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ÎN EXCLUSIVITATE PENTRU ROMÂNIA, DESPRE NOUL SĂU FILM, SORRY WE MISSED YOU

Ken Loach: „În cinema 
e ca în fotbal, trebuie să iei
fiecare meci așa cum vine“

IULIA BLAGA

Sorry We Missed You/ În absența
dvs. e povestea unei familii din
Newcastle. Abbie (Debbie Honey�
wood) are grijă de oameni în vâr�
stă și tocmai și�a vândut mașina
pentru ca soțul ei, Ricky (Kris Hit�
chen), sătul să treacă de la un an�
gajator la altul, să cumpere o du� 
biță și să înceapă să lucreze pentru
o firmă de curierat. Aici li se spune
angajaților că sunt propriii șefi,
dar de fapt sunt exploatați la
sânge. Cuplul are doi copii (o fetiță
și un adolescent) cu care petrece
tot mai puțin timp din cauza mun�
cii. Loach se concentrează pe mo �
dul cum familia modernă suportă
tot mai greu presiunile vie ții (mai
ales financiare) și arată cât de greu
a devenit ca mediul familial să ate�
nueze șocurile exteriorului.

Filmul e parțial inspirat de
cazul șoferului Don Lane, care era
angajat ca liber profesionist (cu
mașină proprie) la firma brita�
nică de curierat DPD și care a
murit în 2018 pentru că, diabetic
fiind, a ratat niște consultații me�
dicale de teamă că va fi sancționat
financiar. Cazul a produs vâlvă în
Marea Britanie, mai ales că, fiind
liber profesionist, văduva lui nu
putea pretinde compensații din
partea firmei.

Am fost singurul jurnalist din
România care a stat de vorbă ală�
turi de colegi străini cu Ken Loach
și Paul Laverty la câteva zile după

premiera mondială a filmului în
Competiția Festivalului de la Can�
nes. Cum era de așteptat (sunt
deja la al treilea interviu cu ei), cei
doi spun „noi“, nu „eu“, când vor�
besc despre munca la film. (După
13 filme împreună, e și normal.) Și
tot cum era de așteptat, prima în�
trebare s�a referit la repetatul
anunț de retragere a octogenarului
cineastului (e născut în 1936).

În 2014 ați spus că Jimmy’s Hall
va fi ultimul dumneavoastră 
film și, cu toate astea, ați mai 
făcut două de atunci – 
I, Daniel Blake (2016) și Sorry
We Missed You.

Ken Loach: Da, am spus inițial că
o să mă retrag și că nu mai pot
face filme deoarece turnajul la
Jimmy’s Hall fusese dificil. Era
foarte frig. Dar pe urmă m�am tot

gândit că a fost o prostie să spun
asta. De fapt, în cinema e ca în fot�
bal, trebuie să iei fiecare meci așa
cum vine și să nu te uiți în urmă. 

Oricum, bănuiesc că e greu 
să renunțați atât timp cât mai
aveți povești de spus.

Ken Loach: Cred că cinemaul a
găsit întotdeauna povești bune în
viața de zi cu zi, dar azi ele îți sar

în ochi de cum ieși din casă. Am
spus tot timpul că ele vor fi credi�
bile atâta timp cât se sprijină pe
oameni. E mai greu când încerci
să nu faci vizibilă mâna politicu�
lui, ci să lași personajele să fie ele
însele și mesajul să se creeze prin
intermediul poveștii. Pentru noi e
ceva mai simplu, pentru că facem
cinema de atâta timp, dar pentru
cineaștii tineri e tot mai greu să
găsească finanțare pentru filme
despre oameni obișnuiți. 

Adevărul e că găsești nenu�
mărate subiecte de film în Marea
Britanie. De pildă, lucrând cu
Paul la I, Daniel Blake, am tot po�
vestit despre cât de mult s�a
schimbat viața celor ce muncesc.
Până acum aveai o slujbă sigură
într�o companie sau într�o fabrică
și puteai lucra toată viața. Dar
acum munca a devenit foarte ne�
sigură aproape pentru toată lu �
mea și devine tot mai nesigură cu
cât marile corporații se străduiesc
să�și reducă costurile, făcându�i
tot mai vulnerabili pe oameni.
Asta mi�a rămas în minte încă de
acum câțiva ani, dar problema a
fost de a găsi povestea prin care să
o spunem. La un moment dat, Paul
a venit cu ideea să reflectăm această
temă prin intermediul lup tei pe
care o duce o familie pentru su �
praviețuire. 

De regulă, oamenii își păs�
trează încrederea când muncesc,
dar când se duc acasă toată pre�
siunea iese la iveală. Începi să te
gândești la ce nu poți face, te ma�
cină sentimentul de vinovăție că

Cel mai recent film al lui Ken Loach, Sorry We Missed You/ 
În absența dvs., trebuia lansat în 27 martie 2020, dar
Independența Film i-a amânat premiera până când se mai
liniștesc apele cu coronavirusul. Am decis să publicăm în

această săptămână interviul realizat anul trecut la Cannes 
cu Ken Loach și cu scenaristul Paul Laverty, sperând să vă
facem și mai curioși să vedeți filmul atunci când va ieși
la noi. Sorry, we won’t miss you.

Paul Laverty și Ken Loach
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nu mai ești atât de prezent în
viața copiilor, îți amintești de da�
torii. Tensiunea de la muncă, pre�
siunea financiară, faptul că viața
de familie nu mai e poate atât de
relaxată, că relațiile dintre soți au
de suferit (lucrează la ore diferite
iar seara sunt epuizați), toate apa �
să. Deci acesta a fost scopul: să re�
flectăm munca din ziua de azi
prin intermediul unei familii.
Paul Laverty:Munca s�a schimbat
sub ochii noștri cu o viteză ului�
toare. Acum 10 ani, când am venit
cu un film la Cannes, era un sin�
gur retailer care vindea online.
Acum sunt cel puțin cinci în Ma �
rea Britanie. Întrebarea e cui îi
folosește tehnologia, pentru că a
ajuns să ne transforme în sclavi. E
o formă de șantaj asupra oameni�
lor, vezi și noul limbaj din con�
tractele pe care eroul le semnea�
ză. Când te angajezi nu se spune
că ești angajat, ci că „urci la bord“,
se vorbește despre „obiective“, nu
despre salarii, și e foarte intere�
sant cât de repede ajungi să te lași
prins în acest mecanism. Când
devii „șofer proprietar“, toată res�
ponsabilitatea și toate riscurile se
transferă de pe umerii companiei
pe umerii tăi. Nu mai ai voie să îți
iei libere, iar dacă ai vreo urgență
nu poți lipsi nici 20 de minute.
Totul se strânge în jurul tău. Care
e scopul, până la urmă, când nu te
mai poți ocupa de propriii copii?

„MULȚI OAMENI SUNT PUR 
ȘI SIMPLU BLOCAȚI 
ÎN CONTRACTE“

Și jurnaliștii liber profesioniști
aleargă azi de colo, colo în vre-
me ce marile companii prosperă.

Ken Loach: Cred că, în mod nor�
mal, asta se numește piață liberă
și acesta e fundamentul Uniunii
Europene – competiția dintre
companiile private. Când o com�
panie mai mică e înghițită de una
mai mare se vorbește despre com �
petiție. Aceste companii prosperă
folosind mână de lucru ieftină –
și cum faci asta? Făcându�i pe cei
care muncesc pentru tine tot mai
vulnerabili. Cea mai mare erezie
pe care am putea�o spune acum
ar fi că piața liberă nu funcțio�
nează. Corectitudinea politică nu
are legătură azi doar cu minorită �
țile etnice sau sexuale, ci și cu piața
liberă. Până când nu vom pune la
îndoială conceptul de piață liberă,
nu vom ieși din situația de acum.
Logica e inevitabilă.

Păreți mult mai deprimați decât
în I, Daniel Blake. Nu mai e nici o
urmă de umor acum.

Ken Loach:Mai sunt glume pe ici,
pe colo, dar poate că unele sunt
glume de băieți.
Paul Laverty: În cazul de față, lu�
crurile nu sunt oricum prea ve�
sele. Nu poți trăda acești șoferi
care sunt blocați în slujba lor. Mă
gândesc la cazul șoferului Don
Lane. Mulți oameni sunt pur și
simplu blocați în contracte și e o
tragedie să nu poți ieși din acest
cerc vicios.

V-ați concentrat mai mult pe
personajul șoferului? 

Ken Loach:Am vrut să ne concen�
trăm și pe soție, și pe soț în egală
măsură. Ea este în aceeași situație
cu soțul, ba chiar face un sacrifi�
ciu vânzându�și mașina pentru ca
el să poată cumpăra dubița. E un
personaj esențial al poveștii.
Paul Laverty:De fapt, cred că ea e
sufletul filmului, iar scena de la
final dintre ea și soț e, poate, cea
mai importantă pentru persona�
jul ei. Ține la copii și suferă că nu
se poate ocupa mai mult de ei, dar
în același timp nici nu poate trăda
oamenii în vârstă de care are gri �
jă. Ea înțelege mai bine decât Ricky
faptul că e esențial să nu piardă
contactul cu copiii. La nivelul
inteligenței emoționale Abby e
peste Ricky.
Ken Loach: Cred că nu are chiar
tot timpul dreptate. De fapt, la un
moment dat e și puțin nedreaptă
când dă vina pe Ricky.
Paul Laverty: E greu să nu lași să
se strecoare dezamăgirea că și�a
vândut mașina ca să�i susțină afa�
cerea. E normal să fie furioasă.
Dar așa se întâmplă când presiu�
nea e prea puternică:oamenii ajung
să dea vina unii pe alții.

„OAMENII SUNT 
FOARTE IZOLAȚI“

Filmul scoate în evidență un
adevăr tot mai crud al zilelor
noastre: atunci când lucrezi pe
cont propriu, sindicatele nu te
pot apăra.

Așa e. În ziua de azi, oamenii sunt
foarte izolați. Ce poate face Abby
sau ce pot face șoferii care trag 
să�și păstreze contractele scrise
într�un limbaj atât de alunecos?
Și�ar pierde slujbele. E foarte greu
pentru sindicate să se organizeze

în atari condiții, iar asta se întâm�
plă nu doar în Marea Britanie, ci
și în SUA și Europa.

Ce le-ați făcut actorilor încât să
devină una cu personajele lor?

Ken Loach:Totul începe de la sce�
nariu, dar pe urmă, când te gân �
dești cine le va da viață acestor
personaje și începi să cauți, cauți
până când găsești oameni pe care
poți să�i crezi, de care să�ți pese și
care să fie talentați. La interpreții
din film nu a contat că lumea nu�i
știa, ci că sunt foarte talentați.
Debbie (n.red.: Debbie Honey�
wood), de pildă, e în viața de zi cu
zi profesor suplinitor, dar când o
pui lângă o persoană în vârstă de�
vine blândă, amuzantă, bună –
totul din instinct. Știe instinctiv și
cum să se poarte în familie, cu bă�
iatul ei furios. Nu e neobișnuit că
singura persoană cu care va trage
o ceartă va fi soțul ei. La locul de
muncă absorbi presiunea, iar
când ajungi acasă îi dai drumul. E
important să găsești interpreții
care să fie credibili în astfel de
situații, pe urmă totul devine ușor.
Nici nu repet cu actorii. Ne pregă�
tim doar, facem niște mă run țișuri
ca să creăm senzația unei familii –
îi ducem la fast�food sau la un res�
taurant ca să deprindă dinamica
unei familii, dar filmările sunt în�
totdeauna o surpriză.

„IMENSA DIFERENȚĂ 
SOCIALĂ DIN SOCIETATE“

Perioada în care stăm de vorbă e
foarte activă în Franța, unde
„vestele galbene“ sunt în stradă

de atâtea zile. Ce părere aveți
despre acești protestatari?

Ken Loach: Îmi place militantis�
mul lor și faptul că ies săptămâ�
nal, dar nu știu ce vor face în faza
următoare, deoarece, ca să schimbi
lucrurile, trebuie să fii capabil să
faci o analiză a ce a provocat
situația pe care vrei s�o schimbi.
Nu să identifici simptomele, ci
cauza, și apoi să lupți pentru a o
schimba. Nu poți spune: „Vrem să
se îmbunătățim asta și asta“.
Teama mea e că această mișcare
antrenează oameni care sunt
îngrijorați doar de simptome. Nu
e suficient să fii nemulțumit că
oamenii sunt săraci și șomeri, tre�
buie să cazi și de acord asupra
motivelor pentru care sunt săraci
și șomeri, iar asta e și mai greu. E
de văzut dacă „vestele galbene“ se
vor transforma într�o mișcare
unită, care să aibă un program.
Paul Laverty: Mi se pare intere�
sant să ne întrebăm de ce e atâta
furie pe străzi în SUA și în Franța?
Ceea ce cred că hrănește această
furie, inclusiv în Marea Britanie, e
imensa diferență socială din so�
cietate – și nu doar noi spunem
asta. Sir Angus Deaton, care a luat
Nobelul pentru economie, a spus:
„Marea Britanie a luat�o pe ur�
mele SUA, unde sunt mari deca�
laje între clasele sociale. De aici
vine mânia“ și cred că acest motiv

ar trebui analizat. Altfel, totul o va
lua spre stânga, ori spre dreapta
și se va da vina pe Orban, Soros și
pe imigranții africani în loc să se
vadă rolul corporațiilor.

Ce părere aveți despre faptul că
filmele dumneavoastră sunt atât
de diferite de glamour-ul Can-
nes-ului, dar cu toate astea ați
participat în festival cu mare par-
te din filmele dumneavoastră?

Ken Loach: Festivalul de la Can�
nes, cu tot glamour�ul lui, e un
preț mic pe care îl avem de plătit.
Dacă vrei ca filmul tău să fie
văzut, trebuie să mergi la Cannes,
pentru că aici el are posibilitatea
să fie cumpărat și arătat în multe
alte țări. Pot trăi cu asta. Trebuie
să știi să îți alegi bătăliile.

Dacă ați avea puteri nelimitate,
cum ați rezolva problema Brexi-
tului (n.red.: interviul a fost rea-

lizat în luna mai 2019)? 

Ken Loach: O Uniune Europeană
bazată pe documente unificatoa �
re nu despre piața liberă, ci de spre
economii conduse democratic de
către popor și care să lucreze pen�
tru popor, nu pentru marile cor �
porații. Dar pentru asta trebuie să
aduci 28 de țări la un loc. E vorba,
în fond, despre solidaritatea cu
oamenii din Europa și nu de cri�
terii economice. SDC

Dacă vrei ca filmul tău să fie văzut, 
trebuie să mergi la Cannes, pentru că
aici el are posibilitatea să fie cumpărat 
și arătat în multe alte ţări.

Sorry We Missed You

Sorry We Missed You
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Cu prilejul pandemiei globale
pornite de la necazul din Wuhan
am început să țin un jurnal în
care notez diferite aspecte. Sunt
dispus să vi�l fac, în parte, cunos�
cut. Iată câteva note din dânsul.

1. Strategia noastră trebuie să
respecte specificul național. Pe
cale de consecință, trebuie ținut
cât mai mult pe aici virusul, pe la
uși, pe la ghișee, să se obișnuiască
un pic cu sistemul, apoi să vedeți
cum se dă el pe brazdă și începe să
se facă și el că face, ca toată lumea.

2. Înainte de autoizolarea sa �
pien șilor carpato�danubiano�pon �
tici, aveam un singur bou pe scară
care făcea riffuri cu borma șina șap �
te ore pe zi. Acum avem trei.

3. Nimic din ce e românesc nu
va pieri. Vor supraviețui toate:mi�
serupismul, curluntrismul, pupin�
curismul, jigodismul, fariseismul,
pafarismul, misecuvenismul, sfer�
todoctismul și, nu în ultimul rând,
nepotismul și securismul.

4. S�au făcut atâtea filme cu
apocalipsa și nici unul nu a prevăzut

că de fapt ni se va trage de la criza
mondială de curpapier.

5. De abia făurise preșe din �
tele România Normală, că iată�ne
nevoiți să pășim în starea de ur �
gență. Dacă mai era Băsescu la
cârmă pășeam oare în altă stare?
În care?

6. Ce ar fi mers acum, la ceas
de carantină, un „Bună dimineața,
s�a trezit dulceața?“, ciupit puțin
la mandolină către țară...

7. Cele mai mare șanse le avem
totuși dacă virusul, ca oamenii, in�
trat pe teritoriul carpato�danu�
biano�pontic, deodată se româ� 
 nește și începe să meargă și așa.

8. Sentimentul românesc al

urgenței e aparte pentru că ur �
gența românească, domnilor, nu e
ca alte urgențe.

9. Intrarea în starea de ur �
gență e mai ales o palmă morală
pentru toți cei care au susținut că
România nu e în stare de nimic.

10. Cine ar fi crezut? Dar iată
că nu suntem în stare să intrăm în
starea de urgență chiar așa de la
prima oră. Întâi cafeluța, dosarul
cu șică, apostila. Păi...

11. O să fie bine. Nu pentru noi,
nu acum, dar o să fie, vorba aia.

12. Dacă nu cheltuia banii pe
câini pe la proteste, poate făcea și
Soros ceva. Ne�am lămurit și cu ăsta.

13. Nici acum nu mi�am reve�
nit din criza economică de acum
zece ani, că vine alta mai mare.
Gest urât.

14. Sfat pentru a rezista întregi
la minte și la inimă în autoizolare:
citiți alternativ o pagină din Cio�
ran și una din Caragiale.

15. Era pe undeva normal ca
România să ajungă să fie guver�
nată prin videochat. 

16. Dar ce frumos o să fie când

o să se isprăvească molima și de
pe balcoane, atenți să nu cadă
tencuiala, supraviețuitorii vor da
găuri de bormașină în aer, salu�
tând faptul că Dumnezeu a fost
din nou român.

17. Poate nu e cel mai potrivit
moment să mai folosim expresia
„în febra cumpărăturilor“.

18. E timpul poate să apară, în
sfârșit, curpapierul cu cristale
swarovski, măcar pentru celebri �
tățile timpului nostru, Abi Talent,
Dani Mocanu, Lil Esca și compania.

19. Să rămânem bravi! Cândva,
după ce boala lui Nelu Lupu va
trece, Carrefourul, Mega Image�ul și
Kauflandul vor fi pomenite ca Oi �
tuz, Mărăști, Mărășești. Aici s�au dat
lupte eroice pentru curpapier și
spirtul Mona, iar carpato�danubi �
ano�ponticii s�au jertfit ca nimeni
alții în încleștarea pentru conserve.

20. Nici nu vreau să știu ce
vor zice vecinii lui Trăistariu când
l�or vedea în balcon în chiloți cu
push�up cântând Tornero.

21. Aș ieși și eu pe balcon să
cânt cu autoizolații, dar trebuie

atenție mare, cade tencuiala.
22. Parcă văd că ni se româ �

nește și starea de urgență: își ia
pauză de masă de trei ore, la 16 tre�
cute fix rupe ușa...

23. Am făcut și noi stare de
urgență cum am putut, am făcut
și noi apocalipsă cum am putut.

24. Simt că imediat se face
punte și între starea de urgență și
vacanța de Paște, acuș’ vine și în�
tâimaiu’, încă două weekenduri
prelungite și deja suntem pe plajă
la Vama Veche, în ureche.

25. Nu știu de ce, dar mi�e că
dacă încape pe mâna colegilor lui
Nelu Lupu lupta cu covidu’ o să se
lase și cu certificate de luptător cu
merite deosebite în lupta cu covidu’.
Am, așa, siguranță și încredere.

26. Deși e o prostie să tragem
concluzii, să tragem: e clar că ăștia
suntem, nu ne mai facem bine,
sunt interese prea mari la mijloc. 

27.Măcar vom ști cine ar câș �
tiga dacă se încleștează țuica de
prune cu ciuma din Wuhan.

28. Măcar știm și ce vor da
supraviețuitorii la Bac la istorie,
la anu’: „Românii de la formarea
statelor medievale până la boala
lu’ Nelu Lupu“.

29. De unde și vorba populară
din 2043: „a dat în dreapta și
stânga, ca Nelu Lupu covidu’“. SDC

ANDREI CRĂCIUN
CULEGĂTORUL DE HARFE

Jurnal din vremea molimei

Tocmai când credeam că totul
merge bine, mi se pune întreba�
rea: care sunt scriitorii mei
preferați? Am un moment de pa�
nică. Știu că sunt la răspântie. 

Printr�o mare neglijență, de�a
lungul conversației a reieșit fie că
citesc sau măcar am citit cărți, ori,
mai grav, că am scris. În aceste
condiții, va trebui acum să dau un
răspuns extraordinar. 

Acest răspuns va trebui să fie,
înainte de orice, instantaneu. Se
presupune doar că mă gândesc
mereu la scriitorii preferați. Merg

pe stradă repetându�le numele în
minte ca pe o mantră, verde de in�
vidie, înroșindu�mă de plăcere,
gândindu�mă cum să�i imit sau
cum să nu�i mai imit. O ezitare ar
fi descalificantă, ca a arbitrului
care în loc să fluiere penalty ime�
diat, cu furie justițiară, ar începe
să pășească încoace și încolo
mângâindu�și barba. Dubiile nu
sunt permise: ai fost pe fază sau
nu? ori te pricepi, ori lasă�ne! 

Răspunsul meu va trebui,
apoi, să placă. Dacă omul te în�
treabă care e scriitorul tău prefe�
rat, nu vrea să�i recomanzi ceva
de citit – altfel ți�ar fi cerut exact
asta. Nu, el așteaptă să i se con�
firme că propriile lui gusturi sunt
cât se poate de în regulă. 

În același timp, nu am voie cu
nici un chip să dau un răspuns
banal. Numai marii pictori au
voie să spună, visători: îmi place
să folosesc galbenul… Dacă tu ți�ai
dedicat viața cărților, nu ți�e îngă�
duit să spui că îți place Shakes �
peare. Nu�ți rămâne decât să faci

deci referire la un scriitor consa�
crat, dar foarte de nișă; cu o
prezență publică semnificativă în
epocă, dar cu o biografie dincolo
de orice bârfă; care a scris fantastic
despre sex, dar și�a păstrat virgini�
tatea. Opțiunea ta va fi numaidecât
omul de litere care a fost un in�
strument al păcii între popoare,
dar a rămas apolitic; care n�a
scandalizat pe nimeni, dar a sti�
mulat pe toată lumea; care a luat
Nobelul, dar l�a refuzat; care a
scris tragedii substanțiale, dar și
o puzderie de mizilicuri frivole. În
fine, ca să nu te poziționezi greșit,
scriitorul care nu e nici negru,
nici alb, nici arab, nici ortodox,
nici hetero�, nici homosexual, nici
evreu, nici ungur, nici român, nici
o adolescentă din Mongolia, ale
cărei texte sunt inspirate de iacul
ei. De răspunsul tău depind atâ�
tea. Între multe altele, imaginea și
deci valoarea ta.

Huxley avea un eseu în care
dădea niște sfaturi diferite pentru
situații de genul ăsta. Când parti�
cipi la o discuție despre artă,
așteaptă liniștit ca lumea să ter�
mine cu laudele aduse lui Miche�
langelo și lui Picasso, apoi ia�ți o
față sictirită și spune cam așa:

„dacă n�ai văzut frescele lui Con�
xolus, n�ai văzut nimic. După ce
ajungi să�l înțelegi pe Conxolus,
când te uiți la Rafael îți vine să
vomiți“. Aș pune acest eseu, scris
acum o sută de ani, în bibliografia
de bază despre fețele snobismului,
alături de texte ale lui Ortega y
Gasset și Alexandru Paleologu.
Despre Conxolus n�am ști nimic
dacă nu s�ar fi semnat lângă o Ma�
donă cu pruncul din Sacro Speco
de la Subiaco, lângă Roma. Se mai
poate eventual presupune că tot
el a făcut și picturile de pe pereții
alăturați (ilustrând, aflu, viața Sf.
Benedict și un portret al papei
Inocențiu al III�lea). Nu mai
există, s�ar părea, absolut nici un
fel de alte detalii despre acest
onest zugrav, poate venit din Gre�
cia, de pe la sfârșitul secolului al
13�lea. Cărțile de istoria artei nici
nu�l bagă în seamă; între Cima�
bue și Giotto nu e loc pentru stân�
găciile lui bizantine. Dar ce con   �
tează? Important e că nimeni din
cei de față nu va fi auzit vreodată
de Conxolus. Vrând�nevrând, toți
vor ciuli urechile pentru momen�
tul tău de rafinament. În plus, nu�
mele lui face toți banii; toată lu�  
mea va pleca de la serata culturală

cu Conxolus înșurubat în cap, ca
un cântec păcătos. Vei fi dove�
dit – cam așa îmi amintesc ideea
lui Huxley – erudiție, gust, spirit
rebel. Ai avut și inspirația să lași
să se vadă un pic de dispreț față
de cei care nu l�au înțeles pe Con�
xolus, precum și multul respect
pe care îl ai pentru arta din înso�
rita Italie. Magister Conxolus
pinxit hoc opus. Te ascultăm cu
gura căscată. Noi provinciali sia �
mo così. SDC

CĂTĂLIN PAVEL
CÂTEVA PÂNZE SUS

Snob!

Pieter Bruegel cel Bătrân, 
Pictorul și cumpărătorul, 1565



Azi�noapte, când am scos tombe�
ronul de gunoi în stradă, m�am
întâlnit cu coronavirusul.

Mai exact, cu COVID�19, că era 
să�l confund cu vărul lui, SARS,
ăla cu câțiva ani mai mare. Ne�am
salutat așa, de la distanță, ca niște
făpturi bine�crescute, după care 
l�am întrebat, așa, de politețe:

— Ei, cum mai merge?
— Bine, bine, nu mă plâng,

mi�a zis coronavirusul. Am ieșit și
eu la o plimbare.

— Acum, în toiul nopții? m�am
mirat eu.

— Păi, când? Că ziua toată
lumea stă prin case, abia mai apuc
să schimb și eu cu cineva o vorbă,
o spută, o tuse seacă...

— Nu�ți prea merge pe�aici, am
rânjit, după care am măsurat din
ochi distanța dintre noi și m�am
tras strategic un pas în spate.

— Depinde de perspectivă,
mi�a zis Covidul. Eu te asigur că o

să mai stau o vreme. Sincer să fiu,
a continuat el într�o pasă confe�
sivă, mie îmi place la voi. E un loc
bun, să știi. Nici nu�ți dai seama.

Am înghițit în sec și mi�am
luat curaj. La urma urmei, ce
putea să�mi facă?

— Ei, mie nu mi se pare! Se
compară România cu China? Sau
cu Italia?

— N�o lua și tu așa, m�a tutuit
blând Covidul. Acolo am picat pe
neașteptate, nu poți zice că�i ace �
lași lucru. Aici... uite, n�am băgat

un pic spaima în voi? Chiar nevas�
tă�ta, ia zi, așa�i că s�a speriat de s�a...

— Hei, hei, nu te lega de Alina!
— Bun, n�o lua așa, personal,

m�a liniștit coronavirusul. Că n�am
nimic cu tine... deocamdată. 

Iar am înghițit în sec.
— Dar zău că�i un loc bun. Voi

sunteți oameni primitori, sociabili,
pupători – exact cum îmi place
mie. Doar știi de domnul ăla stima�
bil, polițaiul pensionar, care a venit
cu mine și cu doamna lui din Israel
și�am fost să pupăm alte doamne și
domnișoare pe la primărie. Vezi,
oameni din ăștia îmi plac, nu ca
nordicii... știi ce reci sunt ăia. De 1
Martie, de 8 Martie, în zile din astea
jur că la voi mă gândesc prima dată
când plec prin lume.

Am dat din umeri.
— Și�mi place și cum vă

organizați voi, cu guvern, cu par�
lament... apropo, acolo e distracție
maximă. Vai cum au dat fuga să�și
facă testele – primii, peste rând,

ca nu cumva să mă lipesc de ei.
Cum zicea distinsa aia doamnă li�
berală? „Suntem egali, chiar mai
egali decât alții.“

Da, mă enervase și pe mine.
Dar altfel se exprimase doamna.
„În fața pericolului bolii, suntem
toți la fel, urmăm aceleași reguli.“
De fapt e cam tot aia, mi�am zis.
Vorba lui Rică Venturiano: „Ori
toți să muriți, ori toți să scăpăm“.
Și după aia am gândit niște vorbe
urâte, pe care mi�era și rușine să
le pomenesc în fața Covidului.

— Și�apoi voi aveți și dacii li�
beri, a continuat coronavirusul.

— Hă? am înălțat din sprâncene.
— Ei, nu�mi spune că n�ai

auzit de dacii liberi! Tocmai tu.
Ăia antivaccin, prietenii mei.

— Ce�i cu ei?
— Păi, cum să�ți explic? Uite,

a început Covidul, cuprins de un
elan îngrijorător, îți dai seama că
mâine�poimâine, cu siguranță anul
ăsta o să găsească niște bă ieți

deștepți un vaccin care mi�ar pica
rău la lingurică. Și�o să înceapă
campanii de vaccinare și alte ca�
tastrofe prin toată lumea...

— Da, și?
— Și�atunci la voi o să�mi gă�

sesc eu sălașul. Că voi aveți sau
urmează s�aveți și o lege anti�vac�
cinare...

— Nu, nu, m�am repezit eu. Ai
înțeles greșit.

— Lasă că știu ce spun! mi�a
retezat�o Covidul. Nu e anti, e pro,
dar e opțional, e cu consiliere... pe
bla�blauri din astea nu dau nici
un scuipat. Adică dau, a zis el ghi �
duș. Mi�a povestit și doamna Ru�
jeolă cum stă treaba. Când e vorba
de vaccinuri, pentru de�alde noi
România e Elveția în vreme de
război.

M�am gândit un pic: are drep�
tate. Am văzut în minte părinți și
copii nevaccinați, care beau zea �
mă de ierburi și dup�aia vin să se
joace cu copiii mei. Cred că m�am
cutremurat, fiindcă l�am văzut pe
Covid zâmbind.

— Bun, hai că te las, că s�a
făcut târziu. Ne mai vedem noi.

Și mi�am dat seama cu groază
că are dreptate. SDC
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RADU PAVEL GHEO
ROMÂNII E DEŞTEPŢI

O întâlnire cu coronavirusul

Suntem în plin război cu un
virus păcătos, iar nimeni nu știe
când și care va fi finalul. De două
săptămâni încoace nimeni nu
vorbește decât despre coronavi�
rus și despre efectele economice
ale unei pandemii care se anunță
mai cumplită decât se anticipa. 

Sunt vehiculate scenarii, toate le�
gate de momentul la care va fi
atins vârful pandemiei. Va face
față sistemul medical românesc la
o avalanșă de cazuri? Mai degra �
bă nu. Dar poate fi împins punc�
tul maxim eventual către jumăta� 
tea anului? E posibil, dar pentru
asta avem nevoie de responsabili�
tate și de autorități ferme. Ceea ce
să recunoaștem, cam greu de în�
deplinit.

Lucrurile încă nu sunt dra�
matice în România, dar pot evolua
rapid în direcția periculoasă.
Vedem ce se petrece în Italia, mai
nou și în Spania, în Franța sau
chiar în Marea Britanie. E un
impas general, o criză greu de an�
ticipat în urmă cu o lună. Europa
s�a mișcat greoi, inexplicabil chiar.
Italienii n�au crezut că lor li se

poate întâmpla nenorocirea, bri�
tanicii au tot sperat că imunizarea
colectivă este soluția, în timp ce
spaniolii au așteptat și ei zile
bune până să treacă la așa numita
distanțare socială.

Și totuși, cum a fost posibil ca
în China, țară cu o populație de 23
de ori mai mare decât Italia, să
existe un număr mai mic de morți?
Este vorba despre supre mația sis�
temului comunist în fața civili �
zației de tip occidental? Cu alte
cuvinte, în cazul războiului împo�
triva COVID�19 e mai eficientă o
putere discreționară care poate
impune măsuri draconice decât
un stat în care libertatea indivi�
duală e sfântă? Greu de formulat
acum un răspuns, dar în mod
sigur după terminarea crizei, cu
cifrele dezastrului în față, să ve �
dem ceva reașezări, ba chiar dez�
bateri aprinse pe acest subiect.

Europa n�a acționat unitar și se
vede tot mai limpede că Uniunea
Europeană n�are strategii pentru
vremuri de criză. Sunt țări care și�au
închis granițele, altele care au închis
aeroporturile, în timp ce unele state
doar au mimat că fac ceva.

Cât despre România, de aceas �
tă dată ne�am mișcat mai bine
decât alții. E adevărat că sistemul
nostru medical e mult sub cele ale
altor statelor europene, dar gu�
vernul a luat decizii curajoase
(unele radicale!), chiar înainte ca
numărul cazurilor să ajungă la 20. 

Joi seară, nu ajunsesem încă
la 300 de bolnavi. Nici un deces,
doar două sau trei situații ceva
mai complicate prin spitalele din
țară. Au fost băgate persoane în
carantină cu miile, s�au izolat sus �
pecții, iar valul de români din Ita�
lia a fost oprit (e drept, cu ceva
scandal) la graniță. 

Școlile și universitățile au fost
închise încă din primul moment,
aeroporturile au devenit pustii pe
fondul suspendării zborurilor, iar
statul român a declarat stare de
urgență la momentul oportun. 

Autoritățile s�au mișcat chiar
mai bine decât ne�am fi așteptat,
poate speriate și de posibilul val de
îmbolnăviri care ar paraliza siste�
mul național de sănătate în doar
câteva zile. Până și gafa cu desem�
narea lui Cîțu premier pare să fie
dată uitării, Iohannis și Orban
dansând periculos pe sârma anti�
cipatelor până în ultima clipă.

Întrebarea e cât va dura criza
actuală, câte victime vom avea și
cum va arăta lumea după acest
moment dificil. În prezent, oame�
nii sunt preocupați mai degrabă
de propria supraviețuire și mai
puțin de efectele economice. Însă
ceea ce se petrece deja în firmele
românești e la fel de dramatic ca
boala propriu�zisă. Aici guvernul
român pare a nu răspunde la fel
de eficient cum se întâmplă deja
în alte state, care pompează cu ne�
miluita miliarde de euro în pro�
priile economii. Ajutorul promis
de guvernul de la București firme�
lor obligate să tragă oblonul e mai
degrabă simbolic. Iar antrepreno�
rii au nevoie de măsuri clare acum,
nu de povești îmbrăcate frumos în

conferințe de presă interminabile
ținute de un premier aflat la au�
toizolare la Vila Lac1.

Cert este că viața noastră, a
fiecăruia, se va schimba radical.
Nu scapă nimeni, oricât am crede
că suntem de puternici în astfel
de momente. Pandemia va trece
mai devreme sau mai târziu, dar
rămâne de văzut care va fi mode�
lul social și politic pe care�l vom
urma. Problema vaccinului își va
găsi soluția la un moment dat, dar
nu e clar dacă vor dispărea frica și
neîncrederea unii în alții. Distan �
țarea socială e un concept greu de
acceptat, iar urmele vor fi adânci
în societățile democratice. Faceți
un exercițiu simplu și imaginați�vă
că de mâine coronavirusul dis�
pare. Va fi dintr�o dată viața noas�
tră la fel ca înainte? Pesi miștii vor
spune imediat nu, dar mă tem că
optimiștii vor cere timp pentru a
formula răspunsul. SDC

FLORIN GHEŢĂU
VAGONUL CU VORBE

Imaginaţi-vă că de mâine coronaviru-
sul dispare. Va fi dintr-o dată viaţa 
noastră la fel ca înainte?

Momentul de cotitură
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Cinci muzici pentru sfârșitul lumii.
Sugestii pentru un soundtrack 
de trecut apocalipsa
E carantină, stăm acasă și citim. 
Și bine facem, așa suntem măcar
pen tru o perioadă la adăpost de
SARS-CoV-2/ COVID-19, dar și de
noua demenţă digitală a reţelelor
sociale, acolo unde, pe lângă isterie
și neolimba pandemică a posibililor
contacţi, colcăie teoria conspiraţiei,
cu efectul a milioane de clone din
molecula de coronavirus, proiec-
tate într-un banal strănut. 

Bine că e din nou populară leapșa
cu cărți, bibliotecile își adaptează
bazele de date virtuale, scriitorii
țin jurnale de izolare și clocesc
ficțiuni, iar vânzările de carte on�
line au crescut brusc, la mare cău�
tare fiind cărțile despre pandemii
și apocalipsă. „E o epidemie de
lecturi despre epidemie“, glumea
un scriitor chiar zilele trecute, pe
Facebook. Și melomanii au de
unde alege, marile teatre lirice ale
lumii și filarmonicile de tradiție
din Europa și Statele Unite, ne�
voite să�și suspende activitatea,
pun la dispoziția îndrăgostiților
de muzică înregistrări emblema�
tice din arhive de aur, în timp ce
muzicienii, privați de aerul fre�
mătător al sălilor de concerte, se
mobilizează în mini�recitaluri
live online. Să ne descrețim frun �
țile și să ne bucurăm auzul: dacă
cititorii au Jurnal din anul ciumei
al lui Defoe, Ciuma lui Camus,
Dragostea în vremea holerei a lui
Márquez, Apocalipsa lui Stephen
King sau Eseu despre orbire a lui
Saramago, cu ce muzici pentru
sfârșitul lumii ne�am putea delecta?
Fără pretenție de stabilit vreun
canon mortuar/ mortal dintr�un re�
pertoriu substanțial, iată cinci mu�
zici pentru sfârșitul lumii.

1. MYSTERIUM DE
ALECSANDR SCRIABIN 

(1903-1915). 

Prin acest spectacol total care ar
fi inclus muzică, dans, teatru, poe�
zie, arhitectură și imagini, clopote
și parfumuri și ar fi durat șapte
zile și șapte nopți în India, într�o
catedrală de la baza munților Hi�
malaya, Scriabin visa să mântuie

umanitatea. Geniu controversat
cu o creație prometeică, muzicia�
nul rus plănuia un show care, fo�
losindu�se din plin de sinestezie,
urma să conducă omenirea prin �
tr�un cataclism senzorial, într�un
nou plan al existenței. Sfârșitul
lumii e pentru el regenerare, pu�
rificare și transformare spirituală.
În 1913, când proiectul devine tot
mai utopic și grandios, Scriabin
decide să schițeze ciorna unui act
preliminar, intitulat „Universul“.
Moare doi ani mai târziu, iar acest
intro, o pregătire pentru misterul
final, va fi terminat în 28 (!) de ani
de muncă de un alt Alexandru, tot
rus, Nemtin. Mysterium e o apoca�
lipsă utopică și metamorfică, într�un
inedit limbaj armonic. 

2. SIMFONIA NR. 3 ÎN DO
MAJOR DE GEORGE ENESCU,

PARTEA A II-A, VIVACE MA
NON TROPPO (1916-1918)

Cea mai frumoasă simfonie enes�
ciană conține vârtejul dens și in�
uman al unui sfârșit de lume
provocat de Primul Război Mon�
dial. Catastrofa răzbate proteic
din fiecare celulă și prelucrare a
variantelor tematice, între care și
un leitmotiv din Oedip, ca o pre�
figurare a unei extincții planetare.
Această mișcare secundă e teme�
lia și centrul evoluției simfonice a
lucrării pe care Enescu a scris�o la
Iași în ianuarie 1918, la chiar apo�
geul conflagrației, și pe care o va ter�
mina în august la Dorohoi. Vibrația
ororii la partida corzilor, trompete
grotești, ritmuri infernale, percuții
macabre, cu un tutti apocaliptic în
climaxul simfonic, care distorsio�
nează hidos luminoasa temă prin�
cipală. Dezastrul ia turnura unui

marș mahlerian, dar fără urmă de
sarcasm, cu alămuri impozante și
scânteietoare, într�o coeziune mo �
no litică a corzilor, cu un clinchet
final luminos de clopoțel. E indi�
ciul care conduce la finalul cu cor,
de o luminoasă atmosferă, aproape
liturgică, din ultima par te. „Nu
există decât un singur Creator, adi �
că Dumnezeu“, credea Enescu. 

3. QUATUOR POUR LA FIN 
DE TEMPS DE OLIVIER

MESSIAEN (1940)

Messiaen are 31 de ani și e prizo�
nier de război în Stalag VIII�A
când scrie această capodoperă ca�
merală „pentru sfârșitul timpu�
lui“. Compozitorul îndrăgostit de
cântecul păsărilor și organist în
biserica La Trinité din Paris își va
cânta în 1941 alături de alți muzi�
cieni din lagăr prima audiție a
acestei partituri. Ea a devenit una
dintre cele mai importante și ce�
lebre lucrări ale secolului XX, su�
perbă serenadă a extincției ce se
încheie cu anunțul fără echivoc al
sfârșitului lumii prin vocea ar�
hanghelului care slăvește eterni�
tatea divină: „Louange à l’immor �
talité de Jésus“, un superb solo de
vioară, cu armonii minimale pla�
cate la pian. Prin Hristos�Omul
din carne și sânge, oamenii pot 

accede la veșnicie imaterială, din�
colo de oroarea vremelnică a răz�
boiului, a morții și suferinței.
Olivier Messiaen a notat în parti�
tură „infinit de lent“, ritmul e doar
convenție telurică, interpreții res�
piră aerul unei alte lumi, neîncor�
setate de vreo bară de măsură.
Moartea e doar o trecere, chiar
când e agonică, infinit de lentă.  

4. APOCALIPSA DE
GIANCARLO MENOTTI (1951)

Un poem simfonic atipic pentru
orchestră mare, cu prima mișcare
mai lungă decât următoarele do �
uă, de o melodică fermecătoare,
ce debutează cu trompetele aver�
tizoare ale Judecății de Apoi, con�
tinuând cu masa învolburată a
corzilor și elanul unui ritm frene�
tic. Atmosfera e ușor romantică,
muzica e cuceritoare, doar snobii
pot s�o catalogheze drept light. Li�
rismul temelor amintește că de �
spre Menotti s�a spus că ar fi fost
veristul secolului XX, italianul ex�
celând în operă, cu prolifice in�
cursiuni în balet și muzică de
camera. Apocalipsa lui, una din�
tre puținele lucrări pur orches�
trale e atmosferică și colorată,
fără regrete sau tristeți inutile.
To tul se întâmplă repede, iar ba�
lansul între partide e admirabil
da capo al fine. Improperia e un
termen din ritualul antifonic�res�
ponsorial al misei catolice în
grația solemnă și aerată a viorilor,
La città celeste e o desfătare des�
criptivă, iar Gli angeli militant, fi�
nalul triumfal, are multe alămuri.
Oamenii au memorie scurtă, dar
așteaptă întotdeauna, dacă nu mi�
nuni, măcar un happy�end.  

5. REQUIEM KV 622 DE
WOLFGANG AMADEUS

MOZART (1791)

În locul unui Armagedon contem�
poran sonor – sunt câteva zeci de
lucrări moderne pe tema finalului
de lume – la final un „clasic“ al re�
pertoriului funebru, recviemul
mozartian, cea mai tristă și mai
frumoasă muzică a unui sfârșit.
Interpretarea e una foarte impor�
tantă, versiunea lui Carlo Maria
Giulini din 1979, cu Philarmonia
și patru fenomenale voci solistice,
fiind una de colecție pentru mine
și mulți melomani, una de suflet. 

Fiecare dintre cele cinci co �
perți�albume e o recomandare de
versiune interpretativă. De remar�
cat, după audiție bineînțeles, că
muzica sfârșitului lumii poate fi
mult mai înfiorătoare decât orice
pagină literară, dar în ace lași timp
atât de diferit percepută, mult mai
ușor de asimilat, cu fiecare ex pe �
riență auditiv�senzorială în parte.
În plus, în fiecare dintre aceste
partituri putem găsi câte cel puțin
un motiv de alungat fricile zilelor
noastre, de limpezit mintea și întă�
rit sufletul. Vă doresc audiție plă�
cută, dacă tot ne petrecem acasă
sfârșitul lumii! SDC

CĂTĂLIN SAVA
RUBATO. 
RUBRICA DE CLASICĂ



Centrul de Teatru Educațional
Replika din București a împlinit
cinci ani de existență. La o primă
vedere, nu e prea mult, dar pen�
tru o companie independentă din
România e un test de anduranță. 

Segmentul alternativ, al artiștilor
care și�au ales freelancing�ul ca
modalitate de a comunica cu pu�
blicul, nu are în țara noastră, din
păcate, un sprijin constant și o
protecție socială care să�i garan�
teze continuitatea. Motiv pentru
care contorizarea unui cincinal în
condițiile date chiar e un motiv de
sărbătorire. 

Compania are o echipă din
care fac parte, încă de la început,
două Mihaele, Mihaela Michailov
și Mihaela Rădescu, prima e dra�
maturg, a doua, actriță, Radu
Apostol (regizor), Viorel Cojanu
(actor) și Gabi Albu (scenograf).
Structura funcționează ca asocia �
ție culturală și include compe �
tențe din sferele de bază ale
teatrului (text, direcție de scenă,
amenajare scenografică, inter �
preți). În decursul acestor ani, da�
torită deschiderii și parteneria� 
telor, cvintetului de animatori li
s�au adăugat și alte nume – Sil�
vana Negruțiu (actriță) și Elena
Găgeanu (artist video), plus o
puzderie de colaboratori și volun�
tari care au gravitat în jur.

Replika și�a găsit propriul cu�
loar estetic – teatrul educațional –
propunându�și „să dezvolte și să
promoveze programe de cercetare
artistică și creații pe teme și su�
biecte stringente din societatea
contemporană, valorizând o artă
solidară cu lumea în care trăim.
Centrul își propune să devină o
platformă de creație pedagogică și
artă participativă. Artiști, acti viști,
educatori acționează prin inter�
mediul unor inițiative artistice, se
educă reciproc și produc schim�
bări în societatea contemporană.
Centrul se dorește a fi un spațiu al
schimbării sociale prin arta edu �
cațională și creațiile deschise spre
categorii marginalizate“. 

E sinteza unei misiuni decla�
rate încă de la înființare și în
consonanța căreia s�au realizat
pro ducții și coproducții, work �
shopuri pentru adolescenți, s�au
făcut turnee, au fost găzduite spec �
tacole potrivite profilului institu �
țional, s�au tipărit cărți al căror

conținut e atașat proiectelor ce
dospesc în echipă. Teatrul celor
de la Replika e un teatru socio�
educațional, artă de însoțire a
problematicii zilei. E un demers
creativ preocupat de ficționa �
lizarea unui real de unde artiștii
culeg subiectele, investigându�le
prin mijloacele tipice scenei.  

REPLIKA LUCREAZĂ PE
PROIECTE, PE ALOCĂRI
INCONSTANTE

Rezultatele muncii lor implicate
sunt o construcție durabilă, sunt
emoții așezate în mintea și sufle�
tele publicului, în interesul arătat
de specialiști și în Premiul British
Council România (2018) pentru
ceea ce au reușit într�un timp atât
de scurt și cu atât de puține mij�
loace. Ca orice inițiativă indepen�
dentă, și Replika lucrează pe
proiecte, pe alocări inconstante. 

Lipsa de predicție financiară
e cea mai mare provocare căreia a
trebuit să�i facă față mereu. A
aplicat, ca toți liber�profesioniștii
din arte, la Administrația Fondu�
lui Cultural Național (AFCN), la
stipendii puse la dispoziție de
consiliile locale în baza Legii 350
(atribuite în urma unor licitații de
propuneri). Lucrează pro bono,
fiecare membru având un alt pla�
sament din care poate trăi. Tot ce
vine din finanțări câștigate a fost
reinvestit în spațiu și activitățile
derulate. Nici bilete nu vând, cre �
dința lor fiind că o asemenea for�
mulă de teatru trebuie să asigure
accesul tuturor categoriilor de
posibili spectatori. 

Compania funcționează pe
strada Lânăriei, nr. 93�95, în
preajma Parcului Tineretului, o
zonă de mijloc a Bucureștiului,
într�o fostă hală industrială. Ame�
najarea s�a făcut printr�un grant
obținut de la Fundația pentru Dez�
voltarea Societății Civile (FDSC),
prin apel la bunăvoința celor care

i�au putut sponsoriza, pe bază de
donații, inclusiv în obiecte. Prin
această ultimă formă s�au făcut
câteva dintre dotările de scenă
(reflectoare de la Teatrul Mic și
Teatrul „Ioan Slavici“ din Arad, pe
care le�au recondiționat; covor de
scenă de la Centrul Național al
Dansului din București; gradene,
de la fostul MAD – Centrul Mul�
tiArt Dans), iar printr�o campanie
de fundraising s�au strâns 8.600
de dolari, banii necesari pentru
repararea acoperișului. Scaunele
pe care stau spectatorii s�au adu�
nat în urma unei campanii pe
rețelele de socializare, „Donează
un scaun la Centru“, la finalul că�
reia s�au trezit posesorii a cca 100
de scaune.

CU TOȚII FAC DE TOATE

Legăturile strânse cu comunita�
tea sunt fundamentele a ceea ce
se petrece la Replika, sunt resor�
turile care acționează în toate eta�
pele și în toate felurile. Animatorii
Replika sunt gazde primitoare, își
întâmpină la propriu de fiecare
dată spectatorii. Cu toții fac de
toate: au idei de spectacole, lu�
crează pentru ele, scriu aplicații
pentru granturi, joacă, imaginea �
ză regii și scenografii, se ocupă de
partea tehnică. Desigur, fiecare la
ce se pricepe cel mai bine. Nu
există frontiere între profesioniști
și amatori, pentru că relația e mu�
tual avantajoasă, iar în această
formă de teatru, e vitală. 

Un inventar retrospectiv al
manifestărilor de la Replika ar fi
foarte bogat. Cele mai vizibile
pentru mediul teatral sunt
(co)producțiile, însă la fel de im�
portante au fost tot soiul de alte
evenimente originale. Printre ele,
ateliere educaționale de scriere
dramatică, de teatru și de comu�
nicare vizuală pentru adolescenți;
spectacole�lectură; ateliere de pe�
dagogie artistică dedicate cadre�
lor didactice; cărți pentru uzul
pedagogilor; proiecții de filme do�
cumentare cu tematică adiacentă
spectacolelor puse�n scenă.

Universul infantil, școala,
educația în ansamblul ei, proble�
matica adolescenței, mai ales su�
biecte care, în general, nu se dis�  
cută deschis (educația sexuală,
bullying, moartea și percepția ei la
vârste fragede etc.) sunt filoanele

tematice ce se regăsesc în creațiile
de la Replika. Dar nu exclusiv.
Mașkar a vorbit despre comu �
nitățile rome, cu un studiu de caz
pe județul Teleorman, Foamea
noastră cea de toate zilele li se

adresa persoanelor în etate, Ro�
vegan vorbea despre migrația 
economică și impactul asupra
familiei etc. Toate problemati�
cile actualității merită atenție la
Replika. SDC

7
ANUL XVI NR. 679
21 – 27 MARTIE 2020 teatru

www.suplimentuldecultura.ro

ION BARBU
PINACOTECA DIN PETRILA

Cinci sezoane cu Replika
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DATUL ÎN SPECTACOL
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RĂZVAN CHIRUȚĂ

Am înțeles că nu vă place să
acordați interviuri, din ce motiv
această reticență?

Mai curând este vorba că nu îmi
place televiziunea, nu�mi plac fo�
tografiile, toată această agitație. E
foarte frumos că oamenii sunt
interesați de scriitori, doar că,
atunci când am interviuri unul
după altul, mă tem să nu mă repet. 

Să începem clasic: când v-ați
apucat de scris și ce anume v-a
făcut să vă apucați de scris?

Am început să scriu relativ târziu,
prin raport la romancierii care
spun că au început să scrie foarte
devreme, de când erau copii sau
adolescenți. Aceasta deoarece pe
toată durata studiilor, în timpul
studiilor superioare, am trăit în
această constantă a practicii scrii�
turii, chiar dacă era vorba de filo�
sofie, nu de romane. Așa că am scris
constant, mai întâi licența, apoi lu�
crarea de disertație și apoi un doc�
torat și astfel am căpătat acest
exercițiu. Iar după ce am terminat
studiile și nu am mai avut acest
pretext, această presiune universi�
tară, am observat că gustul pentru
scris era mai departe acolo, doar că
s�a deplasat către ficțiune. 

Este un avantaj sau un dezavan-
taj să începi să scrii mai târziu? 

Nu am o părere clară în acest sens,
totul depinde de talentul persoa�

nei. Sunt persoane care sunt în
stare să scrie o operă foarte fru�
moasă foarte devreme și care câ�
teodată se epuizează pe drum,
sunt și cazuri inverse, la fel cum
sunt și evoluții fără salturi dintr�o
parte într�alta. Dar, normal, nu
există o regulă absolută. 

În copilărie aveți o deschidere
către această zonă, către poves-
te, către imaginar? Sau ați des-
coperit-o ulterior?

Eram desigur interesată de po �
vești, ca orice copil cred eu, îmi
plăcea să îmi fie povestite, să mi le
imaginez eu. De asemenea, am

fost mereu foarte atrasă de ima �
gini, de tot ce este vizual, de tot ce
înseamnă imagine, de ilustrațiile
din cărți, fotografii și pictură. 

În ce măsură v-au influențat
studiile de filosofie în ceea ce
scrieți? Care sunt temele care vă
obsedează, vă bântuie?

Centrală îmi este tema despre care
am vorbit foarte mult, cea a com �
plexității extreme a ființei umane,
capabilă de tot ce este mai bun și
de tot ce este mai rău. Prin ur�
mare, mă refer la tema eternă a
răului, căruia nu i se găsește nicio�
dată un răspuns și care în general
apare mai puternic la suprafață în
vreme de război și din cauza lui.
Probabil din acest motiv prima
mea carte, Cartea nopților, care a
fost tradusă în limba română,
evocă trei războaie. 

Am observat că dintre cărțile
dumneavoastră câteva merg în
această direcție a combinării
trecutului cu prezentul. Care
este originea, de unde vine inte-
resul dumneavoastră pentru
această abordare care transpare
din scrierile dumneavoastră?

Suntem locuiți de trecut. Nu po�
sedăm întotdeauna cunoștințe
exacte privind elementele fac�
tuale, dar adineauri am vorbit de �
spre probleme de genealogie, de
psiho�genealogie: conservăm ceea
ce s�a întâmplat în istoria țării
noastre, iar aceste elemente isto�
rice, în mod conștient sau în mod
inconștient, ies la suprafață la un

moment dat. Dumneavoastră, ca �
re sunteți tânăr, cu siguranță că
sunteți, la fel, locuit de turbu �
lențele din trecutul apropiat al
României, fie că vă dați seama sau
nu. Lucrurile acestea se află în
noi, nu le căutăm neapărat. 

Se spune că lumea se întoarce
înapoi, la aceleași greșeli ale tre-
cutului, iar și iar. Cum vedeți
dumneavoastră acest lucru?

Cu siguranță se întâmplă asta.
Poate că este o interpretare prea
rapidă, dar este foarte greu să fii,
cum s�ar spune, un bun analist al
contemporaneității. Filosoful ita�
lian Giorgio Agamben a scris o
conferință exact asupra contem�
poranului. Spune lucruri foarte
interesante despre cvasi�imposi�
bilitatea de a fi un judecător foar �
te bun al contemporaneității
extreme, iar pentru a explica fo �
losește imagine unui tablou, față
de care, pentru a�l vedea și înțe �
lege, trebuie să ai o distanță mi�
nimă. Altfel, poți fi orbit în fața
unei lumini puternice, poți să te
pierzi într�un detaliu. Din neferi�
cire, avem impresia că lecțiile is�
toriei nu prea ne�au folosit. Ve� 
  dem cum în Rusia revine nostal�
gia țarului, cum Statele Unite se
află într�o regresie totală – e
poate pentru prima dată când se
întâmplă așa ceva acolo. La fel,
vedem ce se întâmplă în Orientul
Mijlociu, în Iran, pe scurt peste
tot. În același timp, vedem cum
Europa dovedește din nou că are
memoria scurtă și cum se închide

INTERVIU CU SCRIITOAREA SYLVIE GERMAIN

„Nu pot face mai mult decât cărțile
pe care le scriu și conferințele 
pe care le țin pe anumite teme“
Au trecut aproape doi ani de la ediția a VI-a a Festivalului
Internațional de Literatură și Traducere de la Iași (3-8
octombrie 2018), cel mai important festival de gen din
această parte a Europei, moment în care am avut prilejul
de a sta de vorbă cu scriitoarea franceză Sylvie Germain. A
studiat filosofia la Sorbona (master de filosofie și estetică) și
la Nanterre (doctorat în filosofie și estetică). Din 1984 a
publicat aproximativ 20 de romane, 15 eseuri consacrate

spiritualității, orașelor și artiștilor, picturii și fotografiei. 
I s-au decernat câteva premii importante, printre care
Premiul „Femina“ (Jours de colère, 1989, tradus la noi ca
Zile de mânie) și Premiul „Goncourt des lyceens“ (Magnus,
2005). A fost aleasă membră a Academiei Regale belgiene
(2013) și e președintă de onoare la decernarea Premiului
„Marguerite Duras“. Vă invit să parcurgeți mai jos acest
dialog recuperat. 
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în diverse forme de rasism. Nici în
Franța nu suntem foarte siguri de
ce se întâmplă, cu extrema dreap �
tă, cu elementele foarte rasiste, cu
porniri față de negri, arabi, mu�
sulmani... Vedeți ce se întâmplă și
în Birmania (Myanmar), la bu �
diști (n.r.: populația budistă a
persecutat și persecută foarte pu� 
ternic minoritatea etnică rohin�
gya, de religie musulmană, una
dintre cele mai persecutate mi �
norități din lume). Se spunea ade�
sea că toleranța este de găsit în
țările care au îmbrățișat o religie
monoteistă. Budiștii sunt ca cei �
lalți, căci ei urmează învăță turile
lui Buddha, noi le�am ur mat pe
cele ale lui Christos. Ve dem cum
discriminarea și rasismele se de�
plasează. Există o Africă anti
creștină și așa mai departe. Isto�
ria este pur și simplu cople �
șitoare. Nu am învățat nimic din
lecțiile istoriei. Există oameni po�
litici care o spun și care strigă
„aten ție!“, dar nu îi ascultăm, îi
dăm deoparte. 

După dumneavoastră, care este
rolul scriitorului, al intelectua-
lului în această lume? Vă întreb
pentru că în România în general
intelectualii se ascund, nu inter-
vin, se închid într-un turn de
fildeș și consideră că nu e treaba
lor să se implice în cetate.

Trebuie să și știi să faci acest
lucru și să ai competențe. Sunt in�
telectuali, scriitori, pictori, artiști
care doresc să se implice, dar nu
știu cum. Găsesc că prea adesea
actori, sportivi, intelectuali îm �
brățișează un discurs public, dar
fără să aibă îndeajuns de multe
cunoștințe de politică și de ce se
întâmplă la nivel geopolitic. Cu
toate acestea, își permit să țină
discursuri frumoase, pline de
umanitate, dar fără nimic în spate.
Uneori, pot face mai mult rău. Văd

că pe anumite subiecte legate de
societate se afirmă actori, actrițe,
dar care în fapt nu cunosc sufi�
cient tema despre care vorbesc.
Iar cei ce cunosc subiectul sunt
agasați, consternați sau se înfurie
să vadă că cei care stăpânesc do�
sarul nu sunt ascultați – în gene�
ral, dramele sunt mult mai com �
plexe decât ceea ce auzim –, dar
bineînțeles că ascultăm actorul
sau actrița, persoana care se bu�
cură de notorietate, care are pro�
pria versiune asupra faptelor și
care simplifică foarte mult.

Mi se pare că sunteți foarte im-
plicată în lumea în care trăiți.
Cât am vorbit despre cărți și
despre filosofie, ați fost puțin
mai reținută, iar acum, că am
trecut la lumea de azi, v-ați lu-
minat la față. 

Sunt foarte preocupată de lumea
aceasta, dar îmi spun că nu am o
personalitate suficient de media�
tizată, nu sunt deloc construită
așa, pentru a putea interveni. Nu
pot face mai mult decât cărțile pe
care le scriu, conferințele pe care
le țin pe anumite teme, dar nu am
prezență mediatică. Și nici nu
vreau să am. Vreme de câțiva ani,
am publicat editoriale într�un
ziar și abordam subiecte legate de
societate sau de politică. Asta nu
a schimbat absolut nimic. 

Nu știu câtă forță mai au cuvin-
tele, e dificil să schimbi doar cu
cuvinte. Eu, ca jurnalist, am
aceeași dilemă: scriu și scriu și
nu se întâmplă nimic. 

Ba au, și în bine, și în rău. Dacă tot
vorbeam adineauri cum poate fi
provocat un pogrom, vedeți dum�
neavoastră, aceasta se face prin
cuvinte, prin puterea lor. Uitați�vă
ce a făcut Hitler, de exemplu. Urla
iar și iar anumite cuvinte, care in�
flamau. Prin opoziție, ne putem

gândi la oameni precum Martin
Luther King, care putea ține dis�
cursuri magnifice și care provoca
de partea binelui, a solidarității.
Să ne uităm și la o persoană pre�
cum Ghandi. Dar asta funcțio �
nează un timp, însă oamenii nu au
memorie și hop, nu reușim să
învățăm nimic. Uitați�vă din nou
la Birmania (n.r.:Myanmar), unde
această doamnă (n.r.: Aung San
Suu Kyi) a câștigat premiul Nobel
pentru pace, ba are și un film de �
spre ea. Dar în același timp nu
este atât de simplu. Judecăm sim�
plist, nu ne facem timp să înțele �
gem complexitatea lucrurilor
care se petrec în Birmania, iar
dacă ea a vrut să aibă cu adevărat
puterea, nu a reușit, însă dacă a
vrut nu mai puțină putere, a ajuns
obligată să facă multe compromi�
suri. Așa se petrec lucrurile în po�
litică. Când ajungi la putere, nu
poți rămâne cu mâinile curate, e
imposibil să nu ai fecale și sânge
pe mâini. Iar azi imaginea acestei
femei este complet distrusă. Pen�
tru că ce se întâmplă nu poate fi
justificat sub nici o formă (n.r.: cu
puterea deținută de facto de Suu
Kyi, armata a alungat sute de mii
de rohingya în Bangladesh). Cam
așa stau lucrurile peste tot, vedem
adesea cum în America Latină
bărbați și femei au dat dovadă de
mare curaj în fața dictaturilor, au
fost închiși pentru asta, au îndu�
rat torturi, iar apoi, în momentul
în care ajung să ia puterea, fac
același lucru față de opozanții, ba
chiar și de prietenii lor. Victima
de ieri devine călăul de astăzi și
creează victima de mâine și tot
așa. Oamenii precum Nelson Man�
 dela sunt rari. A fost remarcabil
odată ajuns la putere în cele din
urmă. În fața ororii Apartheidu�
lui, iată pe cineva care a lucrat, a
reflectat pentru a face bine țării
sale, ieșind din cercul vicios al urii

și al răzbunării, care era cuprinsă
în „Îmi faci rău, îți fac și eu ție”, cu
albii care voiau să ucidă negrii și
negrii care voiau să ucidă albii. 

Atunci înseamnă că nu am avea
nici o speranță în final.

Contra a tot și a toate, chiar avem.
Nu știu dacă este similar în ro�
mână, dar în franceză avem două
cuvinte: espoir și espérance. În ce
privește termenul espoir, e spe �
ranța de a găsi o slujbă bună, e
mai concretă. Espérance are un
sens mai specializat:putem spera
contra tuturor speranțelor (nous
pouvons espérer contre toutes es�
poirs), deci ne putem păstra spe �
ranța chiar și în disperare. Este un
cuvânt foarte spiritual, metafizic.
Sunt niște scrieri foarte frumoase
ale filosofului Gianni Va ttimo, la
care țin de asemenea foarte mult,
ca și cele ale lui Frédéric Boyer, cel
care a scris un text foarte frumos și
care în plină disperare a încercat să
se sinucidă. El este cel care spune
că în cea mai profundă disperare
(désespoir) a regăsit sensul spe �
ranței (espérance). Poate că spe �
ranța (espérance) cel puțin des �
chide posibilul. 

Alors, nous avons pas d’espoir,
mais nous avons d’espérance. 

Este greu, e adevărat că e o ajustare
la realitate pe care o facem în mod
constant cu o anumită luciditate,
dar nu e mereu prea frumos ceea
ce vedem în lume, ca să fiu eufe�
mistică, e chiar înspăimântător.
Dar în același timp este adevărat
că este vorba de ce ajunge la noi, de
ce reflectă media, adică în special
atrocități, catastrofe, calamități,
războaie. Nu se vorbește aproape
niciodată de lucrurile bune, binele
nu face spectacol, nu e amuzant,
nu e dis tractiv, nu atrage public.
Sunt lucruri fantastice care se fac
în fiecare zi, sunt oameni grozavi
care fac fapte magnifice în fiecare
zi, fapte de generozitate, de muni �
ficență, de a împărți cu alții, de fra�
ternitate. Sunt foarte multe exem �
ple. Aceste lucruri nu interesează,
dar ele sunt vitale. Trebuie să su�
bliniem că ele există. 

Am să vă adresez o întrebare pe
care sigur ați mai primit-o: ce
știți despre literatura română și
dacă aveți vreun autor preferat? 

Nu am să vă mint, știu prea puțin
și prea puțini dintre autorii con�
temporani, în afară de Gabriela
Adameșteanu, care este foarte
tradusă în franceză și căreia i�am
citit cartea Dimineața pierdută,
care mi s�a părut foarte bună și
care are marele merit că lumi�
nează puțin pentru străini o parte
din istoria României. Îmi place
mult această abordare a unei pe�
rioade istorice, foarte bine docu�
mentată, chiar dacă vine sub
for ma unui roman. Mai știu pu �
țină poezie și, ca mulți dintre
francezi, nume ale marilor autori
români, care sunt puțin și fran�
cezi, prin apropriere, cum e cazul
cu Ionesco, care îmi place mult nu
doar ca dramaturg, ci și ca perso�
naj, mai mult decât Cioran. Putem
vorbi aici și despre Paul Celan, cel
care spunea el însuși că, în fața
pronunțării germane a numelui
său, Țelan, nu doar că preferă, ci
vrea să fie pronunțat à la fran�
çaise, cel născut la Cernăuți, dar
de limbă germană, care a conti�
nuat să scrie în germană și a trăit
în Franța. La fel îi avem pe Benaj�
min Fondane, Gherasim Luca, cu
nebunia sa suprarealistă. Adevă�
rul este că francezii se simt legați
de români, ca de niște veri, cumva
ca și în cazul belgienilor. Fiind
veri, imediat se uită că unii sunt
români sau belgieni sau elvețieni.
La fel cu Gherasim Luca, a fost
imediat adoptat de cultura fran�
ceză și mulți nu știu că el era de
fapt român. Acesta a fost și cazul în
ceea ce îi privește pe belgieni, cu
adoptarea fără rest a unor Henri
Michaux, Jaques Brel – unul din�
tre cântăreții mei preferați –, la fel
cum putem să vedem că poetul
Philippe Jaccottet este elvețian.
Este drept, și�au câștigat notorie�
tatea în Franța, chiar dacă Parisul
nu mai este centrul lumii. Româ�
nia ne�a oferit și în cinema nume
mari, cum e Radu Mihăileanu sau
cel care a făcut un film foarte pu�
ternic, care a luat și Palm d’Or la
Cannes, Cristian Mungiu, care
arată ce înseamnă drama avortu�
lui sau corupția din România. Cu
noul val aveți o cinematografie
foarte puternică.

Vă mulțumesc, cu speranța că
nu v-am silit să vă repetați prea
mult! SDC

Sunt lucruri fantastice care se fac 
în fiecare zi, sunt oameni grozavi care
fac fapte magnifice în fiecare zi.

Prima seară FILIT 2018: Simona Modreanu, 
Sylvie Germain, Gabriela Adameşteanu şi Cătălin Sava



Sunt deja câțiva ani de când fie�
care carte publicată de Veronica
D. Niculescu este așteptată cu
nerăbdare de tot mai mulți citi�
tori pe care autoarea i�a fidelizat
prin subtilitatea și frumusețea
profundă a poveștilor sale. 

DANA PÎRVAN

Constant pentru scrisul Veronicăi
D. Niculescu îmi pare a fi și ameste�
cul aparent paradoxal de fru musețe
și întristare, de durere și de lumină
blândă. Ca și în romanul anterior,
Spre văi de jad și sălbăție, și în Toți
copiii librăresei se pot identifica cio�
buri sau fire mai mult sau mai puțin
vizibile din celelalte cărți publicate
de autoare, aici însă ramificate și
nuanțate. Fără a fi redundante,
teme și idei prefigurate anterior
devin miezul altor povești, diferite. 

Și în Toți copiii librăresei,
personajul central este o făptură
umană însingurată, un om care în�
cearcă mereu să se desprindă din
învălmășeala zgomotoasă a vieții,
dramele personale găsin du�și ast�
fel vad pentru se face mai bine
simțite și înțelese. De data aceasta,
mușuroiul este spa țiul securizant
și pașnic al unei librării dintr�un
oraș de provincie, Pitești.

Încă din primele pagini ale ro�
manului Veronicăi D. Niculescu ci�
titorul este surprins de maniera în
care se reînvie lumea românească
din comunismul anilor ’70�’80, pe
care autoarea o pune în ramă mi�
zând pe răsfrângerea acesteia în
ochii unui copil care, pentru a face
rost de banii necesari cumpărării
unui plic plin cu timbre, strecoară
câte o mică minciună la Poștă, la
Frizerie, la Ceasornicărie, la Mer�
cerie, la Sifonărie, la Măcelărie, la
Librărie și la Cofetărie, reconsti�
tuindu�se astfel universul public și
totodată intim al acelor complexe
care constituiau un soi de axis
mundi al comunităților. 

Cum eu însămi am fost un
copil în acei ani ai comunismului
și mi�am petrecut cea mai mare
parte a copilăriei tocmai într�un
astfel de complex, verosimilitatea
reconstituirii Veronicăi D. Nicu�
lescu a fost de�a dreptul șocantă,
reușita sa fiind înlesnită nu doar
de perspectiva inocentă a lui Mă�
dălin, ci și de pregnanța detaliilor,

deloc întâmplătoare, autoarea 
recurgând la propriile amintiri, la
amintirile părinților, dar și la o
documentare temeinică, sursele
„utile pentru colorarea fundalului
și limpezirea unor detalii“ fiind
menționate și în nota de final a au�
toarei, intitulate sugestiv „Crunte
vremuri minunate“, unul dintre
posibilele titluri ale romanului.

O POVESTE DESPRE VIAȚA
ORICĂREI FEMEI CARE A
TRĂIT ÎN COMUNISM

Femeile vorbind la telefonul pu�
blic, capsulele de sifon aranjate în
cutiuțele lor de plastic, câte zece,
câte zece, vitrina de la Poștă în care
se lăfăie ilustrate cu artiști de ci�
nema și publicații precum „Scân �
teia“, „Scânteia tineretului“, „Lu� 
mi nița“ și „Cutezătorii“, ochiul cea�
sornicarului acoperit cu o lupă
mare, ceasornicarul fiind și pose�
sorul unui borcănel de muștar în
care strângea fise (și din care alți
oamenii beau acasă apă), flecurile
puse de pantofarul îmbrăcat în
halat albastru (în fața căruia băia�
tul își privește adidașii lui rupți la
bot și vopsiți în casă cu vopsea
albă), croitoreasa ce remaia ciorapi,
instalatorii ce ascultă la radio Un
albastru infinit, filmul cu Piedone
care rula la Cinematograf, măcelă�
ria goală, în ghețata de cacao sau de
fistic pusă într�o cupă metalică la
Cofetărie, cozile începute la patru
di mi neața pentru a lua niște lapte,
zahărul și uleiul pe rație – sunt
doar o parte dintre detaliile prin
care se reface în mai puțin de două�
zeci de pagini o lume întreagă, o
lume care, de la un punct încolo de�
vine doar fundalul pe care prinde
viață povestea Silviei Albu.

Personaj central al romanu�
lui, librăreasa Silvia Albu îi oferă
cititorului o poveste despre viața
oricărei femei care a trăit în co�
munism și care are privilegiul de
a trăi într�un loc magic: „Librăria
mea. Aceeași ușă pe care o știu din
copilărie, grea, metalică, încuiată
cu un lacăt strecurat prin inelele
sudate de o parte și de cealaltă.
Lacătul e protejat de o cușmă de
fier, în fiecare dimineață când
strecor mâna sub ea ca să deschid
mă simt de parcă aș da o spargere.
Încă nu m�am obișnuit să am
cheile. Pentru mine, librăria asta
a fost mereu un loc magic“, mai

ales pentru că „și eu, în librărie,
simt că fac ceva al meu, sunt toți
copiii ăștia cărora le aleg lucru �
șoarele cum mă pricep, pe care îi
cunosc tot mai bine, cărora une �
ori le recomand și cărți, câteodată
chiar le citesc povești scurte, au
prins încredere�n mine“.

O adolescentă, o poveste de
dragoste și o sarcină o transformă
pe Silvia într�o femeie stigmati�
zată, mai ales în cadrul familiei,
păcatul trebuind spălat departe
de ochii cunoscuților. Dragostea
înseamnă adesea moarte. Astfel,
tânăra e trimisă în alt oraș să
nască, iar copilul născut prema�
tur moare, Silvia întorcându�se
abia după câțiva ani în orașul din
care trebuise să plece și unde nu
mai are pe nimeni. Devine libră�
reasă și nu doar cărțile îi devin
centru al vieții, ci și copiii. Copiii
lui Cehov, copiii care intră pe ușa
librăriei, copiii din propriul tre�
cut, copilul pierdut, copilul din ea
însăși, romanul dezvoltând per�
manent teme precum relația con�
flictuală dintre părinți și copii,
presiunea societății asupra indi�
vidului, relațiile dintre surori, tra�
gediile asociate avorturilor din
timpul comunismului, hărțuirea
sexuală sau chiar violul. 

NU LIPSESC PERSONAJELE
MASCULINE CARE 
CREEAZĂ EMPATIE

Cât de bine reușește Veronica D.
Niculescu să redea realitățile vre�
mii respective, se poate judeca și
după scena avortului prin care
trece o infirmieră: „femeia s�a în�
tins pe masa ginecologică, și�a ri�
dicat picioarele în furcile meta� 
lice reci, a închis ochii, de rușine și
groază, că�i era rușine rău de dom�
nul doctor și groază de ce face, și�a
făcut cruce cu limba în gură și a
început să zică «Tatăl nostru», însă
n�a ajuns până la capăt, că a simțit
înțepătura naibii în uter, de parcă
acul era lung de zece centimetri și
nu se mai termina, iar apoi a înce�
put durerea, cumplită, de parcă
cineva îi rașcheta prin burtă, ru�
pându�i carne din carne. Cu ochii
larg deschiși, a văzut vopseaua al�
bastră din tavan, scorojită ici și
colo, în cârlionți lați, gata să�i
cadă pe față, cum n�o mai văzuse
până atunci niciodată, căci ea se
îngrijea mai degrabă de ce era pe

jos, pe podea, nu pe sus“.
Dar romanul nu este, așa cum

poate părea, un roman al comu�
nismului din perspectivă femi�
nistă, căci nu lipsesc nici perso� 
na jele masculine care creează em�
patie. Măcelarul care îi trimite 
periodic librăresei carnea învelită
în hârtie maro este unul dintre
ele. Mutulică, piticul care intră în
librărie, spune un banc și pleacă,
este altul. Însă personajul librăre�
sei îl are drept corespondent mas�
culin pe ceasornicar, pe cei doi
apropiindu�i, printre altele, dra�
gostea pentru literatură. Frumu �
sețea și tristețea poveștii de dra �
goste care se naște între cei doi de�
vine miezul romanului: „Singură�
tatea mea de acum e cumva con� 
fortabilă. Descopăr plăcerea de a
fi îndrăgostită fără nici un pericol.
Nu trebuie să fac nimic! Nu tre�
buie nici măcar să mă gândesc la
ce trebuie sau nu trebuie să fac, la
ce am voie sau n�am voie să fac, de

ce trebuie sau nu trebuie să mă fe�
resc. Sunt îndrăgostită și atât. E
de parcă aș strânge în brațe în fie�
care clipă o pernă de aer, dar
perna asta dulce de aer nu�i nici�
decum doar un gol.

Mă tot întrebam, oare ce ar
trebui să dau la o parte ca să�l pot
primi pe el? Și oare vreau și pot să
dau acel ceva la o parte, ca să�i fac
loc lui? Dar azi am priceput: nu
trebuie să dau nimic la o parte ca
să�l primesc. El e o absență. Și toc�
mai de aceea�l pot iubi fără teamă“.

Toți copiii librăresei este o po�
veste frumoasă, complexă, multie�
tajată, construită inteligent, fiind
deopotrivă roman de dragoste,
roman al copilăriei, roman istoric
al comunismului, roman al morții
și al singurătății. Unul dintre cele
mai bune romane românești. SDC

Veronica D. Niculescu, Toţi copiii
librăresei, colecţia „Ego. Proză“,
2020, Polirom, 
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O vară cu Isidor, de
Veronica D. Niculescu

l Ediție ilustrată
l Vârsta recomandată: 10+
O fetiță de 13 ani din Bucu �

rești se hotărăște să�l salveze pe
condorul Isidor, cel mai bătrân lo�
catar de la Zoo Băneasa, după ce
vede la televizor știrea despre
moartea cimpanzeului, veteranul
de până atunci al grădinii. Dar ce
te faci când reușești să eliberezi o
pasăre care nu mai știe să zboare?
Fetița aduce condorul acasă, unde
îl ascunde o vreme, și descoperă
lucruri fascinante despre el. Apoi
cei doi fug împreună la Sinaia. La
munte, în locul care seamănă cu

casa de demult a condorului, ea
speră să�l învețe să zboare din nou
și să�l elibereze cu adevărat, în
timp ce legătura dintre ei devine
tot mai puternică. O poveste de �
spre prietenie, libertate și visuri.

Momo, 
de Michael Ende

l Traducere din limba ger�
mană de Yvette Davidescu

l Un basm�roman
l Cu ilustrațiile autorului
l Vârsta recomandată: 10+
La marginea unui oraș, prin�

tre ruinele unui vechi amfiteatru,
își găsește adăpost Momo, o fetiță
cu un talent neobișnuit, pe care îl

folosește să�și ajute prietenii:
când copiii și oamenii mari vorbesc
cu ea, necazurile fug, certurile se
topesc, iar imaginația prinde aripi.

Dar într�o zi, pe nesimțite, o
organizație fantomatică a unor
terifianți „domni cenușii“ preia
controlul asupra orașului, furân �
du�le oamenilor timpul. Doar Momo
are puterea să li se opună, iar cu aju�
torul maestrului Hora și al ciudatei
lui broaște�țestoase Casiopeea că �
lătorește dincolo de hotarele tim�
pului pentru a le descoperi secre �
tele întunecate.

Visătorul, 
de Ian McEwan

l Vârsta recomandată 8+
l Traducere din limba en�

gleză și note de Dana Crăciun
„Tuturor ne place ideea de a

spune povești seara, la culcare...“
Peter Fortune trăiește la gra �

nița dintre vis și realitate. El trece
prin aventuri fantastice, trăiește
în trupul bătrânei sale pisici și al
unui copil răutăcios, se luptă cu o
păpușă rea care s�a trezit la viață
și caută răzbunare, găsește într�un
sertar plin cu fleacuri o cremă
care�i face pe oameni să dispară.
În cele din urmă se trezește, copil

de unsprezece ani, în trupul unui
adult și începe cea mai mare aven�
tură a vieții: se îndrăgostește.

Harun și Marea 
de Povești, 

de Salman Rushdie

l Traducere din limba en�
gleză de Dana Crăciun

l Vârsta recomandată 12+
Într�o lume îndepărtată, cu

magicieni și animale vorbitoare,
un băiețel de doisprezece ani în�
cearcă să�i redea tatălui său darul
povestirii și să aducă la viață Ma �
rea de Povești.

„Războinicul era și el o apa �
riție neobișnuită. Părul lung și
lins îi era prins într�o coadă groa �
să ce�i atârna până la brâu. Fața îi
era vopsită în verde, buzele îi erau
stacojii, ochii și sprincenele ne gre�
negre, iar pe obraji avea dungi
albe. Costumul de luptă mătăhă�
los, format din apărătoare de pie le
și pernițe groase la umeri și coapse,
îl făcea să pară și mai mare. Iar
forma sa fizică și îndemânarea la
mânuitul sabiei erau mai presus de
orice văzuse Harun până atunci.
Indiferent ce șme cherii încerca
umbra, războinicul le răspundea

pe măsură. Și cum luptau ei unul
cu altul, picior lângă picior, Harun
începu să vadă în duelul lor un
dans de o mare frumusețe și grație,
un dans pe o tăcere perfectă, căci
muzica se auzea doar în capul dan�
satorilor...“

Sylvie și Bruno, 
de Lewis Carroll

l Cu ilustrații de Harry Fur�
niss

l Traducere din limba 
engleză și note de Veronica D.
Niculescu

l Vârsta recomandată: 12+
Romanul Sylvie și Bruno îm �

pletește două povești: una se de�
rulează în lumea reală, iar cea� 
laltă într�un târâm de vis. Ferme�
cător și doldora de momente 
fanteziste, poezie și jocuri de cu�
vinte, el descrie aventurile bizare
ale fraților Sylvie și Bruno în Țara
Basmelor. La granița dintre reali�
tate și vis se naște o poveste origi�
nală, care nu se aseamănă cu ni� 
mic – nici măcar cu Alice în Țara
Minunilor. Sylvie și Bruno, cel din
urmă roman al lui Lewis Carroll,
publicat pentru prima oară în
1889, îi poate bucura deopotrivă
pe copii și pe adulți. SDC

Lectura ne apropie

Zilele acestea se stă acasă pe cât se poate, indiferent că vor-
bim despre adulți sau despre copii. E momentul în care fiecare
dintre noi are ocazia să recupereze din ceea ce ritmul grăbit al
coti dianului ne-a făcut să neglijăm, de la prietenii pe care nu 
i-am auzit de multă vreme la petrecut timpul cu cei din preaj -
mă, de la jucat cu copiii proprii la recuperat din cititul acelor
cărți pe care le-am tot acumulat știind că „va veni și momentul
lor“. Așa că ne-am gândit că, dacă cei mari de obicei au ce citi,
să ne îndreptăm către copiii de vârstă școlară. Prin urmare, mai
jos aveți cinci reco mandări de lectură, pe care le-am căutat să
fie atât distractive și pline de imaginație, cât și instructive. Pen-
tru a fi siguri de asta, părinții ar trebui să le citească și ei! 

Cinci recomandări de lectură pentru elevi: cele mai îndrăgite
povești apărute în colecția Polirom Junior 
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Keith Lowe – Frica și libertatea
„Suplimentul de

cultură“ publică în

avanpremieră un

fragment din volumul

Frica și libertatea.
Cum ne-a schimbat
viețile al Doilea
Război Mondial, de

Keith Lowe, care va

apărea în curând în

colecția „Historia“ a

Editurii Polirom.

– FRAGMENT –

Problema creării unei culturi a
eroilor și martirilor constă în
aceea că societățile nu pot crede
în astfel de lucruri fără să creadă
și într�un monstru. Teama de un
nou Holocaust implică, în mod
necesar, ideea că dușmanii Israe�
lului sunt noii naziști. Iar, întru�
cât inamicii aflați în imediata
apropiere a Israelului sunt state
arabe, nu este nevoie decât de un
mic efort de imaginație ca să în�
cepi să�i vezi pe toți arabii – in�
clusiv pe arabii care locuiesc în
Israel – ca pe niște potențiali cri�
minali. La prima vedere, nu este
nimic nou: evreii i�au comparat
pe arabi cu naziștii încă dinainte
de al Doilea Război Mondial. Îna �
inte de 1945 însă, o astfel de
comparație nu conținea nici urmă

din insulta și din sentimentul de
teroare care aveau să apară în anii
următori. 

Unul dintre multele motive
care au divizat Israelul în anii
1940 și 1950 a fost faptul că dife�
rite segmente ale societății aveau
inamici diferiți. Pentru imigranții
care supraviețuiseră războiului
din Europa, Germania nazistă era
apogeul răului. Pentru evreii se�
farzi, pe de altă parte, Germania
nu fusese niciodată dușmanul
adevărat: ei fugiseră din Irak, din
Yemen, din Egipt sau Maroc din
pricina violențelor și discrimină�
rilor îndurate din partea arabilor.
Pentru evreii care crescuseră în
Palestina însă, cei care au supt
ideologia sionistă odată cu laptele
matern, nu exista nici o diferență
reală între naziști și arabi sau, de
fapt, între oricare dintre nume �
roșii dușmani cu care se confrun�
taseră în lume: toți erau întru�
chipări ale aceluiași rău universal
al antisemitismului. După cum
s�a exprimat David Ben�Gurion în
1947, Holocaustul a fost doar
„punctul culminant al neîntre�
ruptei persecuții la care am fost
supuși timp de secole“. Sau, mai
succint, cum o va spune Ariel Sha�
ron circa șaizeci de ani mai târziu:
„Știm că nu ne putem încrede în
nimeni în afară de noi înșine“. 

Într�o atare atmosferă poate
că nu este surprinzător că naziștii
și arabii au ajuns să se conto�
pească într�un același dușman,
unic și universal. Istoria Israelului
după independență nu a servit
decât pentru a exacerba acest pro�
ces. De fiecare dată când Israelul a

intrat în război cu vecinii – așa
cum a făcut�o în fiecare deceniu de
când a devenit un stat –, a fost in�
vocată memoria Holocaustului. În
timpul războiului civil din 1948,
de exemplu, Ben�Gurion a descris
pierderile din rândul evreilor
drept „victime ale unui al doilea
Holocaust“. În timpul campaniei
pentru Sinai din 1956, ziarele din
Israel îl prezentau pe preșe din �
tele Nasser al Egiptului ca pe un
potențial „Hitler al Orientului“.
Războaiele din 1967 și 1973 au
fost însoțite de o atmosferă de pa�
nică existențială care amintea de
atmosfera din vremea Holocaus�
tului. Iar invazia din 1982 în Liban
a fost justificată de pretențiile
premierului Menachem Begin că
„alternativa pentru această ope �
rațiune este Treblinka“. La înce�
putul anilor 1980, când Irakul a
atacat Israelul cu rachete Scud, în
timpul Primului Război din Irak,
presa israeliană era plină de arti�
cole care îl comparau pe Saddam
Hussein cu Hitler. Iar în 2006,
premierul Benjamin Netanyahu a
încercat din nou să�i convingă pe
evreii din toată lumea că un nou
Holocaust era iminent: „Suntem
în anul 1938 și Iranul e Germa�
nia“, a spus. 

Israelul nu mai însemna na �
țiunea de eroi care aspirase odi�
nioară să fie. Devenise, în schimb,
o victimă perpetuă, „evreul printre
națiuni“, menit să fie pentru tot�
deauna ținta urii mondiale, în ge�
neral, și a urii arabilor, în special.
Orice pericol (iar Israelul se con�
frunta într�adevăr cu numeroase
pericole) este automat interpretat

ca unul existențial. Orice critică
(iar Israelul este incontestabil su�
biectul unor critici complet dis �
proporționate) este imediat văzu �
tă ca o persecuție. 

O astfel de viziune asupra lu �
mii are consecințe serioase, nu
doar pentru sentimentul bunăstării

națiunii, ci și pentru stabilitatea
geopolitică a întregii regiuni. Cum
Israelul este ultimul refugiu pen�
tru evreii din întreaga lume, să
fugă și să se ascundă nu mai re�
prezintă o opțiune; și, în orice caz,
istoria i�a învățat pe israelieni că
a fugi și a te ascunde nu reprezintă
o soluție. Așa încât, în mintea mul�
tor israelieni, singura direcție de
acțiune este să rămână pe loc și să
lupte cu toate mijloacele pe care le
au la dispoziție. 

Tocmai în aceasta constă și
cea mai mare dintre toate temerile
Israelului, una pe care puțini în�
drăznesc fie și să o recunoască.
Dacă viața este cu adevărat un răz�
boi neîncetat, așa cum sugerează
Aharon Appelfeld, atunci aproape
inevitabil ea presupune comiterea
unor atrocități la un anumit nivel.
Un război pe viață și pe moarte nu
poate fi purtat fără tragere de
inimă. Atunci când o națiune se
confruntă nu doar cu înfrângerea,
ci cu anihilarea, ea trebuie să fie
pregătită să facă orice. SDC

CARTEA
Al Doilea Război Mondial nu a fost un
eveniment ca oricare altul – el a schimbat
o lume. Lumea care a luat naștere în 1945
a fost una cu totul diferită de cea care în-
cepuse războiul. Pe de o parte, fizic
rămăsese cu nenumărate cicatrici și era
traumatizată psihologic: multe orașe
fuseseră distruse, sate pustiite și, în cea
mai mare parte a Europei și a estului Asiei,
comunităţi întregi au fost nimicite sau dis-
locate. Pe de altă parte, în 1945 lumea era
probabil mai unită decât fusese vreodată.
În focul războiului s-au făurit prietenii și,
pentru o vreme, a existat cu adevărat

speranţa că acestea vor putea dăinui 
și în timp de pace.
Cartea lui Keith Lowe își propune să inven-
tarieze diversele moduri în care al Doilea
Război Mondial și consecinţele lui materi-
ale și psihologice ne-au transformat
vieţile. Au apărut eroi, monștri și martiri și,
odată cu ei, s-a creat o întreagă mitologie
a războiului. Oamenii și-au imaginat utopii
pentru a edifica o lume mai bună, inclusiv
una guvernată la nivel mondial. S-au
prăbușit imperii și în locul lor au luat
naștere două superputeri aflate într-o
acerbă cursă a înarmării nucleare. S-au
format blocuri pe baze ideologice și
geopolitice, antrenate vreme de decenii
într-un costisitor Război Rece. 

S-au amplificat mișcările naţionale și
naţionalismul a luat amploare, dar, în para-
lel, statele și naţiunile au început să se
scindeze, la fel comunităţi și chiar familii,
provocând astfel traume și sentimente de
pierdere care macină încă multe dintre
societăţile de azi.
Toate aceste aspecte, dar și multe altele
sunt tratate de Keith Lowe pornind de la
poveștile de viaţă ale unor personaje reale
ale căror destine au fost într-un fel sau al-
tul profund afectate de război și de
urmările lui. Și toate evenimentele, susţine
autorul, stau sub semnul a două forţe –
frica și libertatea –, cele mai importante
imbolduri care au dus la crearea lumii
noastre postbelice. SDC
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Pre(a)ocupat cu alte muzici și
ameninţat de pandemie, aproape
că uitasem de trupa Crematory,
când mi-a parvenit vestea despre
iminenţa noului album, intitulat Un-
broken (2020, Napalm Records). 

Și cum se întâmplă des în ultimii
ani, au sosit și cele 15 piese, format
MP3, pentru luare de contact. Iar
contactul era cât pe ce să fie con�
trariul a ce vrea să spună, în tra�
ducere, titlul: întreg, nespart, ne� 
atins, intact. Întâia oară în circa
trei cincinale de folosire, Linuxul
meu gratuit s�a blocat, arătându�mi
un frumos ecran negru, de�am
crezut că PC�ul s�a infectat cu vi�
rusul răstignit pe prima pagină a
tuturor publicațiilor de pe Terra.
Nu știu ce s�a petrecut; bănuiesc
că e vorba de�un abuz impardona�
bil de sarcini, pe care nici compu�
terul, oricât ar fi el de puternic, nu
le poate rezolva. În fine, după un

restart, am recuperat documentul
de față și pot scrie fără grija că alte
întreruperi mă vor împiedica să
comit o capodoperă publicistică!

Revenind la titlul discului,
mă bântuie de la început sensul
lui primar. Pentru că unbroken
vrea să fie, conform dicționarului
Levițchi�Bantaș, și: nesupus, nedo�
mesticit, refractar, sălbatic, nă răvaș.
Coperta trimite, deloc subtil, tocmai
la aceste de pe urmă adjective. 

Altfel, întreg albumul mi se pare
mai mult cuminte decât recalci�
trant, aproape unul pop�rock.
Totuși, nu face de râs faima do�
bândită pe drept de cei cinci ger�
mani în circa trei decenii de
carieră – cum că ei ar fi niscai tă�
tici (și o „mămicuță“: claviaturista
Katrin, căsătorită cu toboșarul
Markus Jüllich, pilonul trupei) ai
genului gothic metal rock. Îmi
amintesc anii de glorie 1990 și ca�
setele îngrijit editate pentru piața
noastră emergentă de o firmă
timișoreană, pare�mi�se Power�
play. Priveam atent, cu lupa, co�
perta albumului din 1997, Awake,
și nu știam dacă să�mi fie frică sau
silă de imaginea fabulos fantas�
tică, destinată parcă unui film de
groază ori smulsă cu forcepsul
dintr�o poveste medievală întu�
necată. Și�apoi versurile, mai de�
grabă răstite, recitate în registrul
de jos – evident, dar nu strident
îngroșat, ca să zguduie firile ador�
mite: „Voices out of the darkness/
Shadowy bodies from eternity/ A
soft breeze betrayes the presence/
Millenium imprisoned/ A life of

suffering/ United in dead soul/
Away/ The Darkness breaks the
silence/ Away/ The Silence breaks
the light/ The Tyranny of new age
has begun/ The time of the Earth“.
Am încă sub retină imaginea dis�
cului Illusions, din 1994, desenată
de Hermann Hoormann în dife�
rite nuanțe de galben. O compa�
ram cu a mult mai bine cotatului
album Wildhoney al suedezilor
de la Tiamat. Alături de aceștia,
Crematory împărțea scena și glo�
ria diferitelor turnee under�
ground, uneori prelungite și pe
răvășitele noastre plaiuri. Activau
prin zonă Anathema, Paradise
Lost, My Dying Bride și alte trupe
cu sânge proaspăt. Toate presim �
țeau acut schimbarea paradigmei
omenirii, lansând albume de�o în�
tunecată strălucire ce ridică și azi
tensiunea creierului la cote greu
de suportat. Au rezistat greu în pri�
mul deceniu al noului mileniu, dar
și�au revenit ca din pumni. Cla�
mează durerea existențială într�un
mediu sociopolitic din zi în zi mai
corupt și mai inconștient. „My
Dreams Have Died“ se intitulează

una dintre piesele recentului al �
bum Crematory. Și care om lucid
de pe planeta asta degradată ar
putea să contrazică viziunea de�
primantă?

Cariera germanilor n�a fost și
nu este una la nivelul de sus al to�
purilor de vânzări (abia intrau în
primele 50 de locuri). Prestația
lor de pe orice album are o densi�
tate care, dincolo de „găselnițele“
inerente mediului concurențial,
răzbate și îl atinge discret la
coarda sensibilă pe obișnuitul as�
cultător de rock. Așa se întâmplă
și cu majoritatea pieselor curente.
Unbroken aduce gothic�rockul
mai aproape de inimă, fără să în�
ceteze a o răni. SDC

Fără titlu

Pe lângă panica virusului, a
cumpărăturilor, am mai observat
încă o frică, mai puţin articulată:
ce vom face atâta timp închiși în
casă? Răspunsul a venit sub forma
unui val fără precedent de
conţinut cultural oferit gratuit.

Ce serată muzicală vom urmări în
seara aceasta? Avem de ales ca ni�
ciodată înainte. New York sau Ita�
lia? Viena sau Berlin? Sau putem
rămâne mai aproape de acasă:
București sau Budapesta. În timp
ce marile săli de concerte din lu �
me sunt închise, își deschid larg
site�urile, pe care cei de acasă pot
vedea cele mai faimoase producții
clasice din lume.

Festivalul Enescu a început
să transmită gratuit concerte din
arhiva sa. „În onoarea Italiei, 

deschidem cu Recviemul de Verdi
în interpretarea Orchestrei și Co�
rului Maggio Musicale Fiorentino,
dirijată de maestrul Fabio Luisi, și
a celebrilor Hibla Gerzmava, Ve�
ronica Simeoni, Piero Pretti și Ric�
cardo Zanellato.“ Acesta rămâne
pe site timp de patru zile, după
care este înlocuit de alt concert.

Inițiative asemănătoare au
avut Opera Metropolitană din
New York, Filarmonica din Berlin,
Opera de Stat din Viena, Teatro
Massimo din Palermo, dar și Ope �
ra Națională Română Iași.

Valul de oferte de conținut
gratuit nu a cuprins doar lumea
muzicii clasice. Musicalurile de
pe Broadway pot fi urmărite gra�
tuit pe o platformă dedicată, cu
mențiunea că oferta este valabilă
doar șapte zile, după care se soli�
cită un abonament lunar. La fel au
procedat și o serie de teatre din
lume, inclusiv Teatrul Țăndărică
din București, care transmite pe
Facebook piese de teatru pentru
copii, cu un program zilnic. 

Muzeele, la rândul lor în�
chise, își promovează acum im�
presionantele tururi virtuale gra� 
tuite, precum și colecțiile care pot
fi descărcate și văzute de acasă.

De pe canapea, se pot vizita Bri�
tish Museum, Guggenheim, Gale�
ria Națională de Artă din Wa �
shington, Muzeul Orsay din Paris,
Muzeul Van Gogh din Amster�
dam, Galeriile Uffizi din Florența
și multe altele.

La rândul lor, artiștii au por�
nit un trend de „concerte de aca �
să“: transmit pe paginile lor de
Facebook, Twitter sau Instagram
mini�concerte din izolare. A înce�
put Chris Martin, solistul de la
Coldplay, care s�a așezat la pianul

lui din sufragerie, primind „dedi �
cații“ — solicitări de melodii — de
la fanii care îi scriau direct pe pa�
gină. Ideea a fost preluată mai de�
parte sub sloganul #TogetherAt�
Home (#ÎmpreunăDeAcasă) și sub
umbrela Organizației Mondiale a
Sănătății. I�au urmat deocamdată
exemplul John Legend pe Insta�
gram, Gary Barlow (fostul mem�
bru Take That) și Charlie Puth. 

În domeniul filmelor, platfor�
mele de streaming au cu sigu ran �
ță de câștigat în urma carantinei
generalizate și majoritatea au ales
să nu facă oferte speciale în aceas �
tă perioadă. Excepție fac Sun�
dance, care a introdus o perioadă
de 30 de zile de gratuitate, Shud�
der — o platformă de filme horror
pentru cei care sunt prea veseli în
aceste zile – și VidAngel. 

Pentru cei care preferă mai de�
grabă cititul, primul pas a fost făcut
de platforma Scribd, care a anunțat
recent că oferă acces gratuit, timp
de 30 de zile, la impresionanta sa
colecție de cărți și documente.

Este ciudat, însă, cum izola�
rea de acasă a intensificat atât de
mult nevoia de a evada în cultură.
Nu doar pentru că asta ar trebui
să ne ridice niște semne interi �
oare de întrebare, dar și pentru că
este un domeniu în care investim
extrem de puțin. Oare cum ar fi
arătat carantina noastră fără mu�
zică, filme, teatru, cărți? SDC

MĂDĂLINA COCEA
DE VEGHE-N LANUL 
DE CULTURĂ

Poveștile care ne salvează

DUMITRU UNGUREANU
ROCKIN’ BY MYSELF



Cultura scrisă, care nu
a beneficiat de nici un
ajutor guver namental
în ultimii 30 de ani, tre -
ce printr-o criză care 
se agravează zilnic.
Propunem cinci măsuri
pentru a menține
activitatea din domeniu
pe linia de plutire.

Asociația Editorilor din România
dorește să atragă public atenția că
măsurile anunțate astăzi, deși salu�
tare, nu pot singure să oprească
trendul accelerat descrescător pe
care îl înregistrează industria cărții
în ultimele săptămâni.

Decizia de ieri de închidere a
librăriilor Cărturești, cel mai mare
lanț de librării din România, care
și�au anunțat furnizorii din dome�
niul editorial că va suspenda
plățile pentru cărțile deja vândute,
coroborat cu închiderea altor li�
brării din București și din țară ge�
nerează blocaje mari în bugetele
de venituri și cheltuieli ale editu�
rilor. Griparea segmentului edito�
rial pune în pericol un întreg
sistem, compus din autori, tradu�
cători, ilustratori etc., agenți lite�
rari, prin care cultura scrisă din
România ține pasul cu marile
piețe de carte ale lumii.

Sectorul culturii scrise nu a be�
neficiat niciodată, în ultimii 30 de
ani, de un ajutor guvernamental și
a reușit cu greu, abia după zece ani,
să revină din efectele crizei finan�
ciare din 2009. Dată fiind amploa�
rea prezentei crize, care a de bu tat
extrem de abrupt, nelăsând spații
de manevră pentru nici un editor,
solicităm Guvernului să intervină
pe mai multe planuri, prin:

l acordarea imediată de împru�
muturi cu dobândă subvenționată
pentru distribuitori, cu unicul scop
de achitare a facturilor curente, în�
registrate în contabilitate până la
data de 18 martie 2020 inclusiv;

l amânarea la plată a obliga �
țiilor fiscal�bugetare pentru toate
entitățile din segmentul culturii
scrise, pe un termen de cel puțin
60 de zile de la încetarea stării de
urgență, conform articolului 71
din Codul de procedură fiscală;
introducerea CAEN 5811, aferent
activi tăților de editare de carte,
în toate nomenclatoarele cu en �
titățile care beneficiază de aceste
măsuri;

l rambursarea în 30 de zile a
datoriilor restante ale bugetului de
stat către IMM�urile din domeniul
editorial (concedii medicale, de
maternitate, rambursări TVA etc.);

l închiderea de îndată, prin
decizie guvernamentală, a tuturor
punctelor de comercializare a căr �
ților din centrele comerciale,

pentru degrevarea distribuitori�
lor de plata chiriilor datorate;

l facilitarea unui dialog între
bănci și clienții persoane juridice
care activează în cultura scrisă
pentru reeșalonarea debitelor cu�
rente și prelungirea scadențelor.

Alte țări, ale căror industrii
editoriale sunt cu mult peste ni�
velul celei din România – aflată
pe ultimul loc în Europa –, au
făcut deja pași concreți pentru a
proteja acest domeniu extrem de
sensibil, primul lovit de orice res�
trângere a veniturilor populației
și a obiceiurilor de consum. An �
gajații și colaboratorii editurilor,
autorii, traducătorii, graficienii,
agenții literari, librarii sunt per�
soane cu educație peste me die, de
pe urma cărora bugetul de stat a
beneficiat și va beneficia de impo�
zite și taxe consistente, cu con �
diția ca această perioadă să poată
fi traversată fără sincopele pe care
le vedem acum. 

Considerăm că este nevoie de
decizii rapide și cu efecte imediate
pentru ca activitatea în cultura
scrisă, și de fapt în întreg domeniul
cultural, deja puternic redusă în
ultimele două săptămâni, să nu se
oprească de tot, cu consecințe in�
calculabile atât pentru angajații și
colaboratorii din domeniu, pentru
artiștii inde pen denți, cât și pentru
societate în ansamblul ei. SDC
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SUPLIMENTUL LUI JUP

Cartea are nevoie 
de sprijinul Guvernului!



internetul însuși va rezista la un
astfel de trafic de date sporit. Ceea
ce la început părea aproape o
glumă se dovedește o chestiune
suficient de serioasă pentru ca
Netflix să anunțe o scădere a
calității video a programelor ofe �
rite pentru următoarele 30 de zile.
Reducerea calității filmelor și se�
rialelor va face să scadă cu 25% con�
sumul de bandă de către Netflix,

fără a afecta prea tare calitatea
imaginii. Decizia s�a luat în urma
unor discuții cu factorii de decizie
ai UE. Cu câteva zile înainte, comi �
sa rul european Thierry Breton re�
comanda ca publicul „să foloseas�
că definiția standard atunci când 
HD�ul nu este necesar“. SDC
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Pagină realizată de 
DRAGOȘ COJOCARU

Încă nu e limpede care va fi im�
pactul economic al epidemiei de
coronavirus, dar primele estimări
arată că Hollywoodul va primi o
lovitură ca niciodată în istoria lui,
scrie „The Hollywood Reporter“.

„Încă de acum o săptămână, pa�
gubele provocate de pandemie
erau estimate la suma de 7 miliarde
de dolari. Dacă situația continuă și
în lunile aprilie și mai, atunci pier�
derea va trece de 17 miliarde. Iar
dacă această criză continuă și după
luna mai, atunci orice este posibil“,
scrie revista americană.

Industria cinematografică nu s�a
mai confruntat niciodată cu o ast�
fel de situație. Practic, toate pro�
iectele în lucru au fost sistate,
toate premierele amânate. Filmele
deja lansate în cinematografe în
ultima perioadă au suferit pier�
deri catastrofale și, pentru a salva
ce se mai poate, se ia în calcul lan�
sarea lor pe servicii „video on de�
mand“. Chiar dacă epidemia se va
încheia în perioada imediat ur�
mătoare, tot calendarul de pro �
ducții și lansări a fost deja bulver�
sat. De asemenea, este interesant
de văzut și felul în care va fi afec�
tat conținutul filmelor de acum
înainte. Actualul model de exploa�
tare al Hollywoodului devenise
atât de dependent de încasările
din China, încât producătorii nu
ezitau să se conformeze oricărei ce�
reri din partea cenzorilor co muniști

chinezi. Va mai fi acest lucru va�
labil pe viitor?

Lanțurile de cinematografe
ame ricane sunt într�o situație
foarte gravă și cer susținerea fi�
nanciară a statului american, mai
ales pentru peste cei 150.000 de
angajați.

Pe lângă premiere anulate sau
parcuri tematice închise (cum
sunt cele Disney), festivalurile de
film au fost și ele anulate. Ultimul
pe listă, festivalul de la Cannes, a
fost și el în cele din urmă amânat
deși organizatorii au sperat până
în ultima clipă că vor putea evite
această situație. „Studiem mai
multe posibilități, cea mai opti�
mistă fiind cea a unei simple re�
programări pentru lunile iunie�
iulie 2020. Decizia finală va fi luată
numai după ce evoluția situației
sanitare franceze și internaționale
ne va permite să evaluăm posibili �
tățile reale“, se scrie în comunica�
tul organizatorilor.

Impactul e similar și asupra
producțiilor TV, ale căror filmări
au fost complet sistate. Producția
serialelor în curs a fost oprită, ast�
fel încât multe serii vor avea, în
acest an, sezoane mult mai scurte.

Prin urmare, atenția industriei
culturale și a divertismentului s�a
mutat peste noapte spre online și
în streaming. Practic, oferta de
filme și seriale ce pot vizionate de
la domiciliu este acum uriașă,

multe canale TV și servicii de
streaming oferind acum conținut
în pachete și cu opțiuni de criză.

O astfel de situație, spun unii
analiști, ar putea accelera șterge �
rea graniței dintre cinema și tele�
viziune, mult estompate în ultimii
ani. Marea întrebare pe care și�o
pun mulți este cum va fi alterat
modelul de consum de acum îna �
inte:publicul va prefera confortul
domiciliului, la un preț premium,
sau va reveni în săli odată ce lu�
crurile vor reveni la normal? Sau,
un al treilea scenariu posibil, în
care consumatorul va prefera con�
sumul la domiciliu, dar se va de�
plasa la cinema sau în sala de
spectacol doar pentru un anume
tip de producții.

Nu este vorba numai despre
filme, cultura întreagă pare să fi
devenit digitală în ultima vreme.
Cum sălile de concert și teatrele
sau muzeele s�au închis, specta�
colele încep să fie oferite în strea�
ming live sau extrase din arhive
digitale. 

Din acest punct de vedere, ofer �
ta este consistentă: piese de tea�
tru, spectacole de operă, concerte,
puse la dispoziție de diverse or �
ganizații (precum Bayerische
Staatsoper, Filarmonica din Ber�
lin, Opera din Viena, Opera din
New York etc.). 

Una dintre problemele care s�au
pus în ultimele zile este dacă 

Cuvântul de ordine: „criză“. Și un
consum cultural transferat în digital
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Nu mă prea pricep la orientarea
în spațiu. Mă debusolez total
atunci când, setându�mi GPS�ul
pentru a porni într�o călătorie, el
îmi spune să merg spre sud�est,
de parcă aș fi un marinar avântat
să redescopăr Caraibele, nu un
șofer care habar nu are încotro
este Bârladul.

Tocmai de aceea nu vă voi spune că
Lică este vecinul meu dinspre

nord�nord�vest. Este ăla din vale,
de peste două curți. Maistru con�
structor. Stă destul de departe cât
să nu înțeleg ce vorbește când iese
în curte, dar destul de aproape cât
să pot vedea, din balcon, ce chestii
gospodărești mai întreprinde. Prin
octombrie a bătut patru pari, pe
care i�a unit cu o ață groasă. Apoi a
început să sape. În vreo trei zile s�a
căscat o groapă pătră țoasă, de fapt
cubicoasă, perfect executată, în
care omul a băgat niște mulți bol �
țari din beton, pe care i�a zidit în
ziua a patra. Sper că nu faceți deja
analogie cu nu știu ce geneză, fiind �
că în zilele cinci, șase, șapte și opt
Lică a băut întruna, ziua a opta

fiind și cea în care a căzut în groapa
de el însuși pentru sine săpată,
spulberând astfel și proverbul care
îmi plăcea. 

Ori există un Dumnezeu al
bețivilor, care îți atenuează căde�
rea, ori omul ăsta are calciu mult în
oase, fiindcă în doar zece zile a re�
venit la treabă. Cu mult sârg și
multă plasă sudată, pe care a legat�o
cu pricepere, formând armătura
care a dat elasticitate plăcii din
beton turnate în ziua următoare.
Din câte am reușit să pricep, Lică
tocmai își construise un beci, la
adăpostul unui morman imens de
pământ dislocat. Dacă priveai dins�
pre sud�sud�est, nevăzând beciul,

puteai crede că scopul vecinului a
fost să�i facă soției un munte în
curte. Dar stai, că a intrat camionul
de la Dedeman! Bolțari din BCA? 

Am înțeles, beciul nu putea ră�
mâne neacoperit, expus stihiilor.
Hai cu zidăria supraterană! Teh�
nica pieptene, fără stâlpi din beton,
semn că vecinul nu construia ni �
mic cu etaj. Acoperiș clasic, în două
ape, cu țiglă metalică roșie. Da,
roșie, fiindcă nu am spus niciodată
că Lică ar fi fost vreun geniu al es�
teticului. Nu confundăm maistrul
cu maestrul, la fel cum nu confun�
dăm arhivarul cu arhivistul, fiind �
că aici suntem la „Suplimentul de
cultură“, da? Eu am decis să nu mai

privesc în direcția nord�nord�vest,
fiindcă mă dor dinții de la culoarea
aia tâmpită, iar Lică, după alte două
săptămâni de beție continuă, a
decis să�și dea angajatorul în jude�
cată, afirmând că nu e vorba de ab�
sentare nemotivată de la serviciu,
ci de cea mai elocventă formă de
lucru la domiciliu. SDC
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Nu mor maiștrii când vor șefii

Cu toată teama de boală și cu
restricțiile ultimelor zile, coro�
navirusul ne întoarce la un mod
de viață care e, paradoxal, mai
aproape de cel natural. 

Nu prea ieșim, dar avem timp să
comunicăm cu prietenii (la tele�
fon, pe WhatsApp) mai mult decât
reușeam în condiții normale. Ne
gândim de două ori când rupem
încă un colț din prosopul de hâr�
tie (și în general începem să eco�
nomisim). Avem mai mult timp
pentru noi. În aceste zile de stat
acasă am găsit pe net o carte pe
care doream de mult s�o citesc:
My Friend, My Friend: The Story
of Thoreau’s Relationship with
Emerson, de Harmon L. Smith.
Dacă ar exista călătorii în timp
(așa cum știm de mici că există
din Talismanul de safir, de Elvira
Bogdan), i�aș vizita pe Ralph
Waldo Emerson și Henry David
Thoreau. Nu par să aparțină epo�
cii lor, deci cred că ne�am înțe lege.

(Nu sunt moderni prin ideile lor
progresiste, par atemporali; ar fi
putut trăi oricând.)

Dar care e aerul unei epoci?
Cât de impregnați se simt oamenii
de timpul pe care îl trăiesc? Nu
sunt cumva două timpuri diferite
(timpul individual și cel al epocii)
obligate să coabiteze astfel încât
omul să se poată adapta? Ce e fas�
cinant (Thoreau a trăit între 1817 și
1862, Emerson 1803�1882) e că nu
avem suficiente detalii vizuale –
fotografia era la început, pe de �
sene și picturi nu prea ne bazăm,
deci imaginația e obligată să
pom  peze. Lucrăm cu detalii din
textele lor care, împreună cu de�
talii găsite în alte părți, ne duc la
un prototip al modului de viață
din acea vreme. Uneori poate ni se
pare că ne „amintim“ în mod 

obscur o fărâmă din viața de
atunci. Probabil că trecutul spe�
ciei rămâne în ADN și, teoretic,
putem avea acces la el. Când se
lasă liniștea peste București (ma �
șinile sunt mai rare, oamenii stau
aca să), parcă ajungi mai ușor la
straturile acelea.

Odinioară, ocupația prefe�
rată a oamenilor pentru timpul
liber era plimbarea în natură. Lui
Emerson îi plăcea să se plimbe
împreună cu prieteni cu care avea
ce discuta. Thoreau și fratele lui,
John, aveau o pasiune din a căuta
prin locuri neatinse de om (și
erau destule!) relicve ale indieni�
lor – vârfuri de săgeți, mai ales.
(Thoreau se raporta la indieni
cum ne raportăm noi azi la el, dar
din puctul nostru de vedere și el,
și indienii sunt acum pe același

raft.) Văzându�l pe Thoreau atât
de fericit după ce și�a construit
cabana de lângă lacul Walden,
Emerson a cochetat cu ideea să se
retragă și el din „agitata“ viața so�
cială și să scrie în liniște, dar n�a
făcut�o. (Orășelul lor, Concord,
din statul american Massachu�
setts, număra la 1830 vreo 2.000
de suflete.)

Relația cu trecutul e una din�
tre cele mai fascinante resurse pe
care le avem. Aseară am revăzut
High Noon, westernul lui Fred
Zinneman din 1952, și mi�a deve�
nit dintr�odată evident că în copi�
lărie am asociat figurile celor din
jur cu actorii de la televizor. Vărul
meu Ion din Sibiu, care ne aducea
ouă, era un al doilea Gary Cooper.
E drept că nu�l văzusem niciodată
pe Gary Cooper râzând cu atâta
poftă ca Ion, dar pe lângă asemă�
narea fizică amândoi aveau ace �
lași aer de om integru și serios în
tot ce face.

Unchiul Niculae de la Copșa
Mică, unul din frații tatei, semăna
cu John Wayne. Deși îl plăceam
atât de mult, m�am supărat rău
când ne�a adus o gâscă, în dificilii
ani ’80, și a tăiat�o în curte. Un�
chiul Niculae apărea ca un cow�
boy, la costum, venind agale de la
autogară cu sacoșele cu carne și
brânză. Toate mâinile noastre, ale
celor trei copii, încăpeau în mâna
lui mare și muncită. 

Mai târziu, când am venit în

București, unchiul Gabi (fratele
mamei, fost ofițer) semăna cu Burt
Lancaster. Pe lângă asemănarea fi�
zică, împărțeau același model de
corectitudine și onestitate. 

Ce e ciudat e că numai cu
bărbații operam astfel de asemă�
nări fizice (care erau cât se poate
de reale). Abia acum, în timp ce
scriu, încep să înțeleg că fetița care
își pierduse tatăl confecționa mo�
dele paterne punând lumea filme�
lor (care o fascina și în care se
refugia) peste lumea reală (care
înghețase în februarie 1980). 

Pentru fiecare om, călătoria
în propriul sine e o călătorie în
trecut și, într�un fel, în trecutul
întregii umanități. Când începi să
recuperezi bucăți din trecutul
tău, ai senzația (și poate că așa și
e) că se ridică un văl de pe bucăți
întregi de istorie și că începi să
înțelegi care e mersul lucrurilor,
cum stă treaba cu lumea asta. Așa
se poate întâmpla să�ți devină și
mai familiare personaje bătrâne
pe care le simpatizai, cum sunt
Emerson și Thoreau, sau șeriful
Kane din High Noon, care luptă
singur cu răufăcătorii când tot
orășelul stă ascuns de frică. Ori
poate că asta și înseamnă să te
maturizezi: nu să strângi cât mai
mulți ani în tolbă, ci să�ți reglezi
relația cu propria istorie. SDC

High Noon – de Fred Zinneman, cu:
Gary Cooper, Grace Kelly, Katy Ju-

IULIA BLAGA
FILM
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