul ma�
tern al Elenei lasă locul unei te�
leologii proprii protagonistei,
reflectă o viziune a lumii impreg�
nată atât de privirea mult dorită a
tatălui în căutarea căruia pornise,
cât și de cea a ființelor necunos�
cute, atât de numeroase și pline
de ardoarea de a trăi pe care le
întâlnește. Ariditatea copilăriei,
în timpul căreia i se impusese su�
punerea, prelungită dureros din�
colo de termenul ei natural, se
transformă într�un peisaj interior
luxuriant, în plină mișcare, une �
ori de�a dreptul în deplină pră �
bușire. Trăind în aceste locuri noi,
Nili devine conștientă de ceea ce
înseamnă să fie africană. Pornind
de la acest loc de viață, acela unde
întrevede posibilitatea de a se

realiza. Lumea cea veche în care 
s�a născut devine o lume în des�
compunere.

De ce Nili spune că are acum în-
credere în acest loc, pe care-l
numește aici, în momentul în
care ajunge la Goma, orașul 
tatălui ei?

În mod paradoxal, Nili este inva�
dată la Goma de un sentiment de
siguranță, dar și de incertitudine,
deși în trecut nu cunoscuse decât
evidența autoritară a unei traiec�
torii hotărâte dinainte pentru ea
de către mama ei. Este ca o cărare
luminoasă ce traversează alte că�
rări pline de ostilitate, lucru pe
care�l resimte chiar și atunci când
se află departe de mama ei și de
exigențele acesteia pe vremea
când ajunsese la Paris. Goma, ora �
șul unde trebuie să�și asume mul �
te riscuri, să se lupte, devine în
același timp pentru Nili și locul în
care va cunoaște dragostea, în
care va deveni femeie și mai pe
urmă mamă. Ea se naște cu adevă�
rat în acest loc unde se născuse și
tată ei, unde s�a născut și bărbatul
pe care�l iubește și unde se va
naște și copilul ei. Acesta este
unul dintre mesajele romanului
meu, mesaj transmis de Nili prin
viața pe care o trăiește: ceea ce
contează în primul rând nu este
ceea ce tu crezi că ești, modul în
care ceilalți te definesc pornind
de la o cultură anume, de la un
limbaj care îți va colora privirea
până când ochii tăi vor sfârși prin
a se încrede în cuvinte care nu�ți
aparțin, alb, negru, metis, puțin
contează; ceea ce este important

înainte de toate e ceea ce tu vei
face, ceea ce vei alege pentru a
putea să stai pe picioarele tale, să
fii o persoană, o ființă străbătând
lumea, cu fruntea sus și mâinile
umplându�se de ceea ce poți rea�
liza împreună cu ceilalți.

Cartea ta va fi cu siguranță 
tradusă în limba română. Ce 
ai vrea să le transmiți viitorilor
tăi cititori?

Doresc să�i rog să se lase purtați
de glasul lui Nili, uneori aspru,
dar încărcat în fiecare clipă de
profunzime. Este o voce care se
minunează fără încetare în fața
peisajelor unde s�a născut și pe a
căror amintire dorește să o trans�
mită copilului ei care se va naște.
Este un glas ce prevestește un vii�
tor luminos și încărcat de sclipiri
orbitoare. Datoria mea de scrii�
toare a fost să pun în lumină
aceste cuvinte. Cititorului îi re�
vine să le dea viață la rândul său
fiecăruia dintre ele. SDC

Annie Lulu la Galaţi
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Prin Gândacul, Ian McEwan
punctează decisiv. Brexitul este
un moment istoric care constituie
nu doar pretextul, ci chiar miza
textului. Nu factualismul intere -
sează aici, ci mai degrabă men -
talităţile, acumulările à la longue
durée, chiar dacă nu sunt evi -
denţiate explicit: „Acest microro-
man este o operă de ficţiune. Nu-
mele și personajele sunt rodul
ima ginaţiei autorului, iar orice
asemănare cu gândaci reali, în
viaţă sau decedaţi, este cu totul
întâmplătoare“.

CĂTĂLIN CONSTANTINESCU

Ian McEwan este unul dintre acei
autori de succes traduși în mod con�
secvent la noi, spre deosebire de
Martin Amis, ale cărui volume s�ar
părea că „nu prind“ la publicul ro�
mân, după cum se exprima un cu�
noscut editor, al cărui nume îl voi
trece sub tăcere de această dată. În
schimb numele celui căruia îi este
dedicat (micro)romanul trebuie
menționat: Timothy Garton Ash.
Dincolo de faptul că afinitățile per�
sonale mă fac mereu să fiu atent la
scrierile și confe rințele acestui ra�
finat istoric al vremurilor contem�
porane (Lanterna magică, Foloasele
prigoanei, Istoria prezentului sunt
doar câteva dintre titlurile apărute
în limba română), mă simt dator să
fac înțeleasă alegerea lui McEwan.

Profesor de studii europene la
Universitatea din Oxford, Timothy Gar�
ton Ash este un observator mai mult
decât atent la evoluțiile politice, fiind
implicat activ în dezbaterile din jurul
Brexit: a susținut fervent rămânerea
Marii Britanii în UE, demonstrând
consecințele nefaste ale acestei rupturi.
„For years, universities have offered
classes on European integration; now,
we host lectures on European disinte�
gration“ anunța, nu lipsit de umor, 
într�un articol din „Prospect“ în 2018,
posibila dezintegrare nu doar a Uniunii
Europene, ci și a păcii europene. 

SATIRĂ ȘI ANTIMETAFORĂ 
À LA KAFKA

Satiră politică, scurtă și percutan �
tă, Gândacul a apărut în toamna

anului 2019 (al treilea roman în
trei ani) și, în pofida dimensiunilor
modeste, s�a bucurat de o recep�
tare elogioasă – surprinzător, mai
puțin în „The New York Times“,
unde este deplâns ca fiind „tooth �
less“ și lipsit de umorul negru de
altădată. Pe de altă parte, i s�a
reproșat lui „Ian Macabrul” că pu�
tea și trebuia să fie mai macabru
în contextul acestui moment social
și politic negru – Brexit.

Doar că, așa cum mărturisea
într�un interviu din 2018 în „Es�
quire“, Ian McEwan nu mai este
interesat de cronici de carte –
adevărat ghinion pe capul croni�
carului! –, le admite doar pe cele
de film, căci atunci când semnează
scenariul împarte responsabilita�
tea cu toți cei implicați în pro �
ducție: „I can get by without read�
ing reviews [of my novels] any
more. Don’t need to do that. It’s
easier to read reviews of your
films. With a film, so many people
are involved that if the film is be�
ing pissed on, all the pee is being
spread around 200 people“.

Gândacul este o ficțiune ori�
ginală, dar care își revendică pu�
ternica antimetaforă a metamor�
fozei în gândac de la Franz Kafka,
influență subliniată pregnant și
convențional de toți comentatorii.
Ca și la Kafka, metamorfoza nu re�
prezintă destinația finală, ci borna
de pornire, cel puțin a narațiunii:
„Într�o bună dimineață Jim Sams,
inteligent, dar în nici un caz pro�
fund, se trezi din niște vise zbuciu�
mate pentru a se pomeni transfor�
mat într�o creatură gigantică.
Pen tru o bună bucată de vreme ră�
mase întins pe spate (aceasta nefi�
ind poziția lui preferată) și își con�
templă cu consternare picioarele
aflate la distanță, precum și pu �
ținătatea membrelor. Patru cu toa�
tele, evident, și aproape imposibil
de mișcat. Picioarele lui maronii,
după care deja începea să simtă o
oarecare nostalgie, s�ar fi agitat vo�
ioase în aer, fie și zadarnic“.

Jim Sams se adaptează, învață
repede, având cea mai specială
motivație: „Ce�l tulbura era im�
perativul de a se apuca de lucru.
Trebuiau luate decizii importan �
te“. Ceea ce face orice prim�mi �
nistru, desigur. Este vorba despre

transformarea unui gândac în
prim�ministru. Nimic mai provo�
cator, dar și previzibil: „Să fie
primo uomo în spectacolul de
operetă săptămânal ar echivala cu
un vis devenit realitate. Dar era el
pregătit corespunzător? Nu mai
puțin decât ceilalți, fără îndoială“.

Nu doar premierul este gân�
dac, dar și membrii cabinetului se
dovedesc încarnări miriapode.
Satira este neiertătoare: „Ce știa
cu certitudine era că într�un târziu
îi ieșise în cale un obstacol care îl
domina cu înălțimea lui, un mic
munte de balegă, caldă încă și ușor
aburindă. În orice altă ocazie ar fi
jubilat“. Într�un mod cât se poate
de firesc și ușor de anticipat, James
Sams este un premier pe gustul
președintelui SUA, Archie Tupper,
încarnare parodică a roșcatului
fost președinte la Casa Albă.

BREXIT, INVERSIONISM 
ȘI MERS DE RAC

Climatul politic este creionat
ironic, cu realism și nuanțat, prin
ochii unui McEwan interesat
parcă să interpreteze cele mai re�
cente măsurători sociologice: „La
sfârșitul ședinței îi va aștepta un
sondaj recent privind intențiile de
vot ale alegătorilor, pe care vor
trebui să�l ia cu ei și să�l citească
atent. Vor lua aminte la un rezul�
tat anume: două treimi dintre cei
aflați în grupul de vârstă între
douăzeci și cinci și treizeci și patru
de ani își doreau cu înfocare un
lider care «să nu trebuiască să�și
mai bată capul cu parlamentul»“.

Momentul reprezentat de
Brexit este speculat și ficționalizat
sarcastic de McEwan sub forma
unui proiect politic și economic:
„După cum știa toată lumea, Marea
Britanie avea să�și inverseze cir�
cuitul financiar și, prin urmare, pe
data de 25 a lunii respective“. Mo�
tiv pentru care vorbim aflăm de�
spre noua contribuție a... UE la
bugetul Marii Britanii în valoare
de 11,5 miliarde de lire sterline.
Pentru că așa cum sugerează și nu�
mele, inversionismul reface în
sens invers circuitul banilor, în
numele anu lării risipei și ine �
chității, în direcția purificării 
sistemului economic – program

electoral anunțat de conservatori
în 2015.

Ideea de inversiune utilizată în
sens parodic nu este neapărat
nouă, având în vedere ea că stă la
baza satirei lui Jonathan Swift
Călătoriile lui Gulliver (1726), în
care autorul inversează relația
cauză�efect. La McEwan, munci�
torul „care s�a spetit muncind“ va
înmâna la sfârșitul lunii firmei
banii pentru orele prestate, dar
când se duce prin magazine, pentru
fiecare articol pe care îl cumpără
este răsplătit cu prețul de vânzare
al acestuia. În consecință, cu cât slu�
jba pe care o are este mai bună, cu
atât mai multe cumpărături va tre�
bui să facă pentru a și�o putea plăti.

Și așa mai departe: la bănci
apar dobânzile negative în aceeași
manieră, proprietarii își vor plăti
chiriașii cu produse manufacturate,
iar pentru a distribui muncitorilor
beneficii fiscale, guvernul va achi �
ziționa centrale nucleare și va ex�
tinde programul spațial. Firește că,
urmând această logică, în cadrul
unui referendum electoratul va da
câștig de cauză inversioniștilor
populiști și antielitiști în detrimen�
tul regulariștilor.

O dată cu desăvârșirea pro �
iectul inversionist (parodiere a
ideii de Brexit), misiunea gânda �
cului se sfârșește, grație „artei su �
praviețuirii și progresului spe ciei

sale“. Dar, înainte de a fi strivit de
destin, și Jim, adică James Sams
(sau David Cameron?), își asumă
public condiția, ilustrând perfect
situația și contextul mental�cul�
tural din a doua decadă a anilor
2000: „După cum o suge rează de�
numirea noastră latineas că, Blat�
todea, suntem ființe care se feresc
de lumină. În vremuri mai re�
cente, în decursul ultimilor două
sute de mii de ani, am viețuit
alături de oameni și le�am de�
scoperit propriul lor gust pentru
întuneric, de care nu sunt atât de
atașați ca noi. Dar ori de câte ori
acesta a prevalat în ei, noi am
prosperat“. Și, dacă ne concen �
trăm puțin, parcă auzim vocea lui
Nigel Farage, cel care s�a dovedit
consecvent de�a lungul anilor în
efortul de a stinge lumina în Ma �
rea Britanie...  

Relatarea lui McEwan, oricât
de neașteptată în contextul în care
deja există rețeta lui Kafka, este
atentă la tot ce înseamnă demo �
crație liberală și parlamentarism,
cu vulnerabilități și avantaje
deopotrivă. Și, pentru faptul că ne
pune față în față cu un prezent
degradat, satira e mai mult dure �
roasă decât kafkiană. SDC

Ian McEwan, Gândacul, tradu -
cere din limba engleză de Dan
Croitoru, Iași: Polirom, 2020

O satiră kafkiană 
și nu prea
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Provocarea nu e una imaginară,
ea există din 2017 și i se datorează
scriitoarei Clemency Burton�Hill,
iar în luna februarie 2021 a fost
lansată și în limba română:Un an
magic. Muzică clasică pentru fie�
care zi a apărut la Editura Vellant,
în excelenta traducere a Anei�
Maria Onisei. O carte pe care tre�
buie să o aveți în bibliotecă, chiar
dacă acum sunteți cu siguranță
convinși că o porție de muzică
clasică în fiecare zi e ceva complet
irealizabil. Nu, nu e.

„Ceea ce îmi propun este să
întind o mână de ajutor celor care
simt că muzica clasică este un fel
de petrecere la care nu au fost
invitați“, spune tranșant autoarea
în introducerea cărții, un ghid zil�
nic de muzică clasică și un super
playlist. Un tur de forță prin care
Burton�Hill îi ghidează pe cei
dispuși să accepte provocarea,
prin tre șlagăre familiare, capodo�
pere uitate și partituri contempo�
rane. Deși obiectivele sunt demi  �
tizarea unui gen muzical privit 
adesea ca o formă elitistă de artă și 
promovarea femeilor compozitor,
cartea pune întrebări și oferă

satisfacții nebănuite chiar și melo�
manilor înveterați, care merg cu
regularitate la concerte. Autoarea
nu își dorește să dea vreo lecție:
„ceea ce urmează nu este discursul
unei tipe albe cu un nume la modă
care vă spune că trebuie să as �
cultați muzică clasică în fiecare zi
pentru a deveni o persoană mai
bună, mai deșteaptă, mai rafinată“. 

Tipa albă cu un nume la
modă e o celebritate în lumea
anglo�saxonă a muzicii clasice.
Violonistă de formație, Clemency
Burton�Hill a absolvit Royal Col�
lege of Music, unde a studiat cu
Yehudi Menuhin. Are un cult pen�
tru Daniel Barenboim, a prezen�
tat emisiuni la BBC3 și eveni� 
mente ca BBC Proms sau Young
Musician of the Year. A scris cro�
nică muzicală și articole cum ar fi
cel intitulat Why Justin Bieber is
like Mozart în „The Telegraph“,
dar și pentru „Observer“, „The
Economist“ sau „The Guardian“. A
publicat două romane, iar înainte
să fie editorialist a fost actriță. A
realizat pentru postul public new �
yorkez WQXR podcasturi despre
empatie, memorie, timp și conș �
tiință, cu Ian McEwan, Sam Men�
des sau Wynton Marsalis. În ia  �
nuarie 2020, pe când se afla la New
York chiar pentru aceste inter�
viuri, a trecut printr�o operație de
ur gen ță pe creier cauzată de o ne �
așteptată hemoragie cerebrală, la
vârsta de doar 39 de ani. După 17
zile de comă și�a revenit miraculos,
iar astăzi încă se recuperează,
învață să vorbească din nou cu aju�
torul terapiei prin muzică clasică
despre care spune că o ajută să se
ridice din pat în fiecare zi. 

Un an magic. Muzică clasică
pentru fiecare zi ne invită să desco�
perim, pe pielea și urechile noastre,
ce se întâmplă când decidem să ne

deschidem viețile pentru muzica
clasică, prin ritualul unei doze zil�
nice, vreme de un an. O doză care
poate deveni, spune autoarea,
dacă nu doar „un puternic tonic
mental“, chiar „o formă superso�
nică de îngrijire a sufletului“, 
cu tot ce poate să însemne „super�
sonic“ aici. 

Scrisă într�un ton alert, cu
mult umor, bineînțeles britanic,
cartea prezintă lucrări ale creato�
rilor de ieri și de azi, peste 400 de
creatori muzicali din întreaga
lume, între care, meritoriu, 42 de
femei compozitor. De la Bach, Mo�
zart, Beethoven, Puccini și Verdi, la
Gershwin și Max Richter, Clara
Schumann, Duke Ellington, tre�
când prin Hildegard von Bingen, o
erudită de secol XI, și Frank Zappa,
și până la Anna Meredith și Nico
Muhly, compozitori năs cuți în anii
’80, a căror creație se ramifică în
electronic și pop. Peisajul e unul
compozit și fascinant, cu comori
muzicale alese pe sprânceană, dar
și cu – firesc! – mulți autori brita�
nici. Lucrările sunt legate de ani�
versări, comemorări, prime audiții
sau chiar zile naționale. Ori, pur și
simplu, aleatoriu: muzici care să
ridice moralul (Poulenc, Les che�
mins de l’amour) a căror sonori�
tate să se simtă „cât un mare pahar
cu vin roșu“ (Scriabin, Studiu în
do# minor op. 2 nr. 1), un interlu�
diu de două minute cât o viață în�
treagă (Abel, Preludiu din 27 de
piese pentru viola da gamba), să
funcționeze ca o doză de cofeină
muzicală (Bach, Preludiu din Par�
tita nr. 3 în mi major BWV 1006)
sau să stârnească senzații olfactive
(Karen Tanaka, Lavender Field).
Descrierile sunt atractive și con�
cise, în nu mai mult de o pagină,
uverturi ce contextualizează și
apropie fiecare piesă, uneori chiar
în spirit ludic. 

Prin prisma emoțiilor perso�
nale: „n�o să uit niciodată o seară
de vară la BBC Proms și pluteam
de parcă întreaga sală ar fi fost cât
pe ce să se ridice deasupra pă�
mântului“, prin reducții ironic ha�
zardate „Philip Glass e ca Nutella“,
prin supoziții „instrumentul favo�
rit al lui Mozart a fost viola“ (!),
prin speculații greu de demons�
trat – nu cumva multe dintre 

lucrările lui Mendelssohn�Barthol �
dy ar fi fost scrise „poate“ de sora sa
Fanny? Sau prin evocări fermecă�
toare, chiar îndrăgostit�exaltate,
cum e și cazul evocării părții a
patra din Simfonia a V�a în do#
minor de Mahler, Adagietto: Sehr
langsam: „se deschide cu o șoaptă,
înflorește tânguitor și urcă spre un
extaz aproape chinuitor, apoi se
stinge cu o tandrețe supremă până
într�un punct al serenității și păcii“. 

Aș mai nota, în captivantul
tur de forță, informații inedite,
cum e cea despre prima operă
scrise de o femeie în 1625, despre
cum un exemplar al Recviemului
de Verdi a fost strecurat într�un
lagăr nazist, confuzia că Britten și
Șostakovici erau „giganți muzicali
atrași să scrie pentru Hollywood“
(?) sau sugestia de a asculta, de
Ziua Australiei, Scrisori de dra�
goste netrimise, de Elena Kats�
Chernin, o ruso�australiancă
con siderată „una dintre cele mai
interesante compozitoare mo�
derne de pe acest continent“, dar
despre care autoarea omite să
menționeze perioada sovietică. 

Chiar dacă jurnalista britanică
a selectat foarte inteligent câte o
lucrare diferită pentru fiecare zi
din an, se detașează și preferințe,
cum e cea evidentă și de înțeles
pentru compozitori britanici, sau
teme recurente, cele mai pregnante
fiind a femeilor compozitor sau
pledoaria pentru subapreciați,
cum e cazul compozitorului de cu�
loare Joseph Bologne, Chevalier de
Saint Georges. Autoarea e fără
echivoc: „Muzica clasică are adesea
imaginea unui muzeu vechi și pu�
tred plin de bărbați europeni albi
și morți“, spune Clemency Burton�
Hill, parcă citând dintr�un mani�
fest BLM. Nu pot să nu observ că, în
afara contemporanilor și a celor
șase cântece tradiționale prezen�
tate în volum, autoarea propune în
procent de peste 80% exact muzica
acestor bărbați europeni albi și
morți, între care 12 lucrări de Bach,
10 de Mozart și 7 de Beethoven. Iar
ideologiile în artă nu sună bine.  

La final, notați că pe Spotify
există și un playlist numit „Year of
Wonder“ (autoarea nu sugerează –
din fericire! – și versiunile inter�
pretative ale lucrărilor). Cu bune

și rele, recomand din toată inima
această carte, una de popularizare,
din care toată lumea are ceva de
învățat – eu am descoperit 20 de
nume de compozitoare și compozi�
tori de care nu auzisem – și reco�
mand să începeți prin a asculta
lucrarea descrisă la ziua voastră de
naștere. Un an magic. Muzică cla�
sică pentru fiecare zi este tradusă
în română de Ana�Maria Onisei,
jurnalist, om de comunicare și pro�
motor cultural care a reușit să păs�
treze plasticitatea frazelor și so� 
no ritatea fără ascunzișuri a origi�
nalului. Această carte poate fi pri�
mul pas într�o călătorie muzicală
ce vă va oferi adevărate comori
pentru urechi și inimă, o călătorie
în care întrebările și informațiile se
vor țese într�un edificiu afectiv pe
care îl veți consolida cu doar puțin
timp și o minte deschisă. SDC

Un an magic. Muzică
clasică pentru fiecare zi CĂTĂLIN SAVA

RUBATO

Cum ai reacționa dacă ți s-ar propune să
asculți o lucrare de muzică clasică în fiecare
zi? Și asta nu doar o lună-două, ci în fiecare zi
a anului, chiar vreme de 366 de zile dacă e
vorba de unul bisect? Răspunsul, unul ușor 
de intuit: „n-aș avea timp pentru așa ceva“ sau
„clasica e pentru cei cu o anumită educație“. 

Ana Maria Onisei Clemency Burton-Hill
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„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din romanul

Ultima vară în oraș,

de Gianfranco

Calligarich, traducere

din limba italiană şi

note de Cerasela

Barbone, care va

apărea în curând la

Editura Polirom.

– FRAGMENT –

De altfel, așa e întotdeauna. Faci
orice ca să stai deoparte și apoi,
într�o bună zi, fără să știi cum, te
trezești într�o poveste care te
poartă direct la final.

În ce mă privește, aș fi re nun �
țat bucuros să particip la luptă.
Cunoscusem tot soiul de oameni –
oameni deja veniți și oameni care
nici nu reușiseră să plece, dar mai
devreme sau mai târziu toți aveau
aceeași față nemulțumită, motiv
pentru care ajunsesem la conclu�
zia că e mai bine să te rezumi la
observarea vieții – însă nu ținu �
sem seama de o foarte ghinionistă
lipsă de bani dintr�o zi cu ploaie
de la începutul primăverii trecute.

Tot restul a venit așa cum vin
aceste lucruri: de la sine. Vreau să
fie clar de la bun început că nu sunt
supărat pe nimeni. Am avut șansa
mea și mi�am jucat�o. Atâta tot.

De altfel, golful ăsta e splen�
did. O fortăreață maură îl domină
de pe un promontoriu de stânci
care înaintează vreo sută de metri
în mare. Când mă uit spre coastă,
pot vedea prin verdele desișului
mediteraneean centura orbitor de
strălucitoare a plajei. Mai departe,
o autostradă cu trei benzi, pustie
în anotimpul ăsta, străpunge cu
tunelurile ei un lanț de munți
stâncoși care sclipesc în soare.
Cerul e albastru, marea, curată. 

Drept să spun, nu puteam
face o alegere mai bună.

Întotdeauna mi�a plăcut ma �
rea. Pesemne ceva din imboldul
care�l făcuse pe bunicul meu să�și
petreacă tinerețea pe vasele co�
merciale ale Mediteranei înainte
să se împotmolească la Milano,
orașul ăla mohorât, și să umple
casa cu o droaie de copii, se păs�
trase în înclinația pe care o aveam
încă de copil să port de grijă pla�
jelor. L�am cunoscut pe bunicul
ăsta. Era un slav bătrân cu ochi
cenușii, care a murit înconjurat de
un număr mare de urmași. În ul�
tima propoziție pe care a reușit 
s�o articuleze a cerut un pic de apă
de mare și tatăl meu, în calitatea
lui de întâi născut, a lăsat�o pe una
dintre surorile mele să aibă grijă
de magazinul lui filatelic și a ple�
cat cu mașina la Genova. M�am
dus cu el. Aveam paisprezece ani

și�mi amintesc că pe tot parcursul
călătoriei n�am scos nici unul
vreun cuvânt. Tata nu vorbea ni�
ciodată mult și eu, care îi făceam
deja probleme la școală, aveam
tot interesul să tac mâlc. A fost
cea mai scurtă dintre călătoriile
mele la mare, exact atât cât să
umplem o sticlă, și, de asemenea,
cea mai inutilă, pentru că la în�
toarcere bunicul era aproape in �
conștient. Tata i�a spălat fața cu
apa din sticlă, dar fără ca el să dea
impresia că s�ar bucura în mod
deosebit de ea.

Câțiva ani mai târziu, marea
aflată în vecinătate a fost unul din�
tre motivele care m�au îndemnat
să ajung la Roma. După stagiul mi�
litar mi s�a ivit problema viitorului,
ce să fac cu viața mea, dar cu cât
priveam mai mult în jur, cu atât
mai greu îmi venea să iau o decizie.
Prietenii mei aveau idei foarte
clare, să�și ia diploma, să se căsăto�
rească și să facă bani, dar o aseme�
nea perspectivă mă dezgusta. Erau
anii în care la Milano paralele con�
tau mai mult ca de obicei, anii ace�
lui gen de joc al prestigiului la nivel
național cunoscut și sub numele de
Miracol Economic, și, cumva, am
ajuns să beneficiez și eu de el. Asta
s�a întâmplat atunci când o revistă
medico�literară, pentru care scriam
când și când niște eseuri foarte
ponderate și prost plătite, a avut
posibilitatea de a deschide un bi �
rou la Roma și m�a angajat pe pos�
tul de corespondent.

În vreme ce mama a încercat cu
toate argumentele posibile să�mi

împiedice plecarea, tata n�a zis
nimic. A asistat în tăcere la încer�
cările mele de adaptare socială,
comparându�le cu reușitele suro�
rilor mele mai mari, care se căsă�
toriseră la vârste fragede cu niște
angajați de la diverse companii –
persoane cumsecade, de altfel –,
iar eu am profitat de asta la fel ca
în timpul călătoriei pentru apa bu�
nicului, tăcând la rândul meu. Noi
doi nu vorbeam niciodată. Nu știu
a cui era vina, nu știu nici dacă se
putea vorbi de vreo vină, dar
aveam mereu impresia că dacă l�aș
fi atras într�o discuție directă, l�aș
fi rănit cumva. Războiul – al doi�
lea – îl trimisese departe fără să�l
scutească de vreuna dintre par �
ticularitățile lui foarte cunoscute
și nici un om căruia i se întâmplă
așa ceva nu se poate întoarce aca �
să la fel cum era înainte. În ciuda
muțeniei lui orgolioase, avea
mereu aerul că vrea să uite ceva,
că se întorsese acasă distrus și ne
pusese să asistăm la spectacolul
trupului lui masiv contorsionân �
du�se sub descărcările aparatului
cu electroșocuri. Într�un anumit
sens, așa și era și, cum eram copil,

nu�i iertam meseria antieroică,
dragostea pentru ordine, respec�
tul exagerat pentru lucruri, fără să
pricep, de exemplu, la ce distru�
geri oribile probabil că asistase
dacă se apucase – chiar în ziua
când se întorsese de la război – să
repare cu infinită răbdare un
scaun vechi de bucătărie. Și totuși
până și azi, după aproape treizeci
de ani, are în continuare ceva din
soldatul de odinioară, răbdarea,
tendința de a ține fruntea sus,
obișnuința de a nu pune întrebări,
și până și azi, chiar dacă nu mi�ar
rămâne decât asta, nimic n�o să mă
facă să uit senzația de curaj pe care
o aveam, copil fiind, când mergeam
alături de el. Pentru că până și azi
mersul tatălui meu, mai mult decât
orice altceva, mă face să revin ime�
diat în copilărie și până și azi, chiar
și în imensitatea de verde care mă
înconjoară, pot să mă întorc ca prin
farmec lângă el amintindu�mi mer�
sul lui apăsat și moale, pe care obo�
seala nu părea să�l afecteze, mersul
lui din marșurile lungi când erau
transferați, mersul care, într�un fel
sau altul, reu șise să�l aducă înapoi
acasă. SDC

Gianfranco Calligarich,
Ultima vară în oraș

CARTEA

Ultima vară în oraș e un roman al mari -
lor ratări, îmbibat de melancolie,
tristeţe și dezabuzare, în decorul lumi-
nos al Romei de la sfârșitul anilor 1960.
Protagonistul său, Leo Gazzarra, a ple-
cat în tinereţe din Milano și acum
trăiește din expedienţe, căci îi lipsește
dorinţa de a reuși, de a parveni într-o
lume aparent plină de oportunităţi. 
Intelectual rafinat, dar lipsit de morgă,
cuceritor, dar fără a se implica

niciodată prea tare, alcoolic, dar 
dispus să renunţe la băutură, Leo este
un ratat prin opţiune, pentru care
ratarea devine o artă. Iar când ajunge
să o cunoască pe fascinanta Arianna,
între cei doi începe o poveste de iubire
sfâșietoare, cu avansuri și ezitări, ca
într-un tangou tensionat al dorinţei, 
al cărei final nu e nici o clipă previzibil. 
Roman al refuzurilor și neîmplinirii, al
însingurării în mijlocul mulţimii și al lu-
minoasei frumuseţi romane, Ultima vară
în oraș este o carte de excepţie, cu un
destin excepţional.
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Gabriela Adameșteanu este laureata Premiului
național pentru proză „Ion Creangă“, Opera Omnia,
ediția a V�a, decernat pe 1 martie 2021, în sala „Ca�
listrat Hogaș“ a Consiliului Județean Neamț. 

Inițiat în anul 2017 de Cristian Livescu, Pre�
miul național pentru proză „Ion Creangă“ este
finanțat de Consiliul Județean Neamț. 

Juriul ediției din acest an a fost format din:
Nicolae Breban (președinte), Mircea A. Diaconu,
Bogdan Crețu, Constantin Dram, Adrian Dinu
Răchieru, Theodor Codreanu și Cristian Livescu.

La această nouă ediție a premiului au mai
fost nominalizați: Ștefan Agopian, Radu Aldu�
lescu, Petru Cimpoeșu, Radu Cosașu, Doina Ruști,
Dumitru Țepeneag.

Premiul a mai fost obținut de:Dumitru Radu
Popescu (2017), Nicolae Breban (2018), Eugen
Uricaru (2019), Dan Stanca (2020).

Gala de decernare a fost organizată de Cen�
trul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“
Neamț, în parteneriat cu „Cinema Mon Amour“
din Piatra�Neamț și Biblioteca Județeană „G.T.
Kirileanu“ Neamț. SDC

Miercuri, 10 martie, la ora 19.00, pe
paginile de Facebook Cărtu rești și
Polirom (facebook.com/Carturesti
și facebook.com/polirom.editura),
Bogdan Crețu și Ovidiu Șimonca
vor avea un dialog despre literatură,

critică literară, inorogi și alte dihă�
nii, pornind de la volumele Cornul
Inorogului (Polirom, 2021) și In�
orogul la porțile Orientului. Bes �
tia rul lui Dimitrie Cantemir
(Cartier, 2021).

Cornul inorogului, debutul în
ficțiune al bine�cunoscutului cri�
tic și istoric literar Bogdan Crețu,
a apărut de curând în colecția
„Ego. Proză“ a Editurii Polirom, și
în ediție digitală.

„Urmărind anii de ucenicie și
călătorie ai lui Dinu Zărnescu,
Bogdan Crețu îi recuperează
prospețimea prin inepuizabilul
său libido scriptural, lansându�se
într�un biografism bine fantas �
mat, și ne poartă, dezinvolt, de la
țară la oraș, din spațiul academic
românesc în cel occidental, din
căminele studențești și amfiteatre
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 mora �
list autoironic – o galerie fără

egal de personaje feminine, revi �
zitând – pe cât de exuberant, pe
atât de nuanțat – erosul și pole �
mizând indirect cu tezele unifor� 
mizatoare și castratoare ale ideo �
logiilor de gen. Bogdan Crețu
oferă, cu primul său roman, o
carte pentru toată lumea (însă
nerecomandabilă minorilor [sic]),
plină de vervă picarescă și
bulimie livrescă, puștească și
înțeleaptă, realistă până la a
atinge, pe alocuri, un naturalism
crud și ireală, când trebuie, până
la transfigurare.“ (O. Nimigean)

„Personajul central, scriitor la
viața lui, apare în scena de la în�
ceputul romanului grăbindu�se
spre spitalul în care tatăl său
trage să moară, pentru ca în ul�
tima pagină să�l vedem grăbindu�se
parcă să iasă din scena vieții, într�un

Porsche Panamera care rulează
cu 230 de kilometri pe oră spre
Paris. Instinctul morții, așadar, 
încadrează o narațiune predomi�
nant erotică. Romanul îmi amin �
tește de Dragostea în vremea
holerei și mai ales de declarația
lui Gabriel García Márquez la
apariția cărții: «Este pentru
prima dată când am avut curajul
să scriu patru sute de pagini
numai despre dragoste». Și în
cazul lui Bogdan Crețu este pen�
tru prima dată, dar curajul său îl
văd îndoit, dat fiind că povestea
lui se întâmplă în România, unde
o scriitoare de etnie șvabă�evre�
iască, viitoare laureată a Nobelu�
lui literar, violată de trei secu� 
riști, naște în exil o fată pe care o
botează Romanița, al cărei tată îl
consideră a fi Poporul Român.“
(Radu Aldulescu) SDC

Gabriela Adameșteanu este laureata
Premiului național pentru proză „Ion
Creangă“, Opera Omnia, ediția a V-a

Despre literatură, critică literară, inorogi și alte
dihănii cu Bogdan Crețu și Ovidiu Șimonca
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Într-o mișcare ce pare
desprinsă din romanul
Fahrenheit 451 al lui
Ray Bradbury, unele
cărți al popularului
autor pentru copii Dr.
Seuss au devenit noua
țintă a cancel culture,
declanșând un imens
scandal în Statele
Unite.

Totul a început marți, când Dr.
Seuss Enterprises, organizația ce
se ocupă de gestionarea operei lui
Dr. Seuss, decedat în 1991, a a nun �
țat că nu va mai publica șase din�
tre cărțile acestuia, care se fac
vinovate de a „prezenta oameni
într�o manieră greșită și jigni�
toare“, mai precis se fac vinovate
de presupusul păcat suprem al zi�
lelor noastre, acela de a fi „rasist“.

Cărțile condamnate nu sunt
dintre cele mai populare creații
semnate de Dr. Seuss (la urma
urmei, nu poți ucide cele mai
bune surse de venit, nu?), sunt ti �
tluri mai puțin cunoscute precum
If I Ran the Zoo, Scrambled Eggs
Super, McElligot’s Pool, On
Beyond Zebra, The Cat’s Quizzer

și cartea de debut al lui Seuss din
1937, And To Think That I Saw It
On Mulberry Street. The Cat In
The Hat în schimb, care este una
dintre cele mai populare cărți ale
autorului (deci una dintre cele
mai profitabile), nu va fi „anulată“,
deși și ea a fost deseori criticată.

Iată câteva dintre exemplele de
„rasism“ condamnate: în And To
Think That I Saw It On Mulberry
Street, un personaj este descris ca
fiind un chinez care are două linii
în loc de ochi și un castronaș de
orez și bețișoare; în If I Ran the
Zoo, doi bărbați din Africa sunt
îmbrăcați doar cu fuste din plante
și având cu ei un animal exotic.

Dar, de mai multă vreme, opera
acestui popular autor pentru
copii a fost luată drept țintă de
activiști și „experți“ de stânga,
fiind atrasă din lumea literaturii
în arena politică. Aceste condam�
nări s�au întețit mai ales în ultimii
ani, în trecutul nu foarte îndepăr�
tat nici politicienii care astăzi
susțin blamarea acestor cărți nu
vedeau vreo problemă cu ele. Ka�
mala Harris, actualul vicepre �
ședinte democrat al SUA, de
exemplu, marca public ziua de
naș tere a autorului în 2017, iar
Barack Obama, cât timp a fost
președinte, a organizat mai multe
evenimente omagiind opera cu�
noscutului autor. Astăzi însă
președintele democrat Biden a
evitat să pronunțe numele auto�
rului în aproape tradiționala
proclamație anuală numită Read
Across America Day. Un discurs
pe care președintele SUA îl ține
an de an, de ziua de naștere a
scriitorului, în sprijinul încurajă�
rii copiilor de a citi cărți.

„De ce a făcut�o? Fiindcă Dr.
Seuss este astăzi considerat rasist.
Ceea ce părea o nebunie totală
acum patru ani a devenit astăzi
poziția oficială a Casei Albe“, spu �
ne popularul comentator Tucker
Carlson. Scandalul provocat de
„anularea“ lui Dr. Seuss a fost pre�
zentat în presă, în general, drept o
„enervare a celor de dreapta“ sau „a
publicului conservator“. Un co �
men  tariu din ziarul de stânga bri�
tanic „The Guardian“ încearcă să
justifice decizia Dr. Seuss Enterpri�
ses: „Întotdeauna merită să ne ree�
xaminăm canonul literar și să ne
întrebăm dacă valoarea culturală a
unei cărți este mai mare decât
potențialele daune pe care le�ar
putea face. (...) Asta nu este nici can�
cel culture, nici cenzură. Este doar o
decizie comercială luată de o echipă
de experți care vor să păstreze
moștenirea autorului și relevanța lui
într�o vreme a schimbării. Nu orice
merită să rămână în print“, scrie
„The Guardian“.

Lumea nu pare a fi însă de
aceeași părere. La numai câteva
ore după „anulare“, cărțile sem�
nate de Dr. Seuss au urcat imediat
pe lista Top 10 al celor mai vân�
dute cărți, iar dintre cele mai vân�
dute 50 de titluri, 30 aparțin
părin telui lui Grinch. La fel, căr �
țile puse la index de Dr. Seuss En�
terprises au început să fie foarte
căutate pe site�ul de lici tații eBay.
Numai că repre zen tanții eBay au
ieșit imediat public și au anunțat
că vor interzice comercializarea pe
această platformă a tuturor volu�
melor pro ble matice și au anulat
toate vânzările acestor cărți, invocând
politica „materialelor ofensatoare
referitor la ură și discriminare“.

Cine vrea anularea
lui Dr. Seuss?



sunt clasate în ordine alfabetică și
sunt însoțite de ample comentarii
scrise de McCartney, detaliind
locul și momentul în care au fost
scrise și ce le�a inspirat, dar și de
o mulțime de imagini extrase din
arhivele muzicianului. Până la
Paul McCartney, nici un Beatle nu
și�a povestit viața într�o carte;
Ringo Starr și George Harrison au
scos doar câte un volum mai mult
plin de fotografii, iar John Lennon
a murit înainte de a scrie vreo
carte de memorii.

CRONICA NEAGRĂ

n Bunny Wailer (73 de ani) – le�
gendă a muzicii reggae, muzician

din Kingston, Jamaica, a fost unul
dintre membrii fondatori ai grupu�
lui The Wailers alături de prietenul
lui din copilărie, Bob Mar ley. Mai�
ler a devenit artist solo în 1974 și a
câștigat trei premii Grammy.
nAndrea Lo Vecchio (78 de ani) –
muzician milanez, autor, compo�
zitor și interpret, vedetă a erei de
aur a canzonettei pop contempo�
rane. A lucrat, ca producător, cu
vedete precum Adriano Celen�
tano, Mina, Raffaella Carra sau
Mireille Mathieu. SDC
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GODARD, LA IEȘIREA 
DIN SCENĂ

Celebrul cineast francez Jean�Luc
Godard (A bout de souffle, Pierrot
le fou, Alphaville etc.) a anunțat
că, în sfârșit, se retrage din activi�
tate, la vârsta de 90 de ani. Go�
dard a dezvăluit faptul că, în
prezent, mai lucrează la două ul�
time proiecte, un film ce va fi di�
fuzat de Arte și un al doilea,
intitulat Funny Wars. „După ce
termin aceste două scenarii îmi
închei viața de film, viața de regi�
zor. Și îmi iau rămas�bun de la ci�
nema“, a declarat Godard.

NABOKOV ȘI SUPERMAN

Un poem inedit al lui Vladimir
Nabokov, considerat pierdut, a
fost redescoperit și publicat la 80
de ani de când a fost scris în pagi�
nile revistei „Times Literary Sup�
plement“. Este un poem de 46 de
versuri denumit The Man of To�
morrow’s Lament în care viitorul
autor al romanului Lolita și�l ima �
ginează pe Superman deplângând
faptul că nu va putea avea nicio�
dată copii cu iubita sa Lois Lane.
Nabokov, al cărui fiu era un fan al
comicsurilor cu Superman, a pro�
pus poemul revistei „The New Yor�
ker“ în 1942, la doi ani de la sosirea
în Statele Unite. Redacția a refuzat
publicarea textului care, de atunci,
a fost considerat pierdut.

UN ALT MARTIN LA CINEMA

Realizatorul primelor trei filme
din seria Pirații din Caraibe, Gore
Verbinski, vrea să adapteze pen�
tru Netflix nuvela Regii nisipuri�
lor, scrisă de George R.R. Martin
în 1979, cu decenii înainte de Ur�
zeala tronurilor, pe vremea când
se bucura de o binemeritată repu �
tație de autor de proză horror�SF.
Nuvela a mai fost adaptată în 1995
sub forma unui episod din seria�
lul The Outer Limits.

AMBIANȚĂ DE CONCERT 
LA CERERE

Bayerische Staatsoper (Opera de
stat) din Munchen propune pe
site�ul de streaming al instituției
o opțiune surprinzătoare pentru
fanii spectacolelor ei. Opțiunea se
numele „soundmachine“ și constă
în reproducerea tuturor zgomote�
lor pe care un spectator le poate
auzi într�o sală de spectacol: foș nit
de hârtii, tuse, sonerii de telefon

etc. Ideea este, evident, de a oferi
celor siliți din cauza pandemiei să
urmărească spectacolele de acasă
o experiență cât mai aproape de
cea reală.

O FUNDAȚIE GIGANTICĂ

Scenaristul și scriitorul David
Goyer, care produce și realizează
pentru Apple TV+ serialul Fun �
dația, bazat pe romanele lui Isaac
Asimov, spune că seria va avea 80
de episoade. „Spectatorii se schim �
bă. Felul în care consumăm po �
veștile se schimbă. Urzeala tro nu �
rilor a fost primul dintre aceste se�
riale gigantice, novelistice, iar
acum, cu Fundația, vom reuși poate
să spunem întreaga poveste de�a
lungul a 80 de episoade, 80 de ore,
în loc să o condensăm într�un film
de 2�3 ore“, spune Goyer. 

MEMORII ÎN 154 DE CÂNTECE

Paul McCartney va lansa în
toamnă ceva ce n�a făcut nici unul
dintre membrii The Beatles până
acum: o autobiografie în care își
povestește viața de la copilăria
petrecută în Liverpool și până la
cariera lui solo. Ce e surprinzător
la această carte este felul în care a
ales să o scrie. „N�am ținut un jur�
nal intim, dar am cântecele mele.
Singurul lucru pe care am putut
să îl fac, oriunde mă aflam, a fost
să compun noi cântece“, explică
McCartney. Această autobiografie
în 154 de cântece se numește The
Lyrics: 1956 to the Present și, pen�
tru a o realiza, fostul Beatle a ape�
lat la ajutorul poetului irlandez
Paul Muldoon. Cântecele alese

PE SCURT
„Bine că vânzările Mein Kampf
continuă fără probleme!“, a co�
mentat unul dintre utilizatorii
platformei.

Fiindcă, deși toată lumea se
ferește să pronunțe cuvântul „cen �
zură“, Amazon.com, de exemplu,
care controlează piața de carte din
SUA, a început să elimine orice carte
care nu se înregimentează politic de
partea susținută de companie, mai
precis cărțile care oferă puncte de
vedere de dreapta sau conserva�
toare. Cum s�a întâmplat săptă�
mâna trecută cu cartea When Harry
Became Sally a filosofului american
Ryan T. Anderson, care comentează
actualele politici pro�trans. De
aceea mulți văd ceva foarte grav în
anularea cărților lui Dr. Seuss.

„Dar Dr. Seuss nu a fost un ra �
sist“, spune Tucker Carlson. „Dr.
Seuss a fost un predicator liberal.
A fost un evanghelist împotriva
bigoților. A scris un întreg raft de
cărți contra rasismului și nu într�un
mod foarte subtil. (...) Dar cei care
văd în anularea lui Dr. Seuss o
nouă dovadă a nebuniei culturii
cancel, nu înțeleg cu adevărat ce
se întâmplă. Anularea lui Dr.
Seuss nu e o prostie. A fost preme�
ditată. Dr. Seuss nu trebuie anulat
fiindcă a fost rasist, ci tocmai pen�
tru că NU a fost rasist. Cei care îl
anulează vor, de fapt, să elimine
un anume fel de cultură ameri�
cană a mijlocului secolului XX, o
cultură care se baza pe merito �
crație, pe ignorarea raselor, pe su�
perioritatea reuși telor indivi du�
a  le față de identitatea tribală.
Toate acestea sunt valori liberale.
Liberalilor moderni nu le place să
li se amintească faptul că au cre�
zut cândva în astfel de valori.
Dacă copiii voștri vor citi cărțile
lui Dr. Seuss, ei vor afla cât de di�
ferită era această țară cu ceva
timp în urmă, o țară în care oame�
nii încercau din răsputeri să nu se
urască unii pe ceilalți.“

Actuala stare de fapt îi îngrijo�
rează și pe mulți simpatizanți ai
actualei stângi americane. „Să știți
că așa îl realegeți pe Trump!“, își
avertizează spectatorii realizatorul
Jimmy Kimmel. „Anulați�l pe Dr.
Seuss, anulați�l pe Abe Lincoln,
topiți părțile rușinoase ale păpușii
Mr. Potato Head și aruncați păpu �
șile Muppets! Ăsta e drumul viitoa�
rei victorii a lui Trump!“

În acest timp, nu toți vor să
aplice noua „ortodoxie“. New York
Public Library, de exemplu, ține să
respecte Primul Amendament în
ce privește cărțile cu probleme ale
lui Theodor Geisel: „Nici una din�
tre bibliotecile publice din New
York nu cenzurează cărțile”. SDC
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Spre deosebire de textul lui Har�
ris, despre activitatea pe frontul
celui de�al Doilea Război Mondial
a cineaștilor John Ford, William
Wyler, Frank Capra, John Huston
și George Stevens vorbesc cinci
cunoscuți cineaști de azi: Steven
Spielberg, Francis Ford Coppola,
Guillermo del Toro, Lawrence
Kasdan și Paul Greengrass. Mini�
seria narată de Meryl Streep in�
corporează fragmente din filmele
celor cinci din perioada 1938�
1946, prezentând lucrurile crono�
logic – începând cu decizia
euforică, aventuroasă de a se în�
rola și terminând cu modul în
care războiul le�a influențat ca�
riera, semn al unei profunde
schimbări interioare. 

Dar Five Came Back e și des�
pre cum a luat naștere filmul de
propagandă american (cinemaul
avea doar 30 de ani când a înce�
put războiul) și despre ecuația di�
ficilă dintre patriotism, justețea
unui război și imensele lui sacri�
ficii umane. 

Când a început războiul Ford,
Wyler, Capra, Stevens și Huston
erau cei mai buni regizori de la
Hollywood. Capra era deja milio�
nar și avea trei Oscaruri pentru
Mr. Deeds Goes to Town, You Can’t
Take It With You și Mr. Smith Goes
to Washington, Wyler tocmai înce�
puse să filmeze Mrs. Miniver, Hus�
ton debutase în forță cu The
Maltese Falcon, Stevens își făcuse
un nume în comedie, tocmai ter�
minând Woman of the Year (cu
Katharine Hepburn și Spencer
Tracy), iar Ford, cel mai în vârstă
dintre ei, era deja o certitudine
după The Stagecoach și The Gra�
pes of Wrath. Fiecare are motivele
lui când decide să�și riște viața fil�
mând războiul. 

Documentarul nu amintește,
de pildă, că înainte să�l cunoască
personal pe Roosevelt, Capra (imi �
grant italian) era un admirator al

lui Mussolini – sentimentul fiind
reciproc –, ori că Huston omorâse
în anii ’30 o tânără actriță care se
aruncase în fața mașinii, fiind de�
clarat nevinovat, ori că Ford dorise
toată viața să fie ofițer de marină.

Dar sunt în film detalii rele�
vante, de pildă acela că Ford a fost
atât de marcat de filmarea Debar�
cării din Normandia încât a băut
trei zile, fiind trimis acasă defini�
tiv. Sau că Stevens, când a filmat
capitularea Parisului, le�a cerut
comandanților celor două tabere
să o reia în plină lumină, scena
originală ieșind întunecată. Sau că
Wyler, evreu din Mulhouse, a dat
o fugă cu Stevens să�și caute ru�
dele în orașul care fusese ocupat
de nemți:magazinul tatălui era în
picioare, dar pe rude nu le�a găsit,
fuseseră deja deportate. (Noroc că
apucase să�și aducă părinții în
America înainte de război.)

Sau că în lagărul de la Dachau,
unde Stevens a intrat cu trupele
americane, unii dintre operatorii
lui au lăsat aparatele de filmat ca
să�i ajute pe deținuți să�și scrie

scrisorile de adio. După război, tot
Stevens a montat filmele despre
lagărele de exterminare, folosite în
Procesul de la Nürnberg. 

Și apoi sunt filmele pe care ți
se face poftă să le (re)vezi. Mem�
phis Belle: The Story of a Flying
Fortress și Thunderbolt! de Wil�
liam Wyler (pentru cel de�al doi�
lea, Wyler s�a urcat într�un B�52 și
a surzit de la zgomot, fiind trimis
acasă); The Battle of Midway de
John Ford (mare succes de casă la
premieră) sau Let There Be Light,
filmat de John Huston într�un
spital psihiatric militar din Long
Island, care a așteptat 30 de ani
premiera, pentru că armata, după
ce�l solicitase, a considerat că
strică imaginea eroului american. 

Iar când războiul s�a termi�
nat, Spielberg explică bine senti�
mentul de dezvrăjire pe care
probabil l�au simțit cineaștii re �
întorși la viața de mucava: „Când
intri în studio și vezi decorurile
și simți mirosul de vopsea, ți se
pare fake“.

John Ford a făcut imediat

după război They Were Expenda�
ble, o dramă de război unde l�a
distribuit pe Robert Montgomery
într�un rol similar celui pe care�l
trăise pe front și pe al cărui platou
de filmare l�a șicanat pe John
Wayne, care, având 40 de ani, nu
s�a putut înrola (avea și patru
copii mici). 

Tot în 1946 Wyler, care își re�
căpătase 20% din auz, a scos cel
mai bun film al său, The Best
Years of Our Lives, despre trei
combatanți care se întorc într�o
lume în care nu se mai regăsesc.
Și Capra a scos în 1946 cel mai
bun film al său, It’s a Wonderful
Life, care a fost inițial un eșec de
public și de critică. Primul film al
lui Huston după război a fost The
Treasure of Sierra Madre (1948). 

După 1945 Stevens nu a mai
putut face comedii. În 1958 a vrut
să adapteze Jurnalul Annei Frank
și a deschis pentru prima dată
magazia unde încuiase rolele de
la Dachau. După un minut de
proiecție s�a oprit și a încuiat fil�
mele la loc. SDC

IULIA BLAGA
FILM

Război
„În ziua atacului de la Pearl Harbor, William Wyler juca tenis
împreună cu prietenul său, John Huston, la reședinţa sa din Bel
Air“, scrie Mark Harris în reușita sa carte, Five Came Back: A Story
of Hollywood and the Second World War, apărută în 2014. Cu aju-
torul lui Harris, cartea a fost transpusă de Laurent Bouzereau în
miniseria documentară Five Came Back (2017), disponibilă pe Net-
flix. E o producţie de neratat pentru cinefili, la fel cum e și cartea.

— Cain, unde este fratele tău?

Dizigoții nu trebuie confundați cu
vizigoții. Aceștia din urmă au fost o
ramură apuseană a goților, popu �
lație de origine germanică, cu �
noscuți pentru faptul că i�au bătut
pe vandali. Dizigoții sunt cunoscuți
pentru faptul că de multe ori se bat
între ei. Și pentru faptul că sunt

frați distincți dezvoltați în cadrul
aceleiași sarcini, motiv pentru care
sunt considerați, în mod aproape
greșit, gemeni. 

Gabriel și Mihai sunt dizigoți.
Primul blond, al doilea deja chel,
s�au născut cu o diferență de
greutate de un kilogram jumate.
Beneficiind de o placentă mai
consistentă sau doar semănând
cu bunicul dinspre tată, Mihăiță a
avut patru kilograme pe muchie,
în timp ce Găbiță abia a convins
acul cântarului să indice, din
milă, două kile cinci sute. Nu�i
nimic, recuperează, s�a zis, doar

că genetica avea alte planuri cu el.
A continuat să fie pișpirel, ceea ce
l�a transformat în victima sigură
a fratelui supraponderal. Pumni,
ghionturi, îmbrânceli, piedici, tot
ceea ce�ți condimentează copilă�
ria atunci când nu te poți apăra.

Bineînțeles că au crescut și
relația lor actuală este de frați nor�
mali. Doar în glumă, la câte o masă
de familie, Mihai mai râde, tremu�
rându�i cerbicea precum aspicul,
povestind câte o întâmplare vio�
lentă din copilărie. Ce�i drept, pri�
vită acum nu mai pare deloc gravă,
e mai degrabă un motiv de turnat
vin și ciocnit paharele. Mai ții
minte când te�am închis în lada re�
camierului și tu ai plâns până ai
adormit, ha ha, ce tare a fost faza
aia, hai noroc! Sau când ți�am

prins mâna la ușa balconului, dar
să știi că nu am vrut, mă împiedi�
casem de covor. Hai cu sarmalele.

Nu știu câte studii s�au făcut
referitor la incidența ereditară a
sarcinilor gemelare și nici ce con�
cluzii s�au tras, așa că voi pune fap�
tul că soția lui Gabriel a născut
dizigoți în cârca noțiunii de ironie
a sorții. Un fel de roată a destinului
care nu e nevoie să se întoarcă, ci
doar să se rostogolească de două
ori pe aceeași cărăruie. Mai este
nevoie să spun că femeia a adus pe
lume doi băieți, unul de patru kile
și celălalt cât un pui de gostat? 

Cu ochii umeziți de emoții,
tatăl și�a privit nou�născuții prin
geamul salonului și a realizat că
devenise cumva tatăl său și al fra�
telui său. Vedea deja bătăile și

lipsa de apărare a ăstuia pișpirel.
Așa că a decis, de comun acord cu
soția, să îl numească pe grăsun
Abel și pe celălalt Cain, având
grijă să le spună povestea biblică
în fiecare seară, la culcare.  

— S�a dus la magazin să�și
cumpere înghețată și a zis că îmi ia
și mie una, fiindcă mă iubește. SDC
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